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Toen België in augustus 1914 plots in de oorlog werd meegesleurd bevond Buysse
zich op het ‘Roze Huis’ te Afsnee. Daar heeft hij de eerste oorlogsweken meegemaakt
en nam einde september, toen de Duitsers voorgoed door Vlaanderen oprukten, de
wijk naar Nederland, waar hij trouwens gewoon was de wintermaanden door te
brengen. Daar zou hij, als ‘banneling’ thans, het einde van de strijd afwachten.
De Duitse inval heeft Buysse diep geschokt en hevig verontwaardigd: gedurende
weken, maanden is hij ‘wanhopig van rage en droefheid geweest en niet in staat iets
uit te voeren’, zoals hij einde november aan Smit Kleine schrijft. Nog helemaal onder
de indruk van de gebeurtenissen, vervolgt hij: ‘Wat over ons gekomen is lijkt me
nog steeds een monstrueuze ramp, iets zóó onverwachts en zóó grievend
onrechtvaardig, dat ik moeite heb om mij te overtuigen dat het werkelijk gebeurd is.
Wat de Afgrijselijke Bandieten in ons rampzalig land bedreven hebben is haast met
geen woorden te beschrijven. Er zouden nieuwe termen moeten uitgevonden worden
om die gruweldaden weer te geven. Alles wat de couranten daarover geschreven
hebben, ook het allerergste en allergruwelijkste, is slechts een flauwe en bleeke copie
van de werkelijkheid.’ En verder: ‘Hoe zal het alles afloopen! Als de wereld ooit
onder zulke bruten moet buigen, dan wensch ik maar liever dood te zijn. Maar ik
kán het haast niet gelooven! Ik kán niet gelooven, dat zulk een ignobel ras, dat
eigenlijk de geheele beschaafde wereld, in toenemende woede, tegen zich heeft
opgeruid, de eindelijke overwinning zal behalen. Laat ons nog hopen...’
De felheid van deze regels bewijst hoe Buysse, de individualist en wereldburger,
die nog in 1909 verklaarde dat zijn vaderlandsliefde van de meest bekrompen soort
was, met zijn
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landgenoten het aangedane onrecht heeft meebeleefd. Hoewel hij later ging inzien
dat niet zozeer het Duitse volk zelf als wel zijn militaire leiders voor de gruwelen
van de oorlog verantwoordelijk waren, toch heeft hij steeds elke vorm van
samenwerking met de Duitsers van de hand gewezen: het activistisch avontuur heeft
hem niet kunnen bekoren en de Duitse vertalingen van 'n Leeuw van Vlaanderen
[1917], Het Leven van Rozeke van Dalen [1918] en drie andere bundels: Flämische
Dorfgeschichten [1916], met De Nachtelijke Aanranding, Lente en zes andere kortere
stukken; Geschichten aus Flandern [1917] en Arme Leute [1918], met respectievelijk
acht en negentien novellen en schetsen, verschijnen zonder zijn toestemming. ‘Die
ellendige oorlog en de vernieling van mijn dierbaar Vlaanderen drukken mij
verschrikkelijk’, schrijft hij in het voorjaar van 1915, ‘en ik vlucht de menschen
zoodra er maar iemand is in een gezelschap, die er anders over denkt dan ik.’
Zijn literair werk lijdt eronder. De roman De Strijd, die in de eerste maanden van
1914 begonnen was en die aanvankelijk ‘Het gemakkelijk Leven’ zou heten, werd
pas veel later voltooid. De twee vervolgdelen op Van Hoog en Laag, in 1913 in het
vooruitzicht gesteld, zouden nooit verschijnen. Wel ontstaat een verwerking van
enkele oorlogsindrukken tot novellen en schetsen, gebundeld als Oorlogsvisioenen
in 1915, en tijdens de reis die hij in 1916 voor het Nederlandse dagblad De Telegraaf
onderneemt naar Engeland en Frankrijk - reis die hem ook de gelegenheid geeft het
Belgische front te bezoeken, waar zijn zoon René als vrijwilliger heeft dienst genomen
- schrijft hij stukken die in 1917 verschijnen in Van een verloren Zomer. Anderzijds
zet zijn heimwee naar Vlaanderen en naar het vroegere, idyllische leven, in schril
contrast met het meedogenloze oorlogsgeweld van het heden, hem aan tot het
uitschrijven van oude jeugdherinneringen. Zo ontstaat in 1916 De Roman van de
Schaatsenrijder [in boekvorm in 1918], oorspronkelijk getiteld ‘Uit het leven van
een Schaatsenrijder.’ In feite is het werk ook geen roman, en zou men het genre
kunnen omschrijven als idyllische memoires in roman-vorm of als geromaneeerde
herinneringen waarin de auteur als ik-figuur taferelen oproept uit zijn verleden
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op het ijs in de omstreken van Nevele en in Amerika. De verschillende episodes
worden gereconstrueerd vanuit het heden, en verheerlijken prille en poëtische, maar
even vluchtige als hartstochtelijke verliefdheden, te midden van een onvergetelijk
natuurschoon. Gedrukt door heimwee en door de vrees dat de oorlog ‘zo schandelijk
ons mooie land verwoest heeft’ [blz. 13], komt hier een over zichzelf zich
vertederende, zelfs sentimentele Buysse aan het woord, die zich laat meeslepen door
zijn ontroerde verbeelding en door ubi-sunt verzuchtingen: een milde natuur die in
de harde dollar-werkelijkheid van Amerika veel heeft gefilosofeerd en er het geld
leerde minachten. Voor hem bleef er steeds, zelfs in de wereld van business en
concurrentie, plaats voor warme menselijkheid en voor poëzie. Des te schrijnender
is dan ook de tegenstelling, besloten in de slotzin: ‘nu is er slechts tragedie op de
wereld.’
Na meer dan vier jaar zorgen, ontgoochelingen en steeds sterker wordend heimwee,
komt dan op 11 november 1918 het einde van de oorlog. ‘Wat 'n triomf voor ons
allen!’, schrijft hij enkele dagen later aan Smit Kleine, ‘Ik bekom er nog niet van.
Mijn zoon is er gelukkig heelhuids vandaan gekomen en zit nu voor een poos te
Brussel, waar ik hem spoedig ga opzoeken.’
De terugkeer in Vlaanderen valt echter niet mee. Op 8 januari 1919 is hij te Deurle
getuige van een overval van de beruchte roversbende. Van Hoe en Verstuyft op de
molenaarswoning vlakbij zijn palenhuisje op de Molenberg. Door zijn moedig
optreden worden de bandieten op de vlucht gedreven. Tien jaar later heeft Maurice
Roelants, toen hij Buysse kwam interviewen, het verhaal, van het schokkende voorval
uit de mond van de molenaar en dorpsfilosoof Celestien opgetekend, nadat Buysse
zelf een veel soberder relaas had gegeven: ‘Hier [nl. op het balkonnetje van zijn
palenhuis] heb ik in 1919 op een winternacht gestaan. De bende Van Hoe en Verstuyft
wilde bij den molenaar en zijn oude doofstomme zuster daar beneden binnenbreken.
De molenaar riep uit zijn raam daarboven “Ze willen ons vermoorden. Hulp, mijnheer
Buysse.” Ik had nog een ouden revolver, die onder de bezetting in den grond, had
gezeten. Ik pakte mijn revolver en
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riep: “Ik kom.” Hoe ze mij hier niet omver geschoten hebben is mij nog altijd een
raadsel. Toen ik beneden kwam sloegen ze op de vlucht. Dien nacht moordden ze in
't naburig dorp....’ Vermoedelijk op dit voorval alluderend, schrijft Buysse op 25
januari aan Van Dishoeck: ‘De toestand in België is angstwekkend. Hoogst verward
en zeer gevaarlijk. Er is van alles te verwachten. Gewapende, en in soldaten-uniformen
gekleede, of verkleede benden loopen 's nachts het platteland af, en stelen en
vermoorden alles waar ze voorkomen. Het reinste Bolsjewisme! Wij hebben, de
laatste dagen van den oorlog, nagenoeg alles verloren. Mijn buiten absoluut
leeggeplunderd, onze fabriek en het ouderlijk huis totaal vernield, de molen uit
Zomerleven opgeblazen. Persoonlijk ben ik geruïneerd en zoo is ook mijn broer. Van
vergoeding door de Duitschers verwacht ik niets. Dat blijft natuurlijk litteratuur.
Misschien krijgen onze kinderen of kleinkinderen iets. Enfin ik weet niet waar het
heen moet. De verwoesting in Vlaanderen, ook rondom Gent, is onbeschrijfelijk en
voor het eerst vind ik mijn landgenooten moedeloos en zonder veerkracht bij de
pakken neerzittende.’ Nog maanden later, einde 1919, vindt hij de situatie in België
‘meer dan ooit een chaos.’ ‘Aan niets meer is nog eenig houvast’, lezen we in een
brief van 3 december aan zijn Hollandse uitgever, ‘Elk doet nu en leeft er zooals hij
wil of kan, in volslagen anarchie en absolute onverschilligheid voor alles wat het
leven vroeger levenswaard maakte. Toch wordt er gaandeweg wat meer gewerkt,
wellicht omdat de lui ervaren, dat leeg- en vuilloopen nog vervelender is dan
werken...’
Het laatste klinkt al iets hoopvoller. Stilaan herneemt het leven zijn gewone gang
en weldra zal er voor Buysse reden zijn tot voldoening, ook op het literaire vlak. Als
in 1919 een aantal leden van de Vlaamse Academie moeten vervangen worden, wordt
Buysse weliswaar ‘vergeten’ en een poging van zijn kant om van het activisme een
objectief beeld te brengen valt niet in goede aarde - het toneelstuk Jan Bron zal het
tot geen enkele opvoering brengen -, maar in 1921 ontvangt hij de Staatsprijs die
hem in 1911 ‘op het nippertje’ was ontsnapt. De taak van de jury, samengesteld uit
Prof. P. Hamelius, voorzitter, Omer Wattez, die Hugo Verriest verving, August
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Vermeylen en Leo van Puyvelde leden, A.H. Cornette secretaris, bestond erin twee
prijzen toe te kennen, één voor de poëzie en één voor het proza, voor de periode
1910-1917, zijnde een samenvoeging van het dertiende vijfjaarlijkse overgangstijdperk
[1910-1914] en het veertiende [van dan af] driejaarlijkse tijdperk [1915-1917]. Het
verslag is een knap stuk. Het is ook zeer uitvoerig: meer dan achtendertig
dichtbedrukte kolommen van het Belgisch Staatsblad. Wie het aandachtig leest, komt
vrij spoedig tot de conclusie dat het de jury niet veel moeite heeft gekost om de
Interludiën van Karel van de Woestijne als hoogtepunt van de dichterlijke produktie
van die acht jaar aan te wijzen, maar voor de toekenning van de prijs voor het proza
voor een delicater opgave kwam te staan. Vermoedelijk werd dan ook het belangrijkste
deel van de vijf vergaderingen besteed aan de beoordeling en schifting van de
ongeveer negentig prozawerken, om uiteindelijk tot het resultaat te komen dat twee
prozawerken in aanmerking kwamen voor de prijs: ‘eenszijds een boek, anderzijds
een verzameling van werken, Pallieter en de schetsen en novellen van Cyriel Buysse,
verzameld in Zomerleven, Van een verloren Zomer, Oorlogsvizioenen en Stemmingen.’
Verder werd rekening gehouden met ‘de groote vruchtbaarheid van Buysse, die in
acht jaar tijd niet minder dan tien boeken gaf, waaronder een meesterwerk Het
Ezelken, maar ook met de essentieele waarde van de vier hierboven vermelde werken
die als het ware de gelouterde synthese zijn van de artistieke deugden zijner oudste
werken als Schoppenboer, Rozeke Van Dalen.’ De jury ging dan over tot een stemming
waarbij Pallieter twee en de werken van Buysse drie stemmen bekwamen. De
voorstanders van Pallieter toonden zich echter geen slechte verliezers en sloten zich
bij de andere juryleden aan om de prijs met algemene stemmen aan Buysse toe te
kennen. Het is duidelijk: de jury van 1921 was Buysse gunstig gezind en beschouwde
deze bekroning blijkbaar als een verdiende rehabilitatie na de polemiek van 1911.
De eerst-volgende volwaardige roman die Buysse na de oorlog schrijft sluit nog dicht
aan bij het genre der herinneringen. In Zoals het was [1921] heeft hij namelijk een
beeld op-
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gehangen van het leven in de fabriek van zijn vader, een milieu waarin hij meer dan
veertig jaar tevoren werd tewerkgesteld. We krijgen een gedetailleerde beschrijving
van de fabriek zelf en van de verrichtingen die er gebeuren. De hele atmosfeer is op
meesterlijke wijze weergegeven en doet bijzonder levensecht aan. De autobiografie
is ook nauwelijks verhuld. Niet alleen draagt het hoofdpersonage, meneer Triphon,
de [bij]naam waarmee de tantes Loveling de jonge Cyriel bedachten, maar ook de
belevenissen zelf van Triphon, zijn amoureuze perikelen met de mooie, twintigjarige
Siednie, de ‘schoonheid van de fabriek’, de bloem van het ‘vrouwvolkskot’, zijn
geïnspireerd op gelijkaardige gebeurtenissen in het leven van de jonge Buysse. Is
deze ‘liefdesgeschiedenis’ misschien niet helemaal authentiek, wel weten we uit een
getuigenis van zijn zuster, dat het naar aanleiding van een dergelijk incident was mevr. De Keyser-Buysse noemde het ‘un écart amoureux’ - dat Buysse einde 1886
‘voor zaken’ naar Amerika vertrok. Hoe het ook zij, het valt niet moeilijk in de
portretten van meneer Triphon en van diens vader en moeder, meneer en ‘madam’
De Beule, vader, moeder en zoon Buysse te herkennen, hoewel hier en daar wel een
trekje zal zijn aangedikt. De liefdesintrige is in de roman verweven met een tweede,
vrij omstandig uitgewerkte verhaaldraad, namelijk het ontwakend sociaal bewustzijn
van de fabrieksarbeiders, een aspect dat weinig aandacht heeft gekregen in de literaire
kritiek en dat in die tijd werd aangevoeld als verouderd of niet meer voldoende actueel
om nog te kunnen boeien. Nochtans heeft Buysse de problematiek rond het
doordringen van het socialisme bij het plattelandsproletariaat met scherp inzicht en
met vooral weer die opvallende zin voor de menselijke aspecten, de persoonlijke
‘verwerking’ ervan, naar voren gebracht. De werkstakingen ‘in de grote stad’ waarop
wordt gezinspeeld zijn te situeren in de realiteit van de winter 1885-'86 met de
daaropvolgende zogenaamde ‘rode lente’ van 1886 te Gent, en geven Buysse opnieuw
de gelegenheid een portret te schetsen van Anseele. De ‘aanvoerder’ of ‘chef’ van
de socialisten uit de stad komt in het dorp van meneer De Beules fabriek een
ophefmakende openlucht-meeting houden - ook deze ‘socialistische propaganda’
berust op his-
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torische werkelijkheid - die zowel voor de arbeiders als voor de eigenaar van de
fabriek belangrijke gevolgen zal hebben. Beide partijen, de arbeiders geleid door de
groep ‘stampers’ aan de heibanken, ‘een soort van kleine republiek met eigen wetten
en gewoonten’ [blz. 159] en de menselijk zwakke alleenheerser meneer De Beule,
worden voorgesteld in hun onmacht tegenover een situatie waarop ze niet voorbereid
zijn. Geleidelijk zal blijken dat de staking van het ‘werkvolk’ gedoemd is op een
mislukking uit te lopen door gebrek aan organisatie: in de mensonwaardige
werkvoorwaarden komt geen voelbare verbetering en de afstomping van de werklui,
in de hand gewerkt door een verslaving aan jenever, hun enige verpozing in de lange
werkdag, zal nog toenemen. Zo principieel of uitdrukkelijk stelt Buysse het echter
niet: hij beeldt in de eerste plaats een groep van onderling verschillende mensen uit
en vergenoegt zich hierbij met het herhalen van enkele stereotiepe trekjes. De
personages blijven dan ook erg schetsmatig, terwijl het procédé van de herhaling
zelf, zonder echt karikaturaal te worden, toch het nodige humoristische effect
teweegbrengt om het geheel een lichte toets te verlenen en van naargeestigheid en
zwaarmoedigheid te redden. Wat overigens niet wegneemt dat iemand als Maeterlinck
de leitmotivische techniek als een zwak punt in de roman aanwees. Het werk heeft
ook in het algemeen zeer weinig waardering gevonden en werd nooit herdrukt, hoewel
het voor Buysse zelf een bijzondere betekenis schijnt te hebben gehad; hij heeft het
althans opgedragen aan zijn zoon, voor wie hij grote bewondering koesterde omdat
hij als vrijwilliger was opgetreden tijdens de oorlog. Buysse heeft ook zelf een
vertaling bezorgd van de roman: C'était ainsi, verschenen in 1922 te Parijs bij F.
Rieder, in de reeks ‘Les Prosateurs Etrangers Modernes.’ Deze Franse versie was
reeds eerder als feuilleton gepubliceerd in La Flandre Libérale. Als eerste nummer
uit de reeks, die onder de leiding stond van zijn vriend Léon Bazalgette, was twee
jaar tevoren, in 1920, Le Bourriquet verschenen, een [weinig waardevolle] vertaling
van Het Ezelken [1910], van de hand van Pierre Maes, met een woord vooraf door
Maurice Maeterlinck. Ook deze vertaling vond een plaats als feuilleton in La Flandre
Libérale.
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Le Bourriquet viel in Frankrijk meteen een gelukkig lot ten deel in de vorm van de
onvoorwaardelijke waardering door niemand minder dan de gezaghebbende criticus
Albert Thibaudet. Deze verwelkomde in de Nouvelle Revue Française van 1921 het
eerste werk dat in Frankrijk verschijnt van de ‘meest bekende eigentijdse Vlaamse
schrijver’ als een ‘oeuvre de premier ordre’ en oordeelt, ingaande op de vergelijking
die Maeterlinck maakte tussen zijn landgenoot en Maupassant, dat Le Bourriquet de
enigszins verwante korte novelle Clair de Lune [1882] overtreft. We laten de
trefzekerheid van Thibaudets interpretatie hier bij voorkeur tot haar recht komen in
de oorspronkelijke inkleding ervan: ‘Cette étude de vieilles filles et de curés est
poussée avec une patience, une minutie, une bonhomie et une finesse flamandes qui
à chaque page nous font retrouver un pays de connaissance, car nous nous souvenons
non seulement des sujets, mais de la manière des vieux peintres des Pays-Bas. Tout
le livre est entraîné, avec une parfaite mesure et le goût le plus discret, vers un
symbolisme simple et puissant, vers une idée de la vie irrésistible qui monte sur les
barrières touchantes ou ridicules qu'on lui oppose et de la chair flamande qui déborde
les disciplines et les contraintes. Ces vieilles filles, ces prêtres, ces sacristains sont
des chefs-d'oeuvre d'observation malicieuse et les dernières pages atteignent comme
Un Coeur simple la perfection de la juste sobriété.’ Schrijvers van het gehalte van
Buysse, besluit Thibaudet, dienden reeds lang in het Frans te zijn overgebracht. De
jaren twintig leken inderdaad gunstig voor Buysses succes bij een Franstalig
lezerspubliek: ook zijn volgende roman, Tantes, uit 1924, verscheen vrijwel
onmiddellijk in een Franse vertaling van Aimé Colpaert als Les Tantes [Brussel, La
Renaissance du Livre, 1925]. Verder werd nog Uleken [1926] als feuilleton
gepubliceerd in La Flandre Libérale [1927], in een vertaling van Lina van
Waesberghe, en Germaine Rolin, de eerste echtgenote van Buysses zoon René,
vertaalde Emile Claus. Mijn broeder in Vlaanderen [1925]. Als oorspronkelijk Franse
bijdragen van Buysse zelf uit die jaren zijn ons enkel een brief in het
Maeterlinck-nummer van Gand Artistique [1923] en een stuk over Léon Bazalgette
in het tijdschrift Europe [1929] bekend.
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Zoals het was [1921] is de laatste roman van Buysse geweest die uitsluitend in
Noord-Nederland, in dit geval bij Nijgh en Van Ditmar, is uitgegeven. Tantes [1924],
Uleken [1926], De Schandpaal [1928], Twee Werelden [1931], de bundels Uit de
Bron [1922], Typen [1925], Kerels [1927], Uit het Levan [1930], het boek over Emile
Claus [1925], de Vier Tooneelstukken: Het Gezin Van Paemel, Driekoningenavond,
Sususususut!, De plaatsvervangende Vrederechter [1930], worden te Gent, meestal
bij Erasmus, gedrukt. De bekende Gentse boekhandel Van Rysselberghe & Rombaut
fungeert als uitgever. Van Dishoeck zorgt dan telkens voor de verspreiding van 300
à 600 exemplaren in Nederland. Dezelfde uitgever bezorgt verder de herdrukken van
Buysses vroeger werk en de publikatie van De laatste Ronde [1923], het relaas van
een vroegtijdig door autodefect afgebroken tocht door Frankrijk, samen met Emile
Claus en Léon Bazalgette, en Wat wij in Spanje en Marokko zagen [1929], geschreven
in samenwerking met Mevr. Barnardiston. Bij Van Dishoeck was in 1915 ook het
poëtische dagboek Zomerleven verschenen, dat in 1929 een tweede uitgave beleefde.
Niet al deze publikaties werden even gunstig onthaald. Ze zijn ook van ongelijke
waarde. Maar ze worden in Vlaanderen niet meer ‘doodgezwegen’ en van botte
afwijzing of grove miskenning is geen sprake meer. Van katholieke zijde worden
nog wel bezwaren geopperd, maar ze worden doorgaans genuanceerd en niet
onwelwillend geformuleerd. Het dient ook gezegd dat Buysse, als gevolg van een
mildere levensvisie en wellicht ook rekening houdend met zijn nu in hoofdzaak
Vlaams lezerspubliek, in zijn later werk zijn anticlericalisme heeft laten varen. De
verkoop van zijn boeken in Vlaanderen schijnt aanvankelijk althans te vlotten. De
uitgaven van Van Rysselberghe & Rombaut zijn typografisch wellicht minder
verzorgd dan de Noordnederlandse, maar ze zijn vooral minder duur en daardoor
toegankelijker voor Vlaamse lezers, die in die jaren doorgaans niet tot de
kapitaalkrachtige klassen behoren. Einde 1925 kon Buysse dan ook met blijkbare
voldoening aan Van Dishoeck schrijven: ‘Mijn doel [gekocht en gelezen te worden
in mijn eigen land] schijnt..., hoe laat dan ook! bereikt te zijn.’
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Toch blijft het wantrouwen tegen Buysse en zijn werk in Vlaanderen, zowel van
katholieke als van nationalistische zijde, bestaan. Deze laatsten verwijten hem niet
alleen zijn vroegere uitspraken over de flaminganten, maar ook zijn houding tegenover
het activisme. In 1927 wordt Buysse in het in katholieke kringen en bibliotheken
bijzonder invloedrijke tijdschrift Boekengids onder handen genomen op een wijze
die ons thans met verbijstering slaat. ‘Buysse’, heet het daar, ‘is de type van den
perversen dekadent, den cynieken antiklerikalist, den vuilschrijver die aast op passies,
de letterkundige die Vlaanderen, zijn eerlijken naam en zijn zaak meer kwaad heeft
gedaan dan iemand zich indenken kan.’ Waarop de prompte conclusie volgt: ‘Wie
respekt heeft voor zich zelf en rein wil blijven, rake nooit een boek aan van dezen,
auteur, ook liefst niet deze die op zichzelf onschuldig zijn.’ De gevolgen zijn niet
uitgebleven. Tot voor enkele jaren was Buysse in het katholiek onderwijs zowat
synoniem van vuilschrijver. De lectuur van zijn werk was er praktisch verboden. In
katholieke bibliotheken - de grote meerderheid in het Vlaamse land - was zijn werk
meestal niet voorhanden. En deze situatie zou pas in de allerlaatste jaren ongedaan
worden gemaakt, toen een christen democratische uitgeverij het initiatief nam tot de
publikatie van een vierdelige Omnibus, aldus de proef op de som leverend dat de
werken van Buysse niet: langer gevaarlijk zijn voor ‘geloof en zeden.’
Wie het werk van Buysse met aandacht, leest, zal er zeker geen religieuze dimensie
in aantreffen, althans niet in de traditionele zin, maar hij zal er evenmin enige aanval
op de godsdienst als zodanig in vinden. Zijn vroeger eens zo gesmaad anticlericalisme
lijkt ons thans weinig virulent, vooral als we rekening houden met de ergerlijke
toestanden die destijds op het Vlaamse platteland heersten. Terecht schreef dan ook
enkele weken geleden een van onze meest gezaghebbende katholieke critici dn
verband met 'n Leeuw van Vlaanderen [1900]: ‘Wie zou mij vandaag tegenspreken
wanneer ik zeg dat zijn visie juist was?’ En hij liet er zelfs de verzuchting op volgen:
‘Jammer, dat in die jaren katholieke grote en kleine schrijvers de moed niet hadden
te schrijven wat hij schreef.’
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Van Tantes getuigde Buysse later dat de roman ‘nog veel langzamer’ groeide dan
Het Ezelken: ‘dat gegeven heb ik gansch mijn leven als 't ware in mij omgedragen.’
Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat de thematiek van dit werk aansluit bij
reeds vroeger bekende elementen uit Buysses romanwereld, terwijl anderzijds het
langdurige rijpingsproces instond voor de rustige beheersing waarmee het gegeven
vorm gekregen heeft. Vrijwel algemeen wordt aangenomen dat Buysse hier een
hoogtepunt van psychologisch uitbeeldingsvermogen heeft bereikt. Maar toch blijft
hij, ook als psycholoog, realist: zijn analyse is geen werkelijk volgehouden ontrafeling
van wat in het diepste van de mens omgaat maar is als een diagnose, een beschrijving
van een milieu en van mensen in hun uiterlijke gedragingen; hun tragisch levenslot
wordt geschetst, getoond als het ware in de ervaring van de alledaagse werkelijkheid.
De drie Tantes: Clemence, Estelle en Victoire Dufour zijn eerder buitenissige,
groteske, maar daarom niet minder levensecht getypeerde figuren, die in hun
tragikomiek onmiddellijk het lachwekkende en tevens zo zielige Ezelken in het
geheugen roepen. Gelijkaardige ‘juffrouwen Dufour’ traden in een jongere versie en
met andere voornamen op in Zoals het was..., waar één van hen het ideale
vrouwenbeeld vertegenwoordigt, het tegengewicht van Sidonie, het hogere dat meneer
Triphon zou kunnen redden uit zijn ‘zedelijke daling’ maar dat onbereikbaar blijft
als gevolg van de conventies in zijn burgerlijk milieu. Daar wordt ook de nadruk
gelegd op de afzondering en verveling van Triphon, op de kleurloosheid en de ‘deftige
saaiheid’ [blz. 244, blz. 254] van het dorpsbestaan. Het gegeven komt vaak bij Buysse
terug en vormde reeds het grondmotief in een vroeg werk als Sursum Corda! [1894].
In Tantes neemt het motief een dubbele omvang aan. Tegenover de zure rijke kwezels
plaatst Buysse hun drie nichtjes: Clara, Adrienne en Edmée Dufour, de dochters van
hun broer. De tragiek zet in als deze drie meisjes, die de huwbare leeftijd al lang
bereikt hebben, bij het huwelijk van hun broer, Max, tot het heldere besef komen dat
ze in hun dorp levend begraven zijn, dat ze in de ‘hopeloze eenzaamheid en
verlatenheid van hun bestaan’ [blz. 376-377] onvermijdelijk zullen [ver]worden tot
een tweede
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stel Tantes. Bij Clara, de oudste der nichtjes, ontstaat dan ook een openlijk, zij het
onmiddellijk verdrongen en opgekropt verzet tegen hun lot. Het is op dat moment
dat Buysse de handeling laat aanvangen. In zijn uitvoerige scenische opening, de
bruiloft van broer Max, schetst hij ook de gehele situatie en stelt hij alle personages
voor die er een rol in spelen, elk alweer met enkele stereotiepe trekjes. De compositie
van de roman blijkt verder op een vrij doorzichtige manier te berusten op contrasten
en parallellen. Tegenover meneer Dufour en zijn drie zusters, de Tantes, staan zijn
kinderen: zijn zoon en zijn drie dochters. Tussen de Tantes en de nichtjes bestaan
verdere overeenkomsten, waarvan de belangrijkste die is tussen Adrienne en tante
Estelle. Adrienne zal verliefd worden op Raymond, een vriend van Max, maar zal
stuiten op onwil van haar zusters en het veto van de Tantes; ze zal krankzinnig worden
net vóór ze haar vlucht uit de dodende bekrompenheid kan verwezenlijken; ook tante
Estelles liefde was vroeger op gelijkaardige manier afgekeurd door haar zusters.
Deze centrale intrige, de gedwarsboomde liefde van Raymond en Adrienne, wordt
scherp geprofileerd door het contrast met het gelukkige huwelijksleven van Max.
Wat echter de essentiële kracht van de roman uitmaakt is ongetwijfeld de typering
van de Tantes, de fijne ironisering van hun wezen zelf en van hun almacht: hun
prestige in de familie berust immers op hun fortuin, wat de toekomstige erfgenamen
in zwijgende en instemmende machteloosheid laat, tot het moment van de fatale
uitbarsting, het moment van de waarheid en van verzet, dat het slot vormt van de
roman. Het wezen der Tantes blijft echter regeren: Max, die zijn politieke carrière
kan schragen met hun fortuin, holt ze achterna en het einde blijft open.
Bedenkt men dat in Tantes een tegenstelling vervat ligt tussen de Tantes zelf en
hun nichtjes, dan kan men de romans die Buysse na de oorlog schreef schematiserend
indelen in twee genres: werken waarin hij vooral herinneringen ophaalt of verwerkt
[De Roman van de Schaatsenrijder, Zoals het was... en Twee Werelden] en werken
waarin twee generaties tegenover elkaar worden geplaatst. Dit contrast tussen ‘oud
en jong’ werd zelfs als kenschetsende ondertitel opgeno-
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men in Uleken [1926] maar wordt evenzeer uitgebeeld in de roman die er onmiddellijk
op volgt, De Schandpaal [1928]. Beide soorten romans hebben dan weer dit element
gemeen dat ze de hoofdbekommernis van de ouder wordende Buysse laten uitkomen:
zijn bezinning op de nieuwe wereld van na de oorlog, het tegen elkaar afmeten van
beden en verleden. In Uleken wordt de oudere generatie vertegenwoordigd door de
vreesachtige en onderworpen ‘titelheldin’, die nog vol ontzag is voor de kasteelheer,
‘meneer Santiel.’ Uleken vindt haar levensdoel in de opvoeding van haar nichtje,
Eulalietje, die zal trouwen met Allewies, zoon van een eens door Uleken afgewezen
grove boerenpummel, en het zijn precies deze jonge, zelfzekere en onbeschroomde
mensen die de nieuwe generatie vertegenwoordigen; in de ogen van ‘meneer Santiel’
zijn ze geen echte boeren meer: ‘ze leven zij of ze menier en madam woaren’ [blz.
631] - een kritiek die slechts onthaald wordt op een uitdagend ‘We'n zijn gien sloaven
mier lijk vroeger!’ [blz. 634]. De jongeren reageren ook tegen de verfransing van de
overheid, maar dit element Vlaams bewustzijn - er is zelfs een vluchtig tafereel met
een manifestatie van flaminganten - wordt hier door Buysse slechts aan de oppervlakte
bekeken. Ook in het geheel van de roman neemt het beschouwelijke trouwens een
zeer geringe plaats in. Karakters en toestanden worden uiterlijk, ‘life’ ten tonele
gevoerd, met een belangrijk aandeel van direct weergegeven dialoog. En door de
lengte van de uitgebeelde tijdsspanne, te beginnen met de prille jeugd van Uleken
tot haar oude dag, doet ook het tijdsverloop aan als een brokkelig samenstel van korte
taferelen, waarin één lang uitgesponnen episode, de nachtelijke zoektocht naar
Ulekens vader, verspreid over acht hoofdstukjes [XXIX-XXXVI], een geslaagde
uitzondering vormt, tot op zekere hoogte te vergelijken met de epische strooptocht
in Het Recht van de Sterkste. Merkwaardig is nog dat het slot van de roman door
Buysse werd gewijzigd, ingaande op een suggestie van zijn uitgever, W. Rombaut,
die het werk in december 1925 te lezen kreeg. ‘Wat het slot van Uleken betreft hebt
gij volkomen gelijk’ schrijft Buysse hem op 20 december 1925. ‘Dat einde deugt
niet en ik heb het onmiddellijk veranderd.’ De oorspronkelijke versie, die Rom-
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baut dus niet helemaal kon bevredigen, luidde in het handschrift:
‘- 't Einde van de weireld, herhaalde zuchtend Uleken.
Zij ging stilletjes weer in huis en sloot haar deurtje. De klok begon te luiden voor
de hoogmis. Allewies en Eulalietje repten zich. Fietriene kwam haastig buiten, liep
opgewonden pratend met hen mee......’
Buysse heeft de geciteerde zinnetjes, vanaf ‘Zij ging stilletjes naar huis...’,
vervangen door een langere passus, beginnend met ‘Stil-hoofdschuddend ging zij
weer in huis...’ [blz. 643]. Een andere tegenstelling tussen ‘oud en jong’ wordt
uitgewerkt in De Schandpaal, het verhaal van Lowiezeken en haar dochter Zulma,
dat tot toetssteen wordt van de veranderde morele normen. In tegenstelling tot Uleken
echter, waar van de oorlog geen sprake was, wordt in deze nieuwe roman de snelle
verandering van mentaliteit bepaald door de alles overhoop gooiende
oorlogsomstandigheden. De roman vangt aan in naturalistische trant, met een scène
waarin Lowiezeken afgeranseld wordt door haar vader omdat ze een kind moet
krijgen. Zij wordt door haar lief in de steek gelaten en komt aan de schandpaal te
staan in de ogen van het gehele dorp, en vooral van de bewoners van het ‘Kasteelken’
waar zij dient. Dat haar ‘madam’ aldaar, naast haar sullige echtgenoot er ook een in
het gezin geïntegreerde minnaar op nahoudt, is blijkbaar een privilege van de rijken,
een ‘smetje’ dat géén schandaal verwekt. In het tweede deel van de roman, die evenals
De Strijd is opgevat als een soort drieluik, beschrijft Buysse de bezetting van het
dorp door de vijand. Geleidelijk wordt hierbij alle schijndeftigheid ontmaskerd. In
déze omstandigheden zijn arm en rijk immers gelijk, de sociale grenzen worden
opgeheven door een groeiend besef van samenhorigheid en solidariteit, terwijl later,
als de Duitsers zich bij de bevolking hebben ingeburgerd, een nieuwe soort
toenadering ontstaat: die van; wederzijdse welwillendheid tussen sommige officieren,
en Vlaamse burgers, en die van gelijkgestemdheid tussen de ‘arme’ Vlamingen en
Duitsers tegenover de rijken in de wereld. Tijdens de oorlog zal het jonge Zulmatje
de neef van meneer Aamidé van het ‘Kasteelken’ leren kennen, met wie ze ook na
de oorlog zal samenblijven. Als ze
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ten slotte als rijke ‘entretenue’ in het dorp wet open armen wordt ontvangen en,
overladen met geschenken voor familieleden en kennissen, haar kindje komt laten
bewonderen, wekt dit verzoenende weerzien veeleer een soort ontzag en zelfs
bewondering dan afkeuring of schandaal. Alleen Lowiezeken zelf blijft eenzaam
achter, met sombere bespiegelingen over de smaad die zij wél nog heeft moeten
ondervinden.
De roman biedt een brede, realistische en evenwichtige schets van twee milieus
in een dorpsgemeenschap, waarin ook de figuur van buurman Veugeloars, een soort
dorpsfilosoof, ter wille van zijn bemiddelend optreden en zijn berustend troostende
commentaren speciale aandacht verdient. Is de typeringskunst van Buysse ook hier
niet vrij van schematisering door de reeds vaker opgemerkte herhalingstechniek,
toch is dit slechts een kleine schaduwzijde van zijn uitbeeldingskracht. Dit laatste
althans volgens Vermeylen, die reeds in zijn overzicht Van Gezelle tot Timmermans
[1923] enkele voortreffelijke bladzijden aan de figuur van Buysse had gewijd en die
naar aanleiding van De Schandpaal nog eens getracht heeft tot de essentie van diens
‘onovertroffen kunst’ door te dringen: ‘de dingen schijnen, niet door hem geschikt,
ge vergeet dat het een boek is, 't is de werkelijkheid zelf die haar gang gaat, - hij stelt
u voortdurend midden in het natuurlijkste, het echtste leven. En om het nu maar eens
boud te verklaren: ik ken niemand, in de Europese letteren van onzen tijd, die dát zo
volkomen kan als Buysse.’ Aan deze merkwaardige karakteristiek, die te uitvoerig
is om hier in haar geheel te worden aangehaald, ontlenen we enkel nog het volgende:
‘Den indruk van kloeke gezondheid dankt ge niet alleen aan de ruime kalmte, waarmee
Buysse zijn wereld omvat, maar meteen aan dat organische van de samenstelling en
het oprechte van de uitdrukking: ge raakt overal wezen.
Zo komt het, dat in dezen roman, waar aan geen psychologische ontleding wordt
gedaan, die mensen toch in hoofdzaak leven door het innerlijke, hun bewegingen
zijn het beeld van hun gemoed. Wat veronderstelt, dat de schrijver, om ze aldus te
kunnen waarnemen, zelf beschikt over een fel-meevoelend, breed en diep gemoed,
- over een werkzame liefde, die sterk genoeg is om het leven dat hij ziet te begrijpen
zoals het is,
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door geen illusie versierd.’ En Vermeylen besluit: ‘Dat sommigen het grote,
mannelijke hart van Buysse nog niet ontdekt hebben, ligt hieraan, - en dat is juist het
hoogste in de kunst, - dat het zuiver en geheel overgegaan is in de artistieke
uitdrukkingsmiddelen, en zich dus minder nadrukkelijk opdringt, naarmate, zoals in
“De Schandpaal”, die kunst klassieker is, dat wil zeggen volkomen beheerst, kortom,
van een volslagen Meester.’
De zeventigste verjaardag van Buysse in 1929 werd aanleiding tot tal van
gelegenheidsbijdragen en interviews in bladen en tijdschriften en van huldebetogingen
te Brussel, Den Haag en Gent. We hadden het al over het bezoek van Maurice
Roelants in augustus. Zijn artikels in De Telegraaf werden later als Herinneringen
aan Cyriel Buysse opgenomen in Schrijvers, wat is er van den mensch? [1942]. Naast
hem zouden ook Johan de Maeght, Fritz Francken en Herman van Puymbrouck voor
de lezers van Het Laatste Nieuws, De Volksgazet en De Schelde verslag uitbrengen
over hun ontmoeting met Buysse. Herman van Puymbrouck bezorgde in dat jaar ook
een aangevulde versie van zijn boekje uit 1911, Cyriel Buysse en zijn Land. Een
grondige vertrouwdheid met het oeuvre, verdiept door persoonlijke contacten met
de schrijver zelf, groeiden bij Achilles Mussche uit tot het bekende stijlvolle essay,
fraai uitgegeven met een houtsnede van Frans Masereel, een hoogtepunt in het
Buysse-jaar 1929.
Nog vele andere huldeartikels verschijnen, die hier onvermeld moeten blijven,
behalve wellicht een feuilleton uit de Nieuwe Kotterdamsche Courant. De krasse en
nog steeds sportieve zeventigjarige wordt er levendig getekend en de heel bijzondere
charme die van Buysses persoon uitging wordt er op treffende wijze onder woorden
gebracht. De lezer oordele zelf: ‘Het kan niet anders of Buysse is in jonger jaren een
charmeur geweest. Hij is nóg een beminnelijk man. Men heeft geen kwartier met
hem zitten praten of men voelt een warme genegenheid voor hem. Dat hij u volkomen
op uw gemak zet, is een kleinigheid. Hij neemt uw hart stormenderhand in. Hij is
uw vriend, uw oudere broeder voor het eerste gesprek ten einde is. Gij denkt: voor
dien man
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zou ik heel veel over hebben; met hem zou ik over alles ter wereld vrijuit durven
spreken. En het geheim van zijn magische innemendheid ontgaat u. Zooveel is zeker,
dat hij er zich niet de geringste moeite voor geeft. Hij is weliswaar ongewoon gul
en gastvrij; maar hij bewijst zijn attenties geruischloos, om zoo te zeggen, zonder
een zweem van accent. Toch verklaart dit zijn macht over onze genegenheden niet.
Het moet de loutere goedheid van den man zijn, zijn natuurlijke menschelijkheid,
zijn begrijpend meeleven met anderen, zijn ongeformuleerde, misschien onbewuste
wijsheid, die ons zoo weldadig aandoen.’
De hulde te Brussel, op touw gezet door de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen
en voorzien voor 22 september, wordt wegens het afsterven van Karel van de
Woestijne uitgesteld tot einde oktober, maar op 20 september wordt te Antwerpen
in de Stedelijke Hoofdbibliotheek een tentoonstelling van zijn werk ingericht. Buysse
bezoekt ze op 26 september en wordt bij die gelegenheid door zijn oude vriend
hoofdbibliothecaris Emmanuel de Bom en door schepen Eekelers toegesproken.
Voor de academische zitting in de gotische zaal van het Brusselse stadhuis op 27
oktober was voorzitter Vermeylen erin geslaagd een katholiek spreker te vinden,
bereid op een openbare hulde woorden van waardering voor Buysse uit te spreken,
namelijk Dr. Jan Grauls. Verder voerden daar nog Vermeylen zelf, Herman van
Puymbrouck, Gustaaf D'Hondt, Lode Baekelmans en Herman Teirlinck het woord,
en tijdens het feestmaal dat volgde nog vele anderen, o.m. minister Lippens, van wie
de gevierde het kruis van Commandeur in de Leopoldsorde ontving. Op 30 november
werd Buysse in de Haagse Kunstkring gehuldigd, samen met Willem Kloos en Hélène
Swarth, en twee weken later was het de beurt aan Gent met op 14 december een
feestavond in de Koninklijke Nederlandse Schouwburg en op zondag 15 december
een plechtige ontvangst op het stadhuis en een feestmaal in het Post Hotel. Daarmee
was de zaak rond want ‘glorie werkt opwekkend, maar ook vermoeiend voor 't gestel’,
zoals Buysse begin januari 1930 aan Van Dishoeck schreef. Diezelfde maand overleed
zijn stiefdochter Mary aan de gevolgen van een dubbele longontsteking. In september
van het
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vorige jaar was de familie al diep geschokt geworden door het plotselinge overlijden
te Afsnee, in het ‘Roze Huis’, van Mary's echtgenoot, enkele dagen na hun terugkeer
uit huwelijksreis.
Einde 1930 werd Buysse verkozen tot lid van de Koninklijke [Vlaamse] Academie
voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, toen het aantal leden, naar het voorbeeld
van de Académie de lettres et de littérature française, van 25 op 30 werd gebracht.
Hoewel deze erkenning wel erg laat kwam - zijn dertien jaar jongere ‘tegenvoeter’
Streuvels was al sedert 1907 lid van het genootschap -, toch heeft Buysse ze
geapprecieerd, te oordelen naar zijn aanwezigheid op de vergaderingen in 1931 en
1932. Op die van 16 maart 1932 bood hij aan de Academie een exemplaar aan van
zijn roman Twee Werelden [1931], de laatste die hij voltooide.
Twee Werelden is nog een bijzonder omvangrijk boek geworden. Buysse heeft er
lang aan gewerkt. In september 1929 verklaarde hij dat hij al een hele poos met het
plan rondliep een grote roman te schrijven die ‘Twee Werelden’ zou heten. Hij is er
dan al mee begonnen maar drukt tevens zijn, onzekerheid uit of hij het werk zal
kunnen voltooien. Wel heeft hij op dat moment ook het vaste voornemen om het jaar
daarna naar Amerika terug te keren: hij wil zijn indrukken opfrissen, de actuele
toestanden toetsen aan die van veertig jaar tevoren. Buysse zelf verwijst ook naar
een gelijkaardig boek van de Noorse schrijver Johan Bojer, Vor egen Stamme [1924],
het epos van de Noorse emigratie naar Amerika, dat hij kent in de Franse vertaling
van P.-G. La Chesnais [Les Emigrants, 1926]. De reis die Buysse in het vooruitzicht
stelde heeft hij niet meer kunnen ondernemen, maar zijn kracht als verteller en als
uitbeelder van het leven zoals hij het rondom zich ziet of vroeger heeft gekend bleef
onverminderd. Reeds in 1888 hadden zijn herinneringen en ervaringen uit zijn eerste
verblijf in Amerika [herfst 1886] hem geïnspireerd tot enkele opstellen en verhaaltjes
voor het Nederlandsch Museum: Iets over de Godsdiensten in Noord-Amerika [juni
1888], Twee Herinneringen uit Amerika: de verhalen Dogfish en Hongersnood [juli
1888; ook afzonderlijk verschenen]

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 3

XXVII
en Een Amerikaanse Verkiezing [november 1888]. Het beeld dat hij zich toen en ook
tijdens zijn latere, langere verblijven, van Amerika vormde en dat op verschillende
plaatsen in zijn werk sporen heeft nagelaten, wordt vooral beheerst door de materiële
welstand en vooruitgang ten opzichte van het achterlijke arme Vlaanderen, maar ook
door het harde, het stugge en het gejaagde van de zakelijke dollar-werkelijkheid. De
confrontatie van deze twee werelden werkte hij dan uitvoeriger uit in de
memoire-vorm van De Roman van de Schaatsenrijder. Maar in Twee Werelden omvat
hij nog veel meer: in deze ‘geschiedenis [...] van een familie die naar Amerika
uitwijkt’ heeft hij niet alleen het Amerikaanse milieu getekend maar ook de wijze
waarop de Vlaamse landverhuizers er, onderling soms zeer verschillend, op
reageerden. De essentie van het boek werd door Buysse zelf omschreven toen hij
verklaarde in zijn interview met Maurice Roelants, eind augustus 1929: ‘Ik zou de
tegenstelling Europa-Amerika willen vatten: uitwijkelingen maken in Amerika fortuin;
er zijn er die daar aarden; de anderen weerstaan niet aan den trek naar het
geboorteland; zij komen terug, maar voelen toch een vreemde gebrokenheid: het
leven ginder, het leven hier zijn niet meer te vergeten of te verzoenen’; of, zoals hij
het tegenover H. van Puymbrouck formuleerde: ‘Er zijn er die helemaal wennen, en
die blijven er, die vergroeien er met den grond. Er zijn er die helemaal niet wennen,
en die keren terug. Er zijn er die wennen en toch niet wennen, die ginder blijven
gevestigd, maar door heimwee gekweld altijd naar Vlaanderen verlangen.’ De roman
is dan ook wat Buysse noemde ‘un livre touffu’ geworden, een boek waarin heel
veel stof verwerkt is en waarin hij ook, op brede schaal, ‘de volle maat van zijn
kunnen’ heeft gegeven.
Na de voltooiing van Twee Werelden heeft Buysse nog een roman op het getouw
gezet, De Opvolgers, vermoedelijk begonnen in mei 1932. Het fragment dat hij nog
kon afwerken werd postuum gepubliceerd in Groot Nederland [1935] en opnieuw
in het Nieuw Vlaams Tijdschrift [1961]. In het laatste interview dat Buysse voor zijn
dood toestond, namelijk aan A. Hans voor Het Laatste Nieuws, op 1 juli 1932, noemde
hij De Opvolgers ‘de geschiedenis van oude boerenlieden,
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die als uit hun bedrijf groeien, nu nieuwe tijden en nieuwe geslachten hen omstuwen.’
Het bestaande fragment is te gering van omvang om zich een idee te kunnen vormen
van wat het geheel precies zou worden. Wel duidelijk is niettemin dat Buysse tot op
het laatste bezig is geweest met het probleem van oud en nieuw, het fenomeen van
de ‘nieuwe’, naoorlogse tijd, dat hij in zijn laatste levensjaren ook nog had behandeld
in het onuitgegeven toneelstuk Andere Tijden, een vervolg op Het Gezin Van Paemel.
Het overlijden van Buysse, op maandag 25 juli 1932, in het ‘Roze Huis’ te Afsnee,
kwam voor zijn vrienden niet helemaal onverwacht: sedert zijn viering in 1929 was
zijn gezondheid er bestendig op achteruit gegaan en werd zijn sterk gestel
langzamerhand door ziekte ondermijnd. Begin juli 1932 kondigde de definitieve
strijd zich aan; het einde volgde drie weken later. Kort tevoren was Buysse door de
koning in de adelstand verheven.
Een lange stoet, met tal van officiële personaliteiten, volgde op 29 juli de zwarte
Minerva van het Sint-Pietersstation tot aan het verre Gemeentekerkhof. Daar werd
het woord gevoerd door Herman Teirlinck, als onderbestuurder van de Vlaamse
Academie, door F.V. Toussaint van Boelaere namens de Pen-club, door Lode
Baekelmans voor de Vereniging van Vlaamse letterkundigen, en door notaris Troch
in naam van de loge ‘La Liberté’.
Cyriel Buysse rust er, dicht bij zijn broer Arthur [† 1926] en naast zijn tante
Virginie Loveling [† 1923], onder een sobere, zwartmarmeren zerk, waarop zijn
zoon René, die er sedert september 1969 werd bijgezet, het volgende citaat uit
Zomerleven had laten aanbrengen:

25 Juli
Heden is de graanoogst begonnen.
Dit is een dag waarnaar de boeren
hunkerend verlangen maar die
mij met stillen weemoed vervult.
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Streuvels schreef in zijn dagboek: ‘De 29ste juli de begrafenis bijgewoond van Cyriel
Buysse. Die was mij minder sympathiek omdat ik in hem altijd iets van de voorname
mijnheer heb ontwaard die van uit de hoogte op zijn dorpsgenoten neerzag en ze in
gewild minder gunstige gedaante heeft beschreven. Hij was anders een uitstekende
verteller, met fijne observatiegeest, maar bleef altijd laag bij de grond.’
Achilles Mussche zag het anders: ‘Neen, niet uit literair snobisme, niet terwille
van de schilderachtige effecten heeft Buysse zich naar het kleine volk toegekeerd.
Wel zag hij, vanzelfsprekend, hun kant van onvervalschte natuur en fellen
kleurrijkdom - hoe zou hij anders artiest zijn geweest? - maar hij hield er niet van
bloot als modellen, hij had ze lief als menschen, als een soort van verloren broeders.
En daarom, omdat hij ze broederlijk liefhad, heeft hij nooit de behoefte gevoeld ze
schooner te maken dan ze in hun naakte werkelijkheid waren.’
Zoals in de delen 1 en 2 van de huidige editie werd de laatste, door Buysse zelf nog
verzorgde druk, als grondslag voor de teksten genomen, wat voor dit deel telkens
neerkomt op de eerste uitgave, d.w.z.: De Roman van de Schaatsenrijder, Amsterdam,
Maatschappij voor Goede en Goedkope Lectuur, 1918; Zoals het was..., Rotterdam,
Nijgh & Van Ditmar's Uitgevers-Maatschappij, 1921; Tantes, Gent, Van Rysselberghe
& Rombaut, z.j. [1924]; Uleken. Van Oud en Jong, Gent, Van Rysselberghe &
Rombaut, 1926; De Schandpaal, Gent, Van Rysselberghe & Rombaut, 1928; Twee
Werelden, Gent, Van Rysselberghe & Rombaut, 1931. De Opvolgers werd afgedrukt
volgens het handschrift, aangezien we enkel beschikken over twee postume uitgaven
die niet door de auteur werden verzorgd; voor Levensleer volgden we de uitgave in
boekvorm, Gent, Ad. Herckenrath, Opv. van Ad. Hoste, 1912, met op de titelbladzijde
de namen van Virginie Loveling en Cyriel Buysse voluit en hun pseudoniem, Louis
Bonheyden, tussen haken.
In verband met de transcriptie van het dialect in dit deel 3 valt te noteren dat, behalve
het verder stilzwijgend verbete-
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ren van kleine inconsequenties in de weergave, van de scherplange e - Buysse gebruikt
‘meneer’ naast 'menier, ‘keer’ naast ‘kier’ enz. -, voor de scherplange o de spelling
ue werd ingevoerd. Buysse zelf gebruikt de ue, ter vervanging van de vroegere eu
[bijvoorbeeld in ‘azue’, ‘brued’, ‘luepen’] pas van 1926 af, namelijk in Uleken en
volgende werken. Ter wille van de homogeniteit van het schriftbeeld werd hier echter
de ue ook ingevoerd in de werken die eraan voorafgaan, dus in De Roman van de
Schaatsenrijder, Zoals het was... en Tantes. Om dezelfde reden en op dezelfde manier
werd voor de dialectische weergave van ‘heeft’, het vroegere ‘hé’ en ‘hét’ vervangen
door ‘hee’ en ‘heet.’ Verder werden in Zoals het was... nog enkele aanpassingen
verricht om de weergave van het Gentse dialect, die daar ontoereikend bleek, iets
dichter bij de fonetische werkelijkheid te brengen zonder dat de tekst voor de
Gents-onkundige lezers onbegrijpelijk werd. Dergelijke transcriptie blijft evenwel,
zoals A. Mussche in verband met het Buyssiaanse Oostvlaams in het algemeen al
deed opmerken, een ‘ortografische illusie’. De bevattelijkheid of leesbaarheid, ook
voor Noordnederlandse lezers, diende in ieder geval beveiligd te worden. Dat Buysse
zelf ook deze mening toegedaan was blijkt zeer duidelijk uit een vergelijking van de
twee ‘versies’, van Levensleer, de roman die hij in 1906 schreef in, samenwerking
met zijn tante Virginie Loveling, en waarvan precies de weergave van het Gentse
dialect een essentieel bestanddeel uitmaakt, samen met het gebruik van typisch
Gents-Franse, dit is klakkeloos uit het Vlaams in het Frans ‘vertaalde’ uitdrukkingen
in de trant van ‘vous me mettez joliment dans des nids’ [‘ge steekt me schoon in
nesten’], ‘[elle] saura bien un petit temps seule du chemin avec ça’ [‘ze zal er wel
een tijdje alleen weg mee kunnen’], ‘il ne faut pas regarder trop étroit’ [‘ge moet niet
te nauw kijken’], ‘ça ne pique pas là-dessus pour nous’ [‘dat steekt daar niet op voor
ons’] en ‘[elle] ne connaît pas une noix de musique’ [‘ze kent geen noot muziek’].
Enkele interessante bijzonderheden over het ontstaan van dit boek werden door
Virginie Loveling verstrekt aan Maurits Basse, die in zijn studie over Het Aandeel
der Vrouw in de Nederlandsche letterkunde. [1921] de volgende passus citeert:
‘Sedert meer dan
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dertig jaren, schreef ik, Belgisch-Fransche spreuken op. Ik stelde eens voor aan
Cyriel daar een werk over te schrijven. Samen een plan ontworpen in het Posthotel,
zonder aan iemand iets mede te deelen. De één zou deze, de ander gene kapittels
schrijven. Na maanden was elk gereed. Gedurende eene week te Afsné brachten wij
alles bijeen, verwerkten het geheel in elkaar en gaven het ter opname in Groot
Nederland. Geen enkele daarin voorkomende Fransche uitdrukking is uitgevonden.’
Hierdoor zijn we dus ingelicht over de aanleiding en de taakverdeling, maar het
manuscript zelf van de roman is jammer genoeg niet bewaard of werd althans niet
teruggevonden, zodat het niet met zekerheid uit te maken is wat precies het respectieve
aandeel van elk der co-auteurs is geweest. Opvallend is echter wel dat in de versie
van Groot Nederland [1907 en 1908] een poging werd gedaan de platte Gentse
dialectklanken, zoals die te horen waren o.m. bij de burgerfamilie Verpoest, accuraat
weer te geven, een poging die we vermoedelijk te danken hebben aan Virginie
Loveling, terwijl precies deze voor een niet-Gentenaar vrijwel onbegrijpelijke
transcriptie [bijvoorbeeld ‘ih’ en ‘iw’ voor ‘u’ en ‘uw’, ‘nih’ voor ‘nu’, ‘eite’ voor
‘eten’, ‘thaais’ voor ‘thuis’, ‘kuine’ voor ‘kunnen’] in de versie in boekvorm [1912]
werd vervangen door vormen die de algemene verstaanbaarheid niet hinderen. Zo
zien we ook nog dat de ou-vormen [bijvoorbeeld Gents ‘trêwen’ voor ‘trouwen’,
‘kêwe’ voor ‘koude’] in 1912 zelfs terug werden ingevoerd, wat nochtans een
afwijking betekent van de bij Buysse gebruikelijke weergave van die klank als ei,
althans in zijn Oostvlaams, want voor de spelling van het Gents bleek hij, zoals we
reeds konden opmerken, er geen adequaat of consequent systeem op na te houden.
Deze ‘afwijking’ bleef in de huidige editie gehandhaafd, terwijl voor het overige
rekening werd gehouden én met de bedoeling een Gents milieu uit te beelden én met
de wens een algemeen leesbare tekst te bezorgen. Ongetwijfeld blijft de vis comica
van de roman ook in deze vorm nog gebonden aan plaatselijke en
tijdsomstandigheden, maar toch blijft het een vermakelijk en zelfs boeiend werk dat
verdiende opnieuw onder het oog van de lezers te worden gebracht. Dat het in eigen
tijd niet veel weerklank vond is te wijten niet
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alleen aan de opeenhoping van uitdrukkingen in verhaspeld Frans, wat als gechargeerd
werd aangevoeld, maar evenzeer en misschien zelfs meer nog aan enkele ‘gewaagde’
passages [een bezoek aan ‘lichte’ vrouwtjes, de scène in de kraaminrichting] die toen
wellicht minder gepast voorkwamen. Dergelijke bedenkingen gelden echter niet meer
voor de lezer van vandaag, die ook onbevangener zal staan tegenover de knappe, zij
het soms ietwat te karikaturale persiflage van het geheel.
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De roman van de schaatsenrijder
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Eerste deel
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I
Het kleine plekje bij de lusthof
Ik wil u een en ander vertellen uit het leven van een schaatsenrijder.
Die schaatsenrijder ben ik.
Ik heb zóveel, in verschillende landen, op schaatsen gereden, dat het schaatsenrijden
in mijn leven een stuk leven op zichzelf geworden is.
Ik herinner mij nog die jonge, sterke jaren van mijn jeugd, met die lange, saaie
winters buiten, waar het ijs dan eensklaps, als onder de macht van een toverroede,
kleur en fleur en beweging in bracht.
Het was er ineens, na eindeloze dagen van grijze eentonigheid; ineens, op een
frisse, prikkelende morgen: velden en bomen wit-berijpt, de harde grond klinkend
onder de voetstappen, de neusgaten der paarden dampend en de zon die nevelig-oranje
aan de blauw-wazige einder oprees met korte, gouden stralen, die alom miljoenen
en miljoenen diamanten deden fonkelen.
Even buiten 't dorp, op korte afstand van ons huis, lag de Lusthof. Die Lusthof
heette te zijn het zomerverblijf van de dorpsnotaris. 'n Zonderlinge fantasie! Een
villa-achtig gebouwtje in rode steen met chalet-dak, zo iets als men ziet afgebeeld
op goedkope chromo's en prentbriefkaarten. Het lag aan de voorkant langs de trekweg
van 't kanaal en aan de achterzijde grensde het aan een stuk weiland, dat gedeeltelijk
tot lusttuintje was ingericht. Er stonden banken, er waren prieeltjes, er lag een vijvertje
met rode visjes en een fonteintje, dat tussen rotsblokken van sintels opspoot; en op
een grasveldje prijkte een grote, glazen bol, waarin de ganse omgeving zich wanstaltig
en gedrochtelijk weerkaatste.
De dorpsnotaris, die in het dorp zelf, op nog geen tien minuten afstand, een prachtig
oud huis, met een heerlijke, uit-
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gestrekte tuin bewoonde, kwam 's zomers op de Lusthof af en toe enkele uren
doorbrengen. Een onzinnig idee, een dorpsprotserige aberratie, om te kunnen zeggen,
dat hij een ‘binnen’ en een ‘buiten’ had. Hij deed er niets; er was ook niets te doen;
hij liep een paar keer rondom zijn onnozel tuintje, keek naar de schaarse bloemen
en deed even het fonteintje spuiten; en ten slotte ging hij zitten op een bank tegen
de achtergevel van het huis, waar hij dan nurks bleef vóór zich uit staren, tot hij er
eindelijk genoeg van had en met trage, stramme schreden door de velden naar het
dorp terugkeerde. De villa zelf, voor zover ik weet, is nooit ook maar één enkele dag
bewoond geweest.
Wat voor mij en een paar andere jongens van mijn leeftijd de aantrekkelijkheid
van de Lusthof uitmaakte, was het kleine stukje weiland dat achter het tuintje lag en
geregeld 's winters onder water liep. Dat kwam zo omdat de gekke notaris de ene
helft van het stuk weiland, dat hij in lusttuin had herschapen, enigszins had laten
ophogen en daardoor al het water naar het laag liggend gedeelte had gedreven. Het
vormde daar een soort plasje van niet meer dan een paar honderd vierkante meter
oppervlakte en zó ondiep, dat het dadelijk bevroor en zonder enig gevaar kon bereden
worden, terwijl er op de grotere wateren nog in de verste verte maar geen sprake was
van schaatsenrijden.
Daar, op dat plekje, heb ik als jonge jongen mijn eerste schaatsenschreden gewaagd.
O, dat eerste komen op het maagdelijk ijs, het donker ijs, donker als water, met het
gras dat er nog groen doorheen schijnt, als door een schone, brede spiegel! Zal het
reeds dragen, na die slechts een of twee nachten vorst, of zal het kraken en breken,
met modderig-opspattend water, over de mooie, gladde spiegel? Een voet gewaagd
en eens gedrukt. Het kraakt, er komen sterren in, maar het schijnt toch te kunnen
dragen. Jawel, het draagt, het draagt; het kraakt al minder een eind verder; ik schuif
er glijdend overheen; ik voel mijn hart popelen en mijn ogen stralen; ik keer terug
naar de kant en bind met hijgende haast mijn schaatsen aan. Ik ben alweer de eerste,
de éérste; ik geef het mooie voorbeeld, dat straks met uitgelaten vreugde door de
verraste schooljongens nagevolgd zal worden. Ik
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sta op mijn schaatsen op het maagdelijk donker ijs, ik rijd er overheen, ik voel mij
zweven als een vogel, een dolle blijheid zweept mij op, er bestaat niets meer voor
mij op de wereld behalve het verrukkelijk genot van 't schaatsenrijden!
De zachte zon rijst hoger aan de einder en glinstert over de wonderschone
toverwereld van zilveren rijp en fonkelende diamanten. Daar ligt het dorpje stil te
baden in die heerlijkheid, met de cijfers en de wijzers van de uurplaat op de kerktoren
die tintelen als goud; daar staat de oude, houten molen dromerig op zijn berm, als
een sterke, kalme reus, die met gekruiste armen in starende bespiegeling van al zijn
vroegere vermoeienis schijnt uit te rusten; daar komen in de verte reeds de
schooljongens, die nog niets vermoeden, die mij nog niet zien en als een troepje
uitgelaten vogels klepperen en snateren, de kragen opgetrokken, de schouders
huiverend, de verkleumde handjes in hun dikke, wollen wanten. Maar eensklaps
hebben zij mij ontdekt en zij komen gevlogen; en in een oogwenk is het ijsveldje vol
van hun drukte; en zij rennen, glijden, struikelen, buitelen en vallen, terwijl het alom
luid opdreunt van hun dolle, wilde, uitbundige pret.
Maar... daar komt meteen over het veld een strenge, stramme, donkere gestalte
aan: meneer de dorpsnotaris, bezitter van de Lusthof en van 't verdronken stukje
weiland, dat erbij behoort!
De pret verstomt, de jongens dringen stil en schuchter op een hoekje bij elkaar.
Ik voel een grote, gróte droefheid als 't ware verstijvend over mij neerkomen en rijd
nog slechts met lusteloze slagen door. Wat zal hij zeggen! Zal hij onze vreugd
verstoren, ons met ruw gebaar, tiranniek van het heerlijk ijsveldje wegjagen! Daar
is hij. Met stramme benen komt hij uit de holle landweg, schrijdt dwars over het
weiland, langs de rand van het ijs heen, blijft daar even onbeweeglijk staan kijken.
Hij zegt niets, maakt geen gebaar, schreeuwt geen bedreiging uit. Ik rijd maar
door, en doe mijn uiterste best om kalm en mooi te rijden. Wie weet: misschien
interesseert het hem, misschien kan dát hem nog vermurwen! Dat duurt zo enkele
minuten, in knellende onzekerheid. Steeds roerloos staan de jongens op een hoopje,
als versteend door mijn durf, zonder
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zelf nog iets te durven. Dan gaat hij eindelijk langzaam heen. Wij verademen,
verádemen! Maar nog even staat hij en dadelijk weer prangt de griezeling. Zal hij
nu toch... op 't laatste ogenblik... toen alles reeds gered scheen...? Neen; wat hem
daar nog even geboeid houdt is een molshoopje, niets anders dan een vers molshoopje
in 't korte gras. Hij trapt het open met de voet, en goddank is hij eindelijk weg, weg
op zijn schrale, stijve benen, door zijn hekje, in zijn onnozel tuintje, waar het
spuitfonteintje nu gestold is, maar waar de gedrochtelijke glazen bal potsierlijk
glinstert in de heerlijk stralende winterochtendzon.
Als een troep jubelende mussen vliegt de knapenbende dadelijk weer joelend over
't ijs. Zij rennen en glijden en zwieren daar nog een poosje rond en dan spoeden zij
zich huiswaarts, om algauw wat te gaan eten en daarna terug te komen, met ijssleetjes
en schaatsen, voor de ganse, lange namiddag, want zij hebben vrij die middag, niet
omdat er ijs ligt, maar omdat het een donderdag is.
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II
De ‘wal’ van 't armenhuis
Het kleine ijsveldje achter de Lusthof voldeed ons echter slechts zolang en in zover
er geen betere gelegenheid te vinden was. Het was al spoedig ‘doodgereden’ en als
het door bleef vriezen wendden onze gretige jongensogen zich gauw genoeg naar
een andere richting.
Op korte afstand van het dorp lag het Armenhuis, omgeven door een prachtige
‘wal’. Daar was het heerlijk te rijden, maar het ijs moest eerst goed sterk zijn, want
de wal was diep en had menige gevaarlijke plaats. Elke dag, vóór of na ons sjouwen
bij de Lusthof, gingen wij er eens naar kijken en het ijs proberen, tot het eindelijk
als een jubel- en triomfkreet weerklonk:
- De wal van 't Oarmhuis ligt stirk!
Van dat ogenblik af, was het peuterveldje achter de Lusthof definitief verlaten.
Wij kwamen met onze schaatsen bij de vijver van het Armenhuis en 't was een
hele durf om er de eerste voet op te zetten. Ik herinner mij meer dan eens daarheen
gegaan te zijn en ook teruggekomen, zonder mijn schaatsen te durven aantrekken.
En ik herinner mij ook hoe Guus Boevers, de waaghalzige zoon van de grote boerderij,
die daar aan de oever lag, ons eens minachtend om onze angst bespotte en zelf, in
dolle vermetelheid, de eerste schreden op de dichtgevroren vijver deed. Hij was groot,
zwaar, lomp en dik en ik zie hem nog met geweld op zijn brede klompen over 't ijs
lopen, dat zienderogen onder zijn gewicht inzakte en akelig kraakte, alsof het ieder
ogenblik zou barsten. Maar het barstte niet en de waaghals kwam behouden terug
aan de oever en lachte ons uit en vroeg ons of we soms een varkensblaas om onze
hals wilden binden, zodat we niet zouden verdrinken als we doorzakten. Toen
schaamden wij ons diep en
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bonden onze schaatsen aan.
Dat rijden op de vijver van het Armenhuis was een emotievol en rijk-afwisselend
genot. Het had iets griezeligs en tevens iets gezelligs, dat andere ijsbanen niet hadden.
't Was eerst een lange, rechte, tamelijk brede sloot, dan een bruuske, korte, smalle
bocht tussen rechts en links overhangende struiken, dan de eigenlijke vijverkom,
breed en mooi, met een begroeid eilandje en een eendenhuisje in het midden, dan
weer een bocht, en een vernauwing en eindelijk een tweede rechte lijn met een
gewelfde stenen brug erover, die zich, na een laatste, brede bocht, bij de eerste rechte
lijn aansloot. Zo vormde het ganse erf van 't Armenhuis een tamelijk groot eiland,
waarop allerlei gebouwen stonden: de lange, geelgekalkte, twee verdiepingen hoge
vertrekken der oude mannetjes en oude vrouwtjes, het hospitaal, de keukens, de kerk,
de boerderij. Er was daar altijd leven en beweging. Hier zag men de oudjes met
moeite kuieren, gebogen steunend op hun stokjes, of roerloos zittende in een lange
rij op een bank in de zon langs een muur, de stokjes, waarop hun handen leunden,
dan gekneld tussen hun knieën; daar waren 't de weeskinderen, die kakelend onder
elkander op een pleintje speelden of hun les opzegden; nog verder was het de
bedrijvigheid der boerderij, het op- en afrijden van karren en wagens, 't gecadanseerd
geluid van dorsvlegels in de schuur, 't eentonig zoemen van een wannemolen. De
nonnetjes die het gesticht beheerden liepen geruisloos heen en weer: stille, zwarte
verschijningen met witte borstdoeken en witte kapjes, frisse gezichten en
zacht-glimlachende ogen, opeens gans onverwacht ergens opduikend om een hoekje,
opeens gans onverwacht ergens verdwijnend in een deurtje, als vlijtige, nijvere bijtjes,
die wel overal tegelijk zouden moeten zijn en zich maar nooit een ogenblikje
ontspanning of rust mogen gunnen.
Dat alles reden wij voortdurend langs en wij zagen dat alles. En de ganse vijver
had voor ons een soort van eigen en van eigenaardig leven, dat meeleefde in
afwisseling en stemming, met wat langs zijn oevers al gebeurde of met wat er was
te zien. Het eerste rechte eind, waar dikwijls langs de muur de oudjes zaten, was als
iets strams en stijfs en wel vervelend
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in zijn onbewogen eentonigheid. 't Had iets inspannends om daar langs te rijden,
alsof de gang verloomde en geremd werd over het weerbarstig-schrapend ijs. Maar
bij het witte kerkje met zijn puntig klokketorentje werd het dadelijk veel lichter. Het
was of daar iets zachts stond te glimlachen en te troosten; en haast altijd was daar
ergens om en bij de silhouet van 't een of 't ander nonnetje, komend uit het kerkje,
gaande naar het kerkje, even naar ons opkijkend met ingetogen blik en dadelijk weer
de ogen van ons afwendend, zonder dat men eigenlijk beseffen kon of het
raadselachtig, stille wezen ons vermaak wel goed- dan afkeurde. Even voorbij het
kerkje waren de keukengebouwen en daarnaast het hospitaal. En wat wij ook al
deden, een onoverwinnelijk gevoel van displezier maakte zich daar van ons meester.
Het ijs lag er steeds onbetrouwbaar en had er een vuilgele kleur; en juist in de bocht,
de benauwde, smalle bocht waar takken van heesters overheen hingen en waar het
hospitaal stond, loosde een vieze goot haast aanhoudend een grijs straaltje lauwachtig
water, dat daar het ijs totaal bedierf en ons noodzaakte langs de smalle overkant bijna
tot in het oevergras te rijden. Wij griezelden van dat plekje. Het vergalde ons telkens,
bij elke omrit, voor een poosje 't genot van de tocht; en wij waren er allen vast van
overtuigd, dat dat akelig, grijs-lauw water zo iets was als het weeë aftreksel van al
de ziekten en de kwalen, waaraan die afgeleefde oude mannetjes en vrouwtjes al
sinds jaren laboreerden. Gek idee en dat zich toch zo onuitroeibaar-sterk in ons fris
en gezond kwajongens-gemoed vastankerde! Nu nog, na al die jaren, zie ik duidelijk
dat akelig-vies waterstraaltje lopen en word ik er nog wee van als ik eraan denk.
Doch wij kwamen spoedig op de grote, ronde vijver met het kleine eilandje en
daar was alles wel loutere vreugd en genot. Men kon er ruim in lange, brede slagen
zwieren, het ijs was er gezond en sterk en zuiver en de omgeving liefelijk en riant.
Daar lag, aan de rechteroever, midden in haar schone, naar de vijver afglooiende
boomgaard, de grote boerderij van Boevers, met roze gebouwen en groen-en-witte
geverfde deuren en luikjes; daar liep een kronkelende landweg, beplant met hoge,
forse eiken en alom de vijver groeiden heesters,
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waarin haast altijd fladderende benden sijsjes hingen, lieve geel-en-bruine vogeltjes
die zich te goed deden aan de verdorde; katjes van de elzestruiken en af en toe met
fijne piepstemmetjes jubel-kwetterden, heel fijn, heel zacht en ingetogen, maar met
verrukkelijke zilverklankjes, die schenen te getuigen van al 't mooie dat ze zingen
konden, als ze dat maar wilden.
Daar hielden wij ons altijd gaarne heel lang op. Het kostte moeite om er weg te
komen. Er was voortdurende afwisseling en men ademde er ruim en vrij. Een van
de grote attracties was er het leven op de boerderij van Boevers. Er was daar altijd
iets te doen, iets te zien of te horen en niet zelden kwam de dikke Guus Boevers aan
de rand van 't ijs staan en bemoeide zich met onze bedrijvigheid. Ik kan niet zeggen,
dat wij zeer veel van hem hielden. Hij was ons wel wat te spotzuchtig aangelegd en
wij voelden steeds een beetje angst voor hem. Maar het was een levendig-opgewekte
kerel, een durver vol verrassingen en dat boezemde ons wel belangstelling en ontzag
voor hem in. Hij kon daar zo meedogenloos met ons staan spotten, bewerend dat wij
knoeiers waren, dat wij niets van 't schaatsenrijden kenden en hij ging
weddenschappen met ons aan, dat hij, zonder schaatsen, op zijn klompen, vlugger
de vijver om zou toeren dan wij op onze ijzers. En waarachtig, hij deed het; hij kwam
met zijn vuile klompen op het ijs, tot onze grote ontstemming en ergernis het ijs
bemorsend; en daar begon de wedren; hij met dreunende reuzenschreden lopend, wij
naast hem aanrijdend, met zwoegende armen en benen; en zó reuzesterk en taai was
hij, dat hij ons niet zelden overwon. Toen juichte hij minachtend en schold ons uit
voor luiaards en dreigde ons zijn grote waakhond achterna te zenden, om ons op te
porren.
Aan dat beest hadden wij allen een geweldige hekel en Boevers wist dat wel. Het
was een groot, sterk dier met gele huid en donkere snoet, dat meestal, half in half uit
zijn hok gelegen, ons roerloos, met bloeddoorlopen ogen lag te beloeren, maar dat
als razend op ons afgestoven kwam zodra Guus Boevers hem maar even losliet. Zijn
bovenlip stond opgekruld, zijn wrede, witte tanden snauwden, zijn grof geblaf klonk
hol als uit een ton en hij raasde springend langs de
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oever met ons mee, getergd, en verwoed door 't gekras van onze schaatsen, alsof hij
ons elk ogenblik zou gaan verscheuren. Hij durfde zich echter op de vijver niet wagen;
telkens probeerde hij met één poot, die hij dadelijk, bij de eerste kille aanvoeling,
weer introk, of hij lepperde even met zijn zenuwachtige, roze tong over 't ijs, alsof
hij die gehele brede vlakte hoopte in te slikken om bij ons te komen; doch daar bleef
het bij, hij durfde niet en wij hadden innerlijke pret in onze haat en afkeer voor het
beest, omdat hij machteloos was. Maar eens op een ochtend tilde Guus Boevers, die
graag zijn hond tegen ons ophitste, het monster in zijn beide armen op en kwam er
zo mee op de vijver.
Gillend vluchtten wij langs alle kanten weg, als een bende verschrikte mussen.
Boevers, proestlachend, zette zijn hond midden op de ijsvlakte neer en schreeuwde:
- Ala, Baron, pak ze!
Het was een doodsbenauwend ogenblik. Wij zaten allen op het kleine
eendeneilandje gevlucht en van daaruit keken wij met kloppend hart. Maar onze
angst veranderde al spoedig in wild-uitbundig hoon- en spotgelach. Nooit heb ik
koddiger en belachelijker tafereel aanschouwd. De grote hond, doorgaans een en al
bloeddorstige verscheuringswoede, stond daar als een stramme, gedrochtelijke pop
op 't gladde ijs en wat hij ook al deed en hoe of hij zich ook inspande, geen stap
kwam hij verder. Hij gleed voortdurend uit en struikelde, zijn dikke, grove poten
schoten van onder hem weg, hij viel op zijn achterste, krabbelde met moeite weer
overeind, gleed nogmaals en viel opnieuw, als een onnozel sukkelkind, dat zijn
allereerste schreden waagt. Hij jankte en piepte van ellende, hij hijgde amechtig en
lepperde weer af en toe met zijn lange, roze tong over het ijs, alsof hij het wou
opslikken, en zijn wrede ogen loerden gretig naar de veilige oever, het enige doel
waar al zijn krachten naar streefden en dat hij machteloos poogde te bereiken.
Wij gilden en jouwden als wilden op ons eilandje. Wij kwamen er al spoedig
vandaan en omringden zwermend onze stumperige vijand en zijn meester. Guust
Boevers glimlachte zuur. - Ala, loeder! schold hij op zijn hond en trapte hem vrij
onzacht met zijn klompen vooruit, waarbij de hond tel-
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kens weer jankte en struikelde. Eindelijk was hij aan de kant en liep zich
druipstaartend in zijn hok verschuilen.
Een luid hoezeegejouw steeg uit de jongensbende op.
- Wacht 'n beetsen; 'k zal ulder goan hên! dreigde Guus, weer op ons afkomend.
Wij waren banger voor Guus dan voor zijn hond op het ijs en haastig zwierden
wij maar eens in volle vaart de vijver rond.
Wat lijkt dat alles nu lang en ver verleden en toch staat het zo levendig nog in het
geheugen! Ik herinner mij nog enkele van die jongens en heb ook hun namen
onthouden. Er was een Peetse Kins, een Bruuntje Geelewie, en er waren drie broeders:
Dolfken, Mielken en Fontje Vervaet. En een drietal jaren geleden, juist één jaar vóór
de oorlog, die zo schandelijk ons mooie land verwoest heeft, was ik toevallig 's
winters weer op 't dorp en uit oude herinnering ging ik eens wandelen tot aan de ‘wal
van 't Oarmhuis’ waarop, naar men mij vertelde, schaats gereden werd.
't Was er nog net precies zoals meer dan dertig jaar geleden, in mijn jonge tijd.
Nog steeds kuierden er de oude mannetjes en vrouwtjes op stokjes en krukjes of
zaten er peinzend uit te rusten in de zon; nog steeds joelden er spelende kinderen op
het pleintje vóór de kerk; en ook de nonnetjes liepen er nog stil en ingetogen heen
en weer; en ook het vieze, grijs-lauw waterstraaltje stroelde nog, het ijs bedervend,
in de smalle bocht; en over de vijver reden jolig op en af de jongens, zoals wij zoveel
jaren vroeger zelf hadden gedaan. De grote boerderij van Boevers stond daar nog
altijd met dezelfde roze muren en dezelfde wit-en-groen geverfde deuren en luikjes;
en in het hondehok lag er een waakhond; en in de heesters om de vijver hingen
fladderende benden sijsjes, die van de droge katjes uit het elzehout genoten en af en
toe heel zacht en liefelijk kweelden, met zilverstemmetjes in ondertoon gehouden.
Ik keek en hoorde dat alles aan met stille weemoed en emotie. Het was iets van
mijn eigen, lang vervlogen, jonge jeugd, dat zich daar afspeelde. Hoevelen zouden
er nog wel in leven zijn van hen die daar met mij rondzwierden, en waar zouden
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zij wel zijn, en hoe zou het hun verder in: het leven zijn gegaan? Maar eensklaps
bleef ik roerloos staan en sperden zich mijn ogen open van verbazing. Wat?... Wat
zag ik daar? Was dat niet precies een van mijn vroegere kameraadjes; leek dat niet
precies op Peetse Kins,... wás dat niet Peetse Kins in eigen persoon, die slungelachtige,
zestienjarige knaap, die daar met de anderen ronddraaide! Het was immers niet
mogelijk; het was gezichts- en zinsbedrog; en toch: hij leek zó sprekend, dat ik naar
hem toe ging en op de man af vroeg:
- Hoe hiet-e gij, manneken?
Vreemd keek hij mij aan en een lichte kleur kwam over zijn geelachtige wangen.
Zijn blauwe ogen schuchterden even en keken naar de grond, net Peetse Kins wanneer
hij gegeneerd was. Hij glimlachte bedeesd en aarzelde met zijn antwoord.
- Hoe hiet-e gij? drong ik nog eens, vriendelijk-bemoedigend aan.
- Beziel Kins!
- Zij-je gij misschien de zeune van Peetse Kins?
- Joaj ik, meniere.
Een stilte. Star keek ik hem aan. Een wereld van herinneringen golfde door mijn
gemoed.
- En ou voader? Leeft hij nog? vroeg ik eindelijk.
Een weke glimlach zweefde over het gelaat van het jongetje.
- O, nien hij, meniere, hij es al zue laaë dued!
Ach! wat trof mij dat pijnlijk! En wat was het vreemd, dat het mij zo pijnlijk trof!
In al die lange jaren had ik zelfs niet eens meer aan Peetse gedacht. Ik was hem totaal
vergeten, ik had hem trouwens nooit anders dan even op het ijs gekend en nu
boezemde mij zijn levenslot eensklaps een zo diepe belangstelling in.
- Wa was ou voader? vroeg ik zacht.
- Wa blieft er ou, meniere? zei het knaapje, die mijn vraag niet scheen te vatten.
- Wa dat hij was? Wa dat hij dee veur zijn bestoan? lichtte ik toe.
- Boereknecht, meniere. Hij es gestorven te gevolge van 'n verhitheid, in den
oesttijd.
Om ons heen hadden zich van lieverlede de andere bengels
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in een troepje geschaard, benieuwd om te weten wat die vreemde meneer aan hun
makkertje wel te vertellen had. En over het ijs kwam ook met trage, stramme schreden
een der oudemannetjes uit het Armenhuis naar ons toe: een klein, bleek ventje met
grijze ogen, die mij olijk aankeken, terwijl hij stil glimlachte in zijn volle, grijze
baard. Hij spuwde van zich af een straaltje bruin tabakssap, veegde zijn mond,
glimlachte inniger en zei:
- Da es toch precies zijn voader, e-woar, meniere?
- Precies, antwoordde ik met overtuiging, zonder verder veel aandacht aan het
oudje te wijden. Maar hij zelf kwam zich opdringen, duwde zijn verschrompeld
gezicht onder mijn neus, keek mij strak aan, met zijn lachende grijze ogen en ging
voort:
- Weet ge 't nog, meniere, den tijd da w'hier al te goar op de wal rejen en da Guus
Boevers mee zijne grueten hond achter ons kwam?
Verbaasd keek ik het oudje aan. Hoe wist die? Hoe kon hij weten wat er destijds...
Ik keek hem aan met scherper aandacht en eensklaps kwam het mij voor alsof ik ook
dát gezicht reeds vroeger ergens had gezien. Doch waar, in welke verre oorden, in
welke lang vervlogen tijden? Hij glimlachte, hij bleef maar aldoor glimlachen, zijn
olijke grijze ogen strak op mij gevestigd; en eindelijk zei hij:
- Meniere, 'k gelueve da ge mij nie'n herkent.
- Nien ik, 'k 'n herken ou niet, antwoordde ik met volle oprechtheid.
- Bruuntje Geelewie, herinnert-e gij ou Bruuntje Geelewie nie mier? glimlachte
hij.
Bruuntje Geelewie! Ineens ging mij een helder licht op! En meteen herleefde ik
vol innige emotie, weer in het ver verleden. Bruuntje Geelewie! Mijn tijdgenoot,
mijn ijsmakker van vroeger, evenals Peetse Kins, evenals Dolfken, Mielken en Fontje
Vervaet, en zoveel anderen! Was dát Bruuntje Geelewie, dat sukkelventje uit 't
oudemannenhuis, dat stakkertje, dat mensenwrak! Een grenzeloze weemoed greep
mij aan en 't was alsof ik mijzelf daar zag staan, oud, versleten, gebroken, een ruïne.
- O, Bruuntje, zij-de gij Bruuntje! riep ik, haast niet kun-
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nende geloven.
- Zeker, meniere, zeker, herhaalde het ventje, nog meer verbaasd over mijn
ontdaanheid dan ik over zijn bedroevende aftakeling. En in korte, stil-geresigneerde
woorden, vertelde hij mij iets van zijn leven.
Hij had zoveel en hard gewerkt. Té veel, té hard, om maar een hoop geld te
verdienen, zei hij. Hij ging ieder jaar naar Frankrijk, om er de oogst te helpen doen.
Hij en de andere Vlamingen, die met hem meegingen, werkten daar om zo te zeggen
dag en nacht; en daar was hij niet sterk genoeg voor, dat had hem geknakt. Hij was
er doodziek geworden, men had hem naar zijn land teruggebracht en zo zat hij nu in
't Armenhuis, om er zijn leven te eindigen.
Zijn leven te eindigen! Nu reeds! Hoe oud was hij dan wel?
- Twie en vijftig, zei hij glimlachend.
Tweeënvijftig! Hij zag er wel zeventig uit! En hij was jonger dan ik!
Ik had daar wel willen weg zijn; en het speet mij, dat ik er gekomen was. Ik voelde
ineens de afstand, het verleden, al die lange, lange jaren loodzwaar op mijn eigen
leven drukken. Het kwam mij voor alsof ik nog de enig overgeblevene, de enig
levende was in een oord van afgebeulden en van doden. Maar ik dacht ook weer aan
de anderen uit die tijd en wilde weten wat er ook van hen geworden was.
- Guus Boevers? vroeg ik.
- Dued, meniere; verongelukt mee zijn peirden.
- Dolfke Vervoat?
- Uek dued: duedgedronken!
- Mielke Vervoat?
- Noar Amerika.
- Fontje Vervoat?
- Uek noar Amerika.
Ik zweeg. Een pijnlijk heimwee, een stille droefheid sloop in mij neer, zo iets
gelijk de stille, grijze, kille mist, die alom over het land ging hangen. 't Begon te
avonden en te nevelen, een bleke, roze schemering tintte nog vagelijk het westen en
in het grijs kerktorentje van 't Armenhuis tampte in cadans een klokje. Enkele knapen
bonden reeds hun schaat-
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sen af en de sijsjes in de elzestruiken waren druk onder elkander aan het tjilpen en
aan 't piepen, vóór ze zich ergens tot de nachtrust gingen wegschuilen.
Ik haalde iets uit mijn zak en gaf het aan Bruuntje. Zijn ogen glommen en hij
dankte mij vurig. Ik drukte hem de hand tot afscheid.
- Zilt-e nog ne kier were komen, meniere? vroeg hij, gretig mij nastarend.
- Zeker, Bruuntje, zeker.
Maar ik voelde wel, dat ik er niet meer komen zou.
Wat ben ik in mijn verhaal ver afgedwaald, of, beter gezegd, wat ben ik hard de tijd
vooruitgelopen! Want er ligt nog zoveel in mijn schaatsenrijdersleven tussen dat ver
verleden en de gebeurtenissen van de tegenwoordige tijd. Ik heb nog niet eens
definitief van de ‘wal van 't Oarmhuis’ afscheid genomen en dat behoor ik toch te
doen alvorens verder te vertellen.
Welnu, onze pret op de ‘wal van 't Oarmhuis’ duurde tot de dooi inviel, of... totdat
Stien Smijters ‘de boantjes kwam vermuerden.’
Stien Smijters!... Ik wed dat nu nog, na zoveel lange jaren, onder de hedendaagse
dorpsjeugd aldaar, een traditie van angst, haat en gruwel tegen de naam en de
herinnering van die afschuwelijke man bestaat.
Stien Smijters, een voorbestemde naam! Het was, toen ik hem als knaap van vijftien
leerde kennen, een oude, stoere, grijze, forse kerel, met een kreefterood, als 't ware
roodgekookt gezicht, waarin twee kleine, hardblauwe varkensoogjes je vals
aanloerden. Nooit heb ik die vent zien glimlachen of lachen. Dat kon hij niet. Altijd
stond zijn tronie stug en nors, alsof hij iedereen verdacht van kwaad en overal vijanden
zag. Het was een slecht gezicht.
Hij was zowat van alles in het Armenhuis. Toeziener, boer, werkersbaas, ik weet
niet wat al. Hij had geen vaste taak, doch men zag hem overal. Soms reed hij met de
paarden, soms stapte hij achter de ploeg, soms stond hij als een sjouwer hout te
kloven. Iedereen, oud of jong, man of vrouw, van klein tot groot, was bang voor
hem. Het heette, dat hij
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de mensen soms ranselde met zijn zweep en dat zelfs de nonnetjes hem vreesden.
Maar zij hadden hem nodig: hij werkte als een lastdier en waakte als een hond; hij
dronk niet, ging nooit uit, eiste niets voor zichzelf en dat alles verwekte een soort
eerbied en een grenzeloos ontzag.
Ondanks zijn gevorderde leeftijd was hij sterk, ellendig sterk. Ik geloof niet dat
er een potiger, sterker kerel in de omtrek was te vinden. Wie onder zijn klauwen
geraakte mocht beven en sidderen!
Hij zag wel ons spel op het ijs, hoewel hij zich hield alsof hij het niet zag. En ook
wij hielden hem scherp-nauwkeurig in de gaten, omdat wij precies wisten wat wij
van hem te verwachten en te vrezen hadden. Dat hing helemaal af van de toestand
van het ijs. Stien Smijters, die nergens bang voor was, had een doodsangst om te
verdrinken. Er was geen sprake van dat hij zich op de vijver wagen zou zolang het
ijs er niet muurdik en sterk lag, maar eenmaal als 't zóver kwam, dan waren wij geen
ogenblik meer veilig.
Hij joeg ons niet weg, schold ons niet uit, sprak geen woord, maar op een of andere
ochtend liep de afgrijselijke treurmare van mond tot mond onder de schooljongens:
- Stien Smijters heet de boantjes op de wal van 't Oarmhuis vermuerd!
Ik herinner mij nog die droefheid, die wanhoop telkens als dat ellendig nieuws
ons bereikte. 't Was om er bij te schreien en de moedeloosheid zonk ons als een
onmacht door de knieën. Wij wilden 't nog maar niet zo dadelijk geloven, er bleef
nog een kleine mogelijkheid, een zwak straaltje hoop; maar jawel... zodra wij bij de
vijver kwamen zagen wij reeds van op een afstand de ellendige verwoesting: overal
vierkante bijten met de bijl gekapt, de uitgebroken stukken alom over het ijs verspreid
en meestal er reeds aan vastgevroren; en, tot toppunt van ellende, hier en daar as en
sintels rondgestrooid, zodat alle mogelijkheid van ook nog maar eventjes te rijden
onherroepelijk verkeken was.
Het is mij slechts één keer gelukt de lammeling zijn vernielingswerk te zien
verrichten, want hij deed dat meestal 's avonds, gemeen en verraderlijk, nadat wij
vertrokken waren. Maar die keer, die éne keer woonden we 't bij en wij
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hebben ons gewroken, of liever: hij zelf heeft ons gewroken op een wijze waarin ik
mij nu nog kan verkneuteren.
Dat was op een zaterdagmiddag, na schooltijd. Wij hadden extra-les gehad
[extra-les wanneer er ijs is!] en kwamen haastig en hijgend met onze schaatsen onder
de arm op de vijver aan, toen het reeds begon te schemeren.
Hij was bezig!... Reeds op een afstand hadden wij slagen gehoord, als van een
houthakker die bomen velt. En wij dachten werkelijk dat men ergens aan 't bomen
omhakken was, toen wij hem eensklaps zagen, de zware rug naar ons gekeerd, grote
gaten slaand met zijn bijl in 't schone, sterke ijs!
Onze woede en emotie waren onbeschrijflijk. Eén wens steeg als een kreet uit aller
hart: ‘Kon hij nu toch zelf maar door het ijs zakken en verzuipen!’ Doch die wens
hielp niets en een van ons, Mielken Vervaet, die meestal niet mals uitgevallen was,
schreeuwde hem razend een scheldwoord toe:
- Smeirlap!
Tot onze diepe verbazing ging hij kalm door met ijs hakken, zonder in 't minst
enige notitie van de belediging te nemen. Eerst later vernamen wij, dat hij vrij doof
was en de uitroep niet gehoord had. Maar Mielken, en wij allen, nog heviger
geprikkeld door zijn ongestoordheid, holden om de vijver heen, kwamen vlak vóór
hem staan en herhaalden daar een tiental keren, met gebalde vuisten, het beledigende
scheldwoord:
- Smeirlap! Smeirlap! Smeirlap!
Toen keek hij op en verstond. Een soort van schok voer door zijn lichaam, hij
sprong naar de oever, met zijn bijl in de hand, klom op de rand, zich aan de takken
optillend, holde ons achterna.
Wij, natuurlijk, hadden reeds het hazenpad gekozen. Wij renden uit al onze kracht,
helemaal niet zo zeker dat wij zouden ontsnappen, want hij zat ons nauw op de hielen,
toen wij eensklaps achter ons een doffe smak en een gil hoorden en, schichtig
omkijkend, hem tegen de grond zagen liggen. Hij krabbelde weer op, maar, in plaats
van ons verder na te zitten, zagen wij hem stuiptrekkend tegen een boom gaan staan
en daar op zijn hoofd een vuile zakdoek drukken, die
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dadelijk breed-rood gekleurd was. Wij hoorden hem een paar keer kreunend zuchten
en dan keerde hij zich om, zonder een blik, zonder een woord, zijn bijl onder de arm,
als een dolle stier, die de genadeslag gekregen heeft.
Ik herinner mij niet meer of wij hem dan ook nog triomfantelijk nagejouwd en
uitgefloten hebben. Het zal wel zo iets van die aard geweest zijn. Maar wél herinner
ik mij dat wij ons nooit meer, zolang hij leefde, - en dat heeft nog wel enkele jaren
geduurd - op de ‘wal van 't Oarmhuis’ gewaagd hebben.
Wij hadden ondertussen andere oefeningsvelden ontdekt.
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III
De Meilegemse Meersen
Even voorbij de Lusthof, achter een soort van dam waarover, dwars door het weiland,
een steenweg liep, strekten zich ver en wijd de Meilegemse Meersen uit.
Ik heb steeds een grote liefde gevoeld voor de Meilegemse Meersen. Iets, - ik weet
niet wat -, heeft mij daar altijd, van kindsbeen af, aangetrokken en trekt er mij nu
nog aan. Het waren breed-uitgestrekte weilanden, met verre bomen aan de einder;
gelegen tussen de begroeide berm van het kanaal links en de opgolvende landouwen
rechts, als een wijd en stil-glanzend groen meer onder de schone, hoge hemel. De
strakke lijn langs het kanaal met de evenwijdig van elkaar gespatieerde bomen, had
geen bijzondere bekoring, maar de andere zijde, naar de velden toe, was een en al
liefelijke poëzie. Daar golfden korenakkers, daar somberden bossen, daar strekten
zich dreven uit tot ver in 't land; daar waren intieme hoekjes, die steeds zonnelachten,
daar stonden huisjes en boerderijtjes als geschilderd: roze, gele, groene, met pittoreske
strodaken en blinkende ruitjes; en er lagen twee kleine dorpen aan de rand:
Meilegem-Noord en Meilegem-Zuid, elk met een ouderwets kerktorentje, het ene
grijs, het ander wit, die wijd over de bomen, de landouwen en de weiden heen, als 't
ware reikhalzend en een beetje naijverig, van ver naar elkaar stonden te kijken.
Meilegem-Zuid was mij 't liefst. Misschien wel omdat het verst verwijderd en
daardoor voor mij zeldzamer te bereiken was. Misschien ook wel eenvoudig omdat
het Meilegem-Zuid heette en dat zuid ons meer aantrekt dan noord. Misschien ook
nog, omdat het een wit kerkje had terwijl het ander grijs was en dat het witte
vriendelijker schitterde tussen het groen dan 't grijze. En misschien eindelijk ook wel
om iets dat ik mij zelf toen nog niet kon bewust zijn en dat zich eerst later
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openbaren zou. Hoe dan ook, Meilegem-Zuid was mij het dierbaarst en een tocht in
de richting van Meilegem-Noord was voor mij meestal een aanloop om verder tot
aan Meilegem-Zuid te geraken.
's Zomers waren die grote weilanden vol grazende koeien, bewaakt door jonge
koewachtertjes, die er een uitbundig vrij leven van kleine wildemannen genoten. Er
was daar altijd levenspret en luide vrolijkheid; er klonk daar onophoudend juichgezang
en zweepgeklap: er brandden steeds houtvuurtjes waarin geslachte kikkers en gestolen
aardappelen gebraden werden en dikwijls zag men ganse benden van die bengels, in
de verte klein als kabouters, met schepnetten de diepe, stille sloten en de snel
vliedende beekjes afvissen en zegevierend naar het dorp terugkomen met glinsterende
vangsten snoeken en baarzen, die nog amechtig gapend tussen de slijmerige mazen
lagen te spartelen.
Maar in het najaar werd het er stil en verlaten en met november werden een paar
sluizen in 't kanaal, geopend en in enkele dagen stroomde die ganse, wijde vlakte
vol blond en drassig water. Toen werd het als een echte zee, zo ver het oog kon
reiken. Een wondere zee, levend het eigen, geheimzinnig leven van een zee, nu eens
doodstil zonder een rimpeltje, dan weer klotsend, schuimend, bruisend, met echte,
woeste golven, maar aldoor eenzaam en verlaten, alsof het was een oord van ramp
en van verdelging.
Behalve voor mij! Ik was intussen een paar jaren ouder geworden en ik bezat een
licht en elegant roeibootje, waarmee ik 's zomers op 't kanaal ging varen. En zodra
de grote Meilegemse Meersen goed overstroomd waren, roeide ik in mijn schuitje
een eind het kanaal, op, nam het eruit, droeg het op mijn sterke schouders over de
berm heen en lei het daar op 't blonde water van de verdronken weilanden.
O, ik herinner mij nog zo goed die heerlijke, opwekkende tochten, die overigens
niet zonder enig gevaar waren. Ik had mijn schuitje sierlijk opgetooid, er woei een
vlaggetje aan de punt, - een wit-en-rood, ik zie het nog, - en zo roeide ik in witte trui
met forse slagen naar de dorpjes toe, die daar aan de overkant lagen te schitteren of
te dromen. Het water kabbelde en spatte, de kleine boot ging met de korte golfjes op

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 3

23
en neer gelijk een zeeschuitje en af en toe raasde het mooie vlaggetje hartstochtelijk
in de wind, alsof het zich verzetten wilde tegen mijn onzinnig-roekeloze onderneming.
Soms bleef ik even midden in het brede water steken. Dan zat ik ergens op een ‘bank’
en ik moest ploeteren om er af te komen. Soms ‘voelde’ ik als 't ware onder mij de
diepe afgrond van een sloot of beek, en 't had iets griezeligs terwijl ik mij afvroeg
hoe ik mij daar wel redden zou indien mijn bootje juist op die plaats omsloeg. Maar
't bootje sloeg nooit om en ik kwam eindelijk in kalmer water, langs de verrukkelijke
oeverrand, waar al de pittoreske boerderijtjes en de stille dorpjes lagen.
Wat was het daar aardig en hoe leek het alles anders dan het toch in werkelijkheid
was! Zo'n dorpje, zo'n boerderijtje, waar men gewend is als voetwandelaar aan te
komen en waar men ineens met zijn schuitje komt aanleggen, 't heeft iets
onwezenlijks, iets geks, dat onweerstaanbaar doet glimlachen. En dat deden ook de
mensen van die dorpjes en die boerderijtjes, wanneer zij mij zo van ver over 't water
zagen aankomen. Zij stonden vóór hun huisjes of in hun boomgaarden op mij te
wachten en 'k viel daar binnen als een vreemde, rare vogel, die een wondertocht heeft
ondernomen. Het was zo eigenaardig. De laatste bladeren hingen nog goud-en-bruin
glanzend aan de heesters en de bomen, en die bomen en heesters stonden tot dichtbij
het water, soms tot in het water, en dat leek op mijn zo welbekende streek niet meer;
het was iets anders, iets feeërieks, iets uit de fantasie van een droom. En het deed
mij telkens zo vreemd aan, dat de boeren en boerinnen die daar heen en weer liepen
toch dezelfde mensen waren, die ik al zo vele jaren kende; en dat zij hun gewone
taal spraken en hun gewone bezigheden verrichtten; en dat daar koeien en varkens
en kippen over het gras liepen; en dat daar stoeiende en spelende kinderen waren;
en dat daar een waakhond vóór zijn hok lag, die hol en schor naar mij blafte, zoals
alle waakhonden op alle boerderijen doen.
Eerst nadat ik zelf voet aan wal gezet had en de vaste bodem onder mijn voeten
voelde, kreeg ik het duidelijk besef der welbekende werkelijkheid en meteen verzwond
mijn illusie
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en onderging ik iets als een indruk van teleurstelling. Het leek alles zo gewoon en
zo nuchter; de droom daar, op het brede water, was veel schoner; en ik spoedde mij
terug naar mijn aardig rood-en-wit vlaggend, licht schuitje; en als een vrije, wilde
vogel zweefde ik er verder mee weg over de brede oppervlakte, nu eens naar de ene
oever en dan weer naar de andere, telkens weer door nieuwe illusies verrast en
aangetrokken; en zo kwam ik tot aan 't verste uiteinde van de overstroming, tot aan
Meilegem-Zuid, dat reeds van ver zijn ouderwets, zo liefelijk wit kerkje in de kalme
waterspiegel weerkaatste.
De golfjes kwamen er tot aan de voet van 't kerkhof uitkabbelen en heel het dorpje
van slechts ettelijke huisjes lag daar aan de rand: witte huisjes, roze huisjes, blauwe
huisjes, groengeluikt en kleingeruit, met één enkel, ietwat ruimer gebouw in het
midden: een tamelijk grote, lage, geelgeverfde herberg, waarop in grote, zwarte
letters stond geschilderd: In het Gemeentehuis.
Daar lei ik vast en zeker altijd aan. Want daar was behalve 't pittoreske van de
omgeving, iets dat mijn achttienjarig, fris-en-vurig jongenshart vol romantische
illusies onweerstaanbaar boeide; en dat was Tieldeken, de dochter uit 't Gemeentehuis!
Tieldeken was wel enkele jaren ouder dan ik, doch wat deed het er toe en hoeveel
hele jonge mannen hebben niet hun eerste liefde op oudere meisjes of vrouwen
gevestigd! Tieldeken kon zowat vier- of vijfentwintig jaar zijn en 't komt mij voor
alsof ik haar daar nu nog levendig en fris vóór mij zie staan: de wangen blozend, de
ogen stralend, de mond met witte tanden naar mij toe lachend en 't bruine haar rechtop
gekamd en ietwat kroezend om de slapen, het mooiste haar, dat ik mij herinner ooit
gezien te hebben. Voor mij was Tieldeken niet alleen de bloem van Meilegem-Zuid,
maar ook het schoonste meisje dat ik kende in heel Vlaanderen. Zij was het levende
beeld zelf der schoonheid van de ganse schone streek; haar onverwacht verschijnen,
de eerste maal toen ik daar aanlandde, was voor mij geweest gelijk een openbaring;
haar wezen glansde als 't ware over 't dorpje en de ganse streek en toen ik haar gezien
had begreep ik diep
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en duidelijk waarom Meilegem-Zuid mij zoveel liever was dan Meilegem-Noord en
hoe ook het hele landschap met al zijn mooie, intieme, pittoreske poëzie alleen maar
scheen te bestaan omdat Meilegem-Zuid bestond en omdat op Meilegem-Zuid
Tieldeken woonde.
Ik landde aan en meestal ging de glazen portaaldeur van het Gemeentehuis als
vanzelf dadelijk open en daar verscheen Tieldeken op de drempel, stralend, blozend,
lachend, met de geijkte groet:
- Dag, meniere. Ge zij nog ne kier gekomen?
- Joaj ik, Tieldeken. Hoe goat 't mee ou?
- Ha goed, meniere... En blozend kwam ze naar mij toe, keek met verrukte ogen
naar mijn schuitje, sloeg haar handen in elkaar en zei:
- Ho! 'k 'n Weet toch niet hoe da ge dat durft, in azue 'n klein buetsen over die
gruete plas!
Dan kreeg ik een kleur; dan vóélde ik mij een kleur krijgen. Want wanneer ik zelf
zo vanuit Meilegem-Zuid die grote plas overkeek leek ook mij mijn onderneming
een ontzettend waagstuk en kreeg ik de indruk dat Tieldeken wel vermoeden kon,
dat mij iets zeer bijzonder boeiends op Meilegem-Zuid moest aantrekken. Wat dat
zeer bijzondere was wist ik maar al te duidelijk; en, omdat ik het zo duidelijk wist,
kwam het mij voor alsof 't op mijn gezicht te lezen stond en dat maakte mij ontzettend
schuchter en bedeesd, terwijl ik mijn bootje aan de oever vastmeerde en haar in de
ouderwetse herberg volgde.
Soms was het er leeg als ik daar binnenkwam en soms waren er klanten. En
eigenlijk wist ik nooit precies wat mij wel 't aangenaamst was: alleen met Tieldeken
of in gezelschap van anderen. Met Tieldeken alleen kwam er over mij een gevoel
van knellende benauwdheid; en als er daar bezoekers waren, dikwijls ruwe,
lawaaierige kerels, voelde ik mij ook allesbehalve op mijn gemak. Met Tieldeken
alleen wist ik soms minuten lang geen enkel woord te zeggen, en als daar grove
boerenkinkels zaten werd ik voortdurend gehinderd en geërgerd door hun
onbeschaamd optreden, door hun smakeloze grappen, door hun ganse toon en gans
hun houding, die kwetsend en als 't ware ontheiligend was, tegenover zulk een
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mooi, en zacht, en bekoorlijk wezen als Tieldeken. Eigenlijk voelde ik mij daar nooit
zoals ik was, of wezen wou. Iets lag altijd tussen mij en haar: de sociale afstand, de
valse positie waarin ik mij tegenover haar bevond; het besef dat zij daar in haar kring
was en ik niet en dat maakte haar sterk en mij zwak en verlamde in mij elke mooie
gelegenheid die ik had om van het toevallig alleen-zijn met haar te genieten. Ik kón
er eenvoudig niet van profiteren en 't minst voelde ik mij nog bekneld wanneer geen
vreemde bezoekers, maar wel haar vader of haar moeder in de gelagkamer aanwezig
waren.
Tieldekens vader was een reeds bejaarde, dikke man met goed gezicht en langzame
bewegingen. Men hoorde hem van 'k weet niet hoever op zijn klompen aankomen
en telkens als ik hem zo hoorde drong 't besef in mij door hoe gemakkelijk dat zou
gaan om Tieldeken even in de zij te knijpen en te zoenen, zonder dat de oude er iets
van merkte... als ik het maar had durven wagen om eventjes Tieldeken te knijpen en
te zoenen. Het was zo gek: als ik met Tieldeken alleen was, durfde ik zelfs aan geen
knijpen en geen zoenen denken; maar zodra de vader ergens buiten de gelagkamer
langzaam op zijn klompen rondliep, kittelden mijn vingers en jeukten mijn lippen
om het wél te doen. Maar ik durfde niet, ik durfde niet! En ik leed verschrikkelijk
onder dat niet-durven en 't was mij als een pak van 't hart wanneer de dikke man
eindelijk traag binnenklompte en daarmee de bevlieging tot zoenen en knijpen
onmogelijk maakte.
Tieldekens moeder was ook al een vrij bejaarde vrouw, met rood gezicht en
afhangende wangen. Men kon merken dat zij vroeger mooi moest zijn geweest, maar
een tandeloze mond ontsierde haar heel erg en daardoor had haar uitspraak iets
lispeligs en brabbeligs, dat haar wel eens onverstaanbaar maakte. Zij was ook wat
doof en dat deed vergissingen ontstaan. Het gebeurde herhaaldelijk, dat zij b.v. borrels
bracht wanneer glazen bier werden besteld en dan ontsponnen zich soms gekke
tonelen. Met haar lispelende mond kon zij niet goed de s uitspreken en als zij
‘dreupels’ wilde zeggen, klonk het in haar brabbeltaal alsof zij ‘dreupelfs’ zei.
De boeren spotlachten, bootsten haar verdraaide uitspraak na. - Dreupelfs! We 'n
hên gien dreupelfs besteld. W'hên pin-
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ten bier gevroagd.
De vrouw werd nijdig:
- G'hèt wél dreupelfs gevroagd!
- We'n hên gien dreupelfs gevroagd!
- 't Efs zeker, g'hèt wél dreupelfs gevroagd!
't Werd een ellendig en bespottelijk gebrabbel en gekibbel en ik leed eronder, ter
wille van Tieldeken, die dat vernederend gedoe moest bijwonen. Ik had die kinkels
wel een oorveeg willen geven en 't was mij telkens als een gevoel van verlossing
wanneer de vader traag aangeklompt kwam en door zijn verzoenende bemiddeling
aan het geschil een einde stelde.
O, die boerenkinkels, wat deden ze soms gemeen en familiaar met en ten opzichte
van 't mooie Tieldeken! Wat ik nooit zou gedurfd hebben: eventjes in het voorbijgaan
't mooie meisje in de arm of de lenden te knijpen, dat deden ze maar gewoon alsof
het niets was en wanneer Tieldeken zich ietwat boos maakte en met klappen dreigde,
lachten zij lomp en grof en maakten soms gewaagde toespelingen, die mij 't rood
van schaamte en van toorn naar de wangen joegen.
Zo was er eens een die mij zei, terwijl Tieldeken hem in de kelder een glas bier
ging halen:
- 't Es 'n mals poezeken, e-woar, meniere; moar 't es spijtig da ze kromme bienen
hee.
Een golf van bloed steeg naar mijn hoofd. Kromme benen! Daar had ik nooit iets
van gemerkt. Hoe wist die kinkel...!
- Hè-je da nog nie gezien, meniere! lachte hij om mijn verbouwereerdheid. - Let-e
kier op als ze were boven komt.
Ik lette op en ja, waarachtig, er was wel iets van aan. Je kon het eigenlijk meer
raden dan zien; maar toch, er ontbrak iets aan de mooie, rechte lijn, die bij zulk een
mooi, flink meisje paste. Hoe gek, dat ik het nooit had opgemerkt! Nu zag ik het wel
degelijk, ook aan haar gang, die een ietsje waggelachtigs had, als van een lief, jong
eendje. Maar tot dusver had ik nooit zo bijzonder naar Tieldekens benen gekeken.
Wat mij in haar boeide was haar fris gezicht, haar stralende ogen, haar mooie
glimlachende tanden en ook haar poezelige buste en haar malse heupen, waarin ik
zo graag eens had geknepen. Dat vond ik hét mooie in haar, het ideaal en meteen
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werkelijk-mooie; en de benen, ach, dat was dan nog voor mij meer 't alledaagse, het
gewone, het laag-bij-de-grondse.
Die ruwe pummel, helaas, had met zijn lompe opmerking iets aan de volmaaktheid
van mijn illusie verstoord. Wat ik nu ook deed, voortaan zag ik altijd, naast Tieldekens
frisse schoonheid, het minder sierlijke van haar ietwat kromachtige benen. En dat
bedroefde mij, terwijl het mij tevens toch ook een soort van troost bracht. Want
daardoor werd ik soms iets minder smoorverliefd op Tieldeken en voelde niet zo
sterk meer de schrijning bij het afscheidnemen van mijn tot dusver absoluut volkomen
en volmaakte ideaal. Er bleef mij trouwens nog ruim voldoende liefde en illusie over.
O, dat afscheid van Tieldeken, ik in mijn licht schuitje en zij aan de oever van het
brede water! Ik was slechts achttien jaar oud, doch ik kende reeds de legende van
Lohengrin en romantisch zong de zwanezang in mijn verliefde oren, terwijl ik statig
wegroeide en haar gestalte zag verminderen, verminderen, tot het zich in 't grijze
van de vroege avondnevelen versmolt. En dan liet ik verder mijn gedachten met het
bootje op het water gaan, en alles scheen mij zo fris en zo schoon en zo zalig; er was
in mij zulk een rijkheid van kracht en van leven, dat het mij scheen alsof de ganse
wereld mij daar toebehoorde. De laatste teerroze gloed van de zonsondergang doezelde
zacht-glanzend over het ouderwetse blank kerktorentje van Meilegem-Zuid in de
verte; de kleine ruitjes in de pittoreske boerderijen tintelden nog even langs de
wegdeinende oever, een klokje tampte en een wilde-vogelenvlucht streepte hoog met
fijn geschreeuw naar 't westen; en over het somberend water, dat met vale glanzingen
tegen de zijkant van mijn schuitje aanklotste, dreef ik midden in een grootse
eenzaamheid naar huis terug, mijn gele spanen lichtend-glijdend, mijn rood-en-witte
vaantje flikkerend en wapperend en mijn gemoed vol van heldhaftige gevoelens,
waarin het beeld van 't schone Tieldeken oprees gelijk een visioen van heerlijkheid,
dat met mij meedreef en mij tot in de nuchtere realiteit van het weer vaste voet aan
vaste wal zetten boeiend bleef begeleiden.
En 's winters, als het lang en sterk genoeg bleef vriezen,
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vroren ook de Meilegemse Meersen dicht!
Dat was een der grootste en gewichtigste gebeurtenissen in ons jonge
schaatsenrijdersleven.
Dat was dan iets waar je van trilde als van een wonder, dat bijna niet kón gebeuren.
Wij gingen kijken, drie en vier maal daags, wij waagden ons een eindje, maar
griezelden van al de verraderlijke, diepe sloten en putten die vol zwakke plaatsen en
bedrieglijke wakken onder de spiegelgladde oppervlakte verborgen lagen, tot het
eindelijk als een heldenmare alom verkondigd werd: ‘Die of die boer van
Meilegem-Zuid is op schaatsen over 't ijs tot aan ons dorp gekomen!’
Wat 'n emotie! Wij kwamen aan de grote vlakte, wij reden op, zover als we gewend
waren te durven rijden; en daar waar onze krassen en kringen eindigden, zagen wij,
over het donkere, maagdelijk ijs, recht vóór ons uit, in de richting van Meilegem,
voor het eerst andere krassen, die niet van onze schaatsen waren!
Het leken als 't ware kabbalistische tekens, fors-gedurfde schreven van een kerel
die zijn moed daar in het ijs gebeiteld had; en wij volgden die nauwkeurig met ontzag
en eerbied, zoals men volgt de schreden van de eerste onverschrokken pionier door
de gevaarlijke woestijn. De brede vlakte strekte zich vóór ons uit, als 't ware eindeloos.
Wij waren daarin als kleine, donkere, verloren stippen. Soms kraakte 't ijs, dat op
zijn water viel, alsof er een kanonschot was gelost en dan stonden wij allen even
roerloos, bang en aarzelend. Maar de harde, witte krassen van de koene kerel, die
ons daar was voorgegaan, liepen ondanks alles steeds verder en verder door en de
gedachte dat hij daar in zijn eenzaamheid en vóór alle anderen dezelfde gevaren had
getrotseerd, staalde onze moed en dreef ons met hardnekkigheid naar het verwijderd
doel. Wij kwamen aan lage plaatsen, waar het ijs om zo te zeggen op de grond lag
en waar de grassprietjes van 't weiland soms doorheen schoten. Dat gaf ons het gevoel
van veiligheid dat wij op vaste bodem reden. Maar 't ogenblik daarna stonden wij
pal vóór een ijs zo zwart alsof het open water was en niemand durfde er overheen.
Daar lag een diepe put of sloot en wij zagen tot op de heldere bodem, waar
bronskleurige waterplanten hun gestolde vormen aftekenden als
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grijpende handen die ons in de griezelige diepte wilden trekken om ons daar vast te
houden. Wij draaiden er omheen en reden op en neer in de hoop van ergens een
minder akelige plek te vinden; doch overal, dwars door het weiland, was het daar
dezelfde brede, zwart-heldere diepte, waarin wij soms, onder het ijs, grote, donkere
waterkevers zagen zwemmen, met een zilverig luchtblaasje onderaan hun staart. Zij
zwommen dwars, met potenkrabbeling, naar de bodem waar de sinistere, bronskleurige
grijpplanten stonden en dat maakte onze afkeer nog veel heviger en de wanhoop
greep ons aan, omdat wij verder wilden en niet durfden. Maar ook over die plaats
van angst en van gevaar, rechtuit, zonder de minste afwijking, streepten de koene,
forse krassen van de onbekende held die daar voor 't eerst de weg gebaand had en
ten slotte volgden wij ook één voor één zijn voorbeeld, met kloppend hart, met flauwe
benen, elk ogenblik verwachtend door het barstend ijs in 't diepe water neer te plonsen.
Eerst toen 't gevaar voorbij was lachten wij om onze flauwe angst en van lieverlede
schrikte 't onbekende ons niet meer af en steeds verder en verder volgden wij de
sporen van de vermetele voorganger, tot het zo vurig verlangde doel, het schone,
blanke, ouderwets kerktorentje van Meilegem-Zuid eindelijk, als een zalig
veiligheidsbaken, in 't zicht kwam.
O liefelijk Meilegem-Zuid, nog steeds en meer zou ik hymnen te uwer verheerlijking
willen zingen! Al de poëzie van mijn gezonde, frisse jeugd schijnt zich daar in mijn
herinneringen te kristalliseren. Ik ken er elk huisje, elk boompje en de harmonieuze
golvingen van 't landschap er omheen deinen nog als 't ware wiegend en zoet-strelend
na in mijn geheugen. Want ik heb er mijn eerste liefde gekend en er ook mijn eerste
liefdesmart geleden!
O, die dagen, die dagen, die schone, rijke dagen! Heel het land lag wit-besneeuwd,
maar de Meilegemse Meersen waren eerst na de sneeuwval dichtgevroren en dat was
een feeërie midden in een feeërie, want van op het heerlijk ijsveld zag ik, onder
blauwe hemel en stralende zon, een Vlaanderen dat ik nog niet kende, een
droom-Vlaanderen, een Vlaanderen uit een sprookje.
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De kleurige huisjes langs de oever stonden op een zachtglooiend, glinsterend-blank
tapijt, midden in boomgaarden van tintelend-berijpte bomen, die overweelderige
bloeisels van ongekende lentepracht schenen te dragen. Dat leefde, dat fonkelde en
tintelde van miljoenen en miljoenen kristalheldere lichtfacetten en men snoof met
ruime longen de scherpprikkelende lucht op, alsof men bedwelmend heerlijke geuren
inademde. 't Was leven, léven en genieten; de wangen bloosden, de ogen straalden
en door het ganse lichaam stroomde een jonge, forse kracht, die onuitputtelijk en
onvermoeibaar scheen.
Ik reed en reed en 't woelde en 't duizelde in mij van overweldigende heerlijkheid.
Soms reed ik einden lang in volle gang recht vóór mij uit, zwierend en deinend, licht
als een vliegende vogel; soms hield ik mij een hele poos op een mooi, klein plekje
op, en trok daar, omringd door een troepje bewonderaars, sierlijke krullen en kringen,
als een artiest, die een kunstwerk ciseleert. En zo kwam ik, als altijd, aan 't heerlijke
Meilegem-Zuid; en daar, vlak vóór Tieldekens herberg, was een verrukkelijke plek,
uit de wind en glad als een spiegel, waar ik aan mijn wild talent de volle teugel vieren
kon.
Ik was zeer zeker, in al die jaren, de knapste rijder van de streek geworden. En
voor de kinkels, die daar pijprokend, met de handen in hun broekzakken langs de
oever stonden, maar bovenal voor Tieldeken, die ook kwam kijken als 't daarbinnen
in de herberg niet te druk was, vertoonde ik mijn stoutste kunsten en genoot van een
triomf die de eerste in mijn leven was.
- Ha, meniere, gij keun rijen, zille! klonk het om mij heen. En soms sloeg Tieldeken
haar handen van bewonderende verbazing in elkaar en riep geestdriftig uit:
- Ha moar meniere toch, woar hè-je gij da gelierd!
- Hij rijdt zue goed as boerke van Meilegem! beweerden enkelen.
- Hij 'n doet: boerke van Meilegem ree nóg stirker! hielden anderen vol.
Boerke van Meilegem! Die naam klonk herhaaldelijk en hardnekkig in mijn oren
en ik kon maar niet te weten ko-
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men, wie boerke van Meilegem eigenlijk was. Wanneer ik ernaar vroeg werd mij
steeds vaag en ontwijkend geantwoord. Boerke van Meilegem was de beste
schaatsenrijder uit de streek, dat wisten zij allen; maar als ik informeerde waar hij
woonde, en hoe oud hij was, en of hij nog wel reed, en of hij reeds dat jaar op 't ijs
geweest was, klonken de antwoorden verward en tegenstrijdig. Jonge knapen
beweerden van ja, en dat zij hem gezien hadden, de week tevoren, bij Meilegem-Noord
en dat hij wonderbaarlijk reed, zo, met zijn ene been in de lucht en zijn ene hand
tegen het ijs. Hij sprong over drie mannen en vier stoelen; hij reed zó snel, dat geen
renpaard hem zou kunnen inhalen; hij vloog als 't ware over 't ijs. Maar oudere mannen
zeiden dat het allemaal onzin was, dat boerke van Meilegem inderdaad wel bestaan
had, maar reeds lang gestorven was. Het prikkelde mij, dat ik niet achter de precieze
waarheid kon komen; ik had dat vermaarde boerke willen zien; ik had vooral willen
weten of hij werkelijk sterker was dan ik, en in die onzekerheid spande ik mij
overweldigend in, haalde kunsten uit waarbij ik hals en been dreigde te breken, om
toch niet, in Tieldekens ogen, voor dat mysterieus en onuitstaanbaar boerke van
Meilegem te moeten onderdoen.
Eens zag ik hem, bijna! 't Was op een zondagochtend, na de hoogmis. Ik was daar,
evenals tal van andere lui, op schaatsen tot aan het oude kerkje gekomen, en had er
de mis gehoord. O, 't was toch zo eigenaardig en poëtisch! Van op het ijs, waar de
jeugd dolle pret vierde, zag je, over het glooiend kerkhofje met half ingesneeuwde
zerken, door het openstaand portaal, in de schemering van de kerk, de waskaarsen
op het hoogaltaar branden. Je hoorde 't orgel en de plechtige gezangen, het was alsof
het kerkje zelf zijn vrome ziel naar buiten uitzong, je zag de wemeling van de sombere
mensenmassa en de opstijgende wierookwalmen verspreidden hun aroma's tot in de
frisse, prikkelende zonnelucht over het ijsveld. En terwijl je daarbinnen was, zelfs
nadat de deuren dicht gesloten waren, hoorde je nog het pretgejoel van de jeugd door
alles heen en voelde je je benen jeuken om er weer aan mee te gaan doen. En
nauwelijks had de pastoor het ‘Ite missa est’ gezongen of drommen mensen stroomden
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in de laatste galmen van het orgel buiten en met hijgende haast werden opnieuw de
schaatsen aangebonden.
Ik had de mijne juist aan en zwierde als een losgelaten vogel door de drukte heen,
toen plotseling de kreet klonk in mijn oren:
- Boerke van Meilegem! 't Es boerke van Meilegem!
Mijn hart stond van emotie even stil. Ik zag een zwarte mensenmassa, vlak vóór
Tieldekens herberg en vloog er naartoe. Een schaatsenrijder, - een gewone
boerenpummel - was daar met grote arm- en beenbewegingen aan 't zwieren, maar
van het eerste ogenblik bemerkte ik dat het niets te betekenen had, dat het in de verste
verte geen kunst was, dat het niets was dan overdreven en onsierlijk slingeren en
zwaaien, zoals de eerste de beste rijder kon die maar ietwat stevig op zijn benen
stond en niet bang voor vallen was.
Boerke van Meilegem! Was dát nu het beroemde boerke van Meilegem, de
dooddoener waarmee men zo vaak mijn eigen, schone kunst wilde verkleinen! Mijn
teleurstelling was zó diep, dat ik eerst geen woorden vond om mijn gevoelens uit te
drukken; en wat mij griefde, wat mij ergerde, wat mij deed kroppen van minachtende
verbittering, was dat Tieldeken daar op de oever midden in de foule ook te kijken
stond; te kijken en te bewonderen, met haar mooie donkere ogen en haar fris-blozende
wangen, te kijken, te bewonderen en te genieten, alsof ze nu voor 't eerst zag
schaatsenrijden en helemaal vergeten was, dat ik het toch oneindig veel beter kon.
- Es dá nou boerke van Meilegem? vroeg ik eindelijk, met van emotie hikkende
stem, aan een oud ventje, dat naast mij stond.
- Moar nie nien 't meniere; 't'n es moar nen beslagmoaker; ge keun gij veel
schuender rijen, meniere, antwoordde 't mannetje met overtuiging.
Dat deed mij goed. 't Was als een balsem op mijn wonde, als een zacht lavende
weelde van troost, die verkwikkend door mijn ganse lichaam stroomde. Ik zei niets,
maar glimlachte en stil schoof ik mij door 't gedrang in 't open plekje en begon daar
ook te werken. Nog nooit had ik mij sterker, lichter, veerkrachtiger gevoeld. Ik vloog
en zweefde letterlijk
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over het ijs en 'k zag de menigte, eerst wat verbouwereerd, van lieverlede haar
aandacht van de pummel afwenden en op mij zich vestigen. De pummel zelf, in zijn
triomfgenot verstoord, keek mij dadelijk met valse, vijandige ogen aan. Hij poogde
mij te overtroeven; hij overdreef nog zijn onsierlijke, niets betekenende bewegingen;
hij raasde langs mij heen alsof hij mij omver zou rijden en in 't niet doen verzwinden;
maar ik voelde mij licht, licht, en vlug en handig, en zo vast en zeker in mijn kunnen:
ik was als van de aarde opgetild en op wieken gedragen; ik zwierde en dreef en
zwaaide en zwenkte; ik zag daar Tieldeken op de oever staan en voelde als 't ware
heel mijn leven en mijn toekomst in haar handen; 't was overwinnen of niet meer
bestaan en ik wilde bestaan en ik wilde overwinnen.
Eensklaps een kreet, met wild-opstijgend proestgelach. Ik hoorde de kreet en zag
meteen wat er gebeurde: de pummel, de lompe pummel, midden in een van zijn
dolste, gekste prul-bewegingen als een massa op 't ijs neergesmakt en daar over
zichzelf heenbuitelend en spartelend, met slingerende armen en benen, alsof hij
letterlijk ontwricht werd. Zijn dikke pet vloog af en ver van hem weg en toen hij
pijnlijk weer opkrabbelde bleek zijn broek gescheurd, maar zó, dat het hem niet
mogelijk was zich nog verder te vertonen.
De menigte stoof lachend uit elkaar en even kraakte 't ijs onder het woest gedrang.
Ik hield mij goed; ik hield mij kalm, deftig. Nooit heb ik scherper het heerlijk gevoel
van victorie gesmaakt; nooit heb ik er uiterlijk minder van laten blijken. Ik wisselde
een blik met Tieldeken, één enkele, en in haar mooie, geestdriftige ogen las ik volop
de glans van mijn algehele, onbetwistbare overwinning. Dat was mijn heerlijke
beloning. De pummel was verdwenen en ik bleef zegevierend op het veld van eer
mijn schoonste kunsten maken; ik, en ik alleen nu, was omringd door honderden
bewonderaars, en thans galmde weer alom de kreet, die me bij mijn komst op 't ijs
zo diep ontroerd had:
- Boerke van Meilegem! 't Es boerke van Meilegem!
Verbaasd keek ik op. Was hij daar nu toch werkelijk, de ijsheld, de geduchte
dooddoener, de sterkste onder de sterken, die alomtegenwoordig scheen te zijn en
nergens kon
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benaderd worden! Ik keek, en zocht, en merkte niets; ik speurde vorsend ver over
de hoofden heen, maar vruchteloos. En toen begreep ik eindelijk dat ik, ikzelf nu,
boerke van Meilegem was; en dat boerke van Meilegem een mythe, een symbool,
een legendarische verschijning was: een personage dat niet bestond en wellicht nooit
bestaan had, maar in wiens abstracte wezen zich, volgens het landelijk bijgeloof, al
de kunde, al de opgewekte joligheid en al de roekeloze waaghalzerij van het heerlijke
schaatsenrijden vereenzelvigde.
Nu moet ik eventjes mijn ogen sluiten en denken. Als mijn ogen open zijn staat tussen
mijn blik en het heerlijk verleden te veel gewone, nuchtere, alledaagse realiteit. Maar
als mijn ogen dicht zijn, zie en voel ik weer alles zoals 't was, zonder dat iets mijn
verbeelding komt storen of hinderen. Dan ligt er als een doffe, doodse vlakte tussen
nu en toen en aan de schone einder, terwijl niets mijn aandacht afleidt, rijst het beeld
dat mij geboeid houdt in al zijn zuivere, heldere, levende en trillende duidelijkheid
op.
't Was op een vroege avond, een maandagavond, ik herinner mij nog heel goed de
dag.
De volle maan rees blozend als een grote sinaasappel in het lage oosten op en de
lucht was sonoor in de stilte en al de sterren bloeiden in het eindeloos donkerblauw
uitspansel.
Ik had de ganse dag gereden en was moede. Maar 't was zó schoon geweest de
ganse dag, zo rijk van kleur en zon en reine winterweelde, dat ik, hoewel moe, niet
rusten kon en na mijn avondmaal weer buiten ging, om ook nog van de nachtelijke
schoonheid te genieten. En plotseling ontstond een plan in mij, een wel zeer
overdreven en zelfs gek verlangen om nu nog eens, ondanks al mijn moeheid, in de
maan en in de nachtelijke eenzaamheid tot aan Meilegem-Zuid te rijden.
Ik aarzelde geen ogenblik. Zo kwam het plan op; zo moest het worden uitgevoerd!
Ik rende terug naar huis, nam mijn schaatsen, vertelde 'k weet niet wat aan mijn
verbaasde en vrij ontevreden ouders en enkele minuten later stond ik alweer kant en
klaar, vóór de wijd-uitgestrekte ijsvlakte.
Hoger was de volle maan in de heldere hemel gerezen en zij
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werd kleiner en lichter van glans en vertoonde haar oud en welbekend gezicht, dat
steeds met stille, meelijdende spot op de wereld daar beneden en het menselijk gedoe
schijnt neef te zien. Het eenzaam ijs glinsterde vaag, met diafane, lichtblauwe en
violette glanzingen. Bij plaatsen hing een fijne, bleke nevel die alle contouren
verwazigde en dan weer verder waren 't grote, koele, klare lichtvlakten, als van een
uitgestorven wereld, zonder atmosfeer. De oevers droomden in een grijsachtig, als
het ware rook-omneveld onbestemde weg. Een bos stond zwart gelijk een hoge muur
van bazalt en de glooiende sneeuwvelden tintelden soms, alsof zij met zilveren
stuifmeel werden overpoeierd.
Ondanks het reeds gevorderd uur, waren hier en daar nog mensen op het ijs. Knapen
stoeiden en ravotten nog, in de buurt van huisjes waar weemoedig gele lichtjes pinkten
en een enkele schaatser kwam over de wijde vlakte in de sonore stilte aangereden,
reeds in de verte hoorbaar lang vóór men hem zag en dan van lieverlede uit de
feeërieke atmosfeer opdoemend, eerst klein als een kabouter, met gekke arm- en
beenbewegingen, maar langzamerhand groeiend tot een flinke en krachtige
verschijning, tot een soort van reus-in-een-zaamheid, die als het ware zwom en roeide
over een fantastisch meer van dood en stilte, waar hij het enig overblijvend levend
wezen was.
Ik vond het tochtje heerlijk. Het was nog veel aangrijpender en schoner dan ik mij
had voorgesteld. Alle gevoel van moeheid was uit mij verdwenen en ik had wel zo
de ganse nacht willen doorzweven!
Reeds vertoonde zich het torentje van Meilegem-Zuid in de verte. Wat leek het
lieflijk-intiem en poëtisch: de ene kant in 't duister, de andere kant gans
tintelend-zilverwit, met de pikzwarte rechthoek, van 't klokgat, dat staarde als een
oog in de glanzende nacht. Daaronder een paar zwakke, gele pitjes en even verder,
aan de rand van het ijs, dat vagelijk glinsterde, de drie verlichte ramen der gelagkamer
van het Gemeentehuis. Tieldeken was dus nog op; ik zou haar zien en ook nog eens
van háár schoonheid met mijn ogen genieten. Wat zou ze verbaasd en verrast zijn,
mij daar nog zo laat te zien aankomen!
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Als een geboeide vlinder vloog ik over 't ijs, recht naar die lichten toe. Zó sterk was
ik erdoor geboeid en als 't ware verblind, dat ik een ogenblik niets anders om mij
heen meer zag en niet eens merkte twee personen, een man en een vrouw die, innig
omarmd, recht vóór mij uit over het ijs wandelden. Ik zag het pas toen ik heel dicht
bij hen was en meteen hield ik stil, terwijl een geweldige emotie mijn knieën deed
knikken en de adem in mijn keel verkropte.
Droomde ik? Was ik de speelbal van een nachtmerrie, of zag ik een abominabele
werkelijkheid gebeuren?... Was dat Tieldeken, omarmd door een man, door...
plotseling herkende ik hem... door de pummel, - het quasi boerke-van-Meilegem die ik nog pas geleden op het ijs zo smadelijk overwonnen had!... Het schemerde
vóór mijn ogen en ik weifelde en twijfelde. Ik wilde twijfelen, ik wilde niet geloven,
ik kón de dood van al mijn illusies, in die romantische omgeving, in die ongeëvenaard
heerlijke winternacht niet als een werkelijkheid aannemen.
Ik sloop hen na, als een dief op de loer. Zij hadden mij niet gezien, niet gehoord;
zij schoven verder over 't ijs, teder omarmd, amoureus-fluisterend; zij kwamen bij
de oever aan een bosje, dat zwart en hoekig op het ijsveld uitsprong.
Nog steeds bleef ik twijfelen, wilde ik twijfelen. Het kon niet, het mocht niet, het
zou niet. Ik schudde woest het vreselijk denkbeeld van mij af; ik had kunnen huilen
en ik had kunnen razen en vloeken van akeligheid en ellende. Mijn ogen stonden
van afschuw wijd opengespalkt, mijn mond gaapte wijd open om te brullen.
Zij waren in de nevelige maneschijn om de hoek van 't donker bosje blijven staan.
Door het gewirwar van de naakte twijgen heen zag ik, tegen 't lichte sneeuwveld
achter hen, duidelijk hun sombere gestalten afgetekend. Ik voelde mij als 't ware niet
meer leven. Het scheen mij toe alsof mijn ganse wezen aan een draadje hing.
Ik zag, dat hij haar eensklaps met zijn beide armen omstrengelde en wild tegen
zich aandrukte. En meteen zag ik, dat hij haar een lange plakzoen drukte op de mond!
Ik zag dat, en ik wilde schreeuwen, maar geen klank steeg uit mijn keel. Het bloed
suisde in mijn oren en een seconde sloten zich

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 3

38
mijn ogen. Ik voelde mij alsof ik flauw ging vallen. Maar 't duurde slechts een
ogenblik. Ik kwam weer bij en toen zag en hoorde ik een soort van worsteling, en ik
vernam heel duidelijk haar stem, háár welbekende stem:
- Nie nie g'n meug nie, Frans; hier niet, wa peist ge dan!
Ik wist dat zij het was, ik hoorde 't aan haar stem, dat zij het was; en nog kón ik,
nog wilde ik het niet geloven. Maar hij werd hartstochtelijker opgewonden, hij greep
haar beet en haar rokken, die opwoeien, ontblootten even haar ietwat scheve enkels.
Ik zag dat, en toen eerst wist ik, toen eerst begreep ik; en ik slaakte een kreet, een
rauw gegil dat brulde door 't sonore van de heldere vriesnacht, alsof een beest
vermoord werd!
Ik weet niet meer precies wat er daarna gebeurd is... Ik herinner mij slechts vagelijk
haar snerpende angstgil en zijn razend gevloek en beider struikelende vlucht over
het ijs, naar de nabije oever toe. Ik meen dat hij nog even, toen hij mij ontdekt had,
met woeste verwensingen op mij afkwam, maar spoedig weer terugkeerde, toen hij
zag dat ik op schaatsen stond en hem in elk geval de baas zou zijn. En haar, - dat
althans herinner ik mij duidelijk, - haar zag ik verder vluchten, vluchten, tot zij de
herberg van haar ouders had bereikt, en de deur openrukte en met een rinkelende
smak weer dichtgooide. Het ogenblik daarna was alle licht daar uit en op het
spookachtig wit-en-zwarte torentje van Meilegem sloeg het langzaam in de nachtelijke
stilte tien uur: dat herinner ik mij nog heel goed, heel duidelijk.
Toen reed ik langzaam heen, gedrukt, en droef, en zwak, en ongelukkig zoals ik
nog nooit in mijn jong leven was geweest. De koude, strakke ijsvlakte lag daar vóór
mij als een vergane en uitgedoofde wereld, waarop geen mens meer leven kon. 't
Was de totale eenzaamheid, de absolute doodsheid en verlatenheid, de wanhoop en
vernietiging van alles; en ik snikte, ik snikte hardop in die grote desolatie; ik snikte
om ook maar voor altijd dood en voor eeuwig vergeten te zijn.
O Meilegem-Zuid en o Tieldeken-schoon, wat is dat alles lang en lang verleden! Wat
heb ik later dikwijls met mijn
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wanhoopsmart van toen gespot en wat heb ik het meer dan eens betreurd, dat ik toen
nog zo jong en dom was en in mijn nuchtere, sentimentele onervarenheid niet guller
heb genoten van wat gij toch wel geven kon en ook geven wilde.
Want ik ben toch tot u teruggekomen, weet ge 't nog wel, o Tieldeken; en gij zijt
goed en lief geweest voor mij, zoals gij goed en lief waart voor de pummel en voor
nog veel anderen [dat heb ik eerst later geweten, o Tieldeken] maar ik was toen veel
te jong om wat ge mij wel wilde geven naar waarde te schatten, en daardoor heb ik
meer bij u geleden dan genoten, Tieldeken; doch nu, na al die jaren, blijft alleen het
goede en lieve in mijn geheugen over en ik denk weer aan u met tederheid en
weemoed; en ik zie weer uw mooie ogen die ik dichtzoende, en ik voel nog uw zacht
en lenig lichaam dat ik zo hartstochtelijk omhelsde; en zelfs uw benen zie ik nog, o,
Tieldeken: uw benen die van boven welgevormd maar langs onder ietwat krom
waren, het enigste wat u een beetje ontsierde en mij uw verlies [ik zal het u thans
maar bekennen] toen ik u toch eenmaal verliezen moest, niet troosteloos-ondraaglijk
maakte.
Waar zijt ge nu, o Tieldeken? Leeft ge nog en áls ge nog leeft, wat is er van u
geworden in de afgrijselijke ramp die 't schone vaderland geteisterd heeft? Zijt gij
gevlucht, als zoveel duizenden en duizenden, in nood en armoede, ergens in 't verre
onbekende; of zijt ge gebleven waar gij waart, op het mooie, poëtische
Meilegem-Zuid, waar nu de vreemde overweldiger, de vijand, heerst? Zijt gij
geworden als uw moeder, een oude, vervallen vrouw, met nog overblijfselen van
vroeger schoonheid, maar met ingevallen, tandeloze mond, die ‘dreupelfs’ bestelt
en nijdig met de klanten kibbelt; of ligt gij reeds lang in uw graf, ge weet wel,
Tieldeken, daar op 't lieve kerkhofje onder het oud en blank kerktorentje, dicht bij
het ouderwetse huis waar gij altijd gewoond hebt en waar mijn eerste jongelingsliefde
zo vurig voor u heeft gegloeid! O, Tieldeken, ziet gij nog wel ooit de weidse,
overstroomde Meilegemse Meersen? Komt daar nog wel ooit van ver een schuitje
aangevaren, licht als een vogel, met een wapperend en klapperend wit-en-rood vaantje
op de scherpe
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punt; en verschijnt daar 's winters, als alles glinsterend bevroren ligt, nog wel eens
een kunstrijder, die er voor 't oud gemeentehuis komt ronddraaien, omringd door een
opgetogen schaar bewonderaars, die nog het legendarisch en fabelachtig
boerke-van-Meilegem menen te zien?
Wie zal het mij nu zeggen!...
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IV
Het land in
Die tedere herinnering aan 't mooie Tieldeken en aan het poëtische Meilegem-Zuid
heeft alweer mijn verbeelding en mijn pen op hol gebracht. Ik ben weer veel te ver
in mijn verhaal de tijd voorbijgelopen en ik moet terug, lange jaren terug, naar alles
wat nog tussen toen en nu ligt.
‘Les fleuves,’ zei Pascal, ‘sont des chemins qui marchent.’ De ijsvelden, zou ik
er durven aan toevoegen, zijn wegen die trekken. Hoe is het mogelijk thuis te blijven
zitten, of zich op een en zelfde plekje op te houden, terwijl men weet dat zich alom
de vreugdewegen uitstrekken, dat kanalen en rivieren dichtgevroren zijn en dat men
zich maar heeft te laten gaan, om spoedig en gemakkelijk te komen, waar men anders
niet komt, om taferelen te aanschouwen en gebeurtenissen bij te wonen, die men
anders niet zal zien en niet zal bijwonen!
Zo ging het ons, in strenge winters, zodra de grote waters sterk lagen. Ik herinner
mij dat dagelijks gaan kijken naar 't kanaal, dat hopen en vrezen, dat rusteloos speuren
naar de stroom, die overdag weer afvrat wat de vorst 's nachts aanbakte, tot weldra
de open geul versmalde en versmalde en eindelijk op een ochtend dicht lag, hard-dicht,
als één lange donker-glinsterende spiegel, zover het oog kon reiken, tussen de
kaarsrechte, met bomen beplante oevers van 't kanaal.
Dan kwam in ons een soort van koorts en hoop en vrees stegen ten top. Zou het
blijven vriezen; zou het ijs goed sterk worden; en bovenal zou er niet vóór het goed
sterk was, een sleper doorheen varen, die alles weer openbrak en al onze hoog
gespannen hoop als ijle rook vervliegen deed?
Somtijds, helaas! helaas! kwam er op 't allerlaatste ogenblik werkelijk nog een
sleper door. Ik herinner mij een ochtend, een schitterende vries-ochtend, zo een van
die bladstille,
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grijs-lila winterochtenden, waarin de zon aan nevelige einder opkomt, gans rood,
gans rond, als een bol zonder stralen, als een wonder uit een nieuwe, pasgeboren,
onbekende wereld. De handen waren verkleumd, de oren tintelden, de adem doomde
alsof men rookte, maar de ogen straalden en met mijn schaatsen onder de arm liep
ik naar 't kanaal toe, zo goed als zeker dat er reeds op gereden werd.
Toen, plotseling, hoorde ik iets dat mijn benen verlamde en de adem in mijn keel
deed stokken: een geloei, een gebrul, schor en akelig-langgerekt, als een noodkreet
van verwoesting: de stoomfluit van een sleper!
Hoe was het mogelijk! 't Kanaal lag reeds enkele dagen dicht en die nacht had het
gevroren, gevroren! Ik kon noch wilde het geloven en holde naar de vaart toe, om
mij te overtuigen dat het slechts een akelige zinsverbijstering van mij was.
Helaas! helaas! drie maal, tien maal, honderd maal helaas! Zodra ik op de berm
kwam zag ik een dikke, zwarte rookpluim en onder die rookpluim de sombere sleper,
die als een vraatzuchtig beest door 't mooie ijs geploegd kwam. Ik vloekte en meteen
had ik kunnen snikken van ellende. Ik zag die scherpe, zwarte punt door de
spiegelgladde oppervlakte boren; ik zag het ijs barsten als glas en ik hoorde het als
't ware schreien onder 't kraken; ik zag de van elkaar gerukte schotsen naar de oevers
opkruien en zich daar in de wanhopigste verwarring boven op elkander stapelen; ik
zag het reddeloos vernietigen van al die schone hoop-in-belofte, die bijna reeds
werkelijkheid was; en zulk een woede greep mij aan, dat ik mijn beide vuisten balde
naar het werk van de vernielers en aan de zwarte, vuile mannen daar op 't dek
toeschreeuwde, dat ik hen allen met hun rotte schuit naar de kelder wenste. Zij lachten
mij uit met hun gemene, koolzwarte tronies en uittartend lieten zij weer hun hese
stoomfluit brullen, oorverdovend lang en akelig, om te eisen dat men ginds even
verder in het dorp, de brug voor hen ophaalde.
Dat waren dan de dodende gebeurtenissen, doch niet elk jaar trof ons zulk een
gruwelijke ramp. Er kwamen ook winters
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waarop het ijs aan de vernielingszucht der mensen ontsnapte en dan werden wij de
triomferende helden van die heerlijkheid en ons genot kende geen grenzen meer.
O, die tochten, die tochten, die uren- en die dagenlange tochten over de kanalen
en rivieren van het schone Vlaanderenland!
Het kanaal op zichzelf was slechts een rechte, vrij eentonige verbindingsweg en
daar het vrij diep lag tussen zijn oevers was er omheen al niet veel te zien; maar aan
het uiteinde van het kanaal was er een sluis; en dan had men de Leie, de mooie,
kronkelende, poëtische Leie, de rivier der dichters en der schilders, die als het ware
plat over het land heen lag uitgeslingerd met langs haar grillige boorden de schoonste
ouderwetse dorpjes, de kleurenrijkste boerderijtjes en de verrukkelijkste vergezichten
die een artiestenziel zich dromen kan.
O, witte kleine kerktorentjes, mooier en intiemer nog dan het liefelijk
Meilegem-Zuid; oude, oude torentjes van nietige dorpjes, zoals gij u daar stond te
spiegelen onder bomen, op een heuveltje, bij een lus van de rivier, gans wit en grijs,
met zwarte klokgaten-ogen; lieve torentjes van Vlaanderen, bestaat gij nog? Ik durf
aan u haast niet meer denken, zó zwaar drukken mij heimwee en vrees. Maar zoals
ik u tóén zag, in die heerlijke dagen, in die zacht-wazige atmosfeer van wit, en roze,
en mauve, teer doorzeefd van tintelend zonnegoud, zo zie ik u nog steeds in mijn
geheugen en vergeet ik u nooit!
Het was een wonder en ontroerend leven. Evenals de natuur zelf, schenen de
mensen van aard en karakter veranderd. Dat doet het ijs. Het ijs maakt andere, nieuwe
wezens van de mensen. Er ontstaat ineens een ongekende broederlijkheid en vrijheid
van omgang. De mens vertoont zich, schijnt zich althans te willen vertonen, zoals
hij werkelijk is. En onder de invloed van het ijs, het schone ijs van de schone
winterdagen, ontluikt de liefde, de lichte, vrolijke liefde van een dag of van een uur,
gelijk een mooie bloem die even geurt en kleurt en fleurt en even gauw verwelken,
mag als zij ontstond, zonder wrange spijt noch wroeging na te laten.
O, wat al vluchtige, korte liefdes in dat fris en licht, char-
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mant verleden! Wat al mooie boerinnetjes, wel zo mooi en zelfs nog mooier dan het
aardige Tieldeken van Meilegem-Zuid, eventjes in 't voorbijrijden gezien met blozende
wangen en stralende ogen; eventjes aangesproken, en de hand gedrukt en ook wel
eens gezoend en in de lenden geknepen, maar dan ook zonder spijt weer verder, naar
andere bekoringen, naar andere ogen en andere lippen, als een vrije vogel van tak
op tak, als een lichte en lichtzinnige kapel van bloem tot bloem! Het had niets ernstigs
te betekenen, het vulde een uur of een halfuurtje van de vrolijke dag; het was een
glimlach en een streling, een opwekkende prikkeling van de zenuwen, iets als de
prikkeling van de scherp-gezonde lucht, die alles zo goed en zo licht en verrukkelijk
maakte. Want de grond en de basis van al dat heerlijke genot was en bleef toch steeds
het element zelf waardoor en waarop het gebeurde: het ijs en het schaatsenrijden!
En terwijl al die lichte minnarijtjes als het ware om ons heen in de ijle atmosfeer
wegwoeien, zweefden wij zelf steeds verder en verder, verslonden wij afstanden en
dorpen en kwamen telkens weer in streken waar weer alles nieuw was. Waar wij ook
verschenen was het een verrassing, een openbaring, en als 't ware een verovering.
Bij ieder dorp, in elke kleine stad vertoonden wij onze kunsten en genoten wij
triomfen; en telkens hoorden wij, evenals vroeger te Meilegem-Zuid, uit de
bewonderende scharen de kreet opgaan: ‘'t Es boerke van daar of van daar!’ want
ieder dorp, elk gehucht, hoe klein en onbeduidend ook, had zo zijn legendarisch
boerke, zijn ijsheld, die niemand ooit gezien had, maar die allen kennen wilden en
in elke knappe, vreemde schaatsenrijder meenden te ontdekken.
Toen dacht ik weer aan Tieldeken van Meilegem en voelde een soort wroeging
en heimwee. Wat had ik haar verwaarloosd, bijna vergeten! En ik reed er weer eens
heen en bleef er enkele uren; maar 't was reeds dát niet meer, de vrijheid trok, de
onrust kwelde, de grote ijswegen van 't schone land lokten almachtig en de
Meilegemse Meersen, hoe ruim en heerlijk ook, waren reeds te klein geworden.
Ik moest weer weg en verder, de wijde wereld in.
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V
De grote, deftige ijsliefde
Dat rusteloos rijden en trekken, dat steeds verder en verder willen komen en steeds
meer willen zien en genieten, bracht mij ten slotte vanuit de schone eenzaamheid
der dorpen en der velden tot in de grote, drukke stad, waar veel en veel duizenden
mensen leefden. Ik maakte er kennissen, die van lieverlede vrienden werden. Weldra
verkeerde ik er op intieme voet met de Grote Dichter, de Grote Schilder, de Grote
Musicus en nog veel anderen, allen hartstochtelijke schaatsenrijders. Wij reden er
samen gecompliceerde en mooie figuren midden in een elegante drukte van dames
en heren, die ook reden en ons zeer bewonderden. En zo langzaam aan breidde de
kring van kennissen zich uit en wij werden allen mondaine rijders en weldra zag men
ons zwieren met mooie, geparfumeerde wezentjes, in rijke, bonten mantels en 't werd
een soort gedistingeerde hofmaking van elke dag, waaruit, - zo werd gefluisterd, wel een paar chique huwelijken zouden kunnen voortspruiten.
Huwelijken!... Ik geloof niet, dat een van ons allen daar een ogenblik ernstig aan
dacht. Misschien dachten de mama's eraan, terwijl ze, vaag hun dochters
chaperonnerend, met welwillende glimlach zich in sleetjes lieten voortduwen, en
misschien wel dachten de meisjes zelf aan iets dergelijks, want hun ogen straalden
zo en zij schenen zo intens van alles te genieten; doch wij... neen... wij dachten alleen
aan prettig schaatsenrijden en een beetje los en aardig flirten.
Maar hoe dan ook, de Grote Dichter reed stellig bij voorkeur met een aardig snoetje,
die een mooie, bruine pels en een toque met paarse viooltjes droeg; de Grote Schilder,
die lang en mager was, scheen zijn keuze te hebben gevestigd op een mollig, fris
wezentje met appelronde en roze wangen, en de Grote Musicus, vrij kort en dik van
figuur met fladderende
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krullokken, zoals een musicus betaamt, kleefde vast aan een lang-opgeschoten, mager
meisje, zeer elegant, maar ietwat stijf en stroef in haar bewegingen. Ik alleen had
nog niets vasts!
Nog niets bepaalds, maar wel iets in 't zicht!...
Langs de lange banen die ik volgde om ter grote stad te komen, langs de vele en
sierlijke lussen en bochten van de poëtische rivier, rezen menige villa's, buitens en
kastelen op, die 's zomers alle vrolijk bewoond, maar bijna zonder uitzondering 's
winters stug en dicht gesloten waren.
Bijna alle, maar toch niet álle! Een was er, ongeveer halverwege tussen mijn dorp
en de grote stad, dat het ganse jaar door werd bewoond. 't Was een baron, die daar
vertoefde, burgemeester van de gemeente. Ik had wel eens zijn naam horen noemen,
maar hem zelf nooit gezien. Ik wist ook niet dat hij gehuwd was en kinderen had en
't kon mij trouwens ook niets schelen.
Het was een mooi kasteel, lichtroze en grijs in harmonieuze schakeringen en het
verhief zich tegen een achtergrond van statige bomen, op een zacht glooiend grasveld,
bij een bocht van de rivier, die daar een brede inham maakte. 's Zomers moest men
er voorzeker van een heerlijk vergezicht genieten over de stille kronkelingen van het
water en de alomliggende weiden, bossen en landouwen. Maar zelfs in 't barre van
de winter was het er liefelijk en mooi en het verwonderde mij niet, dat de familie er
't ganse jaar door bleef wonen. Ik keek er telkenmale naar met welgevallen wanneer
ik daar voorbij reed en alleen verbaasde 't mij dat de mensen die daar leefden niet
de heerlijke gelegenheid te baat namen om er volop van 't ijs te profiteren. Hoe is 't
mogelijk! dacht ik telkens in mijzelf. En ik had daar wel willen aan wal stappen en
binnengaan om hun te zeggen: ‘Maar, mensen, komt nu toch op 't ijs, niemand in de
ganse omtrek heeft zulk een prachtige gelegenheid, vlak vóór zijn deur!’
't Was of mijn stille aanroep werkelijk geuit werd en of zij er gehoor aan gaven.
Eens, op een morgen, toen ik daar langs kwam, waren zij werkelijk aan 't
schaatsenrijden! Ik kende hen wel niet, maar ik begreep dadelijk en instinctief, dat
‘zij’ het waren. Dat voelt men zo, dat ziet men, dat hoeft niet
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gezegd. Met hun vijven waren ze: een jongeling van zeventien of achttien, twee
meisjes van dertien of veertien, een juffer zonder leeftijd, die er uitzag als een
gouvernante en ten slotte een jongedame van misschien achtentwintig of dertig; een
beeldschone vrouw.
'k Ben meer dan eens, met alles verzengende, plotselinge gloed, verliefd geworden
op het ijs, maar zó totaal en overweldigend verliefd als ik dáár werd op 't eerste zicht,
neen, dát was mij nog niet overkomen. Ik had maar één plotse afschuwelijke, alles
vernietigende vrees: dat zij wellicht de moeder was van de andere kinderen en dat
mijn vlam dus in de dop versmacht zou worden; doch op hetzelfde ogenblik dat die
gruwelangst door mijn ziel heen ijsde, hoorde ik de jongere meisjes familiaar haar
naam ‘Olga! Olga!’ uitroepen en het streek als een zalvende balsem over mijn
gefolterd hart.
Zij was lang en slank van gestalte, maar met toch mooigevulde vormen, en zij had
schone regelmatige trekken, en prachtig, donker haar, en een gezond, fris teint, en
ogen... ogen, zoals ik er nog nooit zulke sprekende, bezielde, overweldigend-prachtige
gezien had. Haar ganse beeld boeide mij zo totaal en absoluut, dat ik staan bleef, als
plotseling geremd, als vastgevroren, om haar te bewonderen. Zij droeg een
donkerblauwe japon en daarboven een witte jersey en wit wollen mutsje, en dat stond
haar, dat mouleerde haar mooi lichaam en sierde haar mooi hoofd, om er ziek van
te worden!
Zij reed niet goed. Men kon duidelijk merken, dat ze zich nog maar weinig had
geoefend. Haar bewegingen waren stroef en aarzelend, maar hoe gracieus niettemin,
hoe heerlijk en ontroerend gracieus, wellicht juist omdat ze ietwat hulpbehoevend
waren! Zij reed heen en weer met de jongere meisjes, die ook al vrij gebrekkig reden,
evenals de gouvernante trouwens, die met moeite kraste en krabbelde, en helemaal
geen élégance had. De jonge jongen, op een apart plekje, poogde zich te oefenen in
't kunstrijden, maar 't was armzalig, hij kende er nog niets van, hij struikelde en gleed
uit en dreigde elk ogenblik te zullen vallen.
Ik stak een sigaretje op, schijnbaar achteloos, als om even uit
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te blazen, zwierde een paar keer gewoon heen en weer en trok dan plotseling, op het
geschikte ogenblik, waar ze 't goed konden zien, met zegevierend brio, een van mijn
allerprachtigste, allergecompliceerde kunstfiguren.
Zij zagen het en stonden eensklaps stil, als 't ware pal van verbazing en
bewondering.
- Olga! Olga! tu as vu ça! riep een van de meisjes in 't Frans, tot de ontroerende
schone.
Ik, natuurlijk, deed, alsof ik niets gemerkt had. Maar mijn hart klopte, klopte...!
Ik schudde de as van mijn sigaret, reed een eind weg, keerde terug, nam mijn elan
en waagde een figuur dat, als het lukte, een van mijn gróót-triomfen was.
Het lukte! Als een vogel zweefde en fladderde ik over het ijs en achter mij ging
weer een kreet op van bewondering, terwijl ze zich nu allen in een groepje schaarden
en kijkend stonden te wachten wat er nog meer zou gebeuren.
Iets in het diepste van mijn wezen zei mij, dat er nu niets meer mocht gebeuren.
De triomf was totaal, compleet, en kon slechts meer bedorven worden. Ik had ineens,
door mijn smorende liefde overweldigd, té veel gegeven; ik had meer gegeven dan
ik werkelijk kon en ik hijgde en duizelde van de inspanning. Mijn opgewekte zintuigen
waren tot het uiterste geprikkeld en gescherpt en 't zou mij welkom zijn geweest als
er nu plotseling met mij iets was gebeurd; een flauwte, een inzinking, een klein
accident, iets dat mij alle verder kunstenvertoon onmogelijk maakte. En plotseling
kreeg ik een geniale ingeving: ik begon een kunsttoer, iets geweldigs van aanvang,
alsof ik nu eens alle bekende en onbekende wereldrecords ging slaan; maar meteen
zorgde ik ervoor dat een van mijn schaatsen even over het ijs schraapte, en haperde,
en hobbelde, alsof er iets aan mankeerde of gebroken was. Ik remde midden in mijn
wildste zwieren, tilde de voet op, keek naar mijn schaats, schudde bedenkelijk het
hoofd en hinkte op één been naar de oever toe. Ik hield het voorname groepje wel
in 't oog, ik merkte duidelijk een spijtige, teleurgestelde uitdrukking op de gezichten
en hoorde deze mij zo zoet in 't oor klinkende woorden:
- Quel dommage! il a cassé un de ses patins!
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Ik was gaan zitten op de grasrand bij de kant en had mijn rechterschaats losgemaakt.
Ik keek tersluiks en dacht: ‘Zouden ze zich niet interesseren? Zouden ze niet komen
vragen wat er scheelt?’... Helaas! zij kwamen niet. Ze bleven nog een poosje staan
kijken, wellicht wachtend of ik het gebrek kon repareren en weer met mijn kunsten
zou beginnen; maar toen ze merkten dat er niets van kwam, keerden ze zich weldra
om en gingen kalm weer aan 't knoei-rijden.
Diep voelde ik mij ontnuchterd en teleurgesteld. Het was zo mooi begonnen, 't
liep alles zo prachtig van stapel en nu, juist nu als het tot een triomf moest opbloeien,
ging het als een nachtkaars uit! Wat nu! Zou ik weer mijn schaats aantrekken en mij
in vertoning geven? Neen: ik voelde, dat ik dát niet doen moest. Nu was er nog als
een aureool van slachtoffer om mij heen. Ik moest die dag slachtoffer blijven. Dat
stond beter, groter, verhevener. Nu konden ze nog in hun herinnering bewonderen
wat ze gezien hadden en treuren om wat hun onthouden werd. Zij zouden er nog met
elkander over spreken, mij beklagen, hopen mij terug te zien. Ik stond op, met mijn
rechterschaats onder de arm en op mijn linkerbeen alleen, dat 't sterkste van de twee
was, zwierde ik over het ijs weg, licht en krachtig nog ondanks mijn ongeval, waardig
en zelfs groot, - ik voelde het, - in de onverdiende tegenspoed die mij getroffen had.
Even voorbij de bocht keek ik eens om en zag, dat ze mij naoogden. Mijn gemoed
zwol van trots en ik ademde diep. Ik voelde dat ik indruk had gemaakt, ja, dat ik
overwonnen had. Er was daar een gehucht van kleine huisjes aan de rand van 't water,
waaronder een herbergje. Ik wipte aan wal en stapte er binnen. Een dikke vrouw
kwam naar mij toe, groette mij vriendelijk, praatte dadelijk over 't mooie weer en
vroeg mij wat ik wenste. Ik begreep terstond dat ik met een babbelkous te doen had,
- juist wat ik op dit ogenblik verlangde, - bestelde iets en bracht al spoedig het gesprek
op de baronsfamilie, die daar bij 't kasteel ook zo lustig aan het schaatsenrijden was.
- Ha da ès toch wat, e-woar, meniere; en mejonkvreiw Quiline, die doar uek nog
aan mee doet! riep de dikke vrouw, de beide handen op haar heupen zettend.
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Mejonkvrouw Quiline! Die mooie naam trof mij geweldig. Ik voelde dat ‘zij’ het
was, dat ‘zij’ het wezen moest. Het kon niet anders.
- Is dat de oudste van die jongedames! vroeg ik, mij met inspanning zo schijnbaar
kalm en onbewogen mogelijk houdend.
- Joa 't meniere; joa 't meniere, bevestigde de struise waardin. En zij begon mij
een gecompliceerd verhaal over mejonkvrouw Quiline, een wees van adel, maar
zonder fortuin, die bij haar oom, de baron, inwoonde en zo lief en zo aardig was, zo
vriendelijk met alle mensen, helemaal niet trots of verwaand, - en zuk 'n schuen
vreiwe-meins, meniere, as 't 'n boeremeiske woare dat den helft van 't dorp d'r zot
van zoe luepen!
Een wees, dacht ik, en geen fortuin, hoewel van adel, en zo lief en zo aardig, en
misschien wel tegen haar zin gedwongen daar, als behoeftige bloedverwante, bij haar
oom in te wonen! Horizonnen gingen heerlijk zacht-verleidend vóór mij open;
horizonnen van geluk en liefde, van levensblijde zaligheid in ideale toekomst!
Zodra ik met het babbelwijf had afgerekend trok ik weer mijn schaatsen aan en
weg was ik, in één adem door, naar de stad toe. Op het ijs vond ik er dadelijk mijn
vrienden: de Grote Dichter, de Grote Schilder, de Grote Musicus, als naar gewoonte
druk aan 't zwieren met de vriendinnetjes die ze zich uitgekozen hadden; maar zij
waren enigszins ontstemd omdat het ijs zo slecht werd in de buurt van de stad, zo
doodgereden; en zij vroegen mij of er op mijn lange baan niet een of ander mooi en
rustig plekje was, waar ze zich beter zouden kunnen oefenen.
Een licht ging vóór mij op. Ineens, met pijlsnelle gevolgtrekking, zag ik de
mogelijkheid in van heel dichtbij mijn ideaal te benaderen. In mijn eentje, - dat voelde
ik wel, - zou het mij lastig, zoal niet onmogelijk zijn, met haar in aanraking te komen.
Maar in gezelschap van anderen, vooral als er dames bij waren, was er een zeer
besliste kans op. Mijn ogen straalden en ik voelde mijn wangen een kleur krijgen.
- Ik weet een heerlijk plekje, prachtijs, zowat drie kwartier rijden hier vandaan,
vlak vóór 't kasteel van X., zei ik.
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Strak en ietwat aarzelend, keken zij mij even aan. Drie kwartier rijden, 't was wel
een heel eind. Zou het werkelijk de moeite lonen? Was het inderdaad zulk mooi ijs
als ik zei en werd er daar nog meer gereden?
- De familie van de baron rijdt er dagelijks: een jonge man en verschillende dames!
antwoordde ik met geestdriftige overtuiging, alsof dit op zichzelf wel een voldoende
en afdoende argument moest wezen.
Ik vrees wel en ik geloof ook, dat de vurigheid van mijn betoog op dat ogenblik
de warmte van mijn diepe hartstocht heeft verraden. Zij keken mij allen een beetje
verwonderd aan en de Grote Dichter zei spottend:
- Hohóó! En zijn er knappe meisjes onder?
Ik kreeg een kleur als vuur. Ik voelde 't bloed onder mijn wangen gloeien en stond
daar even radeloos, zonder te kunnen antwoorden. Doch wat ik ook al zeggen wou,
't bleek overbodig, zij hadden mijn geheim op mijn benauwd gezicht gelezen en
vierden er de dolste pret om. Zij vroegen mij schertsend haar naam, haar leeftijd, en
hoe zij er uitzag en honderd dingen meer. Ik had wel 'k weet niet wat gegeven als ik
daar nooit over begonnen was; maar 't was te laat, zij raakten opgewonden over het
geval en ondanks mijn halsstarrige ontkenningen en mijn verwoede tegenkanting
wilden zij nu absoluut daarheen; en er werd afgesproken, dat zij mij de volgende
ochtend, om elf uur, op de aangewezen plek, vóór het kasteel, zouden verwachten.
- Ik zal er niet zijn! riep ik razend, van spijt op mijn onderlip bijtend. En 'k was
ook vast besloten niet te komen. Ik was zó ontstemd, dat ik moeite had om niet te
huilen en te schelden en ik verliet hen die avond als vijanden, die ik nooit terug zou
zien.
Ik sliep niet, die nacht. Zelden heb ik mij zó diep ongelukkig gevoeld. 't Verdriet
om Tieldeken van Meilegem, was niets daarbij vergeleken. Hoe was het toch mogelijk
dat ik zelf, met slechts een paar onbezonnen woorden, in een oogwenk, mijn tedere
illusie, mijn schoon ideaal, mijn fris en jong geluk ontfleurd, geschonden en vernietigd
had!
Half ziek van ellende stond ik op. Gedurende mijn woelige, slapeloze nacht had
ik gewenst en gehoopt dat het weer zou
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veranderen, dat het waaien, regenen, dooien zou; maar nog nooit had de winterzon
zo heerlijk in rein-stille hemel gestraald en gebloeid als die ochtend en dat verergerde
mijn radeloze ontreddering, want nu zouden zij zeker komen, evenals het vast en
zeker was, dat ook de bewoners van 't kasteel niet zouden nalaten van dit prachtig
weer te profiteren.
Toch was ik vast besloten niet te gaan. Zo zou ik mij wreken. Mij wreken... maar
zelf meteen folterend lijden. 't Werd negen uur, kwart over negen, halftien. Een
rusteloze gejaagdheid zweepte mij op, dreef mij voortdurend heen en weer, deed mij
elk ogenblik mijn horloge uithalen. Nog een half uur, nog een kwartier, en 't zou te
laat worden, ik zou er niet meer kúnnen komen! Of zou ik wellicht toch... al was 't
maar op een afstand... van ver... ergens mij verschuilen,... kijken, al was 't maar om
te weten of ze werkelijk gekomen waren, en hoe ze zich daar hielden...? Ik voelde
mij krankzinnig worden van onrust en ellende; en plotseling was mijn besluit
genomen: ik greep naar mijn schaatsen, vloog naar de deur, holde buiten, kwam aan
't kanaal, bond aan en reed weg, alsof mijn leven op het spel stond.
Nog nooit had ik zó gereden! Nu nog, als ik eraan terugdenk, voel ik als 't ware
die wilde opzweping, dat rijden op leven en dood, dat hijgen en dat bonzen van mijn
hart en de zweetstralen die in de straffe winterzon langs mijn gloeiende wangen
stroomden. ‘Die moet er zijn!’ riepen de schaatsenrijders, die mij als een bezetene
langs hen heen zagen razen. Eerst toen ik in de buurt van het kasteel gekomen was,
bedaarde ik een weinig. Ik kón ook niet meer. Ik was letterlijk op. Maar ik verademde
in al mijn zwoegen, toen ik merkte dat mijn inspanning niet tevergeefs was geweest
en de adellijke familie daar rustig op 't gewone plekje aan 't rondrijden was, zonder
een van mijn gevaarlijke vrienden in hun nabijheid. Die waren er dus nog niet; ik
kon ze tegemoet rijden en eventueel tegenhouden; ik kon althans een soort controle
uitoefenen op hun optreden en zorgen, dat ze geen gekheden uithaalden. Ik ging een
ogenblik op de oever zitten om wat te bekomen en toen reed ik kalm en langzaam
ver-
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der, in de richting van 't kasteel toe.
Wat lag het daar mooi en deftig en sierlijk, gans badend in stralende winterzon en
blauwe hemel en wat scheen het mij heerlijk daar te mogen leven! Ik zag er mij reeds,
in mijn rijke en vlugge verbeelding, zittend aan een feestdis naast haar en ik gloeide
van liefde en tranen van geluk en zelfvertedering kwamen in mijn ogen. Daar reed
ze weer, met haar nichtjes en de juffer en haar neef op het verrukkelijk plekje heen
en weer, en zij scheen mij nog veel mooier en bekoorlijker dan al de vorige dagen;
en ik fluisterde in mijzelf haar naam, haar zachte, lieflijke naam: Quiline, en in mijn
sidderende verbeelding omarmde ik haar en zoende haar hartstochtelijk, op de wangen,
op de ogen, op de lippen...
In zulke ontbrandende stemming reed ik langzaam en schijnbaar kalm, met sierlijke
zwaaien voorbij. O, zo dacht ik, ze moest eens weten, ze moest eens voelen wat ik
op dit ogenblik weet en voel! Zij zagen mij en staakten even hun nog steeds vrij
sukkelige oefening om mij na te staren. Ik zwaaide en zwierde als een verliefde jonge
god over het ijs. Ik hoorde hun opmerking: ‘C'est lui, c'est le même!’ en 't zwol in
mij van trots en van ontroering. Wat was ik blij dat ik toch maar gekomen was! En
wat een geluk dat ik er toch nog de eerste was en de anderen een eind tegemoet kon
rijden! Als die nu ook maar kwamen! Zozeer als ik hun komst eerst gevreesd had,
zo sterk verlangde ik er nu naar. Ik voelde als het ware een triomfstemming in en
alom mij heen: een triomf, die eerst volmaakt zou worden, als de anderen er nu
getuigen van werden en erin meewerkten.
Daar waren ze! Ik zag ze komen van ver, even voorbij het herbergje van de
babbelkous, waar ik de vorige dag gepleisterd had. Zij zwaaiden naar mij met hun
armen en op hun verhitte gezichten en in hun stralende ogen glom reeds bij voorbaat
ondeugende pret.
- Is ze daar! riep de Grote Dichter mij toe. En de Grote Schilder zond kushanden
door de lucht, terwijl de Grote Musicus pathetisch galmde: - Oh bel ange, ma Lucie!
De jonge dames giechelden en lachten.
- Houen jullie toch wat stil! zei ik bezorgd en onrustig mijn wenkbrauwen fronsend.
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Maar zij waren nu eenmaal dol opgewonden; zoals meer gebeurt met stadsmensen,
wanneer ze buiten komen; en die opgewondenheid uitte zich in vrij smakeloze
uitbundigheden. Omdat een haan luid kraaide op een boerderijtje langs de oever,
begonnen zij ook allen schril te kraaien. Omdat een waakhond blafte gingen zij ook
aan 't blaffen en omdat de babbelkous van 't herbergje met onbehouwen
nieuwsgierigheid naar hun rumoerige optocht kwam kijken, zetten zij ook allen grote
ogen van overdreven verbaasdheid op en riepen 't wijf in het Frans gekke dingen toe
waarvan ze geen woord kon verstaan.
- Asjeblief doe dat niet! smeekte ik diep ongelukkig, met het ellendig gevoel dat
mijn ganse triomf als sneeuw vóór de zon ging versmelten.
Zij bedaarden een weinig. Zij reden kalmer naast mij door en toen zij weldra in 't
zicht van het mooie kasteel kwamen dat daar gans glinsterend roze in zonneglans te
baden stond en de deftige familie zagen, die zich bij de inham in het schaatsenrijden
verlustigde, scheen het wel enige indruk op hen te maken. De Grote Dichter had
woorden van waardering en vooral de Grote Schilder jubelde, terwijl de Grote Musicus
even zijn pet afnam en zijn manen van voor het voorhoofd wegschudde om beter te
zien. De vrouwen waren typisch. Zij keken al niet veel naar het kasteel en zijn mooie
omgeving, maar zagen dadelijk de schaatsenrijdende meisjes; en een gepinceerde
uitdrukking kwam om hun lippen, terwijl ze scherp-kritisch het viertal opnamen.
- Welke is het nu? vroeg spotachtig de Grote Dichter.
- Zal ik het je zeggen! riep levendig het aardig snoetje, dat altijd met hem reed: de grootste is het: die met haar blauwe rok en witte trui!
- Maar 't is al een oude! giechelden de twee anderen.
Ik voelde 't bloed naar mijn wangen stijgen. Ik had wel onder het ijs willen
wegzinken!
- Praat toch zo hard niet! zuchtte ik wanhopig.
De deftige familie had ons opgemerkt. Verwonderd door onze onverwachte
verschijning, stonden zij daar even op een rijtje, roerloos, met belangstelling ons
opnemend. Zij wisselden enkele woorden, glimlachten, en gingen dan weer kalm
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doorrijden. Er was ik weet niet welke vage stemming van stille, onverklaarbare
hostiliteit.
- Hoe oud is ze? kwam de Grote Dichter met schijnbaar ernstige belangstelling
naar mij toe.
- Weet ik het! klonk mijn ongeduldig, gesarde antwoord.
- Het ijs is hier mooi, laten we maar wat figuren rijden, zei het meisje van de Grote
Dichter, die dadelijk gemerkt had, dat de deftige familie slechts een troepje
knoeirijders was.
En zij begon sierlijk te zweven.
De anderen volgden haar voorbeeld. En dadelijk werden op het mooie plekje enige
kunstfiguren getrokken, zoals het ijs er daar wellicht nog nooit ontvangen had.
Het scheen diepe indruk te maken. Weer stond de deftige familie roerloos op een
hoekje te kijken en van lieverlede, zonder het haast te merken, namen wij meer en
meer de plaats in, waar zij zich tot dusver geoefend hadden. Ik zag het eensklaps met
schrik en zei:
- Laten we liever een eindje meer naar 't midden van de rivier gaan, ik vrees dat
we hier hinderen.
Maar de meisjes protesteerden luide:
- Waarom? Het ijs is hier uitstekend en de rivier is toch geen privé-eigendom?
Ik zweeg, geconsterneerd. Hoe durfden ze zo onbescheiden op te treden! Die
stadslui, eenmaal buiten, hadden toch geen greintje beschaving of tact meer! En weer
speet het mij geweldig, en had ik kunnen schreien van spijt en ellende, dat ik hen
daar gebracht had. Het verlamde mij totaal, al mijn plezier was ineens weer weg, ik
reed geen steek meer, ik stond daar roerloos en benauwd te kijken, in voortdurende
angst dat er iets vreselijks gebeuren zou.
De deftige familie, een enkel ogenblik geboeid, nam reeds geen notitie meer van
ons. Zij bleven in hun hoekje, dat steeds kleiner werd, en sukkelden daar knoeierig
heen en weer en de stemming van stille hostiliteit, die ik al van 't begin gevoeld had,
scheen zich te accentueren, uit te breiden! 't Was ook te gek, zoals die steedse meisjes
zich daar aanstelden. Omdat ze iet of wat konden kunstrijden, deden zij alsof ze
heldinnen waren in de sport en keken met onverholen minachting en spot naar 't
gewurm van de anderen.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 3

56
‘Niet fameus, het rijden van je belle,’ riep een van hen mij in 't voorbijzwieren toe,
luid genoeg dat de freule het wellicht horen kon. Ik had haar wel kunnen omvergooien
van woede en 't schaamterood steeg als een golf naar mijn wangen.
- Ik blijf hier niet; ik ga weg! riep ik eensklaps met luider stem, in opstand komend.
Met verbazing keken zij mij aan; en ook de deftige familie, die blijkbaar mijn
uitroep gehoord had, bleef even staan en drong op een kluitje samen.
- Wat heb je toch! Word je gek! vroeg spottend de Grote Dichter.
Eensklaps verliet de jongeling, die met de deftige familie reed, het ijs en op zijn
schaatsen, met brede, onbehendige schreden, als een die iets heel dringends mee te
delen heeft, liep hij dwars over het glooiend grasveld naar 't kasteel toe. Ik zag hem
door de glazen vestibuledeur verdwijnen en voelde instinctmatig dat er iets heel
gewichtigs, wellicht iets vreselijks gebeuren ging. De Grote Schilder en de Grote
Musicus merkten het ook en schertsten:
- Hij gaat ons een glas port halen!
Mijn hart klopte en mijn knieën knikten. Nog nooit had ik mij zo grenzeloos
ongelukkig gevoeld. - Asjeblief, schei toch uit, smeekte ik, terwijl er tranen in mijn
ogen kwamen. Maar zij lachten en spotten nog veel harder toen ze dat zagen en vooral
die ellendige stadsjuffers hadden gemene, onmeedogende pret.
In 't kasteel was de vestibuledeur weer opengegaan en langzaam, met een soort
aarzeling, kwam een huisknecht buiten en stapte dwars over het gras naar de rivier
toe. Hij was blootshoofds, droeg een zwarte pantalon en een roze-en-wit gestreept
buisje en had een grote witte schort aan, als een vrouw. Naast hem kwam ook de
jongeling weer buiten, die met grote, wijde waggelschreden, als een eend op 't droge,
naar de anderen terugliep.
De knecht was bij de rand van 't ijs gekomen. Hij scheen een ogenblik te weifelen,
maar waagde zich toch eindelijk en kwam, voorzichtig en stram schuivend, naar de
Grote Dichter toe.
- Pardon, mossieu, begon hij in gebrekkig Frans, - mossieu
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le baron, demande si voulez patiner un peu plus loin; ça est ici pour la familie.
- Qu'est-ce que vous me chantez là! riep brutaal de Grote Dichter, spottend
wenkbrauwfronsend.
- Vous dites, mossieu? vroeg de knecht bedeesd en niet begrijpend.
Er was een ogenblik verbaasde, wederzijdse stilte. Als een bende ijsvogels kwamen
de Grote Schilder, de Grote Musicus en de drie dames om de huisknecht heen
gezwermd. Ik, roerloos op een afstand, wist niet waar te kruipen van ellende en
schaamte. Dicht bij de oever, op een kluitje, stond, insgelijks roerloos en in stomme
afwachting, de deftige familie.
- Ça n'est pas ma faute, est-ce pas, mossieu! Moi faire ce qu'on me commande,
est-ce pas? zei de man schuchter glimlachend, op een toon van spijt en
verontschuldiging. En hij wenkte met het hoofd achter zich om naar het kasteel, om
te beduiden dat het bevel daar vandaan kwam.
Machinaal volgde mijn blik de richting, die hij aanwees en daar zag ik, achter een
van de ramen, een streng gezicht met witte bakkebaarden. Onder mijn star-geboeide
blik week het gezicht van voor het raam en versmolt zich vagelijk in de schemerige
achtergrond van de kamer, als van een stille, bleke vis, die zich in de diepte van een
sloot laat zinken. Alle drie de Grote Artiesten en de meisjes waren hevig opgewonden.
Zij protesteerden luide en met heftige gebaren dat de rivier aan niemand toebehoorde
en dat zij ook voor niemand zouden wijken.
- Verstoa-je gij Vloams, mijne vriend! riep eensklaps de Grote Musicus heftig zijn
manen schuddend, en zijn bol gezicht onder de neus van de huisknecht wringend.
- Joa joajik, meniere, antwoordde deze argeloos en opgelucht dat hij zijn natuurlijk
dialect mocht spreken.
- Hawèl, mijne vriend, zeg gij aan ouen baron dat hij... en in zijn verontwaardigde
opgewondenheid liet de Grote Musicus iets los dat de meisjes deed gillen en mijzelf
als een oorveeg in 't gezicht trof.
- Ploert! schreeuwde ik hem woedend toe.
De huisknecht zei geen woord meer. Hij keerde zich om en
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verliet het ijs en aan het andere eind van de inham wipte ook de deftige familie op
de oever en liep ijlings op haar schaatsen naar 't kasteel terug. Achter het raam
verschenen even geagiteerd de grijze bakkebaarden, en drongen dadelijk weer in de
schemerdiepte terug en op het ijs stonden wij daar met ons zessen alleen, zegevierend
maar toch vernederd, in een pijnlijk bewustzijn, dat wij ons als schoeljes gedragen
hadden. Het kookte zó hevig in mij van ergernis en woede, dat ik recht op de Grote
Musicus afreed, hem met vlammende ogen uitschold voor ik weet niet meer wat en
hem op staande voet in duel provoceerde. Ik had mij wel nooit in de wapens geoefend,
doch dat deed er niet toe, ik provoceerde maar raak en stelde zelfs voor onverwijld
het geschil op het ijs uit te vechten.
De pret van de dag was absoluut bedorven. De Grote Musicus haalde zijn schouders
op, schudde zijn manen en staarde mij sprakeloos met de diepste minachting aan, de
Grote Schilder en de Grote Dichter werden ineens ernstig en de jongedames waren
bang en hadden tranen in hun ogen.
- Nou, ik geloof dat we maar beter terug zullen gaan, zei stil de Grote Dichter.
- Dat geloof ik ook! antwoordde ik luid, op uitdagende toon. En in een instinctief
gebaar nam ik mijn pet af, groette kort en stijf, met belachelijk en overdreven
formalisme, en recht als een pijl reed ik weg, in stugge, woeste vijandschap.
Toen zakte 't eensklaps neer in mij, en 'k voelde mij ellendig slap en mat en droevig.
Het kostte mij grote moeite om niet als een klein kind te schreien.
Op zwakke benen reed ik verder, tot in de eerste bocht waar men mij niet meer
zien kon en daar ging ik uitgeput en troosteloos op de oever zitten, in de zachtstralende
winterzon.
Ik voelde mijn jongelingsleed als een grievend onrecht, als een onverdiende smaad,
die het onmeedogend noodlot op mij neerwierp. Ik dacht aan de schone jonkvrouw,
aan de goddelijke Quiline, die nu onherroepelijk voor mij verloren was en in de
liefdestobberijen van mijn jeugdig, ruim-beminnend hart, dacht ik meteen aan het
bekoorlijk Tieldeken van Meilegem, die ik de laatste tijden zo verwaarloosd had en
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die ik daarom ook totaal voor mij verloren voelde. Mijn trouwe ijsvrienden, Quiline,
Tieldeken, nu had ik eensklaps niemand meer en nu eerst voelde ik recht wrang en
hard hoe koud en hoe verlaten het ijs is zonder liefde. De schone, tintelende vlakte
strekte zich voor mij uit als een dorre, troosteloze, doodse woestijn. Ik was daar gans
alleen nu op die wijde uitgestrektheid en 't werd mij in wanhoop te moede alsof ik
ook alleen en van allen verlaten op een uitgestorven wereld achterbleef.
Ik nam mijn hoofd tussen mijn handen en snikte...
Nu nog herinner ik mij hoe dat snikken en schreien mij goed deed. Het suste stil en
lenigde en laafde mijn diepe smart. Ik schreide goed en diep uit, daar in de stilte en
de eenzaamheid; en toen het eindelijk luwde was ik zachtjes opgelucht en voelde ik
een soort weldadige matheid door mijn ganse lichaam soezen, terwijl mijn hongerige
maag naar sterkend voedsel vroeg. Ach ja, ik was jong en vermoeid en ik had honger.
't Verlies van Tieldeken knaagde wel bitter, 't verlies van Quiline knaagde nog
bitterder; maar het bitterst van al knaagde en klaagde mijn holle maag en toen ik aan
het naastgelegen dorpje kwam, waar een ouderwetse herberg bij de brug stond, stapte
ik zonder aarzelen aan wal en ging er binnen.
Drie gebakken eieren met ham, heerlijk bruin brood en echte boter zonder margarine
[die was goddank toen nog niet uitgevonden], een goed glas bier, een kopje koffie,
een glaasje likeur en een sigaar,... 't begon me reeds beter te gaan en de zware
droefheid versmolt al ietwat in het vage. De zon streelde weldadig mijn wangen en
mijn handen; en door het raam genoot ik van een prachtig vergezicht: de bevroren
rivier kronkelend en slingerend door tintelende weiden, een houten molentje op een
aardig begroeide heuvel, het dorp met glinsterend wit kerkje in de diepte, bossen,
landouwen en boerderijen rechts en links in het besneeuwd verschiet en over dat
alles heen de eindeloze koepel van de blauwe hemel, waarin de grote zon langzaam
naar 't westen neeg, oranjerood, omsluierd met grijze en purperen nevelen,
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als in een atmosfeer van heilig-stille en grootse feeërie.
Slechts hier en daar een eenzaam schaatsenrijder meer over de verre uitgestrektheid.
Het leken donkere vogels die huiverend voor de komende nacht naar hun mysterieuze
nest terugvlogen: en alles was zo ruim, zo plechtig en zo groots, dat voor afzonderlijk
kleinmenselijk leed geen plaats meer scheen in zoveel weidse rust en heerlijkheid.
Toen ik eindelijk opstond en vertrok was mijn droefheid gans geweken. Wat had
ik mij belachelijk aangesteld! Wat een malle droom, mijn dolle liefde voor die freule
van 't kasteel, tienmaal gekker nog dan mijn sentimentele opwinding voor Tieldeken
van Meilegem! Bespottelijk: de ene was wel vijf of zes, de andere misschien wel
tien jaar ouder dan ik! Als een kleine jongen, als een kwajongen beschouwden ze
mij, allebei! Ik mocht me schamen.
Ik reed terug, in rustig tempo, en voelde mij als 't ware een nieuw en ander mens
worden. Ik had tweemaal wanhopigzwaar geleden, zoals alleen de eerste jeugd door
liefde lijden kan, maar de smart had mij gesterkt en 'k was een man geworden. Ik
reed terug naar huis en 't was of ik een gans nieuwe toekomst tegemoet ging. Het
nog maar pas gebeurde en geledene doezelde reeds in wazige verschieten weg en
nieuwe horizonnen gingen in de verte voor mij open, vol onbekende levenslust, vol
lokkende hartstochten en avonturen.
't Begon stilaan te duisteren. De scherpe vrieslucht prikte in de oren en deed de
vingertoppen tintelen. De meer en meer verlaten ijsvlakte glom hier en daar met
harde, als het ware stalen glanzingen en het stille sneeuwveld langs de oevers kleurde
zich met doffe, violette tinten, terwijl de ganse westenhemel roze werd, van een egaal
en zachtkens tanend roze, dat langzaam aan, tegen de lage einder, in leikleurige
schemeringen uitstierf. Soms kraakte het ijs zonder merkbare oorzaak en lange echo's
dreunden na tot in de verte, als doffe kanonschoten; en een vlucht van wilde ganzen
tekende haar scherpe driehoek in de ijle lucht, heel hoog, héél hoog, zodat men
nauwelijks het fijn gekrijs kon horen, als van klagende kinderstemmetjes. De eerste
sterren twinkelden miraculeus...
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Die nacht werd ik midden in mijn slaap door vage onrust wakker. De maan scheen
in mijn kamer door de ijsbloemen der ramen tussen de gordijnen en 't kwam mij voor
of er geluiden gonsden door de stilte, zoals ik er in weken niet meer had gehoord.
Huiverend stond ik op, schoof de gordijnen weg, wreef over 't ijs van de ruiten en
staarde even in de lichte hemel.
Met verbazing zag ik de kale boomkruinen in de tuin heen en weer schommelen
en uit het westen kwamen donkere wolken aangedreven, die even het gelaat van de
maan omsluierden en dan weer openrafelden.
- De dooi! zei ik halfluid, met een soort schrik. En het was mij te moede alsof
luchtkastelen in elkander stortten.
- De dooi! herhaalde ik; en peinzend, en mijmerend en huiverend kroop ik weer
in mijn bed; en over de onberekenbare gevolgen van de dooi lag ik onder het
toenemend loeien van de wind te tobben en te zeuren, en te twijfelen tot de slaap en
de vermoeidheid weer mijn ogen sloten.
Toen ik 's ochtends wakker werd en mijn gordijn optrok zag ik een vuile motregen
uit donkergrijze hemel sijpelen. Moest dát nu 't droevig einde zijn van zoveel
opwindende, hartstochtelijk genoten dagen en de vernietiging van nog zoveel rijke
illusies in 't verschiet?... Weldra viel de regen met stromen. Het regende en regende,
en het woei en het loeide, en de dagen volgden de dagen in troosteloze, grijze en
grauwe matheid op; en van al het schone en rijke en sterke en frisse bleef niets dan
akelig slijk en vuile weekheid over.
En 't was of in de dooi van 't schone, sterke ijs ook al de frisse liefde, die in mij
op 't ijs en door het ijs geboren was, in de debâcle werd meegesleept. Meilegem-Noord
en Meilegem-Zuid, de brede overstroomde weiden, de poëtische witte kerktorentjes,
de pittoreske boerderijtjes, het lijnrecht kanaal, de lieve, kronkelende Leie, en 't
mooie Tieldeken, en de schone freule, en de vrienden uit de stad, alles wazigde en
smolt weg, alles verdween alsof 't niet meer bestond en wellicht nooit bestaan had.
En wat nog wel het wonderbaarste was: ik voelde geen weemoed, geen spijt, ik lei
mij dadelijk getroost bij 't onvermijdelijke neer en 't gaf mij een gevoel van grote
rust, wellicht omdat ik wist dat het zo we-
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zen moest en dat het ijs, ondanks zijn schijnbare sterkte, iets was van broze en
vergankelijke aard, zo broos en zo vergankelijk als de vele liefdes, die er in een
oogwenk op ontvlamden en even gauw als zij ontvlamd waren, onder de eerste
regenbui weer uitdoofden.
En ook en bovenal, omdat ik jong was en dat er voor mij nog zoveel mooie
ijsvelden in het verschiet van de toekomst lagen.
De echte ‘happy hunting grounds,’ zoals de Indiaan zijn paradijzen noemt, waren
nog niet door mij betreden.
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Tweede deel
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I
Maud
Ik herinner mij nog goed die eerste reis naar Amerika.
Ik herinner mij die aankomst in New York op een stralende septemberdag, onder
een heilig-blauwe, sereen-stille hemel, zó schoon, zó rijk, dat ik nooit had kunnen
denken, dat zo iets prachtigs op de wereld kon bestaan.
Dat was het begin van wat de Amerikanen ‘Fall’ of ‘Indian Summer’ noemen.
Ik bleef slechts enkele dagen in New York, dat mij overdonderde en benauwde.
Ik nam de eerste de beste gelegenheid waar om die overweldigende stad te verlaten
en langs de bekoorlijke Hudson-River, met een van de plezierboten, naar Albany op
te stomen.
Nooit heb ik dit enig schouwspel van natuurpracht kunnen vergeten. Het is nu
jaren en jaren geleden, maar het beeld staat als 't ware nog te leven, te trillen en te
glanzen vóór mijn geest.
Ik zie nog in mijn verbeelding enkele boompjes langs de rotsachtige hellingen van
de oevers, gans rood als vuur tegen de grijze rots, of fonkelend oranje tegen 't harde
hemelsblauw; ofwel teergroen, bijna geelgroen als van een allereerste, weke lente;
of donkerpaars en bijna zwart als blad van artificiële rouwkransen. Ik zie hardrode
slingerplanten, als strepen en beken van vloeiend bloed langs de grijze rots tot in de
diepte kronkelen; en op de boot zie ik dames, in witte zomerkleren, die tuilen van
bladeren geplukt hebben, zoals men bij ons tuilen van bloemen plukt; en op een van
die tuilen komt even een prachtige, grote, bruinrode vlinder zitten, met langzaam op
en neer knippende vleugels, als in zwaar-hijgend ademhalen.
Ik ken niets rijkers en niets schoners op de wereld dan die ganse ooststreek van
Amerika onder stralende zon en diep-
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helderblauwe hemel, in haar Indian-Summer-najaarspracht.
Zó heb ik ook voor het eerst Niagara-Falls gezien. Wellicht was mijn
verbeeldingskracht, door romantische verhalen gevoed, tot een te hoge verwachting
opgevoerd. Ik herinner mij, dat het eerste zicht een teleurstelling was. Vlak over de
bruisende en schuimende en stuivende watervallen stond een ellendige fabriek met
een roodstenen schoorsteenpijp en dat bedierf de indruk zo totaal, dat men
instinctmatig de handen vóór de ogen hield om die monsterachtigheid niet meer te
zien. Maar als men zijn rug naar het gedrocht toekeerde en stroomopwaarts liep, met
inspanning ploeterend langs de oever en van rotsblok op rotsblok tussen 't ziedend
water springend, dan was het tafereel van een overweldigende grootsheid. Het ganse
meer, tussen de steile oevers gekneld, kwam, als van een berg, met alles-vernielende
kracht op je aanstormen en je voelde de rots onder je voeten dreunen, terwijl het om
je heen schuimde, en bruiste, en suisde, en kolkte, om er duizelig van te worden.
Losgerukte takken en soms gans ontwortelde bomen kwamen in die wilde chaos
neergesleept, en dat brak dan op de rotsen dat men 't hoorde kraken en dat men de
witte splinters uit elkaar zag barsten als van geradbraakte armen en benen, terwijl
de rode en oranje bladerkruinen zich wrongen en kantelden en wentelden en tegen
de stroom schenen te vechten, als vlammende en glinsterende haardossen parelnat
van telkens overzwalpende en geselende golfslagen.
Van de grote watervallen zelf, daar waar de ganse rivier met één plons van vijftig
meter in de diepte stort, hield ik minder. Dat heeft nooit op mij de overweldigende
indruk kunnen maken, die men, volgens de beschrijvingen van de reisgidsen, op die
plek dient te ondergaan. Het is mij daar te watermolenachtig, te veel in 't groot wat
wij gewend zijn in het klein te zien. Dat komt ook al weer door die afschuwelijke
fabrieken daar in de buurt: door die brouwerij, of die houtzagerij, of die elektrische
centrale, of wat het ook al wezen mag. Maar even verder stroomafwaarts uit het zicht
van de vallen, in de ‘Whirlpool Rapids’ krijgt het schouwspel weer zijn ganse oerwilde
woestheid en daar heb ik meer
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dan eens uren aan de rand gezeten, in strak-geboeide contemplatie.
O, die vuurrode oevers van glanzende en stralende najaarspracht, met de woedende
stroom in het midden en de diep azuren hemel breed er overheen gewelfd! 't Was of
het schuimend water uit de diepte van de aarde zelf opstormde en kolkte. 't Was iets
als uit een andere, nog ongevormde wereld en in verbeelding liet ik mij gaan en zag
mij in mijn schuitje op de wilde chaos dansen, zoals ik eertijds roeide op de
overstroomde vlakte van de Meilegemse Meersen, naar het schone Tieldeken toe.
Tieldeken! Ja, ik dacht aan Tieldeken van Meilegem, daar bij de wilde draaikolken
van de Niagara, op zoveel duizend mijlen afstand! Ik liet mij gaan op mijn gedachten,
en een eindeloos gevoel van eenzaamheid en heimwee kwam mij kwellen en ik
cijferde de onoverkomelijke ruimte weg en ik zag mij weer bij Tieldeken, in de
ouderwetse herberg, bij het ouderwets, poëtisch kerkje. Ik zag haar blozend-fris
gezicht, haar stralende ogen, haar mooi, bruin, krullend haar, haar vriendelijke
glimlach. Ik hoorde haar beminnelijke stem, en ik hoorde ook de logge klompstap
van haar vader en de brabbelstem van haar moeder, die achter de schenktafel
‘dreupelfs’ ging halen. Ik zag en hoorde alles; al het aardige en lieflijke en ook het
tergende en kwellende: haar ontrouw, haar akelig gescharrel met de boerenpummel
en nog anderen; en ik zat daar stil over te mijmeren en te peinzen, dáár, in die
Amerikaanse wildernis, zo ver van haar weg, en uit dat alles groeide in mij een gevoel
van onuitsprekelijke tederheid, voor haar, voor het verleden, en voor het ganse lieve,
schone Vlaanderen. Want in Amerika waren geen Tieldekens van Meilegem. Het
was daar alles hard, en stug, en positief, en droog, zonder gevoeligheid noch poëzie.
De dollar was er heerser van het leven en dat herinnerde mij nuchter-weg, dat ik er
eigenlijk ook niet voor mijn genoegen, maar wel voor de verovering van de dollar
heengekomen was.
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II
Ik wrocht er dus voor de dollar en ik wrocht er lange en vele dagen. Het was een
harde, dorre, onbehaaglijke strijd. is en stug op stuk van zaken. Hij kent geen
tegemoetkoming noch medelijden voor een zwak en onervaren mededinger. Zaken
zijn zaken in de droogste zin van 't woord voor hem en niets is hem aangenamer dan
een concurrent, vooral een buitenlander, te kunnen fnuiken. Ik had er de indruk alsof
het hele land van meer dan tachtig miljoen inwoners tegen mij samenspande en of
de ganse samenleving erop was ingericht alleen om mij ten onder te brengen.
's Zondags, en in mijn vrije uren, ging ik er veel naar buiten wandelen en in mijn
heimweeïge verlatenheid en eenzaamheid, filosofeerde ik zonder eind over de
materialistische struggle for life en over de ganse, volgens mijn mening ongerijmde
levensopvatting van al die rijke Amerikanen.
Wat hadden ze wel aan hun rijkdommen en aan hun leven? Meer dan eens, in een
bar of restauratie, had men mij zo, met een soort eerbied, een of ander man gewezen
en gezegd: - Kijk eens, zie je daar die man. Hij is zonder een duit in 't land gekomen
en nu is hij vijftig miljoen dollar waard.
Vijftig miljoen dollar waard! herhaalde ik in mezelf, en keek, en mijmerde. Zo'n
man van vijftig miljoen dollar waard zat meestal op een hoge kruk bij een schenktafel
en slikte schrokkig een bord eten in. 't Was of hij achterna gezeten werd door
onzichtbare vijanden, die hem zijn voedsel zouden roven als hij zich niet haastte; hij
had geen tijd, geen tijd; hij moest in aller ijl weer naar zijn ‘office’ om nog maar
steeds meer geld te verdienen en met dat geld dan eindelijk van het leven te
genieten...? Wel neen: hij had immers geen tijd daarvoor, en dat was ook zijn doel
niet. Zijn
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doel was alleen maar om boven zijn concurrenten te komen, om de eerste en de
grootste te zijn, - de eerste en de grootste van wat? - en om de kleinere, zoals ik was,
te fnuiken en van de markt te verdrijven. Zo'n man werd niet oud. Zo'n man werd
zenuwlijder, door zijn onverpoosd en overspannen werken, of kreeg een maagkwaal,
door zijn haastig, schrokkig eten; en dan lagen daar de vijftig miljoen dollarswaarde,
heus te veel om de sloten melk en mineraalwater, - de enige weelde die hij zich
voortaan mocht veroorloven, - mee te betalen. Veel en veel heb ik in Amerika
gefilosofeerd. En dat heeft mij altijd in mijn talloze beproevingen gesterkt en nooit
heb ik gewenst een Yankee van vijftig miljoen dollar waard te zijn. Integendeel: in
Amerika, het land van 't geld, heb ik het geld leren minachten en mij rijk gevoeld in
betrekkelijke armoede. Want ik droeg de levensrijkheid in mijzelf! ‘Le trésor de
l'humble!’
Zo ging ik vele dagen wandelen en bewonderde de wilde schoonheid van de ietwat
verwaarloosde, Amerikaanse natuur. De natuur op zichzelf verwaarloost niets, is
harmonieus en volmaakt in haar eigen essentie. Alleen de wijze waarop de mens van
de natuur gebruik maakt, de manier waarop hij er zich neerzet en vestigt, kan die
harmonieuze schoonheid diep verstoren.
Een oerwoud, met alles wat erin leeft en ook met alles wat erin is doodgegaan,
blijft een prachtig harmonisch geheel op zichzelf. Een akker met gouden, golvend
koren, daar waar eens het oerwoud heeft bestaan, kan ook zijn eigen, rijkharmonieuze
schoonheid hebben. Maar onharmonisch lelijk is een stuk grond, waarop de een meter
boven de grond afgezaagde boomstammen zijn blijven staan en tussen wier zwarte,
verdorde en verminkte stronken, koren is gezaaid. Zo zijn er vele landerijen, ganse
gewesten in Amerika. De eerste pioniers, die daar aankwamen, hadden geen tijd,
geen tijd, evenals nu de beurs- en handelslui, en zij zaagden maar de bossen af, en
ruimden slordig op, en ploegden en zaaiden tussen de geraamten van de stronken
door, zo goed en zo kwaad als het ging, om toch maar zo gauw mogelijk de oogst
van dollars in te halen.
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‘Dat geeft aan 't land dikwijls een uitzicht van verwoesting. ‘Het lijkt wel of er een
invasie van... barbaren is doorheen getrokken; 't is of er oorlog heeft gewoed.
Maar ach! er is nog zo oneindig veel natuurschoon in Amerika bewaard gebleven.
En hier denk ik niet alleen aan de alom bekende wereldwonderen, maar aan veel
intieme plekjes, die in geen toeristengids vermeld staan en toch een onuitwisbare
indruk in mijn geheugen hebben nagelaten.
Zo zie ik nog in mijn verbeelding de met fruitbomen beplante wegen van de staat
Indiana. Blonde, rechte, meestal verwaarloosde wegen, met brede rand van dicht,
kort gras; en daarop de fruitbomen: de appelbomen en de perebomen, tot in 't
oneindige. De verschijning van een menselijk wezen was toen een zeldzaamheid in
die streken. Je ging, je wandelde, uren en uren en je zag mens noch huis, je zag alleen
de fruitbomen, eindeloos, eindeloos, in de laat-stralende najaarszon, onder de stille,
magnifieke, vlekkeloos-azuren hemel. Wie had die bomen daar geplant en wie kwam
er de weelde van hun vruchten plukken? De appels bloosden rood als vuur tussen
het bruin en geel van de bladeren; de mooie peren schitterden als goud; en onder
elke stam lag het kortgroen gras ermee bezaaid, alsof bij ieder boompje speelse
kinderen daar hun volle mandjes hadden omgekeerd. Maar er waren ook geen
kinderen; er was alleen de grootse eenzaamheid onder de diepe blauwe hemel; en je
ging neerliggen op 't gras, en je at van de heerlijke vruchten, en je vulde je zakken
ermee. Het was er plechtig van verlatenheid en stilte. Jé hoorde niets dan 't houterig
gesjirp van de krekels en je zag niets bewegen dan af en toe een klein kapelletje,
sterk oranje met zwartbruine randen, dat schitterde als een zonnespatje waar het
fladderde, ofwel op een verdord bruin blaadje leek, als het met dichtgeknepen vleugels
op een halmpje of een sprietje zat. Er was daar ook een meertje, stil en omringd door
bossen, dat lag te slapen in de zon. Riet en biezen schoten er bij plaatsen woekerend
uit op. En af en toe, wanneer een vis even naar boven wipte, hoorde men een plons
die weerklonk als een snik in de stilte, terwijl het water ervan borrelde en rimpelde
en leefde, en dan weer in vlakke doodsheid tegen zijn verlaten oevers ging uitdeinen.
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III
Wat ben ik alweer ver afgedwaald! Ik ben immers de Schaatsenrijder en zou van
schaatsenrijden, ook in Amerika, vertellen.
Laat ik het dus proberen.
Na de onvergelijkelijke en onvergetelijke pracht van 't najaar viel de winter
plotseling in met scherpe kou en sneeuw.
Dat was geen sneeuw zoals wij die gewend waren te zien. Er dwarrelden geen
zachte, witte vlokken als donzige watjes door de lucht: wat er viel was een soort
grijsachtig stuifmeel, ijs-en-ijs-koud, en voortgezwiept door een wind, die je de adem
afsneed. Dat was de welbekende, Amerikaanse ‘blizzard’.
Ik geloofde niet, dat zulke fijne sneeuw ook maar een enkele dag, zou blijven
liggen en nog minder verwachtte ik, dat ze zich tot enige hoogte kon ophopen. Dat
sneeuwen, echter, hield tweemaal vierentwintig uren ononderbroken aan, waarna het
ging vriezen onder indigo-blauwe hemel en stralende zon; en toen ik op mijn
eerstvolgende wandeling zo ver mogelijk het land in liep, woonde ik daar wonderen
bij.
De ‘blizzard’ had als 't ware met de sneeuw gespeeld. Op sommige plaatsen hadden
zich echte heuvels opgehoopt. Huisjes en villa's, waar ik dikwijls omheen wandelde,
lagen half onder de sneeuw bedolven, niet meer te bereiken. In de tuinen schenen de
bomen klein geworden, als 't ware in de grond gedrukt; en op de rails van een
spoorweg, die tussen twee steile bermen in een diepte lag, stond een lange
reizigerstrein ingesneeuwd en verlaten, de vuren uitgedoofd, de portieren open, de
locomotief, met onzichtbare wielen, tot halve hoogte bedolven en begraven in de
sneeuw. 't Was of ik in een nieuwe wereld wandelde. Ik herkende de dingen en de
landschappen niet meer.
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Maar de hemel was blauw als saffier en de zon straalde zo heerlijk en warm en in
die ongerepte heerlijkheid liep ik steeds verder en verder, wadend tot over de enkels
door al die glinsterende witheid, als in de openbaringsweelde van steeds nieuw
geschapen toveroorden. Ik kwam weldra aan een plek, waar ik reeds meerdere malen,
gedurende de glanzend-schone najaarsdagen was geweest, een landelijk hotelletje
op een kleine heuvel, omgeven door een mooi, groot bos, waarin een vijver lag.
Wat was het daar nu prachtig in die ongerepte blankheid! Het hotelletje, dat anders
toch wit was, zag er nu bijna goor en grijs uit in al die omgevende glinstering en 't
uitgestrekte eikenbos droeg nog de rijke schoonheid van zijn late herfsttooi: gans
rood alsof het vonkte en brandde, rood als geronnen en gestold donker bloed op 't
blanke kleed van de wereld, onder de eindeloze azuren hemeltent.
De brede weg die er dwars doorheen liep golfde flink op en neer en toen ik op het
hoogste punt gekomen was vond ik daar eensklaps en gans onverwacht een heel
troepje kinderen en jonge mensen, die zich vermaakten met sleetjes de weg af te
glijden. In razende vaart gingen zij, de ene helling af en een heel eind de andere op,
en ook vanaf het hotelletje werd er in tegenovergestelde richting gegleden, zodat de
twee partijen ieder een kant van de weg hielden en elkaar zo vlug als sneltreinen
passeerden, wel niet zonder enig gevaar voor botsing, maar in dolle, uitgelaten pret.
Rechts en links van de weg stonden oudere en bedaarder personen, glimlachend en
belangstellend te kijken.
Er zaten niet alleen kinderen en jonge mannen, er zaten ook jonge meisjes op
sommige van die sleetjes. En ik had er dadelijk een opgemerkt, een die ik bewonderde
en die mij boeide, en voor wie alleen ik daar met koude voeten in de sneeuw bleef
staan.
Wat is dan ook wel natuurlijker, dan dat het schone aantrekt en boeit! En mooi
was ze, om ervan te duizelen, vooral wanneer je zowat vijfentwintig jaren oud bent
en sinds lange tijd met geen mooi meisje bent in aanraking geweest.
Eerst dacht ik, dat ik mij wellicht door een illusie, door een soort ‘mirage’ liet
ontroeren. Zij zag er wel buitengewoon
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fris en knap uit, met blozende wangen en stralende ogen in de opwinding van het
plezier, maar wie weet hoe of ze zijn zou in 't gewone doen: wellicht te klein, geen
mooi figuur, geen élégance, wie kon het zeggen, wie kon daarover oordelen in de
dolle vaart van 't sleetje? Zo dacht ik, om mijn eigen gevoel en meteen de spijt over
het waarschijnlijk voor mij onbereikbare te onderdrukken, toen ze plotseling, vlak
vóór mijn voeten, met haar sleetje omkantelde en hals over kop in de dikke, fijne,
als een lichte wolk opstuivende sneeuw neerplofte.
Alsof het van gisteren was herinner ik mij nog helder-duidelijk wat ik op dat
ogenblik als in een weerlicht zag en wat ik daarbij instinctmatig deed en zei.
Ik zag een donkerblauwe opwuivende rok en daaronder iets van 't fijnste witte
linnengoed en kantwerk; ik zag fijn-elegante, zwart-glimmende laarzen en dof-zwarte
kousen; ik zag heel even, als een lichtroze bloem, iets van een knie... Ik sprong toe,
tilde haar op, vroeg haar, met bevende stem, of ze zich niet bezeerd had.
Zij lachte... Zij lachte met de mooiste witte tanden die ik ooit gezien heb en streek
de losgeraakte haartjes weg van over haar roze wangen. Zij dankte mij met schone,
lichtstralende ogen, zei dat ze niet de minste pijn had, klopte de sneeuw van haar
donkere pelsmantel, haalde, met het touw, het sleetje weer bij. Om haar heen, in de
prikkelende atmosfeer en de zon, zweefde een subtiele, heerlijke lucht van viooltjes.
Daar stond ik. Had ik nu niets meer te doen? Niets meer te zeggen? Dommerik!
Daar stond ik! Zij keek mij aan met een lieve glimlach, alsof zij nog wel iets van mij
verwachtte; maar daar stond ik, daar stond ik, stom en dom als een paal en ik vond
niets anders in mijn nuchtere domheid dan een diepe buiging, ridicuul, met mijn hoed
in de hand en plechtig als een lijkbidder. Een paar mensen kwamen naar haar toe,
waaronder een ouder dametje met verlept gezicht en felle ogen, die zij ‘Auntie’
noemde; en meteen was ik vergeten, o stommerik die ik was! en met de anderen ging
zij langzaam mee, haar sleetje na zich slepend, in de met haar wegzwevende, heerlijke
lucht van viooltjes...
Ik liep achter haar aan. Instinctmatig, als meegetrokken, als
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meegezogen, volgde ik haar en de groep die haar vergezelde, met de laffe, onderdanige
gedweeheid van een hond. Ik was alweer verliefd, ineens en smoorlijk; ik liep
bedwelmd, als dronken, haar sierlijke gestalte en de ontroerende geur van de viooltjes
na.
Zij gingen naar 't hotelletje en als een automaat ging ik, op eerbiedige afstand,
mee. Zij namen er plaats aan een tafeltje bij een breed raam, met prachtig uitzicht
op het wit-besneeuwde veld en op het rode bos; en in mijn eentje nam ik plaats bij
een ander tafeltje, vanwaar ik haar heel goed kon zien. Zij bestelden thee met cake;
en ook ik bestelde thee met cake.
Er was met haar, behalve 't kleine, verlepte dametje met radde tong en felle ogen
dat zij ‘Auntie’ noemde, nog een dame met voornaam uiterlijk en grijs haar en een
oudere heer met rood gezicht en grijze baard; en zonder er iets van te weten, maakte
ik voor mijzelf uit, dat dit haar ouders waren. Ik vond haar, nu ik haar zo goed kon
zien, van een volmaakte en absolute schoonheid. Haar teint was van een frisheid,
haar ogen hadden een glans, en al haar bewegingen waren van een lenigheid en gratie,
zoals ik er nog nooit gezien had. Ik zag haar aan alsof zij een goddelijk kind was op
aarde en het verbaasde mij, dat zij daar zo alleen zat met die oudere mensen en er
niet een schaar aanbidders om haar heen zweefde en zwermde. Ik dacht even aan
Tieldeken van Meilegem en aan jonkvrouw Quiline van 't Kasteel en voelde als 't
ware 't rood der schaamte naar mijn wangen stijgen. Wat waren die met deze
schoonheid vergeleken! Hoe kon ik ooit op hen verliefd geworden zijn, terwijl dit
volmaakt schone wezen op aarde bestond! Wat leek dit alles ver, en doods, en
kleurloos, naast deze alles-overweldigende pracht! Ik schaamde mij, ja, ik schaamde
mij voor mijn vroegere liefden.
De zon ging langzaam onder en zond haar stille luister over 't indrukwekkend
tafereel. De golvende sneeuwvelden werden wazig-lichtmauve en het rode bos bruinde
en somberde, alsof het van graniet werd. De bevroren vijver vóór het hotelletje
versmolt zich met de sneeuwvlakte; er was alleen nog maar een open plekje bij de
kant, dat zwart en rood zag
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in de avondgloed en waarin eendjes duikelden en fladderden, zodat je rilde van kou
als je er alleen maar naar keek. Heel in de verte gonsde enorm en dof het machtig
geluid van New York met af en toe de zware stemmen van de stoombootfluiten, die
naar elkaar schenen te roepen, als monsters en reuzen in nood. In de dalende
schemering van de restauratiezaal begon de vulkachel rood te gloeien.
Waar zou ze wonen? dacht ik bij mezelf: hier, op een der villa's in de buurt, of in
de maalstroom van het grote New York? De thee was reeds geruime tijd genut, de
oude heer had een sigaar opgestoken, ‘Auntie’ met haar verlept gezicht en felle ogen
babbelde en ratelde, de voorname dame met de grijze haren luisterde en glimlachte
en 't jonge meisje zat in haar ravissante schoonheid tegen 't raam, zonder dat een van
allen toebereidselen tot opstaan scheen te maken. Andere bezoekers kwamen
opgewonden en met gloeiende wangen binnen, de kelners hadden 't druk met bedienen
en het werd langzaam aan mijn tijd om heen te gaan, zonder dat ik ertoe besluiten
kon, toen de familie eindelijk opstond en vertrok. Zij schreed rakelings langs mij
heen en onze ogen wisselden een snelle, vluchtige blik. Ik rees half op van mijn stoel
en groette buigend. Zij groette licht terug met nauwelijks merkbare glimlach. Het
geurde heerlijk naar viooltjes. Auntie keek mij in 't voorbijgaan aan met scherpe blik
en terwijl ze de deur uitging hoorde ik haar tegen 't nichtje iets zeggen dat ik niet
verstond, doch daarbij noemde ze de naam van 't meisje en zo wist ik, dat ze Maud
heette.
Maud! Ik vond die naam zó prachtig, zó volmaakt bij haar passend, dat het mij
voorkwam alsof ze onmogelijk anders had kunnen heten. Maud! het was haar ganse
type, haar uiterlijk en haar innerlijk wezen, haar schoonheid en haar ziel! Maud! het
was haar gestalte, het waren haar ogen; het was haar glimlach en haar gratie; het was
haar kleur en haar parfum, die heerlijke viooltjesgeur die met haar meeging! Heel
even dacht ik weer aan het verleden: aan Tieldeken van Meilegem en aan jonkvrouw
Quiline van het Kasteel, die ook namen droegen die ik eertijds zo bijzonder mooi en
passend vond. Maar ach! het leek me nu of ik lompe boerinnen zag naast een prinses!
Ik volgde haar met ge-
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boeide ogen door het raam; en toen ik oordeelde dat ze ver genoeg waren om geen
schijn te geven van hinderlijk volgen, stond ik sidderend op en verliet op mijn beurt
het hotelletje. Daar zag ik haar gaan, donkere, elegante silhouet op lichte sneeuw,
als een jonge godin naast die drie andere, gewone mensen. Het sleetje, dat ze nog
steeds aan een touwtje achter zich aan sleepte, was als een hondje, dat trouw met
haar meehuppelde. Waar zou ze nu toch wonen: hier, in die rustige buurt, in een van
die mooie villa's, of in het roezemoezige, geweldige New York? Ik zou het wel te
weten komen. Woonde ze hier in de buurt, dan kon ik haar te allen tijde gemakkelijk
terugvinden. Woonde ze in New York, dan zou ik haar volgen, haar blijven volgen,
tot ik wist waar het was. Er waren drie gelegenheden om naar New York terug te
keren: de West Shore Railroad, de Elektrische, de Ferry. De aanlegplaats van de
boten waren ze reeds voorbij. Dus niet over het water. Zij naderden het station van
de West Shore en ik dacht al dat ze links zouden inslaan, toen ik ze eensklaps naar
rechts zag wenden en een stijgende zijweg inslaan. Ik verademde! Ik verademde
alsof ik van een zware dreiging werd bevrijd. Het gaf mij plotseling een gevoel van
diepe rust te weten dat zij daar ergens woonde, in de vreedzame natuur, en niet in
de drukke, gevaarvolle stad. O! dat ik nu niet meer met haar mee mocht gaan, dat ik
haar nu alleen moest zien vertrekken met die oudere, mensen, die haar toch niet
konden boeien, zo dacht ik, die veel te oud en veel te saai waren, voor haar frisse,
mooie, levenslustige jeugd! Het liefdesongeduld van mijn vijfentwintigjarige leeftijd
bruiste in mij als een oproer. Was het niet onuitstaanbaar dat de domme,
maatschappelijke conventie mij belette te doen wat de gevoelens van het hart mij
ingaven? Was het niet gek en verdraaid zoals de wereld in elkaar zat? Wat was er
wel natuurlijker dan dat ik zo maar ineens, zonder de minste notitie van die
belemmerende oude lui te nemen, naar haar toe zou gaan, en mijn verliefde armen
om haar middel slaan, en haar zoenen op de mond,... en een klap van haar hand in 't
gezicht te krijgen, dacht ik er dadelijk bij en moest in mezelf lachen omdat ik mij zo
wild op mijn oer-instinct had laten doordraven... Maar het verlangen en de liefde
bleven in mij
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woelen, en half achter een boom verscholen stond ik haar halsstarrig na te kijken,
tot zij boven op de heuvel was, daar even als een uitgeknipte schim zich scherp tegen
het avondrood aftekende, en dan, langzaam wegzinkend, aan mijn blik verdween.
Maud... Maud... murmelde ik in mezelf. En mijn wenkbrauwen fronsten zich, en
mijn tanden klemden op elkaar, in de hardnekkige strijd, die nu zou komen. Maar ik
was er niet bang voor, ik voelde in mij de kracht van de overwinning en 't zong in
mij, van hoop en schoonheid.
Het lag op mijn weg om per elektrische trein naar New York terug te keren; maar
dat leek mij nu zo alledaags, zo triviaal na al het ideëel genotene; ik had behoefte
aan poëzie, aan eenzaamheid, aan bespiegeling en ik keerde een heel eind op mijn
weg terug, om liefst de boot te nemen.
'k Was in een heerlijk-opgewonden stemming: opgewonden en toch zacht. Het
jubelde in mij, hartstochtelijk, en 'k glimlachte, heel teer, heel zacht.
Ik stond van voren op de boot en voelde de koude niet, die anders scherp genoeg
prikte. Het schouwspel was indrukwekkend, groots. Achter de steile West Shore, die
reeds bijna zwart was en doorprikt van vele lichtjes, ontvouwde zich, immens, de
heerlijke oranjegele hemel, met een dun en bleek sikkeltje maan, dat daar eenzaam
en verloren scheen te zwemmen, als een zilvervisje in een zee van goud. De brede
rivier glom dof en vaal, alsof zij was van log-vloeibare zeep; en aan de oosterzijde
vingen de villa's en de huizen, in de witte sneeuw die van lieverlede grijs en mauve
werd, de laatste glans van het uitstervend daglicht op, met rode bibberingen in hun
ruiten, als van brand en bloed.
De raderen van de stoomboot deden het water opbruisen en schuimen en maakten
een machtig en plechtig geluid. Men voelde er iets in van de grootsheid der menselijke
krachten, die de elementen overwinnen. Andere boten kwamen de onze tegemoet,
groot en imposant als drijvende kastelen en zij hadden vele kleine lichtjes en twee
grote: een rood en een groen, die leken als de twee symbolen van het leven zelf;
hartstocht en smart!
Hartstocht!... Mijn enthousiaste, jeugdige ogen zagen alleen
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het rode licht. Dat was de liefde, het vuur, de strijd, de overwinning. Dat was Maud,
de beeldschone Maud, die daar nu ergens, op die donkere oever bij de gezelligheid
van 't haardvuur, in een mooie villa zat, en die ik moest trachten te benaderen, te
veroveren, zoals de Graalridder, door de vuurkring heen, de Walküre veroverde. Het
groene licht, dat was de weemoed, het verleden. Dat was Tieldeken van Meilegem,
dat was jonkvrouw Quiline, dat was het mooie, groene Vlaanderen, wel zacht, wel
lief, wel boeiend en wel diep ontroerend, maar ver, o zo ver, en zo verbleekt en
verwazigd, vergeten bijna naast het rood en de gloed van de nieuwe hartstocht.
De wereld stond voor mij open. Het was alsof de machtige boot, die met zijn
scherpe punt door de klotsende, vale golven van de Hudson ploegde, voor mij alleen
de grote, wijde wereld ter verovering opende. Daar zag ik reeds, heel in de verte, de
twinkelende lichten van de reusachtige wereldstad. Een grootse, somberblauwe
smook hing er als een titanensluier overheen en daarin blonken de lichten met
duizenden en duizenden, als voor een eindeloos triomffeest, als voor een bovenaardse
feeërie. Er waren er grote en kleine; er waren er die op hun vaste plaats stonden te
twinkelen en andere die heen en weer zweefden; er waren er van alle kleuren: rode,
gele, groene, oranje, blauwe en violette; en hoog in de hemel schitterden er ook hele
risten, in vierkante of langwerpig-vierkante vakken, regelmatige gloeipunten in de
donkere nachthemel, als vuurdobbelstenen van een reusachtig dominospel. Dat waren
dan de verlichte hoge ramen van de geweldige ‘skyscrapers’.
De boot naderde zijn aanlegplaats. Hij scheen er recht op aan te varen, alsof hij
zo meteen tot in de drukte en 't gewoel van de straten door zou dringen. Maar er
dreven reeds geweldige ijsschotsen langs de oever en de boot had te ploegen en te
zwoegen en het ijs kraakte en barstte en kruide, als in een machtig geluid van woeste
strijd. En nogmaals overwon het menselijk genie de woede van de vijandige elementen
en nogmaals ook was 't mij te moede alsof die strijd mijn eigen strijd was tot
verovering van de schone Maud.
In de woeling van de grote stad nam mijn opgewonden stem-
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ming geenszins in heftigheid af. Na al mijn geweldige emoties van de afgelopen dag
voelde ik een soort behoefte om mij in de diepe maalstroom van het leven te werpen.
Ik had behoefte aan briljante en drukke omgeving, aan een lekkere maaltijd, aan het
zien van mooie en elegante vrouwen, aan het horen van melodieuze, meeslepende
muziek. En, ofschoon ik daar niet precies op gekleed was, en het ook al niet zo
buitengewoon convenieerde met de financiële toestand van mijn beurs, toog ik maar
onversaagd, in mijn eentje, maar vol genoeg van gedachten en gewaarwordingen
voor tien, naar Martin's en liet mij daar royaal bedienen.
Ik was alleen en niet alleen: ik was met haar in mijn gedachten! Ik was met haar,
zij zat rechtover mij aan 't tafeltje; en samen genoten wij van de fijne gerechten, van
de mooie toiletten, van de licht-bedwelmende, geen inspanning vergende
restaurantmuziek, gespeeld op een podium, door zwartharige, olijfkleurige kerels
met rode buisjes. Ik rookte sigaret op sigaret, mijn blikken droomden verreweg,
namen mijn gedachten mee naar 't verleden, naar 't vaderland, naar het geliefde
Vlaanderen.
Hoe zou het daar nu zijn? Vroor het daar nu ook en werd er schaatsgereden? Was
Boerke van Meilegem op 't ijs en voerde hij zijn minderwaardige kunsten uit, vlak
vóór de herberg van het mooie Tieldeken, ten aanschouwe van een bende gapende
pummels en van Tieldeken zelf? Waren mijn vroegere vrienden: de Grote Dichter,
de Grote Schilder, de Grote Musicus ook weer aan 't schaatsenrijden en hadden zij
nieuwe ijsvriendinnetjes opgescharreld? En jonkvrouw Quiline, was die nog steeds
aan 't knoeien zonder vooruitgang te maken, met de andere knoei-rijders van 't
Kasteel? Ik zag dat alles weer, zo duidelijk, zo helder, en een groot en innig heimwee
kroop in mij. Ach, wat was ik ontrouw aan al dat fris en schoon verleden! Hoe voelde
ik Tieldeken verwijtend treuren en hoe zag ik de freule met minachting, als naar een
renegaat, op mij neerkijken! Het golfde in mij op en tranen kwamen in mijn ogen.
Die muziek speelde ook zo bedwelmend, zo verlammend. Ik bestelde een tweede
pousje en stak een grote sigaar op. Zo kon ik nog wat blijven zitten, en peinzen, en
dromen. Zou ik het nu heus doen? Zou ik haar
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ten huwelijk vragen en mij hier voorgoed in het vreemde land vestigen? Hoe zou dat
alles moeten gaan? Nadere kennis zien te maken met haar familie, vertellen wie ik
was, wat ik deed, hoe onze toekomst wezen zou. Dat alles kon wel, behoorde tot de
mogelijkheden, ja, tot de waarschijnlijkheden, als ik inderdaad genoeg volharding
had en een onverwoestbare, alle bezwaren en hinderpalen trotserende liefde voor
haar voelde. Voelde ik nu werkelijk een onverwoestbare, alle bezwaren en hinderpalen
trotserende liefde voor haar? Mijn opwinding was enigszins geluwd, de digestie
werkte vernuchterend, de restauratie liep langzaam aan leeg, de muziek verslapte,
de koele werkelijkheid kwam sluiperig aangrijnzen. Ik wist niet zo precies meer wát
ik voelde en verlangde; er bekroop mij een pijnlijke twijfel. De garçon bracht mij de
rekening, dubbel toegevouwen, als een vertrouwelijk document, op een bord. Ik houd
niet veel van dubbel-toegevouwen restauratienota's op een bord, vooral niet in een
luxerestauratie. En hier bleek nogmaals, dat mijn instinctieve weerzin niet ongegrond
was. Ik schrikte letterlijk van het bedrag en een waas weifelde vóór mijn ogen. O,
die dollars, die dollars! En dat men die toch hebben moest, en veel, om daar te kunnen
leven! Droomde ik? Had ik in mijn eentje voor zulk een bedrag gebruikt, of had
Maud toch werkelijk mee met mij aangezeten? Ik staalde mijn gezicht en opende
mijn beurs en in mij drong weer de hardnekkigstugge wil, niet alleen meer om Maud,
maar om ook de onontbeerlijke dollar te veroveren. Ja, ik wilde, ik zou! Weg, alle
verslappende, verlammende schimbeelden uit 't verleden! Maud en de dollar,... ik
zag ze beiden voor mij, in voelbare bekoorlijkheid; en ik rees op en vertrok in de
nacht, alleen, maar sterk als duizend, met het hypnotiserend, te bereiken doel vóór
mijn jonge, geestdriftige, halsstarrigstralende ogen.
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IV
- Ja, zeker meneer, had de baas van het hotelletje geantwoord op mijn vraag, of er
daar ook 's winters op de vijver schaatsgereden werd. - Zeker, zodra het ijs sterk
genoeg is wordt de sneeuw opgeruimd en is het hier een lustig leventje, meneer, van
de ochtend tot de avond. De heren hebben meestal in de week niet veel tijd; maar
we krijgen des te meer dames en kinderen; en die houden er ook wel de vrolijkheid
in, wees dat maar zeker.
De woorden brandden mij op de tong om hem iets over de mooie Maud en haar
familie te vragen; maar de liefde maakte mij schuchter; het was of mijn gevoelens
op mijn aangezicht zouden te lezen staan, en 'k durfde niet.
Maar ondertussen het vroor... het vroor... mijn ramen stonden iedere ochtend vol
van de sierlijkste ijsbloemen en een stralende, oranjerode zon tintelde daarin als een
gouden stralenbol in kanten-zilverweefsel. Was het niet vreselijk en afschuwelijk op
zulke dagen, ter verovering van de ellendige dollar op de kantoorkruk te moeten
zitten, in plaats van vrij als een vogel over het ijs te zweven en van de schoonheid
en de liefde te genieten? Ik voelde mij half gek worden van zenuwachtigheid en
ongeduld; en op een middag, stralender en glanzender dan alle andere, hield ik het
niet meer uit; ik liet de boel in de steek, ik holde naar de West Shore trein, om er
gauw genoeg te zijn en twintig minuten later stapte ik uit te X. en rende met mijn
schaatsen onder de arm naar het hotelletje toe.
Ik merkte, of, beter gezegd, ik ‘voelde’, zodra ik buiten het stationnetje kwam, dat
er schaatsgereden werd. Mensen spoedden zich, met sleetjes en schaatsen, in de
richting waar ik zelf heen wou en ik hoorde een paar straatjongens elkander toeroepen:
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- The ball is up!
The ball is up! ik wist wat dat betekende. Overal, zodra er kon gereden worden,
werd een grote, rode bal, rood en groot gelijk een winterzon, aan een paal gehesen
en de liefhebbers wisten alom wat dat beduiden wilde.
The ball is up! Ik haastte mij, ik hijgde en zwoegde door de glinsterende sneeuw;
ik dacht en vreesde: als 't maar geen vals bericht is! Mijn ogen priemden in 't verschiet
tussen de villa's en de bomen heen; en eensklaps zag ik hem: ik zag hem glanzend
hangen in de verte, zo heerlijk rond en groot en rood vlak naast het hotelletje; en
meteen zag ik de schoongeveegde vijver en op de vijver een bonte krioeling van
mensen, die daar heen en weer en door elkander zwierden!
Mijn hart ging op; mijn hart ging open! Je moet schaatsenrijder zijn en anderen
zien rijden, om dat te kunnen voelen! Het is alsof er geen ijs meer zou over zijn tegen
dat je zelf op 't ijs gaat komen. Het kittelt in je benen; het maakt je dol en bijna
kribbig. Het nevelde vóór mijn ogen, ik vloog af op een bank waar nog een open
plekje was, ik maakte mijn schaatsen vast, met bevende vingers. Ik stond op, ademde
diep, gleed over 't ijs en zwierde...
Ik reed eerst een paar keer de ganse vijver rond. 't Genot was exclusief en absoluut.
Ik zag niets anders, voelde niets anders, dacht aan niets anders. 't Was als een soort
van dronkenheid. Ik trok een paar fijne, gecompliceerde figuren, voelde mij dadelijk
zo flink en stevig op mijn schaatsen, alsof ik in weken niets anders gedaan had. Mijn
wangen gloeiden en mijn ogen tintelden.
Er waren weinig heren, tamelijk veel dames, heel veel kinderen. Ik merkte dadelijk,
dat zich daar geen buitengewone kunstrijders oefenden. Ik had het prettig gevoel,
dat ik daar een van de besten zou zijn. Enkelen waren aan 't proberen met figuren,
doch 't ging maar heel, heel matigjes en ook het rijden van de dames leek mij al niet
veel bijzonders: het was proberen, sukkelen, en nogal knoeien. Toch was 't gezelschap
wel elegant; ik merkte hier en daar een aardig gezichtje en er was veel uitgelaten
vrolijkheid en vrijheid, zoals dat altijd is op 't ijs.
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Toen zag ik haar, háár, eensklaps!
Ik zag haar heel op 't uiterst eindje van de vijver, in al haar schoonheid en haar
élégance, bedaard heen en weer rijdend met een jong meisje dat het blonde haar nog
los over de schouders droeg en dat zij, enigszins beschermend, begeleidend bij de
hand hield.
Het gaf mij een plotselinge emotie, alsof ik een bons in mijn maag kreeg. Ik wilde
dadelijk, als onweerstaanbaar aangetrokken, naar haar toe, doch verroerde niet, als
met lamheid geslagen. Even werd het heel zwak in mijn benen en het duizelde vóór
mijn ogen, alsof ik in zwijm zou gaan vallen. Dat duurde wel ettelijke minuten. Toen
begon ik stilaan te bekomen en reed langzaam in haar richting toe.
Ik wist het zo te schikken, dat ik haar zou tegenkomen als zij met het kleine meisje
van het ene eind naar het andere terugkeerde. Dat lukte precies. Het had trouwens
ook wel niet anders gekund. Ik zag haar komen, maar zonder haar in het gezicht te
durven aankijken. Ik zag alleen tot even boven haar knieën, waar de donkerblauwe
rok gracieus iets van de vormen van haar benen liet raden; en ik zag natuurlijk ook
haar voeten, die fijntjes op de schaatsen stonden; en haar enkels, die zo volmaakt
waren als enkels kunnen zijn. Eerst, toen ze vlak bij mij was, keek ik, als bij louter
toeval op, deed even of ik aarzelde, herkende haar, glimlachte, nam diep mijn hoed
af. Ik zag haar insgelijks glimlachen, vriendelijk teruggroeten, verder met het kleine
meisje doorrijden. Een lichte balsem van viooltjesgeur omzweefde als een goddelijke
hulde de vluchtige ontmoeting. Ik stel mij voor dat ik heel bleek moet zijn geworden
op dat ogenblik, want ik had het gevoel, dat het bloed eensklaps langs alle kanten
uit mij wegtrok, om zich 'k weet niet waar te gaan verzamelen. Ik kreeg even 't
wanhopig gevoel of nu plotseling alle kracht uit mij was weggevloden en ik niet
meer in staat zou zijn nog de minste prestatie te leveren. Ik reed een eindje, struikelde
ellendig, viel bijna, als een gewone knoei-leerling. Ik had wel kunnen schreien van
droefheid en vernedering.
Even moest ik aan de oever op een bank gaan zitten. Ik kón niet meer. O, liefde,
bloem des levens, dacht ik smekend, in mezelf, verleen mij op dit beslissend ogenblik
toch kracht in
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plaats van zwakheid! Het werd iets beter. Het leek wel of mijn vrome bede aanhoord
was. Ik stond op, waagde mij weer op 't ijs. Ik trok enkele krullen. Het ging wel,
maar onbewust als 't ware, machinaal, buiten mij om. Het was alsof een ander werkte,
met mijn benen. Ik voelde mijn benen haast niet. Ik scheen te rijden met benen, die
niet de mijne waren, die niet bij 't overige van mijn fysiek wezen pasten.
Daar kwam ze weer terug, met 't kleine meisje. Ze reed wel elegant, maar dat
gebeurde als vanzelf, niet omdat ze iets bijzonders kon, maar omdat ze van zichzelf
zo elegant en mooi was. De benen die onder mij werkten gingen daarop ook weer
vanzelf aan de gang en zij trokken waarlijk heel mooie figuren, lastige dingen, die
mij zelf ten zeerste verbaasden. Enkele schaatsenrijders bleven staan en keken
goedkeurend, ja, bewonderend ernaar. De benen werkten verder door. Zij maakten
nóg mooier en gecompliceerder figuren en eensklaps zag ik ook háár in de kring van
de toeschouwers staan, naast het meisje met de blonde haren. Als verlamd staakten
de benen plotseling elke beweging.
- Very lovely, indeed! klonk een vrouwenstem achter mij op.
Fluks keek ik om en zag twee levendige ogen glimlachend op mij gevestigd. En
ik herkende 't bijdehand gezicht van ‘Auntie’, die mij vriendelijk toeknikte. Zij zat
op een bank in de zon; en naast haar zaten ook de oudere dame met grijze haren en
de oude meneer, die ik als de ouders van Maud beschouwde.
Ik nam mijn hoedje af en groette. Ik groette en glimlachte; en de benen die onder
mij werkten brachten mij als vanzelf naar de rand van het ijs toe, vlak vóór de bank,
waar ‘Auntie’ zich met haar familieleden in 't heerlijk zonnetje zat te koesteren.
‘Auntie’ stond dadelijk levendig op en vroeg mij waar ik zulke mooie dingen wel
geleerd had.
Ik antwoordde dat dat gebeurd was in de ‘old country’, in België, waar ik altijd
heel veel met mijn vrienden had gereden.
- België... is dat in ‘Germany’? vroeg ‘Auntie’ met haar
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intelligente, levendig-schitterende ogen.
- Wel neen, antwoordde de oude heer in mijn plaats. - België is een apart koninkrijk,
dat niets met ‘Germany’ te maken heeft.
Ik glimlachte en knikte, bevestigde dat inderdaad België niets met ‘Germany’ te
maken had. ‘Auntie’ vond dat wel enigszins vreemd, maar de oude heer herhaalde
het nog eens met nadruk en ook de oude, deftige dame met grijze haren knikte
langzaam met het hoofd, om te bevestigen dat haar man gelijk had.
Maud en 't kleine meisje waren intussen dichterbij gekomen. Ik zag hen wel
naderen, maar deed alsof ik het niet zag. Eerst toen ze heel dichtbij waren keerde ik
mij half om en groette weer, heel diep.
Maud glimlachte. Zij glimlachte heel eigenaardig en fluisterde iets tot 't kleine
meisje, dat, als beschaamd of bedeesd, zich om haar heen draaide en kronkelde. Toen
keek de schone Maud mij met haar prachtige ogen aan en sprak, ook lichtelijk
gegeneerd, terwijl zij naar het kleintje wees:
- Zij bewondert zó uw kunsten en wou zo graag dat u nog eens iets deed.
- Heus? Wou je dat ook zo graag leren? vroeg ik op gemaakt-losse toon, mij tot
het kleintje wendend.
Zij draaide zich om Maud en knikte met het hoofd.
- Nou dan, zei ik.
Ik keerde mij om en de benen kwamen in beweging. Ik voelde ze niet meer. Ik
kan hier de absolute en stellige verzekering geven, dat ik mij machinaal voortbewoog
op twee voorwerpen, die volstrekt niet meer tot mijn lichaam schenen te behoren en
waarover ik niet de minste controle meer had. Ik geloof dat men er in had kunnen
snijden of prikken, zonder dat ik het voelde. Ik was ook zeer kortademig en onder
mijn hoed voelde ik het zweet in dikke droppels op mijn voorhoofd parelen. Ik voerde
'k weet niet welke kunsten en figuren uit.
- How lovely! Splendid! hoorde ik achter mij, als in een droom.
Ik hield op, kon niet meer. Ik nam even mijn hoed af en veegde mijn voorhoofd
droog.
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Het kleine meisje jubelde; en ook Maud keek mij met stille bewondering aan. Zij
vroeg mij iets, hoe ik een bepaald figuur maakte; en ik gaf haar met gehorte stem de
uitlegging, en deed het haar nog eens voor. Zij probeerde 't, struikelde, strekte een
hand uit, die in mijn bevende hand terechtkwam. Het kleine meisje jubelde, wilde
het ook proberen. Met jonge kinderen lukt dat gauw. Ik hield haar vast, zij maakte
de krul, riep juichend naar de bank toe:
- Oom, Tante, ik kán het! ik kán het!
Ik nam haar beide handen en stelde haar voor eens met mij rond te rijden. Het ging
buiten alle verwachting goed. Het kind was om dol te worden van blijdschap. Al
haar bedeesdheid was eensklaps over; zij kliste zich aan mij vast, wou mij niet meer
loslaten.
- Violet, je mag meneer niet lastig vallen, zei ‘Auntie’.
Ik gaf ‘Auntie’ en de verdere familie de stellige verzekering, dat Violet mij niet
in het minst lastig viel. En nog eens toerde ik met 't opgetogen kleintje rond.
Maar Maud was ook aan het studeren; en toen ik met Violet bij de bank kwam,
vroeg ze mij of ik haar nog eens wijzen wou hoe die krul gemaakt moest worden.
Voor de tweede maal deed ik het haar voor en volgde met gespannen aandacht
haar beweging, terwijl ze zich oefende.
- Neen, pardon, zo niet, het linkerbeen naar achter, professeerde ik.
Zij herbegon, maar het ging nog niet. ‘Auntie’ mengde zich in de les, riep, van op
de bank: - naar achter, naar achter, het linkerbeen naar achter.
- Ach! ik zal het nooit kunnen leren! kreet Maud wanhopig.
- Mag ik u soms even vasthouden? vroeg ik.
- Graag, antwoordde zij.
Ik hield haar vast! Met beide handen hield ik haar zacht en stevig vast! En de
benen die onder mij werkten werden eensklaps weer de mijne; zij stonden fors en
kloek op het ijs, vertrouwbaar als pilaren die het ganse gebouw van mijn vurige liefde
beschermend stutten en droegen.
- Zo... zo... zo... duwde ik haar zacht naar rechts. Zo... zo... zo... trok ik haar weer
naar links. En het ging... wij
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zweefden zacht en zwierden en een heerlijke, viooltjeslucht dreef als een wierook
met ons mee. Haar wangen bloosden, haar mond glimlachte en haar ogen schitterden:
zij genoot, zij was tevreden en gelukkig... gelukkig door mij!
Ik weet niet meer hoe lang we zo gereden hebben. De tijd hield geen rekening
meer. Ik herinner mij slechts, dat de sneeuw rondom de vijver van lieverlede mauve
tinten kreeg, dat de droge bladerkruinen van het rode eikenbos gans purper werden
en dat de ramen van het hotelletje tintelend vuur weerkaatsten. Het aantal
schaatsenrijders op de vijver nam zienderogen af; op de bank waar zij nog steeds
zaten, schenen Mauds familieleden sinds een poos een stil conciliabuul te houden;
en eensklaps stond de oude heer stram overeind, wenkte mij tot zich en vroeg of ik
soms zin had, met hem en zijn familie thee te gaan gebruiken.
Ik kreeg de indruk alsof de goede man mij zijn mooie dochter ten huwelijk aanbood.
Ik had een spontane beweging, alsof ik zou gaan zeggen: ‘O, 't is te veel, meneer; 't
is heus te schitterend wat u mij daar voorstelt!’ Ik zei evenwel iets anders, wát weet
ik niet meer; doch het resultaat was hetzelfde: ik bond mijn schaatsen af, hielp Maud
en Violet de hunne afbinden en enkele minuten later zaten wij allen gezellig om een
tafeltje in 't lekkerwarm restaurant, bij een van de grote, heldere ramen, waarachter
wij de schone, rode winterzon glanzend in het westen zagen ondergaan.
Ik had een gevoel alsof mijn lot en mijn toekomst nu reeds onherroepelijk beslist
waren. Ik zat daar zo goed, zo vast, zo rustig, zo veilig, dat het mij haast onmogelijk
leek, dat daar nog enige verandering in zou kunnen komen. Dat was nu eenmaal zo,
en dat bleef zo, ik had mij verder maar vanzelf te laten leven. De Amerikaan is gastvrij
van aard, maar ook nieuwsgierig. Hij wil heel graag, en liefst zonder veel uitstel,
zoveel mogelijk van de mensen weten waarmee hij omgaat; en op de weinig
bewimpelde vragen van mijn gasten vertelde ik wie ik was, en wat mij naar Amerika
had gebracht, en wat mijn naaste toekomstplannen waren. De oude heer keurde dat
goed, knikte welwillend met het hoofd, deelde mij mee dat hij, hoewel niet direct
meer in zaken betrokken, toch nog geregeld, uit oude gewoonte en uit onver-

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 3

87
woestbare belangstelling, drie en vier maal in de week op zijn vroeger kantoor in
New York kwam, dat thans in andere handen was overgegaan. Zijn ‘line’ was de
houthandel geweest, zei hij; hij was heel klein begonnen, had prachtige zaken gemaakt
en zou er zeker ook nog in gebleven zijn als zijn vrouw er maar niet herhaaldelijk
op had aangedrongen, ‘that he should sell out his business’ om rustig buiten te gaan
leven.
Mevrouw, die anders weinig sprak, mengde zich in 't gesprek.
- Ik had niets meer aan mijn man; hij zat van 's ochtends tot 's avonds op kantoor,
beweerde zij. - We gingen nooit eens naar theater, nooit op reis. En de kinderen
werden groot; we moesten hen toch in ‘society’ brengen.
Tegenstrijdige gevoelens bestormden mijn ontvankelijk gemoed. De oude heer
was een ‘self-made man,’ dat zei hij zelf, en misschien wel een tikje van een parvenu,
dat liet hij doorschemeren. Dit schrikte mij niet af, boezemde mij geen weerzin in;
integendeel: het bracht mij nader en gemakkelijker tot het voorwerp van mijn vurige
liefde. Maar wel schrikten mij af de woorden van de moeder: - dat zij de kinderen
in ‘society’ moest brengen. Society!... dat waren diners, soupers, bals, visites,
concerten, theater! Society, dat was... ja, hoe moet ik het anders noemen, dat was de
liefdemarkt, de huwelijksbeurs; en hoe zou ik, arme, eenzame; onbekende vreemdeling
op die geduchte markt tegen de met het terrein bekende en flink tot de strijd toegeruste
Amerikanen kunnen concurreren? Ging Maud nu reeds in ‘society’ uit; en sinds
wanneer? Het brandde op mijn lippen om het te vragen, maar ik durfde niet. Ik voelde
mij opeens zo vreselijk bedeesd, zo droef, zo machteloos!
Maar de oude heer sprong mij hulpvaardig bij. Society, zei hij, niet zonder enige
minachting, lijkt me, voor een flinke, jonge Amerikaan een vrij overbodige luxe. Dat
moest eigenlijk onder vrouwen blijven. Het houdt de jonge man van zijn ernstige
bezigheden af; het compromitteert meer dan eens zijn toekomst. Een man moet een
gentleman zijn, dat geef ik toe. Maar als hij netjes gekleed gaat en netgepoetste
laarzen draagt, dan is hij ook een gentleman. Meer hoeft hij aan
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‘society-life’ niet te besteden.
- O, vader! vader! riepen de dames verbolgen. Het kwam mij voor dat Maud een
lichte kleur kreeg en 't kleintje kronkelde zich lachend op de schoot van ‘Auntie,’
gans opgewonden door de prikkelende discussie.
Ik hield mij stil en zat benauwd te glimlachen. Ik had reeds menen op te merken
dat Papa niet bijzonder geraffineerd was in zijn manieren. Hij slurpte aan zijn kop
en dronk terwijl hij at. 't Is 'n proleet, dacht ik in mezelf en nogmaals was mij die
gedachte troostend en welkom, omdat ik voelde dat 't mij nader en gemakkelijker
bracht tot het prachtig voorwerp van mijn dolle liefde. Ik voelde mijzelf, in de ogen
van de dames, in waarde stijgen, naarmate Papa, door zijn uitvallen, blijkbaar in
maatschappelijke waarde daalde. Mama vroeg mij, hoe de society-toestanden in de
‘old country’ waren. - Pas nu op! dacht ik in mezelf; - pas nu in godsnaam toch goed
op! Spaar de Papa, maar denk ook aan de Mama. Ik keek, als geïnspireerd, door 't
brede raam, waarachter de rode winterzon zo schitterend onderging, nam even een
moede, bijna geblaseerde houding aan en zei:
- Ach, wij, in Europa, zijn zo oud, vergeleken met u. Er heersen daar zoveel
tradities, die hier, in dit krachtige, frisse, nieuwe land niet meer gangbaar zouden
zijn. Wij zijn dikwijls verfijnd, maar wel moe. Wij hebben schone monumenten en
prachtige artiesten, maar in het praktische leven staan wij zeker wel ten achter.
Misschien zou het goed zijn voor Amerika als het iets van Europa's artistiek-verfijnde
beschaving kon overnemen; en zeker zou het heilzaam zijn voor ons als wij wat meer
van Amerika's fut, en durf, en voortgang, en ondernemingsgeest bezaten.
Ziedaar! Het was gezegd! Voor wie nu de innige betekenis van de woorden begreep,
moest het duidelijk zijn dat het toekomstgeluk van de wereld verborgen lag in nauwere
aaneensluiting der beide rassen. Meer aaneensluiting tussen de staten; en meer
aaneensluiting tussen de individuen! Om kort te gaan en duidelijk te zijn, en met een
afzonderlijk voorbeeld de waarde van een ganse stelling te bekrachtigen, een huwelijk
b.v. tussen een Europeaan en een Amerikaanse zou het ideaal benaderen. Dit zei ik
natuurlijk niet in zulke
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klare woorden, maar zo was wel de zin en de betekenis van mijn betoog.
Papa strekte zijn beide dikke handen uit, alsof hij volkomen mijn woorden beaamde
en Mama en ‘Auntie’ jubelden, terwijl een zachte gloed van geestdrift even in Mauds
prachtige ogen schitterde. Het gesprek werd intiemer, ‘ Auntie’ had het nog eens
over België en stelde voor de tweede maal de vraag of dat land toch werkelijk niet
in ‘Germany’ lag. Papa werd bijna giftig en zei dat zulke halsstarrige hardnekkigheid
in de dwaling inderdaad aan krankzinnigheid grensde. Maar ‘Auntie’ liet zich dat zo
maar niet zeggen. Zij keek mij strak met haar levendige, intelligente ogen aan en
vroeg mij met nadruk of ik er wel heel, héél zeker van was, dat België niet in
‘Germany’ lag. Het werd een lastig dilemma voor mij. Durfde ik beweren dat België
wél in ‘Germany’ lag, dan was ik voorgoed verloren in de ogen van Papa en met
Papa verloor ik waarschijnlijk ook Maud; durfde ik beweren dat België niet in
‘Germany’ lag, dan verbeurde ik de sympathie van ‘Auntie,’ en, dit voelde ik héél
sterk en instinctmatig, ‘Auntie’ met haar bijdehandheid, kon mij, òf veel goed, òf
veel kwaad doen bij Maud. De liefde maakt laf, en slap, en zwak; en, in plaats van
rond voor de waarheid uit te komen, draaide ik schipperend om de pot, zei dat ik mij
best kon voorstellen, dat Amerikanen, gewend aan zulke grote landen als het hunne
was, een nietig strookje als België op de wereldkaart niet zo gemakkelijk ontdekten,
en dat het niet de eerste maal was dat Belgiës bestaan als eigen koninkrijk in twijfel
werd getrokken, en dat zulks nog wel meer gebeuren zou,... enfin, de lafheid zelf,
zodat ik mij schaamde om mijn woorden en het als een goddelijke zegening
aanvaardde toen de kleine Violet, door een wispelturig gebaar, haar kopje omgooide
en mij van de heup tot de knie met warme thee besproeide.
Dat gaf een afleiding en Violet kreeg een standje; en, ik zou mij niet meer kunnen
herinneren naar aanleiding van wat, maar toen werd er, zonder overgang, over kunst
gesproken. Ik vertelde met vuur van onze schrijvers en beeldhouwers en schilders.
Papa viel mij dadelijk in de rede en zei, genoeglijk en voldaan glimlachend, dat hij
zich ook zeer voor schilder-
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kunst interesseerde en mij, met gelegenheid, enige mooie doeken in zijn huis zou
laten zien. Mijn hart stond even van emotie stil. Hoezo! Waren we reeds zover
gevorderd dat ik bij hem aan huis zou mogen komen! Ik betuigde met geestdrift mijn
bereidheid om die wonderen te aanschouwen.
- U zal dan meteen ook het werk van mijn dochter kunnen zien, glimlachte Papa
met vaderlijke trots.
Als door een veer bewogen keerde ik mij tot de mooie Maud om.
- O, werkelijk! Schildert u! jubelde ik.
- Ach! het heeft niets te betekenen, antwoordde zij blozend; en richtte gegeneerd
haar prachtige ogen ten gronde. Er werd een afspraak gemaakt. De volgende dag
was de familie verhinderd [society, dacht ik bij mezelf met diepe bitterheid] maar
de dag daarop, als ik tijd had, zouden ze mij op het ijs ontmoeten en mij dan na het
rijden naar hun villa meenemen.
Of ik ook tijd had! In werkelijkheid had ik geen tijd, moest er mijn ernstige zaken
voor verwaarlozen, maar of ik ook tijd maken zou! Papa bromde wel, dat men mij
niet van mijn ‘business’ mocht afhouden, daar ik een flink ‘American’ moest zien
te worden; maar ik stelde Papa gerust, gaf hem de stellige verzekering, dat ik juist
heel toevallig die dag absoluut niets uit te voeren had.
De zon was onder, haar rode nagloed kleurde nog het ganse westen, als voor een
schimmenspel van reuzen, en de verlaten vijver kreeg vale metaalglanzen, terwijl
het eikenbos langzamerhand tot zwarte nacht versomberde tegen het strakke wit van
de sneeuw.
Papa stond op en gaf het sein tot de aftocht.
- Gaat u soms een eind met ons mee? vroeg hij.
Wat hij mij vroeg was net wat ik verlangde en met mijn schaatsen in de hand stapte
ik naast de familie heen.
De scherpe avondkoude prikte. Het zou nog eens flink vriezen, die nacht. Wat zal
er van mij worden, dacht ik meteen, als het eens niet meer vriest? Ik moest maar
hopen, dat de dooi niet al te gauw zou invallen; dat hij niet komen zou alvorens mijn
liefde, alvorens onze liefde vast aan elkaar geklonken was.
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Ik liep een pas of tien vooruit, met Maud en ‘Auntie.’ De bomen van de weg welfden
bun naakte kruinen als een hoge tunnel over ons heen. Links in de donkerblauwe
hemel blonk reeds een ster, heel zuiver, heel helder, als een eenzaam, fijn juweel;
rechts, in 't rood van de ondergegane zon, hing een fijn schilfertje maan, als een
antiek sieraad. Een bende wintervogels wiekte hoog, met fijne, schrille kreten het
glanzend westen in.
Wij keuvelden over diverse dingen. ‘Auntie,’ die nog steeds veel belang in de ‘old
country’ stelde, wilde o.a. weten hoe de welgestelde mensen aldaar 's zomers leefden.
Ik vertelde haar van de buitenverblijven, van de bergen, van de luxebadplaatsen.
- Vrijwel hetzelfde als bij ons, meende ‘Auntie.’ En zij deelde mij mede dat zij 's
zomers meestal voor een poosje naar Newport gingen, en dan naar Saratoga in de
bergen en in de herfst naar Lennox, allemaal plaatsen waar het heel aardig en ‘smart’
was.
‘Society’ sidderde ik in mijzelf. En weer dacht ik: - Als we nu maar stevig genoeg
aan elkaar geankerd zijn alvorens de dooi invalt!
Bij een kruispunt van de weg bleven zij staan. Daar moesten zij de laan op naar
hun villa en wachtten even op Papa en Mama, die met Violet aangekuierd kwamen.
Ik nam mijn hoed af en begon handdrukken te wisselen. Al de handdrukken die
ik wisselde waren, zoals vanzelf spreekt, slechts aanleidingen tot de
afscheidshanddruk, die ik met Maud zou wisselen.
Ik voelde al mijn zintuigen tot het uiterste gespannen en gescherpt. Ik keek haar
aan met mijn enthousiaste ogen en 't kwam mij voor of in haar afscheidsblik een
ongewone tederheid van streling en van zachtheid lag. Ik drukte haar de hand en
hield die eventjes, héél eventjes langer dan strikt nodig was in de mijne en 't kwam
mij voor alsof zij deze drukking ook heel eventjes met een extra-drukkingetje
beantwoordde, alvorens mijn vingers los te laten. Het stroomde door mijn hele lichaam
heen als een elektrische trilling; zo iets dat langs mijn armen naar mijn schouders
opklom, daar even mij doorrilde en dan langs mijn rug en langs mijn
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benen in de grond verdween.
Het stoomde als 't ware in mijn hoofd van woelende en gloeiende gewaarwordingen
en gedachten. Het was alsof ik groter was geworden en of mijn lichaam, evenals
mijn geest, tot aan de ideale sterren reikte. Ik liep met veerkrachtige tred recht vóór
mij uit, heuvel op, heuvel af en toen ik ietwat tot bezinning kwam merkte ik, dat ik
én de aanlegplaats van de ‘ferry's’ én het station van de West Shore Railroad reeds
lang voorbij was. Never mind! Ik was niet in een stemming om ergens te gaan zitten
of te wachten; ik had behoefte aan beweging; ik moest lopen, lópen, en denken, en
plannen maken, en hardop praten in de nachtelijke eenzaamheid: en ik liep maar
steeds verder, gesticulerend onder de sombere bomen; ik liep te voet naar New York
terug, niet meetellend mijn moeheid en de afstand, ik liep als een gek, al het andere
vergetend in de wilde opbruising van mijn hartstochtelijke liefde.
Af en toe bleef ik plotseling staan. Dan rees opeens, als een spook, het beeld van
het verleden vóór mij op. Wat! Zou ik werkelijk de moed hebben mij voor altijd in
het vreemde land te vestigen? Zou ik nooit meer in 't lieve Vlaanderen gaan leven?
Zou ik nooit meer de bekoorlijke dorpjes Meilegem-Noord en Meilegem-Zuid, en
de mooie, kronkelende Leie en Tieldeken, en de freule van 't Kasteel, en mijn oude
vrienden: de Grote Dichter, de Grote Schilder en zelfs de eenmaal diepgehate Grote
Musicus terugzien! Het suisde en woelde pijnlijk in mijn overspannen hoofd; ik
voelde mijn ziedende hersenpan als een soort gistkuip waarin, onder mysterieuze en
folterende werking, mijn toekomst werd gebrouwen. Maar wie weet? Misschien zou
zijzelf wel in Vlaanderen willen komen leven? Als ik dát kon bereiken, dan was mijn
overwinning totaal! Hoe trots zou ik zijn, met haar, in al haar bloeiende,
overweldigende schoonheid, ginds, in mijn land, bij al wie mij kende! Wat een triomf
om met haar over de Leie te gaan schaatsenrijden en daar even op te houden in de
bocht vóór het kasteel, het trots kasteel, en haar schoonheid en de kunsten die ik haar
geleerd zou hebben te vertonen voor de hoogmoedige freule, en voor de verwaande
baron met zijn grijze bakkebaarden, en voor al de lui die ons
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daar destijds zo smadelijk genegeerd of bejegend hadden! Dát moest ik zien te
bewerken en te bereiken; dát was mijn taak, mijn levenstaak, ik voelde het ineens
met alles-overweldigende aandrang, en ik liep maar steeds verder en verder; luid
pratend en gesticulerend langs de witbesneeuwde, eenzame weg onder de stralende
tinteling van de sterrennacht heen, tot ik eindelijk in 't verschiet de eerste lichtjes
van de geweldige wereldstad zag flikkeren.
Daar begon, of, beter gezegd, daar eindigde de elektrische tramlijn; en niets is
meer ontnuchterend en werkelijker dan het begin of het eind van een elektrische
tramlijn. Daar gaat een matter-of-fact-stemming van uit, die alle romantisme en ideaal
terstond op 't tweede plan verschuift. Ik zuchtte zwaar en mijn schone illusies zakten
op de geheimste bodem mijns harten neer. De buurt was vuil en banaal-lelijk, zoals
elke buurt waar een elektrische tramlijn begint of eindigt; maar op de hoek was er
toch nog een ‘bar’ van niet gans onooglijk uiterlijk en als vanzelf trad ik er binnen
en bestelde er een cocktail. Ik vroeg de ‘barkeeper’ of hij mij wel een
Manhattan-cocktail zou kunnen toebereiden.
- Cértainly, sir, antwoordde de man, met nadruk op de eerste lettergreep, alsof het
immers vanzelf sprak, dat in zulk een merkwaardige gelegenheid als de zijne, de
fijnste ‘drinks’ werden klaargemaakt. En inderdaad, het ding smaakte heerlijk,
misschien ook wel omdat ik zulke dorst had en zo flink gelopen had.
Ik stak een sigaret op en in de blauwe rook liet ik mijn dromen gaan. Wat was het
leven toch heerlijk en wat stond de schone wereld glanzend-wijd vóór mij open! Ik
bestelde een tweede cocktail. Een zalige moeheid zonk loom in mijn benen. Had ik
nu maar een mooi rijtuig met een vlug span paarden om mij thuis te brengen, dacht
ik. Thuis! Ik had daar immers geen thuis! Mijn huis was ver, ver, in het mooie
Vlaanderen. Even schroefde een heimweeïge emotie mij de keel toe en ik kreeg
tranen in mijn starre ogen. Neen, ik bezat hier geen thuis; ik was hier de vreemdeling,
bijna de banneling; maar zij had wél een thuis, een heerlijk home dat ik weldra zou
mogen zien; en ik droomde dat dat heerlijk home nu ook mijn home was en dat haar
rijtuig met de

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 3

94
mooie schimmels vóór de deur van 't kroegje stond, om mij bij haar, in haar schone
armen, naar huis te voeren. Voor de deur van 't kroegje stond inderdaad een rijtuig;
maar 't was de zeer prozaïsche elektrische tram, waarvan de wattman en de conducteur
de beugel omsloegen.
Ik betaalde, stond op, en vertrok met de elektrische tram.
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V
De dag, de grote dag, de dag van mijn bezoek bij Mauds familie, was aangebroken.
't Was stralend mooi weer, nog mooier dan al de vorige dagen. De winterzon
glansde heerlijk en de stille, in het verschiet lichtgrijs- en blauw-wazige lucht was
prikkelend zuiver en sonoor van geluiden op de hardbevroren grond. 't Was als een
winterfeestdag in de reine lucht.
Al van in de vroege ochtend had ik mij aandachtig in de spiegel bekeken en
bestudeerd welk pak en welke das mij het best zouden staan. Dit is volstrekt geen
geringe of onbeduidende zaak. Wij, mannen, hebben ook zo bitter weinig wat ons
enigszins kan opsieren. Mijn teint was door de zon reeds flink gebruind; ik moest
dus iets vinden dat daarbij paste. Ik probeerde 't eerst met een donkergrijs pak en een
steenrode das. Het stond mij niet kwaad, maar 't maakte mij wat dik; 't voldeed mij
niet.
Ik trok een zwart pak aan, met blauwe das. Afschuwelijk! Afschuwelijk! 'k Zag
er net uit als een burgerman op zijn zondags. Ik wist niet hoe gauw ik dat uittrok.
Toen paste ik gewoon een donkerblauw pak aan met zwarte das en hield mij daarmee
tevreden. Het stond wat streng, wat dor, maar 't miste niet een zekere, sobere distinctie.
Een paarlen speld fleurde het trouwens nogal op. Ik voelde mij daarin wel niets als
een veroveraar, maar ik viel me toch nogal mee wanneer ik mij in de spiegel bekeek.
Om twaalf uur was het een hele kwestie wat ik wel eten zou. Er stond Irish Stew
op 't menu en daar hield ik heel veel van, maar ik dacht er niet aan, vanwege de uien.
Misschien zou het zelfs beter zijn als ik maar helemaal niets gebruikte. Dat maakt
lichter, ideëler, spiritueler. Een mens die stevig gegeten heeft is dikwijls log en loom
en zwaar; een
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mens, die een enkele maaltijd laat voorbijgaan, krijgt iets voornamers, iets superieurs.
Maar... de maag bestond ook nog, en die is zeer materialistisch aangelegd, zodat ik
eindelijk besloot te transigeren: mijn inferieur wezen zou ‘iets’ krijgen en mijn
superieur wezen ook iets; en dat loste zich op voor 't eerste in een zeer fijne, maar
helemaal niet overvloedige ‘lobster-salad’ en voor het tweede in een glas spuitwater
in plaats van bier. Daarmee trok ik op.
De familie was reeds druk aan 't schaatsenrijden, toen ik op het ijs aankwam. Maud
was met inspanning de krul aan 't instuderen, die ik haar twee dagen tevoren geleerd
had, en 't kleintje, Violet, kwam naar mij toegevlogen van zover zij mij zag en riep
jubelend dat zij het kunstje kende, terwijl haar tante Maud nog steeds aan 't knoeien
en aan 't zwoegen was. Zij deed het mij voor, werkelijk heel aardig; en toen beleefde
ik een van mijn grootste triomfen: ik merkte met de eerste oogopslag wat er nog aan
't werk van Maud ontbrak: een kleinigheid, een niets, maar dat gedaan moest worden
om 't figuur te kunnen maken. Ik wees het haar, vroeg of ik haar even bij de hand
mocht nemen; en daar ging het ineens: zij snapte 't, zij wás er, zij maakte zonder
moeite het figuur drie en vier maal na elkaar; en zij keek mij met zulk een stralende
dankbaarheid, met zulk een glans, ja, met zulk een hartstocht en met zulk een liefde
in haar mooie ogen aan, dat ik er als bedwelmd onder werd en even van emotie naast
Papa en Mama en ‘Auntie’ op de bank moest gaan zitten.
Het was een gelukkige, een diep gelukkige middag! Er komen zo van die dagen,
waar alles meewerkt, evenals er andere dagen zijn, waarop alles tegenvalt. Er hing
als 't ware geluk en voorspoed in de atmosfeer; alles was licht, alles was vrolijk, alles
ging gemakkelijk en als vanzelf. Maud genoot; zij genoot als een fris, jong kind in
juveniel geluk van 't kunstje dat ik haar geleerd had; zij was blij en dankbaar en
beschouwde mij als een soort redder en een held, als een die voor haar ongekende
hemelen van genot en van geluk geopend had.
Wij reden en kringelden tot wij moe, doodmoe waren; wij reden ieder op zichzelf
en wij reden samen; en als wij samen reden was het, voor mij althans, een zaligheid
waarvoor geen
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woorden zijn te vinden; wij reden en wij bleven rijden; en ik weet niet wanneer wij
er wel mee zouden uitgescheiden zijn, als niet de zon achter de heuvel was verdwenen,
wat voor onmiddellijk gevolg had, dat Papa en Mama en ‘Auntie’ eensklaps een
ijzige koude voelden in hun rug, en meteen van de bank opstonden, en verklaarden
dat het tijd, hoog tijd was om nu naar huis thee te gaan drinken, zoals afgesproken
was.
Wij bonden af en waren klaar. Dezelfde schone avondzon die al die laatste dagen
mijn geluk beschenen had, ging met ons mee langs de besneeuwde weg, verlichtte
met haar laatste, oranjegouden stralen het weeldepad van al mijn zaligheid. Maud
was zó verrukkelijk schoon in die langzaam aan tanende glans, dat zij mij weer
voorkwam als een soort godin, bij vergissing op de aarde neergedaald. Ik had haar,
als krankzinnig van hartstocht willen omhelzen; en ik had ook voor haar in de sneeuw
willen neerknielen, en haar aanbidden, en tranen van geluk schreien aan haar voeten.
Bij het kruispunt van de weg sloegen wij rechtsaf en stapten de heuvel op. Waar
zou het zijn? Waar zou het zijn? dacht ik bij elke villa, die wij langskwamen. Maar
't liep een heel eind ver: het liep tot boven op de heuvel, tot op een punt waar heel
alleen een laatste, grote villa stond die, ik voelde 't instinctmatig, háár ‘home’ wezen
moest.
Zo was het ook. Papa keerde zich om, keek mij, met ietwat ijdele glimlach aan en
zei:
- We zijn er.
Hij duwde een hekje open en wij betraden het erf, dat dik onder de sneeuw lag.
De bomen en de heesters droegen witte watten; een pad was tot de stoep gebaand,
die toegang gaf tot een veranda, die rondom 't huis liep.
Het zicht van daar uit, was onvergelijkelijk groots en schoon. Ik juichte, ik jubelde,
ik vroeg of ik eens rond mocht lopen, om dat te bewonderen. Zij vergezelden mij,
om van mijn verrukking mee te genieten.
In 't westen brandde de zon haar laatste, rode stralen weg over een wijde
uitgestrektheid van stilte en verlatenheid. De sneeuw was roze en violet, een enkel
huisje hier en daar stond als vergeten kinderspeelgoed in de wijde ruimte; een
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bos donkerde, dicht en zwart, als een rouwkleed op 't glinsterend wit van een verdere
heuvel. Een paar fabrieksschoorstenen staken hun rechte pijpen in de hoogte, zonder
de schone rustige harmonie van het landschap te storen.
Naar de oosterkim was 't schouwspel gans verschillend. Daar lag in de diepte de
prachtige Hudson met zijn vaalgroen water tussen 't wit van de besneeuwde oevers.
Kleine dingetjes dreven er in schuinse vaart dwars overheen, wijd uitlopende, witte
strepen achter zich naar de kanten stuwend; en die kleine dingetjes waren de grote,
machtige ‘ferries’ die heen en weer van en naar New York voeren. De huizen tintelden
van lichtjes aan de overzijde; en gans aan 't einde van de horizont, naar 't zuiden toe,
was 't of daar ergens een vulkaan in werking was: lichtschichten flikkerden,
rookkolken somberden en een machtig-zware stem kwam in doffe ondertoon tot hier
ver aangewaaid: de grootse stem van New York met al zijn duizenden, en duizenden
door elkander warrelende geluiden, waar af en toe, als een noodkreet, de snerpende
gil van een locomotief, of het langgerekt, klagend geloei van een stoombootsirene,
aangrijpend uit opklonk.
Ik stond daar, en 'k had er uren kunnen blijven om te zien en te genieten. Ik had
er willen staan alleen met háár en ons beiden van die geweldige poëzie laten
doordringen: een poëzie, groots en machtig als de overweldigende, bijna vernietigende
liefde, die in mijn boezem voor haar bruiste. Maar ‘Auntie’ kreeg het koud, ‘Auntie’
was bang voor ‘chills’ en huiverde; en Papa opende met een fijn sleuteltje de
zwaarbewerkte, eikenhouten voordeur en wij traden binnen.
Hij draaide aan een knopje en in de ‘hall’ ging elektrisch licht op. Het licht glom
kleurrijk en gedempt in een hanglamp van groen, rood en oranje glas en ik kreeg
dadelijk een plechtige en weelderige indruk, als in een oosters paleis of in een kerk.
Zware kasten stonden tegen de wanden, rijke tapijten hingen aan de muren; een
donkerrode loper liep langs een monumentale trap naar boven. Links hing een groot
schilderij, zwaar, somber, onduidelijk. Ik ging er recht op af, om alvast te bewonderen;
maar Papa hield mij tegen, zei dat ik daar maar niet moest naar kijken, wijl het niet
veel te betekenen had. Hij hielp mij mijn jas uittrekken en haakte die aan een
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gewei dat tot kapstok diende; en nog eens aan een knopje draaiend duwde hij een
zijdeur open en verzocht mij binnen te gaan.
Ik liet de dames voor en trad in een salon, door Papa gevolgd.
Door brede, heldere ramen zag ik de laatste, rode zonnegloed in 't westen, over
het wijd-ingesneeuwde, eenzaam veld. 't Was heerlijk-schoon, gelijk een visie van
apotheose. 't Was om er naar te blijven staren en te dromen. De zachte warmte van
een gedempt gloeiende vulkachel vulde 't vertrek met een egale, koesterende luwheid
en men had de indruk van veilig in een serre, of in een lente-atmosfeer te staan,
gezellig genietend met de ogen van al 't schone dat daarbuiten lag, zonder de
onaangename scherpheid van de koude te voelen.
- O! hoe prachtig! Hoe prachtig! jubelde ik.
Maar Papa deed zenuwachtig en als 't ware enigszins gehinderd. - Laat ons de
gordijnen dichthalen en licht aansteken, zei hij; - anders kunnen wij de schilderijen
niet goed zien.
De schilderijen! 't Was waar ook! Ik was daar immers gekomen om zijn schilderijen
te bewonderen! Ik had het reeds vergeten, zo diep had mij het mooie vergezicht door
de ramen geboeid.
Mama drukte op een schelknop en Papa stak alvast een lamp met roze kap op, die
zacht op een onyxtafeltje gloeide. Een hups dienstmeisje kwam binnen en haar werd
bevolen de gordijnen dicht te trekken en theewater te brengen.
Een voor een werden de schone, weidse taferelen als 't ware uitgewist. 't Was of
een grote, ruwe, schermende hand ze met doodkleur oververfde. Het was alsof licht
en ruimte uit de wereld verdwenen. Toen dat gedaan was stak Papa nóg een paar
lichten op; en, zich met iets kinderlijk-triomfants tot mij omkerend:
- Look now! zei hij.
Ik keek...
Wat er ook gebeuren kon en wat ik ook te zien mocht krijgen, vast had ik mij
voorgenomen in ieder geval te bewonderen. Ik was op alles voorbereid, ook op het
ergste; maar wat ik zag leek mij op 't eerste gezicht nóg erger, dan het ergste dat ik
mij had voorgesteld.
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Het waren in de eerste plaats portretten; en ik herkende Papa en Mama en ‘Auntie’
en ook, o gruwel, Maud! Zij waren geschilderd als door een dolle neger, iets zó
geweldig onartistieks en lelijks, dat ik de woorden op mijn tong voelde verstijven.
Het waren als gekleurde poppen uit een panopticum of kermiskraam, van die dingen
welke de handen doen kittelen om er met ballen naar te gooien en waar men 's nachts
van droomt, in nachtmerrie-benauwing. Zij waren gefigeerd, dood, gedrochtelijk. 't
Was iets zó overweldigend affreus, dat ik terstond besefte zelfs geen middenweg in
mijn appreciatie te kunnen gebruiken: ik moest ofwel mijn afkeer uitgillen, ofwel
blindelings en onvoorwaardelijk goedkeuren en bewonderen; en ik deed het laatste,
met een ignobele valsheid en lafheid, met de kruiperige lafheid van de smoorverliefde:
een daad, een wandaad, waar ik mij nu nog over schaam.
Papa zette 'n hoge borst op, kuchte, kreunde als 't ware van trots genoegen, terwijl
‘Aunties’ felle ogen flikkerden en Mama met enigszins bescheidener genoegen
hoofdknikte en beaamde:
- Oh yes, they are very lovely, indeed.
Maud, met een zachte kleur over haar wangen, stond in stilte te genieten.
Opgetogen leidde Papa mij verder rond. Ik zag een knoeierig ‘sous-bois’
konterfeitsel uit een niet-bestaande streek, vuil plagiaat van Courbet; een marine als
van gegolfd karton waarop papieren schuitjes dobberden, een berglandschap met
sneeuwtoppen, als geklopte room op chocolade. Maar glunderend bracht Papa mij
bij 'n kleiner schilderijtje in een hoek en zei, terwijl zijn stem even van emotie hikte:
- En dit is 't fijnste wat ik heb.
Het was een ijsgezicht uit Volendam, met de kleine poppenhuisjes langs de dijk,
met de witte kapjes en de witte klompjes, met de vissers en de vissersvrouwen, die
in hun nationale klederdracht op schaatsen reden. Het ding was akelig netjes en
banaal geschilderd als een chromo; 't was eigenlijk om bij te huilen en te snikken;
maar ik jubelde alweer met laffe uitbundigheid; ik zei dat het precies zo was in
werkelijkheid en daarop omringden zij mij allen en deden mij vertellen, en
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vroegen naar allerlei bijzonderheden uit die streek en zeiden dat zij 't vaste voornemen
hadden een of andere dag dat verrukkelijke land te gaan bezoeken.
Horizonnen van zaligheid gingen in mijn verbeelding voor mij open. O, zou ze
toch werkelijk... in de ‘old country’, zo heel dichtbij mijn eigen land eens komen!
En, als ze daar eenmaal was, wie weet of zij er niet zou willen blijven, met mij... met
mij... als mijn beminde, als mijn vrouw! Het duizelde in mijn geest; het was té schoon,
té heerlijk, ik mocht mij niet zo in vervoering laten meeslepen. Verder liep ik rond,
zag nog meer monsterdingen, bleef eindelijk voor de vleugel staan, waarop een hele
rij fotografieën prijkten. En daar zag ik weer Papa, en Mama, en ‘Auntie’ en ook
Maud, doch nu in al haar verrukkelijke schoonheid, in baljapon en laag gedecolleteerd,
als de prinses uit een sprookje. Ik werd er plotseling jaloers van, wild-jaloers omdat
anderen vóór mij haar zo hadden mogen zien en ik voelde 't hete bloed naar mijn
wangen opgolven, terwijl een zwoele hartstochtnevel vóór mijn ogen schemerde.
Meer andere, meestal knappe portretten stonden naast het hare en Papa vertelde mij
van wie die waren: Isabel, zijn oudste dochter en Violets moeder, die in California
woonde; Basil, zijn zoon, die in Philadelphia getrouwd was en verder nog enkele
familieleden en goedevrienden. Achter Mauds portret stond dat van een jongmens
met banaal-knap gezicht en donkere snor, die mij voorkwam enigszins op haar te
lijken. - Is dat ook een zoon van u? vroeg ik aan Papa. - No, a friend, antwoordde
hij, een vriend, die in New York woonde, maar voor 't ogenblik een lange reis maakte
voor handelszaken in Australia.
Op een schrijftafeltje bij 't raam stond een kleine aquarel en ik voelde [je kunt zo
van die voorgevoelens hebben] dat dit iets was, dat Maud geschilderd had. Ik ging
er naartoe, boog er mij overheen, bekeek het met aandacht; en, mij weer oprichtend,
kalm, met ernstige, als 't ware beheerste bewondering:
- Dit is 'n aardig dingetje, zei ik.
Ik zag het vuur over Mauds wangen komen en 'k dacht dat Papa van overmoed
ging omvallen.
- Weet u van wie dat is! riep hij... En hij verklapte 't,
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zwellend van vaderlijke trots.
Ik hield mij heel, héél kalm en ernstig, alsof mij een gebeurtenis werd meegedeeld
van zulk een overweldigend gewicht, dat het besef ervan eerst in mij moest bezinken.
Ik ging weer naar het tafeltje toe, bekeek de aquarel met uiterst ingespannen aandacht,
richtte mij op, staarde, alsof ik geen woorden vond om mijn gevoelens uit te drukken,
het jong meisje aan.
- 't Is buitengewoon knap! kon ik eindelijk uitspreken.
Papa jubelde:
- En zeggen dat ze er zo met dozijnen heeft, boven, op haar boudoir! Laat ze
meneer toch eens zien, Maud.
- Zou het u heus interesseren? vroeg zij blozend.
Ik zou mij niet meer kunnen herinneren wat ik op die ontroerende woorden
antwoordde. Ik herinner mij enkel dat ik de felle, op mij gerichte ogen van ‘Auntie’
even met een eigenaardige uitdrukking zag flikkeren en dat Mama mij vroeg of ik
niet eerst even een kop thee wilde drinken.
Ik weet ook niet, of ik voor dan na 't bezoek op het boudoir die kop gedronken
heb. Dikwijls heb ik daar met spanning over nagedacht en ben het nooit met mijzelf
eens kunnen worden. Ik weet alleen dat ik een kop gedronken heb, vóór of na 't
bezoek op het boudoir.
Maar wel weet ik nog dat de salondeur openging, dat ik met haar in de ‘hall’ kwam,
in het mysterieuze gedempte licht van de Moorse hanglamp van groen, rood en oranje
glas, en dat ik over de donkerrode loper met haar de trap opging.
't Was als een bruidsmars naar boven, als een nuptiale gang. Ik had geen de minste
moeite om mij in te denken in 't geval dat ik met haar getrouwd was en dat wij samen,
als man en vrouw, naar onze slaapkamer gingen. Op 't eerste trapportaal duwde zij
een witte deur open, draaide licht aan, verzocht mij binnen te treden.
Alles was er van een lichte kleur, amandelbloesemachtig-teer en 't geurde er
bedwelmend naar fijne viooltjes. Er waren gemakkelijke, lichtkleurige fauteuils; er
was een grote, lichte divan, breed als een bed.
Hier nu te blijven, dacht ik, en nooit meer weg te gaan! En even sloot ik mijn
bedwelmde ogen. Hier te blijven, haar in mijn armen te nemen, haar te omhelzen en
te zoenen, als in
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een hemel op aarde. En 'k wachtte, roerloos, strak, alsof het nu komen zou, alsof het
vanzelf zou gebeuren, omdat het werkelijk, zoals in mijn verbeelding, niet anders
kon.
Zij ging naar de divan toe en haalde van achter de rugleuning een lijvig album te
voorschijn. Zij lei die op de divan open, schoof twee stoelen bij en verzocht mij te
gaan zitten.
Ik nam plaats, machinaal, als in een droom.
Ik hoorde haar lieve, zachte stem en begreep niet wat zij zei. Ik zag haar langzaam,
een voor een, de bladen van het album omkeren en had niet het minste benul van
wát ik zag. Ik uitte klanken, die van mijn bewondering moesten getuigen, maar kende
geen verschil tussen een landschap en een zeegezicht. Ik ging op kleuren af, op felle
vlakken, die nog enigszins mijn elementair geworden waarnemingsvermogen troffen.
En aldoor waande ik mij in een wonderoord, in een hemelse tuin, in een paradijs,
waar het heerlijk naar viooltjes geurde.
Ik weet niet door welke kracht of welke vrees ik aan de verleiding heb weerstaan
mijn arm om haar middel te slaan en in wilde hartstocht haar blanke hals te zoenen.
Het had best kunnen gebeuren en nu nog begrijp ik niet, dat het niet gebeurd is. Maar
het is niet gebeurd. Toen ik alles goed gezien had en bewonderd, deed zij het album
dicht, stond op en ging het weer op zijn plaats, achter de rugleuning van de divan,
schuiven. Daarmee was mijn bezoek op haar kamer afgelopen. Daarmee mocht ik
heengaan, bevredigd of onbevredigd, ik weet het zelf niet meer. Ik weet alleen dat
plotseling een grote kilheid in mij doordrong en dat ik huiverde, als van scherpe kou.
Het was alsof ik van een reuzeninspanning verlost werd. Ik had het gevoel dat ik
tussen twee uitersten had gestaan: een formidabele ramp en een onuitsprekelijk geluk;
en dat ik veilig aan de vreselijke ramp ontkomen was, zonder echter het hemelse
geluk te proeven. Ik werd ineens heel kalm. De wilde crisis was over; ik kon gewoon
weer als een gewoon mens voelen en denken. Ik beefde nog een weinig toen ik met
haar naar beneden kwam en ontweek machinaal de fel-vorsende blik van ‘Auntie’;
maar ik kon althans spreken; ik kon in woorden mijn waardering en bewondering
uiten en die zelfs met enige consequentie en
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welsprekendheid motiveren. Zij luisterde met ernst naar mij; zij keek mij aan, met
dankbaarheid en sympathie.
Toen dronk ik thee. Het zal me steeds een kwelling blijven mij niet meer te kunnen
herinneren, of ik, al dan niet, ook thee dronk vóór ik met haar naar boven ging, maar
dat ik thee dronk toen ik weer beneden was, ja, dat herinner ik mij nog heel duidelijk.
Ik dronk thee en nam met bevende vingers een paar koekjes. En ik bleef niet te lang
voor dat eerste bezoek; ik wist heel goed mijn tijd te kiezen; ik vertrok in het
bewustzijn dat ik een gunstige impressie achterliet.
Bij 't afscheidnemen drukten wij elkaar de hand. Onze ogen keken elkander
sprekend aan en ik hield haar vingers in de mijne, misschien een halve seconde langer,
dan volstrekt nodig was. Trok zij instinctmatig haar hand terug, of liet ik die
instinctmatig los? Ik weet het niet meer. Maar die halve seconde voelde ik in mij,
als een duizelingwekkende overwinning. Ik liep bedwelmd naar de deur, door Papa
begeleid; en 't ogenblik daarna stond ik, in de scherpe vriesavond, op de schemerwitte
sneeuw van de eenzame weg.
Ik liep in snelle pas een honderd meter en bleef dan even staan. Al de miljoenen
sterren van de schone donkerblauwe hemel schenen voor mij alleen te tintelen en te
bloeien. Wat was de wereld groot en mooi! Wat was het leven zalig! Ik stak een
sigaret op en voelde mijn ogen glinsteren in de nacht. En eensklaps had ik het besef
dat mijn bestaan heel waardevol en dierbaar was geworden en dat ik heel goed ervoor
zorgen moest. Ik voelde mij ineens moe, doodmoe en uitgeput, maar toch zalig-moe
en uitgeput. Ik had genoeg gedaan, die dag; ik had het maximum bereikt van wat ik
kon verwerken; en in plaats van nu nog ver te gaan lopen, zoals ik eerst van plan
was, trok ik huiverig de kraag van mijn jas op en ging doodstil en kalm in de
wachtkamer van de West Shore op mijn trein zitten wachten.
De ganse wereld woelde als 't ware in mij om en de mensen liepen langs mij heen
als in een droom. Ik was het centrum van 't bestaan geworden. Even sprak ik hardop
in 't stille van de wachtkamer en merkte niet eens dat de overige reizigers mij vreemd
aankeken. Toen de trein voorkwam stapte ik er

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 3

105
machinaal in en toen hij een halfuur later in het Pennsylvania Depot stilhield, stapte
ik er machinaal uit, zonder beseft te hebben dat ik ermee gereisd had.
't Was etenstijd en ik had honger, en toch zou ik niet eten. Mijn maag pijnigde en
mijn slokdarm was als dichtgeschroefd. Ik kocht een krant, keek erin, gooide hem
dadelijk weg. Ik nam hem weer op en keek met inspanning naar de
huwelijksaankondigingen. Was ik nu helemaal overstuur en gek?
Ik trad een ‘bar’ binnen. Ik was er nauwelijks of reeds speet het mij dát ik er was.
Ik liep er weer uit zonder iets te gebruiken. Ik hoorde een kort hoongelach van de
barkeeper.
Toen begreep ik dat alles ontheiliging was, wat mij ook maar eventjes aan de
gedachte van háár kon onttrekken en zonder nog naar iets te kijken of te zoeken liep
ik recht naar mijn ongezellige pensionkamer toe en sloot er mij met mijn ziedende
gevoelens en gewaarwordingen op.
Ik dronk veel water en rookte sigaretten, mijn strak starende ogen in het onbestemde
vóór mij heen gevestigd.
Ik had visioenen waarin mijn ganse leven en verleden vóór mij heen zweefde. Ik
dacht aan mijn tehuis, aan 't schone Vlaanderen, aan mijn vrienden, aan Tieldeken
van Meilegem, en aan de freule van 't Kasteel. Er kwamen tranen in mijn ogen, die
langzaam over mijn wangen vloeiden...
Zo overviel mij eindelijk de slaap. Rillend van de koude werd ik wakker, gooide
mijn kleren uit, kroop in mijn bed. De torenklok van de Pennsylvania sloeg twaalf
uur.
Ik kroop tot mijn hoofd onder de dekens en droomde van paradijzen.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 3

106

VI
Kunst is een heerlijk iets. Kunst loutert de ziel van de mens en verheft hem hoog en
nobel boven de kleinzielige sleur van 't alledaagse leven. Kunst is de bloem des
levens. En kunst is liefde, liefde in de schoonste en de ruimste zin van 't woord.
Dit mocht ik met volzaligheid ervaren gedurende de vele dagen en de lange weken,
die op mijn eerste bezoek aan Mauds ouders volgden.
Het ijs is niet eeuwig, tenzij aan de Noordpool en omgeving, en ook wel, - 't spreekt
vanzelf, - aan de Zuidpool en omgeving; en met angst zag ik de dagen langer worden
en voelde ik de zon luwer en warmer schijnen, terwijl het ijs op de vijver steeds
zachter werd en de sneeuw die er omheen lag zienderogen wegsmolt.
De lastige en gecompliceerde kringen die onze schaatsen trokken over de gladde
oppervlakte lieten er, - schrijnende emblemen van alle vergankelijkheid, - nog
nauwelijks zichtbaar hun sporen na; en 't werd mij meer en meer en o zo droevig
duidelijk hoe al die schone kunst voorgoed verloren ging. Maar het lot waakte als
een trouwe beschermengel over mij en naarmate de ijskunst in het niet verzwond,
ontwaakte en leefde steeds intenser in mij, - en in ons beiden: in Maud en mij, - de
koesterende heerlijkheid van de bredere, blijvende, algemene kunstzin op.
Dat was aldus gekomen door 't bezichtigen van die monster-schilderijen in Papa's
huis en vooral door 't bezoek op Mauds boudoirtje en het bewonderen van haar
aquarellenalbum.
Vast en zeker geloof ik, dat het ontstaan en 't zich ontwikkelen van het kunstgevoel
in 't algemeen, van die ontroerende tijd in mijn leven dagtekent. Ik moet haar in die
dagen dingen hebben gezegd, - wàt al weet ik niet meer, - dingen,
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die het geloof in haar levendig maakten, dat zij een groot talent als schilderes bezat,
terwijl ze van mij de indruk moest krijgen, dat ik, ondanks al mijn verregaande
bescheidenheid, over een buitengewoon ontwikkelde en scherpe kritische kunstzin
beschikte.
Hoe dan ook: toen het ijsvermaak die winter onherroepelijk onder de alles
nivellerende en verwaterende dooi verloren en verdronken was geraakt, hielden onze
gezellige relaties daarmee niet op. Wel integendeel. Ik vertelde haar van mijn
voorname artistieke vrienden uit de ‘old country’; van de Grote Schilder, van de
Grote Dichter en zelfs van de Grote Musicus; en die verhalen boeiden haar
bovenmatig; haar wangen kleurden en haar ogen tintelden; zij had ze willen kennen;
zij snakte naar een meer artistiek en intellectueel milieu; en zij bekende mij met
treurnis dat haar gewone leven en omgeving in Amerika haar dikwijls zo banaal en
zo prozaïsch scheen. Zij had de wereld willen zien, de artistieke wereld: Parijs,
Londen, Rome; zij stelde zich wonderen voor van 't heerlijk leven der artiesten in
die grote steden en zij vroeg mij of ik daar niet dikwijls heentoog, en er weken en
maanden verbleef, om mij op te frissen, om mij als het ware aan die bron van louter
heerlijkheid te laven en te herdopen. Ik loog er maar wat raak op los. Ik vertelde van
mijn bezoeken in Parijs, die zich in die tijd feitelijk tot één enkel bezoek bepaalden
en van mijn herhaalde verblijven in schildersmilieus, die zich ook al beperkten tot
één enkel milieu: dat van een Belgisch schilder, die toentertijd in Frankrijks hoofdstad
woonde en mij eens op zijn atelier ontvangen had. Inderdaad had ik haar meer pikants
kunnen vertellen over mijn vroegere verhouding tot het mooie Tieldeken van
Meilegem en tot de mooie freule van 't Kasteel; maar, vreemd genoeg, daar dacht ik
op dat ogenblik niet aan.
Met dat al werd onze kennismaking gaandeweg intiemer en het duurde niet lang
of zij inviteerde mij om af en toe eens, als ik tijd had, een uurtje bij haar te komen
doorbrengen.
Tijd of geen tijd, ik maakte tijd, natuurlijk; en zo kwam het als vanzelf, dat ik daar
ook wel eens bleef lunchen en dineren, tot het ten slotte een vaste regel werd, dat ik
er elke zondag kwam en er geregeld het middagmaal gebruikte.
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Ik verscheen zowat tegen vier uur en gebruikte thee met de ganse familie. Dat was
als de inleiding, als de inwijding tot het groot geluk dat volgen zou. Zij zat daar, mijn
aangebeden schone, in de banale huiskring en zij deed mee als ik in het banaal gesprek
over banale dingen; maar onze ogen spraken tot elkaar een intiemere taal, waarin
heerlijke werelden van geluk zich soms in één enkele zwijgende blik openbaarden.
Ons lichamelijk wezen was daar, maar onze geest, onze ziel, ons ideaal leefden, en
trilden, en jubelden hoog en ver daarboven en daarbuiten; en zodra het behoorlijk
kon stond zij op en noodde zij mij om verder met haar alleen te gaan keuvelen.
Met haar alleen! Telkens weer bracht het mijn ganse wezen als in duizeling. Het
was steeds weer voor mij van zulk een overweldigend geluk, alsof een schone hemel
genadig voor mij openging. Ik volgde haar, bij slecht weer op haar kamertje, bij mooi
weer naar buiten, in het lenteveld, waar nu de eerste bloemen fleurden; en het waren
ofwel bespiegelingen zonder eind in de geparfumeerde gezelligheid van 't lichte
boudoirtje, ofwel lange wandelingen door de velden en de bossen, in die mooie maar
verwaarloosde Amerikaanse natuur, die, zelfs tot in de onmiddellijke nabijheid der
grote steden iets oerruws en wilds behouden heeft.
Ik kon het voor mijzelf nooit precies uitmaken wat ik wel prefereerde: thuis bij
haar te zijn of met haar te gaan wandelen. En eigenlijk was het net eender, want waar
ik ook met haar was, slechts één gedachte bezielde en vervulde mij geheel en al:
mijn vurige liefde en hoe ik haar die eindelijk verklaren zou.
Want dat dit moest en zou gebeuren zat zo vast als een spijker in mijn brein. Het
zou en moest gebeuren, het kon niet anders; maar wanneer, maar hoe: dát was de
grote vraag! Boze plannen spookten in mijn geest, die mij tot een spoedige, ja, tot
een gebruskeerde beslissing stuwden. Een stem riep in mij, geweldig-dringend: sla
nu toch eenvoudig je arm om haar middel en geef haar een zoen! En ik voelde
werkelijk mijn arm, die naar haar toe wilde en pijn deed, omdat ik hem tegenhield.
Doe dat niet, hou je stil, waarschuwde een andere stem in mij; en die nuchtere, koele
stem van het
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verstand verstijfde mij, deed mij ijzen. En dan was er ook nog een derde stem, een
raadselachtige, die nooit iets duidelijks zei, maar aldoor glimlachte en spotte. Die
heimelijke stem deed mij telkens denken aan 't gezicht van ‘Auntie’ met haar felle
spotogen; en 'k was er banger voor dan voor de ernstig-waarschuwende stem, want
ofschoon ze niets duidelijks zei, dacht ik toch altijd weer te horen: - En vooral, maak
je niet belachelijk!
Zo was het dan ook wel een soort van verlichting voor mij als het boudoir-uurtje
of de wandeling in 't veld was afgelopen. Dan was de twijfelstrijd althans geëindigd
en in 't gezelschap van de ganse familie voelde ik weer de geheime verstandhouding
tussen haar en mij, die ons daar beiden op een apart en als 't ware superieur plan
stelde. Dan zeiden weer de ogen wat de mond nog niet had durven uitdrukken. Dan
voelde ik haar heel, heel dicht bij mij, veel dichter dan wanneer we werkelijk alleen
waren. Dan,... ja,... dan had ik misschien wel, als het mogelijk was geweest, mijn
arm om haar middel durven slaan en op haar frisse wang een zoen geven. Dan voelde
ik mij vrij en onbevangen; en alleen de ogen van ‘Auntie,’ die ik altijd, altijd
raadselachtig om mij heen zag loeren, hielden het bewustzijn in mij levendig, dat ik
eigenlijk in het geheel niet vrij noch onbevangen was.
Het diner was dikwijls iets heel eigenaardigs. Mijn Europese smaak had zich van
lieverlede wel wat aangepast aan de Amerikaanse toebereiding van de spijzen; maar
toch kwamen nog telkens van die verrassingen voor, waarop ik in het geheel niet
geprepareerd was en die mijn innerlijk-materiële wezen in plotselinge opstand deden
steigeren. Zo werd ik eens vergast op ‘oystersoup.’ Dat waren uit hun schaal gehaalde
en in melk gekookte oesters. Als verschrompelde stukjes caoutchouc of als dode
slakken lagen zij daarin te zwemmen; en het gerecht, dat sterk gepeperd en gekruid
en met beschuit bestrooid was, lag vol met grote, dikke, witte vellen.
Ik dacht te zullen sterven. Ik had het gevoel, nog vóór ik één lepel proefde, dat
mijn keel als met een muur was dichtgemetseld en dat het alles langs mijn neus zou
uitkomen.
- Houdt u er niet van! riep Papa met de grootste verbazing.
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- Jawel zeker, antwoordde ik machinaal, maar ik ben er niet aan gewend. En ik
proefde een lepel, met draaiende ogen.
- Laat u 't maar staan, zei goedig Mama, die wel merkte dat ik niet kón.
- Neemt u 't mij niet kwalijk? smeekte ik en lei mijn lepel neer.
De anderen smulden er lustig op los, ook Maud. Zij vonden 't allen even heerlijk.
Papa slurpte van genoegen en ‘Aunties’ ogen flikkerden bijna uitdagend, zó fel genoot
ze. Zij hadden allen het diepste meelijden met mij en zeiden, met een soort van spijt,
dat ik toch heus nog geen Amerikaan was. De kleine Violet keek over haar lepel naar
mij op en kreeg een lach-crisis. Zij vond het zo ‘funny’ die grote meneer, die nog
geen ‘oystersoup’ kon eten!
Na den eten nam Papa mij dan naar zijn werkkamer mee om een likeurtje te drinken
en een sigaar te roken. Ook dát was wel een zware dobber. Papa strekte zich met de
sigaar tussen de lippen in een gemakkelijke stoel uit alsof hij doodmoe was en begon
over ‘business’ te praten. Aldoor, en nog, en uitsluitend, praatte hij over ‘business.’
Het woord ‘dollar’ klonk aanhoudend als een hardnekkig leitmotiv in zijn gesprek
door en de reusachtige fortuinen schenen zich als 't ware in tastbare vormen om hem
heen te stapelen, terwijl zijn konen bloosden van al de weelde die hij in en om zich
heen droeg. Telkens weer herhaalde hij hoe hij met niets begonnen was, hoe hij
gewerkt en gezwoegd had, hoe hij er eindelijk gekomen was. Hij lag daar als de
heldere, integrale parvenu die het hoogste heeft bereikt wat een ordentelijk mens kon
wensen te bereiken, en die nu mag genieten, die nu móét genieten, vetgemest in een
geluk, dat slechts door ziekte of door 't einde van het leven meer verstoord kon
worden. Hij kreunde in zichzelf van wellustig genieten, hij aanbad zichzelf, hij keerde
zich soms half om op zijn fauteuil en sloot even zijn ogen, om nog inniger en warmer
te genieten. En hij gaf mij goede raad, hij ondervroeg mij over mijn eigen zaken met
welwillende genadigheid; hij achtte het niet uitgesloten, dat ik er wellicht ook zou
komen.
- In dit land, orakélde hij, is plaats en rijkdom voor eenieder; maar men moet
willen. In Europa, voegde hij er met
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meelijdende geringschatting aan toe, is alles te oud, te versleten; daar is niets meer
te beginnen. Er bestaat slechts één land op de wereld: Amerika.
Daarmee was de sigaar doorgaans opgerookt en het likeurtje gelepperd en wij
gingen terug naar het salon, waar wij de dames vonden. Zij ontvingen er ons met
vriendelijke glimlach in een zachte atmosfeer van gedempt licht en 't was voor mij
als 't komen in een mooie tuin met frisse bloemen na de barre rotswoestijn van Papa's
gebusiness en gedollar. Mauds ogen hadden dan meestal een lieflijke, vredige glans
in het getemperd schijnsel van de lampen en Mama's grijze haren golfden sierlijk en
deftig om haar fris gebleven gezicht, terwijl ‘Aunties’ wezen in de halve schemering
waar zij bij voorkeur zitten ging, zich enigszins verschrompelde en vertroebelde,
met minder felle glans van ogen, alsof zo bij het einde van de dag een waas van
droefheid kwam over haar toch eigenlijk mislukte oudevrijstersleven. Dan voelde ik
nog sterker, door 't contrast, al de frisse jeugd en schoonheid van 't jong meisje; en
't zong in mij, o, 't zong zo heerlijk van intiem geluk en opwellende grote illusies;
en ik voelde mijn jeugd en háár jeugd daar regeren en alle mogelijke rampen trotseren
en alle mogelijke hinderpalen overwinnen.
Maar Papa, moe van al zijn dollar-gepraat en -geluk, strekte zich alweer op een
leunstoel lang uit en Violet begon aan haar oogjes te wrijven en zich, lichtzeurderig,
tegen haar grootmoeder aan te vleien. 't Werd tijd voor mij om heen te gaan en
langzaam stond ik op. Het moment van afscheidnemen was telkens als een geweldige
en angstwekkende gebeurtenis voor mij. Van de wijze waarop ze mij aankeek en een
hand gaf, hing het geluk van de dag en van de ganse, daarop volgende week af.
‘Auntie’ herleefde even uit de schemering weer op en haar ogen flikkerden om dat
waar te nemen.
Soms keek Maud mij bij het afscheidnemen ‘gewoon’ aan en gaf ze mij ‘gewoon’
de hand. Dan werd het koud in mij, alsof ik van binnen verkilde en 't was alsof er
diepe snikken naar mijn keel opbonsden. Maar soms lachte zij met stralende ogen
en drukte mijn hand iets warmer en langer dan strikt nodig was; en dan kon ik niet
gauw genoeg weg zijn
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om met die laatste volzalige impressie te vertrekken; dan liep ik als een gek, bijna
luid jubelend, het hoofd stomend van liefde, de weg af; en in de trein die mij terug
naar New York voerde zat ik glimlachend als een kind naar mijn geluk te staren.
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VII
Maar dat moest eindigen en op een of andere wijze tot een beslissing komen. De
lente bloeide nu volop over het land en er hing alom als een blijde, lichte
feeststemming in de atmosfeer. De wereld herleefde na de lange, gure winter, er
heerste drukte overal, men voelde als 't ware toekomstplannen in ieder mens die men
ontmoette.
Ook Maud en haar ouders spraken reeds over wat ze die zomer zouden doen.
Behalve 't gewone verblijf aan zee en te Saratoga gedurende de hete maanden en de
najaarsvakantie in het mooie Lennox, stond ook nog een reisje in de Adirondacks
voor mei of juni op 't programma. En 't was reeds half april.
Even was er sprake van geweest, of ik soms met hen mee zou gaan. Maar Papa
was dadelijk verontwaardigd opgevlogen, niet dat hij mijn gezelschap ongewenst
achtte, maar wijl het immers vanzelf sprak, dat een jongeman die zijn positie maken
moest, niet zijn zaken in de steek kon laten. Als Papa slechts had kunnen vermoeden
hoe graag ik wèl mijn zaken op dat ogenblik had in de steek gelaten, wat zou hij met
verbazing opgekeken hebben! Maar met dat alles was de kans voor mij verbeurd en
ik putte mij vruchteloos uit in gedachten hoe ik haar vóór dat vertrek naar 't geduchte
‘society-leven’ vast aan mij verbinden zou.
Het toeval kwam mij te hulp. Eens, terwijl ik op een glanzend-mooie namiddag,
na kantoortijd door Fifth Avenue slenterde zag ik, langs het trottoir, twee gestalten
vóór mij uit lopen, die ik in 't gewemel van de elegante wandelaars terstond herkende:
Maud en ‘Auntie’!
Mijn hart stond even stil, en ook mijn benen stonden stil. Ik had op mijn verhaal
te komen, om te beramen wat ik doen zou: hen ongemerkt blijven volgen; of naar
hen toe gaan en
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hen aanspreken!
Terwijl ik, jagend van ontroering, twijfelde, bleven zij op hun beurt stilstaan,
geboeid door de uitstalling aan het raam van een luxewinkel. Zij keken met de grootste
aandacht, helemaal in beslag genomen door iets wat ik niet zien kon; en, na een korte
aarzeling, trokken zij de winkel binnen.
Ik had 't gevoel van iemand, die een prooi beloert, die niet mag ontsnappen. Ik
moest en wilde en zou haar zien, wat er nu ook gebeurde; en schijnbaar kalm ging
ik naar de winkel toe, kalm en slenterend, als een wandelaar die nu eenmaal goed de
tijd heeft om alles op te nemen wat hem ook maar enigszins interesseren kan. Ik zag
een roomkleurige rezde-chaussee omlijst met goud en aan beide kanten van de deur
twee grote spiegelramen. Op een van die ramen stond in sierlijke gouden letters
slechts de voornaam ‘Véronique’ geschilderd en op het andere raam het woord
‘Modes.’
Met een bonzend hart en quasi-geboeide belangstelling keek ik naar de uitstalling.
Die was gauw genoeg gezien. Op een gedistingeerd fond van lichtmauve fluweel
verrees, tussen crème kantgordijnen, een ebbenhouten pin, en boven op die pin, een
dameshoed: één enkele. Dat was alles; verder niets! Achter het tweede raam precies
hetzelfde schouwspel: één enkele hoed op één enkele ebbenhouten pin, met daaronder,
tussen de crème kantgordijnen, de gedistingeerde kale vlakte van het lichtmauve
fluwelen fond. Ik besefte dat ik daar onmogelijk lang kon blijven staan en reeds
bewoog ik mij, met een zucht van teleurstelling, verder op, toen plotseling de deur
geopend werd en een schelle stem, ‘Aunties’ opgewekte stem, mijn naam uitriep,
terwijl ‘Auntie’ zelf, met een levendig gebaar van de rechterhand, mij tot zich wenkte.
Ik veinsde de grootste en aangenaamste verrassing. Wel, wel, wat 'n chance ‘Auntie’
daar zo gans onverwacht te ontmoeten! Maar ‘Auntie’ liet mij de tijd niet aan mijn
gevoelens van verbazing lucht te geven; zij vertelde mij, op gejaagde toon, dat Maud
daarbinnen was om zich een zomerhoed te kopen; maar dat het gesprek met die
Franse modiste, die slechts gebroken Engels kende, niet vlotte; en dat ze mij juist
voorbij het raam zag passeren en mij verzocht als tolk te willen dienen.
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Dat is de eerste maal van mijn leven geweest, dat ik als tolk heb gefungeerd en nog
voel ik er, na zoveel lange jaren, de emotie en de trots van na.
Maud stond daar, met de modiste, in de luxewinkel en met een kleur van
dankbaarheid kwam ze naar mij toe en drukte mij, in een soort van hartstochtelijke
blijdschap, de hand. Dat staalde mij, dat ridderde mij als 't ware in 't harnas en met
hoog voorhoofd en vastberaden blik stapte ik op de toonbank toe, waarachter madame
Véronique in al haar glorie troonde.
Madame Véronique scheen daar te regeren, als een hogepriesteres in haar tempel
van de godheid Mode. Zij stond, groot en zwaar, in glimmend-zwarte zijde, als
gepantserd in haar ongenaakbaarheid en zij zag mij tot haar naderen met een koele,
koude blik van geheime, stille hostiliteit. Blijkbaar verkocht zij daar hoeden als
gunsten; en zij verwaardigde zich enige meesterstukken van haar kunst, die achter
haar in glazen kasten prijkten, te vertonen, en vermeldde telkens daarbij, met
nauwelijks bewegende lippen, de duizelingwekkende hoedanigheden van het wonder
en noemde even prijzen, die mij, in figuurlijke zin, gewoon in zwijm deden vallen.
Ik herinner mij o.a. een zogezegd ‘matelotje’ met een of andere pompon of prul erop,
waarvoor ze ‘tirty dollàr’, zoals ze 't in haar eigenaardig taaltje uitdrukte, rekende.
Maud glimlachte, genietend; Maud was gelukkig. Welke jonge mooie vrouw is
niet gelukkig in een modewinkel? Zelfs de verschrompelde ‘Auntie’ was gelukkig
en haar felle ogen flikkerden van genot. De mooie Maud paste een voor een de dure
hoeden op haar hoofd en bekeek zich daarbij welgevallig in de spiegels. Al haar
bewegingen waren van een uitnemende gratie en wanneer ze zo een kunststuk met
beide opgeheven armen boven op haar kapsel zette kreeg ik telkens de bedwelmende
indruk, alsof die mooie armen strelend om mijn hoofd heen gingen, om mij te
omhelzen.
Het was als een voortdurende gedaantewisseling, die telkens weer andere gevoelens
in mijn zwaar verliefde ziel omwoelde. Soms zag zij eruit als een aanbiddelijke jonge
bruid en het was mij te moede of ik in de kerk het orgel hoorde spelen, terwijl wij
samen statig tot het altaar naderden. Een
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ander tooisel stond haar veel te wuft en deed mij pijn; een derde, dat te rijk was en
te deftig, verwijderde haar van mij. De keuze was lastig. Voor de ramen stonden
slechts de twee hoeden op hun ebbenhouten pinnen, - dat was gewilde eenvoud, ter
wille van de deftige distinctie, - maar daarbinnen waren er genoeg; en er waren er
nog meer, want toen Maud bijna alles had gepast wat achter de glazen kasten
schitterde, drukte madame Véronique op een schelknop en een binnendeur schoof
plechtig open, en boven op een trapje van drie treden verscheen een mooi jong meisje
met blond haar en sierlijk-volle buste, aan wie de hogepriesteres een kort bevel gaf.
Ik keek in een zaal, een soort van troonzaal met hoge, lichte ramen, waar nog meer
knappe, jonge meisjes over fijn werk gebogen zaten. Men hadde gezegd, de ingetogen
suivantes van een onzichtbare feeënprinses in gewijde aandacht bezig aan de schoonste
wondermaaksels. En 't mooie, blonde meisje bracht nog meer hoeden te voorschijn:
hoeden die op haar blank vuistje door de lucht schenen te zweven met
sierlijk-wegdrijvende kantensluiers; met bloemen die men meende te ruiken en met
glinsterende vogels die men dacht te zien vliegen; zij bracht er nog en nog, van alle
vormen en van alle kleuren, tot het oog er duizelig van werd en de knieën van
vermoeidheid knikten.
Toen maakte Maud ten slotte een keuze: iets dat Papa wel met een cheque zou
betalen; en als toetje nam zij er ook nog 't matelotje bij: dat van ‘tirty dollàr.’
Madame Véronique neeg, genadig. Met mindere minachting en hostiliteit keek zij
mij aan en eventjes schemerde zelfs in haar oog iets leuk-ondeugends als van
heimelijke verstandhouding. Plechtig werden de deuren van de troonzaal weer
dichtgeschoven; en 't blonde meisje begeleidde ons tot aan de deur, terwijl madame
Véronique weer hiëratisch-strak achter haar toonbank stond, als de onverstoorbare
godin, die het hoogheilige van haar altaar nooit verlaten mag.
Ik ademde luid toen we weer buiten in de vrolijke drukte van Fifth Avenue waren
en de beide dames moesten hartelijk lachen en vonden, dat ik een buitengewoon
geschikte tolk was geweest. Zij verkeerden in een opgewekte stemming; er
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was ook iets aanstekelijks-opwindends in de zachte lenteatmosfeer, die als een
rooskleurig waas over de deftige hoge huizen en het jeugdig groen van de bomen
toverde; en, daar wij in de buurt van ‘Sherry's’ kwamen, stelden zij mij voor in die
chique gelegenheid met hen thee te gaan drinken, wat ik natuurlijk zonder aarzelen
aannam.
Het was er ‘chic,’ het was er ‘smart,’ nog meer dan ik wel dacht. Het zat er vooral
vol met elegante en overvloedig bejuweelde dames die gewinkeld hadden en een
symfonie van parfums steeg je van op de drempel, niet zonder enige benauwing, naar
het hoofd.
Hier heb je nu een stuk ‘society,’ zo dacht ik, met een vage weemoed in mezelf;
een proef, als 't ware, van wat zij, die ik zo vurig bemin, weldra, ver van mij weg,
gaat opzoeken en genieten. Zij was daar reeds in haar milieu, zij werd gegroet, van
rechts en links en groette terug, met de lieve glimlach van haar mooie ogen; en het
was mij te moede alsof ze reeds mijlen en mijlen van mij was verwijderd, alsof ze
langzaam aan werd opgenomen en verloren raakte in een kring, waar ik haar nooit
meer zou kunnen bereiken.
- U kent hier zeker weinig mensen? vroeg ‘Auntie’ die blijkbaar met haar scherpe
zin mijn bevreemding opmerkte.
- Niemand, bekende ik, ietwat gegeneerd en vaag verdrietig.
- Er komen hier veel lui, die wij ook 's zomers in Newport, Saratoga en Lennox
ontmoeten, deelde ‘Auntie’ mij mee.
- 't Is nogal aardig, begrijpt u; het wordt zo'n beetje als één grote familie.
Een dikke, hoewel nog betrekkelijk jonge meneer kwam voorbij, bijzonder elegant
gekleed, met lakschoenen en witte slobkousen, die buigend groette en even stilhield,
alsof hij naar ons toe zou komen, om de dames aan te spreken, maar die toch verder
doorging, nadat hij een vluchtige en, naar het mij voorkwam, ietwat verwonderde
en bijna geringschattende blik op mij had neergeworpen.
- Mister Bunk, fluisterden gelijktijdig Maud en ‘Auntie,’ alsof 't een heel bijzonder
personage gold. En met geboeide ogen zagen zij hem verder gaan en nog aan vele
tafeltjes groeten en handdrukken wisselen.
- Dat is de beroemde mister Bunk, de grote valseur, die al
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de elegante cotillons in Saratoga leidt, vertelde mij ‘Auntie,’ op een toon van
bewonderingsvolle vertrouwelijkheid.
Ik voelde mij als door een wesp gestoken. Zonder enige reden kreeg ik plotseling
een hekel aan die poen; en het ontsnapte mij:
- 'n Valseur! Maar die man is veel te dik om te dansen!
- Dat zou u niet zeggen als u hem walsen zag! antwoordde ‘Auntie’ snibbig. En
Maud beaamde, door een zwijgend hoofdgeknik, haar tantes woorden.
Ik werd zenuwachtig. Ik voelde instinctmatig iets van gevaar, iets als een te duchten
vijand in die man. Hij was daar in zijn atmosfeer, in zijn milieu; en ik stond er buiten.
Het prikkelde en ergerde mij, dat ik er buiten stond. Dat was nu eenmaal de ‘society,’
háár ‘society,’ waar ik niet thuis bij hoorde; en ik wilde erbij behoren, om harentwille!
Er steeg een plotselinge vlam van waan en hoogmoed naar mijn hoofd. Waarom
zou ik ook niet eens groot en chic doen, zoals al die lui welke daar zaten of rondliepen
en die met het geld, dat trouwens hun enige betekenis uitmaakte, konden gooien alsof
het helemaal geen waarde had? Ik keek Maud en ‘Auntie’ met strak-geïnspireerde
ogen aan en vroeg:
- Zou u mij niet het genoegen willen doen, en zouden ook uw ouders mij niet het
genoegen willen doen, eens met mij te komen dineren, vóór het vertrek naar uw
zomervakantieoord?
Verrast en enigszins verwonderd keken Maud en ‘Auntie’ mij, en daarna ook
elkander aan.
- Gaarne... ik toch wel... en ook mijn ouders, denk ik, antwoordde langzaam Maud,
een lichte kleur krijgend.
- Ik vind het dol, dól! jubelde ‘Auntie’ met stralende ogen. Niets wat ik liever doe
dan eens in een fijn restaurant te gaan dineren. Waar zou het zijn? vroeg ze mij op
de man af, mij met haar felle ogen aankijkend.
- Delmonico? stelde ik voor. - Delmonico, of Martin's, als u 't verkiest, of Waldorf
Astoria, 't is mij eender.
- Delmonico! Delmonico! Ik ben verzot op Delmonico! juichte ‘Auntie.’
Ook Maud vond dat een heel geschikte, aardige gelegenheid. Het werd ineens
bepaald en de datum voorlopig vastgesteld.
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Wij lachten en jubelden alle drie en ik voelde mij trots als een prins. Mijn vluchtige
gedruktheid was helemaal overwonnen; ik stond ineens als 't ware midden in háár
kring, in de ‘society’ en de verwaande poen van daarstraks kon mij geen zier meer
schelen. Ik zag hem nog een ogenblik, terwijl wij opstonden om Sherry's te verlaten;
ik zag hem, gebogen steunend met zijn beide, zwaarberingde handen op een tafeltje,
waaraan elegante dames zaten, die met schitterende tandenglimlach en levendige
ogen tot hem neigden; en 't deed mij goed dat ik hem eventjes moest storen om
voorbij te kunnen: hij zette met zijn te dikke lijf de smalle ruimte af waar wij doorheen
moesten; en onder het wijken gooide hij een halfvol kopje om, wat hem even met
verbolgen blik naar mij deed omzien, iets dat ik mij alweer in het geheel niet diende
aan te trekken, want het gebeurde was zijn schuld en niet de mijne.
In de zachtroze lenteschemering, die 't drukke New York als met een uitstraling
van apotheose-licht overgoot, begeleidde ik Maud en ‘Auntie’ tot aan de West Shore
ferryboat; en, na nog eens de afspraak herhaald te hebben, zag ik de zware boot met
hen naar de andere oever wegvaren, terwijl de frisheid van de avond neerzeeg, en
aan de westerhemel, die groenachtige tinten van limpiditeit had, een grote mooie
zilveren ster reeds hing te schitteren.
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VIII
Papa en Mama hadden, evenals Maud en ‘Auntie,’ mijn invitatie aangenomen; en
daags vóór de gestelde datum toog ik even naar het restaurant Delmonico, om er met
de baas, of een van de chefs, het menu op te maken.
Ik werd er ongeveer ontvangen, zoals Maud bij madame Véronique onthaald was
geweest. 't Was in de stille uren; de garçons waren langzaam en zorgvuldig bezig in
de ruime zaal met rood tapijt de tafeltjes te dekken; en een dikke meneer in rok, met
glimmend-wit plastronhemd en zwarte das kwam statig naar mij toe, nam mij even
vlug op met één blik, die gans zijn oordeel over mij vast scheen te vestigen, en vroeg
mij, met een vette stem, in 't Frans, wat ik verlangde.
Ik zei hem wat ik voor de volgende dag zo al wenste.
Zakelijk ging hij in zijn binnenzak, haalde een gedrukte spijskaart te voorschijn,
nam een potlood en begon voor te dragen.
- Cinq potages bisque? vroeg hij.
Ik knikte.
- Du saumon à la Chambord?
Ik knikte.
- Une entrée: longe de veau; entrecôte béarnaise; selle d'agneau!
Ik aarzelde, er kwam in mij een spanning.
- Longe de veau? herhaalde hij, mij met een greintje van meelijdende
geringschatting aankijkend.
- Plutôt entrecôte béarnaise, zei ik eindelijk.
- Comme légume? ging hij voort, optekenend. En, daar ik weer aarzelde, mij
helpend:
- Tomates farcies, artichauts, céleri à la moëlle.
- Céleri à la moëlle, echode ik machinaal.
- Comme rôti? ging het verder.
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Gaat hij er niet haast mee uitscheiden! dacht ik bij mezelf. 't Was warm daarbinnen
en ik voelde mijn wangen gloeien.
- Sarcelle; canard sauvage; dinde Maison? ging hij onverdroten voort.
- Dinde Maison, echode ik nog eens, helemaal onder zijn invloed en machinaal
reagerend op zijn laatste klanken.
- Et comme dessert une omelette Sibérienne et une macédoine de fruits? besloot
hij, mij ternauwernood nog raadplegend.
Ik knikte.
Hij tekende op en er was een stilte. De garçons dekten rustig verder hun tafeltjes
en daarbuiten, achter de hoge, brede ramen, stroomde het druk-mondaine leven van
New York voorbij.
- Hoeveel wordt dat dan samen? vroeg ik eindelijk, met inspanning en matte stem.
- Eh bien, comme nous avons dit, n'est-ce pas? En hij begon nog eens op te
sommen: potage bisque, saumon à la Chambord, entrecôte béarnaise...
- Ja maar... de prijs... tezamen... stamelde ik met het rood der schaamte op mijn
wangen.
- Oo... zei hij, alsof ik iets heel bijzonder geks gevraagd had; en een bijna
onnaspeurlijke glimlach kwam even op zijn lippen.
Hij zette vlug wat cijfers onder elkaar, telde samen, zette er nog iets bij, telde weer
samen en noemde mij eindelijk een getal, waar ik, evenals enkele dagen tevoren bij
madame Véronique, in figuurlijke zin van omviel. Ik meende verkeerd begrepen te
hebben, vroeg hem om nog eens 't cijfer te herhalen, viel er nog eens, in figuurlijke
zin, van om.
- 't Is goed, zei ik klankloos, terwijl de ganse ruime zaal, met al haar tafeltjes en
stoelen, vóór mijn bedwelmde ogen scheen te dansen en te schemeren:
Ik koos het tafeltje, of, beter gezegd, nam het tafeltje dat hij mij aanwees; sprak
af voor de volgende dag om acht uur; en 't ogenblik daarna stond ik buiten op 't
trottoir, met het gevoel alsof een schurkse goochelaar de laatste centen uit mijn
portemonnaie had weggemold.
Ik nam een heldhaftig besluit. Ik zou die dag alvast niets
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meer eten, mitsgaders de drie eerste weken die op het diner zouden volgen, één
dagelijkse maaltijd derven. Zo zou de wrede bres toch enigszins gestopt worden.
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IX
Even vóór acht uur stond ik zenuwachtig wachtend in Delmonico's ontvang-salonnetje.
Over de rode loper van de marmeren gang passeerden af en toe heren in rok en witte
das en gedecolleteerde dames in ruisende sleepjaponnen, die glinsterden van sieraden
en juwelen. Zij verdwenen in de grote restauratiezaal en telkens golfde van daaruit
een bouffee van muziek: voluptueus kwelende violen bespeeld door bruine kerels
met donkere ogen en donkere snorren, exotisch-opvallend in hun rode buisjes met
gouden borduursels.
Een oude Hollandse klok met speelwerk sloeg in zilverklank acht uur. En eensklaps
waren ze daar, zonder dat ik hen in mijn agitatie had zien komen: Mama voorop, het
witte kapsel als een sneeuwdos op haar fris gezicht, de ogen vriendelijk lachend en
de valse tanden schitterend; ‘Auntie’ een en al pittige levensuitstraling en voorwaar
buitengewoon knap die avond in haar bescheiden decolleté; en Maud een bloem, de
schoonste bloem van de wereld, in 't wit, met iets van groen en roze roosjes, om van
te duizelen. Papa volgde, proletig in zijn avondpak, alsof hij de portier was, die de
deur zal opendoen.
Onze intrede verwekte enige sensatie. Sommige gasten aan de tafeltjes keerden
zich om; en ook de bruine kerels in hun rode jasjes keken onder het violeren, met
langoureuze ogen. Twee bedienden stonden eerbiedig bij ons tafeltje te wachten. Zij
schoven de stoelen bij en een derde bracht een tuil met rozen aan. Een maître d'hôtel
kwam naar mij toe en bood mij stil de wijnkaart aan. Ik bestelde Mumm Cordon Vert
en ook Vichy water met ijs, omdat Mama daar naar vroeg. De ‘bisque’ werd
opgediend.
De zaal was vol en geanimeerd en gonsde van opgewekte beweging en vrolijke
geluiden. Er waren ‘beauty's’ en schitte-
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rende toiletten, die zich in spiegelwanden reflecteerden. De violen kweelden en
zwollen hun tonen tot een soort wellust aan. Men voelde lust om zich gemakkelijk
in weelde uit te strekken of om stil op het ritme mee te neuriën of zacht heupwiegend
te dansen.
Maud keek mij aan met geestdriftige ogen. Zij had een heel licht veegje rouge op
haar wangen gelegd en dat gaf aan haar teint, dat toch al zacht en fris was, iets warms
en bloeiends dat onweerstaanbaar bekoorde. Het bloeide boven haar gedecolleteerde
hals, die van een romige blankheid was; en de mooie armen en de zacht golvende
buste verwekten dromen die bedwelmden. Ik sloeg even mijn ogen neer, als verblind
door te veel en te diep ontroerende schoonheid.
Papa at smakelijk en nogal luidruchtig; Mama gebruikte meer haar face à main
dan vork en mes; en ‘Auntie’ zat van genoegen op haar stoel te wippen en te trillen,
als een eekhoorntje dat nootjes kraakt. Af en toe keek zij mij aan, fiks en strak, met
haar felle ogen, en 't kwam mij voor alsof daar nu iets ongewoons in schitterde, iets
dat mij opzweepte en tevens verontrustte. Zij sloeg mij blijkbaar gade, zij sloeg mijn
ogen gade; en telkens wanneer deze zich, in onweerstaanbare aantrekkingskracht op
de ontroerend schone Maud gingen vestigen, voelde ik ‘Aunties’ ogen op mij
gepriemd en zag ik haar glimlach, die iets raadselachtigs en bijna spottends had. Wat
was er toch? Wat wilde ze van mij!
Na de entrecôte béarnaise scheen Papa zich reeds wat verzadigd te voelen; hij
strekte zich in een gemakkelijke houding uit en begon nu ook eens rond te kijken in
de zaal, of hij daar ook mensen kende. De dames hadden reeds herhaaldelijk, met
lieve glimlach naar mij totaal onbekende gasten gegroet, wat mij telkens heimelijk
een beetje hinderde; en nu ging ook Papa aan 't groeten, met korte, harde, familiare
hoofdknikjes, en noemde daarbij namen, waarbij de dames omkeken, en ook nog
eens groetten. Er ontstond daar als 't ware een soort van verbroedering waar ik, als
vreemdeling, buitengesloten bleef en 't maakte mij verdrietig en chagrijnig; ik was
er niet ver van af te gaan denken, dat het enigszins ontactvol van hen was, terwijl ze
toch mijn gasten waren. En, eigenaardig genoeg: niet de dames, maar Papa,
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die anders niet zo buitengewoon fijnbesnaard was, scheen dat te voelen. Hij keek
mij welwillend aan, glimlachte en zei:
- U is hier natuurlijk nog een beetje vreemd, maar ik zal u wat op de hoogte
brengen. Ziet u die oude man, daar, met grijze snor, naast die jongedame in 't mauve
met haar prachtige parels en briljanten! Dat is een spoorwegkoning, meer dan vijftig
miljoen dollar waard. Hij is op meer dan zeventigjare leeftijd hertrouwd met een heel
jong meisje zonder fortuin uit Nebraska, die welke nu naast hem zit. Zij draagt voor
meer dan honderd duizend dollar waarde aan parels en juwelen.
De violen kweelden, af en toe knalde dof een champagnekurk en de animatie werd
steeds vrolijker en levendiger, en Papa liet mij nog meer betekenisvolle mannen zien,
telkens daarbij vermeldend hoeveel ze ‘waard waren’; en Mama en ‘Auntie’ en ook
Maud waren ten diepste mee geïnteresseerd, genietend van die weelde-in-cijfers
zoals alleen echte Amerikanen dat kunnen. Toen slaakte ‘Auntie’ plotseling een soort
verrassingskreet en zei:
- O! en mister Bunk zit daar ook, daar, bij dat raam! Kijk eens; kijk eens: hij
gebruikt nog steeds zijn toast met eieren, net als in Saratoga!
Het was een emotie! Allen keken om en zagen mister Bunk zijn eieren eten. Hij
merkte hun opvallende belangstelling, herkende hen, groette, ernstig, plechtig bijna,
met een volmaakt-correcte buiging. De dames kregen een lichte kleur, groetten terug,
namen weer hun gewone houding aan. Mij had hij heel even, met een koel-strakke
blik opgenomen.
- Die man, meende Papa mij te moeten inlichten, - is 'n aardig aantal miljoen dollar
‘waard’ en gaat door als de ‘arbitre des élégances’ in New York en eigenlijk ook wel
in de ‘society’ van heel Amerika. Sinds jaren, waar hij ook komt, gebruikt hij voor
zijn diner nooit iets anders dan drie gekookte eieren, met toast en thee. Maar lastig
als hij is op de kwaliteit van die eieren, daar hebt u gewoon geen idee van! Hij wil
ze maar alleen gebruiken als ze afkomstig zijn van een speciale ‘farm’ daar ergens
in de Catskill's Mountains, van boeren die hij kent. In Newport, in Saratoga, in
Lennox, onverschillig
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waar hij verblijft, steeds komen zijn eieren uit diezelfde ‘farm.’ En ook hier, in New
York, moet Delmonico, waar hij geregeld eet als hij niet op zijn clubs of bij families
dineert, hem kunnen garanderen, dat ze daar vandaan komen. En wilt u nu eens weten
wat hij voor zo'n diner van drie eieren met toast en een kop thee betaalt?...
Glimlachend naar mij toe gebogen staarde Papa mij aan, als om bij voorbaat van
mijn bewonderende verbazing te genieten. En toen liet hij 't cijfer los:
- Vijf dollar, meneer! Vijf dollar en 'n dollar fooi aan de garçon: samen zes dollar
voor 'n maaltijd die zowat een zestig cent waard is!
De dames knikten, met een soort ingehouden admiratie, om te betuigen dat Papa
de zuivere waarheid sprak.
Zwijgend keek ik de kerel aan, terwijl hij met een van zijn eieren bezig was. Wat
'n sinistere vlegel! Wat 'n sombere bruut! Wat 'n boeventronie! dacht ik in mezelf.
En ik leed eronder, ik leed harde, vlijmende pijnen, dat Maud zulk een aanstellerig
wanschepsel kon bewonderen. Hoe was het mogelijk! Hoe zag ze toch niet, hoe
begreep ze toch niet wat voor een abominabele poen die kerel wezen moest! Het
vergalde mijn avond, die vent wierp door zijn enkele tegenwoordigheid een akelige
schaduw over al mijn vreugde.
Eensklaps had ik een geweldige emotie. Hij was klaar, had afgerekend en stond
op; en ik zag, ik vóélde, dat hij naar ons tafeltje toe kwam! Zou hij heus durven?
Werkelijk! Daar was hij! Daar stond hij!
Hij stond daar in rok en witte das, met zijn drie eieren en zijn toast in zijn te dikke
lichaam en hij boog groetend, met een akelige glimlach op de lippen, naar Mama en
kuste haar de hand.
In onwillekeurig walgen keerde ik even machinaal het hoofd om. Hij groette
‘Auntie,’ hij groette Maud, hij groette Papa, en dan weer tot Maud zich wendend
hoorde ik hem vragen:
- Goed nieuws van Reggy?
- Heel goed, dank u, hoorde ik Maud antwoorden.
- Wanneer verwacht u hem terug? vroeg nog de vlegel.
- Waarschijnlijk tegen het eind van de volgende maand, antwoordde Maud, een
lichte kleur krijgend.
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Hij glimlachte, fatterig voldaan, boog weer en vertrok, zonder met een woord of een
blik van mij notitie te hebben genomen.
Even keek ik naar ‘Auntie’ op. Haar ogen stonden strak op mij gepriemd en haar
lippen hadden een soort glimlach, die tot in 't diepste van mijn ziel drong.
Ik keek naar Maud. Er lag eensklaps iets vreemds en ernstigs over haar gezicht.
Zij leek mij plotseling zo koud als ijs. Wat was er toch gebeurd? En wie was die
Reggy, waar de vlegel naar gevraagd had? Was dat Mauds gehuwde broer, die in
Philadelphia woonde? Of...
Opnieuw keek ik naar ‘Auntie’ en 't werd kil in mij. Er was ineens 'n soort van
gêne over ons gekomen; en even heerste er een stilte, die de muziek gelukkigerwijze
door een meeslepende wals enigszins aanvulde. Ik voelde mijn hart jagen en kloppen,
alsof het barsten ging.
't Diner was afgelopen. De klok wees kwart over tien en Papa oordeelde dat het
tijd werd om de boot te halen.
Met een bescheiden gebaar wenkte ik naar de maître d'hôtel om af te rekenen. Hij
knikte; en 't ogenblik daarna bracht hij mij, met innemende glimlach, de nota
dichtgevouwen op een zilveren plateau, als een vertrouwelijk document van zeer
gewichtige betekenis.
Ik ontplooide die even en las een bedrag waar ik, nu voor de derde maal in die
enkele dagen, in figuurlijke zin van omviel. Maar ik hield mij goed. Ik ging in mijn
portefeuille, haalde er, onder de vorm van bankpapier, een klein fortuintje uit, schoof
het onder de rekening, op de schaal.
Mama was opgestaan. Met de vriendelijkste glimlach van al haar valse tanden
reikte zij mij de hand en bedankte mij zeer, zéér hartelijk. ‘Auntie’ deed hetzelfde,
met ogen die flikkerden, en ook Maud kwam mij danken, heel zacht en lief en
vriendelijk, met een lange, warme handdruk en een uitdrukking van grote sympathie
in haar sprekende blik. Papa, op zijn beurt, schudde mij krachtig beide handen en
voorspelde mij dat ik een prachtige carrière zou maken in Amerika, ja, dat ik er
miljonair zou worden. Hoe en waarom hij juist op dat idee kwam terwijl hij me
nagenoeg heel mijn beurs had zien ledigen, was mij niet duidelijk en is het mij nu
nog
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niet, maar zo zei hij toch.
Langzaam en statig laveerden wij tussen de reeds half verlaten tafeltjes heen. Er
werd nog hier en daar geknikt en gegroet en de bruine kerels met hun rode jassen en
fluwelige ogen speelden en keken nog hartstochtelijker dan bij onze aankomst, en
ik kreeg de gekke indruk, dat ze met hun opgewonden gedoe de laatste centen uit
mijn beurs wegspeelden. Mantels en overjassen werden aangetrokken en wij kwamen
aan de ingang. Een lange file rijtuigen stond langs 't trottoir. Papa wenkte er een, een
bediende in livrei opende het portier en de familie stapte in.
Glimlachend stond ik nog even, in de zachte lentenacht, onder de elektrische
booglampen te groeten en te wuiven. En een laatste maal zag ik haar, háár alleen, in
al haar betoverende schoonheid, met wit bont om de goddelijke hals en met gans
haar ziel in de glinsterende afscheidsgroet van haar prachtige ogen. Toen reed het
rijtuig heen...
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X
Die nacht lag ik rusteloos te woelen in mijn bed zonder de slaap te kunnen vinden.
Ik voelde, dat het tot een punt van heftige crisis in mijn leven was gekomen. Ik
draaide en keerde mij om en mijn hart klopte gejaagd, als met korte, harde
hamerslagen.
Hoe was de avond nu eindelijk geweest: een succes, of een ‘failure’? Was ik een
stap verder gekomen in het leven en het hart van Maud, of bleef dat nog steeds 't
zelfde: onzeker, raadselachtig, twijfelachtig? Ik wist het zelf niet; heus, ik wist het
niet! Ik voelde weer haar handdruk bij het afscheidnemen en zag de straling van haar
prachtige ogen, die mij van liefde deden sidderen; maar ik herinnerde mij ook weer
haar plotselinge koelheid en het soort gêne dat over haar kwam, toen die kerel, die
vent, die abominabele fat, die walgelijke mister Bunk haar aan ons tafeltje kwam
vragen, of zij goed nieuws van Reggy had.
Reggy!... Reggy!... Wie was die Reggy?... Was dat de oudste zoon, die in
Philadelphia woonde? Heette hij werkelijk zo? Had ik hem niet een paar keer anders
horen noemen, terwijl ze mij zijn portret op de piano toonden?... Eensklaps kreeg ik
als een bons in 't hart, terwijl ik mij heel duidelijk herinnerde. Basil, heette hij, Basil!
Ik zag Papa nog naar de foto wijzen en hoorde 't hem nog zeggen! Reggy was dus
een ander; maar dan toch een die de familie kende, en goed kende, aangezien ze
nieuws van hem ontvingen. Wie was het dan wel en hoe kwam het dat ze nooit met
mij een enkel woord over hem gesproken hadden?
Ik gooide mijn dekens van mij af, blies alsof ik stikte, sprong uit mijn bed, haalde
de gordijnen van mijn ramen op. Ik kon het niet langer meer uithouden in de benauwde
eenzaamheid; ik had kunnen snikken van ellende en ik trok een van
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mijn vensters wijd open, haalde diep adem en staarde wijd over de grootse, nachtelijke
eenzaamheid van New York.
De lucht was zacht en zwoel en vol mysterieus leven. De nachtelijke lentehemel
schemerde wazig-blauw doorprikt met vele stille lichten. De stilte was
indrukwekkend-groots en toch gonzend van diep-trillend leven. Men voelde als 't
ware de levende rust van de geweldige stad. Er droomde een zware ritmus in. En af
en toe was het alsof de slapende reus even ontwaakte: de fluit van een locomotief
gilde, als een schrille noodkreet; de stoomhoorn van een steamer brulde, in langgerekt
en schor geloei; en de rode en groene lichten aan de oever gulpten in het kabbelend
water neer, als brekende stralen van zwavel en bloed.
Wat deed ze nu, op 't zelfde ogenblik, dat ik hier aan mijn open venster stond te
staren en te lijden? Zij sliep natuurlijk, in zalige, onbezorgde rust; of zij droomde,
maar niet van mij: zij droomde, van een ander, van die mij onbekende, van die Reggy,
waarnaar de walgelijke poen aan ons tafeltje was komen informeren. O, die vlegel,
hoe haatte ik hem! Wat had ik hem graag tegen het te dikke lijf willen aanvliegen
en hem in het zelfvoldane gezicht willen schreeuwen: Ploert! Bruut! Vraag excuus,
smeek om genade, of 'k sla je de dikke kop in! Mijn vuisten knelden in elkaar, mijn
tanden knarsten; ik had hem levend kunnen villen, hem verscheuren!
Mijn hart joeg en klopte, rusteloos. Aan slapen was geen denken meer. Wanhopig
staarde ik in de nacht, over de oneindigheid van New York en ik reikhalsde naar 't
donkergrijze westen, in de richting waar zij woonde, alsof het mogelijk was, dat ik
haar zien kon. Haar zien! Haar zien! Al de verlangens van mijn ziel, al de zintuigen
van mijn overspannen lichaam waren tot dat doel gericht. Om haar nu nog eventjes
te zien en met haar te mogen spreken, had ik jaren van mijn leven willen afstaan.
Het scheen mij toe of alles weer terecht zou komen, of alles weer heel goed en zacht
zou zijn, als ik haar ook maar even zag en met haar sprak. Wie weet,... wie weet!...
Misschien toch was ook zij niet tevreden; misschien lag ook zij nu rusteloos en
slapeloos op haar eenzame kamer!... Als ik mij nu aankleedde en met de elektrische
tram die, ik wist het, ook 's nachts nog om het half
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uur reed... Ik kon toch niet slapen; wie weet... wie weet... of ik aan haar raam geen
licht zou zien, of ze niet zou vóélen dat ik komen moest, of ze mij niet wachtte...?
Met jagende haast, zonder verder na te denken of te aarzelen, rukte ik mijn kleren
aan. Ik keek op mijn horloge. Kwart over twee. Als ik mij repte kon ik de elektrische
van halfdrie nog halen. Ik stopte de veters in mijn laarzen zonder die aan te rijgen,
nam hoed, stok en jas, rende, in de duisternis, de trappen af. Het ogenblik daarna
liep ik door de stille straten in de lenteluwe nacht.
Het licht van de elektrische flikkerde in de verte en ik holde er naartoe in stormpas
om toch op 't uiterst ogenblik nog niet te laat te komen.
- Plenty of time; plenty of time, zei mij kalmerend een bediende, toen hij mij buiten
adem aan zag rukken.
- Gaat hij nog niet? vroeg ik wanhopig.
In 't schijnsel van een lamp haalde de man zijn horloge uit.
- Over zeven minuten; de andere moet nog eerst arriveren, berichtte hij.
Ik ging in een hoek de veters van mijn laarzen aanrijgen en keek naar de van binnen
verlichte, wachtende tram.
Er zaten een tiental mensen in: enkele slaperige arbeiders met hun gereedschap;
een paar jongelui die lachend pret maakten en wat dronken schenen; een man eenzaam
in een hoekje, met donkere snor en peinzende ogen.
De huizen daaromheen sliepen in duisternis, met dichte luiken. Mijn scherp
gespitste waarnemingsvermogen merkte de dingen op; de gedachte drong in mij dat
de huizen, evenals de mensen, een eigen leven leefden en dat zij, na 't volbrengen
van hun dagtaak, moesten rusten en slapen. Ik voelde sterk dat alles rust en slaap
behoefde om normaal te zijn en dat het abnormaal was als een tram zo laat nog reed
en abnormaal ook wie daar nu mee reisde. Die mensen waren uit hun natuurlijk leven,
uit hun evenwicht geslagen, en zo was ik ook, ik die nu, door mijn zenuwen
opgezweept, in dit vreemde oord, het onbekende en het lege van de nacht instormde,
om een hersenschim na te jagen. Ik gaf mij zeer goed rekenschap van 't gekke van
mijn daad, maar deed die toch.
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De telegraafdraden langs de spoorweg zongen mysterieus naar de donkere verte,
alsof zij geheimzinnig spraken en de elektrische draadleiding begon te trillen, met
een geluid van zink. Toen kwam een bleke schemergloed ginds aan de einder boven
op de heuvel klimmen en weldra zag ik een helder lichtpunt, dat zienderogen groter
werd en flikkerend naderde.
- Instappen! berichtte de conducteur; en de wattman kwam uit een donker houten
huisje en nam zijn plaats in op het voorbalkon. Zacht en snel reed de elektrische weg.
Het hamerde en klopte in mij, en droog hikte mijn keel, met korte tussenpozen.
Ik voelde mij heel week en zwak. Ik benijdde de kalmte van mijn medereizigers: de
slaperige moeheid van de werklieden, de zorgeloze jool van de ietwat aangeschoten
jongelui, de starende rust van de man in de hoek met de donkere snor en de peinzende
ogen.
De tram hield op. Ik schrikte, machinaal. De conducteur riep een naam en de
vrolijke jongelui stapten licht waggelend uit. Even verder stopte hij weer; en op hun
beurt verlieten de slaperige arbeiders de wagen, met hun nachtsjouwersgereedschap
over de rug. Toen reed de tram weer een heel eind, met alleen de donkere man en
mij op de banken. Er waren geen huizen meer; het licht scheen flikkerend op de langs
de weg geplante bomen en maaide ze telkens, met een zwiep, als 't ware in de
duisternis om. De beugels trilden op de leidraad, met een geluid van zink.
De tram hield stil. Hij was aan zijn terminus gekomen, en een andere die gereed
stond, reed weer af.
Ik stapte uit, door de peinzende man gevolgd. Ik zag een ogenblik zijn donkere
silhouet naast mij; en dan verdween hij, als door de duisternis opgezogen.
Al spoedig was ik voorbij de enkele slapende huizen die daar stonden. Ik kende
mijn weg en wende aan de duisternis, die lichter scheen te worden. De villa's
schemerden achter de bomen en veel schone sterren blonken in de stille hemel.
Bij de kruisweg nam ik links, de heuvel op. Ik zag de weg, grijsachtig-blond,
tussen de donkerder velden. Er waren daar geen bomen meer en de ganse hemelkoepel
met al zijn sterren welfde er ontzaglijk-groots over het slapend land. De
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lucht was heerlijk fris en zuiver en drong mij als een milde balsem in de longen.
Zachter klopte en hamerde het hart.
Even bleef ik staan. Wat kwam ik daar nu eigenlijk doen? Ik kon geen redelijk
antwoord vinden. Een soort van nuchterheid zonk stilaan in mij neer, ontgoochelend,
maar meteen stillend, bedarend. 't Was mij te moede alsof ik reeds mijn doel bereikt
had en nu terug mocht keren. Heel duidelijk besefte ik nu het nutteloze en onzinnige
van mijn daad, midden in die grootse stilte, midden in die heilige rust van de ganse
streek. Ik schaamde mij als 't ware; voelde de diepe wanklank met de rustige
omgeving.
Schoorvoetend toog ik verder. Daar schemerde reeds, op korte afstand, eenzaam
op de heuvel, háár villa onder de sterren. En dat leek alweer iets zo gewoons, iets zo
natuurlijks, dat ik mijn geest moest inspannen om te begrijpen hoe óngewoon en
ónnatuurlijk ik daar liep. Al mijn gekke illusies dat zij mij wachtte, dat ik haar zien
zou, dat ik met haar spreken zou en dat mijn verder levenslot die nacht beslist zou
worden, verdwenen als ijle rook bij het aanschouwen van de werkelijkheid uit mijn
ontspannen hoofd; en ik stond eindelijk vóór haar villa, en draaide er langzaam
omheen en stelde, bijna met een soort genoegen, vast, dat ook daar, evenals overal
elders, alles stil en rustig was, en dat nergens een lichtje door de luiken pinkte en dat
zij mij niet wachtte om de eenvoudige reden dat zij sliep, zoals alle andere mensen
in de omtrek op dat uur van de nacht sliepen.
Ik glimlachte. Ik glimlachte in mijzelf en om mijzelf waar ik daar roerloos stond
te staren. En ik voelde hoe vreemd de wereld is, terwijl ik overpeinsde, hoe ik, slechts
enkele uren geleden, tegenover haar zat, aan de feestdis van een luxerestauratie, in
een van de meest mondaine wereldsteden, en daar nu liep te zwerven als een landloper
in 't holle van de nacht, opgezweept door de onzinnige illusie haar nog eventjes terug
te zien.
Stil droop ik af. Het was opeens heel kalm in mij geworden. Het zonk en zeeg
alles in mij neer, als frisse dauw op drooggeschroeide lovers. Maar iets stond vast
in mij: muur- en rotsvast: ik wilde en zóu weten!... Ik zou haar schrijven, morgen
aan de dag; ik zou haar schrijven mijn liefde, mijn
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hoop en mijn lijden,... ik zou uit al die folterende onzekerheid geraken en eindelijk
weten wat het leven voor mij in bewaring hield: onverdeeld geluk, of onafzienbare
smart.
Ik kwam terug aan de tramhalte, waar in de nachtelijke stilte en eenzaamheid, de
telegrafische draden geheimzinnig zongen. Wat zongen zij: geluk of lijden? Het
kwam er niet op aan: over enkele dagen zou ik wéten...
Daar naderde de tram uit New York reeds in de verte. Ik was de enige reiziger
voor de terugtocht. De beugel zong op zinken snaren en ik stapte in.
Aan 't oosten schemerde heel zacht het eerste ochtendlicht. Een vogel piepte en
ergens in de beurt kraaide een haan.
De silhouetten van conducteur en wattman namen wezenlijker vormen aan.
De dag, - de grote dag - was aangebroken.
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XI
Ik schreef mijn brief in zachte spanning. Ik schreef hem, schreef hem over, schreef
hem nog eens.
Mijn ziel zong erin en klaagde; en háár verrukkelijk-schoon beeld stond aanhoudend
vóór mijn geest en in verbeelding vóór mijn ogen. Ik schreide en ik glimlachte. Ik
jubelde en twijfelde; ik was vol hoop, vol angst en vol van sterke hartstocht. Ik voelde
in mij de kracht om werelden te veroveren.
Toen de brief geschreven was en in zijn omslag dicht gezegeld, liet ik hem liggen
en ging wandelen. Ik had te werken, maar ik werkte niet. Ik ging wandelen. Nooit
heb ik duidelijker gevoeld, dat er plichten zijn die nog sterker dringen dan het drukste
werk.
Ik wandelde de ganse middag; ik luierde en slenterde door parken en door straten;
en er was in mij een soort van weerzin en van angst om op mijn kamer, waar de brief
te wachten lag, terug te keren. Ik dacht de ganse dag door aan die brief, en of het zo
wel goed was, en of ik niets essentieels vergeten had, en of het nog niet beter, mooier,
aangrijpender en ontroerender kon. Zou het niet goed zijn als ik hem nog eens
openmaakte en hem overlas? Zou ik in elk geval niet wachten tot de volgende ochtend,
er nog eens een nacht laten overheen gaan, alvorens hem te verzenden?
Langzaam, en twijfelend, keerde ik naar mijn kamer terug. Ik was moe van de
vorige dag, zou nu maar gauw gaan slapen. Morgen zou ik weer fris zijn.
Loom stapte ik de trappen op, opende mijn kamerdeur, draaide het licht aan.
Het eerste wat mij trof was 'n brief op mijn tafel. Geen handelsbrief, zoals er meer
kwamen; een ‘mondaine’ brief, als ik het zo mag uitdrukken, een fijne enveloppe,
met de hand van een vrouw.
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Zenuwachtig scheurde ik die open, keek en las.
Het schemerde even vóór mijn ogen; ik zag niet goed, begreep niet goed.
Ik streek de hand over mijn voorhoofd, lei de brief neer, nam hem weer op, en las,
en spelde, woord voor woord.
Toen begreep ik en een ontzettende emotie vol tegenstrijdige gewaarwordingen
stroomde als een hete gloed door gans mijn wezen.
Het was een brief van ‘Auntie’.
‘Auntie’ vroeg mij of ik haar de volgende dag, om vier uur, in New York, bij
Sherry's, wilde komen spreken! ‘Auntie’ schreef mij, dat ze zeer verlangend was mij
daar te zien, om mij iets mee te delen, dat zij als een plicht beschouwde en hoopte
wel, dat niets mij zou verhinderen om er te komen.
Kort was het briefje, maar heel vriendelijk van toon; en in zijn kort bestek omvatte
het voor mij als 't ware de beschikking over mijn ganse verder leven.
Voor de tweede maal lei ik het briefje neer en keek mij in de spiegel aan. Ik zag
zo wit als 't velletje papier waarop de ontzettende woorden neergeschreven stonden
en mijn voorhoofd was klam van transpiratie. Mijn benen voelden eensklaps zó zwak,
dat ik even moest gaan zitten.
Ik dronk een glas water en stak een sigaret op.
Toen las ik nog eens, voor de derde maal...
Het leed geen twijfel: ‘Auntie’ wou mij over Maud spreken! Dat voelde ik zo vast
en zeker als de vier strakke muren, die mijn kamer omsloten; maar wát ze mij over
Maud mee te delen had, dat was het raadsel, het onbekende, op de openbaring waarvan
ik bijna nog vierentwintig uren had te wachten.
Iets onvriendelijks kon het niet zijn. Daar was geen reden voor, daar had ik geen
aanleiding toe gegeven. De laatste blik die Maud met mij gewisseld had, toen ze
reeds, vóór Delmonico's, met haar ouders in het rijtuig zat, was er een geweest van
sympathie, van uitstralende sympathie, ja, bijna van liefde.
Van liefde...! Dat woord hield mij vast, prangde mij, als een klauw, om het hart.
Van liefde...! Zou ze werkelijk liefde voor mij voelen, en zou ze ‘Auntie’ bezigen
als afge-
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zant, om... ja, waarom dan eigenlijk... om mij te doen zeggen dat ze mij liefhad en
haar leven aan het mijne wenste te verbinden...?
Het leek mij vreemd; het leek mij gek; en toch... wat anders? Ik had haar immers
nog niets gevraagd, nog niets gezegd dat haar kon doen vermoeden, dat ik van plan
was haar ten huwelijk te vragen. Mijn brief was niet weg, gelukkig! gelukkig! Ik zag
hem daar nog op mijn tafel vóór mij liggen en ik strekte er de hand naar uit met
zwak-bevende vingers en stopte hem behoedzaam in mijn binnenzak, als vreesde ik,
dat hij vanzelf zou kunnen wegvliegen.
't Was vreemd, 't was gek; en toch: het kón bijna niet anders: ‘Auntie’ zou mij
over liefde spreken, over de liefde van Maud en mij!
Mijn rijke verbeelding maakte een sprong en ik zag mij vóór het feit gesteld, dat
mij levenslang aan haar verbond. Was ik nu niet gelukkig, over-en-overgelukkig!
Had ik nu niet bereikt waar ik al maanden lang naar snakte? 't Was vreemd, o, 't was
zo vreemd, maar een soort twijfel, een soort heimwee drong stilaan in mij. Ik dacht
alweer aan het verleden, aan mijn familie en mijn vrienden, aan 't zachte, blonde,
lieve Vlaanderen! Ik dacht aan de witte kerktorentjes van de vriendelijke dorpjes,
aan Meilegem-Noord en aan Meilegem-Zuid, aan de kalme lussen van de kronkelende
Leie, waarin zich, op het groen der weilanden de pittoreske roze-en-witte hoevetjes
weerspiegelden. Ik dacht aan Tieldeken en aan de jonkvrouw van 't Kasteel; ik dacht
aan alles wat ik daar gelaten had en hoopte weer te zien en voelde de diepste wortels
en de geheimste vezels van mijn wezen mij nu pijnlijk weer daarheen trekken, zoals
de wortels en de vezels van een boom, die men uit zijn oergrond los wil rukken. Zou
ik het waarlijk doen en voor altijd de banden van het zoet verleden afsnijden? Hield
ik werkelijk genoeg van haar? Was mijn leven zó in 't hare opgegaan, dat ik zonder
haar niet meer bestond? Was zij de zusterziel, de enige die voor mij op aarde bestond
en die ik wellicht vroeger in een ander leven had ontmoet? Ik weifelde; ik twijfelde.
Ik verlangde naar haar met de vurigste hartstocht, en ik aarzelde terzelfdertijd; ik
vreesde haast om dat zo zeer begeerde voor altijd
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in mijn bezit te krijgen. Ik had háár gewild; en ook het andere. En ik wist wel dat
zulks niet mogelijk was, dat er een keuze móést geschieden; en dat die keuze, hoe
ze ook uitviel, mij of het een, of het andere zou doen betreuren. Ik leed, zoals men
lijdt wanneer men nog geen vijfentwintig is en in zich de kracht gevoelt om gans de
wereld te bezitten. Ik leed zoals men lijdt wanneer men nog niet werkelijk geleden
heeft.
Het hart klopte alweer en hamerde onstuimig. En voor de tweede maal ging ik de
nacht in vol kwellende onzekerheid en vol gejaagde woeling.
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XII
Even vóór vier uur stond ik bij Sherry's ingang. Ik zou daar ‘Auntie’ opwachten. De
zenuwachtige overspanning was in mij ten top gestegen en ik voelde, dat ik geen
seconde rustig zitten zou daarbinnen. IJsberend liep ik langs het brede trottoir heen
en weer tussen de elegante menigte, met scherpe aandacht de gezichten opnemend.
Mijn keel hikte droog en spasmodisch; elk ogenblik keek ik op mijn horloge.
Toen ik zowat voor de tiende maal weer bij de ingang even stilhield ging achter
mij de glazen draaideur rond en een bediende in wit buisje met vergulde knopen
kwam naar mij toe en deelde mij mede dat daarbinnen een dame op mij zat te wachten.
Ik schrikte hevig, keerde mij om, bonsde tegen de draaideur, strompelde binnen.
Was ‘Auntie’ dan tóch binnengekomen zonder dat ik het bemerkt had?
Er waren nog maar weinig mensen en ik zag haar dadelijk,... ik zag haar felle ogen,
in een hoekje, helemaal achter in de ruime, ietwat somberige zaal. Zij wenkte mij en
ik spoedde mij naar haar toe. Zij zat alvast met thee en gebakjes. Ik maakte mijn
diepste excuses, dat ik haar onwillekeurig laten wachten had.
- Ik had u reeds gezien, vóór 't raam en dacht dat u zoudt binnenkomen, glimlachte
zij. - Toen ik merkte dat u heen en weer bleef lopen, heb ik u maar laten roepen.
Zij wees mij een rieten leunstoel en verzocht mij te gaan zitten. - Thee? vroeg ze
nog; en schonk mij alvast in.
Ik nam plaats, lei mijn hoed naast mij, en keek haar even aan. Er was iets
ongewoons in het gezicht van ‘Auntie’: iets straks, bijna getrokkens. Het was alsof
ook zij die nacht niet had geslapen. Alleen de ogen blonken, met hun gewone,
onverwoestbare felheid.
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- Ik heb hier dit eenzaam plaatsje uitgekozen, om rustig te kunnen praten, begon ze.
Ik heb u iets te zeggen. Ik beschouw het als mijn plicht u een gewichtige mededeling
te doen... voor het misschien te laat zou zijn, voegde zij er na enige aarzeling aan
toe.
- Ik luister, zei ik, zenuwachtig hikkend.
- Wellicht moet ik u pijn doen, sprak ze met gedempte stem, en eensklaps heel
diep ernstige en werkelijk bedroefde ogen.
- Wat is er? Wat is er toch? schrikte ik. En 't was alsof eensklaps al mijn schone
luchtkastelen vóór mijn voeten in gruzelementen neerstortten.
- O, schrik niet, voer ze voort; - 't is beter nu dan later. Ik moet u over Maud
spreken.
Ik knikte, zwijgend, onbekwaam een enkel woord te uiten.
- Ik vrees, zei ze... - ik vrees... dat heb ik althans menen op te merken - dat Maud
u niet gans onverschillig laat en dat u wellicht ernstig aan haar zoudt kunnen denken.
- Kán dat niet? Mág dat niet? ontsnapte 't mij in plotse, ontembare wanhoop.
- Het mág wel, maar het kán niet, antwoordde ‘Auntie’ droevig.
- Waarom? kreet ik dof.
‘Auntie’ zuchtte, aarzelde.
- Waarom! herhaalde ik dringender.
- Omdat ze reeds verloofd is!!
Het werd eensklaps heel stil in mij. Het werd doodstil, alsof mijn leven meteen
ophield te bestaan. Ik staarde ‘Auntie’ roerloos aan, met strakke ogen en mijn lippen
gingen van elkaar, zonder een klank te uiten. Ik zat als dood op mijn stoel.
- Drink even van uw thee, zei ‘Auntie’ bezorgd.
Ik dronk, machinaal, zonder te proeven.
- Herinnert u zich, dat mister Bunk eergisteren aan ons tafeltje kwam vragen of
wij goede berichten hadden van...
- Van die Reggy? kreet ik.
- Juist, van Reggy. - Reggy Clarke, die op reis is in Australië voor handelszaken
en de volgende maand naar New York terug zal keren, is de intieme vriend van mister
Bunk en sinds twee jaar met Maud verloofd.
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‘Auntie’ zweeg. Zij zag een weinig bleek en haar sterke ogen hadden een ernstige
uitdrukking. In mij gonsde en bruiste het als een orkaan die niet tot uitbarsting kan
komen. Met een pijnlijk scherpe perceptie zag en hoorde ik alles wat om mij heen
gebeurde: ‘Auntie,’ die zenuwachtig met haar lepel in het kopje roerde; de draaideur
bij de ingang, die voortdurend rondtolde en aldoor mensen in en uitliet; de bedienden
in witte buisjes met vergulde knopen, die bedrijvig heen en weer liepen. En dezelfde
folterende helderheid, die mij al die onbeduidende details zo nauwkeurig deed
opmerken, leefde en trilde ook, niettegenstaande alle stormen en emoties, in mijn
diepste binnenste. Ik kon mijzelf als 't ware objectief ontleden, mij exterioriseren in
de gedaante van een ander, die zou voelen en zou lijden wat ik op dat ogenblik voelde
en leed. Ik wist en hoorde wat die ander in mijn plaats zou moeten antwoorden om
zijn figuur te redden: antwoorden, met zelfbeheersing, dat hij ‘Auntie’ dankte voor
haar vertrouwelijke mededeling, maar dat hij nooit ernstig aan zulke dingen had
gedacht, dat hij er nooit aan zou hebben dúrven denken, dat hij alleen de warmste
sympathie en de grootste bewondering voor Maud gevoeld had; en dat hij wel begreep,
ofschoon met diepe spijt en droefheid, dat 't nu uit moest wezen tussen hen... Zo
voelde ik te moeten antwoorden, met waardigheid en ernst; maar ik kon niet, ik kón
niet!... de smart en de teleurstelling waren te overweldigend groot, mijn verwrongen
gezicht verried mijn gevoelens en ik vond slechts een kreet, een droeve noodkreet:
- Waarom heeft nooit iemand daarover gesproken? Waarom heeft, zij vooral, dat
zolang voor mij geheim gehouden!
- Dat heb ik haar ook verweten; en zij zelf, trouwens, verwijt het zich ook! viel
‘Auntie’ levendig in. - O, zij lijdt er onder, weet u, want zij houdt van u. De halve
nacht heeft ze gehuild, na het diner bij Delmonico. Tot twee uur ben ik bij haar op
haar kamer gebleven!
- Wat zegt u daar! kreet ik.
- Jawel, antwoordde ‘Auntie’ enigszins verwonderd. - Verbaast u dat zo zeer?
Tranen kwamen in mijn ogen. De emotie overweldigde mij, plotseling. En ik
bekende haar, week en zwak, hoe ik daar
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ook diezelfde nacht, bijna op 't zelfde uur, rond hun villa gedoold had.
‘Auntie’ was diep aangedaan. Zij drukte even mijn hand en haar harde ogen
kwamen eensklaps vol zachtheid.
- Hoe jammer, hoe vreselijk jammer dat het niet kan, maar het kán niet, zuchtte
zij.
Wij waren uitgesproken en een droeve stilte kwam in ons. Wat wij nu nog verder
zouden zeggen kon niets meer wezen dan een matte naklank van hetgeen reeds was
gezegd. Misschien, wie weet, zou er nog later iets te zeggen zijn. Nu was er niets
meer te zeggen.
Langzaam rees ‘Auntie’ op.
- Is het nu uit? Zal ik nu niemand van u allen ooit meer zien, of nog iets van u
horen? vroeg ik diep neerslachtig.
- Ik zal u schrijven, u op de hoogte houden als u 't wenst, beloofde ‘Auntie’ plechtig.
Ik wou haar nog enige laatste woorden toevertrouwen voor Maud; ik zocht naar
die woorden in mijn overvol gemoed, en vond ze niet.
- Adieu,... adieu... kon ik enkel snikken; en drukte een kus op haar hand.
Ik zag haar door de draaideur tollen en vlug voorbij het raam passeren. En gans
alleen, met al mijn zware droefheid, stond ik in 't grote New York.
Nooit meer heb ik iets van hen gehoord. Is Maud getrouwd? Heeft ‘Auntie’ ooit
geschreven en raakte soms haar brief verloren? Ik weet het niet. Nog lang heb ik
wachtend gehoopt, maar stilaan is dat alles weggetaand, zoals alles eens wegtaant:
vreugde, droefheid, smart...
't Was als een droom geweest; en dromen zijn slechts dromen...
Nu denk ik er somtijds nog aan, maar zonder bitterheid en zonder leed.
Het is toch mooi geweest; het waren schone dagen... En het was jong en fris, naïef
en onbezonnen! 't Was een illusie, een roman: de roman van een Schaatsenrijder!
Nu is er slechts tragedie op de wereld...
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Zoals het was...
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Aan mijn zoon,
die Vlaanderen kent,
die de geest van Vlaanderen begrijpt,
die Vlaanderen liefheeft.
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Eerste deel
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I
De olieslagerij en graanmaalderij van meneer De Beule bestond uit een aanzienlijk
complex ouderwetse gebouwen, omgeven door een grote, mooie, ouderwetse tuin.
Vroeger woonde daar een dorpsrentenier. Het woonhuis stond afgezonderd, aan
de straatkant; en de gebouwen, die later tot fabriek zouden dienen, vormden in die
tijd een soort hofje, waarin minvermogenden en oude mensen woonden. Het lag een
kleine honderd meter van het woonhuis af en had een aparte ingang naar de
dorpsstraat.
Meneer De Beule had, na het overlijden van de rentenier, het ganse eigendom
gekocht. Hij liet er zijn fabriek oprichten, eerst kleintjes, van lieverlede op meer
uitgebreide schaal, tot het ene na het ander al de kleine, ouderwetse huisjes erin waren
opgeslorpt. De oude en geringe mensjes, die dan om beurten naar een andere woning
moesten uitzien, mopperden meestal wel een beetje; maar daar was nu eenmaal toch
niets aan te doen, en degenen die jong volkje hadden trachtten er hun voordeel uit
te halen: de jonge mannen en de meisjes boden meneer De Beule hun diensten aan,
die ze dan ook wel bij voorkeur in zijn fabriek gebruikte.
De fabriek van meneer De Beule was de enige die op het dorp bestond en gold
daar bij de mensen als een soort lichtpunt van vooruitgang. Het was voornamer te
werken in een industrie die door stoomkracht werd gedreven, dan te ploeteren in een
of ander werkhuis, waar die nog door handenarbeid, door gewone paardekracht of
in een windmolen geschiedde. Een ophefmakende gebeurtenis was het geweest toen
de stoommachine, - een tweedehandse, - voor het eerst in 't dorp verscheen. Van ver
in de omtrek waren de mensen er naar komen kijken. Vooral de drie stoomketels:
een grote en twee kleinere, en het reusachtig vliegwiel, op aparte wa-
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gens door twaalf paarden voortgesjouwd, hadden ontzaglijke indruk gemaakt. De
dorpsonderwijzer was er met de schoolkinderen naar komen zien en had hen daar
ter plaats een les in mechaniek gegeven; en ook meneer de pastoor en meneer de
onderpastoor stonden erbij, vol belangstellende nieuwsgierigheid. Het lossen en op
zijn plaats brengen van al dat formidabel tuig leek wel een onderneming die niet
zonder levensgevaar kon aflopen. Vreemde mannen, - mecaniciens uit de stad, die
een eigenaardige taal spraken, welke de dorpelingen soms maar half verstonden, voerden er beheer over het werk, en deelden gillend en soms vloekend hun bevelen
uit, tot niet geringe ergernis van meneer De Beule, die, gescandaliseerd vanwege de
aanwezigheid der geestelijken, hen wel eens moest verzoeken minder krasse termen
te gebruiken. In voor- en tegenspoed ging zowat een zomer met de installatie heen;
en, op een eerste oktober, was alles eindelijk kant en klaar en werkte de fabriek.
Er stonden, zes heibanken, twee pletmolens en twee koppels maalstenen. Dat alles
bevond zich in een ruim en donker vertrek, met lage, bruine balken. Daarnaast, in
een lichter, ietwat opgesierde plaats, als voor een luxeding, prijkte de stoommachine,
door een muur met binnenramen van de zogenaamde ‘stamperij’ gescheiden. Door
die binnenramen, over de werkende machine en door de buitenramen van de
machinekamer heen, zag men vagelijk de zonnetintelende grasvelden en de wuivende
kruinen van de mooie oude lusttuin.
Klokslag zes in de ochtend begon het werk. De stoker zette de stoomkraan open;
en met een zucht ging de machine aan 't ronddraaien. De tandraderen knarsten, de
drijfriemen gleden rekkend, als grote, grauwe schemervogels, over de glimmende
wielen heen en weer, de ronde koperballen van de regulator zetten zich tollend uit
als een gestrekt danseresjaponnetje; en het formidabel vliegwiel wentelde en boogde,
de helft van de machinekamer in beslag nemend, als een gevangen, maar geweldig
beest, dat aanhoudend zijn uiterste krachten inspant om zich los te worstelen. In de
‘stamperij’ begonnen dadelijk de kolossale pletmolens het fijne lijn- of koolzaad te
breken, de zes fornuizen warmden het, de man-
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nen trokken het in wollen zakken, die ze met hun handen platstreken en in leren
hulsels legden, en weldra bonsden in cadans de zware heibalken op de spitse houten
wiggen, terwijl, onder de felle drukking, de warme olie uit de zakken stroelde en in
grote, platte bekken, onderaan de persen opgevangen werd. Het was een hels lawaai
in die bedompte, schemerige ruimte; de telkens mechanisch opgehaalde en weer
losgelaten heien dansten als dol op de geknelde wiggen, men kon elkaar niet meer
verstaan, men moest luid gillen wat men wilde zeggen, tot de werklui eindelijk de
zware balken vastzetten en de sleutelheien loslieten, die met slechts drie of vier harde
bonzen de wiggen verlosten, in een geratel als van algemeen cataclysme. Dan werden,
hard als geribde planken, de stomende koeken uit de hulsels gehaald, vers gevulde
zakken er weer ingeduwd en opnieuw begon het zwaar dreunende dansspel, waarbij
de muren trilden en de balken kraakten. De werklui zwoegden, met opgestroopte
mouwen, een en al vetglimmend van olie. Een sterke, weeë lucht hing als in walmen
onder de lage zoldering en de vloer was glibberig, als met zeep bestreken. Weldra
was ook de molenaar aan 't werk; en in het log gebulk van de heibalken mengde zich
het nijdig-vlug getiktak van de graanmolen. Soms werkten allebei de molens en dan
werd het te zwaar voor de machine, die vertraagde en de koperen ballen van haar
regulator hangen liet, als moede kinderhoofden. De stoker kon dan geen steenkool
genoeg op zijn vuur schieten om voldoende stoom te krijgen; en niet zelden kwam
hij in het oorverdovend lawaai van 't ‘stampkot’ schreeuwen, dat de molenaar een
van zijn molens uit moest schakelen. Zodra dit gebeurd was kreeg de machine weer
volop kracht en adem en de zwaar-hangende regulator-ballen zetten zich dadelijk uit
en tolden even rond als een gestrekt danseres-japonnetje, tot alles weldra weer in
zijn geregelde beweging kwam en de arbeid gelijkmatig verder doorging, als een
loom en eentonig zwoegen zonder eind. Tegen acht uur 's ochtends hadden zij een
halfuurtje rust om hun tweede ontbijt te gebruiken. Als het mooi weer was deden zij
dat buiten op de binnenplaats van de fabriek, in een rijtje tegen de witgekalkte muur
gehurkt. Zij genoten even van de goede, frisse lucht onder het eten van hun rogge-
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brood en hielden een opgewekt praatje. Om halfnegen bonsden alweer de heibalken
en dat duurde dan tot twaalf uur, met als enige afwisseling het borreltje jenever, dat
Sefietje, de oude huismeid van meneer De Beule, hun om tien uur bracht. Dat was
een heerlijke verpozing! Zij sloegen het ineens naar binnen en voelden 't warm zinken,
tot diep in hun lichaam. Het leek wel of het dieper viel en warmer dan tot in de maag.
Zij werden er gans door verkwikt, en de meesten stopten daarop een pijpje of een
pruim tabak in hun mond en soms neurieden zij langzaam een liedje, in 't bonzend
dreunen van de heien. Jammer dat ze zo geen tweede borreltje kregen! Wat zou dat
deugd hebben gedaan! Om twaalf uur stond de machine stil en gingen zij middageten.
Sommigen woonden vrij ver van de fabriek af en moesten zich reppen om tegen één
uur terug te zijn. Anderen, die dichterbij huisden, vonden nog tijd om zich, na hun
haastig noenmaal, ergens een kwartiertje ter rust uit te strekken. Om één uur bonsden
alweer de heibalken. Om vier uur aten zij weer een boterham; en dan bonsden opnieuw
de heien tot acht uur 's avonds, in eindeloze eentonigheid, met nog eens een vleugje
opluchting tegen zes uur, wanneer Sefietje met hun avondborrel kwam.
De laatste uren waren dikwijls dof-zwaarmoedig. De avond daalde, grauwe
schimmen slopen onder de lage, bruine balken, en door het bulderend dansen van de
heien en het wentelen van het vliegwiel in de machinekamer heen zagen zij, met een
soort doffe weemoed in hun moede ogen, het rijke glanzen van de rode westenhemel
achter de schone, donkerende kruinen van de lusttuin. Weldra kwam een der
werkvrouwen de lichten aansteken, gewone petroleumlampen, die smeulden en
walmden en waarvan de gele vlam in 't dansen der heibalken meedanste. En dan
kreeg alles iets leegs en ijls, alsof het in 't onwezenlijke van een nachtmerrie gebeurde.
De grote, zware pletstenen tolden met vettige glanzen rond in een wonderlijk
elkaar-nahollen zonder ooit elkander in te halen; de heien gingen op en neer in een
soort spokendans; en de fornuizen, die in matte nagloed langzaam uitdoofden, leken
op stervende bivakvuren van een verlaten kamp. De arbeiders klopten het stof van
hun kleren en trokken hun
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opgestroopte mouwen, neer. Zij veegden langzaam met borstels de plek rondom de
persen schoon en eindelijk klonk uit de machinekamer het belletje, dat het zo lang
verwachte einde van de dagtaak aankondigde.
Langzamerhand vertraagde de machine haar wentelingen. De heibalken werden
de een na de ander opgehaald en met de sterke touwen vastgezet, 't gegons van de
raderen klonk zachter en verstomde, de vlugge drijfriemen, die de ganse dag, als
grote, stille schemervogels, over de staalgladde wielen heen en weer hadden gevlogen,
bleven in een laatste, rekkende spanning, roerloos-strak hangen. De koperballen van
de regulator lieten weer hun zware kopjes hangen; het nijdig vliegwiel gaf zijn poging
tot ontsnappen op; de stoomkraan had een laatste steunzucht en meteen was alles
stil. Haastig werden de lampen uitgedoofd en holderdebolder op hun klompen, met
hun linnen broodzakje en hun blikken drinkkruik samengesnoerd in de hand, trokken
de arbeiders in de duisternis huiswaarts.
De stoker, die het laatst moest blijven, dekte met grote schopvollen natte steenkool
en as het vuur onder de ketels af en ging de deuren sluiten.
De dag was afgelopen.
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II
Er werkten geregeld negen mannen in de olieslagerij en graanmaalderij. Bruun, de
stoker, was zowat hun chef. Het was een bleke man van middelbare leeftijd, met
fijne trekken en een volle, mooie zwarte baard. Hij had een vrij helder begrip van
mechaniek en was intelligent en slim. Maar zijn humeur was lastig en dat gaf wel
eens gehaspel met de andere werklui. Hij vertrouwde geen mens en stond veel achter
deuren en door sleutelgaatjes te spioneren. Daarbij was hij jaloers en afgunstig van
aard en zeer verliefd van complexie, zodat hij, hoewel gehuwd, als gevaarlijk werd
beschouwd door meer dan een der werkvrouwen, vooral door Zulma, bijgenaamd
‘de Witte’, die hij, waar hij maar kon, met zijn onbehouwen liefdesbetuigingen
achtervolgde.
Berzeel, de oudste van de ‘stampers’, volgde hem in gewichtigheid en betekenis
op. Berzeel had eigenlijk geen andere betekenis dan dat hij al van 't allereerste begin
in meneer De Beules fabriek werkzaam was geweest. Het was een kleine kerel van
een vijftigtal jaren, met een brutaal gezicht en een mank rechterpootje, dat hij bij
elke stap hoog op moest tillen, alsof hij over een hindernis schreed. Dat manke pootje
was 't gevolg van een geweldige vechtpartij, vele jaren geleden. Men had hem zo,
op een zondagnacht, half doodgetrapt en geslagen langs de weg vinden liggen. Altijd,
zover men zich heugde, was Berzeel een verwoed voorvechter geweest. Zacht als
een lam en vlijtig als een bij, zolang hij nuchter was en geen geld op zak had, werkte
hij zonder haast een woord te spreken, de ganse week door; maar zodra hij, met de
zaterdagavond, zijn weekloon ontvangen, zijn werkplunje uitgeschud en zijn
zondagskleren aangetrokken had, werd hij plotseling een ander mens en een soort
duivel. In de week verbleef hij met zijn broeder, als kostganger, bij een
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der huurders van meneer De Beule, maar hij woonde eigenlijk in een naburig dorp,
anderhalf uur afgelegen, en daar ging hij elke zaterdag tot maandag heen.
Die dag mocht hij de fabriek een paar uur vroeger dan de andere arbeiders verlaten
en hij begon met te voet te gaan, het pijpje in de mond, de stok in de hand, door de
schone, wijde velden. Dat was verrukkelijk van lichte vrijheid, na al die lange dagen
van benauwing in de sombere fabriek; maar de weg was lang en het verminkte been
werd gauw moe, zodat hij nog niet zo heel ver was gevorderd, wanneer hij bij een
herbergje stilhield, om er wat uit te rusten en te pleisteren. Hij droeg zijn geld op
zak, hij hoefde zich dus niet te generen; hij dronk een borreltje, dat o zo heerlijk
smaakte, en nog een en nóg een, totdat hij helemaal weer flink was en uitgerust om
de tocht verder door te zetten. Dat verdere ging meestal tot het volgend landelijk
herbergje. Daar woonden mensen die hij heel goed kende en die 't hem zouden kwalijk
nemen als hij langs ging zonder even binnen te komen; en zo, van 't ene kroegje in
het ander, werd hij langzaam aan geweldig dronken en het was helemaal geen
zeldzaamheid als hij ten slotte onderweg door een of andere boerekar moest
opgenomen worden en dan voor zijn huis werd afgeladen, als een levenloos pak
bestelgoed, dat na veel sjouwen zijn bestemming heeft bereikt.
De nachtelijke rust, in zover hij die dan kon genieten, noch de daarop volgende
zondagsrust vermochten doorgaans niet de minste vernuchtering in hem teweeg te
brengen. Integendeel. Het geweldig quantum ingenomen alcohol bleef in zijn verhitte
lichaam doorgisten en koken; en, ondanks de smekingen van zijn zuster, met wie hij
leefde, zette hij al van in de vroege ochtend weer uit, zogezegd om de eerste mis bij
te wonen, maar in werkelijkheid om verder te gaan drinken en slampampen. Dan
kreeg hij soms ruzie, er werd gevochten, hij kwam niet thuis op 't etensuur, ook niet
op 't uur van slapen-gaan en zijn zuster moest meestal eindigen met in de nacht de
dorpsherbergen af te lopen tot zij hem ergens opdiepte en hem, na heel veel moeite
en smeekbeden, wist mee naar huis te tronen. Daar sliep hij eindelijk zijn roes uit,
in een beestachtige snurkslaap van uren en uren, zodat hij dan
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ook 's maandags niet op tijd in de fabriek was en wel eens eerst 's namiddags en zelfs
dinsdags aankwam, de kop gezwollen, de ogen uitgepuild, op meters afstand stinkend
naar drank, onkennelijk, alsof 't een ander wezen was. Meneer De Beule en zijn zoon
keken dan verwoed, zonder echter al te veel te durven brommen; en Berzeel, van
zijn kant, toonde berouw en schaamde zich diep, een of ander kaal excuus verzinnend;
en verder werkte hij dan ook de ganse week als een paard, tot het nog eens
zaterdagnamiddag werd en de onvermijdelijke nieuwe uitspatting, al vóór ze losbrak,
in zijn ogen zat te glimmen.
Naast Berzeel stond zijn jongere broeder Pierken aan de heibalk. Pierken leek niet
in 't minst op Berzeel. Nooit zou iemand gedacht hebben dat het twee broeders waren.
Pierken was klein, rond en dik, met poppig-frisse wangen, die blonken als rijpe, roze
appeltjes. Hij proefde nooit sterke drank, behalve het ochtend- en het avondborreltje,
dat de oude meid van meneer De Beule, uit aloude traditie, in de fabriek ronddeelde;
hij spaarde zijn geld en 's zondags, in plaats van als Berzeel in de herbergen te zitten,
las hij rustig thuis zijn centenkrantje. Daar diepte hij allerlei kennis en wijsheid uit
op; en, zonder dat hij 't zelf in het begin vermoedde, ontwikkelde zich in hem een
vaag begrip van de grote, sociale vraagstukken, in de verhouding van de Arbeid tot
het Kapitaal. Het troebleerde hem, gaf hem soms iets rusteloos en ontevredens; hij
bracht zijn krantje mee naar de fabriek en las er soms, in de schafttijd, aan de andere
arbeiders einden uit voor, vragend wat zij ervan dachten. Er leefde in hem een duister
besef van geleden onrecht, van dupe-zijn, van niet de volle waarde krijgen voor wat
hij, en ook de anderen, aan arbeid leverden. Waarom moesten de toestanden zo zijn
en blijven! Waarom mochten meneer De Beule en zijn zoon, die slechts werkten als
zij werken wilden, in weelde leven, terwijl zij, de arbeiders, van de ochtend tot de
avond moesten ploeteren, zonder enige hoop ooit iets meer dan het pover dagelijks
broodje te verdienen! Pierken liep daar in zijn schaarse rusturen over te peinzen en
te tobben en het maakte hem mistroostig en chagrijnig. Dat uitte zich wel niet in
onwil op het werk en nog minder in bedekt
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of openlijk verzet; maar Pierken was niet tevreden, nooit tevreden over zijn lot en
hij volbracht zijn arbeid slechts uit dwang, zonder de minste belangstelling of liefde.
Voor niets ter wereld zou hij ook maar één enkele minuut langer aan zijn bank hebben
gestaan dan volstrekt hoefde; en als hij zijn weekloon ontving zei hij ook nauwelijks
dank, stil-brommig in zichzelf oordelend dat het eerder zijn meesters waren die hem
moesten dankzeggen, om het vele dat hij had gegeven voor het weinige dat hij van
hen in ruil ontving. Meneer De Beule en meneer Triphon, zijn zoon, hielden niets
van Pierken en meer dan eens was er sprake van geweest hem te ontslaan. Zij lieten
het echter nog uit ontzag voor Berzeel, die een uitstekend werkman was als hij niet
dronken liep; maar meneer De Beule had hem beslist verboden voortaan zijn
centenkrantje naar de fabriek mee te brengen en er in schafttijd aan de andere arbeiders
uit voor te lezen.
Naast Pierken stond Leo. Leo was een vent van middelbare leeftijd, kort en
gedrongen, en sterk als een stier, die soms halve dagen nurks en zwijgend aan zijn
werk kon staan, en dan opeens uitbundig uitflapte, en gilde, en lachte, dat de ganse
fabriek ervan dreunde. Wanneer hij in een van zijn stugge, zwijgzame buien verkeerde,
was het maar beter hem met rust te laten, want anders kreeg men al heel licht ruzie
met hem; en wanneer hij in een van zijn luidruchtige buien verkeerde, was het ook
maar geraden hem liefst uit de weg te gaan, want dan kon hij soms zó geweldig
worden, dat hij je uit louter opgewondenheid omverliep, wat ook al aanleiding tot
ruzie geven mocht. Eigenlijk was hij de sterkste, en beste, en vlugste en ook knapste
werkman van heel de fabriek. En omdat hij dat zelf heel goed wist, kon hij het maar
moeilijk uitstaan dat Pierken b.v., die hij als een luiaard beschouwde, zich voor de
buitenwereld zowat als de intellectuele chef van de fabriek aanstelde en te pas en te
onpas geurde met de goedkope wijsheid, die hij uit zijn centenkrantje opdiepte. Leo
was de man, die altijd werd ter hulp geroepen wanneer er iets te doen was, dat
buitengewone spierkracht en vlugheid vereiste. Die hulp werd hem dan ook als een
gunst gevraagd en nooit tevergeefs, wijl hij trots was op zijn kracht en knapheid.
Maar verkeerde hij dan toevallig
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in een van zijn stille, nurkse buien, dan ging hij naar de zware taak toe met een strak
en stug gezicht zonder een enkel woord te uiten; en verkeerde hij toevallig in een
luimige en opgewonden bui, dan liet hij meestal een echt dierengebrul als antwoord
horen: een ‘ja’ dat galmde als een langgerekt en dreunend ‘Oajoáek’-geloei, iets, dat
men door het dansen en bonzen van de heibalken heen, somtijds tot op de straat kon
horen en dat meer dan eens meneer De Beule of zijn zoon met de angst op het gezicht
vanuit hun kantoor aan huis naar de fabriek deed hollen, alsof er daar een ongeluk
gebeurd was. Meneer De Beule werd woedend wanneer hij zulke wilde brulpartijen
hoorde, maar het was doorgaans afgelopen als hij er bij kwam, zodat hij nooit precies
kon weten wat er eigenlijk gebeurd was en slechts in 't algemeen kon brommen over
mensen die zich als wilde beesten gedroegen en zouden verdienen in een kooi te
worden opgesloten. Meneer De Beule en zijn zoon, - vooral zijn zoon, - hielden niets
van Leo, die zij als een onbeschofte woesteling aanschouwden; maar zij zouden 't
wel gelaten hebben hem ooit weg te sturen: hij werkte en zwoegde voor twee!
Naast Leo stond Poeteken. En 't was maar goed ook dat het zwakke Poeteken naast
de sterke Leo stond, want de hulp van de sterke kwam de zwakke wel eens goed van
pas.
Poeteken was heel klein, heel zwart, heel mager. Het leek wel helemaal een
miniatuurventje en hij moest telkens even op zijn tenen wippen om de zware heibalk
in zijn hengsel op te vangen. Maar hij was toch sterker dan men wel op 't eerste zicht
van hem vermoed zou hebben. Hij was goed geproportioneerd; alles klein, maar alles
stevig en eigenlijk verdroeg hij de zware arbeid bijna zo goed als de veel groteren
en sterkeren. Het was een stil kereltje, zeer in zichzelf gekeerd, die soms uren lang
geen klank uitte. Maar af en toe kon hij om de grappen van Leo of de anderen
glimlachen; en dan bezielde zich zijn klein gezicht met een sterk levendige uitdrukking
en zijn zwarte, meestal dof kijkende ogen kregen een lichtende glans, als van
diep-hartstochtelijk, inwendig leven. Dat diep-hartstochtelijk inwendige was dan
ook werkelijk wel in Poetekens klein lichaampje aanwezig. Poeteken, het donkere,
dwergachtig Poeteken vrijde met een der werk-
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meisjes van de fabriek en wel met Zulma, die in de wandeling ‘de Witte’ werd
geheten, omdat ze helemaal wit was: wit van haar en wimpers, wit van alles, een
albino-type. De andere arbeiders hadden de dolste pret in die vrijage. Zij maakten
er voortdurend grapjes en zinspelingen over, en zeiden dat de kinderen, die uit zulk
een huwelijk konden voortspruiten, wit-en-zwart gevlekte zouden zijn, als hondjes.
Alleen Bruun, de machinist en stoker, die zelf dol op Zulma was, deed in die
aardigheid nooit mee. Hij kon haar vrijage met Poeteken niet uitstaan. Hij was er
geweldig jaloers op en bespiedde hen voortdurend. Men zag hem telkens weer door
sleutelgaten en door reetjes loeren; en bij elke gelegenheid begon hij daar weer over
met de anderen, steeds herhalend dat het iets ongehoords was hoe zulk een ‘schuen
vreiwemeins’ als Zulma op een zo afzichtelijke dwerg als Poeteken kon verlieven.
Naast Poeteken stond Free. Free was een goedzakkige reus met vierkante schouders
en breed-welvende borstkas. Hij zag er sterk uit als geen ander en eigenlijk was hij
vrij zwak van gezondheid, wijl hij veel leed aan astma. Hij kon daar wel eens aan
de bank naar zijn adem staan hijgen, als een vis die op het droge ligt. Dat duurde
soms dagen achtereen en dan kon hij heel triestig worden. Maar zodra de crisis voorbij
was werd hij weer opgefleurd en vrolijk; en dan was hij wel eens de geestigste man
van de ganse fabriek. Vooral tegenover de vrouwen deed hij dol. Niet dat hij hen in
't minst het hof maakte, maar hij zei zo van die cynisch-rake dingen, die de andere
werklui onweerstaanbaar deden bulderen. De vrouwen haatten en schuwden hem.
Zij noemden hem nooit anders dan de ‘gruete sloeber’ en schreeuwden hem niet
zelden die belediging in het gezicht. Dan lachte Free kalm cynisch in zijn ruige baard;
en met één enkel woord deed hij hen een vuurkleur krijgen, en voor hem wegvluchten,
als voor een antichrist of duivel. En telkens als Sefietje met de ochtend- en de
middagborrel rondging, was 't een hele scène: Free, die dol was op jenever, kon toch
niet nalaten de oude meid te plagen, wat dan voor gevolg had, dat zij in haar woede
elke keer probeerde hem iets minder dan de anderen in te schenken.
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Free hield zich toen alsof hij het niet merkte, maar liet zijn borrel onaangeroerd staan.
- Ala, sloeber, drijnkt uit! bromde de nurkse meid.
- Es hij al vul! riep Free, verwondering veinzend. Hij bukte zich, keek met de
grootste aandacht naar het glaasje; en toen kwam de gewone grap:
- Sefietje, jong, ge'n moet gij ou nie sjeneren. 't 'n Kan mij nie schelen of er van
onder niets in 'n es, moar doe gij hem van boven schuene vul, jong, doarmee hè 'k
ik genoeg!
De andere werklui proestten; en wat Sefietje ook al pruttelde en knorde, het glas
vullen moest ze, tot boven aan de rand, vooraleer Free het aan zijn lippen wilde
zetten.
- Smoakt het, Free? lachten de mannen.
- Lijk suikere! antwoordde Free, smakkend met de tong het lege glaasje aan de
meid teruggevend.
Naast Free stond Fikandoes-Fikandoes. Hoe en waarom hij zo voor 't eerst genoemd
werd, wist geen mens, want eigenlijk was zijn naam Feelken; maar nooit heette
iemand hem anders dan Fikandoes-Fikandoes: een bijnaam die hij overigens graag
zelf herhaalde en toepaste, niet alleen op zichzelf, maar op allerlei dingen en
toestanden, die met hemzelf weinig of niets te maken hadden. Stond Poeteken even
in een hoek met ‘de Witte’ te smoezelen of te praten, 't was ‘Fikandoes-Fikandoes’.
Verscheen Sefietje tegen tien uur en om zes uur met de borrel, 't was
‘Fikandoes-Fikandoes!’ Brak er een riem of een bout: ‘Fikandoes-Fikandoes’. Alles
was ‘Fikandoes’ en Fikandoes-zelf had daar de dolste pret om; hij lachte dat hij
schokte, vooral wanneer er iemand bij was die de grap niet kende en om uitleggingen
vroeg. Hij was soms wat raar in zijn hoofd, half onnozel. Dan kon hij aan één stuk
door luidkeels staan zingen, uren en uren na elkaar, in 't dreunend dansen en in 't
bonzen van de heien. Andermalen was hij stroef, en zwijgend, zei urenlang geen
woord, evenals Leo. Dan scheen hij zwaar over droevige dingen te tobben en het
gebeurde dat hij stond te schreien, zonder dat er iets gebeurd was, noch iemand
begreep waarom. Vroeg men ernaar, drong men aan, dan klaagde hij meestal over
zware hoofdpijn. Somtijds slokte hij gulzig met één teug zijn borrel in en zei, evenals
Free, dat het hem smaakte ‘lijk sui-
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kere’; andere keren weigerde hij hardnekkig te drinken en gaf met een stug gezicht
zijn borrel weg aan Free, die hem voor die weldaad zegende en lachend zei, dat hij
recht naar de hemel zou gaan. Niemand begreep eigenlijk precies wat er in
Fikandoes-Fikandoes omging: hij had de naam uitmiddelpuntig en halfgaar te zijn.
Naar vrouwen zag hij, ofwel niet om, of vloog er wild op af, alsof hij hen zou
overweldigen. Maar niets dan gekheid was het. Hij kreeg dan een klap in 't gezicht
en liep lachend weg, zeggend dat het ‘Fikandoes-Fikandoes’ was.
En eindelijk, als laatste in de lange, drukke rij, stond Ollewaert, het bocheltje. Hij
had heel korte beentjes en droeg een te wijde en te lange broek, die altijd afzakte en
flodderde. Zijn bochel zat hem als een puntig pakje op de rug en in zijn gezicht had
hij als 't ware een tweede, kleinere bochel: de dikke tabakspruim die altijd, áltijd, in
zijn mond tegen de ene of de andere wang gedrongen zat.
In tegenstelling met de meeste gebochelden was Ollewaert geenszins kwaadaardig,
maar de goedheid-zelf. Wat je ook met hem deed, je kon hem nooit boos krijgen.
Het kloppen op zijn bochel was een gewone, dagelijkse grap; en een andere grap
was het op zijn wang duwen, waarachter de dikke tabakspruim zat, zodat het vieze;
bruine sap uit zijn gesloten lippen perste. Alles wat Ollewaert daarop deed, was
eventjes glimlachen. Hij was slechts met één ondeugd behept: hij dronk te veel. ‘Hij
zoe hem noar den dzjenuiver verhangen; hij es nog irger as Free en Berzeel!’ zeiden
de andere arbeiders. En zo was het ook. Ollewaert was in staat tot de meest
vernederende laagheden om aan drank te geraken. Niet alleen verkocht hij geregeld
aan een van de anderen zijn vierboterham voor een borrel [dat noemde hij dan ‘ne
gloazenen boterham eten’] maar hij ging desnoods ook vieze weddenschappen aan
om een extra-glaasje te bekomen. Meneer Triphon, namelijk, had een klein, zwart
hondje, dat aldoor dik in de vlooien zat. Het volgde zijn meester in de fabriek en
bleef er wel eens bij de werklui rondlopen. Dezen haalden, het aan, stoeiden ermee,
krabden het onder de hals en over de rug. Zij vingen zijn vlooien en zeiden tot
Ollewaert:
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- Ollewaert, ge meug mijnen dreupel uitdrijnken, as ik er drij vleuien van Kaboel
[zo heette 't hondje] mag in doen.
- Gee moar hier! antwoordde Ollewaert zonder aarzelen.
De vlooien werden gevangen, in 't glaasje gegooid, en zonder dat een spier van
zijn gezicht vertrok nam Ollewaert de viezigheid in. De werklui gierden!
Dat akelig veel drinken was anders slecht genoeg voor hem. Ollewaert leed aan
periodische aanvallen van epilepsie. Plotseling, zonder dat iets zulks kon doen
vermoeden, stortte hij soms, in hevige stuipen, vóór zijn bank neer. Zijn ogen draaiden
griezelig, zijn grijnzende, op elkaar geklemde tanden schuimden viesbruin, van de
tabakspruim, die in zijn mond gekneld zat. Men gooide hem water in 't gezicht, men
ontknelde met geweld zijn tanden en zijn handen en meestal was het na een korte
poos weer over en stond Ollewaert opnieuw aan zijn bank, wat bleek en bevend, met
nog half verdraaide ogen, maar verder of er niets gebeurd was. Hij propte een verse
tabakspruim in zijn mond, schudde zich, als een hond die uit het water komt, keek
even rechts en links, of hij zich wel wat schaamde en ging zo spoedig mogelijk weer
aan zijn werk. Verder op de dag was hij dan doorgaans een beetje stil en mat.
Zo stond daar dus de lange en dreunende rij heibanken, met de zeer diverse elementen
die het werk bedienden. Het was als een stuk leven op zichzelf in de fabriek, een
soort van kleine republiek met eigen wetten en gewoonten, waarin, ondanks de
persoonlijke sympathieën, een onderlinge solidariteit heerste, die zich wel eens tot
iets hostiels tegenover de andere arbeiders kon uiten. De ‘stampers’ hadden het b.v.
maar half goed gemunt op Pee de molenaar, die aan het ander eind van 't gebouw,
gans witbestoven als een kever, bij zijn tikkende maalstenen stond. Zij waren wat
jaloers van hem, konden het nooit goed uitstaan dat hij er anders uitzag dan zijzelf,
dat hij wit van stuifmeel was, terwijl zij vies en vet van olie stonden. Ook aan de
twee paardeknechts, die daar af en toe in en uit liepen en zakken kwamen aanbrengen
of op hun wagens laden, hadden zij heimelijk het land; maar 't meest van al koesterden
zij een hekel tegen Bruun de
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machinist en tegen Siesken en Miel, de twee pletmolenknechts, die zij ‘steenbokken’
noemden.
Bruun beschouwden zij kortaf als een luiaard. Die man voerde, volgens hun mening,
absoluut niets uit, was daar helemaal overbodig. De machine werkte immers uit
zichzelf; hij had maar nu en dan wat kolen op zijn vuur te schieten; en verder kon
hij spieden, lanterfanten, ‘de Witte’ achterna zitten. Het werd hem wel eens ronduit
gezegd dat hij een luiaard was en dat veroorzaakte dan heftige scènes. Bruun, bleek
van woede, trachtte hen aan het besef te brengen welke zware verantwoordelijkheid
hij droeg en welk een grote en zeldzame kunst het was een stoommachine behoorlijk
te leiden. Maar zij lachten hem vierkant uit, daagden hem uit eens in hun plaats aan
de bank te komen staan en daar een behoorlijke lijnkoek of raapkoek af te werken.
Pee verliet dan zijn tikkende molens om zich nijdig in 't gekijf te komen mengen; en
ook de beide ‘steenbokken’ lieten zich niet onbetuigd en nodigden uitdagend de
verwaande ‘stampers’ uit om eens in hun plaats de zware arbeid aan de pletstenen
waar te nemen. Siesken, de oudste van de twee, was dan de venijnigste. Hij had een
popperig gezicht met volle, blonde baard en lichte blauwe ogen, die eigenaardig
blonken, alsof ze van porselein waren. Hij was heel stout en zeer beledigend in zijn
verweer, zodat hij spoedig hooglopende ruzie kreeg; een ruzie, die wel eens eindigde
in wederzijdse klappen, waarbij Siesken, die doorgaans de kleinste en de zwakste
was, nogal eens het onderspit moest delven.
Met Miel, de tweede ‘steenbok’, ging men anders te keer. Miel was de zoon van
Bruun en daardoor alleen reeds antipathiek aan meest al de anderen; maar daarenboven
was hij een stotteraar en oliedom, zodat men hem aanhoudend voor de gek hield.
Het was iets ongelofelijks, die verregaande domheid van Miel! Hij had een heel klein
voorhoofd met heel dik haar, dat hem bijna tot in de wenkbrauwen groeide; en
daaronder stonden twee onnozele, kleine oogjes, te dicht bij elkaar, zodat men de
indruk kreeg alsof hij aldoor scheel keek. Men kon hem de meest ongehoorde dingen
doen geloven en zelf wist hij zo goed als niets te zeggen, daar de cerebrale werking
bij hem tot een allergeringste minimum gere-
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duceerd was. Een van de plagerijen waar men telkens weer mee aankwam, had
betrekking op het tijdstip toen hij in het leger diende als soldaat. Nooit had Miel
precies weten te zeggen bij welk korps hij ingedeeld was, noch in welke stad hij in
garnizoen gelegen had.
- Bij wa veur 'n volk woart-e gij nou toch, Miel? begon telkens weer de grap.
- Ha... bij... bij... bij... 't voetvolk, stotterde Miel argeloos en goedig.
- En woar was dat da ge lag, Miel?
- Ha... ha... verre van hier, zille!
- En wa veur 'n toale klapten ze doar, Miel?
- Ha... ha... dat 'n verstond ik nie, zille!
Een stilte. De mannen stonden te spotlachen. Toen kwam de een of ander, meestal
Free of Leo, op Miel af en riep hem eensklaps, hard en vlak in het gezicht:
- Gij kálf uek!...
- Ha... ha... woarom vroagt ge 't mij uek? stotterde Miel, die, na de tot in den treure
herhaalde grap, nog maar steeds niet begreep, dat hij voor de gek gehouden werd.
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III
Aan 't ander eind van de fabriek, vrij ver van de mannen afgezonderd, zaten, in een
afzonderlijk gedeelte, de vrouwen. Zes waren er; en zij deden er niets anders als van
de ochtend tot de avond zakken naaien en verstellen.
Natse was de oudste. Zij moest wel heel, héél oud zijn, maar niemand wist precies,
hóe oud, en zij zelf wist het ook niet goed. Er was namelijk een vergissing op het
geboorteregister van de Burgerlijke Stand met haar naam gebeurd, tijdens de ‘Franse
Tijd’. Zij had een jonger of ouder zusje gehad [Natse wist dat zo precies niet meer]
dat dezelfde voornaam droeg als zij en jong gestorven was. Daardoor was verwarring
ontstaan. Het had nooit duidelijk kunnen worden uitgemaakt of Natse als dood, dan
wel als levend opgeschreven stond.
Hoe dan ook, het levend Natse moest in haar jeugd heel mooi zijn geweest. Thans
nog, op zo vergevorderde leeftijd, had zij bijzonder fijne trekken, die ternauwernood,
door de diepe rimpels van de jaren, werden geschonden en ontsierd. Het neusje was
nog buitengewoon sierlijk van vorm en lijn en de wenkbrauwen boogden nog heel
zuiver, terwijl de tanden absoluut gaaf gebleven waren. Natse herhaalde met
welbehagen, dat zij nooit geweten had wat tandpijn was. Maar het lichaam was
verschrompeld en erg scheef gegroeid. Dat hadden de jaren en de zware arbeid wél
gedaan. Zolang Natse gezeten was kon men daar al niet veel van merken; maar zodra
ze opstond en begon te lopen, leek het op een schip, dat schuins laveerde en zeilde.
De andere vrouwtjes, vooral de jongere, lachten daar wel eens mee en dan kon Natse
erg boos worden. - Os ge gulder zue eiwd zilt zijn as ikke, zilt-e gulder uek wel schief
luepen, pruttelde zij. Maar zodra zij over haar leeftijd sprak, werden de anderen eerst
recht ondeugend. Allen hadden er pret om, dat Natse hele-
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maal niet wist hoe oud ze was; en de plagerij begon:
- Moar, Natse, hoe eiwd zij-je gij nou toch percies? vroegen zij lachend.
En Natse, nijdig:
- Zue eiwd of da ons Hiere mij geschoapen hee!
Daarmee was het uit. Natse pruilde en wilde daar niet verder op ingaan. Drongen
de anderen aan, dan begon ze te schreien. Ze schreide veel, voor de geringste oorzaak,
en dikwijls zonder oorzaak. Ze schreide omdat het leven zo zwaar en zo lastig was;
ze schreide omdat ze zo arm was; ze schreide omdat ze zo oud was, en ook omdat
ze niet precies wist hoe oud ze was. Zij leefde alleen met haar ziekelijke broer in een
heel klein huisje van meneer De Beule; en, behalve haar werk in de fabriek, moest
ze ook nog voor hem zorgen. Dat was heel lastig. Maar ze deed het toch, zo goed en
zo kwaad als het ging, om hem niet aan vreemden te moeten overlaten, of naar 't
Armenhuis te moeten sturen, wat de schrik en gruwel van hun beider ganse leven
was.
Na Natse, kwam Mietje Compostello. Het zuidelijke van haar Spaanse naam stond
op haar aangezicht en op haar ganse type te lezen. Zij was geel van vel en pikzwart
van haar, met dikke wenkbrauwen en grote, donkere ogen. Oudere mensen, die haar
moeder gekend hadden, beweerden dat deze helemaal bruin-zwart was als een Morin.
Mietje had een zware kelderstem en sprak heel traag, alsof 't elk woord de grootste
moeite kostte om er uit te komen. Die woorden klonken dan ook zelden opgewekt
en monter. Mietje was een pessimistische natuur en voorspelde dikwijls rampen op
de wereld. Zij was zeer godvruchtig, op 't fanatieke af en sprak gaarne over 't
‘Manneken van Hierboven’, dat de zondaars en de zondaressen wel zou straffen.
Mietje zou diep verbaasd en verontwaardigd zijn geweest als iemand haar gezegd
had dat het profaan was zo familiaar over God te spreken. In haar gedachte
vulgariseerde zij aldus enkel het beeld van God om het de zondaars aanschouwelijker
te doen zien en voelen. Mietje, was zestig jaar oud en had nooit gedacht aan trouwen.
En ook zij, evenals Natse, woonde samen met haar broeder, die bij de boeren ging
werken, en ook hun schrikbeeld voor de toekomst was het Armenhuis, zoals het was
voor Natse en
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haar broeder.
Na Mietje kwam Lotje. Lotje was rond en dik als een tonnetje en mollig als een
kussentje. Wie haar voor het eerst zag kon niet anders denken dan dat ze zich
aanhoudend te goed deed aan eten en drinken; maar Lotje bezat daar geenszins de
middelen voor, helaas! en haar dikheid was een soort van ziekte; alles bij haar zette
zich om in vet, in zwak, ongezond vet.
Zij had een vriendelijk gezicht met aardige ogen en lachende mond. Die mond,
echter, was lelijk ontsierd door gebroken tanden; en dat was het gevolg van slagen
die zij in 't gezicht kreeg van haar vader, toen zij zich, op achttienjarige leeftijd, door
een verleider had laten bedriegen. Een kind werd geboren, - een meisje, - en van dat
ogenblik af was Lotje om zo te zeggen aan het normale leven onttrokken geweest:
op haar bleef aldoor drukken die eerste en enige misstap van haar jeugd; in haar bleef
aldoor een gevoel van diepe schaamte huiveren, die haar in alles nederig en bescheiden
maakte, zodat ze zich tevreden hield met een allergeringste minimum van bevrediging
in alles: iets, dat ze nog maar niet steeds wist te bekomen.
Zij leefde met haar oude moeder en haar dochtertje, en zij hadden 't heel, héél
zwaar om met hun drieën aan de kost te komen.
Naast Lotje zat Zulma, bijgenaamd ‘de Witte’.
Zij had een goed figuur, maar verder was ze zo droevig lelijk en misdeeld. Kleine,
ziekelijke, rode piepoogjes, wit haar, witte wenkbrauwen, witte wimpers en een
witachtig-vaal teint. Zij was stil van aard en ingetogen en in haar ziel schenen diepten
van melancholie en triestigheid te liggen. Zij praatte weinig en lachte zelden, en
steeds met ingehoudenheid, alsof ze vreesde zich te veel te uiten of te zeer de aandacht
op haar welbewuste lelijkheid te vestigen. Er was een grote schuchterheid in haar.
Zij voelde een innige, diepe angst voor mannen; en 't had eenieder ten hoogste
verbaasd, toen het uitkwam dat ze met Poeteken verkeerde. Misschien voelde ze zich
veiliger bij Poeteken, omdat hij zo klein en zo zwak was. Misschien ook was de
aantrekkingskracht van het contrast: hij zo zwart en zij zo wit, onweerstaanbaar ge-
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weest. Zij wist wel hoe daarmee in de fabriek gespot werd, en 't maakte haar soms
zo droevig en aldoor zo schuchter. Zij vermeed zoveel zij kon elke omgang met de
andere mannen; en voor Bruun de stoker, die haar gluiperig met zijn gemene
voorstellen achternazat, voelde zij een angst en afschuw, die met geen woorden uit
te drukken was. Haar werk bestond, benevens 't zakken naaien en verstellen, in het
schoonmaken en bijvullen van de ouderwetse petroleumlampen die 's avonds de
fabriek verlichtten en in het opmaken van 't bed boven de paardestal, waar om beurten
een der paardeknechts in sliep. Zij was dertig jaar oud en weeskind; en zij woonde
in bij twee oude kwezeltjes, die een klein winkeltje van snoepgoed en van mercerieën
hielden, in een zijstraatje van 't dorp.
Naast ‘de Witte’ zat Siednie. - Siednie was de schoonheid van de fabriek. Zij was
twintig jaar oud en had een fris teint en heel mooi, donker haar en levendige ogen.
Het leek wel een wonder zo mooi en fris als ze bleef, in de benauwde opgeslotenheid
van de fabriek.
Meneer De Beule had er wel wat tegen opgezien om haar in 't werk te nemen. - 't
Es 'n iefferken, had hij tegen zijn vrouw gezegd, toen 't meisje zich kwam aanbieden.
Maar zij was aanbevolen door een vriendin van zijn vrouw en dat had, ofschoon niet
zonder moeite, eindelijk de doorslag gegeven. Siednie, inderdaad, zat daar een beetje
als een nufje naast al die andere, afgesjouwde werkvrouwen. Zij zat daar als een
mooie bloem of luxeplant, als iets dat er niet hoorde. De anderen waren een beetje
jaloers op haar: jaloers op haar jeugd, haar frisheid, haar schoonheid, het greintje
opsmuk en koketterie, waarmee zij zich sierde. Zij zag er nooit grauw en vuil uit als
de anderen; er was altijd iets aan haar: een kleurtje, een strikje, hoe klein en
onbeduidend ook, iets dat leven gaf, dat lachte en fleurde. Zij hielden haar soms
buiten de kleine geheimpjes die ze onder elkander hadden; en de mannen van de
fabriek, die een bepaalde hekel tegen haar koesterden, wellicht omdat ze zo helemaal
geen succes bij haar hadden, noemden haar doorgaans ietwat smalend en
geringschattend: ‘medám!’
Medám!... Er was ook nog een andere reden waarom zij
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haar zo noemden en om diezelfde, andere reden, werd zij ook wel eens, en dan met
nijdige minachting, door de overige werkvrouwen medám geheten.
Dat was ter wille van meneer Triphon. Meneer Triphon liep, evenals zijn vader,
herhaaldelijk elke dag rondom de fabriek om er het werk gade te slaan, en telkens
verscheen hij dan ook in 't ‘vreiwevolkskot’, zoals de werkplaats van de vrouwen
genoemd werd.
Dat hij over alles toezicht hield, begrepen en billijkten de arbeiders. Maar waarom
moest hij telkens zo lang in 't ‘vreiwevolkskot’ vertoeven, en daar zitten babbelen
en zijn pijp roken en er zijn hondje kunsten laten uitvoeren? Vroeger kwam hij er
haast nooit en bleef er nooit langer als om goen dag en goen avond te zeggen en te
zien of allen goed aan 't werk waren. Alleen sinds Siednie daar verschenen was, bleef
hij er zo eindeloos pleisteren. En al de andere vrouwen hadden het wel dadelijk
gesnapt dat hij er alleen om Siednie zitten bleef, en praatten erover, met grote ogen
van nieuwsgierigheid en fluisterende stemmen, zodra Siednie de rug gekeerd had.
En door de vrouwen wisten ook de mannen wat er al over gedacht en gebabbeld
werd; en zo zat de hele fabriek er vol van, als van iets ontzaglijks, zwanger van
ontzettende gebeurtenissen.
Siednie zei niets, maar zag en merkte wel wat er om haar heen gekonkeld werd.
Haar mooie lippen sloten zich op haar geheim en soms overglansde een schone
glimlach van geluk haar liefelijk gezicht. Zij nam haast geen notitie van meneer
Triphon als hij daar was; zij hield zich heel bescheiden, deed of zie niet merkte, dat
alles wat hij zei of aanving voor haar alleen bestemd was. Alleen wanneer hij wegging
keek zij even naar hem op en in haar zwijgende blik lag alles: alles wat zij zeggen
wilde en niet zeggen durfde of kon. - Zij woonde met nog een broer en twee jongere
zusters, bij haar vader, die tuinman was, in een aardig, ouderwets huisje met strodak
en kleine ruitjes, dat een beetje afgezonderd lag en waar altijd heel veel mooie
bloemen langs het lichtroze geveltje stonden.
En, naast Siednie, eindelijk, zat de jongste van het troepje: Victorine Ollewaert,
de dochter van het bocheltje.
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Victorine [altijd Fietriene genaamd] was achttien jaar oud en had rode wangen en
een rode mond met vochtige lippen, die aanhoudend lachte. Het was alsof
voortdurende bouffees van warmte naar haar hoofd opstegen en daarbij hadden dan
ook haar ogen een vochtig-sensuele glans, alsof zij maar aldoor, men wist niet welke
gênante taferelen te aanschouwen kreeg. Voor 't minste wat gezegd werd kon ze de
geweldigste kleur krijgen. Het was eigenlijk voldoende dat iemand het woord tot
haar richtte om haar tot in de hals te doen blozen. En de mannen, die dat gauw genoeg
ontdekten, hadden er de dolste pret om.
- Ha, dag Fietrientsjen, goe weer, hé? riepen zij.
- 't Es van eigen goe weer! antwoordde Fietrientje; en liep met een vuurkleur weg.
De mannen lachten:
- Fietrientsjen?
- Hawèl, wa ès er? keerde zij zich gemaakt boos doende om.
- Hoe loat es 't al, Fietrientsjen?
- Ha, kijkt op de kirke hoe loate dat 't es, gie loeder! antwoordde Fietrientje, met
een gelaat alsof ze in brand stond. De mannen gierden. Maar 't gekste was wel dat,
als ze werkelijk iets tegen haar zeiden dat van aard was om een jong meisje te doen
kleuren, Fietrientje dit veel kalmer opnam.
- Es 't woar? zei ze dan, ondeugend lachend. En als de mannen wat veel aandrongen
diende zij hun vaak een antwoord toe, dat helemaal van geen bedeesdheid meer
getuigde. Enkel wanneer ze 't over Pierken hadden kreeg ze weer een warme, wárme
kleur. Het heette in de fabriek dat ze een beetje verliefd was op Pierken, die zich dat
trouwens nogal kalm liet aanleunen. Men zag ze soms samen wat smoezelen, maar
Pierken was altijd zo ernstig en zwaartillend, dat men niet goed begreep wat hij wel
voor aantrekkelijks in dat zot en lichtzinnig Fietrientje vinden kon. Misschien ook
al de attractie der contrasten als met Poeteken en Zulma? Fietrientje woonde, met
haar ouders in een der armoedigste huisjes van een donkere, vieze slop en kwam
elke ochtend met haar vader: naar de fabriek en keerde ook elke avond met hem
huiswaarts.
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IV
Zo zaten zij daar met hun zessen, onder de lage zoldering van een ouderwets vertrek
met zware balken, in de schemerige klaarte van de kleingeruite vensterramen, die
een begrensd uitzicht op de binnenplaats van de fabriek gaven. De muren waren
grauw en de zakken die zij naaiden of verstelden, hadden de grauwe, doodse kleur
van een hoop lompen. Zij praatten veel onder het werken, over de kleine
gebeurtenissen van het suffig dorpsleven; en somtijds ook zongen zij, met langzame,
zeurige neusstemmen, oude Vlaamse liedjes, die weemoedig klonken. 't Gebeurde
ook dat zij gebeden opzegden: onzevaders en weesgegroets met klankloze stemmen,
egaal en monotoon, als bij het bed van een stervende. Mietjes grafstem galmde dan
zwaarder dan de andere, of zij het werkelijk verhaal voordroeg van al de rampen die
zij steeds voorspelde. Door de raampjes zagen zij iets van de beweging op de koer
van de fabriek: de paardeknechts, die met hun zwaargeladen wagens op en af reden;
de boeren met kruiwagens of karren, die meel of lijnkoek naar de fabriek kwamen
halen. 's Zomers was het koel in hun ‘kot’, waar de zon, als die er was, slechts een
paar uur per dag in schijnen kon; maar 's winters bevroor men er; dan waren soms
van heel de dag de witte ijsbloemen niet van de ruiten; zij zagen niets meer van wat
er buiten omging en zij zaten allen met hun voeten op stenen vuurpotten gevuld met
houtskool, waarvan zij af en toe de as uitschudden en de gloed aanbliezen.
De komst van Sefietje, die tegen tien uur met de borrel verscheen, was ook voor
hen een ogenblik van heerlijke verademing en opluchting. Zij dronken allen, ook de
jongeren, de jenever met graagte; en het kikkerde hen op, en zij hielden een praatje
met Sefietje, die dan wel de tijd had en meestal eventjes, met haar fles en 't glaasje
in de hand, op een stoel
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bleef zitten pleisteren.
Zij spraken dan over de andere werklui, over de mannen uit het ‘stampkot’, over
de slechtheid van het mansvolk in het algemeen en over die van de ‘stampers’ in 't
bijzonder. Sefietje was tegen de mannen, en tegen de liefde, en tegen de vereniging
van de seksen onder welke vorm ook, zelfs tegen het gewettigd en godsdienstig
huwelijk: en, door allerhande min of meer bedekte zinspelingen, ging zij heftig en
nijdig tekeer tegen alles wat in de fabriek gebeurde. Zij voorspelde de ondergang
van al die gezinnen door het drankmisbruik en door het slecht gedrag; zij vond het
onbegrijpelijk dat ingewortelde dronkaards als Free en Berzeel door meneer De Beule
nog niet weggezonden waren; zij spaarde ternauwernood Ollewaert in
tegenwoordigheid van zijn dochter; zij wist evenmin iets goeds te zeggen over Pierken,
die wel deed of hij niet veel om 't vrouwvolk gaf, maar in de grond toch wel een
geniepige sluwerd was; zij waarschuwde met nadruk tegen het gedoe van Poeteken
die, hoe klein en hoe zwak ook, toch niet te klein en te zwak zou zijn om een vrouw
te bedriegen als het er op aankwam; en zelfs ten opzichte van meneer Triphon maakte
zij ternauwernood bewimpelde allusies, bewerend dat er geen zegen kon rusten op
verhoudingen tussen mensen van diep verschillend maatschappelijke stand, en dat
menig arm meiske, die al lachende en spelende zich in soortgelijk avontuurtje liet
meeslepen, geëindigd was met vol bittere droefheid de tranen uit haar ‘uegskes’ te
wrijven.
De oudere vrouwen: Natse, Mietje Compostello, zelfs Lotje, gaven Sefietje
volkomen gelijk. De jongere lachten wat, maar voelden toch wel enige benauwing.
Zij zagen Sefietje gaarne komen ter wille van de ‘dreupel’, maar ze waren toch ook
blij als ze weer opstapte, om van al haar zwaartillende rampvoorspellingen en
venijnige toespelingen verlost te zijn. Wat had Sefietje daar nu ook in mee te praten?
Het leek wel of ze zelf nooit jong was geweest. Ze was lelijk, verlept, plat en mager;
en de werklui van de fabriek zeiden spottend dat ze feitelijk twee ruggen had: een
voor en een achter. Sommigen noemden zelfs het voorstuk: twee erwtjes op een
plank. En toch had Sefietje vroeger wél om de mannen gegeven en ze
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was zelfs een poosje verloofd geweest. Wie daar alles van afwist was Natse, want
in Natses huis hadden de ontmoetingen plaatsgehad. En soms, als Natse goed geluimd
was, liet zij daar, in min of meer bedekte woorden, iets van los. O! die ontmoetingen
van Bruteijn met Sefietje! Natse sloeg er nog haar armen van ten hemel en moest
lachen en ook huilen wanneer ze daar bij toeval van vertelde. Bruteijn woonde in
een vrij verafgelegen dorp en kon slechts nu en dan eens 's zondags bij Sefietje
komen. Hij verscheen zowat tegen drie uur en meestal zat Sefietje reeds op hem te
wachten. Zij groetten elkaar zonder de hand te drukken: - dag Allewies, dag Sefie,
en waarachtig, dat was zo goed als alles wat ze tegen elkander zeiden. Telkens bood
Natse hen aan samen en alleen in de ‘beste kamer’ te gaan zitten; maar daar wilde
Sefietje in de verste verte niets van weten. Zij zat nurks en stijf als een hark, met
gloeiende wangen, op een stoel naast hem; en zodra hij ook maar eventjes probeerde
haar de hand te nemen, trok ze die nijdig terug en bromde: - houd toch ou menieren.
De goede man, - want 't was een beste man, en ook knap van uiterlijk, beweerde
Natse, - had dat een tijdlang geduldig verdragen, tot hij er eindelijk, ziende dat het
toch nooit met haar zou opschieten, genoeg van had gekregen en niet meer
weergekomen was.
Toen had Sefietje getreurd; onnoemelijk, ongelofelijk diep en zwaar getreurd. Zij
had geprobeerd hem terug te doen komen; zij had gesmeekt, gesnikt, doch alles
vruchteloos: Bruteijn had er nu eenmaal genoeg van en was niet meer te vangen.
Van die tijd, beweerde Natse, dagtekende Sefietjes onverzoenlijke haat tegen de
mannen en de liefde.
De andere vrouwtjes, vooral de jongere, hadden de dolste pret om die opwindende
verhalen. Zij wilden er steeds meer en meer van horen en prangden en smeekten
Natse om er nog maar aldoor meer van te vertellen; maar Natse werd al spoedig bang
en achterdochtig, zij vreesde dat het Sefietje ter ore zou komen en dat Sefietje zich
wellicht zou kunnen wreken door haar van de fabriek te doen wegsturen. En waar
zou ze dan op haar oude dag heen moeten? Naar 't Armenhuis, de gruwel van haar
ganse leven!
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Zo zaten zij, de ganse dag, met verder, als afleiding, het noenmaal thuis en dan weer
de vierboterham en het borreltje van zes uur in de fabriek. Somtijds, wanneer een
zonnestraaltje door de ruitjes piepte, begonnen zij allen nog eens te zingen. Het waren
als vogeltjes, die even opgevrolijkt worden in hun trieste kooi. Werd het zonnestraaltje
door de wolken overschaduwd, dan verstomden ook van lieverlede de gezangen en
kwam de melancholische berusting van hun kleurloos leven weer over hen. De jonge
meisjes hadden even opgefleurd als mooie, frisse bloemen in de zon; onder de grijze
schaduw die bedroevend neerstreek, schenen zij, ondanks hun jeugd en schoonheid,
hopeloos te verwelken.
Een vrolijk halfuurtje, 's zomers, wanneer het weer mee wilde, was anders wel het
ogenblik als zij hun vierboterham gebruikten. Dan gingen zij meestal buiten op de
binnenplaats zitten, in één lange rij tegen de witte muur neergehurkt, naast de lange
rij van de mannen, die dan ook in de open lucht kwamen eten. Het gaf wel telkens
een aarzeling en een strijd, omdat ze 't land hadden aan zoveel mannen bij elkaar,
maar zij deden het meestal toch, ter wille van het mooie weer en de gezelligheid.
Zij zaten daar, met hun brood en hun blikken kruikje met koude koffie op hun
knieën en over de houten omheining zagen zij de kruinen van de fruitbomen op het
erf daarnaast, dat meteen een smidse was. De rijpe appels bloosden tussen het tanend
groen; de rijpe peren blonken als goudsieraden. De mannen vertelden grappen,
dikwijls schuine grappen en op de hoge kerktoren, onder de blauwe hemel, zagen
zij de vergulde wijzers van de uurplaat, die langzaam vooruitkropen, naar het halfuur,
als daar de tijd zou zijn dat zij weer zouden moeten opstaan.
't Deed goed, zo eventjes buiten te zitten. 't Was zo verkwikkend na al de lange
uren in de sombere fabriek die reeds voorbij waren, na al de lange uren in de sombere
fabriek, welke nog moesten volgen. Soms kwamen de smid van daarnaast en zijn
knecht even opdagen. Zij brachten een of ander stuk mee dat gerepareerd was en niet
zelden haalden zij, van onder hun zwartleren schootsvel, dat blonk met vale glanzen
van metaal, enkele van die mooie, rode appels of die
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gouden peren, zoals er daar, over de omheining, in de hoge kruinen hingen te
schitteren. Dat was dan een vreugde! De meisjes hapten erin met lichtende ogen en
blinkende tanden; de vaders verstopten ze in hun zakken, voor de kleinen thuis. De
smid was een jolige vent en heette Stien. Maar hij kon zo verschrikkelijk met spek
schieten en overdrijven, dat men hem nooit anders dan Stien de leugenaar noemde.
Vooral wanneer hij een borreltje op had, - en dat gebeurde nogal eens - was het
ontzettend. Maar dan was hij ook zeer kittelorig; en als hij honend uitgelachen werd
om al zijn leugens kon hij zich geweldig boos maken. Dan stond hij soms te dansen
en te knarsetanden van woede, maar het had helemaal niets te beduiden, 't was alles
louter aanstellerij en zodra hij vast was overtuigd dat niemand het minste geloof
hechtte aan wat hij ook vertelde, noch zich aan zijn opgeschroefde gramschap stoorde,
trok hij er haastig vandoor, in gemaakte, opgewonden verbolgenheid driftig
hoofdschuddend, alsof er nu maar definitief aan de degelijkheid van 't mensdom
moest gewanhoopt worden. Stien was behalve smid, ook voorzanger in de kerk en
werkend lid van de plaatselijke Koormaatschappij. Op dit laatste was hij zeer trots
en zong gaarne iets voor, vooral als hij gedronken had. Zijn lijfstuk was de ‘O Pepita’.
Een gek ding die O Pepita! Een koor zonder andere woorden dan het steeds, op alle
mogelijke tonen herhaalde: O Pepita! Stien zong daarin de baritonpartij maar hij kon
ook de alt- en baspartijen zingen. Hij kwam naar je toe, bleef roerloos voor je staan,
keek je strak, met glasachtige ogen aan en zette in, heel diep en laag:
- Ooooooooooo...
Zijn stem verhief zich, hij kwam in de baritonladder, zijn mond ging wijder open
en hij zong:
- Peeeee... peee... peee... peee... peeeee...
Ineens sprong hij naar de alt, draaide met zijn ogen en gilde schril:
- Piiiii... pi... pi... pi... piiiii...
't Was moeilijk hem verder aan te horen zonder in een proestlach uit te barsten.
De werklui van de fabriek werden er als dol onder en omringden hem joelend. Zij
hieven op hun beurt van Oooo... pee... pee... pe... pita aan om hem
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nog erger op te winden; maar 't had wel eens een gans verkeerde uitwerking: Stien
de Leugenoare, gestoord in zijn eigen opepiterij, wilde niets van die ongewenste
medewerking weten: hij schudde korzelig zijn hoofd en keerde zich om; en wat de
anderen ook al aanwendden, aan het opepiteren was hij voorlopig niet meer te krijgen.
Hij wilde niet in zijn liefhebberij gestoord worden. Kamiel, zijn knecht, die bijna
altijd met hem meekwam, had dan een kort, geringschattend lachje en wees met de
vinger naar zijn voorhoofd, als om te beduiden dat zijn baas niet helemaal goed wijs
was. Kamiel was een Westvlaming en sprak zelf zijn naam uit als Komijl, wat door
al de arbeiders van de fabriek met grage spotternij werd nagebootst. Zij hadden een
beetje minachting voor hem, zoals Oost- en Westvlamingen meestal wederkerig voor
elkaar gevoelen. En zij lachten ook om zijn grote neus, die vuurrood stond in zijn
roetig gezicht, rood als een vlam van 't borrels-drinken. Komijl was ongehuwd en
verdronk, evenals Berzeel, tot zijn allerlaatste cent; maar bij hem was de
dronkenschap, in tegenstelling met wat bij Berzeel gebeurde, altijd dof en stil, zodat
de meeste mensen die hem niet goed kenden, het aan hem niet merkten. Alleen de
neus getuigde.
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V
In dat klein rustpoosje, in dat kort, zonnig halfuurtje van vrijheid tussen de grijze
eentonigheid van de dwangarbeid in de sombere fabriek, was het, dat Pierken, ondanks
het verbod van meneer De Beule, heimelijk de sociale wijsheid, die hij dagelijks uit
zijn centenkrantje putte, aan de overige arbeiders verkondigde. Hij kon daarvan
vertellen, eindeloos en steeds anders, en van lieverlede druppelden als 't ware zijn
woorden een vretend vocht van smart en droefheid in hun onwetend hart. Het was
wel jammer dat Pierken daar telkens weer over begon, want het vergalde meer dan
eens dat heerlijk halfuurtje; en toch wilden zij er wel naar luisteren en er ook het
hunne op zeggen omdat het hen in de grond wel diep ontroerde en boeide.
Doch weinigen onder hen deelden Pierkens toekomsthoop en idealen. Het oude
Natse schudde zwijgend haar hoofd, of zei dat het haar te zeer aanpakte en zou doen
schreien; en Mietje Compostello kwam met een axioma voor de dag, dat zij telkens
en hardnekkig weer herhaalde:
- D'r zijn altijd oarmen en rijken geweest en da zal altijd azue blijven: 't es ons
Hiere die 't wilt.
- Onnuezele proat! weerlegde Pierken opgewonden. - Woarom zoen d'r altijd rijke
en oarme meinschen moeten zijn? En woarom zoen 't altijd dezelve moeten zijn die
rijke zijn en dezelve die oarm blijven? Woar stoat da geschreven? Wie heet er da
g'huerd, da ons Hiere da gezeid hee?
- 't Es het toch azue, herhaalde Mietje hardnekkig.
Leo zat soms somber te staren en deed zijn tanden kraken op elkaar.
- 't 'n Es nie rechtveirdig, moar wie zal 't veranderen? vroeg hij pessimistisch.
- Wij!... Wij zillen da veranderen! riep Pierken driftig op
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zijn borst kloppend.
- Fikandoes, Fikandoes! spotte Feelken.
Allen lachten even, maar Pierken voer voort:
- 't Zal ruveluussie worden, overal in de weireld. De rijke zillen oarm worden en
d'oarme zillen rijke zijn!
- Lijk in den Hemel! gekscheerde Ollewaert.
- Ge'n lees gulder de gazetten nie lijk ikke! ging Pierken opgewonden voort. - Ge'n
weet gulder niet wat dat er doar al in stoat! Oo! 'k Hè compassie mee ulder da ge zue
onwetend zijt!
- Stoat er doar uek in dat den dzjenuiver goa afsloan? schoklachte Free.
- Fikandoes! Fikandoes! Fikandoes! giechelde Feelken.
- Och! 'k 'n Kán mee ulder nie spreken! riep Pierken, wanhopig zijn schouders
ophalend.
Het gesprek nam een andere wending, zij praatten over vrolijker en opwekkende
dingen; maar iets van de gezegde woorden en opgetoverde droombeelden bleef als
't ware over hen hangen en ging met hen mee, waar ze langzaam weer opstonden,
om hun saai en lastig werk te gaan hervatten. Zij bleven daar obscuur over nadenken
en tobben en hun elementaire opvatting verwazigde in vage, verre, onbereikbare
illusies. Er heerste soms een grote en geconcentreerde stilte in de werkplaatsen na
zulke gesprekken. De vrouwen zongen dan niet meer en de mannen deden machinaal
en stug hun werk in 't dansen en in 't bonzen van de heibalken. Er kwam iets
zwaar-drukkends en triestigs over hen zweven.
De komst van Sefietje met de avondborrel helderde dan weer de stemming op.
Dat was tenminste nog een werkelijkheid, dat troostte dadelijk en direct; en Berzeel,
of Free, of Ollewaert slaakten dan wel eens de geheime verzuchting van hen allen:
- Da we nou nog moar eentsje kregen, hé!
Zij snakten naar nog meer jenever; het was soms een verzoeking en een foltering,
dat éne borreltje, vooral telkens wanneer Pierken weer een van die kwellende en
onbereikbare hersenschimmen had opgetoverd; en, als meneer De Beule of meneer
Triphon toevallig in de buurt niet waren en zij 't gat dus veilig zagen, legden zij elk
een paar stuivers uit
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en werd een van hen, - doorgaans Fikandoes-Fikandoes, - naar 't Kloefken, het kleine
herbergje, dat naast de oprijweg van de fabriek stond, om een fles gezonden.
De vrouwen zagen hem vanuit hun ‘kot’ haastig voorbijsluipen en wisten wel wat
dat betekende. Zij keurden het af en waren er in de grond toch wel een beetje jaloers
van. ‘Doe-je mee?’ riep hun soms Fikandoes-Fikandoes in het voorbijrennen toe. En
zij zeiden neen, maar als hij hun bij toeval ook een borreltje aanbood, namen ze 't
toch wel aan.
Dan was er voor het overige van de middag weer vreugd en opgewektheid in de
fabriek. De ogen blonken en de konen glommen. Berzeel, die anders op het werk en
als hij nuchter was, bijna geen woord sprak, kon dan soms lange en opgewonden
histories vertellen; en, bij 't minste wat men hem vroeg, liet Leo zijn bulderend
‘Oajoáek’ horen, dat misschien wel, dwars door de fabriek en de tuin heen, tot in het
woonhuis, aan de oren van meneer De Beule doordreunde. De vrouwen hoorden het
natuurlijk ook vanuit hun ‘kot’ en zeiden dat 't een schande was en dat meneer De
Beule daar toch wel eens zou een eind aan maken.
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VI
Meneer De Beule en zijn zoon verschenen zelden tegelijkertijd in de fabriek. Als
men meneer De Beule zag, kon men er vrijwel van op aan, dat men meneer Triphon
niet zou zien; en omgekeerd was het waarschijnlijk, dat meneer De Beule niet zou
opdagen wanneer meneer Triphon in de gebouwen rondliep.
De komst van meneer De Beule werd altijd, vast en zeker, door de verschijning
van een voorlopertje aangekondigd. Dat voorlopertje was Mussche, zijn klein hondje.
Mussche was eens op een winteravond, - niemand wist hoe noch waarvandaan, in de fabriek verdwaald en daar achtergebleven. Het was een ongelukkig, lelijk
mormel, zwart-en-wit gevlekt, met ruige haren; maar het had zich dadelijk aan meneer
De Beule, die daar toevallig rondliep, gehecht en geen trouwer dier was op de wereld
denkbaar. Het liep overal met zijn meester mee, steeds een tiental passen vooruit, en
verliet hem nooit.
Het zou geheel overbodig zijn geweest de arbeiders nader te waarschuwen. Zodra
zij ook maar even de ruige krulstaart van Mussche langs het altijd open deurgat van
het ‘stampkot’ hadden zien passeren, hielden alle mogelijke grapjes en pretjes dadelijk
op en waren zij ten volle en uitsluitend in hun werk verdiept. Mussche tippelde over
de binnenplaats voorbij, de open ruimte bleef enkele seconden leeg en dan vulde de
hoge en zware gestalte van meneer De Beule het deurgat.
Meneer De Beule was een man van een zestigtal jaren, groot, dik en fors, met rood
gezicht en kortgeknipte, volle baard. Hij maakte niet bepaald een vrolijke of
aangename indruk. Hij zag er nurks en nors uit en dat was hij doorgaans ook. Hij
was zeer streng, zeer overtuigd van zijn heersersrechten
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en van de noodzakelijke, slaafse onderworpenheid van al zijn minderen. Tot die
minderen rekende hij trouwens niet alleen zijn werklieden en verdere bedienden,
maar ook zijn vrouw en zoon. Hij tiranniseerde zijn hele omgeving en allen bukten
en beefden voor hem; en toch was hij in de grond niet onbarmhartig en somtijds zelfs
zeer licht ontroerbaar, op het overgevoelige af. Dat zat bij hem met vlagen; hij had
geen controol over zichzelf. Je kon nooit precies weten hoe je 't met hem had. Soms,
en zelfs dikwijls, barstte hij voor een niemendal in wilde gramschap los; en de
arbeiders, die erg bang voor hem waren, noemden dat dan ‘schieten’. Andermalen
liet hij dingen over zijn kant gaan, die veel minder strenge meesters volstrekt niet
zouden gedoogd hebben. Alles bij hem hing van de momentele stemming af.
De werklui wisten hoe het met hem gesteld was op het eerste zicht, nog vóór hij
een enkel woord gesproken had. Zij hadden hem maar te zien komen. Wanneer hij
heel erg rood zag, met opgekuifde haren op zijn achterhoofd, dan was 't al vast en
zeker mis en zij fluisterden tot elkaar: ‘Hij goa schieten, zille!’ Zij waren erg angstig
voor dat ‘schieten’. 't Was meestal gans onredelijk en durfde een van hen iets
antwoorden, dan kreeg hij gauw genoeg ‘de koeken’, wat betekende dat hij uit zijn
werk ontslagen werd. Dit was reeds enkele malen gebeurd, met Berzeel o.a. omdat
hij dronken aan zijn bank stond; met Pierken, omdat hij, niettegenstaande 't streng
verbod, zijn opruierig courantje in de fabriek had meegebracht; en ook met Feelken;
omdat hij eens, op een aanmerking van meneer De Beule, ‘Fikandoes-Fikandoes’
geantwoord had. Die straffen, echter, hielden nooit lang aan; daarvoor was meneer
De Beule te opvliegend van karakter en te inconsequent met zichzelf; en de arbeiders,
van hun kant, bekenden doorgaans schuld en vroegen pardon. Alleen met Pierken
had het bijna spaak gelopen. Over socialistische neigingen en socialistisch gestook
was meneer De Beule absoluut niet te spreken. Madam De Beule was tussenbeide
moeten komen om het enigszins weer goed te maken; maar nog steeds bleef hij een
geheime wrok tegen Pierken koesteren en zag hem slechts met lede en loense ogen
aan.
Meneer De Beule was trouwens al heel weinig gesteld op
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vrouwen in het algemeen en 't ‘vreiwevolkskot’ in de fabriek was dan ook een van
de plaatsen, waar hij met voorliefde kwam ‘schieten’. Hij vond hen allen even
onbekwaam en lui en oordeelde dat ze nog niet eens de helft verdienden van het zeer
karig loon dat hij hun wekelijks uitkeerde. Hij sprak voortdurend van dat hele boeltje
op te doeken als het niet veranderde en alleen vond genade in zijn ogen zijn oude
huismeid Sefietje, omdat die werkelijk solidair met hem voelde, ook ten opzichte
van de overige vrouwen en zich verder met een absolute slaafsheid aan al zijn bevelen
onvoorwaardelijk onderwierp.
De vrouwen sidderden voor hem, nog heel wat erger dan de mannen. De angst
sloeg hun om het hart, zodra zij maar van ver de staart van Mussche zagen en terwijl
hij binnen in hun ‘kot’ was spraken zij geen enkel woord, tenzij ze op een
rechtstreekse vraag hadden te antwoorden. Als meneer De Beule dan eindelijk
wegging zat het oude Natse meestal in tranen, terwijl de wangen der jongeren, van
bange emotie gloeiden. Alleen Mietje Compostello met haar zuidelijk vel zag dan
vaal-bleker dan ooit, en haar zwarte haren en haar zwarte ogen leken wel de ogen
en de veren van een kraai, op een masker in elkaar gezet.
Gelukkig voor hen allen bleef meneer De Beule nooit heel lang in de fabriek. Hij
moest nogal veel uit en had ook thuis kantoorwerk te verrichten; en, zoals hij gekomen
was, zo vertrok hij ook weer, trouw door Mussche voorgeloodst. De werklui, die de
welbekende krulstaart in omgekeerde richting over de binnenplaats zagen passeren,
slaakten een zucht van verlichting, alsof hun een zwaar pak van 't hart genomen werd.
Ollewaert propte een verse tabakspruim in zijn mond, Free glimlachte goedig, Feelken
murmelde een ‘Fikandoes-Fikandoes’ en zelfs Leo waagde 't er soms op om eventjes
gedempt zijn ontzettend ‘Oajoáek’ uit te stoten.
Meestal, nadat meneer De Beule een poosje weg was, kwam meneer Triphon
opdagen. En, evenals meneer De Beules komst werd aangediend door de
voorverschijning van Mussche, zo wist men dat meneer Triphon in aantocht was
door de voorverschijning van zijn klein, zwart herdershondje. Kaboel.
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Maar voor meneer Triphon waren de arbeiders niet bang. Integendeel: zij zagen hem
doorgaans niet ongaarne komen. Meneer Triphon was drieëntwintig jaar oud en hij
was groot en vet en had een rode, opgezette kop met uitpuilende blauwe ogen. Zijn
teint was erg onzuiver, met puisten en gezwellen onder 't vel, die niet schenen te
kunnen uitbreken, en hij maakte voortdurend de indruk alsof hij van vóór een vuur
kwam waarin hij met alle kracht geblazen had. De werklui zeiden dan ook wel eens,
als zij hem zo congestief en vuurrood zagen aankomen: ‘hij hee weerom gebloazen,
zille!’ En zij beweerden algemeen, dat hij overdadig at en dronk.
Meneer Triphon had op achttienjarige leeftijd, na onvoltooide studies, de kostschool
verlaten en sindsdien verbleef hij bij zijn ouders thuis, waar hij werd opgeleid om
later zijn vader in de fabriek op te volgen. Hij kon min of meer Frans spreken, hoewel
zijn uitspraak erg boers klonk; hij kende enkele woorden Duits en Engels en verder
had hij enige vage begrippen van geschiedenis en aardrijkskunde. Dat was, benevens
elementair rekenen, ongeveer alles. Hij las de in het Frans gestelde krant waarop zijn
vader geabonneerd was, en hij bezat ook een bibliotheek van een tiental boeken,
uitsluitend Franse, meestal zeer schuine en schunnige romannetjes, waarin hij somtijds
's avonds, op zijn kamer las, en die hij verder liefst voor het oog van zijn ouders
verborgen hield.
Hij werkte dagelijks een paar uur op 't kantoor om rekeningen uit te schrijven en
de boeken bij te houden, en verder had hij niets te doen dan rond te slenteren in de
fabriek, om er het werkvolk ga te slaan.
Hij verscheen er doorgaans tegen halfnegen, op het ogenblik dat de lui, na hun
tweede ontbijt, weer aan de arbeid zouden gaan. Zij zaten daar nog even, bij mooi
weer, in een lange rij langs de muur, en zij wensten hem ‘goen dag, menier Triphon,’
en streelden Kaboel, en krabden hem onder de hals, waar hij altijd veel vlooien had
zitten. En zij haalden dadelijk grapjes met hun jonge meester uit, maakten zinspelingen
op zijn heerlijk leventje, beweerden dat zij, als ze in zijn plaats waren geweest, van
de ochtend tot de avond ‘dreupels en pinten’ gedronken en ‘achter 't schuen
vreiwevolk’ zouden gezeten hebben.
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Meneer Triphon lachte mee; hij trok genoeglijke halen uit zijn pijpje, en zijn bobbelig,
rood gezicht, glom. Het was een voortdurende strijd bij hem, om zijn prestige daar
niet bij in te schieten. Hij moest de baas blijven en wilde toch ook vriendelijk zijn
tegenover de werklui, hoofdzakelijk ter wille van Siednie. Hij keek haar van terzijde
aan, om als 't ware op haar mooi gezicht iets van haar stemming waar te nemen. Soms
was het lief en vriendelijk, maar ook wel eens bezorgd en gedrukt. Dan wist meneer
Triphon niet wat hij doen of zeggen moest. Het meest geraden was in elk geval daar
niet te lang te toeven; en stilletjes droop hij verder af, vergezeld van Kaboel, die af
en toe ging zitten om zich te krabben, terwijl de arbeiders langzaam in groepjes
opstonden en naar hun werk terugtogen.
Toen kwam voor meneer Triphon het meest hartstochtelijk en spannend ogenblik
van gans de dag. Dan was het meestal, even na hun rustpoosje, dat een van de vrouwen
op de grote zolder klom, om vandaar een verse voorraad te verstellen zakken weg te
halen. Steeds nam een van de jongere dat karweitje waar. Soms was het ‘de Witte,’
soms was het Siednie, soms was 't Fietriene. Een heel enkele maal kon het ook Lotje
zijn. - Meneer Triphon, door Kaboel voorgeloodst, kwam in het wagenhok. Hij nam
geen de minste notitie van de grote zoldertrap die daar stond en waarlangs men hem,
vanuit het ‘vreiwevolkskot’, naar boven zou kunnen zien gaan; maar, in een donkere
hoek van het wagenhok was een tweede, kleiner trapje, dat naar een zoldertje van
afval en oud ijzer leidde en dan verder, door een laag binnendeurtje, met de grote
zolder gemeenschap had.
Langs die kleine trap, met Kaboel onder de arm, kroop meneer Triphon
haastig-sluipend op. In een paar wippen was hij op de grote zolder en hield zich daar
stil verstopt, achter een stapel hooi of lege zakken.
Daar hoorde hij een van de vrouwen langs de grote trap opkomen. Wie zou het
zijn: Zulma, Fietriene, of de geliefde! Zijn hart bonsde, terwijl hij loerde.
Daar kwam het hoofd boven de zolderopening. De droeve, witte kop van Zulma,
of het onbesuisd gezichtje van Fietriene! Teleurstelling! De wilde hartstocht zakte
plotseling
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in hem neer en hij bleef roerloos zitten. Maar nu en dan was 't ook het mooi en fijn
profiel van Siednie dat naar boven kwam en dan was hij om gek te worden. Hij liet
haar tot de stapel naderen en kwam dan plotseling te voorschijn en vloog wild op
haar af, haar pakkend en de mond met zoenen smorend.
Zij verweerde zich slechts even. Hij was te geweldig; zij kon niet, of durfde niet.
- O, menier Triphon past toch op! Wa peist-e toch! Ze zillen 't hueren! hijgde zij.
Maar hij scheen haar angstige vermaningen niet eens te horen; hij prangde haar als
krankzinnig tegen zich aan; hij moest en zou haar nog eens hebben, al kostte het zijn
leven!
Hij liet haar eindelijk los en hielp haar in zwoegende haast haar voorraad zakken
aanvullen. Haar mooie haren hingen half los en haar wangen gloeiden. - Ze zillen 't
zien! Ze zillen 't zien! hijgde zij. Haastig klopte zij de pluisjes van haar kleren, streek
de losgeraakte haren weg, liep met haar vracht naar de trap toe.
- Siednie! Siednie! liep hij haar dringend-fluisterend na. En hij duwde haar enkele
franken in de hand.
- O, menier Triphon, wa peist-e toch! schrikte zij weigerend.
- Ge moet! Ge moet! drong hij met heftigheid aan.
- Merci, murmelde zij dan beschaamd.
- Zij-je nie kwoad op mij, Siednietsjen?
- Nien ik... zei ze, met enige inspanning.
Bedaard daalde zij de trap af en meneer Triphon wendde zich tot Kaboel die al
die tijd niet opgehouden had hartstochtelijk naar ratten en muizen in het hooi en de
zakken te krabbelen en te snuffelen.
- Woar zijn de biestsjes? Pak ze Kaboel! hitste hij.
De kleine hond neuspiepte van trillend verlangen en zijn zwarte snoet zag helemaal
grijs van het stof. Hij had grijswitte wimpers alsof hij uit het meel kwam. Hij rochelde,
hij stond even roerloos te hijgen, duwde dan weer plotseling diep zijn neus in het
hooi, snuivend met schokken naar de ratten. En eensklaps had een korte worsteling
plaats; de kleine hond verdween, tot aan zijn staart in 't stoffig hooi; men hoorde een
fijn gepiep en met rukken kwam Kaboel op-
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nieuw te voorschijn, een grote rat in zijn bek houdend. Hij liet het dier soms los en
't hinkte een paar schreden weg over de zolder; maar dadelijk had hij 't weer te pakken
en dan was het met een paar flinke, schuddende knauwen gedaan en kwam Kaboel
heel trots naar zijn meester toe, zijn prooi dwars in de muil, de bebloede kop langs
de ene kant, de vuile, grijze staart langs de andere kant afhangend.
Meneer Triphon liet dan nooit na de gewichtige vangst in het ‘vreiwevolkskot’ te
komen vertonen.
- Och Hier och God azue 'n gruete ratte! gilden de vrouwen. - Menier Triphon
woar heet hij ze gevangen?
- Op 't ijzerzolderken; doar zit watte! pochte meneer Triphon. En Kaboel werd
aangehaald en bewonderd; en allen zeiden dat zulk een ‘ondeken’ werkelijk met geen
geld te betalen was.
Met dergelijke en andere avonturen en slenteringen haalde meneer Triphon eindelijk
elf uur en dat was dan een moment waarop hij zich enige verpozing kon veroorloven.
Geregeld ging meneer De Beule elke ochtend zijn borreltje drinken in het Huis van
Commercie, de deftige dorpsherberg, waar de andere notabelen gewoonlijk bij elkaar
kwamen; en meneer Triphon van zijn kant, had ook zijn vaste ‘stamenee,’ Den Appel,
waar enkele jongelui elkaar ontmoetten. Den Appel stond aan de brug van 't kanaal
en daar was ietwat meer leven en beweging dan in het stille en deftige Huis van
Commercie. De jonge dokter kwam er, de jonge notaris kwam er; en ook de meeste
vreemdelingen die in 't dorp passeerden, hielden er zich even op. Er was een aardig
meisje, Fietje, waar zij allen een klein beetje tuk op waren, maar die slim was en
eigenlijk aan geen van allen enige bijzondere faveurs toestond. Dat maakte hen allen
even naijverig om misschien toch eenmaal de uitverkorene te worden; en zij speelden
er lawaaiig met de dobbelstenen en dronken er veel port en borrels, zodat de zaakjes
goed gingen in Fietjes herberg. Klokslag twaalf was het daar echter afgelopen en
met een rood stoomhoofd en waterige ogen keerde meneer Triphon terug naar huis.
Hij gebruikte er het middagmaal met zijn ouders en daar meneer De Beule voor
gewoonte had na het eten een dutje te doen, zo deed meneer Triphon ook een
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dutje en ging daarna weer naar de fabriek. Dan waren 't een paar zeer vervelende
uren. Wanneer hij geen kantoorwerk had, - en dat had hij niet geregeld elke dag -,
wist hij niet goed wat met die uren aan te vangen. Dan liep hij, bij gunstig weer, wat
rond in de tuin, die mooi en uitgestrekt was, met veel grote, oude bomen. Er liep een
aardig beekje dwars doorheen, helder en ondiep, met liefelijke
gras-en-wilde-bloemenoevers in de zomer; wild kolkend en onstuimig na zware
regenvlagen en stormen in het najaar, en waarin de heerlijkste vangsten snoek en
paling te doen waren. Daar leefde meneer Triphon hartstochtelijk voor op. Hij liet
door een paar arbeiders het net uitzetten; en, wanneer de vangst goed was, vierde de
familie dagen na elkaar orgieën van riviervis. Zelfs, bij grote overvloed, kregen ook
de werklui er een deel van: elk enige kleine visjes, waarvoor ze dan heel dankbaar
waren.
Maar hoe dan ook, mooi weer of lelijk, elke dag, vast en zeker, stond meneer
Triphon tegen vijf uur met Kaboel op de hoek van de dorpsstraat, naast de oprijlaan
van de fabriek. Dat was het uur waarop het op de kerktoren klepte voor het avondlof;
en meneer Triphon verbeidde daar de komst van de drie juffrouwen Dufour, die dan
geregeld ter kerke gingen.
Het waren drie stijve harken van juffers en zij woonden daar even buiten de kom
van het dorp, op het ‘kasteelken,’ een wit gebouw met groene luiken in een mooie
tuin. Hij zag ze komen van ver, alle drie op één rijtje, prim schuivend langs de huizen,
met ingetogen houding en neergeslagen ogen. Zij schoven vlak langs hem voorbij
en meneer Triphon nam zijn hoed of zijn pet af en groette. Zij groetten terug. Juffrouw
Pharaïlde, de oudste, had een stug en donker type, met harde ogen. Meneer Triphon
voelde als 't ware iets hostiels in haar. Juffrouw Caroline, de tweede, was blond en
dik en pafferig, met opgezwollen, bleek gezicht en fletse, blauwe ogen en meneer
Triphon voelde geen bekoring in haar; maar juffrouw Josephine, de jongste, was een
vrij knappe blonde, met fris gezicht en elegant figuur onder haar stijfheid; en zij
groette wel heel vriendelijk terug, veel vriendelijker dan de twee anderen en 't gaf
meneer Triphon telkens een lichte
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emotie. Hij had niet kunnen zeggen of hij reeds op haar verliefd was, maar hij voelde
dat hij 't misschien wel zou kunnen worden. Het was een heel ander gevoel, dan wat
de mooie Sidonie hem inboezemde. Sidonie was iets dat hij af en toe onmiddellijk
en helemaal in zijn bezit verlangde: juffrouw Josephine iets dat nog heel, héél ver
van hem af stond en dat hij ook misschien wel nooit bereiken zou. Hij wist ook niet
of hij haar wel verlangde te bezitten. Hij zou wellicht niet goed geweten hebben wat
geantwoord, als men hem eensklaps had gezegd: Ze is voor u! Wat hem in haar
aantrok was, benevens het vriendelijke van haar verschijning, juist dát wat hem
feitelijk van haar verwijderde: het primme, het stijve, het geslotene, het ongenaakbare.
Zij was als iets voornaams en deftigs in zijn leven, een leven dat hij anders, ofschoon
niet helemaal bewust, toch wel laag bij de grond voelde. Vooral wanneer hij met het
mooie werkmeisje gescharreld had, voelde hij de behoefte juffrouw Josephine terug
te zien en door haar vriendelijke groet in zijn eigen gedaalde achting weer iets te
stijgen. Sidonie was het lagere, het alledaagse in zijn leven; de juffrouw was het
hogere, het ideale...
Even vóór zes uur keerde het deftig drietal uit de kerk terug en meneer Triphon
wist het doorgaans zo te schikken dat hij dan ook weer ergens op straat was en hun
tegemoet kwam. En hij wisselde een tweede, plechtige groet en daarmee was het
afgelopen, want verder had hij helemaal geen gelegenheid hen te zien, of een enkel
woord met hen te wisselen. Er bestond geen omgang tussen hun families; er was
helemaal geen omgang tussen de notabele families van het dorp; dat was zo al jaren
en jaren en dat bleef zo; dat was waarschijnlijk altijd zo geweest; het leek wel of het
iets onbetamelijks had, of het een zonde was, dat jongelieden van hun stand verdere
betrekkingen dan een banale groet op straat met elkander zouden hebben.
Na die tweede, vluchtige ontmoeting met de drie dames Dufour, had de dag verder
voor meneer Triphon ook al niet veel meer te betekenen. Evenals bij de werklui in
de fabriek, kwam er voor hem iets dofs en mats over de laatste uren. Hij liep wat
slenterend heen en weer over de binnenplaats
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en in de gebouwen; hij hoorde de vrouwen soms slaperig en weemoedig met nasale
stemmen zingen en door de vaagverlichte raampjes zag hij daar al die stumperige
silhouetten zitten, waaronder Sidonie alleen een schone bloem van jeugd en frisheid
was. Zo tegen de avond voelde hij vaak weer zijn hartstocht voor haar oplaaien. Ook
zijn leven was wel vreselijk saai en eentonig en hij dacht aan de gezelligheid met
een jonge, mooie vrouw, in een liefelijke omgeving. Zou hij niet gelukkig zijn met
juffrouw Josephine en zelfs met het arme, mooie Siednietje? Iets van vage spijt en
droefheid drong in hem, zo iets dat langzaam aansloop, met 't stille en vredige en
triestige van 't avonduur. Toch drong het nooit heel diep. Het ene kon nu eenmaal
niet en ook het andere zou wel niet kunnen. Hij moest maar wachten, zien wat komen
zou.
Zijn vader eiste dat hij steeds in de fabriek bleef tot de arbeiders vertrokken, en vooral
tot de paardeknechts, die meestal boodschappen en bestellingen meebrachten, veilig
met hun: vrachtwagens weer binnen waren. Meneer Triphon hoorde ze doorgaans
komen van ver in de donkere straat en aan 't geklap der zwepen en zelfs aan het
geratel van de wagens en aan het getrappel van de hoeven, wist hij om zo te zeggen
reeds bij voorbaat van welke aard die thuiskomst wezen zou.
Er waren twee paardeknechts: Pol en Guustje, deze laatste bijgenaamd 't ‘Koud
Kieken.’ Pol was een uitstekende voerman, maar verder wel een akelige vent. Hij
was aan de drank verslaafd en een ruziemaker. Voor een niemendal kwam het bij
hem tot vechten, als hij te veel gedronken had, en dat gebeurde bijna elke dag. Guustje,
daarentegen, was de goedheid zelf, en hij dronk niet; maar hij bezat een
eigenaardigheid die Pol ten zeerste kon prikkelen: hij sprak altijd over lekker eten,
en wel op een wijze of hij het maar voor 't grijpen had. Pol, die evenals de meeste
geïnvetereerde dronkaards, weinig at en een soort minachting voor het eten koesterde,
vond dat van een onuitstaanbare aanstellerij. Guustje praatte o.a. met voorliefde over
een ‘keiw kieken mee sloa’ en jubelde met smakkende tong, hoe heerlijk en lekker
dat was; waarop Pol hem dan misprijzend aankeek
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en schimpte dat de ‘keiwe kiekens mee sloa,’ die in Guustjes maag terechtkwamen,
zonder twijfel wel koude aardappels waren, zoals bij zijn maatschappelijke stand
paste. Guustje echter, die vroeger bij meneer de dorpsnotaris als knecht gediend had,
vóór hij bij meneer De Beule in de fabriek kwam, hield hardnekkig vol, dat hij die
heerlijkheid herbaalde malen had geproefd; en daarop kregen zij ruzie, meestal tot
groot vermaak van de andere arbeiders, die dat gezwets van Guustje ook maar half
konden uitstaan en heimelijk op de hand van Pol waren. Het kwam al gauw tot
wederzijdse scheldwoorden en dreigementen; en eindelijk vielen de klappen, tot
groot ongerief van Guustje, die de zwakste was en geregeld het onderspit moest
delven. Het enige wat hij er blijvend bij gewonnen had was zijn bijnaam: het ‘Koud
Kieken.’
Meneer Triphon hoorde ze beiden met hun wagens de binnenplaats oprijden en
dadelijk ging hij naar hen toe, om de boodschappen en bestellingen over te nemen.
Pol deelde mede wat hij te vertellen had, terwijl hij zijn paarden uitspande en
onttakelde:
- Vijfhonderd kilo lijzemeel... ne... ne... veur Ja-Cies Woarnier.
Meneer Triphon tekende op zijn notitieboekje op.
- Duzen kilo's roapkoeke... ne... ne... veur Lewie van Doale.
Pol stotterde wat als hij dronken was en er schenen soms gaten en leemten in zijn
herinneringsvermogen. Hij stond daar, in elkaar gedrongen, de dikke kop vol
pokkeputten gebogen naar de grond, met inspanning peinzend, terwijl zijn half
onttakelde paarden zich ongeduldig schudden en hun gebitten deden rinkelen.
- Koest, nondedzju! gilde hij dan, dreigend het hoofd naar de dieren oprichtend.
En meteen wist hij wat hij nog te zeggen had:
- Zevenhonder kilo's turwemeel... ne veur Bruun Roetjes.
- Es 't ál, Pol? vroeg meneer Triphon.
- Of 't ál es?... Ha... al en nie al: da 't deugd zoe doen as we nou nog nen dreupel
hoân in da slech were!
- 't Denke mij dat-e gij al dreupels genoeg g'had hèt! prut-
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telde meneer Triphon en ging naar Guustje toe.
- Goen oavend, menier Triphon! riep Guustje met luider stem.
- Goen oavend, Guustjen.
- Vijfentwintig honderd kilo's lijzemeel veur Feel Vervenne! gilde Guustje.
Hij had een hard klinkende stem, sprak altijd roepend, of hij einden ver van zijn
toehoorders verwijderd was.
- Zevenhonderd kilo's lijzemeel veur Guust de Moaght.
Meneer Triphon tekende op.
- En vijftienhonderd kilo's roapkoeke veur Pier de Vriendt! schreeuwde Guustje
met een stem, die men tot in het ‘stampkot’ horen kon.
- Al? vroeg meneer Triphon.
- Al! brulde Guustje. - 't 'n Woare, menier Triphon, voegde hij er bulderlachend
bij, - da g'n keiw kieken mee sloa veur mij hadt, in da slech were.
- 'k Zoe 't zelf uek willen, Guustje, antwoordde meneer Triphon, en hij stopte het
notitieboekje in zijn zak, terwijl de vier paarden, van hun tuig verlost, met zware
tred en op de keien klinkend hoefgetrappel, uit eigen beweging naar hun welbekende
stalplaats gingen.
Toen was ook voor meneer Triphon de dagtaak afgelopen. Hij ging in de duisternis
door de tuin huiswaarts en gebruikte het avondmaal met zijn ouders. Sefietje had
gekookt, en meestal lekker; Eleken, het tweede meisje, diende met stille bewegingen
op. Meneer De Beule sprak aan tafel over niets anders dan over zijn zaken, en madam
De Beule die daaraan gewend was, sprak in dezelfde zin mee. Zij was een geëffaceerd
en goedig wezen, gewoon te gehoorzamen, zonder eigen leven. Haar enige
zelfstandigheid en kracht bestond in het vrij handig profiteren van haar mans
zwakheden, in zijn niet zeldzame ogenblikken van inconsequentie. Zo had ze reeds
heel wat weten te verkrijgen. Verder keek zij hem in de ogen, deed wat hij verlangde,
hield in hem het bewustzijn levendig, dat hij volkomen heer en meester was.
Omstreeks halfnegen was de maaltijd afgelopen. Toen ging meneer De Beule met
zijn krant in een gemakkelijke stoel zitten en het duurde meestal niet lang of hij viel
ermee in
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slaap. Madam De Beule wenste dan dat men zich heel stil bewegen zou in huis. Zij
hielp Eleken zacht af dienen en meneer Triphon sloop op zijn tenen weg en stak een
sigaar op. Wat zou hij nu wel doen: boven op zijn kamer wat in zijn gemene
romannetjes zitten lezen, of nog eens uitgaan, tot aan Fietjes herberg, waar hij altijd
zeker was enig gezelschap bij elkaar te vinden. Hij verkoos doorgaans het laatste.
Hij trok een overjas aan; en door de stille, sombere straat, waar ternauwernood hier
en daar, een zwakke lantaren brandde, toog hij nog eens naar Den Appel toe.
Daar zaten de gewone dorpsheren, grote glazen bier drinkend en grapjes makend
met Fietje. Hij ging naast hen aanzitten, dronk ook zijn glazen bier en rookte en
kletste met hen mee. Om en bij tien uur stond hij op, met hete kop en dikke wangen
en ging weer naar huis toe. Het dorp leek gans verlaten op dat uur en zijn voetstappen
klonken hol in de stilte. Het water van 't kanaal klotste somber onder de houten brug.
Soms kwam een enkele, hol klinkende klompstap hem tegemoet; en hij wisselde in
het voorbijgaan een ‘goenoavend’ met iemand die hij in de duisternis slechts half of
niet herkende. De huizen sliepen, met hun dichte luiken. Alleen hier en daar was er
nog licht in een herberg, waar men, achter de neergelaten rolgordijnen, vage stemmen
en gestommel hoorde. Hij had de huissleutel niet mee, - dat wilde meneer De Beule
niet, - en hij moest bellen. Sefietje kwam opendoen. Zij had een ernstig en bezorgd
gezicht en scheen te denken dat het wel heel laat was.
- Zijn pepá en memá al sloapen? vroeg hij met gedempte stem.
- O, joa joa z': al lank! berichtte Sefietje op een toon van half verwijt.
Zij deed de deur op slot, hij wenste goenacht en liep de trap op. Daar brandde een
klein lichtje op zijn nachttafel; hij kleedde zich haastig en slordig uit, kroop in zijn
bed. Soms las hij nog even in een van zijn gemene boekjes; anders, als hij zich moe
voelde, blies hij maar dadelijk het lichtje uit.
Hij sliep gewoonlijk zwaar en goed, maar af en toe ook kon hij lange uren wakker
liggen. Dat was dan dikwijls in stormnachten, wanneer wind- en regenvlagen om het
huis heen

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 3

190
gierden. De kale bomen konden dan zo klagend piepen en de oude hangbel aan de
voordeur schudde en kermde als een gefolterd wezen in haar roestig, hengsel. Dan
voelde hij zijn grote eenzaamheid en 't onvoldane van zijn leven. Dan lag hij rusteloos
zich te keren en te wenden en dacht aan zijn vroegere kostschooljaren en aan zijn
gewezen kostschoolmakkers, die allen verschillende wegen hadden gevolgd en
waarvan hij er nooit een meer zag. Hoe zou het eindelijk met hem aflopen? Zou hij
zo nog jaren voort blijven scharrelen met de mooie Siednie, of zou hij zijn verstand
gebruiken en aan Josephine Dufour zich hechten? Dat gaf telkens een kwellende
tweestrijd in hem. Hij wist niet, hij kon niet besluiten; daar was geen vaste lijn in
zijn leven. Hij zag geen kans en voelde, in zich geen kracht om een besliste keuze
te maken. Het scheen hem zo diep treurig de mooie Sidonie te verlaten en het scheen
hem ook zo treurig tot in 't oneindige aan haar vast te blijven hangen en daardoor
zijn ouders, als die het eens vernamen, zo grenzeloos veel verdriet aan te doen. En
hij sliep in vol doffe wroeging en met het beeld van de beide jonge vrouwen vóór
zijn geest: de mooie Siednie, die hij met hartstochtelijke ontroering in zijn armen
sloot; en de deftige Josephine, die hem als vrouw wel minder sterk bekoorde, maar
die in hem iets zou opwekken dat nu diep gezonken lag, die hem zijn verloren
zelfrespect terug zou geven en aan wie hij zich innig hechten zou om haar
voornaamheid, om haar ingetogen degelijkheid, om alles wat hij bij de andere niet
vinden kon.
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VII
Zo was het leven in de gewone gang der dagen, maar er kwamen ook tijdperken van
andere bezigheid en deze waren, zowel voor de arbeiders als voor de meesters, als
't ware dagen en weken van vakantie en opwekkende blijmoedigheid. Meneer De
Beule bezat, behalve zijn fabriek, ook weilanden en landerijen, en 's zomers, in de
stille tijd van de fabricage, gingen de werklui daar de arbeid verrichten. Zowat tegen
het eind van juni hoorden de dorpelingen de heibalken in meneer De Beules fabriek
niet meer van de ochtend tot de avond hameren en bonzen. 't Werd hooitijd; en
Ollewaert, Leo en Free, die flinke maaiers waren, trokken met de zeis over de
schouder de velden in, weldra gevolgd door bijna al de anderen, zowel de vrouwen
als de mannen, om het afgemaaide gras te keren en te drogen en in bergjes en in
mijten op te zetten. Slechts Bruun de stoker en zijn zoon Miel bleven met Pee de
molenaar in de fabriek achter, om eens alles grondig op te ruimen, schoon te maken
en te poetsen.
Het was een heerlijkheid! Zij hadden hun eten en hun drinken, mee en heel de
schone zomerdag lag voor hen open als eendangdurig feest van vrijheid en geluk.
De ‘stampers’ met hun vet-glimmende oliekleren staken daar wel in het begin wat
af; maar zij droogden mee als 't ware met het hooi onder de koesterende zon en zij
kregen rode en bruingebrande gezichten, als hadden zij nooit anders dan in de vrije
ruime lucht geleefd.
Zij schikten zelf hun werk, zoals het hun beliefde. In de zacht-wazige, vroege
ochtend stegen de zoete leeuwerikjes trilwiekend en zingend uit het bedauwde, hoge
gras ten stille, blauwkleurende hemel op en Ollewaert, Leo en Free slepen in die
frisheid hun zeisen, die ook schenen te zingen; en in een brede, ritmische beweging
schoven zij langzaam door de
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grote wei, de neergemaaide halmen in lang-gestrekte banen achter zich heen latend.
Andere maaiers waren wijds en zijds aan de arbeid; overal zag men de ritmisch heen
en weer zwaaiende silhouetten, die zich in het verschiet tot nietige mensenpoppetjes
schenen te verkleinen en alom hoorde men het sissend gezingzang van de zeisen, die
onverzadigd in de groene en geurige oneindigheid van malse weelde vraten.
Tegen negen uur, met het warm worden van de dag, verschenen de andere arbeiders
en de vrouwen, allen met lange, fijne vorken en grote, houten harken in de hand of
op de schouder. De vrouwen droegen zonhoeden, die hun gezicht en hals beschutten;
de mannen liepen in hun hemdsmouwen en hadden grijze of blauwe linnen broeken
aan. Zij daalden langs een met populieren begroeide berm in de wei en begonnen
met hun vorken het gras om te keren.
De leeuwerikjes zongen, de zon straalde en het drogend gras geurde zo landelijk
en zoet. Het was soms of men honig en suiker proefde, beweerde Leo; en al de
anderen moesten daar uitbundig om lachen. Leo was altijd buitensporig opgewonden
in de hooitijd. Die vrije frisse lucht maakte hem dronken, zei hij; en voor 't minste
wat men hem vroeg liet hij zijn bulderend ‘Oajoáek’ horen, dat tot ver in het verschiet
hooiers en maaiers met verbazing deed opkijken.
Over de groene uitgestrektheid van de weiden heen verrees het dorp met zijn rode
daken en zijn witte kerktoren, waarop de uurplaat van de klok als een goudglinsterend
juweel blonk; en even verder zagen zij de kruinen van meneer De Beules tuin, waaruit
de schoorsteenpijp van de fabriek als een lelijke, vuile kaars pijlrecht ten hemel
opschoot. En zo van op een afstand dreven zij de spot met die schoorsteen en met
de fabriek, alsof zij daar nu voor altijd van verlost waren en er geen maanden en
jaren van hun leven in de grijze, gore schemering en het donderend geraas van de
op en neer dansende heibalken hadden versleten. Zij spotten vooral met hen die daar
nu moesten achterblijven: met Bruun, die nu niets meer te spioneren had, noch ‘dei
Witte’ achterna te zitten: met Miel, ‘da kálf uek!’ die daar nu in zijn domheid alleen
mocht rondlopen; en met Pee de molenaar, die meelrat, die 't ganse jaar sneeuwwit
zag van het meel, en nu wel grijs en
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zwart zou zijn van al het stof en al het roet, dat hij van de zolders en de balken af
mocht vegen.
Zij lachten en spotten en hun bevrijde longen haalden diep adem. Aan de overzijde
van de weilanden kronkelde zacht de mooie rivier en verhief zich plechtig het kasteel,
tegen zijn donkere achtergrond van zwaar geboomte. En ook om het kasteel hadden
zij pret, wijl Ollewaert grappig verkondigde, dat zij nu ook, evenals alle rijke mensen,
's zomers buiten waren en hij er niet aan twijfelde dat meneer de baron en mevrouw
de baronesse hen allen tegen elf uur verwachtten om een ‘flassche Porto’ uit te drinken
en misschien ook wel om op 't kasteel te blijven eten, zodat het jammer was dat
Guustje de paardeknecht daar niet bij zou zijn, aangezien er zonder twijfel wel ‘keiw
kieken mee sloa’ zou opgediend worden.
Fikandoes! Fikandoes! Fikandoes! jubelde Feelken opgewonden; en Leo brulde
een ‘Oajoáek!’ uit, dat de kraaien ervan uit de bomen wegvlogen.
Om tien uur gingen zij een poosje rust nemen, onder de frisse schaduw van de
zacht ruisende populieren en dronken er hun ochtendborreltje. De fles zat weggestopt
in 't water van een sloot, om koel te blijven en de drank stroomde heerlijk-zoet naar
binnen.
- Hooo! da es toch goed! riep Ollewaert met lippen die smakten en lepperden.
- 't Es lijk 'n zalveechode Free met een ontroerde glimlach.
Zij zaten of lagen daar en strekten zich lang en breed uit, in volle, zorgeloze
vrijheid, zonder vrees dat meneer De Beule of meneer Triphon plotseling op hun dak
zouden komen vallen. Het kwam er nu ook niet op aan of ze daar een kwartiertje
langer luilakten; het gras droogde in de hete zon; zij zágen als 't ware, in de trilling
van de stralen, de goede zon hun eigen werk verrichten en zij genoten van dat zicht
zondet de minste inspanning, evenals zij onbewust genoten vain de zomerweelde en
schoonheid om zich heen; van de verrukkelijke kleuren op het land, van het hoge,
glanzend blauw van de hemel en het eindeloos en orgelend gezang van de vogeltjes.
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- Azue zoe 't leven altijd moeten: zijn! oreerde Pierken. En hij betoogde dat het
werkelijk zo wezen zou, als het gemeenschappelijk goed der aarde rechtmatiger;
verdeeld was; als iedereen zijn nuttige taak vervulde in het leven en niet meer kreeg
als beloning dan hij werkelijk verdiende.
- O! doar es hij were mee zijn socialisme! riepen de anderen misnoegd.
- Es 't meschien nie woar? weerlegde Pierken bits. - Woarom moeten wij hier in
't heui wirken en den baron of menier De Beule niet? Zoen ze zij zue wel nie keunen
ulder diel afmoaien as Free of Ollewoart? En zoe 't meschien te vele gevroagd zijn
as mevreiw de baronesse en mejonkvreiw heur dochter 't heui hielpen kieren en
druegen lijk da Lotsen en Fietriene en d'andere hier doen!
De werklui bulderden. 't Idee dat de baron en meneer De Beule daar met een zeis
stonden te maaien, en vooral dat de barones en de jonkvrouw met een vork het hooi
omkeerden, leek hun zó koddig, dat ze 't onbedaarlijk moesten uitproesten.
- Fikandoes! Fikandoes! Fikandoes! gilde Feelken; en al de anderen beweerden
dat Pierken ‘stekezot’ geworden was en dat het slecht met hem zou aflopen. Alleen
Fietriene zat ernstig naar hem te luisteren, met strakke ogen van geboeidheid en met
natte lippen.
- Och! 'k 'n Kán mee ulder nie spreken! Ge zijt als sloaven geboren en ge zilt als
sloaven stirven! riep Pierken, wrevelig opstaand.
Zij hoonden hem luide en zeiden dat zij al zijn zottepraat gaarne voor een tweede
borreltje zouden cadeau geven.
Meestal, terwijl ze daar nog zaten, kwam meneer Triphon dan in de verte opdagen.
Zij herkenden hem aan Kaboel, die vooruitliep en zij begonnen dadelijk bedekt te
gekscheren.
't Was een tegenvaller voor meneer Triphon, de hooitijd! Geen kans meer om
Siednie alleen in het donker te knijpen! De ganse bende bleef aldoor bij elkaar en er
was absoluut geen mogelijkheid om zich ook maar even af te zonderen. Meneer
Triphons rode kop gloeide van ver als een pioen in de zon en wat hij daar eigenlijk
te doen had was niet duidelijk want het werk ging immers vanzelf en kon niet anders
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dan het ging; zodat meneer Triphon daar in minder dan vijf minuten was uitgekeken
en al niet veel anders kon dan Kaboek op te hitsen om mollen te vangen, die er
doorgaans niet waren, of om kikkers na te springen, waar hij erg vies van was en die
telkens, vóór zijn neus weg, in de sloot neerplonsden. Hij bleef daar maar wat doelloos
in de wei meelopen, terwijl zijn ogen zich haast niet afwendden van Sidonie, die in
de frisse buitenlucht nog heel veel mooier was dan in de sombere fabriek; een warme
bloem van schoonheid, met blozende wangen en ogen die van jeugd en van bezieling
tintelden. Zij droeg een paars of lichtblauw jakje, dat haar vormen ontroerend
aftekende; en meneer Triphon gloeide en kwijnde van gefolterde liefde; hij deed een
voorraad op van wilde hartstocht, die in zijn ogen laaide en zijn dikke kop deed
zwellen.
Na het middageten genoten de arbeiders van hun noenstonddutje. Weer strekten
zij zich op de berm onder de zacht suizelende populieren uit en de vogels zongen in
het groen boven hun hoofd, terwijl het briesje zacht hun warme slapen afkoelde. De
meisjes, die hun kousen hadden uitgetrokken, werden wel eens, door de mannen,
met hooipijltjes, geniepig langs hun blote benen gekitteld. Dat deed hen angstig
wakkerschrikken; en zij lachten of maakten zich boos, al naar gelang van hun humeur,
terwijl de mannen dolle pret hadden. Om twee uur waren zij weer aan de arbeid en
dan hadden zij te werken tot de zon naar 't westen neeg, met nog eens een halfuurtje
rust tegen vier uur, om hun boterham te eten.
Het komend avonduur was 't heerlijkste moment van gans de dag. De zon brandde
niet meer, maar daalde gloedrood naar de einder, tussen de wonderschone, grijze en
purperen luchtkastelen van de wolken. De vogels riepen naar elkaar met lang trillende
stemmen, om te verkondigen dat zij wilden slapen gaan; en overal in de
wijd-uitgestrekte weilanden waren de mensen druk aan 't werk om het reeds half
gedroogde hooi in kleine bergjes op te zetten. Het was één wemeling van kleuren en
bedrijvigheid. De ontelbare schoofjes rezen als 't ware vanzelf uit de grond en de
ganse streek geurde naar aromatische uitwasemingen. Het waren als zoveel kleine
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naturellenhutjes, groengrijs aan de oostzijde, oranjerood en als met lichtend goud
omzoomd naar 't westen toe. Een fijn, doorschijnend nevelwaas kwam laag over de
grond aankruipen en de stille sloten droomden. De witte kerktoren stond gans in 't
goud en het statig kasteel scheen tegen de donkere kruinen van zijn achtergrond te
gloeien. Hier en daar werd een wagen torenhoog geladen, en reed uit het weiland
weg, getrokken door twee of drie paarden, die van ver klein leken als
kinderspeelgoedpaardjes. De zingende koewachtertjes keerden met hun loeiend vee
naar de stallen terug en 't rook naar melk en muskus, daar waar zij voorbijtrokken.
En eindelijk was alles opgestapeld en geharkt; en langs de mulle landweg, waarvan
het fijne zand in lichte, gouddoorzeefde pulvering opstoof, keerden ook de maaiers
en de hooiers dorpwaarts. De maaiers droegen hun glinsterende zeisen over de
schouders als waren het symbolen; en de hooiers droegen hoog hun lange, fijne
vorken, die op flikkerende lansen leken. Hun gezichten waren rood-en-bruin gebrand
en zij keuvelden opgewekt en vrolijk. De meisjes plukten soms een rode of blauwe
bloem onder de blonde korenhalmen en hielden die tussen hun tanden en knabbelden
op 't stengeltje.
De schone, heldere avondlucht werd licht en ijl, met fijne, groenachtige glanzingen
boven het langzaam wegtanende oranjerood in 't westen. De mussen tjilpten schril
in de bomen waar hun nesten zaten; en hele benden spreeuwen zwermden uit de
weiden op en cirkelden in wijde kringvlucht heen en weer, gans zwart tegen het ijle
van de hemel, in het om beurten aanzwellend en weer wegstervend gezoem en gekrijs
van hun pijlsnelle vaart. De eerste schone sterren twinkelden...
Het was een dag als een zegen geweest en morgen zou het weer beginnen...
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Tweede deel
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VIII
Die zomer was het, dat voor het eerst, iets van wat reeds lang in grote steden gistte,
zich ook over het vreedzaam en tevreden platteland begon te verspreiden.
Er waren grote werkstakingen uitgebroken in de industriële centra; er hadden
optochten plaats, van duizenden en duizenden, met rode vlaggen en oproerige
gezangen, waarin de werklui dreigend ‘Brood of Dood’ eisten. Brood of Dood! De
wrede woorden galmden alom en woeste straatgevechten hadden plaatsgehad, waarin
de politie en de opgeroepen soldaten wel eens het onderspit moesten delven. Het was
geluwd, na enkele bange dagen, maar de toekomst bleef somber, vol onheilspellende
onzekerheid tegen de naderende winter.
Pierken las daarvan in zijn courantje en deelde het opwindend nieuws aan zijn
kameraden in de fabriek mede. Waren zij ook niet te beklagen? Hadden ook zij geen
eisen voor een beter lot te stellen, evenals hun makkers in de grote steden? Pierken
oordeelde van wel en achtte 't ogenblik gekomen om zulks hun meester kond te
maken.
Maar hoe gedaan en wat gevraagd? Pierken aarzelde en de andere arbeiders konden
hem geen geschikte raad geven. Zij hadden allen wel vagelijk het gevoel van een
levenslang geleden onrecht, maar hoe zouden ze dat uitdrukken? Wat zouden ze
vragen als vergoeding en verbetering? En hoe zou meneer De Beule het opnemen;
en wat zouden ze doen als meneer De Beule, zoals ongetwijfeld kon verwacht worden,
hun verzoek met verontwaardiging en woede van de hand wees?
Zij wisten 't niet. 't Probleem scheen hun te gevaarlijk, te ingewikkeld en te machtig.
Er ontbrak hun iets, - zij voelden 't instinctmatig, - er ontbrak hun een centrale macht,
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een krachtige groepering, een sterke organisatie, zoals die in de grote steden wél
bestonden. Zij voelden dat zij al van 't eerste ogenblik de zwaksten zouden zijn en
dat meneer De Beule smalend en minachtend, hun zou kunnen antwoorden: ‘Zo zo,
ge zijt niet tevreden, mijn jongens en eist hoger loon; zeer goed, ik heb u niet meer
nodig, gaat u maar heen, ik zal wel andere werklui in uw plaats nemen!’ Dat zou
meneer De Beule zonder enige twijfel antwoorden; en treurig genoeg: onder de
verslaafde en armoedige dorpsbevolking zou hij ook onmiddellijk andere arbeiders
vinden, die tegen het gewone hongerloon, en misschien nog voor minder, hun plaats
zouden komen innemen.
- 't Zoe Fikandoes-Fikandoes zijn! meende Feelken.
Leo slaakte een pessimistisch ‘Oajoáek’ en al de anderen haalden hun schouders
op en glimlachten, als voor een hersenschim die volkomen onbereikbaar was.
- 't Ienigste da 'k zoe weinschen woare alle doagen vier dreupels in ploatse van
twieë, zei Ollewaert.
- Doarmee ben ik uek kontent! echode dadelijk Berzeel.
- En ik dan! juichte Free met ogen die reeds straalden bij 't heerlijk vooruitzicht.
- Hoe es 't meugelijk! riep Pierken verontwaardigd.
Hij tobde over zulk een bedroevende achterlijkheid in het bewustzijn van hun
rechten; en hij wanhoopte ooit iets met hen te bereiken, toen een bericht in zijn krantje
hem op een ochtend een troost en een steun bracht, die hem tot de hevigste geestdrift
en de hoogstgespannen verwachting vervoerden.
In zijn krantje stond te lezen, dat ook de broeders van het armoedig platteland niet
langer aan de schandelijke willekeur van hun traditionele uitbuiters zouden overgelaten
worden. In een pathetisch artikel schreef iemand, die zich ‘Landman’ noemde, een
aangrijpend relaas over de ellendige, middeleeuwse wantoestanden, die nagenoeg
nog overal ‘op den buiten’ heersten; en schreeuwde hard en luid om dringende
verbetering daarvan. Het was een vrij goed gedocumenteerd stak, heftig gesteld in
schrille, felle kleuren, met hier en daar wat onnauwkeurigheid en overdrijving, maar
in zijn geheel aangrijpend als een hechte zielekreet, en die 't gemoed van

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 3

200
de arbeiders, toen Pierken het hun voorlas, ten diepste ontroerde. Ja, ja, zo was wel
hun erbarmelijk leven! Alles voor de rijken, die niet hoefden te werken; niets of
weinig voor de arme zwoegers, die van de ochtend tot de avond, dag in dag uit, jaar
in jaar uit, slavenarbeid hadden te verrichten. Zij werden er stil van en heel diep
droevig. Die man, die ‘Landman’ schreef daar in treffende woorden, wat zij hun
leven lang reeds voelden, zonder het ooit goed te kunnen uitdrukken. Feelken had
geen zin meer om er zich met een ‘Fikandoes-Fikandoes’ van af te maken; en Leo
dacht er niet aan zijn ‘Oajoáek’ uit te brullen. En ook de vrouwen waren aangedaan:
Natse schreide, Lotje sloeg ontsteld haar armen ten hemel; en zelfs Mietje
Compostello scheen eraan te twijfelen of 't ‘Manneken van Hierboven’ zulke
toestanden wel goed kon keuren. ‘De Witte’, Siednie en Fietriene schenen het zich
minder aan te trekken. Zij voelden 't nog zo schrijnend niet. De mooie Siednie staarde
peinzend vóór zich uit, alsof zij wel aan andere dingen dacht; en Fietriene dronk met
natte lippen de woorden van Pierkens mond en vond dat hij wel heel mooi voor kon
lezen. Aan 't eind van het artikel kwam een lange lijst met namen van dorpen, waar
de socialisten uit de stad vergaderingen zouden houden; en op die lijst kwam ook
hun dorpje voor.
- Doar goa 'k noartoe! zei Pierken vastberaden; - en 'k hope da ge 't allemoal uek
zilt doen!
Er was een weifeling.
- Den boas zal ons ‘de koeken’ geven as-e we dat doen, meende Ollewaert.
- Hij mag; 'k 'n zal 't er nie veure loaten! antwoordde Pierken opgewonden.
- Ik uek niet! riep eensklaps Fikandoes-Fikandoes tot eenieders verbazing.
Allen moesten even lachen. Hoe kwam die gekke Fikandoes-Fikandoes zo ineens
aan zulk een gewichtig besluit! Maar Fikandoes lachte in 't geheel niet mee. Hij was
plotseling heel ernstig geworden, met gefronste wenkbrauwen en op elkaar gesloten
lippen. Hij herhaalde nog eens met nadruk dat hij gaan zou; en toen iemand zei, dat
het dan ook wel Fikandoes zou zijn met hem, reageerde hij in het geheel niet,
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glimlachte niet eens, keek de spotter met strakke, boze ogen aan.
Ook Leo zou gaan. Dat besloot hij ineens, op kalme, vastberaden toon. Free wist
nog niet goed wat hij doen zou; hij moest er eerst eens met zijn vrouw over spreken.
Ook Poeteken was weifelend; en Berzeel schudde zijn hoofd, zei dat hij zich liefst
geen ‘kuiels’ aantrok en dat het voor hem trouwens niet mogelijk was, aangezien hij
elke zondag naar zijn eigen dorp ging.
De andere arbeiders spotlachten. Men kende ze, die zondagsgangen van Berzeel
naar zijn eigen dorp! Hij was er weer eens geweest de zaterdag tevoren en eerst
dinsdagsochtends in de fabriek teruggekeerd, onherkenbaar, met een dik-gezwollen
bloedkop van het drinken en het vechten. Hij droeg nog een lidteken boven zijn
linkeroog, als een dikke, zwartrede rups van geronnen bloed. Pierken haalde
minachtend zijn schouders op. Met zijn broer was hoegenaamd niets aan te vangen
en hij wendde zich tot Bruun de stoker en zijn zoon Miel, en tot Siesken de steenbok.
- Nien ik,... nien nien ik!... Ik 'n zal nie goan... en Miel uek niet! antwoordde Bruun
nijdig en agressief. En kwaadaardig lichtte hij zijn beweegredenen toe:
- Ik 'n hè gien goeste van hier mijn wirk kwijt te geroaken, om noar wa fleiwe kul
te goan luisteren. Miel zei niets, durfde zijn vader niet tegenspreken, begreep wellicht
ook niet precies wat hem gevraagd werd. Hij keek Pierken met zijn kleine, onnozele
oogjes aan en schudde zwijgend het hoofd.
Pierken drong niet aan en wendde zich tot Siesken de steenbok en tot Pee de
molenaar.
Siesken gooide 't op een grapje:
- Zoen we doar teminsten nen dreupel krijgen, op die vergoarijnge? vroeg hij, met
zijn lacherig poppengezicht.
- De socialisten zijn tegen 't gebruik van stirken drank, antwoordde Pierken ernstig.
Pee wist nog niet of hij wel gaan zou. Hij had er wel zin in, maar ook hij was erg
bang om wat meneer De Beule ervan zeggen zou. Hij stond daar als een witte
sneeuwman onder de meellaag die hem helemaal bepoeierde en uit zijn baardeloze,
witte mond kwijlde scheef een dun straaltje bruin tabakssap over zijn witte kin.
Pierken
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voelde, dat hij op hem ook niet mocht rekenen. De beide paardeknechts waren bij
toeval ook op 't hof en kwamen naar het opwindend gesprek luisteren. Pol aanhoorde
in doffe houding waarover het ging en bleef dan even roerloos staan, zonder een
antwoord te geven. Hij was stomdronken, zijn dikke, pokdalige kop was
rood-gezwollen en zijn ogen staarden glazig. Hij maakte een breed gebaar met beide
handen en verdween zonder een woord te spreken. Guustje, van zijn kant, nam het
niet ernstig op en lachte.
- Ze zoen ons beter elk 'n keiw kieken geven mee sloa, meende hij. Hij proestte
uitbundig luid om zijn gewone grap en volgde Pol naar de stal.
Daar kwamen ook Stien de Leugenoare en zijn knecht Komijl. Stien had er al over
gehoord en beweerde, dat het ganse dorp er bij elkaar van liep. De vergadering zou
zondag over veertien dagen plaatshebben in de Gelapte Sjako zei hij, een vrij slecht
befaamde herberg, die meestal door wildstropers en dieven werd bezocht. De pastoor
zou er tegen preken en meneer de burgemeester zou 't verbieden. De socialisten
zouden goddeloze liederen zingen en vloeken en er zou gevochten worden. Stien
was opgewonden door zijn eigen leugens en nogal flink aangeschoten. Hij knarste
met zijn tanden en bromde met gesmoorde stem vage verwensingen. Komijl stond
achter zijn rug in stilte te spotlachen en zijn dikke, rode neus bewoog in zijn roetig
gezicht als een vrolijke kalkoensnuiter.
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IX
Wat Stien de Leugenoare zeer bij voorbaat had beweerd, - de opwinding in het dorp,
namelijk, - werd inderdaad langzamerhand bewaarheid naarmate de tijd verstreek
en de dag van de aangekondigde vergadering naderde.
Op een zondag, na de hoogmis, stonden daar eensklaps drie vreemdelingen midden
op de dorpsplaats, die aan al wie uit de kerk kwam een rood papiertje trachtten in de
hand te stoppen. Velen namen het aan en gingen lezen wat erop stond; anderen
keerden er zich, met een soort afschuw, van af. Er stond op te lezen, dat een grote
volksvergadering de volgende zondag om vier uur zou plaatshebben, niet in de
Gelapte Sjako, de gemene kroeg waarvan Stien de Leugenoare gesproken had, maar
wel in de Groene Wandeling, een zeer fatsoenlijke herberg, aan het uiteinde van 't
dorp. De ganse bevolking werd opgeroepen om eraan deel te nemen en er zou,
desverlangd, debat worden toegestaan, waarop de socialistische spreker dan zou
antwoorden.
Het ganse dorp liep er van opschudding bij elkaar. Overal zag men mensen, die
zo met een rood papiertje in de hand stonden en 't was of men over de straten met
rode bloemen had gestrooid. Maar heel vroeg reeds in de namiddag liep meneer de
onderpastoor als een jachthond in en uit de huizen en nog vóór de avond was er
nergens meer een rood papiertje te bespeuren. Het gerucht ging dat meneer de pastoor
de volgende zondag tegen die goddeloze vergadering zou prediken en dat meneer
de baron, die burgemeester van de gemeente was, ze wettelijk verbieden zou. De
mensen werden bang en spraken slechts meer fluisterend over de rode briefjes. Er
zaten dwarskijkers in alle herbergen, die de gesprekken afluisterden. Er werd verteld,
dat de baas uit de Groene Wandeling zijn huur was opgezegd.
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De volgende ochtend, op de fabriek, was het een en al zenuwachtige opwinding.
Pierken had na de hoogmis even met de drie vreemde mannen gesproken en vertelde
tot in 't oneindige van hun groot verstand, van hun heldere kijk op de onduldbare
toestanden, van hun geestdriftig geloof in een betere, nabije toekomst. De werklui
waren er gans van ontdaan, ongekende horizonnen gingen heerlijk vóór hen open.
Om acht uur, voor hun tweede ontbijt, zaten zij allen in een lange rij tegen de
fabrieksmuur in de lauwe najaarszon en luisterden naar Pierken, die nog maar steeds
niet uitgepraat geraakte. Zij waren allen diep ernstig en 't oude Natse huilde. Mietje
Compostello ging er meer en meer aan twijfelen of alles wel altijd bij 't oude zou
blijven in de wereld; en de jongeren luisterden strak-roerloos, met stralende ogen.
Toch wisten de meesten nog maar steeds niet of zij wel naar de vergadering zouden
durven gaan. Zij trilden van verlangen, maar wat zou meneer De Beule zeggen?
Wat meneer De Beule ervan zou zeggen konden ze reeds vagelijk vermoeden,
toen Sefietje om tien uur met de ochtendborrel rondging. Sefietje zag eruit of haar
een of ander grievend onrecht was aangedaan; en op de vragen van de mannen wat
er scheelde antwoordde zij raadselachtig en onheilspellend, datuze 't wel zouden te
horen krijgen en dat 't niet mals zou zijn. En inderdaad konden zij, op 't eerste zicht,
aan meneer De Beule, zodra hij, door Mussche voorgeloodst, in de fabriek kwam,
merken, dat er iets niet in den haak was. Hij zag vuurrood en zijn gezicht was dik
gezwollen; en voor een niemendal, voor iets dat even haperde aan een van de
heibalken, begon hij plotseling woest te ‘schieten’, gillend dat hij er genoeg van
kreeg, van al de rompslomp, en dat hij heel de boel op straat zou gooien en de fabriek
sluiten, als het niet veranderde. Berzeel was natuurlijk die ochtend, evenals elke
maandag, alweer niet op zijn post; en toen meneer De Beule dat merkte voer hij
eensklaps woedend tegen Pierken uit, en schreeuwde hem in het gebulk van de balken
toe, dat hij zijn broer op staande voet ontsloeg, en dat Pierken het hem dadelijk moest
laten weten. - Moe 'k mijn wirk verloaten om het hem te goan zeggen? vroeg Pierken
stroef.
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- Nie, ge'n moet ou wirk nie verloaten, luioard die ge zijt! brulde meneer De Beule
buiten zichzelf.
- Hoe moe 'k 't tons doen, meniere? hervatte Pierken logisch-kalm.
- 'k Hè d'r genoeg van! herhaalde meneer De Beule, het antwoord ontwijkend. En,
door Mussche voorafgegaan, verliet hij 't ‘stampkot’ dik van woede; en toog naar 't
‘vreiwevolkskot’ toe, waar men hem ook weldra geweldig hoorde ‘schieten’.
De dag verliep verder in doffe gedruktheid. Meneer Triphon verscheen niet, op
zijn gewone uren, met Kaboel in de fabriek; en daaruit werd door de werklui
opgemaakt, dat meneer De Beule waarschijnlijk ook op hem ‘geschoten’ had. Toen
Sefietje om zes uur met de avondborrel kwam, kon men duidelijk aan haar gezicht
merken, dat ze gehuild had. Tegen de mannen zei ze niets, absoluut niets; maar aan
de vrouwen deelde zij mede, dat meneer vast besloten was elkeen van de fabriek
weg te sturen, die de volgende zondag naar de redevoering van de socialistische
spreker zou gaan luisteren.
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X
Die dag, even vóór 't gestelde uur, was het wonderlijk rustig in en om de Groene
Wandeling waar de vergadering zou plaatshebben. Nog nooit, trouwens, was het
ganse dorp uiterlijk zo stil en zo rustig geweest. Het was een heel mooie, stille
herfstdag, met goud van bomenkruinen tegen wazigblauwe einder; en met een zonnetje
dat heel zacht koesterde en stoofde, in deugddoende warmte op handen en wangen.
Onder de drie mooie linden die teer geelden stond de groene deur van de Groene
Wandeling als 't ware vriendelijk nodend open. Er was nog geen mens in de ruime
gelagkamer. Alleen de baas, - een stoere kerel, - en zijn dikke vrouw stonden er kalm,
achter hun ouderwetse schenktafel, glazen om te wassen en met een rood-en-wit
geruite handdoek af te drogen. De oude, bruine horlogekast wees kwart vóór vier.
Ook de achterdeur stond open en op het koertje speelden een paar kleine kinderen
met knikkers.
Eensklaps kwamen vier mannen binnengestapt; en buiten, vóór de ramen, bleven
er nog een tiental anderen staan. Het waren geen dorpelingen. Zij zagen er uit als op
hun zondags geklede stadsambachtslui; en de oudste van het binnengekomen viertal,
die hun aanvoerder scheen te zijn, wendde zich tot de baas en zei, met platsteedse
tongval:
- Boas, we zaain hier, zulle!
- Joa, meniere, zet ulder, antwoordde de baas, rustig voortgaand met glazen spoelen.
- Keunen we'n toafel en ienige stoele krage?
- Ge keun gulder hier 'n gloas bier of nen dreupel krijgen lijk 'n ander, antwoordde
kalm de baas.
- Joa moar, g' herkent ons toch, ne-woar? Ge weit toch da w'hier kome spreike!
riep de aanvoerder verwonderd.
- Dát 'n zal nie goan, meniere, zei, steeds kalm, maar vast-
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beraden de herbergier.
- Woarveure nie! riep het viertal met verbazing uit.
- Omda 'k zegge dat 't nie 'n kan zijn! herhaalde de baas ietwat geprikkeld.
- En g'hèt ons ou zoale toegestoan!
- 'k Ben van gedacht veranderd.
- Heet de páster meschien bij ou geweest? vroeg de aanvoerder geringschattend
glimlachend.
- Dat 'n goa ulder nie aan, wie dat er bij mij geweest hee! klonk het snibbig
antwoord.
Er was een korte stilte. De vier mannen raadpleegden elkander fluisterend. De
baas en zijn vrouw hielden niet op met glazen spoelen, maar hun bewegingen werden
gaandeweg korter, harder, ongeduldiger als 't ware. Buiten, op het pleintje onder de
bomen, weerklonk een dof gegons van stemmen; en, door de ramen kijkend, merkten
de vier mannen, dat zich daar in dat kort moment een menigte had saamgeschoold.
- Zu da ge weigert? vroeg nog eens de aanvoerder kortaf.
- Zue da 'k weigere! herhaalde de herbergier ietwat uitdagend zijn woorden.
- Goed. 't Es schuun weire. We zillen baaite vergoarijng houë! keerde de aanvoerder
zich tot zijn makkers om.
En meteen waren zij weg, vooraleer de herbergier en zijn vrouw, steeds glazen
spoelend, nog een woord konden in 't midden brengen.
Daarbuiten waren de mensen tot een vrij aanzienlijke volksmenigte aangegroeid.
Men begreep niet waar ze zo opeens vandaan kwamen, maar het hele pleintje, vóór
de Groene Wandeling stond er vol van. Het waren, behalve het tiental stadsarbeiders
die de spreker vergezelden, allen lieden uit het dorp en de omliggende gehuchten.
Het leek wel of ze zich ergens hadden schuilgehouden, tot de vreemdelingen zich
vertoonden. Allen, behoorden tot de mindere stand. Het waren dorpsarbeiders of
ambachtslui en hier en daar een kleine boer of werkman van het platteland. Men kon
op 't eerste zicht niet zeggen of die menigte vriendelijk dan vijandig was gestemd.
Er liepen enkele ongunstige, gezichten onder: dezelfde dwarskijkers, die men de
vorige zondag in de herber-
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gen de gesprekken had zien afluisteren. In de voorste rij stond Pierken, met Leo en
Fikandoes-Fikandoes. Enige vrouwen uit het volk, met kleine kinderen op de arm
of aan de hand, hielden zich op een afstand, tegen de rij huizen aan de overkant.
- Vrienden!... begon eensklaps de aanvoerder, met luid en helder klinkende stem.
Maar hij hield meteen even op; een van zijn makkers kwam naar hem toe met een
stoel, die hij, men wist niet waar, had weten te bemachtigen. De spreker glimlachte
even, nam de stoel, wipte erop, ten volle boven de menigte uitrijzend; en met zijn
luid en helder, over de hoofden heen galmende stem, herbegon hij:
- Vrienden!
We woaren van plan, gelaaik dat er op onz' circulaire van verlede zondag gestoan
hee, om doar, in die hirbirge, onz' vergoarijnge t' hêwe, moar den boas 'n durft er
ons nie loate spreike: ha hee woarschijnlijk 'n bezoek van de páster of van den baron
ontvange, die 't hem zal verboje hên. Ha hee ons aan de deure gezet; en na zillen w'
ons vergoarijnge in d'ope lucht hêwe; hetgeine da gezond es, hier, onder die schune
buumkes en diene schunen blêwen heimel.
Een lachend gegons steeg op en een golving schommelde over de menigte, alsof
er eventjes een windbui doorheen woei. Men hoorde een gemompel van afkeuring,
zonder dat men evenwel nog duidelijk beseffen kon, of het de daad van de herbergier,
dan wel de woorden van de spreker gold. Een gespannen aandacht vol emotie was
op veel gezichten leesbaar. Het goed en licht humeur van de spreker deed enkelen
geboeid glimlachen, terwijl anderen stug en angstig schenen te reageren op zulke
gewaagde uitvallen tegen pastoor en burgemeester, als men er vroeger nooit nog in
het dorp gehoord had. Een korte woordenwisseling, die scherp en vinnig klonk, steeg
even uit een groepje op, maar werd terstond onder vermanend gesis gesmoord en de
spreker voer voort:
- Vrienden, we zijn noar hier gekomen om ulder ne kier te spreiken over ulder lot
op de weireld; om ulder in felle kleuren af te schilderen hoe dat het ès, en hoe dat
het zoe moete zijn! Wa zie 'k hier rondom mij? Oarme meinschen, wirklieden, die
joar in joar uit, van den uchtijnk tot den
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oavend, zwoegen gelaak sloaven veur 'n oarm kroetsje bruud, veur ulder zelf en veur
ulder ongelukkige familie! Ge'n hèt nie anders als plichten op de weireld; ge 'n bezit
gien enkel recht! Ge wirkt en sloaft, nie veur ulder zelf, moar veur degene die ulder
aaitbaaiten, veur degene die, zonder zelven iets te doen, van ulderen oarbeid leven
en d'r rijke mee worden!
De spreker raakte van lieverlede opgewonden, zijn gezicht werd bleek en zijn ogen
schitterden sectarisch hard en strak achter zijn glimmende brilglazen. Zijn stem klonk
als met korte hamerslagen en hij maakte grote gebaren op zijn stoel, telkens, met
geknelde vuist, zijn rechterarm in de hoogte strekkend, waarbij zijn jas en vest
optrokken en even de witte rand van zijn hemd boven de broek zonder bretellen lieten
zien.
De toeschouwers luisterden, ademloos. Blijkbaar had hij hen reeds dadelijk zeer
sterk in zijn geroutineerde macht. Dat was er een die durfde; en zo iets hadden zij in
hun dorp nog nooit gehoord. Af en toe weerklonk er wel een vaag gemopper, maar
terstond werd het telkens door krachtig gesis overstemd en rondom de spreker stonden
de makkers die met hem meegekomen waren als een trouwe lijfwacht, de bleke,
ernstige gezichten met starre ogen naar het volk gekeerd, als om er aandachtig de
indruk van zijn woorden waar te nemen. De menigte was ondertussen nog
aanmerkelijk aangegroeid. Ieder ogenblik kwamen er zich nieuwe toehoorders
bijvoegen, nieuwsgierig aangetrokken door het bijzondere van die vergadering in
open lucht, waar nu toch wel iedereen zo in 't voorbijgaan mocht staan luisteren,
zonder dat iemand eigenlijk beweren kon dat men er opzettelijk was heengegaan.
Die ongehoopte toeloop animeerde de volkstribuun ten zeerste; en hij werd al feller
en welsprekender, toen plotseling een stoornis plaatsgreep, die de foule door elkaar
deed schommelen.
Daar kwam een kerel aangewaggeld, hinkend en met roodgezwollen kop,
onsamenhangende zinnen uitbrabbelend. Hij baande zich dreigend een weg door 't
gedrang met zijn stok, voortdurend, in dronkemans-halsstarrigheid herhalend, dat
hij in de Groene Wandeling een ‘dreupel’ wilde gaan drinken
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en dat niemand het recht had hem zulks te beletten.
Het was Berzeel; en toen de menigte hem herkend had, barstte een honend en
dreunend spotgelach los. Het was Berzeel die, in plaats van zich als naar gewoonte
op zijn eigen dorp te blijven bedrinken, nu eens naar het dorp waar hij in de week
werkte afgezwadderd kwam en door zijn enkele aanwezigheid de boel reeds in de
war schopte! De spreker onderbrak zijn rede midden in een heftige tirade, boog op
zijn stoel voorover, keek geërgerd de verstoorder aan.
- Mijne vriend, wa wilt-e gij? vroeg hij, zich beheersend.
Alvorens Berzeel de tijd had tot antwoorden, schommelde weer een deining door
de menigte; en als een tijger kwam Pierken op zijn broeder afgestoven en schreeuwde
hem razend in 't gezicht:
- Gie sloeber! Gie smeirlap! Gien dronkoard! Zij-je nie beschoamd? Wilt g'ou
hoasten da g'hier wig zijt!
- Watte! Watte! Watte! brulde Berzeel, uitdagend met zijn stok zwaaiend. En
plotseling sloeg hij hem neer, zo hard als hij kon in Pierkens nek.
De foule raasde en deinde; Leo sprong toe, hield Berzeel fors in bedwang; de
spreker op zijn stoel schreeuwde, met geweldige gebaren, in machteloze poging om
de aandacht weer, te boeien:
- Meinschen!... Vrienden!... Meinschen!... Vrienden!... - 't Es mijn broere, meniere!
gilde Pierken. - 'k Ben beschoamd da 'k 't zeggen moe!
- Giene meniere; noem mij ‘gezel!’ beet de tribuun hard toe. - En loat diene meins
los! riep hij tot Leo. - 'k Zal ik ne kier mei hem spreike!
Leo ontknelde zijn greep, op Berzeel en de redenaar sprak, met naar hem
uitgestrekte hand, de dronkaard aan:
- Mijne vriend, 't geine da ge doar gedoan hèt 'n es nie wel gedoan. Ge zijt onder
den invloed van den drank, die ploage, die peste van den wirkersstand in Vloanderen!
- 'k Mage toch zeker wel nen dreupel drijnken as ik hem betoale! brabbelde Berzeel
uitdagend.
Een woest gelach steeg op, de spreker schudde hartstochtelijk met zijn handen,
eiste de stilte.
- Geift diene meins he stoel; hij es moe! riep hij.
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Een nieuw gelach bulderde op, een stoel werd aangebracht, over de hoofden heen
naar Berzeel toegeschommeld.
- Zet ou! beval de spreker.
- As ik wel wille! brabbelde Berzeel.
- Wil dan moar! drong de spreker onverstoorbaar aan.
Berzeel nam de stoel, plofte er gekscherend op neer en riep naar de herberg toe,
met zijn stok zwaaiend:
- Boas, nen dreupel, nondezju!
Opnieuw steeg een bulderlach uit de menigte op; maar de spreker, zonder zich in
't minst uit 't veld te laten slaan, keerde zich naar Berzeel en riep, in hard-bijtende
woorden en met fonkelende ogen:
- Ge vroagt om tchinaaiver; hawèl goed! Moar ier da g'ouën dreupel krijgt, zilt-e
ne kier van mij huren wat dat tschinaaiver es en wat dat er de gevolgen van zijn veur
degeine die hem drijnken!
Hij maakte zich klaar als een kampioen die gaat vechten en in een heftige diatribe
stormde hij los tegen de jenever...
Zijn woorden vielen neer als mokerslagen; zijn gebalde vuisten dreigden sidderend
naar Berzeel, die nu zwijgend als een bruut zat in elkaar gezakt; en heel de ruime
schare toehoorders werd door zijn vlammende welsprekendheid meegesleept, toen
plotseling de dorpsveldwachter verscheen, die zich met jagende haast een weg tussen
de groepen baande, recht op de spreker toetrad en op gezagvoerende toon riep:
- Helá! Ge moet er uitschien!
De aanvoerder, die midden in een prachtige tirade was, waarbij zijn opgeheven
rechterarm sidderend ten hemel dreigde, terwijl de witte streep van zijn hemd als
een lichtband tekende tussen zijn optrekkend vest en afzakkende broek, hield
eensklaps in, boog op zijn stoel voorover, keek naar de veldwachter en vroeg, heel
kalm en nuchter:
- Wa blieft er ou, mijne vriend?
- Da 'k zegge da ge 'r moet uitschien! antwoordde de veldwachter kortaf.
Een tegenstrijdig gemompel ging onder de menigte op. Enkele toehoorders
protesteerden heftig; de dwarskijkers grinnikten met leedvermaak.
- Wie heet er ou da bevel gegeven? vroeg, steeds kalm, de

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 3

212
aanvoerder.
- Menier den baron; den burgemiester! antwoordde, de veldwachter nijdig.
- Hèt-e gij doar 'n geschreiven bewijs van, mijne vriend?
De veldwachter scheen op die vraag niet voorbereid. Even keek hij de spreker met
wijdopen mond en grote ogen van verbazing aan en vond niet dadelijk een antwoord.
Onder de menigte werd spottend gelachen. De dwarskijkers trokken zure gezichten.
- Hawèl? herhaalde glimlachend de spreker, die het publiek op zijn hand voelde.
- Nien ik, antwoordde eindelijk de veldwachter beteuterd. - Moar da es nou 't
zelfde: den b'ron heet 't toch gezeid!
- Hawèl, mijne vriend, concludeerde gekscherend de tribuun, - goa gij weire noar
menier den b'ron toe en vroag gij hem dat hij op 'n briefke zoe schrijven 't geine dat
hij ou gezeid hee en brijng het mij. Ondertusschen goa 'k ik vuurs spreike, zulle!
Brommend en dreigend droop de veldwachter haastig af en onder het publiek ging
een hoezeeënd gelach op. Pierken, Leo en Feelken klapten daverend in hun handen,
door anderen nagevolgd. Berzeel riep opnieuw, met zwaaiende stok, om een borrel;
de dwarskijkers spuwden van ergernis op de grond.
- Fikandoes-Fikandoes-Fikandoes! gilde Feelken, uitbundig-opgewonden.
Maar de spreker, het ganse gezicht onder een stralende triomfglimlach ontloken,
verzocht met een breed gebaar om stilte; en in de algemeen gespannen aandacht voer
hij voort:
- Vrienden, wij zijn meinschen, die in gien klein gerucht 'n verschieten! We komen
van alles teigen op onz' vergoarijngen! We goan ons doar nie langer mee bezighouen
as dat 't nudig es; en, en attendant dat de sampitter mee zijn verbod van den
burgemiester terugkiert, wil ik ulder spreiken over ulder sinds joaren en ieuwen
miskende rechten en onder andere over het algemien stemrecht!
Daar zat hij dadelijk op zijn welbekend meetingstokpaardje; hij nam geen verdere
notitie meer van Berzeel en de ‘tschinaaiver’; en met grote inspanning en
welsprekendheid,
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trachtte hij zijn slechts elementair bewuste toehoorders op de hoogte te brengen.
De meesten begrepen maar half, snapten niet gans duidelijk het overwegend belang
van wat hij hun voor ogen toverde. Hij merkte het aan hun van gespannen aandacht
verwrongen gezichten en verliet al spoedig het speculatief terrein van de algemene
beschouwingen, om liefst concrete voorbeelden te stellen. Hier reageerden zij
onmiddellijk. Zij voelden hun massale macht en wat die zou kunnen verwezenlijken
wanneer zij ook eenmaal de bezonken kracht zouden hebben om hun wil en hun recht
in daden om te zetten. Een koning, dat was slechts één man; ministers, dat waren er
slechts enkelen. Als werkelijke macht verzonken zij in 't niet tegenover de massa
van het volk; en toch was het hún wil alleen: de wil van die enkelen, die zich aan de
massa opdrong. Hier, op het dorp, was er slechts één burgemeester, en één pastoor;
en toch was het die éne pastoor, die de baas uit de Groene Wandeling verboden had
zijn zaal voor de vergadering af te staan; en was het ook die éne burgemeester, welke
straks zijn veldwachter met een papiertje naar de spreker toe zou sturen, om hem
zelfs in de vrije, open lucht, die toch aan ieder of aan niemand toebehoorde, het
spreken te beletten, terwijl er hier honderden mensen stonden te luisteren, die allen
verlangden om de spreker wél te horen. Was zo iets goed! Was het rechtvaardig?
Kon het één enkel rechtschapen mens bevredigen, die op zijn vrijheid en zijn
waardigheid als staatsburger gesteld was?
Een dreigend gebrom steeg opnieuw uit de menigte op en in een groep ontstond
even een kort en fel gekibbel tussen enkele werklui en een paar dwarskijkers. Als
kemphanen stonden ze met gebalde vuisten tegenover elkaar; en eensklaps vielen de
klappen: harde oorvegen en doffe schoppen, terwijl razende kreten opgalmden.
Berzeel was opgestaan en zwaaide met zijn stok: de spreker moest zijn redevoering
onderbreken en zijn lijfwacht, die naar voren drong, schreeuwde vergeefs om stilte;
en tegelijkertijd verscheen om de hoek van het pleintje een geducht drietal: meneer
de baron-burgemeester met meneer de pastoor, geflankeerd door de veldwachter, die
uitdagend een velletje papier in de hoogte stak.
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- Uitschien! Uitschien! riep hij reeds van ver.
't Gevecht hield als bij toverslag op, een plotse stilte viel en de lijfwacht schaarde
zich als één man om de spreker die, zonder van zijn stoel te komen, zich kalm tot
het naderend drietal wendde:
- Es er iets van ulderen dienst, meniers?
De baron-burgemeester trad voor. Hij liep met enige inspanning en trekbeende,
steunend op een wandelstok. Hij was groot en zwaar, met een dikke hangsnor en
geverfde haren. Hij scheen ten diepste verontwaardigd en zenuwachtig-opgewonden;
zijn lippen beefden. Hij lichtte zijn stok van de grond, puntte hem naar de aanvoerder
en zijn omgevende socialisten en zei, in zeer gebrekkig Vlaams:
- Iek bijn de burgemees; en ik verbied dat gij hier spreek. Als gij doet voort, dan
zal de garde-champêtre tegen u proces-verbaal dresseer.
De aanvoerder glimlachte, heel kalm; en ook de lijfwacht stond glimlachend, met
donkere ogen en bleke gezichten. Zij keken naar het drietal, vooral naar de pastoor,
die een groenbleek gezicht had, met fanatiek-uittartende blik.
- Menier den burgemiester, hee menier de páster doar uuk iets in te zeggen? vroeg
plotseling de aanvoerder.
- Dat zijn niet uw zaak! antwoordde de burgemeester.
De pastoor zei niets, maar zijn insolente ogen laaiden.
Een benauwde stilte van spanning hing over de menigte.
- Iek beveel u nog eens uit te scheid, herhaalde de burgemeester.
- 't 'n Es nie nudig, menier den burgemiester; 'k ha zjuust gedoan! spotte de spreker.
De menigte schoot in een plotse, korte lach. Alleen de dwarskijkers bromden.
- Kom dan van die stoel! beval de, burgemeester woedend. Eensklaps vatte de
spreker vuur. Het bloed steeg als een golfslag naar zijn wangen, zijn ogen flikkerden;
en hij schreeuwde, het drietal vrank en dreigend aankijkend:
- 'k Zal van die stoel komen as 't mij belieft, moar niet as 't ou belieft, menier den
burgemiester. Ge keun mij beletten te spreike; ge 'n hèt gien recht om mij te beletten
van op deze stoel te blijve stoan! Doe nou wat da ge wilt, of durft!
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En hij kampeerde zich, met gekruiste armen en uitdagende blik, terwijl de lijfwacht,
slagvaardig, weer naar voren trad. 't Was een benauwend ogenblik. Een golving
woelde door de foule en tegenstrijdige kreten stegen op. Men zag Leo zijn mouwen
optrekken, als om te vechten en men hoorde de stem van Berzeel, die opruierig krijste.
De burgemeester maakte een trillende beweging met zijn stok, of hij erop los zou
slaan en de veldwachter had zijn sabel getrokken. De dwarskijkers drongen
verraderlijk op. De lijfwacht, met geknelde vuisten en starre ogen, verroerde niet.
- Bah! C'est de la canaille! C'est de l'infecte canaille! riep eensklaps, heftig
schokschouderend, de burgemeester tot de pastoor. - Je ne veux pas m'y salir les
mains; allons-nous en, monsieur le curé.
Hij keerde zich om, en strompelend op zijn stokje was hij weg, vergezeld door de
pastoor, die groen zag van woede, en door de veldwachter, die met zijn onnozel
sabeltje de aftocht dekte.
- Azu doen wij dat op onz' vergoarijngen! riep triomfant de spreker, licht van het
stoeltje wippend.
De foule bracht hem een ovatie. Alleen de dwarskijkers loensten venijnig. Een
man drong door de menigte, kwam op de spreker af, bleef even strak en roerloos
vóór hem staan en bromde diep:
- Oooooooooooo!...
't Was Stien de Leugenoare, geweldig dronken, hees van alcoholverhitting,
stram-recht zich houdend om niet om te kantelen.
Onthutst trok de redenaar zich achteruit, maar de menigte bulderlachte en Stien
voer voort, met dronkemans-halsstarrigheid:
- Peee... peepeepeepeepeeeee!...
- Wat ès dat? vroeg de spreker wenkbrauwfronsend.
- Piiii... pipipipiiii!... miauwde Stien onder toenemend brulgelach.
Pierken en Leo, verontwaardigd, duwden hem ruw opzij en vertelden aan de
redenaar wie Stien de Leugenoare was. De volksmenner schudde zijn hoofd en zei:
- D'r es hier nog vele, véle te doen. We zillen hier nog dik-
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kels moete were komen!
- Kom moar, kom moar! jubelde Pierken.
De spreker en zijn lijfwacht trokken met de menigte héén. Stien de Leugenoare,
die Berzeel ontdekt had, ging vóór hem staan opepiteren. Berzeel lachte in
dronkemans-vertedering verrukt. Zij trokken samen de Groene Wandeling binnen.
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XI
Die avond werd er, in enkele dorpsherbergen, tussen de vooren tegenstanders van
de vergadering, geducht gevochten. De dwarskijkers kregen bijna overal op hun
gezicht, maar ook Berzeel en Stien de Leugenoare, die de ganse nacht in het dorp
bleven rondzwadderen, hadden flink wat van de brokken mee.
De volgende ochtend was 't een eigenaardig tafereel op de fabriek. Meer dan de
helft der heibanken in 't ‘stampkot’ bleef onbezet en toen meneer De Beule tegen
negen uur zijn gewone tournee kwam maken, kreeg hij haast een stuip van ergernis
en woede. Hij vroeg, sidderend van toorn, aan Free en Poeteken, wat er gebeurd was
en waarom Pierken, Berzeel, Leo en Feelken niet op hun werk verschenen waren;
doch niemand kon een ophelderend antwoord geven.
Poeteken werd op informatie uitgezonden en na ruim anderhalf uur kwam hij terug.
Pierken en Leo had hij samen aangetroffen en die hadden hem beiden geantwoord,
dat zij zich als ontslagen beschouwden, aangezien meneer De Beule hun door Sefietje
had laten aanzeggen, dat al wie aan de vergadering deelnam uit de fabriek zou
weggezonden worden. Feelken had hij thuis gevonden en die had helemaal geen
uitlegging willen geven. Die zat stug naast het vuur, omringd door zijn zusters, die
schreiden; en 't enige wat Poeteken uit hem had kunnen krijgen was, dat hij niet
terugkeerde; en daarmee uit! Wat Berzeel betrof, die zwadderde nog steeds dronken
met Stien de Leugenoare in de herbergen rond en had alweer ruzie gekregen en
gevochten, zodat hij weer met een bebloede kop liep.
Toen meneer De Beule dat relaas hoorde, begon hij als gek van woede om zich
heen te ‘schieten’. En onlogisch als altijd in zijn onbeheerste uitbarstingen, liet hij
onmiddellijk de ma-

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 3

218
chine stilleggen en zond al de andere arbeiders, die toch geen schuld aan het gebeurde
hadden, - ook de vrouwen, - naar huis.
De meesten gehoorzaamden gedwee en zonder mopperen, maar Bruun de machinist
kwam ziedend naar zijn meester toe en vroeg hem, bleek van toorn:
- Meniere, 'k zoe wel wille weten wat dat-e wij doar keunen aan doen!
- Zij-je gij hier boas of ben ik hier boas! riep meneer De Beule buiten zichzelf.
- Ha 't spijt mij da 'k uek noar die vergoarijnge nie geweest 'n hè! antwoordde
Bruun uitdagend. En met een vloek gooide hij een hamer, die hij in de hand hield,
tegen de grond en stapte razend de fabriek uit. Miel... da kalf uek! volgde zijn vader,
zonder precies te beseffen wat er gebeurde, alsmede Poeteken, Free en Ollewaert;
en op hun beurt stoven de vrouwen weg, Mietje, en Natse huilend, als een bende
verschrikte: vogels. Alleen de paardeknechts bleven; meneer De Beule durfde ze
niet wegzenden, ter wille van de paarden. De ganse dag bleef: de fabriek als dood.
Meneer De Beule liep als een dondergod heen en weer; en meneer Triphon hield
zich voorlopig uit de gaten en wandelde gedrukt met Kaboel rond de tuin. Toen
Sefietje om zes uur aan Pol en 't Koud Kieken hun borrel kwam brengen, konden ze
duidelijk merken dat ze veel geschreid had. Haar toch reeds kleine oogjes waren
bijna dicht. Maar Sefietje, in lange jaren slaafse vrees en eerbied, voor meneer De
Beule opgegroeid, gaf nooit haar meester ongelijk; en ook nu wist zij het zo te draaien
dat alle schuld op de arbeiders neerkwam. Zij deelde mede dat het vreselijke scènes
gegeven had in huis en dat meneer De Beule sprak van zijn ganse boedel te verkopen.
Om zeven uur, toen het donker werd, kwam een deputatie vrouwen bij meneer De
Beule aan. Het waren ‘de Witte’ en Mietje Compostello, mitsgaders de vrouwen van
Free, van Ollewaert en de oudste zuster van Fikandoes-Fikandoes. Zij vormden een
armzalig groepje en zij schreiden. Zij werden eerst ontvangen in een klein
spreekkamertje door madam De Beule; en Mietje Compostello, die de oudste en
verstandig-
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ste was, voerde 't woord en smeekte in naam van allen, ook van de afwezigen, om
terug naar de fabriek te mogen komen. Meneer De Beule, die haar vanuit zijn kantoor
hoorde, duwde de deur open en trad binnen. Hij zag vuurrood en dik en was nog
steeds zeer opgewonden. Mietje bracht met betraande wangen haar smeekbede uit.
- 'k 'n Wille van dien smeirigen boel nie mier weten! Da moe hier uit zijn, iens
veur al! Gien socialisten mier op de fabriek! gilde dadelijk meneer De Beule.
- G' hèt wel gelijk, meniere; 'k geef ou wel duzen kiers gelijk! antwoordde Mietje
bedaard. - Moar wij 'n zijn toch van da slech volk niet; da weet-e gij toch uek wel,
meniere! Meneer De Beule scheen even te wankelen. Hij talmde met zijn antwoord
en madam De Beule nam ogenblikkelijk de gelegenheid te baat om verzoenend op
te treden:
- Nie nie g' Mietje; ge zij gulder broave meinschen, we weten wij dat uek wel.
Tuttuttut, ge'n moet nie schriemen, da zal amoal wel were goe komen!
- Z' hên onze Feel zot gemoakt, mee al dien onnuezele klap; doar 'n es gien huis
mier mee t'houen! barstte plotseling Fikandoes' oudste zuster in overstelpende tranen
los. Zij kreeg een soort van crisis; zij stortte als in stuipen op een stoel neer en Sefietje
holde om een glas water.
Meneer De Beule was ontroerd. Zodra zijn woede zakte werd hij meestal dadelijk
weekhartig. Hij stond daar als een dikke, rode reus midden al die bleke, zwakke
vrouwen en een vaag gevoel van schaamte kwam in hem.
- Kijk, veur deze kier zal ik het nog loate passeren, zei hij eindelijk met inspanning.
- Moar os 't were gebeurt sluit ik direct de fabriek en zit g'allemoal op stroate!
Hij meende zich nog eens te moeten opwinden; hij sloeg met zijn vuist op de tafel,
dat de vrouwen er schrikgillend van opvlogen, en besloot:
- 'k 'n Moet ik mij woarachtig veur mijn wirkvolk nie generen! Os 't ulder nie aan
'n stoat ze kunne goan! 'k 'n Zal d'r ik gienen honger deure lijen!
- G' hèt wel gelijk, meniere; g' hèt wel gelijk! klonk dof en triest het koor van de
vrouwen. En zij gingen, met het gedrukt gestommel van een kudde, nadat ze nog
eens diep en
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nederig meneer en madam De Beule voor al hun goedheid bedankt hadden.
De volgende ochtend draaide weer de machine en alle zes de heibalken dansten
en dreunden, alsof er niets gebeurd was.
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XII
Die winter grepen twee sensationele gebeurtenissen op de fabriek plaats. De eerste
betrof Poeteken de ‘stamper’; de tweede betrof meneer Triphon.
Dat stille, kleine Poeteken, die soms geen drie kon tellen, die met ‘de Witte’ heette
te vrijen, maar aan wiens vrijagevermogen men inderdaad al niet veel meer betekenis
hechtte als aan de minnekozerij van een klein kind; dat onbenullig, nietig Poeteken
had dan per slot van rekening toch meer gekimd dan iedereen vermoedde; want eens,
op een avond, toen Sefietje als naar gewoonte met de fles rondging, vond zij het
ganse ‘vreiwevolkskot’ in diepe consternatie en ‘de Witte’ in hete tranen.
- Wat es da nou! schrikte Sefietje.
Geen enkele van de vrouwen scheen bereid om zo maar dadelijk te antwoorden.
Het oude Natse sloeg schreiend haar handen ten hemel, als om te beduiden dat de
wereld nu toch wel zeker zou vergaan; Lotje, Siednie en Fietriene zaten zwijgend,
met gloeiende wangen, over hun werk gebogen; en alleen Mietje Compostello
verklaarde, met haar diepe, holle grafstem, dat de mensheid wel heel diep verdorven
was en dat men niemand meer vertrouwen kon. En eindelijk kwam het eruit: Poeteken,
het onnozel Poeteken, die zo onschuldig leek als een zuigeling, had ‘de Witte’
bedrogen en ‘de Witte’ moest ‘ne kleinen’ krijgen!
- Ha! schuene dijngen! Ha! schuene dijngen! riep Sefietje verbluft van ontzetting.
‘De Witte’ kreeg een tranencrisis alsof ze heel zou wegsmelten.
- Wie zoe da oeit gepeisd hên! Wie zoe da oeit gepeisd hên! snikte zij.
- Ha joa moar, Zulma! riep Sefietje verontwaardigd en plot-
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seling een hoge kleur krijgend, - ge koest gij toch wel peizen dat da slecht zoe eindigen
as g'ou in zukken dijngen begaft! Sefietje was haar leven lang een strenge, dorre
maagd geweest en haar destijds afgesprongen huwelijk met Bruteijn had haar voor
eeuwig verbitterd. Zij was tégen de liefde, en tégen de reproductie, en tégen alles
wat van ver of nabij met die dingen in verband stond. Zij beschouwde 't als een
ongehoorde schande, wat met Zulma was gebeurd en zij gaf de volle schuld aan
Zulma heel alleen, aangezien de mannen toch niet deugden, zei zij nijdig en wrokkig,
en er wellicht op de ganse wereld geen honderd mannen liepen die er niet op uit
waren om vrouwen te bedriegen, zoals Zulma heel goed weten kon.
- Klapt, hij tenminste van treiwen? vroeg zij op een twijfeltoon. ‘De Witte’ kreeg
een nieuwe crisis.
- Hij zoe wek willen, moar hij 'n mag nie van zijn moeder, snikte zij.
Sefietje sloeg de handen ten hemel.
- As 't azue es zilt g' alle twieë van de fabrieke wigmoeten! voorspelde zij. - Ge'n
moet nie peizen da menier De Beule da schandoal op zijn hof zal gedeugen!
Plotseling steeg achter Sefietjes rug een nieuw en hevig snikken op. Verbaasd, en
bijna verschrikt, keerden allen zich om en zagen de mooie Siednie overstelpend
schreien. Zij zat daar als gebroken in elkaar gezakt en de tranen vloeiden van haar
gloeiend-rode wangen over haar machteloos op 't ruwe baalgoed uitgespreide handen.
- Och Hiere, Siednie-jong, wa hèt-e gij! gilden de vrouwen. Siednie scheen
onbekwaam tot antwoorden. Zij snikte en kreunde, als van hevige pijn en verborg
vol schaamte haar aangezicht in beide handen.
- Siednie, scheelt er watte? vroeg Lotje ontdaan en meewarig.
Sprakeloos-schreiend knikte Siednie met het hoofd.
- Toch uek niet...? aarzelde Lotje met verschrikte ogen.
Siednie gaf geen ander antwoord dan een nog bitterder geschrei.
- Och Hiere, Siednie! gilde Lotje.
Siednie kromp ineen van smart.
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- Van wie es 't? vroeg Lotje zacht en goedig.
Siednie gaf geen antwoord.
- Es 't van... van menier Triphon? vroeg Lotje haast fluisterend.
Zwijgend-snikkend knikte Siednie met het hoofd.
Roerloos, met van angst verstarde ogen, keken de vrouwen elkander aan. Sefietjes
ontsteltenis was zó overweldigend, dat ze doodsbleek werd en even moest gaan zitten
om niet flauw te vallen. Mietje Compostello nam haar vlug de jeneverfles uit de
handen, die van haar schoot dreigde te rollen. Eensklaps hadden zij allen een
gruwelijke emotie. Op de binnenplaats, onder de ramen, kwam Mussche
voorbijgetippeld, als naar gewoonte op zes passen afstand gevolgd door meneer De
Beule. Meneer zag dik en rood, alsof hij had ‘geschoten’ en geladen was om nog
meer te ‘schieten’. De vrouwen smoorden een angstkreet en Sefietje viel helemaal
in onmacht. De deur ging open en 't ellendig mormel kwam met zijn meester binnen.
- Wa ès dat hier? Wa scheelt er dan? vroeg meneer De Beule met strenge ogen
wenkbrauwfronsend.
- 't Es Sefietje, meniere, die doar al mee ne kier 'n fleiwte gekregen hee! jokte
Lotje met blakende wangen.
Meneer De Berde, die een zo fors en potig man was, en er zo hard en bars kon
uitzien, was eigenlijk absoluut niet bestand en volkomen machteloos en radeloos
tegenover kwalen die hem persoonlijk onbekend waren, als deze waaronder Sefietje
thans leed.
- Sakkerdeke! Sakkerdeke! riep hij, beteuterd en gejaagd in 't ronde draaiend. Sapristi! Wa moen we doarmee doen! - Toe, Fietriene-jong, hoal gij al geiw 'n beetse
woater! riep Lotje, gans opgelucht dat meneer De Beule slechts onder de indruk van
het geval op zichzelf was.
Fietriene holde en Sefietje opende haar ogen en kwam langzaam weer bij.
- Och Hiere, da zijn toch dijngen! zuchtte zij. Maar zij schrikte vreselijk toen zij
haar strenge meester vóór zich zag staan en haar ogen vielen weer dicht, terwijl haar
hoofd machteloos achterover zakte.
- Sefie! Sefie! Ge'n meugt niet! Wa peist-e dan! riep
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Lotje, alsof Sefietje zich moedwillig aanstelde.
Meneer De Beule wist niet meer waar hij 't had van ontzetting. 't Was of hij bang
werd voor Sefietje.
- Ge moet heur stil houen, huel stil houen! stotterde hij. En angstig week hij naar
de deur, terwijl Fietriene hijgend met een kroesje water aan kwam hollen.
Sefietje kwam weer bij. Zij dronk een teugje fris water en staarde, nog half
wezenloos, om zich heen.
- Goat 't beter, jong? streelde Lotje.
Sefietje knikte zwijgend dat het beter ging. Meneer De Beule keek nog even met
bezorgde blikken om en verliet dan het ‘vreiwevolkskot’ zacht de deur achter zich
toehalend.
Vlak voor de ramen ontmoette hij meneer Triphon met Kaboel, en de vrouwen
daarbinnen kregen weer een gruwelijke angst. Maar meneer De Beule, achter zijn
rug om wijzend, scheen zijn zoon iets te zeggen, waarbij deze met verschrikte, op
het ‘vreiwevolkskot’ gevestigde ogen staarde. Waarschijnlijk raadde meneer De
Beule zijn zoon aan, er nu op dit ogenblik niet binnen te treden. Zij stonden daar een
poosje roerloos, in ernstig gesprek, terwijl de twee honden, als vreemden, elkander
nauwkeurig besnuffelden. Toen gingen zij samen langzaam verder.
De vrouwen in hun ‘kot’ verademden.
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XIII
De volgende ochtend was de ganse fabriek van het geval op de hoogte. 's Avonds
tevoren hadden de vrouwen onderling plechtig gezworen er voorlopig geen woord
over te zeggen; en hoe het uitgelekt was begreep ook niemand; maar toen de mannen
om acht uur gezamenlijk hun tweede ontbijt gebruikten, kenden zij reeds allen het
ontzettend geheim. De ‘stampers’ wisten het, de ‘steenbokken’ wisten het, Bruun de
stoker wist het; en zelfs Pee de molenaar, die altijd als een witte kever in een hoek
van de fabriek afgezonderd stond en daardoor dikwijls buiten de geheimen werd
gehouden, wist het ook. Even vóór halfnegen verschenen Stien de Leugenoare en
zijn knecht Komijl, met een zwaar stuk ijzer op de binnenplaats en die wisten het
ook al; en toen om twaalf uur Pol en het Koud Kieken met de paarden van hun
ochtendrit terugkwamen, wisten ze 't ook al!
Het hing als 't ware in de atmosfeer zelf van de ganse fabriek en scheen overal
tegenwoordig te zijn. Het draaide in eindeloos wentelen met de zware pletstenen
mee, die 't fijne zaad verbrijzelden; het tikte en zoemde in Pees molen, het dreunde
mee en beukte en daverde in het oorverdovend lawaai der op en neer dansende
heibalken.
De meeste werklui spotten ermee en hadden heimelijk leedvermaak. Zij plaagden
erbarmelijk Poeteken, die zich echter stelselmatig van den domme hield.
- Fikandoes-Fikandoes-Fikandoes! riep Feelken ieder ogenblik, uit louter, dolle
uitgelatenheid; en aan Leo kon men 't onverschilligste niet vragen of hij zette wijd
zijn keel open en loeide dat het zonder twijfel tot ginds ver in huis moest doordreunen:
- Oajoáek! Oajoaoaoajoáek!
En, zonder dat daar in 't minst enige aanleiding toe was,
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kwam Free eensklaps vóór Miel de steenbok staan en schreeuwde hem een ‘O, gij
kalf uek!’ in 't gezicht, waarbij Miel van stomme verbazing gaapte, terwijl al de
andere werklui in een bulderende schaterlach uitbarstten.
Zij waren absoluut dol, die ochtend!
Halsstarrig, heel de dag, hielden de vrouwen zich afzijdig van de mannen. Noch
om acht uur, noch om vier uur, terwijl zij anders meestal samen met de mannen hun
boterham gebruikten, was er een enkele te zien. Dit ergerde ietwat de mannen, die
wel graag enige nadere bijzonderheden hadden vernomen. Toen Ollewaert, om vier
uur, zijn dochter niet zag komen zoals zij anders altijd deed, werd hij bepaald giftig
en stapte opgewonden naar het ‘vreiwevolkskot’ toe om er haar desnoods met geweld
uit te halen.
- Ala, hier! riep hij van op de binnenplaats, als tot een hond.
Fietriene kwam, erg onwillig; en wat Ollewaert ook al zeurde en taalde, geen
woord over de opwindende zaak was er uit haar te krijgen. Dit maakte 't bocheltje
eindelijk zó woedend, dat hij dreigde met klappen.
Onmiddellijk vloog Pierken verontwaardigd op.
- Ge 'n zilt da jong toch zeker nie sloan omda ze nie 'n wil babbelen! bromde hij.
- Da zijn mijn zoaken! beet Ollewaert toe, sterk van zijn vaderrecht doordrongen.
Pierken zweeg en allen keken het anders zo goedig bocheltje met verbazing aan.
Wat had hij toch eensklaps? Hij leek zichzelf niet meer? Fietriene schreide, liet haar
boterham liggen en liep heen.
Ook Bruun de stoker was in een staat van overprikkelde opwinding. Het geval
met Siednie en meneer Triphon interesseerde hem minder; daar voelde hij slechts
allerdiepste minachting voor; maar hij keek Poeteken na met woedend flikkerende
ogen en ieder ogenblik hield hij een of ander van de overige werklui staan en pakte
uit:
- Keunt-e gij da nou verstoan: azue 'n schuen vreiwemeins lijk Zulma, mee azue
ne luelijke, smeirigen dwirg lijk Poeteken!
‘De Witte’ was allesbehalve ‘'n schuen vreiwemeins’ maar
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Bruun vond dat zo omdat hij haar nooit had kunnen krijgen; en al de anderen, die
dat wel wisten, hadden dolle pret om Bruuns ergernis en praatten geniepig met hem
mee.
- Fikandoes-Fikandoes-Fikandoes! giechelde Feelken uitgelaten. En Leo loeide
een ‘Oajoáek!’ dat 't gedruis van de balken overstemde.
's Ochtends om tien uur, was meneer De Beules tweede meid met de borrel
rondgegaan: maar 's avonds, om zes uur, verscheen weer Sefietje, die intussen wat
opgeknapt was.
De mannen grinnikten.
- Weten ze 't al in huis? vroeg Berzeel vrijpostig.
- Ik 'n trekke mij gien kuiels aan, antwoordde Sefietje een kleur krijgend.
Free vroeg schimpend of hij zou mogen peter worden.
Sefietje gaf geen antwoord en ging verder rond. Zij schold even op Fikandoes,
omdat hij te lang met zijn glaasje bengelde; en toen Ollewaert die weer in zijn humeur
gekomen was, haar gekscherend vroeg of zij zelf nooit aan vrijen had gedacht, werd
zij plotseling woedend en schreeuwde in 't gebulk van de balken, dat zij allemaal
kuifels en sloebers waren en vertrok met het dreigement, dat meneer De Beule nu
wel een flinke opruiming in de fabriek zou ondernemen. De mannen jouwden haar
uit en joelden haar met opruierige geluiden en gebaren na.
Even vóór het sluitingsuur verscheen meneer Triphon. Ook hem hadden ze van
heel die dag haast niet gezien; en zij merkten dat zijn rode kop bijzonder dik en
opgezwollen was. - Hij hee ‘gebloazen’ fluisterden de mannen tot elkaar. En Ollewaert
stelde aan Fikandoes voor:
- Willen w' hem veur de gelegenheid doen trekteren?
- Joa w'! jubelde Fikandoes dadelijk. En, op de man af, tot meneer Triphon:
- Menier Triphon, meugen we nou ne kier ne kilo hoalen? Zij spraken nooit van
een liter, altijd van een ‘kilo’ jenever. - Woarveuren datte? vroeg meneer Triphon
vagelijk wantrouwig.
- Ha! ge weet wel: Fikandoes-Fikandoes-Fikandoes! giechelde Feelken.
De mannen bulderden, in 't oorverdovend beuken van de
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balken.
- G' hèt leute, geluef ik! poogde meneer Triphon met zuur gezicht te glimlachen.
- W'hên van eigen leute! Hèt-e gij meschien gien leute g'had? vroeg Free.
De mannen bulderden steeds harder en Leo loeide in het wild lawaai:
- Oajoáek!
Kaboel begon van opwinding te blaffen. In het deurgat, tussen de machinekamer
en het ‘stampkot’, verscheen het nijdig verspiedersgezicht van Bruun; en zijn zoon
Miel, die alweer van de hele toedracht niets begreep, verliet zijn stenen en kwam
dom lachend bij de ‘stampers’ staan.
- Gij kalf uek! brulde Ollewaert hem in 't gezicht.
Eensklaps, doodse stilte. Mussche kwam in 't ‘stampkot’ aangetippeld, onmiddellijk
gevolgd door meneer De Beule, die er als een verwoede dondergod uitzag.
- Wie moakt er hier al da laweit? ‘schoot’ hij, met fonkelende ogen.
Doodse stilte. Alleen de balken beukten.
- Den iesten die 'k nog huere smijt ik verdome op stroate! bulderde meneer De
Beule. En, zich plotseling kerend tot zijn zoon, autoritair:
- Kom ne kier mee; 'k moe ou wa zeggen.
- Aan mij? vroeg meneer Triphon verwonderd.
- Joa, aan ou! snauwde meneer De Beule hem nijdig toe.
En weg was hij, dik en paarsrood, door meneer Triphon met opvallende tegenzin
gevolgd.
- Hij weet het! Hij weet het! fluisterden de mannen. En Feelken met een gekke
grimas en ternauwernood hoorbaar: - Fikandoes-Fikandoes-Fikandoes!
Het belletje in de machinekamer klingelde en langzaam aan vielen de mekanieken
stil.
In klompengeklepper trok de fabriekskudde huiswaarts...

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 3

229

XIV
Meneer De Beule wist het! Hij wist het van Zulma en Poeteken; en hij wist het van
zijn zoon en Siednie!
Het waren ontzettende taferelen geweest in huis. Met ‘de Witte’ en Poeteken had
meneer De Beule korte metten gemaakt: ofwel trouwen, ofwel direct uit de fabriek
weggezonden! Meneer De Beule zou het ook maar geen ogenblik dulden, dat zijn
fabriek, zowel op zedelijk als commercieel gebied, een slechte naam kreeg. Sefietje
werd naar het ‘stampkot’ gestuurd, met verzoek of Poeteken onmiddellijk in huis
wilde komen; en daar stond hij, zoals hij van zijn werk kwam, vet-glimmend in zijn
vuile kleren, vóór madam De Beule, die hem met een bezorgd en verdrietig gezicht
in het klein spreekkamertje ontving.
Het geval was reeds meer voorgekomen in de fabriek; en telkens had madam De
Beule van haar man de strenge opdracht gekregen, het zaakje op te knappen. Niet
dat hij zelf het niet aandurfde, maar hij werd al dadelijk te driftig, beweerde hij en
zou de delinquent bij 't eerste woord dat hem niet beviel, op straat schoppen.
- Moar Poeteken, jongen, wa peist-e gij toch van zukken dijngen te doen! verweet
hem zacht de goedige madam De Beule.
- Ha joa, wa peist ne meins as 't zueverre komt! antwoordde Poeteken onnozel.
- Ge wist gij toch wel dat da slecht moest eindigen, voer madam De Beule voort.
Poeteken, niet rechtstreeks ondervraagd, gaf ook geen antwoord.
- Moar hoe es da toch gekomen, Poeteken? Woar es dat toch gebeurd? drong
madam De Beule aan.
- Op de zolder as ze 't bedde veur de peirdeknechts ging
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opmoaken, bekende Poeteken.
Madam De Beule schudde 't hoofd en deed alsof zij diep geconsterneerd was.
- O! menier es toch zúe kwoad!... zúe kwoad! herhaalde zij met een soort schrik.
Poeteken dacht, dat hij waarschijnlijk ook wel kwaad was over het geval met
meneer Triphon en Siednie, doch hield die opmerking voor zich. Hij keek madam
De Beule ondervragend aan, als om op haar gezicht te lezen wat zij verdervan hem
wilde.
Madam De Beule zei het hem: met Zulma trouwen of beiden de fabriek verlaten!
Poeteken kreeg tranen in zijn ogen.
- Ik wille wel, medám, moar mijn moeder 'n wil niet. Ze zegt dat we van honger
zoen creveren, antwoordde hij gedrukt en onderdanig.
- Ou moeder móe willen! zei madam De Beule zeer beslist. - Zeg gij aan ou moeder,
Poeteken, dat ik het gezeid hè; en kom mij morgen heur antwoorde brijngen.
- 't Es het goed, medám, antwoordde Poeteken; en bedremmeld verliet hij het
kamertje.
Hij liep op zijn sokken; hij vond zijn klompen op de mat bij de glazen tuindeur
en schoof die weer aan. Hij bekeek zich even in de ruit die spiegelde en zag zich
daarin helemaal vetglimmend, alsof hij zelf van glas of groene zeep was. Door de
kale wintertuin spoedde hij zich naar de fabriek terug.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 3

231

XV
Met meneer Triphon en Siednie had het andere proporties aangenomen.
Meneer De Beule, aan het toppunt van woede, was begonnen met zijn vrouw de
scherpste en de heftigste verwijten naar het hoofd te slingeren. Het was een der
onlogische eigenaardigheden van meneer De Beule, dat hij zijn vrouw
verantwoordelijk stelde telkens als er met meneer Triphon iets misliep. - 't Is allemoal
ou schuld! riep hij. - Hoadt g'hem anders opgevoed ge zoedt hem anders hên!
Madam De Beule brak in tranen uit.
- Hoe kan ik dat toch helpen! jammerde zij.
Ja, dat wist meneer De Beule ook niet. En omdat hij daar geen redelijk antwoord
op kon vinden, ontvlamde hij in nog heftiger en scherper woede, en schreeuwde:
- Hij moe hier wig, die sloeber, die smeirlap, of 'k zal hem de kop insloan! 'k 'n
Kan hem in mijn uegen nie mier zien! Madam De Beule slaakte een wanhoopskreet.
- O!'n doet dat toch niet! Wa zoen de meinschen zeggen! smeekte zij.
Deze woorden kalmeerden meneer De Beule dadelijk. Niets waar hij angstiger
voor was dan voor wat de mensen zouden zeggen. Om opspraak te vermijden had
hij onvoorwaardelijk geëist dat Poeteken en Zulma, als ze op de fabriek wilden
blijven, met elkaar moesten trouwen; en insgelijks om opspraak van de wereld te
voorkomen besloot hij nu, in kalmer overleg met zijn vrouw, niet dat meneer Triphon
met Sidonie zou trouwen, maar dat Sidonie, zo spoedig mogelijk, met de stille trom,
uit de fabriek moest verwijderd worden. Opnieuw werd Sefietje nu naar 't
‘vreiwevolkskot’ gestuurd; en, toen het avond geworden was, zodat niemand haar
kon zien komen, werd Siednie door madam De Beule in het spreek-
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kamertje ontvangen.
Madam De Beule zag er zeer ernstig en zeer streng uit.
- Sidonie, begon ze koel, - w'hên doar huel irge klachten over ou vernomen.
Het mooie meisje, halfdood van schaamte, sloeg met blakende wangen de ogen
neer en wist niet wat te antwoorden.
- Ge verstoa wel, ne-woar, Sidonie, voer madam De Beule op dezelfde toon voort,
- da w'ou nou onmeugelijk langer op de fabrieke keunen houen.
Het meisje barstte in hete tranen uit. Haar schouders schokten op en neer.
- Hoe es 't toch meugelijk, Sidonie, da ge zukken dijngen gedoan hèt! Ge koest
toch wel peizen dat er noeit 'n huwelijk 'n kon van komen! Woarom 'n zij-je toch bij
ou soorte nie gebleven?
Siednie snikte, snikte, zonder iets te kunnen antwoorden.
- Ge zil van morgen af moeten thuis blijven, Sidonie, besloot madam De Beule. Moar we zillen toch veur ou zorgen. Zie, doar es al iets om te beginnen.
En madam De Beule stopte Sidonie een bankbriefje van twintig frank in de hand.
- Merci, medám, snikte Sidonie dof en gelaten en keerde zich om naar de deur.
- Sidonie... fluisterde madam De Beule het meisje nog na, - ge 'n zil menier Triphon
toch nie lastig vallen, e-woar? Hem nie aanspreken op stroate as g'hem tegen komt...
of iets van dien oard?
Zwijgend schudde Siednie het bedroefde hoofd.
- Kijk, ge'n moet al de fabrieke nie rond; ge keunt langs hier wig goan, zei madam
De Beule, en bracht het meisje naar de voordeur.
- Goen oavend, medám, zei Siednie stil.
- Goen oavend, Siednie, antwoordde madam De Beule, nadat zij angstig in de
donkere straat gekeken had of niemand langskwam.
In de duisternis galmden even haar lichte klompjes over de harde keien. Meneer
De Beule, die zich tijdens het gesprek in zijn kantoor had opgehouden, kwam in de
gang en vroeg angstig fluisterend aan zijn vrouw hoe of het afgelopen was.
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XVI
't Werd stil in de fabriek gedurende ettelijke dagen...
Het gebeurde hing, als een onzichtbare, drukkende wolk, over mensen en dingen.
De gezichten stonden stroef; er galmde geen vrolijkheid meer op. Het leek wel of
het werk alleen nu alles overheerste, en de raderen zoemden, de stenen draaiden en
de balken beukten, dag in dag uit, van de ochtend tot de avond, zonder dat er nog
ooit enige afwisseling in dat zwaar en eentonig bedrijf scheen te zullen komen.
Ook in het ‘vreiwevolkskot’ heerste dezelfde, drukkende neerslachtigheid. Het
scheen wel of daar iemand weggestorven was, die alle fleur en leven met zich
meegenomen had. De vrouwen zaten over hun werk gebogen en zongen niet meer;
en als ze nog wat praatten dan was het met gedempte stemmen, alsof ze dingen
vertelden die maar liefst niet gehoord moesten worden. Zij spraken dan ook meestal
over vage algemeenheden en eindigden met de opmerking, die op alles en op niets
kon doelen: dat het een rare boel was in de wereld! Vooral het nieuw aangekomen
jong meisje, dat Siednies plaats vervangen had, voelde zich daar vreemd onder de
indruk. Het leek wel of iets van de schuld van haar voorgangster op haar was
overgegaan. Zij was een iris jong kind met roze wangetjes en blonde haren, die zo
uit de natuur kwam en nu in de sombere fabriek, gelijk een vogeltje in een kooi
gevangen zat. Zij heette Liezeken. Er was haar met de grootste strengheid door
madam De Beule op het hart gedrukt, dat ze hoegenaamd, met welke man ook, geen
gemeens mocht hebben, of dat ze, op staande voet, uit de fabriek zou weggezonden
worden; en die bedreiging maakte haar zó bang en schuchter, dat ze zelfs geen man
dorst aan te kijken, vooral meneer Triphon niet, wiens geval met de mooie Siednie
zij maar al te goed kende, ofschoon madam
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De Beule haar niets daarvan verteld had. Wat Zulma betrof, die was weer opgelucht:
Poeteken had dan toch eindelijk van zijn moeder de toestemming verkregen om met
haar te trouwen.
Maar ook meneer Triphon leek allerminst op zijn gemak.
Gedurende de eerste dagen had men hem ternauwernood in de fabriek gezien. Hij
liep veel rond de tuin, met Kaboel, die hij achter ‘apportjes’ zond. Betrapte iemand
hem op dat onschuldig spelletje, dan hield hij ermee op en slenterde verder. Hij
trachtte zoveel mogelijk zijn vader te mijden; en feitelijk zag hij hem alleen maar
aan de maaltijden, die luguber-stil en drukkend waren.
Meneer De Beule, het hart vol wrok, vermeed met zijn zoon te spreken. Wanneer
hij hem beslist, met het oog op de zaken, iets mededelen moest, dan gebruikte hij
daarvoor zijn vrouw, of zelfs Sefietje, als tussenpersoon. En heel zijn conversatie,
voor zover hij die voerde, was vol bedekte toespelingen, die wel in het algemeen
toepasselijk waren, maar feitelijk uitsluitend en alleen tegen zijn zoon bedoeld werden.
Het ogenblik van slapengaan vooral was allerpenibelst. Meneer Triphon trachtte
altijd zo te maneuvreren, dat er een derde persoon: Sefietje of de tweede meid in de
kamer aanwezig was op het ogenblik dat hij ‘goenacht’ wenste. Stil stond hij dan
op, zei ‘sloapwel, pepá; sloapwel, memá’ en ging meteen naar de deur.
De goedige madam De Beule antwoordde altijd vriendelijk, hoewel gedrukt:
‘sloapwel, Triphon’; maar meneer De Beule, zonder uit zijn krant op te kijken,
vergenoegde zich met een knorrig ‘hm’ of zelfs met niemendal, wanneer hij al te
zeer uit zijn humeur was. De wrok bleef hangen, als een onverzoenlijke vijandschap
en zware dreiging.
Zo waren het wel eindeloze droeve dagen voor meneer Triphon, dubbel droef en
eindeloos met het gure jaargetijde en de vroeg invallende duisternis. Hij had het nooit
bijzonder druk gehad in de fabriek, maar nu, sinds zijn vader hem boudeerde en
negeerde, vond hij zo goed als niets meer uit te voeren. Hij voelde en wist, dat hij
het klein beetje prestige dat hij vroeger nog bezat, bij de arbeiders geheel had ingeboet;
hij kwam zo weinig mogelijk meer in 't ‘stampkot’,
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waar men hem spottend en minachtend aankeek; en in het ‘vreiwevolkskot’ verscheen
hij in 't geheel niet meer: 't was of zijn leven daar gevaar liep!
De eerste dagen na 't rampspoedig avontuur, was hij ook niet meer om de hoek
van de straat gaan staan, op het uur dat de drie stijve juffers Dufour daar voorbijgingen
om zich ter kerke te begeven. Hij durfde niet; hij vreesde dat ze reeds alles wisten
en dat zijn wandaad als 't ware op zijn aangezicht te lezen stond. Hij waagde zich
eerst na meer dan een week, in de vage hoop, dat ze 't misschien nog niet wisten, of
er geen geloof aan zouden hechten, of het wellicht ook niet zo heel bijzonder ernstig
zouden opnemen.
Daar kwamen ze alle drie langs de huizen, stijf als harken! Meneer Triphon trok
zich even achter de muur terug en kam dan weer te voorschijn, op het ogenblik dat
hij hun schreden hoorde. Hij nam zijn hoed af en groette.
Alle drie de stugge maagden kregen plotseling een kleur als vuur. Juffer Pharaïlde
en juffer Caroline richtten dadelijk hun ogen strak ten gronde vóór zich uit en bogen
heel eventjes het hoofd, alsof zij de straatkeien groetten; maar juffer Josephine kneep
preuts haar dunne lippen op elkaar en wendde zó opvallend het hoofd naar rechts
om niet te moeten groeten, dat meneer Triphon er de koude schrik op 't lijf van kreeg.
Zij wisten dus, zij wisten alles; en zij verachtten hem om zijn liederlijk gedrag met
al de grenzeloze afkeer die onbesproken-zedelijke vrijsters voor zulke dingen voelen
moesten. Zijn enkel zicht was voortaan een belediging voor hun maagdelijke
preutsheid.
In Den Appel, waar hij ook al, sinds de lamentabele gebeurtenis, een tijdlang niet
verscheen, was het onthaal wel anders, maar weinig behaaglijker. Het mooie Fietje
stond alleen achter haar schenktafel, toen hij er voor het eerst weer kwam; en ze deed
dadelijk of ze de dolste pret had, hem met ondeugend flikkerende ogen vragend waar
hij toch al die tijd gebleven was, en of hij soms was ziek geweest, of op reis was
geweest, en zo meer: één aanhoudende, ondeugende plagerij, waarop hij 't eerste
ogenblik, helemaal onthutst, absoluut geen gepast of toepasselijk antwoord kon
verzinnen. Hij was gewoon overdonderd. Hij poogde te lachen, te schertsen,
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maar lachte en schertste heel dom; hij kwam eindelijk, achter de schenktafel om,
naar haar toe en trachtte haar te zoenen, zoals hij vroeger ook wel deed, als daar
gelegenheid voor was. Maar dat viel tegen! Fietje zette plotseling een overdreven
ernstig gezicht, wees hem koel, doch allervastberadendst van zich af, en zei, met
ijskoude stem:
- O! ge zij mis, menier Triphon; ge zij mis; 't 'n es bij mij niet, 't es bij Siednie da
ge doarveuren moet zijn!
Zijn gewone herbergvrienden en stamgasten: de jonge notaris, de jonge dokter,
nog anderen kwamen binnen; en allen bejegenden hem met een eigenaardig en geijkt
spotlachje en maakten ondeugende zinspelingen, die hen tot de dolste pret vervoerden,
terwijl ook Fietje, achter haar schenktafel, weer aan het lachen ging. Meneer Triphon
had ze allen tegen zich; zijn dik gezicht glom van de inspanning om al die plagerijen
enigszins behoorlijk te beantwoorden, maar het ging niet, hij werd letterlijk overstelpt
en overweldigd; en het liep dan ook uit op een smadelijke terugtocht, in het
machteloos besef dat hij hun toch niet het hoofd kon bieden. Hij eindigde met er niet
meer te komen; en toen had hij ook niets meer in zijn leven dan de saaie en dodende
eentonigheid van een dierenbestaan of van een gewas in winterslaap en eenzaamheid.
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XVII
De oude klok in de ongezellige huiskamer tikte traag al de lange uren van dat kleurloos
leven. 't Werd reeds om vier uur donker; zijn moeder zat met enig naai- of
borduurwerk onder de lamp; zijn vader werkte nors op het bureau aan de overzijde
van de gang, en meneer Triphon zat lusteloos bij de tafel, met een courant of boek,
waarin hij slechts met weerzin of verstrooidheid las. Het hele huis was verder stil.
Sefietje en de tweede meid hielden zich geluidloos bezig in de keuken en daarbuiten
was ook niets anders hoorbaar dan het eentonig en gelijkmatig op en neerbonzen van
de heibalken in de fabriek.
Een diep gevoel van eenzaamheid en weemoed besloop weldra meneer Triphon.
Hij voelde zich daar als de zondaar, die door iedereen verstoten en verlaten wordt.
Was het maar zomer geweest, dan zou hij met Kaboel in de tuin of in het veld gaan
wandelen; maar wat gedaan in die eindeloze, doodse, vroege winteravonduren, in
die grijze, kille mistlucht, over die natte en beslijkte wegen, waar de kale boomkruinen
als 't ware tranen van droefheid over de dorre bladen rond hun sijpelende stammen
lieten wenen?
Toen dacht hij weer aan 't mooie meisje en aan alles wat tussen hen voorgevallen
was. Die heerlijke dagen van vroeger, die wilde hartstochturen, welke hun ongeluk
hadden teweeggebracht, waar was dat alles heen? Het beklemde zijn hart en tranen
kwamen in zijn ogen.
Waar zou ze nu zijn? Wat zou ze nu doen? Sinds zij smadelijk uit de fabriek werd
weggestuurd, had hij haar niet teruggezien, noch iets van haar gehoord. Hij had aan
zijn ouders beloofd, dat hij haar niet terug zou zien. Maar hij kon het niet helpen,
dat hij nog steeds aan haar dacht. Vroeger dacht hij niet aan haar; hij hoefde niet aan
haar te denken; hij kon
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haar zien, elk ogenblik van de dag. Maar nu kwam er van lieverlede een kwellend
medelijden en een groot verlangen in hem op. Zijn zinnelijke hartstocht van vroeger
louterde zich stilaan tot ware, innige liefde.
Waar was ze? Wat deed ze?... Naarmate de doodse, troosteloze dagen zich verder
door de droeve winter heensleepten, werd die gedachte langzamerhand een pijnlijke
obsessie. Hij wist wel waar ze woonde, ginds, bij de landweg, even buiten de
dorpskom, niet ver van de houten molen, het laatste huisje in een rij van drie! 's
Zomers bloeiden er altijd zulke aardige, ouderwetse bloemen langs het witte geveltje:
heerlijk geurende mosrozen, witte lelies, blauwe riddersporen. Nu was dat alles dood,
zoals zijn vreugde met haar weggaan dood was. Nu zat ze daar wellicht bij een klein
lampje, triestig over haar kantwerkkussen gebogen, de zondares in haar huis, zoals
hij de zondaar was in 't zijne.
Hij dacht daarover na en zat te dromen... En zijn gedachten sleepten hem mee en
in verbeelding stond hij op en ging naar 't huisje toe. Waarom ook niet? Kon hij niet
eens die kant uit gaan wandelen, even van ver naar het huisje kijken...?
Waarom niet...? O, de verzoeking werd soms zo kwellend sterk! Er was iets in
hem dat dringend trok en stuwde; iets waaronder hij folterend leed en waartegen hij
niet langer weerstand bieden kon. En eindelijk, op een avond van niet meer te dulden
smart en heimwee, liep hij er heen...!
Het was een stille, kil-mistige novemberavond. De straat was leeg, de schaarse
lantarens brandden in de nevel, met een melkachtige lichtkrans om hun pitten. Hij
hoorde slechts in de verte, tussen de donkere huizen, de holle, trage klompstap van
een eenzame voorbijganger; hij zag slechts een vrouw, als een donkere schim in haar
dichtgetrokken, zwarte kapmantel gehuld, die zich huiverend huiswaarts spoedde.
De heibalken beukten in gelijkmatige cadans in de fabriek; 't sloeg zes uur op de
kerktoren.
Hij liep eventjes tot onder de wagenpoort en wachtte tot Sefietje daar langs kwam
met de avondborrel. Als er soms straks in huis gevraagd werd waar hij was, dan kon
Sefietje zeggen dat zij hem in de fabriek gezien had. Kaboel was bij hem, zoals altijd.
Maar die wenste, hij liever niet met zich
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mee te nemen. Toen hij Sefietje in 't (dreunende ‘stampkot’ had zien verdwijnen,
keerde hij zich, bij 't vage schijnsel van de lamp, die aan een balk in de wagenpoort
hing, tot het klein zwart hondje om en zei, met gedempte stem:
- Niet... meegoan!
Kaboel, die reeds te wachten stond om wél mee te gaan, keek zijn meester roerloos,
met zijn strakke, bruine, klare, intelligente oogjes aan.
- Niet... meegoan! herhaalde stil meneer Triphon; en zelf trok hij, achterwaarts
schrijdend, langzaam aan weg.
Kaboel bleef onbeweeglijk met gespitste oortjes staan, alsof Hij een hondje van
steen was. Meneer Triphon ging verder, steeds achteruit schrijdend, tot hij, in de
duisternis, buiten de wagenpoort kwam. Maar toen bemerkte hij dat het hondje daar
zó opvallend midden op de lege binnenplaats, in 't schijnsel van de lantaren stond,
dat hij hem met een kort en fijn gefluit weer tot zich riep.
Gehaast, in uitbundige blijheid, kwam Kaboel dadelijk, met gestreken oortjes
kwispelstaartend aangetippeld.
- Niet... meegoan! herhaalde meneer Triphon buiten de poort.
Kaboel verstijfde, als van steen.
- Niet meegoan, zulle! zei meneer Triphon nog eens, met dreigend opgeheven
Wijsvinger. En toen haastte hij zich weg. Vlak tegenover de oprijlaan van de fabriek
was een smal en donker zijstraatje van slechts enkele, kleine werkmanshuisjes, dat
dadelijk op de velden uitliep. Meneer Triphon stak vlug dwars over de grote
dorpsstraat en trok het steegje in. Het ogenblik daarna was hij in 't open veld.
Hij stapte met gestrekte pas. 't Was of hij eensklaps vleugelen had. De scherpe
avondlucht drong in zijn longen en vulde ze met verkwikkende frisheid. Hij voelde
zich krachtig, moedig; hij kende geen weifeling meer. Hij begreep met waarom hij
zo lang gewacht had van te doen wat hij thans deed. De weg, die modderig lag, steeg
in zachte glooiing naar de velden op; hij moest de vele modderplassen mijden en
vertraagde wat zijn gang.
Eensklaps schrikte hij hevig en bleef met een bonzend hart stilstaan. Iets had achter
hem geritseld, alsof hij gevolgd
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werd. Meneer Triphon was jong en sterk, maar geenszins overmoedig, vooral niet 's
avonds, in eenzaamheid en duisternis. De wildste hersenschimmen spookten even
door zijn brein; zijn benen werden flauw en knikten; hij stond klaar om op de vlucht
te slaan.
Toen zag hij plotseling wat het was. Kaboel, die hem, ondanks het streng verbod,
uit trouwe gewoonte toch gevolgd had! Hij stond daar, klein en zwart, vaag zichtbaar
in de duisternis, als een klein, zwart duiveltje, met strak gespitste oortjes, die gretig
schenen te vragen of hij toch maar verder mee mocht gaan.
- Ala, luelijkoard! bromde meneer Triphon, woedend dat hij van zo iets geschrokken
was. Hij bukte zich, nam een aardkluit en gooide die met een vloek naar 't hondje.
Kaboel streek zijn oortjes in de nek en werd door de duisternis weer opgeslorpt.
Meneer Triphon schreed verder door. Zijn ogen wenden ietwat aan het donker en
door de grijze mist heen zag hij rechts van de landweg, op korte afstand, enkele
zwakke lichtjes pinkelen. Dáár was het, in een van die huisjes! Van de plaats waar
hij liep kon hij niet duidelijk onderscheiden welk huisje 't hare was, maar als hij
dwars over de akker heen was gestapt, dan zou hij er wellicht recht in gelopen zijn.
De verzoeking was sterk, maar hij deed het toch niet. Hij stapte door tot aan de oude,
houten molen, waar de weg zich met een spitse hoek in tweeen splitste en langs de
huisjes heen naar 't dorp terugliep.
Een zenuwachtige gejaagdheid deed zijn hart popelen. Zou hij wel durven, vlak
langs de huisjes heen! En wat zou hij dan doen als iemand hem daar zag, als bij toeval
iemand buitenkwam, juist op het ogenblik dat hij er langs ging? Hij aarzelde.
Machinaal klom hij de molenberg op en stond daar even, roerloos onder het log
gevaarte met de dwars gekruiste, naakte wieken, waarvan de uiteinden zich in het
mistig-duistere van de nacht verloren.
Hij keek en luisterde, besluiteloos en gejaagd. 't Gezicht naar 't dorp gekeerd, zag
hij vaag enkele lichtjes tintelen. Hij hoorde even 't gehos van een kar door de straat
en het verwijderd gedreun van de heien; en, dichterbij, in de buurt van
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een der kleine huisjes, het eentonig zoemen van een zwingelrad. Was het haar vader,
die daar nog in 't avonduur zijn vlas afzwingelde, om zijn talrijk gezin, dat nu Siednies
loon in de fabriek moest derven, van het nodige te voorzien? Een diep gevoel van
onrecht en van wroeging drong even scherp in hem, dáár, in de grote, weemoedige
stilte, op de kil-mistige molenberm. Hij voelde iets van 't harde lot der arme mensen
en was zich van zijn eigen medeplichtigheid bewust. Hij stond daar over na te denken
en nogmaals kwam een machtig-groot verlangen tot haar in hem op. Ja, hij zou gaan;
hij wilde weten! En met vastberaden schreden daalde hij van de molenberg naar de
landweg toe, toen hij voor de tweede maal door het geluid van een mysterieus geritsel
hevig schrikte.
- Nondedzju! riep hij dof.
Het was alweer Kaboel; hij stond daar, nauwelijks zichtbaar in de grijze mist,
strak-roerloos met gespitste oortjes, op de helling van de molenberm. Meneer Triphon
was boos en voelde zich meteen vertederd. Hij begreep dat het nu niets meer baten
zou hem nog verder weg te zenden en hij riep hem maar bij zich, waarop de kleine
hond dadelijk toehuppelde en, met kronkelsprongen van blijdschap, vóór zijn meester
uit, de landweg inliep. Het moest zeker zo zijn: Kaboel koos het pad naar de huisjes,
alsof hij voelde waar zijn meester heen wou; en meneer Triphon volgde hem
werktuiglijk, zonder verder nog te aarzelen of te strijden.
Hij was al spoedig bij de huisjes. Het zwingelrad dat hij van op de molenberm als
een grote hommel hoorde gonzen, klonk nu duidelijker, met snorrend geweld; en
meneer Triphon constateerde dat hij niet op Siednies erfje, maar bij het huisje
daarnaast in werking was. Dit troostte hem als 't ware een weinig en minder vlijmend
voelde hij zijn schuld. 't Was hem te moede of zij toch niet zo arm en ongelukkig
was, als hij zich wel had voorgesteld.
Hijgend van emotie was hij in de donkere landweg vóór het kleine, open hekje
blijven staan. Hij stond en staarde, onbeweeglijk.
In vage omtrekken zag hij het huisje, met zijn spitse, witte zijgevel naar de
straatkant. Er was een klein boomgaardje en
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tuintje langs de zijkant en daar was ook de ingang van het huisje: een donker, gewelfd
deurtje, tussen twee kleine raampjes met gesloten luiken.
Hij stond en keek en luisterde. Kaboel bleef naast hem staan, rustig en tevreden
nu hij met zijn meester was. - Wat zou hij doen...? Hij voelde zulk een vlijmend
scherp verlangen! Het trok hem zo geweldig, met zulk een onweerstaanbare kracht!
Fijne lichtstreepjes barstten als gouden pijltjes door de niet dichtsluitende luiken en
daarbinnen hoorde hij een vaag en vreedzaam gestommel van nijvere, huishoudelijke
bezigheid.
Hij luisterde, met ingespannen aandacht, in het intermittent gesnor van 't zwingelrad
op het hofje daarnaast. Het kwam hem voor of hij af en toe het rustig getrommel
hoorde van de neervallende, houten klosjes op een kantwerkkussen. Ja, hij hoorde
het! Hei viel als druppelende regen op een zinken dak, met gelijkmatige tussenpozen.
Soms heel veel regen, als een plotse stortbui; en dan weer druppeltje na druppeltje,
als een goot die lekt. Hij begreep dat zij en haar zusters nog in het avonduur zaten
te speldewerken. Zij werkten zonder tijdverlies, zoals de buurman van daarnaast
zonder tijdverlies, bleef zwingelen; en die ganse noeste arbeid, zo in het stille van
de winteravond, die eerder tot rustige mijmering scheen te noden, vervulde hem met
een soort eerbied en ontzag voor het eerlijk en plichtmatig leven van die nederige
mensen.
Hij aarzelde; hij durfde niet verder. In hem drong een obscuur besef, dat hij het
recht niet had door zijn ontijdig en nutteloos optreden hun ernstige en degelijke
levenstaak te storen. Weer voelde hij zich de schuldige, de misdadiger. Hij week
terug, in 't mistig-grijze van de nacht. Het prangde hem aan 't hart, maar hij begreep,
elementair en instinctmatig, dat hij wijken moest. Op zijn tenen liep hij verder langs
de modderweg, door Kaboel voorafgegaan. Zijn hart stilde. In 't zwingelhokje van
de buurman, waarvan het deurtje openstond, en dat schemerig door een smeulend
oliepitje was verlicht, zag hij even de zwingelaar, die met de rug naar hem: toe, vlijtig
op de treeplank stond te wippen. De man was helemaal grijs bestoven, blond als een
kever, maar
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hij wipte er lustig op los en in het snorren van zijn rad neuriede hij een deuntje, van
loutere tevredenheid.
Met versnelde pas stapte meneer Triphon huiswaarts. Hij voelde zich moe, als na
een overzware inspanning. Hij kwam langs achter weer in de fabriekswaar nog steeds
de heibalken bonsden, en door de tuin in huis, waar het tweede meisje de tafel dekte
voor het avondmaal.
Zijn moeder was haar boeltje aan het opruimen en zei enkele banale woorden.
Meneer De Beule kwam binnen. Hij zag er niet plezierig uit, rood in 't gezicht en
opgezwollen. Hij had het even over zaken, op een bezorgde, chagrijnige toon. Madam
De Beule meende dat het wel los zou lopen, maar dat optimisme van zijn vrouw
ontstemde hem zeer en hij betoogde tobberig dat het mooi praten was, wanneer men
geen verantwoordelijkheid had te dragen. Madam De Beule zweeg. Van zijn zoon
nam hij in 't geheel geen notitie.
Het tweede meisje kwam weer binnen en diende op. In stilte gebruikten zij hun
avondmaal. Ginds ver, in de fabriek, hoorde men nog even de heibalken dreunen en
dan viel de machine langzaam stil, als iets dat uitsterft.
Toen hij klaar was reikte meneer De Beule naar zijn courant en ging er achterover
mee naast 't vuur in een fauteuil zitten. Mussche lag vóór zijn voeten in een kringetje
gerold en sliep. Madam De Beule nam weer haar handwerk op. Meneer Triphon had
niets meer uitte voeren...
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XVIII
Zijn avondlijke tocht had hem toch een soort weldadige bevrediging gegeven. Hij
kreeg bijna 't gevoel of hij een goede daad volbracht had. En dat troostend en sterkend
gevoel bleef hem bij, enkele dagen. Hij teerde daarop, als op iets eerlijks, iets dat
goed was, na 't vele kwaad en onrecht, dat hij had bedreven. Het werkte
zelfverzoenend in zijn innig wezen na; en hij dacht eraan, en hij droomde ervan,
steunend op wat hij gedaan had, terwijl in hem een soort van angst sloop om het nu
nog verder door te drijven.
Zo leefde hij een volle week. Toen kwam opnieuw de drang, de ontevredenheid,
de onrust. Zijn leven was zo hopeloos leeg en saai geworden; zijn werk in de fabriek
en op 't kantoor, voor zover hij, stelselmatig gedwarsboomd door de wrokkige onwil
van zijn vader, nog iets uit te voeren had, zo absoluut on-interess ant en de lange
winteravonden zo somber dodend van ongezellige eenzaamheid en verveling, dat hij
om het even wat gedaan zou hebben om eraan te ontsnappen. Hij streed nog tot het
uiterste, hij bracht dagen en avonden door, waarin hij zich als in een zwarte kuil
levend begraven voelde; maar eensklaps werd het hem te machtig; hij kón niet meer;
en op een avond eindelijk toog hij er weer heen, niet langer aarzelend, met hamerend
hart en snelle, wilde pas, recht en onweerstaanbaar op zijn doel af. Kaboel liep met
hem mee en hij poogde niet eens de kleine, trouwe hond terug te jagen; hij ging maar,
hij liep maar, onverschillig wie hem ook mocht zien of tegenkomen: hij kende slechts
één vurig-groot verlangen meer: haar terug te zien, bij haar te zijn, met haar te spreken
en haar te omhelzen, wat er ook gebeuren mocht!
Hij waadde in de duisternis door modderplassen, die om hem openspatten, als iets
dat barst. Zijn voeten werden nat, een
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ijzige westenwind blies hem het water in de ogen en deed hem klappertanden, maar
hij voelde 't niet, hij was blij dat 't zulk een honds weer was, daar hij er nu wel met
zekerheid op rekenen kon haar thuis te zullen vinden.
Hij zag van ver de lichtjes flikkeren in het rijtje kleine huisjes en hij hoorde 't
snorren van de zwingelmolen in het lemen stalletje van de zwingelaar. Hij zag hem
als een grijze schim, in een stofwolk heen en weer wippen op de treeplank en hij
hoorde hem vergenoegd een deuntje neuriën, net als de eerste avond toen hij daar
langs gekomen was.
Meneer Triphon bleef even staan en met hem stond ook Kaboel, strak zwart en
roerloos, met gespitste oortjes in het vage schijnsel van het stallantarentje, als een
hondje uit een kinderspeeldoos. En weer, evenals de eerste maal, kwam in meneer
Triphon een soort van aarzeling om nu nog verder door te dringen. Het leek daar
alles zo goed, zo vreedzaam, zo eerlijk; geen mens scheen er aan iets kwaads of
slechts te denken; alles sprak er van noeste vlijt en plicht, en hij alleen liep er rond
als een sluiper met boze plannen. Het beet hem met een wrange jaloezie in 't hart;
hij benijdde die armoede, dat nederig geluk in trouw volbrachte plicht, dat zware
zwoegen van het arme zwingelaartje, dat nog lust genoeg in zich voelde om een
deuntje te neuriën. Wat moest een mens meer hebben op de wereld dan tevredenheid?
Was dat stille zwoegertje niet duizendmaal gelukkiger dan hij die het materieel zo
goed had en slechts werken moest wanneer het hem wel beliefde? En zou het hemzelf
geen vrede en geluk aanbrengen als hij 't kwaad, dat hij het arme, mooie meisje had
aangedaan, herstelde door met haar te trouwen en in nederige vreugd verder met haar
te leven? Meneer Triphon was sentimenteel gestemd al die dagen; de wroeging golfde
soms als een storm in hem op. En hij kreeg tranen van zelfvertedering in zijn ogen.
Hij aarzelde niet langer; hij schreed langs het stalletje van de zwingelaar heen, kwam
aan het huisje van Sidonies ouders, waarvan het tuinhek openstond, stapte vastberaden
het mulle wegeltje op, kwam aan de voordeur en tastte er in de duisternis naar de
kruk.
Hij kon die maar niet zo dadelijk vinden. Zijn zoekende vingers schoven over het
ruige hout heen en weer; en hij voelde
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zich daar even staan als een dief, die zoekt om in te breken. Daarbinnen, achter de
dichte deur, hoorde hij vaag het monotoon gerammel van de neervallende klosjes op
de kantwerkkussens. Hij hoorde ook een trage klompstap die over de tegels schoof,
en het geluid van een vuur, dat even werd opgepookt. Zou hij dan nooit die ellendige
kruk in de duisternis vinden? Eensklaps schrikte hij hevig van een woest geblaas
vlak langs zijn benen heen; en meteen zag hij vagelijk iets wits een boomstam
opspringen, door een razend vlugge, donkere schaduw, die blafte en snauwde,
achtervolgd. - Kaboel! riep hij instinctmatig op een dreigtoon; en schrikte meteen
van 't geluid van zijn stem.
Daarbinnen in het huisje was het plotseling doodstil geworden. De pook pookte
niet meer, de klosjes hielden op met rammelen over 't glad papier, de trage klompstap
verstomde. Toen ging eensklaps een stem op, een vrouwenstem, die ietwat angstig
vroeg.
- Wie es er doare?
- Ik, bezinne; goe volk; doe moar open, antwoordde hij machinaal, terwijl iets
propte van ontroering in zijn keel.
- Joa moar, wie ès 't? herhaalde de stem, dringender.
- Ik, bezinne, menier. Triphon, herhaalde hij schor-fluisterend, zijn mond tegen
de dichte deur.
Er klonk een vaag rumoer daarbinnen. Het kwam hem voor alsof hij doffe kreten
van ontzetting hoorde; en, dan weer was er een moment volkomen, doodse stilte.
Achter hem, in de duisternis, zat de op de boom gevluchte poes diep te brommen,
terwijl Kaboel, met de voorpoten tegen de stam, hartstochtelijk neuspiepte. De
klompen kwamen iangzaam in het gangetje en de deur werd omzichtig geopend.
- Mag 'k binnenkomen? vroeg hij, bijna als een smeekbede. Hij stond vóór Siednies
moeder. Het was een vrouw van een vijftigtal jaren, mager, met heldere, sterk
sprekende ogen. Men kon merken dat zij in haar jeugd was mooi geweest, evenals
haar dochter. Zij antwoordde niets anders dan een ‘Haha, ge zij 't gij, menier Triphon!’
en liet hem binnen. Kaboel kwam dadelijk meegewipt en de vrouw sloot zacht de
deur.
- Goa binnen, zei ze, zonder verdere plichtplegingen.
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Het smalle gangetje was door een kort, houten beschot van de keuken-en-woonkamer
afgezonderd. Meneer Triphon zei de geijkte woorden: ‘Es er gien belet!’ zoals hij in
iedere woning zou gedaan hebben en meteen stapte hij 't vertrekje binnen.
Drie jonge meisjes zaten er rond een laag, vierkant tafeltje bij 't dichte venster,
met hun kantwerkkussen op de knieën. Een heldere lamp brandde in 't midden en
drie glazen bokalen vol water vingen er het licht van op en weerkaatsten dit vergroot
en zacht over de drie fijne kantenweefsels.
- Elk ne goen oavend, zei op gedempte toon meneer Triphon met een stem die
beefde.
Zes mooie ogen hadden starend opgekeken, vier bléven starend kijken, twee
vestigden zich terstond weer, met een plotseling vochtige glans, op 't kantwerkkussen.
En twee stemmen antwoordden schuchter en in ondertoon ‘goen oavend, menier
Triphon,’ terwijl de derde stug bleef zwijgen. Het waren Sidonie en haar twee jongere
zusters. Een hevige kleur kwam over Sidonies gezicht en bleekte langzaam weer
weg. Met haar bevende vingers beroerde zij even de klosjes van haar kantwerkkussen
en begon machinaal weer te werken. De beide zusjes bleven onbeweeglijk, pal van
angstige emotie en nieuwsgierigheid. De moeder strooide wat hout op het haardvuur
dat krakend opflakkerde en uitte haar verbazing in een korte alleenspraak:
- Wel jongens da zijn dijngen!
- 'k Ben gekomen... begon meneer Triphon - maar dadelijk stokte hij, in benauwing
hijgend naar zijn adem. Hij was diep ontroerd. Hij stond daar nu en wist eensklaps
niet meer wat te doen of te zeggen. Hij was gekomen om haar weer te zien, in een
aandrang van onweerstaanbare liefde en wroeging en hij vond de woorden niet om
die gevoelens uit te drukken. Hij keek naar Sidonie, die nog maar steeds halsstarrig,
in roerloos zwijgen, de vochtige blik op haar kantwerkkussen hield gevestigd; en
zijn lippen beefden, vol als 't ware van de onstuimigheid van zijn gemoed, zonder
dat het hem gelukte nog een klank te uiten. Eindelijk vroeg hij, stotterend, met
overweldigende inspanning:
- Siednie... mag ik hier nog komen?
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Zij zei niets, trommelde even met haar klosjes, knikte. De moeder stond als verstard
bij het vuur; de beide jongere zusjes bleven stom en roerloos, hun heldere ogen strak
op hem gevestigd.
- Siednie... voer hij met moeite voort; - 'k 'n wil azue nie blijve leven. 'k Moe ou
were zien!
Weer knikte zij, sprakeloos. Zij scheen hem zwijgend te willen antwoorden dat
zij het goed vond, dat zij erin toestemde hem weer te zien. Zij richtte even het hoofd
op en keek hem aan. Hij vloog naar haar toe, onweerstaanbaar aangetrokken, en
drukte haar lang en vurig de hand. Er kwamen tranen in zijn ogen en hij snikte. De
moeder ging naar hem toe, bood hem een stoel aan en zei:
- Zet ou, menier Triphon, zet ou.
Hij ging zitten. Zijn adem hijgde, alsof hij gezwoegd of hard gelopen had. Het
angstzweet brak op zijn voorhoofd uit.
De tegenwoordigheid van de twee jongere, nieuwsgierige zusjes hinderde hem.
Hij keek geprikkeld naar hen op, als om ze weg te kijken. Bedeesd bogen zij zich
machinaal over hun kantwerkkussen neer en slingerden even de klosjes door elkaar.
Misschien, als zij daar niet gezeten hadden, zou hij wel geweten hebben wat hij
zeggen moest. Nu vond hij slechts deze banale woorden, die in zijn eigen oren schril
wanklonken.
- Hoe goat 't nog mee ou, Siednie?
Zij smolt in stille tranen weg. Dommer, onbehendiger en ongepaster vraag had hij
wel niet kunnen stellen, dat voelde hij.
- Ha joa... hoe zoe 't mee mij goan? antwoordde zij na een poos, diep gedrukt.
Hij keek haar van terzijde aan. Haar zachte wang had nog iets van de frisse blos
van vroeger, en haar profiel was heel fijn en zuiver, een weinig scherp geworden
onder de zacht golvende, mooi-bruine haren. Hij keek naar haar figuur onder de rand
van 't tafeltje. Hij merkte 't verschil: zij begon iets breed en zwaar te worden.
Het ruiste en zoemde in zijn oren, alsof het in hem duizelde. Hij trachtte de volle
portee van zijn daad te beseffen en kon er niet in slagen. Zijn geest bleef troebel en
geschokt. Er wa-
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ren leemten in zijn denkvermogen. Wat was zijn doel? Wat kwam hij doen? Wat
wou hij zeggen?... Hij wist het zelf niet. Kwam hij haar troosten met de belofte, dat
hij het kwaad herstellen en haar huwen zou? Hij schrikte vreselijk bij die gedachte
en 't werd ijskil in hem! Maar wat dan wél? Waarom bleef hij daar zitten? Wat
moesten zij van hem wel denken? Van hem verwachten? Hij moest toch iets doen;
toch iets zeggen!
In zijn radeloosheid tastte hij in zijn binnenzak en opende zijn portefeuille. Hij
had tamelijk veel geld bij zich en hij haalde met bevende vingers een drietal
bankbriefjes te voorschijn. Hij wenkte stil de moeder bij zich en stopte het haar in
de hand. Hij beefde. Hij twijfelde niet of hij zou bittere klachten en verwijten moeten
horen en voelde instinctmatig, dat het ogenblik daarvoor nu gekomen was.
De moeder schrikte hevig van het groot bedrag en keek hem star, met open mond
en wijde ogen aan. De jongere zusjes kregen een vuurkleur en Sidonies gezicht
vertrok tot smartelijke bitterheid terwijl de tranen weer overvloedig over haar wangen
rolden.
Haar droefheid werkte aanstekelijk. Ook de moeder barstte plotseling in tranen
uit, evenals de zusjes, die van hun plaats opstonden en even de woonkamer verlieten.
Meneer Triphon zelf was zo diep aangedaan, dat hij met zuchten en snikken zijn
beide armen om Sidonies hals sloeg en haar lang en vurig omhelsde. Kaboel, door
al die ongewone drukte aangestoken, begon hard te blaffen.
Dit bracht hen tot het besef van de werkelijkheid terug. Meneer Triphon gaf Kaboel
een tik en Sidonie, haar ontroering beheersend, riep even de kleine hond bij zich en
streelde hem. Hij herkende haar heel goed zodra bij haar stem hoorde, en likte haar
hand en kwispelstaartte.
- 't Es 'n getreiwe biestjen, menier Triphon, zei de moeder, haar tranen afdrogend.
- Hij moakt wa veel laweit, meende meneer Triphon. En die banale
woordenwisseling scheen voldoende om de atmosfeer te zuiveren, de tragische
stemming op de achtergrond te schuiven en weer normale verhoudingen tussen hen
te scheppen. Als door een stil, wederzijds akkoord zwegen zij over
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de gevoelens en gedachten waar zij vol van waren. De moeder liet geen verwijten
horen en de opwellende wroegingswoorden golfden naar de diepten van meneer
Triphons gemoed terug. Het was alsof zij allen het eensklaps niet meet nodig noch
gewenst achtten zich over het verleden uit te laten; en even zat hij daar bijna als een
gewone gast, die een gewoon bezoek aflegt. De zusjes kwamen binnen en gingen
weer vóór hun kantwerkkussen zitten en een poosje werkten zij alle drie vlijtig door,
alsof er niets bijzonders was gebeurd. De klosjes fladderden rammelend als vlijtige
bijtjes over de blauwe kussens.
- Hoe es 't in de fabrieke? vroeg Sidonie na enkele ogenblikken, met een matte
stem.
- O, stillekes, antwoordde hij op dezelfde troosteloze toon. En in zijn gedrukte
houding scheen hij te willen beduiden, dat het daar nu voor hem ook geen de minste
fleur meer had, sinds zij er niet meer was.
Weer bleven zij een poos stilzwijgend. De klosjes trommelden; de moeder maakte
bij het vuur het avondeten klaar.
- Es 't woar da ge mee iefer Dufour goat treiwen? vroeg Siednie plotseling en
onvoorbereid.
Hij schrikte heftig op en een vuurkleur overgolfde zijn gezicht.
- Leugens! Leugens! Leugens! kreet hij opgewonden. - Wie heet er ou da gezeid?
Zij glimlachte, verwonderd en tevreden. Haat mooie ogen schenen hem te danken
voor zijn onstuimige uitbarsting van openhartigheid. Maar hij was boos en vernederd
de bruuske en onverwachte heropwekking van de geleden smaad beet hem wrang in
het hart en even voelde hij scherpe spijt dat hij bij Sidonie gekomen was. Hij besefte
de maatschappelijke afstand, de morele inzinking, de onmogelijkheid om er nu weer
bovenop ter komen. Hij had zijn lot bezegeld; hij kon niet meer terug.
De beide zusjes, die even van ontzetting en schrik hun klosjes, hadden laten vallen,
begonnen ze zacht weer, te berammelen en de moeder, die zijn antwoord met de
diepste spanning! opgevangen had, ging voort met een grote houten lepel in de
papketel, die over het vuur hing, te roeren. En hij over-
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won zijn vluchtige en bittere ontstemming; het was nu eenmaal zo en hij had de
knoop doorgehakt; hij trok zijn schouders op als iets van zich af te werpen, haalde
zijn pijp te voorschijn en stopte die.
- Toe, Mrie, 'n steksken! riep moeder zijn beweging gadeslaande.
Het oudste van de zusjes vloog op, liep naar de schoorsteenmantel, nam er het
doosje en bood meneer Triphon een brandend lucifertje aan.
- Os 't ou b'lieft, menier Triphon, zei ze zacht en onderdanig, met een lieve glimlach.
Meneer Triphon nam 't lucifertje tussen zijn vingers, dankte, keek haar even
vriendelijk aan. Marie was een mooi kind van zeventien jaar, een jong meisje in
wording, met fris gelaat, sprekende ogen en rode lippen, die zoet glimlachten. Meneer
Triphon dacht even dat ze zeker wel zo mooi zou worden als haar oudere zuster en
hij kreeg de indruk van een malse bloem die aan 't ontluiken was. Iets van een
genoeglijk strelende gewaarwording kwam over hem: hij stak zijn pijp aan en smakte
wellustig, als van een pasja in zijn harem.
Buiten, over het plankier, lieten zich eensklaps trage klompstappen horen. Meneer
Triphon, in zijn gezellige zelfbedwelming gestoord, keek schichtig op.
- O, 't 'n es niets, zei de moeder geruststellend; - 't zillen voader en Meries zijn.
Meneer Triphon werd bleek. De vader en de zoon! Hé, daar had hij helemaal niet
meer aan gedacht! Het werd opeens heel nuchter-kil in hem. Wat zou er gebeuren?
Zou de vader niet woest op hem schelden en hem de deur wijzen? En zou de zoon
hem bij de keel niet grijpen en hem buiten smijten? Machinaal was hij, als tot
zelfverdediging, opgestaan. - Blijf moar zitten; ge'n moet nie verlegen zijn, menier
Triphon, verzekerde de moeder.
De klompen werden op de drempel afgeklopt, de deur ging open en de twee mannen
traden binnen.
Met stomme verbazing keek de vader de onverwachte bezoeker aan. Even blonk
als 't ware een dreiging in zijn ogen. Maar hij zei niets, keek naar zijn vrouw, dan
weer naar meneer Triphon, tikte aan zijn pet, mompelde, nauwelijks hoor-
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baar, ‘goen oavend!’ en stapte loom naar de haard toe. Ook de zoon, een lange slungel,
stond even van verbazing pal, tikte insgelijks aan zijn pet, ging naar de haard toe.
- Boas Neirijnck... begon meneer Triphon met hortende, hikkende stem... Hij stokte
helemaal, kon niet verder, was angstwekkend bleek geworden.
- Boas Neirijnck... hernam hij; en eensklaps vermande hij zich en sprak flink, bijna
tragisch... - boas Neirijnck... 'k ben hier... en ge keun mij aan de deure smijten as ge
wilt... moar, 'k ben hier... omda 'k Siednie were wille zien... en da... en da 'k heur nie
allien in 't ongeluk 'n wille loaten... Hij zweeg en hapte naar zijn adem. Hij kon niet
meer. Siednie had het hoofd gebukt en schreide; en de beide zusjes, de konen vurig
en de ogen glinsterend, keken roerloos naar meneer Triphon en naar hun vader.
De vader leek eerder onthutst en gegeneerd dan boos; de zoon keek strak in 't vuur,
als 't ware onverschillig. De moeder, die even met een zenuwachtige drukte in de
papketel geroerd had, boog tot haar man voorover en zei, half fluisterend, op een
toon van vertrouwelijkheid:
- Hij, hee broave geweest; hij hee mij stijf veel geld gegeen. De vader knikte
goedkeurend, zei niets. Hij scheen daar helemaal als vreemdeling te zitten in zijn
eigen huis; blijkbaar drong het besef van de toestand niet, duidelijk tot hem door en
hij staarde zijn vrouw ondervragend aan, als om op haar gelaatstrekken te lezen wat
hij wel daarop antwoorden moest. Het was een man van een vijftigtal jaren, met een
goed en vriendelijk gezicht, dat eentonig vaalbleek zag, als de kleur van zijn
werkkleren. Hij scheen vermoeid na zijn afgelopen dagtaak en keek af en toe
machinaal naar, de dampende papketel, alsof dáárin eigenlijk vervat was wat hem
voor 't ogenblik het meest interesseerde. De zoon, Maurice, bleef halsstarrig in het
vuur kijken en uitte zijn gewaarwordingen niet.
- Ge'n moet veur mij nie wiggoan, menier Triphon, zei eindelijk met inspanning
de vader, terwijl hij even naar zijn oudste dochter keek, als om ook op haar gelaat
te lezen hoe zij erover dacht.
Door een ontroerd gebaar drukte meneer Triphon zijn dank-
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baarheid over die verzoenende woorden uit. De beklemming werd iets minder; er
scheen een stemming van toenadering te willen heersen. Meneer Triphon ging vlug
in zijn binnenzak, haalde zijn sigarenkoker te voorschijn.
- Wilt ge'n sigare rueken, boas Neirijnck? vroeg hij, opstaand.
- O, da'n es nie nuedig, menier Triphon, glimlachte de vader met begerige ogen
naar de koker.
- Toettoet, pak moar! drong meneer Triphon aan. En zelf gaf hij hem drie sigaren.
- 'k Neem het wel in danke, menier Triphon; 'k zal d'r iene van smueren achter da
'k geëten hè, zei de vader.
Meries glimlachte en kreeg een lichte kleur. Op zijn beurt nam hij in dank drie
sigaren aan en keek even, als 't ware triomfant, naar zijn zusters. Hij stak er dadelijk
een op.
- We keunen zeker hoast eten? vroeg de vader tot zijn vrouw.
- Direct zie, binnen vijf menuutses, antwoordde deze. Zij nam de papketel van
boven het vuur weg en goot de dampende inhoud in een brede, aarden schotel uit.
Een goede en gezonde reuk van warme karnemelk verspreidde zich in 't keukentje.
De meisjes ruimden hun kantwerkkussens op.
Meneer Triphon stond klaar tot afscheidnemen. Kaboel, die daar reeds lang naar
verlangde, liet een harde geeuw horen en wipte kwispelend tegen zijn meesters knieën
op.
- Kaboel, moet-e gien beetses hên? fleemde Meries, het hondje tot zich lokkend.
Meneer Triphon reikte Sidonie de hand.
- Ala, Siednie, tot ien van deez doagen, zille.
- Komt-e were? vroeg zij zacht, hem met tedere ogen aankijkend. De jongere
zusjes, roerloos van emotie, verloren geen beweging van het afscheid.
- Mag ik niet? glimlachte hij.
- Ge weet dat toch wel, antwoordde zij stil, met een blos de ogen neerslaand.
- Merci, zei hij, en drukte nog eens hard haar hand.
- Wannier? drong zij aan, als 't ware vaag wantrouwig.
Hij stond daar even, aarzelend. Het noodlottig gevolg van wat hij eenmaal begonnen
was, drong zich knellend aan hem
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op.
- Zue gauw as ik kan; misschien van overmorgen af, beloofde hij.
- Zal 't woar zijn? Zilt ge 't nie vergeten?
- Ge meug gerust zijn.
Vlug wenste hij goen avond aan de anderen, die hem beleefd teruggroetten en na
een laatste blik tot Siednie was hij de deur uit. De kille avondlucht stroomde
vernuchterend zijn longen binnen.
De koele werkelijkheid greep hem weer aan. Hij ademde verlicht toen hij,
onopgemerkt, in de landweg kwam en daar weer het vlijtig zwingelaartje, bij het
schemerig schijnsel van zijn olielampje, als een grote, grijze kever in het stoffig
schuurtje over de treeplank op en neer zag wippen. En weer had hij even het gevoel,
dat die zo goed en eerlijk was, terwijl hijzelf toch maar met onzuivere bedoelingen,
als een sluiper, daar rondliep.
Hij voelde zich verlicht en toch niet gans tevreden. Hij wist nog maar niet duidelijk
wat hij verder wilde. Hij vreesde teleurstellingen voor zichzelf en voor anderen. 't
Was troebel in zijn geest en vagelijk knagend in zijn hart. Hij had goed, en ook niet
goed gehandeld. Hij had iets waars en eerlijks gedaan, maar als hij straks thuiskwam
moest hij weer huichelen, mocht hij dat ware en eerlijke niet bekennen. Hij had het
voorgevoel van de strijd, die onvermijdelijk komen moest.
Langs een omweg keerde hij in de dorpskom terug en ging voorbij het deftig
renteniershuis van de drie juffrouwen Dufour. Hij dacht aan 't leven van de drie
maagden, dat ook toch een verloren, kleurloos leven was. Zij zaten daar en bleven
zitten, zonder uitkomst in de deftige saaiheid van hun dorpsbestaan. Wat zouden ze
wel van mij zeggen, dacht hij, als ze wisten waar ik nu vandaan kom? Hij zag in
verbeelding de drie preutse monden zich dichtknijpen en een kleur van ergernis en
schaamte op hun bleke wangen komen. Hij stond daar even roerloos, de blik op 't
deftig huis gevestigd. De witte muren schemerden vaag in de duisternis tussen het
zwart der omlijstende bomen en achter de neergelaten gordijnen van twee ramen
blonk getemperd licht. Meneer Tri-
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phon stelde, zich voor dat de drie dames daar om een tafel in hun huiskamer zaten.
Wat deden ze nu? Lezen, borduren, onder elkaar wat keuvelen? Schrijnend voelde
hij die drie nutteloze, doelloze levens, naast zijn eigen onvoldaan en onsamenhangend
leven. Waarom hadden zijn ouders niet getracht hem met die drie meisjes in nadere
kennis te brengen? Waren zij niet, van ongeveer gelijke maatschappelijke stand, op
elkander aangewezen in hun wederzijdse afzondering en eenzaamheid? Als zijn
ouders daar bijtijds aan gedacht hadden, dan ware het gebeurde met Sidonie wellicht
niet voorgevallen. Nu was het te laat. Nu wisten zij alles en zij verachtten hem. Zij
wilden hem niet eens op straat meer groeten.
Troosteloos ging meneer Triphon verder in de stilte van de avond door de verlaten
dorpsstraat. De heibalken bonsden hard in de fabriek, de stoommachine zuchtte en
siste in de duisternis en over meneer Triphon kwam een gevoel van zware loomheid,
alsof die bonzen en die zuchten vol melancholie en dreiging in zijn eigen hart
neervielen.
Hij kwam langs achter weer in de fabriek. Kaboel, die vooruitliep, stond daar even,
als een kleine, zwarte gnoom in 't licht van de, lamp onder de hoge ingangpoort,
wachtend of zijn baas nu eerst het meest nabijgelegen ‘vreiwevolkskot’ zou
binnengaan. De vrouwen zongen er met trage neusstemmen een zeurig lied en meneer
Triphon voelde niet de minste lust om in die ongezellige werkplaats te komen, waaruit
nu alle fleur voor hem verdwenen was. Hij liep er langs, even in 't voorbijgaan door
de vuile ruiten kijkend naar de groezelige schimmen van de vrouwen en kwam tot
aan de paardestal, waar hij een gekibbel hoorde tussen Pol en het Koud Kieken. Pol
was dronken, als naar gewoonte en verweet iets op een dreigtoon aan 't Koud Kieken,
die slechts monosyllabisch, terwijl hij stro onder de paarden strooide, antwoordde.
Meneer Triphon trok er zich niets van aan en stapte verder door. Hij kwam in het
beukend lawaai van het ‘stampkot’, waar de zes mannen, glimmend van olie, vóór
de op en neer dansende heibalken stonden. Zij hadden pret onder elkaar met Feelken,
die opgewonden fikandoesde; en Leo liet zijn
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wilde schreeuw horen, zijn luid bulderend ‘Oajoáek!’ dat wellicht tot in het woonhuis
door meneer De Beule werd gehoord. Ollewaerts linkerwang stond opgebocheld
onder een reusachtige tabakspruim en Pee en Miel kwamen even bij de ‘stampers’
kijken: Pee helemaal wit van 't meel, als een besneeuwde sinterklaas, en Miel met
zijn oer-domme uitdrukking en 't haar bijna tot in zijn ogen, wat, onder algemeen
buldergelach, een dreunend ‘Gij kalf uek!’ van Free uitlokte. Berzeel, die de vorige
zondag alweer gevochten had, droeg nog een dikke, rode schram dwars over zijn
kin; en Pierken stond naast hem met gesloten lippen en gefronste wenkbrauwen,
blijkbaar als altijd over de gewichtige sociale problemen, die hij uit zijn centenkrantje
putte, na te denken en te tobben.
Meneer Triphon haastte zich door een binnendeur onopgemerkt weg. Hij viel bijna
boven op Bruun de machinist die door een reet stond te spieden; en dwars door de
sombere tuin liep hij naar huis toe. Toen hij bij de achterdeur kwam hoorde hij 't
gebalk van de heien langzaam aan vertragen en de stoommachine met een laatste
zucht haar adem uitblazen. Sefietje was met haar eten klaar. Meneer De Beule ging
reeds nors aan tafel zitten, gedwee gevolgd door zijn vrouw, die bezorgd naar hem
opkeek. Het tweede meisje diende op en zij gebruikten hun avondmaal onder het
wisselen van weinige en zakelijke woorden.
Nog eens was een dag, gelijk aan zoveel andere, dood-eentonige dagen, afgelopen.
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XIX
Het werd al spoedig een vaste gewoonte... Eerst tweemaal in de week, toen driemaal,
weldra vier en vijfmaal, ging meneer Triphon 's avonds in de duisternis naar 't eenzaam
werkmanshuisje toe.
Hij vond er een warme gezelligheid, die hem thuis ontbrak. Hij had er zijn vaste
plaats aan 't kantwerktafeltje naast Sidonie, hij was er helemaal op zijn gemak, door
het ganse gezin als een familielid bejegend. Af en toe trakteerde hij de moeder en
de dochters met punch en limonade, die hij heimelijk in de zakken van zijn overjas
meebracht; en dan hadden zij grote pret en de ogen en de konen van de vrouwen
blonken. Soms wilde hij wel eventjes alleen met Siednie spreken; en aangezien dat
toch moeilijk ging terwijl de jongere zusjes erbij waren, kwam hij er als vanzelf toe
zich met haar in het slaapkamertje naast de keuken af te zonderen. Eerst zag de
moeder zeer beslist daartegen op. Als zij alleen wensten te zijn, dan moesten zij maar
even wat buiten gaan lopen, meende zij. Zo deden zij dan ook in het begin; maar zij
hadden last met Kaboel die blafte en de kat najoeg, ofwel het regende of sneeuwde,
of zij vreesden door de buren gezien te worden. Het was haast niet te doen, daarbuiten
in de winterkoude; en ten slotte liet de moeder zich, ofschoon met weerzin, overhalen
en stond hun het kamertje af. En sinds die eerste keer was het nu vast geregeld: zodra
hij binnenkwam stond Siednie van haar kantwerkkussen op en vergezelde hem in 't
kamertje. De zusjes bleven vlijtig doorwerken. Men hoorde onverpoosd en bedrijvig
de houten klosjes over het glad papier van 't kussen trommelen. Hielden zij ook maar
een ogenblik op, dadelijk snauwde moeder hun toe dat ze voort moesten werken.
Moeder was heel prikkelbaar in die momenten en als meneer Triphon en Sidonie
wat lang
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wegbleven, maakte zij storend lawaai bij de haard met haar potten en pannen. Ook
nadat ze reeds weer in het keukentje waren scheen de wolk nog niet over en liep ze
nog een hele poos sprakeloos, met een knorrig gezicht rond. De beide zusjes durfden
dan geen vin verroeren en zaten met strakblinkende ogen en vurige wangen in hun
bezigheid en in hun gedachten verdiept. Als vader of Meries toevallig in huis waren,
had de bijeenkomst in het kamertje geen plaats.
Over eventuele toekomstplannen had meneer Triphon verder nog niet gesproken
en er werd hem ook niet naar gevraagd. Zij schenen van beide kant vrede te hebben
met de toestand zoals hij nu was en zoals hij zich verder vanzelf zou ontwikkelen.
Het was als 't ware een stil akkoord dat meneer Triphon daar nu zou blijven komen
en dat hij ook voor Siednie en later voor haar kind zou zorgen. Of hij ooit met haar
zou trouwen bleef geheel in het onzekere; alleen had hij eens, op een avond van heel
tedere ontboezeming plechtig beloofd, dat hij toch nooit met een andere zou trouwen.
Dat was genoeg. Dat voldeed hen. Die toestand namen zij aan. Moeder had slechts
de conditie gesteld, dat er geen tweede kind mocht komen, zolang hij haar niet huwde.
En daar had hij zijn eed op gezworen, dat er geen tweede komen zou.
Ook vader en Meries hadden tegen zijn herhaalde bezoeken geen overwegende
bezwaren geopperd. Wel had vader eens in 't algemeen gezegd, dat ze op hun hoede
moesten zijn vanwege jaloezie en opspraak bij de buren, maar daar was 't ook bij
gebleven. Vader had al niet veel in te brengen thuis en Meries nog minder. Die had
helemaal niets gezegd. In werkelijkheid wisten de twee mannen ook niet, dat meneer
Triphon zo dikwijls bij hen kwam. In de lange winteravonden kon hij vroeg komen
en maakte doorgaans dat hij weg was vóór vader en zoon van hun werk buitenshuis
terugkeerden. En als zij daar meneer Triphon niet aantroffen vroegen zij meestal ook
niet of hij er wel geweest was, terwijl de vrouwen het er onderling eens over waren
om ongevraagd het bezoek niet te verklappen. Was meneer Triphon er nog wél
wanneer ze thuiskwamen, dan ging het nagenoeg precies zoals de eerste maal: een
banaal-ernstig praatje over wind en weer en over de toestand van de wintergewassen;
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en verder een gul bedeelde en dankbaar aanvaarde sigarenhulde, waarna meneer
Triphon al spoedig opstapte, om hen bij het gebruiken van hun eenvoudig avondmaal
niet te storen. Vader en zoon waren bijzonder verlekkerd op meneer Triphons fijne
sigaren en voelden zich 's avonds te vermoeid om door nutteloze tobberijen hun
gemoed te kwellen. Het wás nu eenmaal zo met Sidonie, het had natuurlijk wel anders
en beter gekund; maar zij was de eerste noch de laatste aan wie zulks voorviel en er
bleef althans één troost: dat hij later zou vermogend zijn en te allen tijde goed voor
haar en voor haar kind zou kunnen zorgen. Wat hij trouwens op dat gebied reeds
gepresteerd had was niet min; hij gaf aan Sidonie en moeder vrijwel al zijn
spaarpenningen: meer kon hij voor 't ogenblik toch ook niet doen. Het ongeluk dat
Siednie trof had haar ook met een arme jongen kunnen overkomen en dan was het
nog heel wat erger geweest. Die gedachte troostte. En, zonder dat ze 't aan zichzelf
bekenden, verlangden zij wel eens om meneer Triphon wat meer te zien, ter wille
van de lekkere sigaren...

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 3

260

XX
Zo liep de winter voorbij. Er kwamen eerst sombere wolken met regen en wind, toen
vorst en sneeuw; toen dooi, toen weer heel scherpe vorst gevolgd door overvloedige
sneeuw en ijzige wind. Het ganse land lag dik onder de witte wade; de kleine huisjes
waren er half onder bedolven; de schoorsteentjes zonden spiraaldunne rookzuiltjes
in de ijle, prikkelende vrieslucht.
De mensen hadden behoefte aan gezelligheid, aan knus-zich-warmen om het
rood-opflakkerende haardvuur. De grote kamers van de deftige huizen bleven kil en
somber; de koesterende warmte zat verkneuterend in de laaggebalkte keukentjes van
de kleine woningen; en telkens als meneer Triphon bij Siednie aankwam, voelde hij
er een soort van weelde die hij in zijn ouders' huis niet kende en waaraan het hem
steeds groter moeite kostte zich te onttrekken. Hij had daar wel gaarne voorgoed
willen blijven, de pijp in de mond en Kaboel aan zijn voeten, de benen uitgestrekt
naar 't haardvuur, in het monotoon wiegend geluid van de rammelende klosjes over
het glad papier van de kantwerkkussens. Hij had er nederig en eenvoudig willen
blijven leven, mee aanzitten bij hun sober avondmaal, genieten van 't gezelschap der
drie knappe, jonge meisjes en dan daar blijven slapen naast het vuur, met Siednie in
zijn armen. Waarom toch kon dat niet? Waarom mocht hij daar niet ongedwongen
blijven, zoals Kaboel en de poes, die eerst aartsvijanden, van lieverlede zich verzoend
hadden en nu rustig naast elkaar zaten of lagen, zich koesterend in de warmte van
het vuur? Kaboel vloog telkens nog wel even bij het binnenkomen op Mina af, maar
de kat kromde haar rug en blies zonder te vluchten; en Kaboel, die haar besnuffelde,
erkende een die 't recht had daar te zijn en strekte zich naast haar vóór de
rood-gloeiende blok-
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ken uit. Soms vielen beiden er van de warmte in slaap en lagen dan gezellig door
elkaar gekronkeld, als onafscheidbare vrienden. Meneer Triphon aanschouwde dat
wel eens glimlachend, met een heimelijk gevoel van afgunst.
De trage, ouderwetse klok tikte de vreedzame geluksstonden van zijn genot in de
vergetelheid; het rood van de vlam weerkaatste zich in spiegelglanzingen over het
koper en het vaatwerk langs de wanden en de lage, bruingerookte zoldering was als
een beschermend dak van veiligheid, dat niets van al het goede wat daarbinnen was
naar buiten doorliet. Hij voelde zich daar soms als op een zalig eiland in 't midden
van een onherbergzame zee, waar allerlei gevaren dreigden.
Daarbuiten lag de sneeuw, de kilheid, de onrust, de onzekerheid. Het bleef toch
telkens een waagstuk voor meneer Triphon om tot daar te komen: en een waagstuk
ook om er vandaan te gaan. De tocht was minder veilig en geheim sinds de sneeuw
alles met wit bedekte en de nachten lichter maakte en elke silhouet van mens of dier
zo helder en zo scherp aftekende. Het kon niet anders of hij moest toch een of andere
dag gezien worden. Vooral naarmate de dagen lengden werd het gevaar steeds groter
en hoe hij daar nog komen zou wanneer het eenmaal lente en zomer werd en de
mensen soms tot laat in de avond vóór hun deur bleven zitten, was een raadsel dat
hem onoplosbaar leek en waar hij maar liefst niet aan dacht.
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XXI
Eens, op een avond dat hij daar rustig zat, klonken trage voetstappen buiten over het
plankier. De sneeuw werd afgeschud van klompen en vingers tikten vragend op de
deur.
- Och Hiere, wie mag er doar zijn! riepen, opgeschrikt, de meisjes. Zeker niet
vader of Meries; 't was nog te vroeg voor hen.
- Wirk gulder moar vuert; 'k zal goan kijken! antwoordde snibbig de moeder. En
zij ging naar de deur toe. De klosjes, die even stilgevallen waren, gingen terstond
weer vlijtig aan het trommelen.
- Wie es er doar? vroeg zij met zure stem.
- Ik, bezinne; Ivo! antwoordde een opgewekte stem van buiten.
- Och Hiere, 't es Ivo van hiernevens! Toe, menier Triphon, steekt ou wig in 't
koamerken! fluisterde haastig Sidonie.
Meneer Triphon sprong op, vloog naar het kamertje. Maar toen hij er reeds binnen
was kwam hij er weer uitgehold, om Kaboel te roepen, die vóór het vuur te slapen
lag. Op 't zelfde ogenblik opende moeder de voordeur en Ivo, die meteen binnenkwam,
stond vlak tegenover meneer Triphon. Moeders ogen rondden zich van ontzetting
en de meisjes slaakten een kort gilletje van angst.
Ivo, die met een glimlach binnentrad, was het zwingelaartje van daarnaast, dat
meneer Triphon elke avond in 't voorbijgaan in de stofwolk van het stalletje, als was
het louter voor de pret, onder het neuriën van een deuntje op zijn treeplank heen en
weer zag wippen. Hij kende wel meneer Triphon, zoals eenieder in het dorp hem
kende; en een grote verbazing en verlegenheid kwam over zijn gezicht, toen hij hem
daar zo helemaal onverwacht en plotseling aantrof. Hij stond even roerloos, met open
mond en ronde ogen, maakte een

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 3

263
beweging als om weg te gaan, kwam toch eindelijk, met een schuchter ‘es er gien
belet?’ naar binnen. Kleine sneeuwvlokjes kleefden op zijn pet en schouders; en,
zoals hij daar eventjes stond: witbevlokt over de geelgrijze stoflaag die hem van het
hoofd tot de voeten bedekte, met zijn popperige blauwe oogjes en zijn gele baard,
waarin ook glinsterende sneeuwsterretjes hingen, leek hij wel een koddig
sinterklaasmannetje, tot opvrolijkende verrassing van de kleine kinderen uit de koude
winterwolken op de koude aarde neergedaald. Hij wenste ‘elk ne goen oavend,’
weigerde te gaan zitten, daar hij geen tijd had, haalde een klein flesje uit zijn vestzak
en vroeg aan bazin Neirijnck of zij hem niet een klein beetje olie zou willen lenen,
daar zijn voorraad juist toevallig op was en hij die avond nog een paar bundels vlas
wenste af te zwingelen.
- Bajoajik, Ivo-jongen, bajoajik, antwoordde bereidwillig moeder Neirijnck, blij
dat zij hem van dienst kon zijn en daardoor wellicht zijn discretie winnen. Zij nam
het flesje en ging ermee in 't achterhuis, waar haar voorraad olie stond.
- 't Snieuwt, geluef ik, zei meneer Triphon, zich inspannend om zo natuurlijk
mogelijk te doen.
- Joa 't, zille, menier Triphon; en 'k vrieze da ze 'r nog ne kier dikke zal vallen uek;
we krijgen d'r te vele van, e-woar? antwoordde opgeruimd het zwingelmannetje.
De jonge meisjes, die met gloeiende gezichten de klosjes zenuwachtig over hun
kantwerkkussen lieten rammelen, mengden zich in 't gesprek.
- 't Es 'n dijngen dat de meinschen op ulder land nie 'n keunen om te wirken,
meende Sidonie.
- Joa moar, en wie nou mee woagens en peirden langs de boane moe zijn!... bracht
meneer Triphon gewichtig in het midden.
- En as 't tons ne kier begint te deuën! voegde Ivo er bezwarend aan toe.
De jongere zusjes knikten beamend en allen waren het er over eens, dat zulk een
weer op een ramp zou uitlopen als het nog veel langer duren moest. 't Gesprek klonk
ernstig en zwaartillend, als van bejaarde en bezadigde mensen, die helemaal en
uitsluitend met hun zorgwekkend onderhoud ver-
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vuld zijn. Het leek wel alsof meneer Triphon alleen maar in het huisje gekomen was
om daar tot in 't oneindige over uit te weiden en of al het overige van hoegenaamd
geen belang meer was. De moeder kwam met het gevulde flesje binnen en
overhandigde 't aan 't zwingel ventje. Hij dankte warm en beloofde het zo spoedig
mogelijk terug te zullen brengen. Moeder gaf hem de verzekering dat het helemaal
geen haast had en meneer Triphon haalde zijn sigarenkoker te voorschijn en vroeg
hem of hij geen lust in een sigaar had.
- Haaa!... menier Triphon, dat 'n es van gien refuus, zille! antwoordde het
zwingelmaiinetje; en zijn ganse gezicht ontlook in een stralende glimlach, als van
een vlasblonde zon. Meneer Triphon gaf hem drie mooie sigaren en daarmee verdween
hij, hardop lachend en in elkaar buigend van dankbaarheid.
- Hij zal 't goan vertellen dat hij ou gezien hee! vreesde moeder, met angstige ogen
meneer Triphon aankijkend, zodra het ventje de deur uit was.
- 'k Vries het uek, antwoordde stil meneer Triphon.
De meisjes waren optimistischer gestemd.
- Hij zal zwijgen, ter wille van de sigaren, om d'r loater nog te krijgen, meende
Sidonie.
De jongere zusjes waren van hetzelfde idee. Maar de moeder bleef wantrouwend;
zij schudde 't hoofd en zei: - 't es toch zuk 'n babbeloarken! en voor het eerst had
meneer Triphon daar het onbehaaglijk gevoel, dat een heimelijk gevaar zijn knusse
gezelligheid bedreigde. Hij bleef er niet veel langer toeven; de goede, veilige
stemming was voor die avond verbeurd en er lag iets kwellends én gedrukts in zijn
afscheid van Siednie.
Het sneeuwde dikke vlokken toen hij buitenkwam en dadelijk hoorde hij het
neuriënd gezang van 't zwingelaartje, dat al flink in zijn schuurtje aan de arbeid was.
Even vroeg meneer Triphon zich af of het niet zou geraden zijn dat hij daar eens het
hoofd binnenstak en een kort praatje hield. Na een lichte aarzeling vond hij het toch
maar beter van niet. Hoe minder mensen hem daar zagen, hoe veiliger voor hem. Hij
sloop er stil voorbij, onopgemerkt door 't mannetje, die als altijd met de rug half naar
hem toe stond en bij het smeu-
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lend licht van't oliepitje, in het snorren en het stuiven van zijn rad, zingend over de
treeplank op en neer bleef wippen, alsof hij nog maar steeds de dolste, uitbundigste
pret in zijn bezigheid had.
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XXII
't Was kort daarop, dat meneer Triphon enige verandering in de bejegening der
werklieden van de fabriek te zijnen opzichte begon waar te nemen. Zij keken hem
soms met een eigenaardige, raadselachtige glimlach aan; en Feelken nam voor
gewoonte, telkens zodra hij hem zag ‘Fikandoes-Fikandoes’ te roepen, waarop Leo
dan meestal met een luid bulderend ‘Oajoáek!’ antwoordde. De anderen hadden
heimelijke pret; Free stond soms in zijn eentje vóór zijn bank te glimlachen, Berzeel
deed wel eens opgewonden en rumoerig, Ollewaert stopte een reuzenpruim in zijn
mond, alsof hij iets geweldigs in wou slikken; en zelfs het doorgaans zo muisstille
Poeteken, dat intussen met ‘de Witte’ getrouwd was, kreeg iets ongewoon levendigs
over zich en stond daar soms te kijken en te luisteren met aandachtig-wakkere ogen.
Pee, helemaal wit als een sneeuwman, verliet geregeld zijn werk aan de graanmolen
om in de algemene belangstelling bij de heibalken te gaan delen; en Bruun de
machinist zat altijd ergens achter een muur of een deur verscholen om door hoekjes
en reetjes binnen in het ‘stampkot’ te spieden en te loeren. Alleen Pierken, aldoor
bekommerd met de sociale problemen, die hij uit zijn centenkrantje opdiepte en
inzoog, hield zich onverschillig en afzijdig; en Miel, ‘da kalf uek!’ begreep in het
geheel niet wat er omging en stond daar met zijn dom gezicht naast de anderen te
luisteren en te gapen.
Meneer Triphon was zeer wantrouwig. Het kwam hem voor alsof er daar in het
geheim iets tegen hem gekonkeld werd, waarvoor hij scherp op zijn hoede moest
zijn. Had het zwingelaartje gepraat? Wisten zij dat hij geregeld bij Siednie op bezoek
kwam? Meneer Triphon, wanhopend in het ‘stampkot’ het geheim tot een opheldering
te brengen, richtte zich van lieverlede weer tot het ‘vreiwevolkskot’ in de verwach-

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 3

267
ting, dat hij er daar wellicht eerder zou achter komen. Maar ook in het
‘vreiwevolkskot’ merkte hij een gewijzigde stemming. Het viel hem op dat de
gesprekken, druk aan de gang zolang zij hem niet zagen, dadelijk verstomden zodra
de vrouwen ook maar eventjes de staart van Kaboel over de binnenplaats zagen
huppelen. Zij spraken over niemendal meer als hij binnenkwam, of zij hadden het
over zulke diep onbeduidende dingen, dat het helemaal niet de moeite loonde om
ernaar te luisteren en er in mee te praten met de hoop iets belangrijkers te horen. En
ook in de houding van de paardeknechts meende hij een wijziging te zijnen opzichte
te merken. Pol maakte in het algemeen rare en bedekte toespelingen als hij dronken
was en 't Koud Kieken praatte luidruchtig-opgewonden over allerlei heerlijks en
lekkers, dat speciaal voor de rijke lui in de wereld was weggelegd. Niet zelden
kwamen dan Stien de Leugenoare en zijn knecht Komijl in het gesprek zich mengen;
en dan werd het een verwarde gekkenboel: Stien leugens vertellend om er van om
te vallen, en Komijl slechts af en toe een korte klank uitend, maar zijn dikke, rode
neus als 't ware zintuiglijk genietend, terwijl zijn natte, fletsige jeneverogen strak
gevestigd stonden op meneer Triphon, met iets als een ondeugende uitdrukking van
een hele boel weten en niets willen loslaten.
En ook in huis nam meneer Triphon weldra een soort van atmosfeer en stemming
waar, nog veel beklemmender en drukkender dan die welke er toch bijna altijd heerste.
Meneer De Beule liep er dik door kamers en gangen, werkelijk dik geworden door
iets dat inwendig bij hem scheen op te woelen en te toornen, terwijl zijn vrouw er
stil-neerslachtig uitzag en haast niet meer wist welke woorden aan te wenden als ze
met hem spreken moest, om niet een scheef of vinnig antwoord uit te lokken. Sefietje,
die altijd de stemming van de familie als een barometer weergaf, liep benauwd en
zuchtend heen en weer; en 't tweede meisje was bijna niet zichtbaar meer: zij verstopte
zich men wist niet waar zodra haar werk gedaan was; men zag slechts af en toe een
tip van haar rok, die vlug achter een muur of door een deur verdween. Er broeide
een dreiging alom; en, zonder nog iets bepaalds te weten, had meneer Triphon geen
twijfel, of het onweer zou weldra boven zijn hoofd uitbarsten.
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XXIII
Die uitbarsting, ofschoon elk ogenblik gevreesd, kwam dan toch nog onverwacht,
op een zondagavond dat meneer Triphon zich klaar maakte om weer naar Siednie
toe te gaan.
Hij stond reeds met Kaboel bij de voordeur en had de knop in de hand, toen zijn
vader plotseling uit zijn bureau kwam en hem vroeg:
- Woar goa-je noartoe dan?
Meneer Triphon schrikte hevig. Sinds maanden nam meneer De Beule zo goed
als geen notitie van zijn zoon meer, liet hem zijn gang gaan, beantwoordde
ternauwernood, twee maal per dag, zijn ochtend- en zijn avondgroet. Meneer Triphon
was zó ontzet door die onverwachte, plotselinge belangstelling in zijn doen, dat hij
even roerloos bij de deur stond en het antwoord schuldig bleef.
- Verstoa-je mij niet? 'k Vroag ou woar da ge noartoe goat? herhaalde meneer De
Beule vinnig.
- 'n Beetse wandelen, antwoordde eindelijk meneer Triphon beduusd.
- 'n Beetse wandelen noar 't slecht vreiwevolk toe! riep meneer De Beule woedend.
En op een dreigende, autoritaire toon:
- Hier zilt-e blijven, verdome! of ge 'n zet giene voet mier in huis!
- Lijk of ge wilt, zei meneer Triphon deemoedig, zonder enige verdere uitlegging
te vragen. En langzaam week hij van de voordeur weg.
Meneer De Beule was buiten zichzelf van opwinding en toorn. Zijn vrouw, die
hem vanuit de huiskamer had horen ‘schieten’, kwam met betraand gezicht in de
gang en meneer Triphon begreep terstond dat zij alles wisten en dat er zonder twijfel
reeds een heftige scène moest hebben plaatsgehad.
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Meneer De Beule wendde zich dadelijk tot zijn vrouw en overstelpte haar met
verwijten, alsof zij alleen de schuld van alles was. Zij had hun zoon zo opgevoed;
zij was aldoor veel te zwak geweest en te toegevend voor zijn talrijke gebreken; zij
had luiheid en plichtverzuim bij hem aangekweekt en aangemoedigd; door háár
toedoen was het geweest, dat die gemene meid, die nu hun aller ongeluk en de smet
en de schande op hun goede naam werd, in de fabriek was binnengehaald! Meneer
De Beule verkeerde in een van zijn allerheftigste ‘schietbuien’ en zijn vrouw kon
niets als onbedaarlijk zuchten en snikken, terwijl meneer Triphon, bij het aanhoren
van die krasse uitval, verstomd bleef hoe zij reeds alles tot in de kleinste
bijzonderheden wisten en hoe het blijkbaar al die weken in hen had gebroeid en
gekookt, terwijl hij in de waan verkeerde, dat zij nog maar niets vermoedden. Sidonies
naam werd zelfs niet eens vernoemd. Dat hoefde ook niet. Allen begrepen duidelijk
genoeg waarover het ging. En kort en hard herhaalde meneer De Beule nog eens zijn
condities: terstond alle betrekkingen met die meid verbreken en weer fatsoenlijk zich
gedragen, zoals bij zijn stand behoorde, of onmiddellijk en onverbiddelijk en voorgoed
het huis uit: ‘Het hele dorp is er vol van, ik durf mijn gezicht op straat niet meer
vertonen; de mensen keren mij de rug toe!’ bromde meneer De Beule rood van
gramschap. Het was ijskil geworden in meneer Triphons binnenste, en een soort
lamheid zonk hem door de benen. Hij had wel iets gevreesd; hij had wel een vaag
en dof-kwellend vermoeden gehad dat het zo niet kon blijven duren, maar dat het
reeds zóver was, dat ze reeds zóveel wisten, dat ze reeds álles, tot in de kleinste
bijzonderheden wisten, daar bekwam hij niet van!
Wat moest hij nu doen! waar moest hij nu heen, nu de draad, de levensdraad als
't ware, zo plotseling en zo ruw tussen haar en hem doorgesneden werd? 't Was hem
te moede alsof hij eensklaps, door een noodlottig toeval, alles, alles kwijt was wat
het leven voor hem levenswaard maakte. Hij werd er duizelig van, duizelig van de
grenzeloze leegte die hij plotseling in en om zich voelde. Hij had verwoed in opstand
willen ontvlammen en miste de kracht, Hij voelde
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alleen zijn zwakheid, zijn eindeloze, machteloze, hopeloze zwakheid!
- 't Es goed, zei hij gedwee; - 't es goed. En hij herhaalde 't nog eens, alsof hij in
zijn duistere radeloosheid geen andere woorden meer vinden kon:
- 't Es goed; 't es het goed!
Maar eensklaps toornden toch even de woede en de opstand in hem los. Hij wierp
een valse schuinblik naar zijn vader en bromde, bevend van innige gramschap:
- 't 'n Es nie nuedig van doar zueveel laweit veuren te moaken!
Meneer De Beule zei niets meer. Hij had genoeg gezegd. Hij trok zich als een
dondergod terug in zijn bureau en zijn vrouw wrong met een smeekblik tot haar zoon
de handen in elkaar. Sefietje verscheen even met rode konen van agitatie in de gang
om aan madam De Beule iets over het avondeten te vragen; de rok van 't tweede
meisje verdween vlug, met een zwaai, achter een deur. Kaboel geeuwde hardop van
ongeduld, verbaasd dat zijn meester nu de voordeur niet opende. Mussche, die even
in de gang was blijven rondlopen, kwam hem voor en achter aandachtig besnuffelen,
als gold het een wildvreemde hond, die hij voor 't eerst ontmoette, en ging daarna,
door zijn reukonderzoek gerustgesteld, op de bureaudeur van meneer De Beule
potenkrabbelen. Meneer De Beule deed open, de kleine hond sloop kronkelstaartend
binnen en de deur klakte weer dicht, met een hard geluid, dat hostiel door de gedrukte
stilte weergalmde.
't Was of het ganse huis in onheilspellende dreiging bromde en boudeerde.
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XXIV
Het werden doodse droeve dagen. Meneer Triphon had het gevoel of hij aldoor en
overal gevolgd en bespied werd. Hij vertrouwde niets en niemand meer; en zijn haat
en wrok golden speciaal het zwingelaartje, dat hij van allerlei praatjes en verklikkering
verdacht.
Siednie had hij niet teruggezien. Hij durfde niet. Maar hij had haar in een brief
alles geschreven; en opgezweept door zoveel hindernis en tegenkanting, in plechtige
woorden haar eeuwige liefde en trouw gezworen. Hij zou haar terugzien, wat er ook
gebeurde, steeds voor haar en voor het kind dat op komst was blijven zorgen; maar
nu moest zij een tijdlang geduld hebben, wachten tot de omstandigheden weer
gunstiger werden. Het speet hem vreselijk, dat ook hij nu van haar geen nieuws meer
kon ontvangen, maar ook dat zou wel komen, later, als alles wat geluwd zou zijn.
In de fabriek, op het gezicht en in de houding van de arbeiders te zijnen opzichte,
kon hij als 't ware de weerslag van de gebeurtenis lezen en waarnemen. Nu ook wisten
zij blijkbaar reeds alles en zij spotten met hem in stilte, soms door vage zinspelingen,
andere malen door een enkele blik of glimlach, en steeds met heimelijk leedvermaak.
Feelken had nu zo 'n gedempte manier van ‘Fikandoes-Fikandoes’ roepen en Leo
een gewijzigde klank in zijn ‘Oajoáek-gebrul’, waarvan meneer Triphon heel goed
de tergende nuance snapte en die hem innerlijk razend maakte. Eveneens kon hij niet
goed tegen de zwijgende spotblikken van Free, Berzeel en Ollewaert; en op een
middag barstte hij plotseling zonder enige schijnbare reden, in dolle woede uit tegen
Miel, omdat die hem roerloos, met open mond en ronde ogen als een wonder stond
aan te gapen.
- Gij kalf uek! Wa moet-e gij azue noar mij stoan kijken!
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riep hij bulderend, met van toorn gezwollen kop en fonkelende ogen.
- Ha... ha... ha... 'k 'n weet ik da zelve niet! schrikte Miel, hevig ontdaan.
- Kijkt noar ou wirk, nondedzju! toornde meneer Triphon en keerde hem de rug
toe.
Zijn onverwachte uitval maakte indruk. De werklui zetten eensklaps ernstige
gezichten en schenen uitsluitend in hun bezigheid verdiept. Even voelde meneer
Triphon in zich de kracht en het prestige van een behaalde zege. Hij stapte zelfbewust
en trots het ‘stampkot’ uit en ging over de binnenplaats naar het ‘vreiwevolkskot’
toe. Maar vóór hij zo ver was bleef hij roerloos staan en luisterde, met van ergernis
gefronste wenkbrauwen. Achter zijn rug, in 't ‘stampkot’ ging een gebrul op als van
razenden. Leo loeide oorverdovend zijn ‘Oajoáek!’ uit en Feelken tetterde zijn
‘Fikandoes-Fikandoes-Fikandoes,’ sarrend, aanhoudend, onuitstaanbaar, als een
spotvogel die van geen uitscheiden weet.
Over de binnenplaats kwam Stien de Leugenoare met een ijzeren roede aangestapt,
gevolgd door zijn knecht Komijl, die hamer en nijptang droeg. Zij waren beiden
kennelijk aangeschoten; Stien bleef vóór meneer Triphon strak staan, keek hem met
zijn lodderige ogen aan en begon in doffe ondertoon zijn hardnekkig ‘O Pepita,
Pepita, Pepita’ te brommen. Toen hield hij even op, knarste zijn tanden over elkaar
en raasde als in sombere woede:
- Ooo, menier Triphon!... ooo, menier Triphon!... Da ge wist wa da 'k ik wete!
- Wa weet-e gij? vroeg meneer Triphon onthutst.
- Oooooo... Pepita, Pepita, Pepita! bromde de dronkaard in zware ondertoon. En
dan opeens heel hoog, met een fijn, kinderlijk hoofdstemmetje:
- Ooooo... Pepita, Pepita, Pepita!
- Joa moar, wa weet-e? drong meneer Triphon gesard en ongeduldig aan.
Stien de Leugenoare schudde zijn hoofd en zei niets meer. Hij spoedde zich weg
in de fabriek, alsof hij 't plotseling heel druk had; en Komijl volgde hem, sprakeloos
hoofdschuddend, met een koddige beweging van zijn lange rode
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neus die als een snuffelende snavel in zijn roetgezicht te gloeien stond.
De deur van het ‘stampkot’ ging open en zij verdwenen erin. Boven het gebalk
van de heien uit loeide weer oorverdovend Leo's ‘Oajoáek!’ en Feelkens sarrend
‘Fikandoes’.
Meneer Triphon slaakte een vloek. Zij hielden hem voor de gek en hij kon er maar
niets tegen doen! Eensklaps kwam Mussches krulstaart uit een deur gedraaid,
onmiddellijk gevolgd door de zware gestalte van meneer De Beule, die er vuurrood
en woedend uitzag. Hij rukte als een orkaan het ‘stampkot’ binnen en terstond hoorde
meneer Triphon hem razend ‘schieten’ tegen de lawaaimakers daarbinnen. Het geluid
van zijn stem overheerste het gedonder van de heibalken. Hij schreeuwde, als naar
gewoonte, dat hij heel de boel op straat zou gooien als hij nog eenmaal dat beestachtig
geloei te horen kreeg; en hikkend van gramschap kwam hij weer met Mussche op
de binnenplaats, liep meneer Triphon bijna omver zonder enige notitie van hem te
nemen, rukte het ‘vreiwevolkskot’ binnen en begon daar ook, hoewel er in 't geheel
geen reden voor was, er maar op los te ‘schieten’. Meneer Triphon maakte zich
voorzichtig uit de voeten en ging eens even met Kaboel in de tuin rondwandelen.
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XXV
De lieve lente was in aantocht!..
De laatste overblijfsels van de sneeuw, die weken lang, als stukken drogend
linnengoed, slordig hier en daar over het land hadden verspreid gelegen, waren
eindelijk weggesmolten en de zachte aarde groende en geurde onder de eerste, lauwe
strelingen van de wazige aprilzon. De gele primula's en de witte anemonen bloeiden
reeds langs de randen van de sloten; en in het gras, dat bij plaatsen nog week en nat
was als een spons, lachten en tintelden, als sterretjes, de madeliefjes. De hemel
blauwde licht en scheen heel hoog, héél hoog; en onder zijn eindeloos gewelf zongen
alom de leeuwerikjes. Er was herleving overal; de heesters en de bomen zouden
weldra blaadjes krijgen.
Meneer Triphon voelde zich melancholiek gestemd. Zijn gemoed was in wanklank
met al die nieuwe levensfrisheid. Hij dacht aan Sidonie en 't kropte in zijn keel van
droefheid. Hij dacht ook aan de liefde in het algemeen en voelde zwaar zijn
eenzaamheid. Het zou zo goed zijn geweest, in die eerste, schone, zachte lentedagen,
een beminde vrouw naast zich te hebben; goed, niet verlaten en alleen te lopen op
de wereld, terwijl alle levende wezens onweerstaanbaar in liefde tot elkander kwamen.
Het zou goed zijn geweest in de dromerige schemering met Siednie vóór haar deurtje
te zitten, rustig starend in de geurende lenteavond over de stille velden naar de
opbloeiende sterren in het donkerend uitspansel; en het zou ook goed zijn geweest
in de mooie, statige, ouderlijke tuin te wandelen naast Josephine Dufour en met haar
te spreken over grote toekomstplannen, over lange reizen in verre landen, over
deftig-stil geluk in voorspoed en vrede. De lente was iets weelderigs en gelukkigs;
iets dat wilde trillen, en popelen, en jubelen, en zingen; iets, dat wilde
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zoenen en omarmen! De lente was als een glanzend geopende poort op een nog
stralender glanzend verschiet, waar het grote levensfeest gegeven werd: het rijke,
rijpe zomerfeest, waarvan eenieder, moest genoten hebben, wilde hij kunnen zeggen
dat hij werkelijk geleefd had.
Meneer Triphon had niet geleefd en leefde niet! Dat voelde hij zo scherp en bitter
nu. Hij voelde de verwaarlozing van zijn leven, de kleurloosheid van zijn jeugd,
onder het egoïstisch juk van zijn chagrijnige vader en zijn slaafs onderworpen moeder.
Hij voelde zijn eenzaamheid, zijn afgrijselijke, radeloosmakende verlatenheid in een
milieu waar niemand zich om hem bekommerde en waar hij gans alleen zijn droeve
weg moest zoeken, als een blinde of verdwaalde in de woestijn. De lente, de lieve,
zachte lente, die eenieder moest gelukkig maken, deed hem kwaad en hij vluchtte
haar kwellende bekoring; hij zat nog liever in de sombere fabriek, waar andere mensen
leefden, die nooit iets van de schone lente zagen en waar zijn zwaar gemoed zich
rustiger voelde tussen de benauwde muren, als van een vogel die gewend is aan zijn
triestige kooi.
Zo liep hij daar eens op een middag rond, machinaal het werk controlerend, terwijl
de voorjaarszon buiten zacht straalde, toen de helle lichtplek van de open deur
eensklaps door een schaduw werd verduisterd en een man langzaam over de drempel
schreed, met een omgevouwen lege zak over de arm. Meneer Triphon keerde zich
om en ging naar de bezoeker toe om hem te vragen wat hij verlangde, maar meteen
bleef hij wenkbrauwfronsend staan en schetste een gebaar van toorn, als wou hij de
indringer wegsturen: de man, die daar zo onverwacht en plotseling vóór hem stond
en vroeger nooit een voet in de fabriek gezet had, was Ivo, het vlijtig zwingelaartje
van naast Siednies deur, dat meneer Triphon als de verklikker van zijn liefdesavontuur
beschouwde!
Het ventje, echter, scheen niet het minste schuldbewustzijn te voelen. Het kwam,
ietwat mysterieus glimlachend, naar meneer Triphon toe, wenste hem op beleefde
toon goen dag, vroeg of hij een klein zakje meel kon krijgen.
Meneer Triphon, stug en wrokkig, wenkte naar Pee de molenaar, beval hem het
verlangde klaar te maken en ging
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meteen weg, zonder verder notitie van 't ventje te nemen. Het zwingelaartje liep hem
echter achterna, terwijl Pee de bestelling afwoog; en meneer Triphon schrikte hevig
toen het hem fluisterend, in 't gedreun van de fabriek, op geheimzinnige toon hoorde
zeggen:
- 'k Hè nieuws veur ou, menier Triphon: nen brief!
- Joa!... antwoordde hij werktuiglijk; en bleef verbaasd naast 't zwingelaartje staan.
En toen deze zijn zakje meel gekregen en betaald had, volgde hij het naar buiten en
vergezelde het onder de ingangspoort.
- Kijk, zei 't ventje, haastig, in een donker hoekje, een kleine enveloppe uit zijn
binnenzak halend.
Meneer Triphon dankte in stilte, gaf een flinke fooi, verstopte de brief in zijn zak
en liep ermee in de tuin. Dáár, op een eenzaam plekje, onder de zacht ruisende sparren,
trok hij hem met een kloppend hart open.
Hij vloog ineens naar de handtekening aan het eind en las, in onbeholpen letters:
uwe verkleefde
Elisa Neirijncks
Hij keerde 't blaadje om, las vlug, van voor af aan, met bonzend hart, enige regels:
‘toch zulk een danig schoon kindje, meneer Triphon, en het gelijkt percies op u en
Sidonie wil dat het ook onder den voornaam van Triphon gedoopt zal worden.’
Meneer Triphon keek in een soort verwildering om zich heen. Even was het hem
te moede alsof hij droomde en of daar ergens een onzichtbare spotgeest zat verborgen,
waarvan hij de lijdelijke speelbal was. Hoezo! Er was een kind geboren waarvan hij
de vader was en dat zijn naam, althans zijn voornaam zou dragen! Hij begreep niet
goed wat er zo buiten om met hem gebeurde. Hoe kwam het, dat men hem niet
gewaarschuwd, geraadpleegd had? Mocht dat zo maar, aan een kind iemands naam
geven, zonder voorafgaande toestemming! Meneer Triphon kreeg de indruk alsof
hij onverhoeds bedot werd en een gevoel van ergernis en wrevel kwam in hem op.
Hij draaide even onder de ruisende sparren heen en weer, met de open brief in zijn
hand. Hij zou
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iets doen; hij moest iets doen om dat te verhinderen, maar wist niet wat. Het was
alsof alles wat hij maandenlang zo stil en heimelijk verborgen had gehouden, nu
plotseling door een ruw-schennende hand, als een openlijk schandaal aan de publieke
nieuwsgierigheid van heel de wereld ten prooi werd geworpen. - ‘Dat 'n zal gien
woar zijn! Dat 'n zal gien woar zijn!’ herhaalde hij een paar malen hardop, als een
ijsbeer heen en weer lopend. Toen besefte hij, dat het eerste wat hem te doen stond
was, de brief te lezen; en hij ging ermee onder de schommelende sparretakken staan
en las, met saamgetrokken wenkbrauwen en ingespannen aandacht:
Mijnheer Triphon,
Ik neem de pen in de hand om u te laten weten als dat Sidonie dezen nacht een kindje
op de wereld heeft gebracht en dat alles heel goed afgeloopen is. Het is een manneken
en toch zulk een danig schoon kindje, meneer Triphon en het gelijkt percies op u en
Sidonie wil dat het ook onder den voornaam van Triphon gedoopt zal worden. Het
zal al gedoopt zijn als gij dezen brief ontvangt en Maurice zal peetje zijn en ik meetje.
En nu meneer Triphon is het Sidonie's grootste verlangen dat gij spoedig eens komt
kijken om uw schoon kindeken te zien en om Sidonie te troosten. Zij verlangt toch
zoodanig naar u, meneer Triphon, dat en kunt gij niet gelooven en gij moogt volle
vertrouwen hebben in Ivo den zwingelaar; wij hebben hem wat drinkgeld gegeven
en hij heeft ons beloofd dat hij hoegenaamd niet en zal klappen en hij zal bovendien
de wacht houden als gij bij ons komt en ons komen waarschuwen als er onraad in
de gebuurte zou zijn. Komt dus maar zoo spoedig mogelijk, meneer Triphon, gij kunt
het nu nog gemakkelijk doen want het wordt nu nog tamelijk vroeg donker en gij
zult zeker hooveerdig zijn op uw schoon kindeken als gij het zult zien.
In afwachting op uwe spoedige komst, met veel komplimenten van Sidonie en
van ons allen noem ik mij
uwe verkleefde dienares
Elisa Neirijncks
zuster van Sidonie
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Meneer Triphon haaldezwaar en diep adem. Hij had het gevoel alsof iets loodzwaars
op hem drukte, dat zijn ademhaling belemmerde. Zijn handen waren klam en 't zweet
brak op zijn voorhoofd uit. Hij kreeg ook de indruk alsof hij plotseling heel veel
ouder was geworden, terwijl een zware verantwoordelijkheid op hem woog. Boos
was hij niet meer, maar angstig en bekommerd. Hij voelde zich als gekneld tussen
de mazen van een net en poogde tevergeefs die knelling van zich af te schudden.
Hij stopte de brief in zijn zak en begon weer geagiteerd te ijsberen. Hij kon het
daar niet langer uithouden onder de sombere, suizende sparren; hij had behoefte aan
ruimte, aan beweging, aan rustige eenzaamheid in 't open veld, om over alles nog
eens grondig na te denken, om met zichzelf te overleggen wat en hoe hij nu wel doen
zou.
Over de brug van het beekje en door het achterpoortje van de tuin, kwam hij met
Kaboel in 't veld. Wat was het daar alles heerlijk kalm en rustig! Wat leek het daar
alles goed en gelukkig, alsof er geen verdriet noch zorg meer op aarde bestond! De
boeren op de akker voerden bedaard hun nuttig werk uit en in de lichte hemel zongen
de zoete leeuwerikjes hun jubelend huldelied aan de lente en de liefde. De grond
geurde naar fris herleven en gezonde vruchtbaarheid.
Meneer Triphon schudde zijn hoofd, als wierp hij een sarrende hindernis van zich
af.
- 'k 'n Zal nie goan! 'k 'n Zal nie goan! sprak hij halfluid tot zichzelf.
Neen; hij zou niet naar Sidonie en haar kind toe gaan; hij wilde niet, hij voelde
dat 't niet kon, niet mocht. Hij voorzag de gevolgen: de heftige brouille thuis, de
definitieve verwijdering wellicht, met als gevolg het publiek schandaal, de
opschudding in 't ganse dorp. Even dacht hij aan de deftige Josephine Dufour en een
bloedgolf van schaamte steeg hem naar: de wangen. Wat zou die nu wel zeggen als
ze 't nieuws vernam en hoe zou ze hem bejegenen als zij hem nu nog eens op straat
ontmoette? Hij begreep wel dat hij nu zó diep in haar achting moest gedaald zijn,
dat hij voor haar niet eens meer bestond en hij leed scherp en vinnig onder 't besef
van een vernedering, waaraan hij zelf en heel alleen trouwens de

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 3

279
schuld had. Weer schudde hij het hoofd en wierp die knagende gedachte van zich
af. Dat was nu eenmaal dood voor hem; hij had zichzelf onmogelijk gemaakt.
Maar wat dan wel? Wat lag er voor hem nog in de toekomst open? Niets... hij zag
niets meer in 't verschiet. Geen fleur, geen hoop, geen illusie: alleen de grijsheid van
de toekomst, met het onafwendbaar schrikbeeld van zijn misstap, die alles voor hem
afsloot! Werd hij dan toch daar, en dáár alleen naartoe gedreven? Was dat nog het
enige wat hem overbleef en waar hij eindelijk zijn toevlucht zou gaan moeten zoeken?
Hij wist niet meer; het duizelde in zijn hoofd en hij vloekte in en op zichzelf van
radeloze onmacht.’ Hij voelde zich zó vreselijk verlaten en alleen in de beproeving,
dat het in hem opsnikte van wanhoop, terwijl hij plotseling in tranen uitbrak. Het
schreien deed hem goed. 't Werd lichter in zijn hoofd en zachter in zijn gemoed. De
malse aarde geurde zo weldadig en de leeuwerikjes zongen, zóngen, alsof er niets
meer dan vreugde en milde goedheid op de ruime wereld was. Als hij nu toch maar
eens ging, één keer, om Sidonie te troosten, zoals Lisatje in haar brief gevraagd
had...? Het kon toch wel, vooral nu nog, direct, vóór het opwindend nieuws alom in
't dorp bekend werd!... Hij was gehoorzaam en wijs geweest sinds de heftige scène
met zijn vader op die zondagmiddag; hij had niet meer gepoogd Sidonie terug te zien
en hij had kunnen merken dat het wantrouwen en de waakzaamheid tegen hem van
lieverlede minder scherp werden. De stemming in huis was iets beter geworden de
laatste tijd. Hij kón het wagen, voor één keer althans.
Die gedachte sterkte hem, gaf hem weer ietwat moed. Langzaam keerde hij door
de velden naar de fabriek terug, daarover nadenkend, een plan ontwerpend... Ja, hij
zou het doen! Hij zou het eens proberen, diezelfde avond nog, onmiddellijk na het
eten! Het zou een mooie, zachte lenteavond worden, er was een beetje maan; het kon
niets ongewoons noch verdachts hebben als hij nog even, vóór het slapengaan, met
Kaboel in de tuin een luchtje ging scheppen. Hij zou dan door de tuin wegglippen
en hollend, langs een omweg, om het dorp te vermijden, bij haar aankomen. Hij zou
maar heel kort blijven, enkele minuten, precies de tijd
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om Siednie even te omhelzen en moed in te boezemen. Zij zouden het thuis niet
weten.
Hij keek op zijn horloge. Zes uur. De zon neeg naar de einder, heel teer-wazig
oranje achter het doorschijnend lichte groen van de bomenkruinen fijn als kantwerk.
De leeuwerikjes daalden zwijgend op hun nestjes neer, de boeren keerden rustig met
hun paardespannen van het land terug en heel in 't hoogste topje van een populier
zat een merel te zingen, de snavel naar het westen, zwart vlokje in het tenger groen,
monotoon en zonder eind met zijn ietwat schorre stem vertellend van al het stille
schone en vredige, dat hij vanuit zijn eenzame hoogte in de glanzende verte zag.
Meneer Triphon keerde naar de fabriek terug. Een lichte agitatie klopte in zijn
binnenste: het plan leek hem reeds minder gemakkelijk om uit te voeren. Het tuinhekje
werd immers 's nachts gesloten en de sleutel bleef in huis. Het kon gewaagd zijn die
sleutel heimelijk mee te nemen. Beter deed hij door een gat te kruipen in de heg. Hij
keek eens rond en zonder veel moeite vond hij er een, in een hoek, achter heesters,
niet ver van het beekje. Dat beurde hem op. Opnieuw leek hem het plan gemakkelijk
om uit te voeren.
In de fabriek, onder het bonzen van de heien, ging Sefietje juist met de
namiddagborrel rond. Meneer Triphon zag haar in 't ‘stampkot’ binnengaan, sluips
gevolgd door Bruun de machinist, die haar door een reetje in de deur bleef naloeren.
Meneer Triphon haatte die vent om zijn voortdurend spioneren. Nu vooral had hij
er dubbel 't land aan. Elk heimelijk gedoe scheen hem thans indirect te doelen op de
geweldige gebeurtenis die het zwingelaartje hem was komen mededelen. Hij maakte
van ver een geluid om de bespieder in zijn bezigheid te storen en ging zelf, zonder
hem een blik te gunnen, 't ‘stampkot’ binnen.
Sefietje stond er, met haar fles, midden in de ‘stampers’. Zij omringden haar en
onder het schenken scheen Sefietje, die rode konen van agitatie had, hun iets te
vertellen dat hen zeer interesseerde. Dat trof meneer Triphon als iets gans ongewoons.
Doorgaans maakte Sefietje helemaal geen praatjes met die lui, waar ze een sterke
hekel aan had. Zou ze wellicht reeds iets weten en zouden ze 't daarover hebben?
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Meneer Triphon staalde zich en trad, schijnbaar onverschrokken, naar de mannen
toe.
Zij gingen dadelijk uiteen, alsof er niets belangrijks aan de hand was en ook Sefietje
stapte verder, met haar borrelfles en glaasje. De op en neer dansende heien dreunden,
de ondergaande zon strekte, dwars door de ramen van de machinekamer heen, een
gouden lichtbalk in het somber ‘stampkot’ en meneer Triphon bleef daar niet langer
toeven dan hij steeds gewend was; hij nam tersluiks 't gezicht van de ‘stampers’ op
en merkte niets bijzonders; en ging vandaar, als altijd door Kaboel geloodst, naar
het ‘vreiwevolkskot’ toe. Maar nauwelijks was hij op de binnenplaats of hij hoorde,
achter de gesloten deur, een wild lawaai opgaan. Feelkens stem tetterde van
‘Fikandoes-Fikandoes-Fikandoes’ en Leo loeide met alle kracht zijn bulderend
‘Oajoáek!’ uit.
- Nondedzju! vloekte meneer Triphon razend. Hij voelde dat ze 't reeds wisten en
hem voor de gek hielden. Machinaal en woest keerde hij zich om, met het doel weer
in het ‘stampkot’ binnen te rukken en explicaties te vragen. Een wijze zelfbeheersing
hield hem echter tegen. Hij vloekte zijn woede nog eens flink uit en stevende met
rode wangen op het ‘vreiwevolkskot’ af.
Nog vóór hij er binnen was zag hij van buiten af door de ramen Sefietje met haar
fles in 't midden van de aandachtig luisterende vrouwen staan. De ogen blonken,
strak op Sefietje gevestigd, de monden hingen open, het werk lag in de handen stil.
Wat had Sefietje toch in godsnaam voor gewichtigs te vertellen? Geergerd en gesard
kwam meneer Triphon met een ruk binnen, maar ook daar vernam hij niets: dadelijk
waren de vrouwen weer vlijtig aan 't werk en Sefietje met gevlamde konen haastte
zich haar borrels uit te schenken en zodra het laatste meisje bediend was spoedde zij
zich heen. Meneer Triphon stopte zijn pijp en keek wantrouwig naar de vrouwen,
maar niets verried ook hún gevoelens; zij hadden het even over 't mooie weer, dat
zoveel goed zou doen aan de gewassen; en toen meneer Triphon daar niet op
reageerde, sprak geen van allen meer een woord zodat hij feitelijk geen aanleiding
had om daar langer te toeven en dan ook maar afdroop.
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XXVI
In huis had de stemming iets vreemds, iets onzekers. In de keuken was ze beslist
abnormaal. Sefietje verried zichzelf door haar agitatie en ook het tweede meisje
scheen geen ogenblik rust te hebben; zij rende voortdurend heen en weer, haar rokken
zweefden telkens weg achter een hoek of een deur. De houding van zijn moeder deed
hem twijfelen. Wist zij? Wist zij niet? Hij aarzelde. Soms staarde zij hem even ernstig
en met een soort droefheid aan; het ogenblik daarna was ze weer heel gewoon als
altijd. Wat zijn vader betrof, daar was hij zeker van: die vermoedde nog niets. Hij
zat aan tafel met zijn gewoon humeur van alle dagen, niet vriendelijk maar ook niet
bepaald hostiel; hij leek zelfs iets meer mededeelzaam dan anders en praatte vrij
uitvoerig, natuurlijk over materiële belangen.
Meneer Triphon, die het uur van zijn waagstuk voelde naderen, zat met hartklopping
en inspanning te eten. De stukken kropten in zijn keel, maar hij dwong zichzelf om
geen argwaan te wekken. Toch ontging het niet geheel aan de aandacht van zijn
moeder die met goedige bezorgdheid vroeg: - Smoakt het niet dan, jongen?
- 'k 'n Hè nie veel honger, antwoordde meneer Triphon en lei zijn vork neer.
Meneer De Beule keek even in de richting van zijn zoon op en zijn wenkbrauwen
fronsten, met een brommige uitdrukking. Meneer Triphon schrikte hevig.
- Zou hij het tóch weten! sidderde hij.
Maar hij herstelde zich spoedig. Meneer De Beule, die zich nog eens flink bediende,
hervatte zijn gesprek over zakelijke belangen en meneer Triphon dacht in stilte: ‘'t
Is niets; 't is zijn gewoon slecht humeur, dat even, zonder enige bepaalde oorzaak,
weer naar boven komt’.
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Het tweede meisje, denkend dat de familie klaar was, kwam binnen, maar haastte
zich spoedig weer de deur uit, zodra zij bemerkte dat meneer De Beule zich opnieuw
bediend had en hoorde niet eens dat madam De Beule haar iets vroeg. Meneer De
Beule, door dat vlug in en uit lopen gestoord, keek chagrijnig op en bromde:
- Wa es datte! Woarveuren luept ze zij azue over end were? Hij wachtte echter op
het antwoord niet, zette verder, met gewichtige nadruk, zijn gesprek over materiële
belangen voort.
Het meisje kwam 't dessert opdienen. Alweer was zij bijna weg vooraleer madam
De Beule haar vragen kon wat ze te vragen had. Meneer De Beule keek even heel
boos op, maar zei toch niets. Meneer Triphon gebruikte zijn dessert, zich inspannend
om heel langzaam te eten; en toen hij eindelijk klaar was stond hij op en verliet, zo
kalm en natuurlijk als 't maar kon, zoals hij elke avond deed, de eetkamer.
Kaboel stond daar alvast, als naar gewoonte, op hem te wachten. Het was nog niet
helemaal donker buiten; een schoon en helder avondlicht scheen door de glazen
veranda in de gang; en meneer Triphon hitste in stilte zijn hondje op, dat eensklaps
hard begon te blaffen en tegen de glazen deur aansprong, die zijn meester dan ook
spoedig voor hem opende. Hij was alvast zover, hij stond in de tuin!
Hij liep niet aanstonds verder. Hij had een aardappel opgeraapt en zond Kaboel
er achter over 't grasplein ‘apportjes’-halen. De aardappel rolde, als een grijze muis
over het korte gras en de kleine, zwarte hond holde en kefte als dol, en bracht, hijgend
en kwijlend, de knol telkens weer bij zijn meester aan. De meiden konden 't zien
vanuit de keuken en ook zijn ouders konden 't zien vanuit de eetkamer; en, zo stilletjes
aan, ongemerkt, vorderde meneer Triphon al verder en dieper in de tuin, tot hij
eindelijk uit het zicht was en meteen zelf begon te rennen, zo hard als hij kon, recht
naar het beekje toe. Hij holde over 't bruggetje, volgde het zijpad langs het water,
kwam aan het gat in de heg, wrong er zich bukkend doorheen. Kaboel had hem
gevolgd, zoals hij immer deed, maar voor het ongewone van het kruipen door de
haag hield de kleine hond op alle vier zijn strak-
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gestrekte poten pal en wou niet verder mee.
- Kaboel! O gie nondedzju! brulde dof-dreigend meneer Triphon.
Kaboel, in plaats van aan het bevel te gehoorzamen, ging hard aan 't blaffen.
Meneer Triphon, geterroriseerd van angst, kroop haastig zelf weer door de heg en
nam de kleine keffer in zijn armen op. Zijn adem zwoegde van woede; hij had hem
wel dood willen drukken. Hij kroop opnieuw door de haag, met Kaboel, die even
jankte, in zijn armen, liep er zo een poos mee op, Het hem eindelijk, bevend van
angst, los. Kaboel, over zijn schrik heen, huppelde goddank gewillig verder mee.
Het was een zalig-stille avond, een beetje strak en kil, zoals de vroege lente die
kan geven, maar zo zuiver en sereen, met groenachtige helder-tinten in het westen,
waar een fijn sikkeltje gouden maan en puur-kristallen sterren hingen, alsof de hemel
zelf een heel licht lenteveld geworden was, met gele en witte, zacht twinkelende
flonkerbloesems. De nachtegalen zongen in het zwart van de tuinen en stille
vledermuizen fladderden, als gejaagde schimmen, heen en weer.
Meneer Triphon holde, zo snel als hij maar kon. 't Was als een wedren tegen de
tijd, die zo knellend-nauw zou nijpen. Als hij nu maar geen mensen ontmoette, dan
zou hij 't wel halen. Ontmoette hij wél mensen, om het even wie, dan moest hij zijn
wilde vaart even bedaren en dat kon voor hem een soort van levenskwestie worden.
Geen mens was langs de baan. Wat trof hij dat buiten alle verwachting! 't Was als
een zegen, als een voorbode van welslagen. Zijn adem zwoegde, het zweet druipte
langs zijn wangen af, hij kreeg het stikkend warm van haast en benauwdheid. Hij
had wel willen kunnen vliegen en in zijn wilde hartstocht om er gauw genoeg te zijn,
mengde zich nu eensklaps ook een innig-groot verlangen om te bereiken wat hij eerst
hardnekkig wou vermijden: Siednie met haar kind te zien!
Hij was, achter het dorp om, dwars over de straatweg gekomen; hij rende, steeds
door Kaboel gevolgd, de landweg in, hij zag van ver reeds de kleine huisjes, over de
eenzaamheid van 't rustig veld. Even vertraagde hij zijn gang. Hij
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wou daar niet, als een wild-gejaagde, binnenvallen. Zijn hart bonsde geweldig; hij
veegde met zijn zakdoek het zweet van zijn gloeiende wangen.
Daar stond het huisje van het zwingelaartje. Tot meneer Triphons verbazing was
het ventje ditmaal niet bezig met zwingelen. Had zulks iets te beduiden? Was het
een ongunstig voorteken? Hij voelde plots als een zwakheid van angst in zijn benen
en bleef hijgend-aarzelend staan. Heel even maar. Wat er nu ook gebeuren mocht
moest dan maar gebeuren en met vastberaden schreden stapte hij het erfje op en
klopte aan de deur.
- Wie es er doar? vroeg dadelijk een stem van binnen.
- Ik, menier Triphon, antwoordde hij dof.
De deur werd snel geopend en hij stapte binnen. Vóór hem stond Lisatje.
- Hoe es 't? Hoe goat 't mee heur? vroeg hij, kort hikkend.
- O, goed, doanig goed. Proficiat, zille, menier Triphon! 't Es toch zuk 'n schuen
kiendsjen!
En heel Lisatjes vriendelijk aangezicht ontbloeide onder een stralende glimlach.
Zijn slapen ruisten. Hij had het vreemd gevoel alsof er aan hem iets, - hij wist niet
wat -, belachelijks moest zijn. M'rie zat om het hoekje bij haar kantwerkkussen en
vader Neirijnck en Meries waren kalm hun pijp aan 't roken, langs beide zijden van
de uitgedoofde haard. Het kwam meneer Triphon als logisch voor, dat zij hem op
zijn minst heel koel zouden ontvangen en hem wellicht enige welverdiende verwijten
zouden laten horen. Doch er gebeurde niets van die aard. Integendeel. M'ries gezicht
ontlook, evenals dat van Lisatje onder een stralende glimlach en vader Neirijnck en
zijn zoon tikten heel beleefd aan de rand van hun pet en zeiden op hun beurt de een
na de ander:
- Goen oavend, menier Triphon. Proficiat, zille!
Meneer Triphon bekwam er maar niet van. Hij kreeg het er benauwd onder. Het
grensde aan het ongelofelijke. Het leek wel of hij iets heldhaftigs had gedaan. Even
vroeg hij zich af of hij soms voor de gek gehouden werd. Doch geen sprake van. Zij
vroegen hem onderdanig of hij even wou gaan zit-
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ten, terwijl Lisatje in het kamertje daarnaast ging om te horen of hij dadelijk bij
Sidonie kon komen.
Moeder Neirijnck verscheen op de drempel van het kamertje. - Goen oavend,
menier Triphon. Proficiat, zille! groette zij, evenals de anderen. En, met een stille
wenk:
- Wilt-ge ne kier kome kijken?
Meneer Triphon stond op. Zijn benen waren zwak en het nevelde vóór zijn ogen.
Nu hij op het punt stond haar te zien, had hij haar weer liever niet gezien. Hij was
bang voor 't onbekende en vreesde zichzelf niet te kunnen beheersen. Machinaal, als
een slaapwandelaar, schreed hij naar de kamer toe. Hij boog onder het laag gewelf
op de drempel en trad binnen. Moeder deed zacht de deur achter hem dicht. Kaboel,
die ook mee wou, kreeg de deur tegen zijn neus en piepte even.
Een klein petroleumlampje op een kastje, verlichtte schemerig het laag vertrek
met grijsgekalkte muren en donkere zolderbalken. Meneer Triphon zag vagelijk twee
lage ledikanten, met een wieg er tussenin. In het eerste van die ledikanten lag Sidonie
met bleek gezicht en donkere haren over 't witte hoofdkussen. Naast de wieg stond
Lisatje, en keek erin, en glimlachte heel zoet, met zwijgende vertedering.
Meneer Triphon zag enkel Sidonie. Hij keek haar aan, met al de spanning van zijn
geesteskrachten, als stond hij vóór een wonder dat hij niet begrijpen kon. Hij was
ontroerd tot in het diepste van zijn wezen en voelde iets dat hij nog nooit gevoeld
had: een soort van vrome eerbied voor het groot mysterie van het moederschap.
Zij keek hem aan en glimlachte heel teder en strekte haar bleke, vermagerde hand
naar hem uit. Hij nam die met hartstocht, drukte er zijn lippen op en barstte plotseling
in overstelpende tranen uit. Het stroomde van hem af, hij huilde als een zwak, klein
kind, dat tegen 't leven nog niet opkan. Hij praatte onsamenhangende woorden van
wroeging en liefde; hij zonk op zijn knieën en smeekte om vergiffenis voor alles wat
hij haar misdaan had.
Ook Sidonie begon te snikken en te kreunen. De moeder trad gezagvoerend in 't
midden en zei dat dit heel verkeerd en zelfs gevaarlijk was voor Sidonie. Meneer
Triphon moest
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kalm blijven en nu eens naar zijn kind gaan kijken in de wieg.
Meneer Triphon verschrikte. Het kind! 't Was waar ook; er was een kind; hij had
het helemaal vergeten! Moeders woorden vielen als een koud stortbad van nuchtere
werkelijkheid op hem neer. Hij stond op en naderde aarzelend, bijna angstig, tot het
wiegje, waarvan Lisatje, met zacht gebaar, de gordijntjes openschoof.
Meneer Triphon zag iets; een klein, paarsrood gezichtje onder een wit mutsje, dat
allerakeligste, krampachtige grimassen trok. Het dichte mondje bewoog voortdurend
en brabbelde kleine blaasjes uit en de beide dwergvuistjes lagen gesloten boven op
het strak-gespannen dekkleed, alsof zij met de uiterste hardnekkigheid iets
onzichtbaars, van buitengewoon grote waarde, vasthielden.
- Triphontsjen! Triphontsjen! streelde Lisatje, met vertedering de zachte wangetjes
aaiend. En, zich omkerend, met stralende ogen:
- Es da nou toch gien schuen kiendsjen, menier Triphon? Azue 'n engelken! 't
Gelijkt percies op ou!
Meneer Triphon stond roerloos, als gestold. Hij vond het iets van zulk een
griezelige, akelige lelijkheid, dat hij geen woorden vond om wat ook te zeggen. Leek
het werkelijk op hem, dat gedrocht, dat mormel? Hij kon, hij wilde 't niet geloven.
Hij kwam in opstand tegen die gedachte. Hij was er vies van en hij was er bang voor.
Hij staarde benauwd om zich heen, als wou hij vluchten. Maar de vrouwen merkten
niets van zijn ontzetting; de moeder was al even vertederd als haar dochter; en Lisatje
haalde het wicht uit zijn wieg en hield het meneer Triphon voor en vroeg hem of hij
het eens in zijn armen wilde nemen.
Hij durfde niet te weigeren. Met bevende onhandigheid nam hij het wicht aan,
bekeek het even, griezelde en gruwde zonder het te laten merken, bracht het direct,
met gestrekte armen, aan Sidonie over. En deze ontving het op haar hart gelijk een
zachte schat van onuitsprekelijke tederheid en liefde, en sprak er woorden tegen,
zoals alleen een moeder spreken kan.
Meneer Triphon dacht plotseling aan de tijd. Hij haalde
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zenuwachtig zijn horloge uit en schrikte dat het reeds kwart vóór negen was. Hij
moest weg; zij dachten thuis dat hij met Kaboel in de tuin liep en zouden er niets
van begrijpen waar hij zolang bleef.
Sidonies gezicht betrok met droefheid.
- Goat-e nou al wig? klaagde zij.
- 'k Moete, 'k moete! antwoordde hij neerslachtig.
- Zilt-e gauwe were komen?
- Zue gauw of da 'k ienigszins kan.
Hij boog over haar neer en omhelsde haar met tedere liefde. - Geef ou kind toch
uek 'n totsen, smeekte zij zacht.
God! Dat kind! Hij had het alweer vergeten! Zij reikte 't als een prop naar hem toe
en hij zag nog eens en nu van griezelig dichtbij, dat gerimpeld, paarsrood, als 't ware
gekookt en gevilde gezichtje met de toegeknepen ogen en de kleine mond die blaasjes
brabbelde. Hoe was 't toch mogelijk dat zulks op een menselijk wezen en dan nog
wel speciaal op hem kon lijken? Die vrouwen waren toch te gek met hun gelijkenissen!
Huiverend strekte hij zijn lippen uit naar 't kind en zoende het heel even, met dichte
ogen, om het niet te zien.
- Ge zijt er schouw van, geluef ik! spotlachte de moeder. Hij had een verrassing!
De aanraking van zijn lippen met het tenger velletje was iets van zulk een fluwelige
zachtheid, dat hij een plotse vertedering niet bedwingen kon. Hij had het nog wel
een tweede maal willen zoenen, maar deed het niet, uit een soort valse schaamte. Hij
drukte nog eens Sidonie de hand, beloofde haar opnieuw zo spoedig mogelijk terug
te zullen komen, deed haar zelf beloven, dat ze goed op haar gezondheid letten zou
en holde het kamertje uit.
In 't keukentje vond hij een andere verrassing. Daar stond Ivo, het zwingelaartje,
grijsbestoven en glimlachend in zijn gele baard, alsof hij grote, innige pret had.
Meneer Triphon schrikte hevig toen hij hem daar zo onverwacht aantrof; maar de
familieleden stelden hem algauw gerust: Ivo zou niets zeggen, daar kon meneer
Triphon vast op rekenen; en 't zwingelaartje zelf kwam verrukt glimlachend naar
meneer Triphon toe en reikte hem de hand en wenste hem evenals de anderen gulhartig
proficiat!
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Meneer Triphon bekwam er niet van. Wat hadden ze in godsnaam toch allen om hem
geluk te wensen alsof hij een roemrijke daad had verricht! Hij wist niet meer wat
daarop geantwoord; hij stond daar even onthutst en onnozel te glimlachen en toen
ging hij in zijn zak en trakteerde mild. Dit scheen eigenlijk wel het beste antwoord
te zijn dat van hem werd verwacht. Alle gezichten straalden van onverholen vreugd
en hij werd met hun hartelijke dankbetuigingen tot de voordeur uitgeleid. Kaboel
glipte als een aal tussen de benen door en snuffelde even over 't erf of hij zijn vriend
de poes niet zag. Met een schorre dreiging riep meneer Triphon hem dadelijk terug.
De lente-avond was duisterder geworden, maar nog helder van geel-en-groenachtig
licht in 't schone westen. De aarde scheen reeds te slapen, maar de hemel leefde en
glansde nog. De torenklok sloeg negen uur en toen begon zwaar en dromerig de
avondklok te luiden over de stilte van veld en dorp. Andere klokken antwoordden
in de verte, elk met zijn eigen klank. Meneer Triphon rende, zo snel hij kon. Ook nu
kwam geen mens hem tegen. Slechts af en toe galmde nog een eenzame klompstap
door de straten of ratelde een kar over de steenweg. Hol blaften de waakhonden van
de hoeven in de schemering en nog steeds zongen de nachtegalen in het mysterieuze
zwart van de tuinen. De frisse lucht was roerloos-stil en lentegeuren stegen met de
sappen uit de grond.
Buiten adem kwam meneer Triphon weer bij de heg en brak er, met Kaboel in zijn
armen, doorheen. Het ogenblik daarna was hij in 't zicht van 't woonhuis, waarvan
hij reeds van ver 't licht zag branden. Hij deed alsof hij nog maar steeds met Kaboel
aan het stoeien en ravotten was. Hij gooide ‘apportjes’ over 't gras en de kleine hond
holde die keffend na en bracht ze hijgend aan zijn meester.
Sefietjes gezicht verscheen op het geluid achter een van de keukenvensters. Dat
was ook juist wat meneer Triphon verlangde. Hij tolde nog een poosje in de duisternis
met het hondje rond en kwam eindelijk langs de keukendeur weer binnen.
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- G' hèt het uitgehouwen! merkte Sefietje op, hem even schichtig aankijkend.
- Nogal! antwoordde meneer Triphon, zo natuurlijk doende als 't maar kon.
Sefietje, ijverig bezig met haar keukengerief op te ruimen, zei niets meer. Van
terzijde keek meneer Triphon haar aan. Zij had gevlamde konen en haar trekken
stonden strak en ernstig. De uitdrukking van haar gezicht beviel hem niet. Zij wéét
iets, dacht hij in zichzelf; en het werd kil in zijn binnenste. Kaboel had zich hijgend,
met gestrekte poten, vóór de kachel neergevleid; op de slaapkamers van de
bovenverdieping hoorde men het tweede meisje stommelen.
Meneer Triphon wist niets meer aan te vangen. Met weerzin toog hij naar de
huiskamer, waar zijn ouders zich ophielden. Meneer De Beule zat er, met een stuk
courant op zijn knieën, diep weggezonken in zijn fauteuil te snurken en werd wakker
toen zijn zoon binnentrad; madam De Beule, haar bril op de neus, las het andere stuk
courant om de hoek van de tafel en keek vriendelijk naar haar jongen op.
- Woar hèt-e geweest, jongen? vroeg ze, belangstellend.
- Ne kier rond den hof mee Kaboel, antwoordde meneer Triphon.
- 't Denkt mij dat 't nog koel es, buiten, meende madam De Beule.
Meneer Triphon dacht even dat het wel vreemd was als iemand die binnen zat
over de temperatuur van buiten oordeelde; doch hij beaamde niettemin dat het
inderdaad een ietsje koel was ‘moar toch doanig schuen were.’
Het gesprek viel. Meneer De Beule had er zich helemaal niet in gemengd. Hij nam
het stuk courant op van zijn knieën en begon erin te lezen. Ook madam De Beule
zette weer haar bril op en hervatte haar lectuur. - Goat g'uek nie nog 'n beetse lezen?
vroeg zij aan haar zoon.
- 'n Beetse, zei hij. Hij haalde van een étagère het boek waaraan hij bezig was en
dat tot titel droeg: Le Secret de l'Enfant Trouvé. Hij ging er bij de lamp mee zitten
en bladerde.
Zijn aandacht was volkomen afgeleid. - Hier weten ze nog niets, dacht hij. - Maar
morgen, dacht hij verder, - morgen,
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of overmorgen zullen ze 't toch ook weten. Hij tobde en las, machinaal: ‘Raoul
s'empressa de courir au rendez-vous. Comme il arrivait dans la clairière, le
garde-chasse, dissimule derrière le tronc d'un chêne seculaire, parut et s'avança
mystérieusement vers lui. Raoul fronça les sourcils et prit un air hautain. Il n'aimait
pas ce manant aux allures sournoises et cauteleuses. Il se méfiait de lui. Toutefois,
présumant qu'il pourrait avoir besoin de ses services, il fouilla dans sa poche et y prit
sa bourse, prêt à la lui jeter avec dédain. Le rustre ôta sa casquette galonnée et, saluant
très bas, il dit:
- Je suis chargé d'une missive pour M. le vicomte.
- Ah! fit Raoul sur un ton glacial.’
Meneer Triphon keek met verveling op. Wat kon hem dat boek nu schelen? Zijn
eigen levensavonturen waren anders tragisch en aangrijpend! Meneer De Beule was
zacht weer aan 't snurken gegaan, met af en toe een harde ruk waardoor hij zichzelf
even wakker snorkte en zijn vrouw begon te knikkebollen en loosde af en toe een
zwaar-vermoeide zucht. Meneer Triphon had er genoeg van. Hij vouwde zijn boek
dicht en stond op.
- Goa-je noar ou bedde? vroeg slaperig madam De Beule.
- Joajik, zei meneer Triphon.
- We zillen wij zeker uek al gauwe goan? vroeg zij tot haar dommelende
echtgenoot.
Hij schoof zijn krant opzij en bromde iets, dat op een bevestigend antwoord moest
lijken.
- Sloapwel, pepá, zei meneer Triphon met matte stem.
- Sloapwel, knorde meneer De Beule nauwelijks hoorbaar, met duidelijke tegenzin.
- Sloapwel, memá.
- Sloapwel, Triphon.
En hij verliet de huiskamer. Zo ging dat elke dag sinds de gebeurtenis met Sidonie:
van zijn vader ternauwernood een ochtend- en een avondgroet en verder van de ganse
dag taal noch teken; en van zijn moeder, die daaronder leed, de vriendelijkheid die
zij hem betuigen durfde, in een machteloze, steeds teleurgestelde hoop, dat de
verzoening tussen zoon en vader toch eens komen zou.
Meneer Triphon was zwaar gedrukt. Hij voelde dreigende
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wolken boven zijn hoofd zich samentrekken. Dat het nog eens tot een uitbarsting
zou komen, daaraan kon hij niet twijfelen. Hoe zou het dan zijn en wat stond er te
gebeuren? Van huis weggezonden, zonder middelen van bestaan, op de dompel? Hij
kon het niet gissen, maar vreesde het ergste. Alles was duister, triestig, onzeker.
Troosteloos kleedde hij zich uit en kroop in bed. Hij hoorde ook zijn vader en zijn
moeder loom de trap opklimmen. Meneer De Beule had het nog even, op tobberige
toon, over het werk van de volgende dag, en zij antwoordde, met enkele vage woorden
van geen betekenis. Kort daarop kwamen ook Sefietje en het tweede meisje naar
boven. Sefietje kuchte aanhoudend, wat altijd bij haar een teken van zenuwachtige
agitatie was en de rokken van het tweede meisje ruisten, alsof zij voor iets vluchtte.
De beide meiden sliepen samen op een kamer boven die van meneer Triphon; en
heel lang nog hoorde hij hun gedempt gepraat en gestommel. ‘Geen twijfel,’ dacht
nog eens meneer Triphon, ‘zij weten, zij weten!’
Eindelijk sliep hij in, maar zijn rust was vol benauwde, storende, opwindende
dromen. Hij zag opnieuw Sidonie in haar bed en zij lag daar zo bleek en zo zacht en
zo schoon, met haar donkere, over het blanke kussen uitgespreide haren! Lag zij daar
niet als een dode... als een heel lieve, zachte dode, die voor hem en door zijn schuld
gestorven was? O! de wanhoop en de wroeging boorden weer zo schrijnend in zijn
hart! Hij was een schurk, een misdadiger! Doch neen... zij was niet dood; zij
glimlachte zoet en reikte hem het kindje in haar bleke armen. En die eerst gevreesde
en weerzinwekkende aanvoeling was ook nu weer van zulk een fluwelig-zachte
teerheid, dat hij jubelend in zijn droom fluisterde en hartstochtelijk zijn armen
uitstrekte en het aaide en kuste, als een tere, tedere schat. Dat duurde zo een wijle,
enige stonden van louter gelukzaligheid! Toen stond hij plotseling in verbeelding
vóór zijn ouders. Zijn vader zag vuurrood en schold en dreigde opgewonden; zijn
moeder schreide... Zijn vader wees hem gebiedend de deur en meteen stond hij ergens
in het open veld, ternauwernood aangekleed, hongerig en zonder een cent op zak.
En terwijl hij niet wist waarheen, hoorde hij eensklaps een honende
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schimplach en hij stond in het ‘stampkot’, waar de heibalken, onder daverend lawaai,
als dol op en neer dansten. Al de werklui stonden op hun vaste plaats: Berzeel had
een gezwollen kop en een blauw oog, Pierken las met overspannen opwinding zijn
socialistisch courantje, Ollewaert had een tabakspruim in de mond waaronder zijn
linkerwang bochelde; Feelken tetterde van ‘Fikandoes-Fikandoes’, Leo bulderde zijn
‘Oajoáek!’ dat de muren dreunden, Bruun stond achter een deur te spioneren en Free
kwam met een leuke spotlach naar Miel de ‘steenbok’ toe en riep hem plotseling ‘O
gij kalf uek!’ in 't gezicht, waarop Miel onnozel antwoordde, dat Free zelf een kalf
was. En weer veranderde pijlsnel het tafereel en in hollende vaart rende meneer
Triphon opnieuw naar vader Neirijncks huisje toe en stond daar in het laaggebalkte
keukentje, met de ganse familie om zich heen. Hard kwam hij er binnen, en hard,
met een uitdrukking van onverbiddelijke stugheid op 't gelaat, riep hij er uit: - 't 'n
Kan azue nie blijven duren! 'k 'n Wil hier nie mier komen; noeit mier! noeit mier!
Mijn ouërs hên mij buiten gesmeten! 't Volk in de fabrieke lacht mij uit! Ik ben
gereineweerd en op den dompel! Hij schreeuwde dat met hoog-gillende stem in 't
wilde van zijn droom en hij zag ze daar allen verschrikt en verstard om hem heen
zitten: Sidonie met haar kind op de schoot en de ogen vol tranen; Lisatje en M'rie,
rood van ontroering; moeder met ronde mond van toornige verbaasdheid; en de vader
en Meries als gebroken van teleurstelling en smart, terwijl op het gelaat van 't
zwingelaartje, dat daar ook was, de goedige glimlach van lieverlede tot een grijns
van pijn verstierf! Zo sprak hij in zijn droom; en, even abrupt als hij gekomen was,
was hij ook weer weg, hen allen droef-verslagen achterlatend. Maar nauwelijks liep
hij in de nachtelijke eenzaamheid van het verlaten winterveld, of een prangende
wroeging greep hem overweldigend aan; hij rende terug; hij kwam opnieuw bij zijn
slachtoffers binnen; en daar barstte hij in snikken en in tranen uit, en omhelsde Siednie
en de zachte wangetjes van 't kind, en schreide dat hij hen niet kón verlaten, en dat
hij nog terug zou komen, wat er ook gebeurde, altijd, altijd, zo lang hij leefde...
Met een harde gil werd hij plotseling wakker. Hij opende
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zijn ogen en zag verschrikt in de duisternis een bleke gestalte als een spook naast
zijn sponde staan.
- Moeder! Zij-je 't gij! kreet hij.
- Joajik, antwoordde gans ontsteld madam De Beule. - Wa scheelt er dan, jongen?
Woarom hèt-e gij azue geschrieuwd? - Hè 'k geschrieuwd? vroeg hij bevend.
- O! schrikkelijk! 'k Ben verwonderd dat pepá nie g'huerd 'n hee!
Zij stak met trillende vingers zijn kaars op en keek hem aan. Zijn aangezicht, en
ook zijn hoofdkussen, waren nat van tranen.
- G' hèt geschriemd! schrikte zij.
Hij schetste een gebaar van wanhoop. De werkelijkheid van wat hij gedroomd had
greep hem overweldigend aan en plots barstte hij weer in tranen uit.
- Wa scheelt er? Wa scheelt er? riep zij angstig.
- 'k Weinsche da 'k dued woare! snikte hij.
- Woarom? Veur wie? kreet zij dof.
Hij gaf geen antwoord, snikte in zijn zakdoek.
- Es 't veur... veur da slecht vreiwemeins? vroeg zij met weerzin.
- 't 'n Es gien slecht vreiwemeins, hoofdschudde hij.
Madam De Beule stond daar even roerloos, als gestold, als lam geslagen.
- Moar Triphon!... Moar Triphon!... Ge 'n goat ou doar toch niets van aantrekken!...
Iene die mee iederien geluepen hee! smaalde zij.
- 't Zijn leugens!... 't Es 'n treffelijk meisken! riep hij hard, oproerig.
- St... st... pepá zoe 't keunen hueren! schrikte zij hevig. En zachter, op verzoenende
toon, maar met een stem die van gruwelijke wanhoop en ontzetting trilde:
- Ge 'n zilt er toch nie mee treiwen, e-woar?
- 'k Zoe d'r willen mee treiwen! snikte hij somber.
Madam De Beule sloeg haar beide handen ten hemel en tranen rolden overvloedig
langs haar wangen.
- O, jongen, jongen, 'k zoe ou nog liever noar 't kirkhof zien droagen! kreunde zij.
Hij zweeg, stug, starogend, somber.
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- Beloof mij da ge dát nie 'n zilt doen, Triphon.
- 'k 'n Zal ze toch nie verloaten uek! antwoordde hij kwaadaardig.
- Ge 'n moet ze gij nie huel-de-gans verloaten moar 'n treiwt er toch nie mee!
smeekte madam De Beule zwak.
Hij zei geen woord.
- Belooft ge mij da ge'r nie 'n zilt mee treiwen? drong ze zuchtend aan.
Het scheen hem zware inspanning te kosten om een antwoord uit te brengen.
- Hoe zoe 'k goan treiwen? 'k 'n Kan ik nie treiwen! 'k 'n Bezitte giene eens!
antwoordde hij eindelijk ontwijkend.
Zij dankte hem, zij drukte hem krampachtig de hand, als had hij iets heel goeds
en geruststellends gezegd.
Boven op de kamer waar Sefietje met het tweede meisje sliep, hoorden zij vaag
gestommel. De meiden waren blijkbaar wakker geworden en zouden hen kunnen
horen.
- Stille... stille... fluisterde madam De Beule; - ze zoen ons keunen hueren. Toe,
jongen, goa gij nou schuene were sloapen. 't Zal amoal nog veel beter zijn of dat-e
gij 'n peist.
Zacht sloop zij weg, haalde de deur onhoorbaar toe, verdween over het trapportaal,
dat even kraakte...
Met een zware, diepe zucht strekte meneer Triphon zich weer ter ruste en sliep in.
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XXVII
Meneer De Beule vernam ‘het’ eerst drie dagen later. Hoe, en wanneer, en door wie
hij het hoorde, bleef voor meneer Triphon een raadsel; maar hij bemerkte 't dadelijk,
op een middag, onder het eten, aan zijn vaders vuurrood en vertoornd gezicht. Hij
blies letterlijk van ziedende woede en de geconsterneerde gelaatstrekken van zijn
vrouw schenen ten overvloede te getuigen, dat de echtgenoten er lang en breed met
elkaar over gesproken hadden en dat dit onderhoud allesbehalve opwekkend was
geweest. Aan tafel sprak hij geen woord en keek zijn zoon geen enkele keer aan;
maar toen hij van tafel oprees en zijn vrouw hem iets vroeg, dat met heel andere
dingen in verband stond, gaf hij een scheef antwoord en zei in 't algemeen, met een
bevende stem, dat men wel de nek zou moeten omdraaien aan al wie zich smerig
gedroeg en zijn familie en omgeving tot ergernis en schande was. Meneer Triphon
begreep de toespeling zeer duidelijk, maar hield zich of 't op hem niet sloeg en madam
De Beule kroop als naar gewoonte in haar schulp, zonder nog iets te durven
antwoorden of vragen.
Meneer Triphon vond de houding van zijn vader wel zeer onlogisch en overdreven.
Hij begreep best dat er geen reden was tot jubelen, maar aangenomen dat er nu toch
eenmaal een kind moést komen, was het dan ook niet meer dan volkomen natuurlijk
áls het er eindelijk kwam en meneer Triphon snapte niet hoe de onvermijdelijke
afwikkeling van het geval zijn schuld nog kon verzwaren. Of wist meneer De Beule
soms dat hij weer bij Siednie was geweest? Hij polste zijn moeder, met wie hij daar
nu vrijer over sprak en vernam dat hij het nog niet scheen te weten: hij wist alleen
dat 't kind geboren was en dat het zijn voornaam droeg. Vandaar zijn grote woede.
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Het speet meneer Triphon bijna, dat zijn vader nog niet meer wist. Het andere zou
hij natuurlijk ook wel eens horen en wat stond er dan te gebeuren...! Zou hij hem
dan werkelijk uit het huis schoppen, zoals hij gedreigd had? Meneer Triphon was op
alles voorbereid; hij verwachtte het ergste. Maar wat er ook gebeurde, Siednie zou
hij niet verlaten, omdat hij nu wel wist, dat hij haar niet verlaten kón. Hij had voor
zichzelf zijn toekomst, - althans zijn naaste toekomst, - opgemaakt. Hij had eindelijk,
na heel veel strijd en wederzijdse tranen, aan zijn moeder beloofd dat hij met het
meisje niet zou trouwen, maar, als tegenprestatie om zo te zeggen, het recht opgeëist
haar af en toe te mogen bezoeken. En madam De Beule, zwak en ongelukkig, had
zich daarbij neergelegd. Hij ging er nu geregeld heen, een paar keer in de week, 's
avonds. Hij was er een gewone gast geworden, die als 't ware deel uitmaakt van de
familie. Hij had er zijn vaste plaats, als in een societeit of koffiehuis; hij vond er een
gezelligheid en rust, die hem thuis zozeer ontbraken. Zijn lange pijp hing er, tussen
twee spijkers, in de schoorsteenmantel; zijn tabakspot stond er in een kastje door
Siednie en haar moeder zorgvuldig fris en koel gehouden. Siednie was nu helemaal
hersteld; zij zoogde haar kind en zag er bloeiend uit als een roos. Het kind zelf
interesseerde meneer Triphon nu weer veel minder. Het gaf hem slechts zelden
vaderlijke emotie of vertedering meer. Dat uitsluitend leven om melk in te nemen,
zoals zulk een klein mensdiertje deed, was iets dat een man toch maar matig kon
boeien. Des te inniger echter boeide het al die vrouwen, die er voortdurend omheen
zwermden. Sidonie koesterde het met de beschermende liefde van een moeder-hen;
en Lisatje en M'rie waren onderling jaloers wie het zou mogen helpen en kibbelden
er wel eens over. Alleen de moeder hield een meer heldere en nuchtere kijk op het
geval. Zij nam nu heel scherp het doen en laten van meneer Triphon en Siednie waar
en bij elke gelegenheid waarschuwde zij. ‘Past ulder op, zille, dat er gien twiede 'n
komt!’ Doch meneer Triphon en Siednie waren daar zo bang voor als moeder zelf
en pasten zeer goed op.
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XXVIII
Eigenaardig was 't hoe de gebeurtenis in de fabriek werd opgenomen. Meneer Triphon
had er zich wel aan het ergste verwacht: aan ternauwernood bedekte hoon en spot,
aan bijna openlijke vijandschap. Het viel zeer mee. Leo liet wel niet na zijn ‘Oajoáek!’
uit te bulderen en Feelken fikandoesde even vinnig als vroeger, doch het nam helemaal
geen verontrustende proporties aan en het duurde hoegenaamd niet lang. Integendeel;
er was ineens, en heel onverwacht, iets ernstigs over de lui in de fabriek gekomen.
Het kwam meneer Triphon zelfs voor of hem een soort achting en deferentie werd
betuigd, waarmee zij vroeger volstrekt niet kwistig waren. Zulks viel voornamelijk
op in de bejegening van Pierken, die anders, gevoed als hij was door de lectuur van
zijn socialistisch blaadje, in meneer Triphon, evenals in meneer De Beule, en alle
andere fabrikanten, het gehate Kapitalisme verfoeide. Pierken zag nu bepaald
goedkeurend naar zijn jonge meester op; en eens, op schafttijd, kon meneer Triphon
toevallig een gesprek afluisteren dat over hem liep en hem ten zeerste interesseerde.
De werklui zaten buiten in een rijtje langs de muur gehurkt hun boterham te eten,
toen meneer Triphon vanuit het ‘stampkot’ zijn naam hoorde noemen en meteen
luisterend stil bleef staan. Zij hadden het natuurlijk over zijn berucht ‘geval’ en
Pierken voerde 't woord.
- Ik vinde da goed, zo hoorde hij Pierken op een toon van lerarende beslistheid
zeggen. - Ik vinde goed da menier Triphon noar Siednie toe blijft goan. Niet da 't
nog nie beter 'n zoe keunen: het zoe zijn plicht zijn van mee heur te treiwen. Moar
lijk of 't nou goat es 't toch uek nog goed en in alle geval veel beter of da 'k 't verwacht
'n ha. Er es 'n begin van sociale rechtveirdigheid in zijn doad. Menier Tri-
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phon en zijn ouërs hên ulder leven lank uitsluitend deur den oarbeid van ulder
wirkvolk geleefd en nou goa menier Triphon 'n klein gedielte van da gestolen goed
aan de wirkersklasse in de persuen van Siednie teruggeven. Hij onderhoudt heur en
heur famielde veur zueveel of dat hij kan; en hij zal ze woarschijnlijk blijven
onderhouwen, want hij zit eraan vaste geplakt. Dat es goed! Dat es 'n welverdiende
sociale wroake!
De arbeiders waren het niet allen onverdeeld met Pierken eens. Er ontstond enig
rumoer in de groep en Free verklaarde cynisch ronduit:
- Ik 'n zoe 't in zijn ploatse niet doen. 'k Zoe d'r mijn broek aan voagen!
- Ha! ge zoedt gij ne slechten zijn! viel Fietriene, Pierkens lief, toornig uit.
- Ne slechten of giene slechten, 'k zoe d'r mijn broek aan voagen! hield Free
hardnekkig vol.
Pierken werd heel, héél boos.
- Mannen gelijk gij zijn vijanden van de wirkersklasse! bromde hij.
- Zoe-je 't gij doen, Ollewoart? wendde Free zich lachend tot de kleine gebochelde.
Ollewaert krabde in zijn haar en keek tersluiks naar zijn dochter, wier
tegenwoordigheid hem scheen te hinderen om precies te zeggen wat hij dacht of
wenste.
- 't Vreiwevolk moe oppassen! antwoordde hij eindelijk ontwijkend.
- Zie-je wel! triomfeerde Free.
- 't Mannevolk spant altijd t' huepe; ze zijn allemoal precies gelijk! meende een
van de vrouwen.
Het koor van de mannen protesteerde luid, maar het scheen wel of een waarheid
was gezegd, want geen van allen, behalve Pierken, uitte een besliste afkeuring van
Frees gezegde. Meneer Triphons hart klopte hevig. Hij was aan tegenstrijdige
gevoelens ten prooi, en hij had er zo graag nog veel meer over gehoord. Maar hij
stond daar zo gevaarlijk; zij konden hem ieder ogenblik ontdekken en hij had de
grootste moeite om Kaboel bij zich te houden. Hij moest het eindelijk opgeven.
Kaboel huppelde door de open deur over de
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binnenplaats en dadelijk klonk een vermanend stt! en hielden de gesprekken op Toen
meneer Triphon op zijn beurt de drempel van de binnenplaats overschreed, wendde
hij instinctmatig 't hoofd om, en wat zag hij, in de halfopen deur van de
machinekamer...? Bruun de machinist, die hem van daar uit stond te beloeren! Nondedzju! bromde meneer Triphon halfluid; en het rood der schaamte en der woede
golfde naar zijn wangen. Bruun had dadelijk de deur van de machinekamer weer
dichtgetrokken.
Op de binnenplaats waren de werklui, hun schafttijd geëindigd, loom opgestaan
en zij rekten zich even uit, alvorens weer aan de arbeid te gaan. De vrouwen trokken
reeds met stijve benen naar hun ‘kot’ terug; en onder de wagenpoort kwam Stien de
Leugenoare aangestapt, gevolgd door zijn knecht Komijl, die een stuk ijzer droeg.
Stien was zichtbaar aangeschoten; hij stapte recht af op meneer Triphon, die hij sinds
dagen niet gezien had, en bromde, met starre, waterige dronkaardsogen:
- Ooooooooooo...
- Pepita, Pepita! viel Leo lachend in.
- Ooooooooooo... herhaalde Stien met dronkemanshalsstarrigheid, nu tot Leo
gewend.
- Fikandoes-Fikandoes-Fikandoes! tetterde Feelken.
- Ooooooooooo... herhaalde Stien, En plotseling heel hoog, als dol:
- Peeeeee... peepeepeepee... pepitapepitapepita!
De mannen schaterden en de vrouwen bleven roerloos op een afstand vóór hun
‘kot’ staan, om het schouwspel bij te wonen.
Met zijn beide zwarte, uitgestrekte handen kwam Stien weer naar meneer Triphon
toe.
- Oooo... menier Triphon, woarom 'n hèt-e mijne road nie gevolgd, roffelde hij.
- Oue road nie gevolgd! riep meneer Triphon ook lachend en ten diepste verbaasd.
- Oooooooooooooo... herbegon Stien te bromzingen. Maar plots, op gans andere
toon, onbescheiden-dringerig:
- Toe, menier Triphon, trekteert ons mee nen dreupel! 't Mag er nou toch wel af!
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Al de werklui schoten in een bulderbui los en meneer Triphon stond gegeneerd te
glimlachen, niet wetend wat gedaan noch wat geantwoord, toen eensklaps Mussche
op de binnenplaats verscheen, ogenblikkelijk gevolgd door meneer De Beule, die
als een orkaan in 't midden van de pret viel. Hij vroeg niet eens wat er daar omging;
hij zag zo rood als een kreeft en begon in 't wilde om zich heen te ‘schieten’, dat de
stukken er van afvlogen. De mannen holden naar hun werk terug en de vrouwen
stoven in hun ‘kot’; en meneer De Beule wendde zich schuimbekkend tot Stien en
Komijl, terwijl hij schreeuwde:
- Stien, as ik ou nog iene kier 't volk buiten ure vinde bezighouen, 'n zilt g'hier
giene slag wirk mier hên!
- Ha moar, meniere, 'k kom hier die ijzere roe were brengen! antwoordde Stien
beteuterd en als 't ware plotseling ontnuchterd.
- G'hèt mij verstoan, e-woar, Stien? gilde meneer De Beule, trippelend van woede.
- Ha joajik, meniere; zeker, joajoaik, deemoedigde Stien. - Moar kijk, meniere, 'k
hè die roe gerepareerd! En hij wees, ter bevestigende verontschuldiging, naar het
stuk ijzer, dat Komijl in de hand droeg.
Meneer De Beule nam geen verdere notitie meer, ook niet van meneer Triphon,
die hij negeerde of hij niet bestond. Hij rukte 't ‘stampkot’ binnen, waar de heien
reeds aan 't dansen waren, stond daar even roerloos met gefronste wenkbrauwen te
kijken, schreeuwde nog iets dreigends dat in het lawaai verlorenging en waarop ook
geen van de werklui reageerde. Toen schreed hij dik weer buiten, stapte dwars over
de binnenplaats, viel als een dondergod in het ‘vreiwevolkskot’. De sidderende
vrouwen zaten er over hun werk gebogen en keken niet op. Meneer De Beule, geladen
om heftig te ‘schieten’ gluurde vorsend in 't ronde, maar vond geen aanleiding. Hij
snoof geweldig en rukte zonder een woord weer buiten. Daar liep hij bijna boven op
meneer Triphon, die niet meer wist waar zich te bergen. Met een vlammende toornblik
op zijn zoon schoof hij hem rakelings en sprakeloos voorbij. Kaboel en Mussche
besnuffelden eventjes elkaar als vreemden en opnieuw verdween meneer De Beule
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in 't ‘stampkot’. Na een poos steeg van daar uit in het gebeuk van de balken een
loeiend ‘Oajoáek!’ op en meneer Triphon begreep dat zijn vader weer naar huis toe
was.
Schuchter sloop hij zelf het ‘stampkot’ binnen.
Het was er volop drukte en animatie. De heien daverden en dansten en onder 't
werken hielden de mannen levendige schreeuwgesprekken met elkaar. Feelken
fikandoesde, Leo brulde en Poeteken en Berzeel waren aan 't schaterlachen om Stien
de Leugenoare die nu vlak voor Miel, - ‘da kalf uek!’ - stond en somber opepitade,
terwijl achter de deur van de machinekamer Bruun de stoker nijdig-loensend aan het
spieden was. ‘Ik heb hier al niet veel te vertellen,’ dacht meneer Triphon in zichzelf,
‘maar het prestige van mijn vader is er al even beroerd aan toe.’ Er woei als 't ware
een vlaag van oproer door het ‘stampkot’. Pierken, de enige die ernstig bleef, maar
niettemin beefde van toorn, riep hard en vinnig, toen hij meneer Triphon zag, dat het
wel niet lang meer duren zou dat de werkmensen zich als beesten lieten behandelen.
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XXIX
Wat meneer Triphon ook wel interesseerde was eens waar te nemen hoe men hem
verder, in het dorp, buiten de fabriek om, na de gebeurtenis zou bejegenen. Sinds
vele weken en nu vooral sinds hij zijn meeste vrije avonden bij Siednie doorbracht,
had hij zijn vroegere relaties met zijn gewone herbergvrienden onderbroken en o.a.
in zijn destijds vaste ‘stamenee’ de Gouden Appel, geen voet meer gezet.
Eens, op een avond, toog hij er weer heen. Het mooie Fietje, dat hij vroeger zo
graag omhelsde, prijkte er als altijd welvarend achter haar schenktafel en hier en
daar zaten een achttal, meestal jeugdige stamgasten om de tafeltjes verspreid. De
zoon van de notaris was er, en ook de zoon van de ontvanger, en nog andere zonen
van voorname ingezetenen; en zodra meneer Triphon binnenkwam hieven zij allen
een luid gejuich aan terwijl Fietje, achter haar toonbank vol flessen en glazen,
onbedaarlijk begon te lachen.
- Wel wel Triphon! van woar komt-e gij? W'hên gemiend da ge dued woart! gilden
zij allen onder elkaar; en een van hen, de zoon van de bierbrouwer, stond even van
zijn plaats op, draaide om meneer Triphon heen en bekeek hem van alle kanten,
overdreven luid jubelend:
- 't Es hem! Woarachtig, 't es hem! Zue woar of da 'k hier stoa!
Meneer Triphon wist niet al te best hoe zich te houden. Hij lachte mee maar zijn
lach ontaardde in een grimas.
- G'hèt leute, geluef ik, grinnikte hij. - Wa scheelt er dan? - Wat dat er scheelt!
riepen zij allen opgewonden. - Da we blije zijn van ou were te zien! Ala, Fietje,
trekteer menier Triphon mee 'n pijntsjen of nen dreupel!
- 'k Kan zelve mijnen drank wel betoalen, zille! riposteerde meneer Triphon nogal
zuur.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 3

304
Zij staarden hem roerloos, met gemaakte ontzetting en verbaasdheid aan.
- Watte! Meugen w' ou nie ne kier trekteren! riep de zoon van de notaris spottend.
- Woarveuren wilt-e mij trekteren? vroeg meneer Triphon nijdig.
- Woarveuren...? Ha doarveuren...! Omda we blije zijn van ou te zien, zeg ik ou!
klonk 't sarrend antwoord.
- Goed! zei meneer Triphon; - trekteer mij! En aangezien dat-e gulder mij trekteert,
zal-e 'k ik older uek trekteren. Fietje, vroag ne kier aan die hieren wat da ze willen
hên! riep hij, met een soort van uitdaging.
Fietje, die achter haar schenktafel was blijven staan, hield niet op met schaterlachen.
't Was alsof er iets buitengewoon opwindends haar kittelde. Zij rechtte haar mooie
buste, die zo bekoorlijk was en kirde en koerde als een tortel van de dolle pret. Meneer
Triphon werd giftig-nijdig.
- Es 't om mij da ge lacht, Fietje? riep hij, hard en bruusk. Zij staakte 't lachen,
keek hem even ernstig aan.
- 'k Mage toch wel lachen, zeker, als ik leute hè! antwoordde zij ontwijkend.
- 'k Vroag ou of 't om mij es da ge lacht? drong meneer Triphon bijtend aan. En
daar Fietje, voor alle antwoord, weer begon te lachen en te koeren, stond hij plotseling
op en verliet met een razende vloek de gelagkamer.
Een woest gebrul van hoon ging achter hem op. Het loeide hem nog na, toen hij
reeds passen ver was. - Verdome! Verdome! raasde hij dof, in 't duister van de straat.
En hij knelde zijn vuisten en zwoer in zichzelf, dat hij hun dat betaald zou zetten.
Een andere al even weinig opbeurende ontmoeting was die welke hij kort daarna
eens op een middag had met de drie juffrouwen Dufour.
Hij wandelde met Kaboel in 't veld en keerde lusteloos en eenzaam naar de fabriek
terug, toen hij eensklaps, op korte afstand, in een bocht van de landweg, de drie
juffrouwen Dufour naar zich toe zag komen. Zij liepen, alle drie in het donker gekleed,
stijf als harken op een rijtje, en er was geen ontkomen aan: hij moest hen ontmoeten
en groeten en
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reeds maakte hij zich, met het vuur van de gêne op de wangen, tot die onwelkome
plichtpleging klaar, toen ze plotseling alle drie, als door een draaischijf bewogen,
rechtsomkeer maakten en hem de rug toekeerden. 't Was zó opvallend hostiel, dat
hij er even pal van stond en eerst na een hele poos begreep, dat ze teruggekeerd waren
om hem niet te moeten tegenkomen.
- Verdome! Verdome! Verdome! Die kwezels! Die hemelgieten! riep hij, zó luid
dat ze 't wellicht konden horen, terwijl een plotselinge golf van woede hem naar het
hoofd steeg. En machinaal wou hij hen eerst achterna, om een uitlegging te eisen.
Hij deed het wijselijk niet. Hij bond nog bijtijds in en zag hen, over de golvingen
van 't koren heen, in aller ijl huiswaarts vluchten. Maar de belediging had hem zó
geschokt, nog duizendmaal dieper en vinniger dan het ge jouw van de drinkebroers
en het hoongelach van Fietje in de Gouden Appel, dat hij er helemaal van streek door
was en nu wel -, zijn eerste opwelling van woede eenmaal over -, als een klein kind
van schrijnende vernedering had kunnen huilen. Nu wist hij genoeg hoe de mensen
over hem dachten in het dorp. Verloren was hij, verloren in eenieders achting!
Verloren, raasde hij dof in zichzelf, omdat hij eigenlijk eerlijk was geweest, omdat
hij, in plaats van 't meisje maar te laten lopen, zich haar lot nog aangetrokken had.
Dit avontuur liet in hem een wrange desem van verbittering na; iets, dat nooit
geheel door hem vergeten werd, en telkens weer, als iets dat bestendig zijn leven
vergalde, in hem opkwam. Aangezien hij nu toch onherroepelijk verloren en
gedeclasseerd was, hoefde hij zich ook niet meer te generen; 't kon hem nu verder
niets meer schelen wat er van hem gezegd werd; ook niet wat zijn vader er voortaan
van zeggen kon of denken; en meer en meer nam hij zijn toevlucht tot het huisje van
Sidonies ouders, de enige plek op aarde, waar hij nog van een gul en vriendelijk
onthaal verzekerd was. Hij richtte er zich een soort van ‘home’ en meteen zijn
‘stamenee’ die hem nu elders zou ontbreken, in. Hij liet er drank, conserven en sigaren
komen; ook wijn en zelfs champagne; hij trakteerde de familieleden en het
zwingelaartje van daar-
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naast; en daar dit alles vrij veel geld vorderde, heel wat meer dan hij van huis kon
krijgen, maakte hij hier en daar schulden, die dan later wel, met een flinke rente erbij,
zouden verrekend worden.
't Kon hem niet schelen. Het was nu eenmaal zo en ging niet anders meer. Er moest
nu maar gebeuren wat er wilde. Thuis had hij het verwoede bromgezicht van zijn
vader en de bedroefde zuchten van zijn onderdrukte moeder, mitsgaders de zwijgende
hostiliteit van Sefietje en het angstig rokkengefladder van het tweede meisje; dáár
in 't nederig gezin, vond hij althans nog vriendelijke mensen, en frisse, jeugdige
gezichten, die eens konden lachen. Hij vergat er zichzelf en zijn knagende
bekommeringen. Of hij ooit met Sidonie zou trouwen wist hij zelf nog niet: maar
ook zoals het nu was kon het blijven duren; hij was de enige niet die ongeveer zo uit
de band leefde en bleef leven: de dingen moesten zich vanzelf maar schikken.
Sidonie, haar ouders, haar broeder en haar zusters waren daar overigens mee
tevreden en spraken verder ook van niets. Alleen de moeder hield nog steeds een
waakzaam oog en herhaalde bij gelegenheid: - alles goed en wel, moar zurgt dat er
gien twiede 'n komt! En daar zorgden meneer Triphon en Sidonie wel degelijk voor;
en 't ‘eerste’ groeide op naar wens, tot grote vreugde en plezier van de jonge moeder
en haar zusters; maar, daar het wel wat druk en hinderlijk begon te worden, werd het
meestal tijdig in zijn wieg gestopt, tegen het uur dat meneer Triphon vermoedelijk
zou aankomen.
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Derde deel
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XXX
In de fabriek, nochtans, scheen er van lieverlede iets veranderd, iets dat zwol en
broeide, als een dof-dreigende gisting van toenemende zwaarmoedigheid en
ontevredenheid. Het werd een zeldzaamheid als Lea nu nog zijn loeiend ‘Oajoáek!’
en Feelken zijn tetterend ‘Fikandoes-Fikandoes’ lieten horen. Het was iets ongewoons
als Ollewaert aan meneer Triphon een borrel vroeg met vlooien van Kaboel erin en
als de leuke Free Miel, da kalf uek! nog eens voor de gek hield. Leo en Feelken
hadden dikwijls bezorgde en sombere gezichten, evenals Berzeel, die zich nog wel
geregeld elke zondag bleef bedrinken, maar 's maandags minder vaak dan destijds
met een bebloede kop of een gezwollen oog in de fabriek verscheen. Ook de overige
werklui schenen stiller en ingetogener geworden; en Stien de Leugenoare had heel
wat minder bijval dan vroeger, als hij nu, vergezeld door Komijl in de fabriek kwam
en met dronkemanshalsstarrigheid tegen de een of de ander somber begon te
opepitaën.
In 't ‘vreiwevolkskot’ deed zich nagenoeg een soortgelijk verschijnsel voor. De
zeurige neusstemmen zongen slechts zelden meer de sleperige en slaperige wijsjes
waarmee zij vroeger hun saaie arbeid trachtten op te fleuren en de stillere gesprekken
schenen nu aldoor ernstig en meestal ook gedrukt geworden. Er werd veel gefluisterd
en ook wel eens gezucht in het ‘vreiwevolkskot’; en als Sefietje nu om tien uur 's
ochtends en om zes uur 's avonds met de jeneverfles kwam aanzetten, gebeurde het
slechts zelden dat daarbij een kletspraatje van enige betekenis werd gehouden, zoals
dat eertijds de vaste gewoonte was.
Sefietje met haar jeneverfles leek anders wel het enige wat de arbeiders, - de
vrouwen zowel als de mannen, - nog een tikje kon opbeuren. Dan werd er nog wel
eens even gepraat
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en gezongen, maar al heel gauw viel dat vleugje joligheid weer neer; en vooral de
avond, wanneer de zon in rode gloed door de ruiten van de machinekamer in het
schemerig ‘stampkot’ en het naargeestig ‘vreiwevolkskot’ binnendrong, eindigde
meestal in een zwaarmoedige en somber-gedrukte stemming.
De schuld van dat alles was Pierken, onder de mannen; en Fietriene, zijn verloofde,
onder de vrouwen!
Pierken, met zijn socialistisch centenkrantje, dat hij elke dag van het begin tot het
einde aflas, was nog helemaal de openlucht-meeting van het vorig jaar, op het pleintje
voor de Groene Boomgaard niet vergeten. Die meeting was mislukt, omdat hij
onvoldoende geprepareerd en verkeerd werd aangepakt; doch wat een eerste maal
mislukte kon bij een herhaling goed worden gemaakt; en trouwens ook al kwam er
geen tweede meeting op het dorp, er kon wat anders worden gedaan, hier, onder de
werklui van de fabriek; en daarover nu piekerde Pierken al sinds maanden, tot hij
eindelijk het ogenblik gekomen achtte om de handen uit de mouwen te steken.
Af en toe, na de beruchte meeting, was hij in de stad geweest en had daar met de
socialistische chefs gesproken. Hij had hun grootscheepse inrichtingen bezocht en
bewonderd en ervaren wat eendracht en samenwerking vermogen. Hij was van
lieverlede een sterk bewuste arbeider geworden: bewust van de rechten, de kracht
en waardigheid van 't proletariaat. Eens had hij er de grote chef ontmoet en met hem
een kort onderhoud gehad. De chef had hem over de arbeidstoestanden op het
platteland ondervraagd en met gespannen aandacht naar zijn uitleggingen geluisterd.
Het was een kleine man met bleek gezicht en energieke trekken. Wanneer hij sprak
scheen hij, hard als staal, de woorden uit zijn mond te bijten en met een zenuwachtige
beweging knelden zich zijn handen af en toe tot vuisten, alsof hij voortdurend iets
perste en kneedde.
- 't Zijn middenieuwsche toestanden; da moe veranderen! antwoordde hij kort en
knappend op Pierkens verhalen. Hij dacht een ogenblik met spanning na en voegde
eraan toe:
- We zillen nog ne kier noar ou gemiente komen en onz'
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condities stellen!
Pierken aarzelde, twijfelde.
- Wa veur 'n condities, meniere? vroeg hij schuchter.
- Giene meniere! We zijn allemoal gezellen! riep de leider bars. En, op categorische
toon:
- Den acht-uren-wirkdag, ouderdomspensioen, verzekering tegen ongevallen,
aanzienlijke luensverhueging, aandiel in de winsten!
Het duizelde in Pierkens hoofd. Zóveel ineens! 't Was te veel! Het zou niet lukken!
- 't Moe lukken en 't zál lukken! riep de leider met wilskrachtige blik en harde
vuistslag op de tafel. Maar hij had geen tijd zich verder met die ondergeschikte zaak
te bemoeien en in enkele korte woorden vatte hij de te volgen gedragslijn samen:
- Goa were noar ou gemiente. Belegt 'n vergoarijnge van d' oarbeiders uit de
fabrieke. Stelt ulder veurwoarden op. Diel ze mee aan ulderen aaitbaaiter en kom
mij zijn antwoorde brijngen. Wij zillen de reste doen!
Hij drukte Pierken vlug de hand en holde weg, door andere werkzaamheden
geroepen.
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XXXI
Daarmee was Pierken nu bezig. Sinds weken vergaderden de werklui tweemaal daags,
op schafttijd, 's ochtends en 's namiddags onder het eten van hun boterham, en spraken
van niets anders meer.
Allen stelden het diepste belang in de zaak, maar zij waren het lang niet over alles
eens. De condities van de socialistische leider, door Pierken aan zijn makkers
medegedeeld, waren niet te verwezenlijken, daar bleven zij allen ten volle van
overtuigd. Zoiets mocht misschien lukken in de grote industriële steden met hun
machtige arbeidersverenigingen; hier, op het dorp, waar nooit iets van die aard tot
de geest van de mensen doorgedrongen was, bleef het een volstrekte onmogelijkheid.
Doch wellicht kon men iets bereiken; en nu was het maar de kwestie wat dat iets zou
zijn.
Na heel wat heen en weer gepraat, kwam Pierken eindelijk met een concreet
voorstel voor de dag. De kwesties van ouderdomspensioen, verzekering tegen
ongevallen en aandeel in de winsten moest men voorlopig maar laten rusten, meende.
Pierken. Tijden en toestanden waren daarvoor op het platteland niet rijp. Doch men
kon spreken over mindere werkuren en hoger loon; en Pierken stelde voor dat een
deputatie van drie arbeiders: twee mannen en één vrouw, naar meneer De Beule toe
zou gaan om van hem te verkrijgen dat de dagelijkse werktijd op niet meer dan tien
uur zou bepaald worden in plaats van twaalf en dat ook een dagelijkse loonsverhoging
zou worden toegekend van vijftig centimen aan de mannen en van vijfentwintig
centimen aan de vrouwen. Lukte dat niet, dan de algemene werkstaking. Wat dachten
de makkers daarvan!
- Da we 't nie 'n zille krijgen! meende Free met een pessimistisch glimlachje.
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- We 'n zillen 't natuurlijk nie krijgen! beaamde Ollewaert. En ook Leo en Poeteken
waren al even zwartgallig gestemd. Pee, de molenaar, Bruun de machinist en de
beide ‘steenbokken’ zeiden niets. Ook de vrouwen zwegen, behalve Fietriene, die
heftig uitviel dat het een schande zou zijn als het werd geweigerd. Feelken, die de
laatste tijd heel afgetrokken en diepzinnig was geworden, schudde zijn hoofd en
zuchtte. Iets looms en weemoedigs scheen aller illusie neer te drukken.
- Al wa konten! Kluetvis! Niemendalle! viel Berzeel eensklaps heel onverwacht
en ruw-nijdig in.
- Zue!... Zij-je gij meschien kontent mee de toestanden lijk of ze zijn! riep Pierken
verontwaardigd.
- Kontent of nie kontent, we moen 't pakken lijk of 't es! meende Berzeel loszinnig.
- 't Ienigste da 'k vroage es wa beteren dzjenuiver en wa grueter gloazen. Aan de
reste voag ik mijn broek!
- Dronkoard! riep Pierken, sidderend van woede. Maar de hartskreet van Berzeel
had ook een paar anderen wakkergeschud; er kwam leven in de loom-gedrukte groep
en de ogen blonken.
- Haaa...! os dá meugelijk es! zei Free; en hij lekkerbekte glimlachend.
- Verdome joa! riep Ollewaert. - Loat ons dá vroagen! We zillen 't krijgen! Miel,
gij kalf uek! Wa zegt-e gij doarvan? - Ha... 'k 'n zeg ik niets, antwoordde Miel onnozel.
Allen moesten even lachen, behalve Pierken, die verbolgen opstond. Hij stelde
zich schrap, onbewust de houding nabootsend van de socialistische leider in de stad;
en, in korte, afgebeten woorden, zoals de chef dat deed, terwijl hij met een soort
minachting om zich heen blikte:
- Goed. As dat het ienigste es da ge verlangt 'n hèt-e mij nie mier nuedig. Adzju!
Arrangeert da zelve moar mee den boas! Ik trek er vanonder!
Hij wilde weg en zij schrikten allen dat hij hen zo plotseling in de steek liet. Weer
kwam een droevige gedruktheid over de gezichten. - Wacht 'n beetse, Pier, zue hoastig
niet! zei Leo. En hij vroeg nog eens aan Pierken wat hij precies wilde. - Lijk of ik
gezeid hè! herhaalde Pierken kort en krachtig,
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zoals hij de chef had horen doen: - In deputoassie noar den boas toe; minder wirk en
hueger luen; en os hij riffezeert algemiene wirkstoakijnge!
De werklui werden ernstig.
- Hij zal ons aan de deure smijten. We zillen allemoal ‘de koeken’ krijgen! vreesde
Leo.
- Goed. Dan algemiene wirkstoakijnge!
- Spreekt vanzelf, as hij ons aan de deure zet. Hij zal ander wirkvolk pakken,
meende Leo.
- Hij 'n zal! De socialisten uit de stad zillen d'r ulder mee bemoeien, weerlegde
Pierken.
De mannen aarzelden.
- Wie goat er mee mij mee! vroeg Pierken vastberaden.
- Ikke! antwoordde plotseling Fikandoes.
Verbaasd keken zij allen op. Wat was er toch met Fikandoes? Hij leek dezelfde
mens niet meer! Er lag iets dweperigs in zijn ogen en zijn lippen stonden op elkaar
gekneld, met een stugge uitdrukking van ongewone ernst en wil.
- Joa! Ikke! Ikke! herhaalde hij nog eens met nijdasserige nadruk, omdat de anderen
zo verwonderd deden.
- En ikke veur de vreiwen! echode op opgewonden toon Fietriene.
Ollewaert had een heftige beweging om zijn dochter 't zwijgen op te leggen, maar
hij hield zich in, zwichtend voor de vastberaden blik van Pierken.
Pierken was tevreden. Wel had hij liever een andere hulp gehad dan die van
Feelken, doch hij maakte geen aanmerking. Hij was tevreden.
Het was nu donderdag. Er werd besloten dat zij op zaterdag, om vier uur, met hun
drieën naar meneer De Beule toe zouden gaan.
De werklui stonden op om hun werk te hervatten. Daar verscheen Stien de
Leugenoare op de binnenplaats, gevolgd door zijn knecht Komijl, die een stuk ijzer
droeg. Stien was dronken; hij bleef in strakke houding vóór de mannen staan en
begon somber te brommen:
- Oooooooooooo...
Maar geen enkel reageerde en allen keerden hem de rug toe. Zij waren nu met wat
ernstiger dingen bezig.
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XXXII
Klokslag vier, zonder eerst hun boterham te eten, stonden Pierken,
Fikandoes-Fikandoes en Fietriene kant en klaar. De gewichtige vraag was overwogen
of ze toch niet beter zouden doen eerst hun boterham te gebruiken, wijl ze daarna
wellicht geen tijd meer zouden hebben; maar na grondige bespreking had Pierken
het ontraden, bewerend dat men helderder van hoofd is als men niet gegeten heeft
en dat men trouwens ook wel een eventuele ontbering voor de goede zaak moest
overhebben. Zo had hij ook horen beweren bij de socialisten in de stad. Zij klopten
hun kleren af zo netjes als dat kon, om daar niet als bedelaars vóór die kapitalisten
te verschijnen en trokken met hun drieën door de tuin naar 't woonhuis toe. Pierken
was stug-vastberaden, maar toch wel innerlijk ontroerd; Fikandoes-Fikandoes zette
een ongewoon zwaar-tobberig en geconcentreerd gezicht; en Fietriene lachte af en
toe zenuwachtig, met korte schokjes, telkens gans overbodig bewerend, dat ze niet
in 't minst verlegen was.
Sefietje, die-in haar achterdeur stond, zag het drietal van ver komen. Zij verdween
dadelijk in huis, als 't ware plotseling diep ontsteld; maar toen de drie werklui op
hun klompen over het plankier traden was ze daar weer in 't deurgat en vroeg, verbaasd
en achterdochtig:
- Scheelt er wat dan?
- We zoen ne kier meniere wille spreken, antwoordde Pierken, zo kalm mogelijk.
- Ne kier meniere wille spreken! herhaalde Sefietje ten diepste verwonderd, alsof
iets ongehoords gevraagd werd. - Woarveuren zoe-je gulder meniere wille spreken?
En rode vlammen kleurden plotseling haar beenderige konen.
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- Da es nou gelijk, zei Pierken, ietwat ongeduldig wordend. - Es meniere thuis?
- Ha 'k zal ne kier goan kijken, antwoordde Sefietje.
Zij haastte zich weg.
- Es 't mij da ge moet hên? klonk eensklaps een harde stem achter het wachtend
drietal. En, omkijkend, zagen zij meneer De Beule, die uit zijn tuin kwam, vóór zich
staan.
Zij schrikten even van de onverwachte ontmoeting op. Doch Pierken, dadelijk
zich herstellend:
- Joa, meniere, we zoen ou geiren ne kier spreken.
- Woarveuren dátte? vroeg hij achterdochtig, zo ongeveer gelijk Sefietje.
- 'k Zal 't ou zeggen. Keunen w'ou binnenhuis 'n menuutsjen alliene spreken,
meniere? vroeg Pierken.
- Ge keunt het mij hier uek wel zeggen, meende meneer De Beule.
- Da goa zue moeielijk, meniere, aarzelde Pierken, teleurgesteld.
Meneer De Beule werd plotseling nijdig.
- Ge'n goat mij toch zeker de wet nie stellen op mijn eigen hof! viel hij ruw uit.
- Doar 'n es hier gien kwestie van wet te stellen; 't es om ne kier serieus mee
mallekoar te spreken, zei Pierken, zich beheersend.
- 'k 'n Hè ik mee ulder niet te spreken! riep meneer De Beule, eensklaps vuurrood
en uit de hoogte.
- Hawèl, meniere, antwoordde Pierken, ook eindelijk zijn geduld verliezend, hèt-e gij mee ons niet te spreken, w'hên wij mee ou te spreken. We komen ou vroagen,
in noame van al de wirkmeinschen van de fabrieke, of ge 't akkoord zijt om onz'
wirkuren van twoalf op tiene per dag te brengen en onz' daghure te verhuegen mee
vijftig centimen doags veur de mannen en vijfentwintig centimen veur de vreiwen!
En onbeschroomd staarde Pierken zijn meester in de ogen aan.
Meneer De Beule keek even zoekend rechts en links om zich heen, als zocht hij
een of ander voorwerp waarmee hij 't vermetel drietal zou de kop inslaan. Hij vond
niets, maar, weer opkijkend, viel zijn verwoede blik op zijn vrouw en zijn zoon
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die, door het geluid van de stemmen opgeschrikt, met angstgezichten op de drempel
van het achterhuis verschenen waren. - Hè-je dat doar g'huerd wat da ze kome
vroagen? gilde hij zijn vrouw toe: - alle doagen twie uur kurter wirken en nen halve
fran opslag per dag!
- Veur de mannen... en vijfentwintig centimen veur de vreiwen, verbeterde Pierken
kalm maar vastberaden.
- Ha moar jongens toch! kreet madam De Beule, wanhopig haar handen ten hemel
slaand. Meneer Triphon keek strak en peuterde aan zijn rafelig snorretje, zonder iets
te zeggen. Kaboel en Mussche, die pas elkaar gezien hadden, draaiden de een rond
de ander en besnuffelden elkander met de grootste aandacht, als wild-vreemden.
Achter een van de keukenramen verscheen even het ontsteld gezicht van Sefietje en
het tweede meisje.
- Ha moar jongens toch! herhaalde diep ontsteld madam De Beule.
Meneer De Beule kreeg plotseling als 't ware een zenuwcrisis.
- Gie vervloekte nieweirds! Gie sloebers! Gie scheuiers! tierde hij buiten zichzelf
van woede, ze om beurten van het hoofd tot de voeten uitdagend opnemend. - Gie
leeggangers! Gie... gie hongerlijers! brulde hij eensklaps als uiterste belediging,
terwijl zijn vuisten zich balden. - Wilt ulder hoasten da ge wig zijt! Da 'k ulder onder
mijn uegen nie mier 'n zie!
En dreigend, met fonkelende ogen, kwam hij naar hen toe.
- Past op, meniere! zei Pierken, plotseling heel kalm. - Past op! Ge mocht somtijds
te vele keune zeggen!... Hongerlijers zijn we! riep Pierken eensklaps met een soort
van wilde trots op zijn borst kloppend... - en 't es zjuust omda we gien hongerlijers
'n willen blijven da w'ou 'n verbeterijnge van ons lot komen vroagen! We willen
meinschen worden, meniere en gien lastdieren mier zijn! [En heftig klopte Pierken
nog eens op zijn borst.] - Meinschen, medám! voer hij voort, zich tot madam De
Beule wendend... - Meinschen, menier Triphon, gij die weet hoe da we huele doagen
veur ou en veur ou ouers wirken! Zeg gij ne kier, menier Tri-
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phon, wat da ge doarvan peist! Zeg gij ne kier wat datte gij...
- Uit mijn uegen, nieweird! voagebond! gilde plotseling, in een soort
waanzinnigheidsvlaag meneer De Beule tot zijn zoon, alsof die medeplichtig was.
- Wa es dá nou, nondedzju! riep meneer Triphon, pal van verbazing, terwijl zijn
moeder, doodsangstig, in tranen uitbarstte.
Er viel een plotse stilte van verslagenheid. De werklui begrepen niet, snapten 't
verband niet tussen hun optreden en de wilde, onverwachte uitval van meneer De
Beule tegen zijn zoon. Zij stonden daar even radeloos en keken strak hun meester
aan, alsof zij met een krankzinnige te doen hadden. Meneer Triphon was afgedropen,
rood van vernedering en toorn en bromde vloeken. Madam De Beule huilde en
smeekte.
- Zue da ge nie 'n wilt, meniere? vroeg Pierken na een poos, kort en zakelijk.
- Nog duzen kiers liever lei ik huel mijn kot stille! riep meneer De Beule met een
krakende vloek.
- Doar zillen wij wel veuren zurgen, meniere, antwoordde Pierken wonderbaar
kalm. - Kom, jongens, we goan onzen boterham eten, zei hij tot Feelken en Fietriene.
En zonder nog een woord te spreken trokken zij alle drie, dwars door de tuin, naar
de fabriek terug.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 3

318

XXXIII
De werklui voelden allen diep de smaad door meneer De Beule hun afgevaardigden
aangedaan. Zij voelden ieder voor zichzelf het grote onrecht en de schrijnende
belediging. Zij hadden lang geaarzeld en getwijfeld vooraleer iets te vragen; maar
de wijze waarop het afgewezen was konden zij niet slikken.
Zij waren boos en 't broeide en gistte... Zelfs de onderdanigsten kwamen eindelijk
in opstand en waren tot verzet bereid. Zij voelden nu allen met knagende scherpheid
alles wat zij hun leven lang geduldig en gedwee verdragen hadden. Pierken, met wie
ze vroeger zo dikwijls de spot dreven, was nu hun vaste steun en grote man geworden
en zij stonden allen klaar om aan zijn wensen en zelfs aan zijn bevelen te
gehoorzamen. Geen enkel, - de vrouwen evenmin als de mannen, - had de minste
angst nog voor meneer De Beule; en toen Pierken in de verdere loop van de
zaterdagmiddag gedecreteerd had, dat zij de volgende maandag tot de algemene
staking zouden overgaan, was er geen enkele die tegenstribbelde. Integendeel; 't was
als een opluchting, als een pak van hun hart; zij waren blij dat er eindelijk toe besloten
was. Even beraadslaagden zij onder elkaar of zij, ja dan neen, meneer De Beule hun
besluit zouden mededelen. Pierken was er voor om 't wel te doen. Hij vond dat beter,
waardiger, voornamer, groot-zakelijker. Maar de anderen, eensklaps heftiger geworden
dan Pierken zelf, achtten het een overbodige beleefdheidsvorm. Hij [dat was meneer
De Beule] zou het wel merken dat er algemene staking was, als hij 's
maandagsochtends geen enkel van zijn werklui op 't appel zag komen. Pierken gaf
glimlachend toe. Per slot van rekening kon het hem toch ook niet schelen.
's Zondags, in de namiddag, kon men in het dorp een onge-
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woon schouwspel waarnemen. Het was Sefietje die dat, heel toevallig, 't eerst ontdekte.
Sefietje, door meer dan veertig jaren slaafse onderwerping aan de familie De Beule
verknocht, beschouwde enigszins dezer belangen als zijnde haar eigen en bezat een
soort intuïtief voorgevoel van de gevaren die haar meesters bedreigden. Sefietje dan,
toevallig van achter het gordijntje door haar keukenraam de straat inkijkend, zag met
de diepste verbazing Berzeel voorbijtrekken: Berzeel die anders 's zondags nooit in
de gemeente bleef, maar onwrikbaar vast op zijn eigen dorp rondliep, waar hij zich
geregeld bedronk en ruzie maakte en vocht! Nu ook, trouwens, was hij dronken en
hij zwenkte, gedrochtelijk hinkend, luidruchtig pratend en grote gebaren makend,
door de straat met Ollewaert, het bocheltje, die insgelijks flink aangeschoten scheen.
- Ha, wa wilt da nou zeggen! riep Sefietje tot Eleken, het tweede meisje, verbaasd,
niet dat Berzeel dronken liep, maar dat hij dronken liep dáár in het dorp, met
Ollewaert. En een rode vlam van agitatie schoot plotseling op haar beenderige konen.
Ook Eleken begreep er niets van. Maar Eleken zei nooit veel, mengde zich liefst
in geen verwikkelingen. Evenals Sefietje onder de plak stond van de familie De
Beule, vooral gepersonifieerd in meneer, zo zat Eleken onder de plak van Sefietje,
die soms heel erg snibbig en vinnig kon zijn.
- D'r es meschien hier in 't dorp iets te doen: 'n prijsbollijnge of 'n koartijnge,
opperde zij voorzichtig.
- Zoe 't wel! hoofdschudde Sefietje zeer beslist. - Hij 'n zoe hij doarveuren van
zueverre nie komen.
En Sefietje ging zwaar aan 't zeuren en aan 't tobben waarom Berzeel toch wel zo
helemaal buiten zijn gewoonte in het dorp gebleven of teruggekeerd mocht zijn.
Even vóór acht uur, tegen het invallen van de avond, woonde Sefietje, door haar
raam, alweer een ander abnormaal tafereel bij. Het was nog eens Berzeel, afschuwelijk
dronken, maar nu niet meer met Ollewaert alleen: het was Berzeel aan 't hoofd van
een hele bende, waaronder Leo, Free, Poeteken en 't Koud Kieken, met Stien de
Leugenoare en Komijl, en gevolgd door Fikandoes en Pierken, die Fietriene aan de
arm
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had. Berzeel loodste de hele bende: opgewonden naar een kroegje Het Kloefken en
daar trokken zij allen binnen, terwijl Stien, even strak naast de ingang als een
erewacht, somber opepitade.
- Moar wa gebeurt er toch vandoage mee 't volk uit de fabrieke! riep Sefietje
gealarmeerd.
De meesters waren nog aan tafel en Eleken ging afdienen. Sefietje die eventjes
niets meer te doen had, sloeg een sjaal om en holde door de tuin naar de fabriek toe.
Zij voelde weer een intuïtie, een akelig vermoeden. Het was 't Koud Kieken die 's
zondags de paarden verzorgde en 's nachts in het kamertje boven de stal bleef slapen.
Hij liep daar met die dronkenbende mee. Zou hij er wel aan gedacht hebben eerst
zijn paarden eten te geven?
Sefietje kwam langs achter in de stal en opende de deur. De vier paarden stonden
er naast elkaar op hun gewone plaats en wendden alle vier de kop om toen Sefietje
binnentrad. Sefietje zag hun schone groenachtige ogen. Zij aten niet en er was ook
niets in hun kribben. Zij stonden daar als wezens die wachtten op iets dat komen
moest. Sefietje had een dierenhart vol medelijden. - Hèt-e gulder eten g'had, mijn
biesten? sprak zij zacht de dieren aan, alsof het mensen waren. Het vuur van de onrust
gloeide op haar wangen en zij stond zeer perplex. Dat de paarden niet aan 't kauwen
waren, was echter nog geen bewijs dat zij hun eten niet hadden gekregen. 't Koud
Kieken kwam hen meestal tegen zes uur voeren, en 't was nu over acht. Alles kon
wel op zijn in die tijd. Toch was Sefietje allesbehalve gerustgesteld. Had ze toevallig
't Koud Kieken met die andere slampampers niet zien lopen, dan zou ze wel aan zo
iets nooit gedacht hebben. Maar nu...!
De paarden keken naar haar om en Sefietje las als 't ware een vraag in die grote,
blikkerende ogen. Zij ging werktuiglijk naar de haverkist toe en opende die. Terstond
begonnen alle vier de paarden hinnikend te stampvoeten. De ringen van de halsters
rinkelden.
Sefietje vulde een maat met haver en ging ermee bij 't eerste paard. Het dier drong
haar bijna omver van graagte. De anderen woelden ongeduldig en, om beurten, gaf
Sefietje aan
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elk een volle maat. Toen aarzelde zij, een beetje angstig. Was het wel goed wat ze
deed? Paarden hadden natuurlijk altijd lust in haver. Dat ze 't zo graag namen was
alweer toch geen bewijs dat ze niet reeds gegeten hadden. - Koest-e gulder toch moar
klappen; mijn biesten! zuchtte Sefietje. Zij had hun zo gaarne ook elk een bundel
hooi in de krib gegooid, maar durfde toch niet. Het kon te veel zijn. Wat zou meneer
De Beule zeggen als morgen alle vier zijn paarden ziek stonden door overdaad! Zeer
perplex en gepijnigd in haar dierenliefde verliet Sefietje de stal, nadat ze de dieren
nog eens, zacht en meewarig, als mensen toegesproken had.
Even vóór negen, toen de luiken dicht en de lichten aangestoken waren, weerklonk
eensklaps luid bralgezang in de straat. Sefietje, die met Eleken aan het omwassen
was, liet er haar werk voor staan. Het gezang klonk wild en als 't ware oproerig en
de stemmen waren schor en brabbelig.
- Ze zijn doar were! Ze komen uit 't Kloefken! zei Sefietje. En zij ging met haar
oor tegen het dichte vensterluik staan. - Huert-ge 't? fluisterde zij met rood-gevlamde
konen; - 't es de stemme van Berzeel, die zatlap! O! Huert-e kier: hij vloekt lijk ne
ketter!
De deur van de huiskamer ging open en meneer De Beule verscheen op de drempel
van de keuken.
- Wa es dat doar buiten? vroeg hij nors.
- Ha 'k 'n weet nie, meniere, jokte Sefietje bevend van angst. Eleken verliet de
keuken, holde naar boven, alsof ze daar iets zeer dringends te verrichten had.
Meneer De Beule keek haar gestoord even na, ging in de gang, opende de voordeur.
Sterker klonken, vanuit de donkere straat, de brallende stemmen naar binnen. Enkele
deuren werden hier en daar geopend.
- Wa scheelt er dan? vroeg op haar beurt madam De Beule, uit de huiskamer
komend.
- 'k 'n Zie 't nie goed, moar 't denke mij dat er van ons volk uek bij es, antwoordde
meneer De Beule.
- Ha moar jongens toch! schrikte madam De Beule.
- Os er morgen lenen zat op zijn wirk durft komen, schup ik hem direct aan de
deure! riep meneer De Beule eensklaps woedend.
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- Ge'n weet het toch nie zeker of er van ons volk bij es, trachtte madam De Beule te
vergoelijken.
Meneer De Beule bromde nog iets dreigends binnensmonds en de echtgenoten
trokken weer in hun huiskamer. Meneer Triphon was, als naar gewoonte, niet thuis.
Het bralgezang stierf opruierig in de verte uit.
Sefietje had in het geheel geen rust meer. Zij keek voortdurend naar de klok; en,
toen het kwart vóór tien wees, zei ze tot Eleken:
- 'k Goa toch ne kier goan kijken tot in de peirdestal.
- Ha moar, zij-je gij nie schouw, azue allien in den donkeren! schrikte Eleken.
- 'k 'n Vertreiw het niet; die oarme biesten 'n zillen gien eten g'had hên, kreunde
Sefietje, bijna op 't schreien af.
Zij stak een klein olielantarentje aan en verdween in de sombere tuin.
Zodra zij bij de stal kwam, hoorde zij de paarden bewegen en de halsterringen
rinkelen; en toen zij de deur opende werd zij door een onrustig gehinnik en
hoevengetrappel begroet. De dikke strolaag van de legers ruiste en ritselde en de
grote, mooie paardenogen keken blikkerend in de omgewende koppen naar het lichtje
dat Sefietje in de hand hield. - Guust, zij-je gij doar? riep Sefietje naar de trap van
het zolderkamertje gaand.
Geen antwoord.
Guust, - het zogenaamde ‘Koud Kieken’, moest op zijn allerlaatst, om half tien
op zijn zolderkamertje boven de paardestal zijn. Dat was een strenge eis van meneer
De Beule en daaraan werd ook door 't Koud Kieken altijd stipt voldaan. Nu was het
reeds tien uur, - Sefietje hoorde met afgrijzen de tien trage slagen op de kerktoren
galmen, - en 't Koud Kieken was niet op zijn post! - Guust, zij - je gij doar? vroeg
ze nog eens. Maar voor de tweede maal kwam er geen antwoord en Sefietje, even
de trap opklimmend en haar hoofd boven het valluik stekend, constateerde dat het
bed niet aangeroerd was. 't Koud Kieken was dus niet gekomen en had ook, zonder
enige twijfel, zijn paarden die avond geen eten gegeven. En dit was voor Sefietje
iets zó verschrikkelijks, zó iets-alles-omverwerpends, dat zij ervan begon te snikken
en
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als gebroken van smart met haar lampje de treden afdaalde. Zij ging weer naar de
haverkist toe en vulde ditmaal gul de maat; en met haar korte, kleine armpjes gooide
zij ook, al haar krachten inspannend, dikke hooibundels in de hoge kribben. Moesten
die arme paarden ook niet drinken? Sefietje zuchtte en aarzelde. Zij wist niet of het
wel goed was, zo onder hun eten. Toch vulde zij aan de pomp een emmer en ging
ermee rond. Het was bijna boven haar krachten om hem tot de hoogte van de kribben
op te tillen. Zij morste en haar voeten waren nat. Twee paarden wilden drinken; de
andere aten maar lustig door. Zij die dronken, haalden, als door een stille zuigpomp,
het koele vocht naar binnen. De anderen flapten er even in met hun bovenlip en
morsten, alsof zij er vies van waren. Wanhopig trok Sefietje de staldeur dicht en ging
heen.
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XXXIV
Zij kon van gans de nacht niet slapen. Aldoor spookte het gruwelbeeld haar vóór de
geest. Wat mocht er in 's hemelsnaam toch gebeurd zijn en wat stond er tegen de
volgende ochtend te wachten? Om vijf uur was Sefietje reeds op de been. Dat was
het uur waarop het Koud Kieken de paarden hun ochtendvoer moest geven. Wie
weet! Misschien was hij laat in de nacht toch binnengekomen! Huiverend in de kille
lucht, met een wollen sjaal om het hoofd, liep Sefietje naar de stal toe.
Niets! Nog steeds geen mens! Sefietje liep gejaagd naar de machinekamer, waar
zij wist dat Bruun de stoker reeds moest zijn om zijn vuur aan te maken. Tot haar
stomme verbazing stelde zij vast, dat die ook op zijn post niet was. Toen werd het
Sefietje bang om 't hart. Zij holde naar huis, vertelde haar ervaringen aan Eleken,
die pas beneden kwam, ging even roerloos, met in haar schoot gevouwen handen
naast de kachel zitten, alsof haar alle moed ontzonk. Eleken begon angstig-gejaagd
heen en weer te rennen.
Om zes uur, toen het gewone werk zou aanvangen, bleef de fabriek zo doods en
zo stil als een graf. Sefietje durfde er niet eens meer heen te lopen; 't was alsof het
haar 't leven zou kosten. Maar zij stuurde Eleken even naar 't ‘vreiwevolkskot’; en
deze kwam dadelijk terug met het ontzettend bericht, dat, noch in het
‘vreiwevolkskot’, noch waar ook in de ganse fabriek, een levend schepsel was te
zien.
- 't Es d'algemiene wirkstoakijnge, zuchtte Sefietje toonloos. Om halfzeven kwam,
als elke dag, meneer De Beule beneden.
Van op zijn kamer was hij getroffen geweest door de ongewone stilte in de fabriek;
en dadelijk vroeg hij aan Sefietje: - Hoe komt dat da ze nie'n droaien?
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- Meniere, antwoordde Sefietje, hikkend en hijgend van benauwde ontsteltenis, doar 'n es noch God noch meins in de fabrieke!
- Watte! riep meneer De Beule. En hij holde zo naar buiten. Sefietje liep in aller
ijl naar boven om madam De Beule en meneer Triphon te waarschuwen. Zij kwamen
ontdaan in de keuken, op het ogenblik dat meneer De Beule, half gek van opwinding
en woede, uit de fabriek terugkeerde.
- Wilt-e nou ne kier wa weten van die sloebers! gilde hij, van zover hij zijn vrouw
ontwaarde.
Madam De Beule hoefde niets te weten. Zij wist al meer dan genoeg. Zij wrong
haar handen in elkaar en zuchtte:
- Da es toch iets, ne-woar?
- Die sloebers! Die smeirlappen! Die leeggangers! Die voagebonden! bulderde
meneer De Beule. - Doar 'n zal gien ienen mier ne voet in de fabrieke zetten! Seffens
om ander volk!
- Wie zoen we nemen? vroeg angstig madam De Beule.
Die nuchtere vraag scheen meneer De Beule scherp te hinderen en te prikkelen.
- Ge 'n peist toch zeker niet da 'k doarmee verlegen zitte! brulde hij. Zenuwachtig
wendde hij zich tot Sefietje en beval;
- Goa iest en veural noar Stien de Leugenoare om hem te vroagen of-ie-hij de
peirden wilt oppassen. Een kreet van woede kropte in zijn keel; hij bulderde:
- Die smeirige schurken! Z'hên die oarme biesten zonder eten loaten stoan!
- 't 'n Doet, meniere; 'k hè z' ik gisteren oavend nog wa hoaver en wa heui gegeen,
zei Sefietje, hees van ontroering. En zij haastte zich naar Stien de Leugenoare toe.
Wat ze nu het allereerste nodig hadden was een stoker-machinist. Wie zou Bruun
kunnen vervangen?
Zij zochten en vonden niemand die daarvoor geschikt leek.
- Doorke Pruime, meschien? stelde madam De Beule schuchter voor. Als gesard
haalde meneer De Beule woest zijn schouders op.
- Loat ons serieus zijn, e-woar! bromde hij kwaadaardig.
Madam De Beule kroop in haar schulp terug.
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- 'k Kan ik wel stoken, zei plotseling meneer Triphon, zonder zijn vader aan te kijken.
- O, joa jongen, doe gij dátte! jubelde madam De Beule, haar zoon vol bewondering,
als een reddende engel aanschouwend.
Meneer De Beule zei niets en bleef, uit oude wrok, zijn zoon negeren; maar zijn
zwijgen zelf betekende, dat hij in die schikking toestemde.
- Als ‘stampers’, voer hij, iets zachter gestemd, voort, - zoen we Doorke Pruime,
Sies van Lierde en Vloaksken keune vroagen. Als stienknecht Peetse Fnieze; als
mulder Soarlewie Soarels.
Madam De Beule knikte goedkeurend, toestemmend. Meneer Triphon, in het besef
van de gewichtige taak, die weldra op hem zou rusten, zette een ernstig, aandachtig,
energiek gezicht: Hij rekende vlug uit, dat zijn bedrijf als stoker hem niet beletten
zou 's avonds, en ook 's zondags, naar Sidonie toe te gaan. Zij raakten op dreef, er
kwam iets zegevierends in hun stemming.
- En als vreiwevolk? vroeg madam De Beule.
Eensklaps, bij het enkel horen van dat woord, stoof meneer De Beule weer tot een
toppunt van woede op.
- Gien vreiwevolk mier, nondedzju! bulderde hij. - 'k 'n Wille gien vodden op mijn
hof mier zien! En even bliksemden zijn ogen naar meneer Triphon, alsof hij hem
omver wou schieten.
Madam De Beule drong niet aan. Zij kroop opnieuw voorzichtig in haar schulp
terug en meneer Triphon deed of hij de uitval niet hoorde en bemoeide zich even
met Kaboel en Mussche, die elkaar met de grootste aandacht besnuffelden, alsof zij
elkander in geen jaren hadden gezien. De deur ging open en Sefietje kwam binnen.
Zij zag blakend-rood van zich te haasten.
- Stien zal de peirden verzorgen. Hij es al bezig mee z'ulder hoaver te geen en ze
te kammen, berichtte Sefietje.
Dat bracht verlichting. Meneer De Beule betuigde zijn tevredenheid door een
gedempt geknor en zei:
- Da es goed. Sefie eet gij nou iest ouën boterham en goa gij tons ne kier noar
Doorke Pruimes, noar Sies van Lierdes en
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noar Vloakskes en vroagt ulder of da z'hier in 't stampkot wille komen wirken. Goa
van doar noar Peetse Fniezes en noar Soarlewie Soarels en vroagt ulder of z'als
stienknecht en als mulder wille komen.
- 'k Hè mijnen boterham al geten; 'k zal direct goan meniere, antwoordde Sefietje
onderdanig. En dadelijk was ze weer weg. Meneer en Madam De Beule gingen
insgelijks hun ontbijt gebruiken, dat Eleken, met gejaagde bewegingen en klapperende
rokken, in de eetkamer opdiende.
- Woarom luept da meissen toch altijd zue gejoagd! merkte meneer De Beule
geprikkeld op. Madam De Beule trachtte hem aan 't verstand te brengen dat ze 't
nogal druk had, nu Sefietje weg was. Kaboel en Mussche gingen, als naar gewoonte,
schooierig mee ontbijten.
De meesters waren nog niet van tafel opgestaan, toen Sefietje daar reeds terug
was. Zij hijgde van de inspanning en 't zweet stond op haar mager aangezicht. Zij
zag er tragisch uit en bracht teleurstellende tijdingen mee.
- Meniere, zei ze, met een stem die haast geen klank meer had, - die meinschen
zijn amoal in 't wirk en 'k 'n hè niemand anders as Vloaksken keune krijgen.
- Godverrr...! bulderde meneer De Beule met een vuistslag op de tafel dat de kopjes
en de schaaltjes ervan rinkelden.
Sefietje stond 't huilen nabij. Madam De Beule sperde schrikogen open. Meneer
Triphon voelde de kracht in zich wankelen.
- Zoen we niemand anders keune krijgen? zuchtte madam De Beule.
- 'k 'n Wille godverrr ...niemand anders mier! bulderde meneer De Beule, met een
nieuwe, rinkinkelende vuistslag op de tafel. - 'k Sluite mijn kot, 'k legge stille en we
zillen ne kier zien wie dat het 't langst zal uithouwen!
Hij stond op, rukte buiten, holde, dik van woede, naar de fabriek toe.
- Wa goan we nog beleven! zuchtte madam De Beule handenwringend.
Sefietje trok geknakt, alsof ze de genadeslag gekregen had, naar haar keuken terug.
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XXXV
Meneer De Beule hield stug en hardnekkig woord. Hij ging zelf al de deuren van de
fabriek op slot doen, overtuigde zich dat Stien de Leugenoare en zijn knecht Komijl
voorlopig de paarden zouden voeren en verzorgen; en toen Vloaksken, de enige
arbeider die zich bereid had verklaard in de fabriek te komen werken, in de loop van
de morgen verscheen om te horen wat zijn taak zou zijn, ontving meneer De Beule
hem koel en nurks en verklaarde hem op zeer besliste toon, dat hij zijn fabriek gesloten
had en er voorlopig niet aan dacht die weer in gang te zetten.
Enige dagen verliepen. Meneer De Beule liep als een dondergod heen en weer,
zonder eigenlijk iets uit te voeren. Meneer Triphon, die nu absoluut niets meer te
doen had, drentelde insgelijks doelloos rond en trachtte vooral elke ontmoeting met
zijn vader te vermijden; en madam De Beule was een en al klagen en zuchten, terwijl
in de keuken de doodse stilte heerste als van een graf. Alleen Eleken bleef nog steeds
gejaagd heen en weer rennen en dit prikkelde meneer De Beule zo buitenmate, dat
hij haar eens tegenhield en, wijl hij nu op niemand meer te brommen had, eensklaps
heftig tegen haar begon te ‘schieten’.
- Nondedzju! woarveuren luept-e gij azue standvastig over end were! brulde hij
woedend.
- Ha, om mijn wirk te doene, meniere, schrikte 't meisje hevig.
- Keunt-e da nie wa rustiger doen,... verdome! raasde meneer De Beule.
Het meisje zei niets meer, schoof schuchter weg, met zachter gefladder van rokken;
maar heel die middag liep ze met betraande ogen rond en 's avonds kwam Sefietje
met roodgevlamde konen aan madam De Beule mededelen, dat Ele-
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ken waarschijnlijk met het eind van de maand vertrekken zou.
Over de stemming onder de stakende werklui waren diverse geruchten in omloop.
Het heette dat zij vastbesloten waren al hun eisen onvoorwaardelijk vol te houden,
maar er werd ook verteld, dat de vrouwen van enkelen, minder met het besluit
ingenomen, begonnen te klagen en te mopperen en aandrongen om hun mannen weer
aan 't werk te krijgen.
De stakers liepen soms slenterend door de straten en trokken dan bij voorkeur
voorbij meneer De Beules huis, als bij wijze van protest of uitdaging. Enkelen hadden
het socialistisch krantje in de hand en lazen dit met opzet, zodat men het vanuit
meneer De Beules woning goed kon zien. Er hadden reeds twee artikels in gestaan
over de staking, waarin natuurlijk hun partij genomen werd en waarin meneer De
Beule, met een zinspeling op zijn naam, als een beul en bloedhond afgeschilderd en
uitgescholden werd. Bedoelde krantjes werden dan ook telkens heimelijk in meneer
De Beules brievenbus gestopt.
Pierken voerde de bende aan en hield soms in de straat drukke betogen. Fietriene
liep naast hem, meestal de enige vrouw; een enkele maal vergezeld door Lotje of
door Zulma. Free, Poeteken, Leo, Fikandoes-Fikandoes, Bruun de stoker, Miel da
kalf uek! en nog een paar anderen kuierden mee, met de handen in hun broekzakken,
blijkbaar zich vervelend, in doelloos wachten op een oplossing, die maar niet scheen
te zullen komen. Berzeel was niet te zien. Het heette dat hij naar zijn gemeente terug
was. De mensen kwamen nieuwsgierig op hun drempels staan waar de stakers
voorbijtrokken en heel het dorp was plotseling verbazend stil geworden, sinds men
er de hoge schoorsteen van de fabriek niet meer zag roken en er het bonzend gedreun
der op en neer dansende heien niet meer hoorde.
Soms liepen Stien de Leugenoare en zijn knecht Komijl een eindje met de stakers
mee. Dat was een hele gebeurtenis geweest. Toen meneer De Beule dat voor 't eerst
van achter zijn gordijnen zag, ontvlamde hij in zulk een heftige woede, dat hij op
staande voet de beide mannen uit hun betrekking bij de paarden wilde ontslaan. Het
smeken van zijn vrouw
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en het nuchter besef dat hijzelf dan wel gedwongen zou zijn de dieren te verzorgen
en te voeren, bracht hem echter tot een rustiger beschouwing van 't geval en hij
besloot, alvorens zulk een krasse maatregel te nemen, Stien en zijn knecht eens over
de zaak te onderhouden. Hij ging naar de stal toe op het uur dat hij wist dat ze daar
waren en zei, met moeite zijn ziedende toorn beheersend:
- Stien, 'k hè ou doar van den uchtijnk mee de voagebonden zien luepen!
- Joajik meniere, antwoordde Stien, die dadelijk begreep waarover meneer De
Beule het had... - Joajik... en 'k zoe wille zien dat dat onnuezel spel gedoan woare.
- Veur mij mag het tien joar lank duren! blufte hoog meneer De Beule.
- Veur mij niet, meniere; veur mij niet! riep Stien met nadruk. - Ik ben d'r uek mijn
wirk mee kwijt in de fabrieke. Ik zoe willen hên da ge van weerskanten overienkomt!
Stien, die gek deed als hij dronken liep en opepitade, kon, als hij nuchter was, wel
eens goed en zuiver oordelen, evenals hij goed werken kon, wanneer hij maar wilde.
Hij kende ook geen schuchterheid en durfde doorgaans flink de dingen zeggen. Hij
keek meneer De Beule met vrank-eerlijke ogen aan en voer voort:
- 'k Hè mee allemoal gesproken en d'r zijn goeje en slechte onder, meniere. Pier
vroagt te vele en 't es hij die d'ander opmoakt. Fietriene es mee hem en Fikandoes
uek. Moar 'k 'n hè d'r gien doekskes aan gedoan; 'k hè ulder gezeid da ze te vele
vroegen en da z'ongelijk hán. Moar als d'ander iets kregen, meniere, ze zoen kontent
zijn en were kome wirken. - Niets. Giene cens! brulde meneer De Beule.
- G'hèt ongelijk, meniere! G'hèt gruet ongelijk! antwoordde Stien vrijpostig.
- 't Koud Kieken hee mijn peirden zonder eten loate stoan! hikte meneer De Beule,
rood van toorn.
- 't Spijt hem meniere; hij 'n zoe 't nie mier doen, verzekerde Stien. En Komijl
herhaalde Stiens woorden, even wrijvend aan zijn rode, dikke neus, alsof dit orgaan
mee zijn mening bekrachtigde:
- Nie,... noeit mier doen.
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- As ze moar ‘iets’ 'n kregen! drong Stien de Leugenoare aan. - Bij veurbeeld: telkens
twie dreupels in ploatse van ienen; en 's oavens ten halver achten uitschien in ploatse
van ten achten. 'k Gelueve da ze doarmee bijkans allemoal kontent zoen zijn. Van
Free, en Pee, en Ollewaert, en Berzeel weet ik het zeker. En d'ander zoen
woarschijnlijk volgen...! - Joa, twie dreupels in ploatse van ienen, echode Komijl.
En zijn rode neus bewoog in zijn roetig gezicht, alsof hijzelf die heerlijkheid reeds
proefde.
- Niets! Niets! herhaalde stug meneer De Beule, met nog sterkere nadruk. En hij
verliet de stal om aan 't gesprek een eind te maken.
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XXXVI
't Was eigenaardig en niemand wist of begreep eigenlijk hoe het gerucht in omloop
kwam, maar 't liep hardnekkig door het dorp: dat de arbeiders zouden tevreden zijn
en dat de staking eindigen zou, als meneer De Beule erin toestemde een halfuurtje
minder te doen werken en dagelijks twee borrels meer te geven.
Sefietje had ervan gehoord; en Eleken, die nu toch maar niet op 't einde van de
maand zou weggaan, had ervan gehoord; en ook madam De Beule had ervan gehoord:
het hing als 't ware in de lucht en men kreeg soms de indruk alsof de mensen, die
met de neus in de wind op de hoeken van de straten stonden, de gevolatiliseerde
emanaties van de verzoenende alcohol aan het opsnuiven waren. Het liep naar 't einde
van de eerste stakingsweek en men voelde dat de zondag als een dag van crisis
naderde, waarop het conflict, of bijgelegd, ofwel verscherpt zou worden. Al vroeg
in de ochtend zag men Pierken gejaagd en met gefronst gezicht door de straat lopen;
en om tien uur, na afloop van de hoogmis, werd door vreemde venters het socialistisch
courantje uitgedeeld, waarin een hevig-bits artikel voorkwam tegen de verlopen
broeders, die er eventueel aan denken zouden, hun heiligste rechten en hun
waardigheid als mens voor een smerige, giftige borrel jenever te verpanden.
Om elf uur verscheen Stien de Leugenoare in meneer De Beules huis. Hij was
licht aangeschoten, met vochtig-strakke ogen, klaar om te opepitaën. Maar hij hield
zich goed, vroeg halsstarrig om meneer even te spreken; en toen deze eindelijk, niet
zonder weerzin, te voorschijn kwam:
- Mag ik, meniere? Mag ik? vroeg hij dringend.
- Wa mient-e, Stien? vorste meneer De Beule, achterdochtig wenkbrauwfronsend.
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- Ulder zeggen da ze twie dreupels zillen krijgen en ten halverachten meugen
uitschien?
- O, doe het toch! smeekte madam De Beule, die 't gesprek bijwoonde.
- Moar 'n bemoeit ou doar ne kier nie mee! riep meneer De Beule gesard.
Madam De Beule ging schuchter opzij en zuchtte.
Stien keek strak meneer De Beule aan, voelde dat hij wankelde.
- 'k Goa 't ulder zeggen! 'k Goa 't ulder zeggen! jubelde hij, plotseling geestdriftig
en week opgewonden naar de deur.
- Ge moet weten wat da ge doet, Stien! riep meneer De Beule bijna dreigend.
- 'k Wete wat da 'k doe! 'k Wete wat da 'k doe! antwoordde Stien gans opgetogen.
En in een ruk was hij weg. - Ze zillen komen! zuchtte madam De Beule, als van een
zware last bevrijd.
Maar meneer De Beule keek haar nijdig aan en zei:
- Ge'n weet gij doar niets van. En bovendien 't es nog de vroag of ik ze loate were
komen.
Madam De Beule vond het beter niets meer te zeggen. Zij ging bij Sefietje in de
keuken het middageten bestellen.
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XXXVII
De zondag verliep, zeldzaam en buitengewoon stil. De rust als iets doods, alsof het
ganse dorp was leeggelopen. Meneer Triphon, die tegen vijf uur thuiskwam, berichtte
dat hij, tot zijn grote verbazing, Berzeel in 't dorp ontmoet had en dat hij niet dronken
was.
- Was hij nie zat! riep Sefietje, eveneens ten diepste verwonderd en bijna, als door
iets abnormaals, verontrust en teleurgesteld.
- Nien hij, absoluut nie zat. Zue nuchter of da 'k zelve ben, bevestigde meneer
Triphon.
- Ha moar jongens toch! riep Sefietje met een soort van consternatie. En de rode
agitatie-vlammen kwamen op haar konen.
- Scheelt er iets? vroeg madam De Beule op 't geluid van de stemmen uit haar
kamer komend.
- O, ba nien 't, memá. Anders nie of da Berzeel in 't dorp luept en dat hij nog nie
zat 'n es, herhaalde meneer Triphon. - Zue! Ha, dat es wel! meende madam De Beule.
Meneer De Beule, die in zijn bureau aan 't schrijven was, kwam insgelijks, op 't
geluid van de stemmen, vragen wat er gaande was. Madam De Beule deelde hem de
abnormale tijding mede, eraan toevoegend, dat het haar een bijzonder gunstig teken
scheen.
- Was hij alliene? vroeg meneer De Beule aan zijn vrouw, als naar wrokkige
gewoonte systematisch vermijdend rechtstreeks tot zijn zoon het woord te richten.
- Was hij alliene, Triphon? bracht bedeesd madam De Beule de vraag over.
- Huel alliene, antwoordde meneer Triphon op matte toon, van zijn kant ook
vermijdend om zijn vader aan te kijken.
- 't Kan nog komen. 't 'n Es nog niet te loat om zat te lue-
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pen, meende meneer De Beule smalend. Toch was hij niet bepaald uit zijn humeur,
die middag. Integendeel. Hij had bijna iets opgewekts, in zover althans als zulks bij
hem mogelijk was. Hij stak een kort eindje sigaar op, wat doorgaans een goed teken
was en ging terug naar zijn bureau. Kaboel en Mussche, die elkaar even als vreemden
oversnuffeld hadden, volgden elk zijn meester.
Toen het op de kerktoren zes uur geslagen had, kwam meneer De Beule weer uit
zijn bureau en ging, door Mussche vergezeld, zijn ronde doen om de fabriek. Bij de
paardestal gekomen zag hij, op korte afstand, drie mannen met elkaar in druk gesprek.
Hij herkende Stien de Leugenoare, zijn knecht Komijl en, tot zijn niet geringe emotie...
het Koud Kieken!
Het bloed golfde in meneer De Beule op en hij had een machinale bevlieging om
de paardeknecht, die de vorige zondag zijn dieren zo schandelijk en zo moedwillig
had verwaarloosd, weg te jagen. Een even vlugge, werktuiglijke bezinning, weerhield
hem. Het drietal stond met de rug naar hem toe en had hem niet zien komen; hij
wenkte Mussche, trok zich terug, bleef daar even staan, achter een muur verscholen.
Het zeer geanimeerd gesprek klonk tot hem door, zonder dat hij er eigenlijk de zin
van kon opvangen; maar hij zag 't Koud Kieken met de haverzeef naar buiten komen
en hoorde hem de korrels heen en weer schudden, terwijl het lichte kaf, met stof
gemengd, als ijle rook over de binnenplaats wegwoei. 't Koud Kieken had dus
ongevraagd zijn taak hervat! 't Koud Kieken althans staakte niet langer.
Meneer De Beule keerde zich voorzichtig om en stapte weer naar huis toe. Madam
De Beule zag hem in agitatie komen en vroeg, zodra hij binnen was:
- Wa scheelt er dan? Ge ziet er zue gealtreerd uit!
- Wat dat er scheelt! hijgde meneer De Beule: - Da 'k mij moe inhouen of da 'k er
doar ienen van 't hof zoe sehuppen! - Och Hiere toch! Wie datte? schrikte madam
De Beule. - 't Koud Kieken! Hij es bezig mee de peirden te geven!
- O! ge'n meugt niet! Ge'n meugt niet! angstigde madam De Beule met smekend
uitgestrekte handen.
- Zoe 't hij meschien nie verdienen? raasde meneer De
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Beule.
- Joaj! Joaj! Moar ge'n meugt toch niet!
- Dat 't nie 'n woare...! bromde meneer De Beule dreigend. - Nie, nie; os 't ou b'lieft
'n doe 't niet! smeekte madam De Beule.
Meneer De Beule deed of hij slechts met de grootste moeite tot bedaren was te
brengen, maar gaf toch eindelijk met weerzin toe. Alleen zwoer hij dat hij het Koud
Kieken weg zou schoppen, als er voortaan ook maar het minste aan zijn dienst ontbrak.
- Doar 'n zal veurtaan wel niets mier aan ontbreken. Z' hên nou ne kier 'n lesse
g'had! meende verzoenend madam De Beule. En zij troonde hem zachtjes mee naar
de eetkamer, waar Eleken het avondmaal kwam opdienen.
Er was kip met sla, waar meneer De Beule buitengewoon veel van hield; en hij at
met graagte en overvloedig, alsof hij een vijand verslond.
Na het eten droop meneer Triphon stil af en ging in de schemering naar Siednie
toe.
- Och Hiere! zuchtte madam De Beule tot Sefietje, die in het geheim was, - Och
Hiere! Hoad hij da nou toch veur dezen oavend geloaten!
- Joa joa, medám, past op os g'in d'handen van 't slecht vreiwevolk zit! antwoordde
Sefietje alarmistisch.
Madam De Beule drong niet aan, ging weer in de huiskamer om haar man daar
bezig te houden.
Gelukkig kwam meneer Triphon heel vroeg terug. Hij was daar reeds om halftien
en bracht een eigenaardig bericht mee, dat hen allen zeer verbaasde: Pierken liep nu
zat in 't dorp; Pierken, die anders nooit dronk en nu met Fikandoes-Fikandoes de
herbergen afliep en overal wilde ruzie maken. Berzeel was bij hem, absoluut nuchter,
en heel bezadigd, zich inspannend om Pierken te bedaren en hem met zich mee naar
hun logement te krijgen. Zij waren juist uit de Ope van Vrede gekomen en trokken
nu naar 't Kloefken toe.
- Ha moar jongens toch! riep madam De Beule met in elkaar geslagen handen.
Meneer De Beule slaakte een korte, nijdige grijnslach.
- 't Es den omgekierde weireld! schimpte hij.
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Meneer Triphon ging met een bewust gevoel van zelfvoldaanheid naar de keuken
toe. Hij vond er Sefietje met roodgevlamde konen in grote agitatie, terwijl Eleken
gejaagd heen en weer liep.
- Bruun de stoker hee doar geweest, fluisterde Sefietje.
- Bruun de stoker! Woarómme! riep meneer Triphon verbaasd.
- Om de sleuders!
- De sleuders van de fabrieke?
Sefietje knikte zwijgend.
- En hè-je z'hem gegeven?
- Hij hee ze gepakt! zei Sefietje.
- Hè-je 't aan pepá gezeid?
- Moar nien nien ik! hijgde Sefietje.
Meneer Triphon zette, zijn pet op, holde in de duisternis naar de fabriek toe. Hij
rukte aan al de deuren, vond alles dichtgesloten. Boven de deur van de paardestal
zag hij licht op het slaapkamertje schemeren. Hij begreep dat het Koud Kieken daar
op zijn post was en sloop stilletjes weg. Met een gevoel van onrust en onzekerheid
werd de nacht ingegaan.
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XXXVIII
Om vier uur was Sefietje reeds wakker. Het kwam haar voor, alsof ze in haar lichte
slaap, iemand onder haar raam had horen voorbijgaan. In de grijze ochtendschemering
lag zij een hele poos te luisteren, hoorde niets meer. Maar de onrust broeide in haar;
zij stond op, schoof het gordijntje weg, keek in de mistig-grijze tuin.
Een doffe kreet ontsnapte haar. Over de nog schemerige hoge kruinen van de
bomen, rekte de fabrieksschoorsteen zijn rechte, bleekrode kaars uit en uit de zwarte
opening krinkelde een lichte, rosse rookpluim ten ijlen hemel op. Sefietje begreep
dat Bruun daar reeds aan 't stoken was, dat de staking was geëindigd en dat straks
de fabriek weer werken zou. Eén ontzaglijk diepe vreugde trilde in haar, met de
belangen van de familie vergroeide, slavenziel. Zij ging naar 't bed van Eleken toe
en maakte haar wakker.
- Wat es er? Wa scheelt er? gilde de jonge meid in wilde angst.
- Zwijgt! De koave van de fabrieke ruekt! De koave van de fabrieke ruekt! jubelde
Sefietje.
- Och!... kreunde Eleken en sliep zwaar weer in.
Om zes uur, precies om klokslag zes uur, hoorde Sefietje, die reeds ruim drie
kwartier zenuwachtig-opgewonden in haar doodse keuken zat te wachten, een
welbekend gegons en een poos daarna begonnen de heibalken als 't ware een
vreugdepas te dansen. Dadelijk waren meneer en madam De Beule en meneer Triphon
beneden. De triomf glansde op hun gelaat en meneer De Beule juichte vinnig:
- Haha!... Z'hên toch 't huefd in de schuet moeten leggen, de mannekes!
- Zoe 't vreiwevolk doar uek zijn? vroeg madam De Beule. Eleken werd op staande
voet naar de fabriek gezonden. Zij
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keerde bliksemsnel terug en berichtte:
- Al 't vreiwevolk es op ulder wirk, uitgeweird Fietriene. - De diee 'n moe uek
moar nie mier komen! smaalde meneer De Beule.
Zij gingen dadelijk aan hun ontbijt en beraadslaagden wat hen nu te doen stond.
- D'r noartoe goan! meende meneer Triphon.
Meneer De Beule maakte een zenuwachtige beweging. Hij wilde zijn zoon niet te
woord staan; hij wendde zich tot zijn vrouw en zei:
- As ik goa, schup ik ze wig! Zoe-je gij nie beter goan?
- 'k Zal goan, antwoordde madam De Beule, terstond bereid.
- En zegt ulder surtout, as 't nog ne kier gebeurt, of as er uek nog iets mankeert
aan ulder wirk, da 'k z'allemoal op stroate schuppe! foeterde meneer De Beule.
Madam De Beule zweeg. Zij maakte spoed met haar ontbijt, stond op.
- Goa-je gij mee? vroeg ze aarzelend en schuchter aan meneer Triphon.
Zij vreesde verzet van haar man, doch hij zei niets. Hij negeerde zijn zoon, maar
vond het blijkbaar wel goed, dat deze in zijn plaats de onplezierige opdracht hielp
waarnemen. Moeder en zoon kwamen in de heerlijke zomerochtend buiten.
De frisse bloemen bloeiden in de schone tuin, nog gans wazig bepareld en bedauwd,
als omfloerst met licht-doorschijnend grijs over hun rode en paarse en blanke weelde.
De bomen droomden nog: alleen de hoogste kruinen tintelden goudgroen in 't rijzend
zonnelicht. De bladstille atmosfeer was van een heerlijk-verkwikkende frisheid, als
vloeide ergens onzichtbaar een overmilde bron van gezondheid en geluk. Zij kwamen
bij de machinekamer en openden de deur. De rode muil van 't vuur stond gapend
open en Bruun de stoker was druk bezig grote schopvollen steenkool in de
verslindende oven te schieten. Zijn bezweet gezicht zag in de felle weerschijn rood;
zijn zwarte baard krulde fijn, als donkergloeiende metaaldraad. Hij schoof heel vlug
opzij toen hij madam De Beule en haar zoon zag binnenkomen en groette,
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beleefd, maar gewoon, alsof er niets gebeurd was:
- Dag medám. Dag menier Triphon.
- Dag Bruun, antwoordden zij beiden.
Er was een korte stilte. Bruun ging ijverig voort met kolen op het vuur te schieten,
maar madam De Beule, bewust dat ze toch iets moest zeggen, riep al haar moed
bijeen en sprak: - Moar Bruun, wa hèt-e gulder toch gepeisd van ons azue in de steek
te loaten?
Bruun kuchte. Het leek er wel naar of hij een antwoord wou geven, doch het kwam
er niet uit. Hij kuchte nog eens en keek met aandacht in zijn vuur, dat hij even met
een lange pook oprakelde.
- 't 'n Zoe toch gienen twiede kier meugen gebeuren, Bruun, ging madam De Beule
kalm voort; - nou hee 't meniere nog deur de vijngers gezien, moar dat 't nog ne kier
moest gebeuren 't'n zoe nie gepast zijn, zille!
Bruun hield op met rakelen en keek madam De Beule even aan. Hij wou beslist
iets zeggen en uitte alvast een klank. Doch verder kwam het weeral niet; het scheen
of Bruun de woorden maar niet vinden kon die hij behoefde om zijn gevoelens uit
te drukken. Madam De Beule drong trouwens niet aan. Zij had hem nu gezegd wat
ze te zeggen had; en met meneer Triphon trok ze naar 't ‘stampkot’ toe, waarin de
heien oorverdovend dreunden.
Meneer Triphon merkte met de eerste oogopslag, dat twee van de banken onbezet
waren: die van Pierken en van Fikandoes! Hij fluisterde 't vlug zijn moeder in 't oor;
en zij schoven langzaam langs de rij, de stille groet van de arbeiders beantwoordend.
De anderen waren er allemaal. Berzeel was er, absoluut nuchter, en heel ernstig,
heel deftig; alsof hij 't gevoel had, dat nu een grote en gewichtige verantwoordelijkheid
op hem rustte. Leo was er, Free was er, Poeteken was er, en ook Ollewaert, allen
even stil en ernstig, met geconcentreerde gezichten, of zij zware problemen
bestudeerden. Pee stond reeds witbestoven als een sneeuwman bij zijn ratelende
graanmolen; en Miel, da kalf uek! en de andere ‘steenbok’ liepen ijverig om hun
reusachtige pletstenen rond. Miel bleef even onbeweeglijk staan toen hij madam De
Beule en me-
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neer Triphon zag naderen en zijn dikke wenkbrauwen trokken zich bijna tot in zijn
laaggeplante dichte haren op. Het leek wel of hij nog geen zier begrip had van alles
wat gebeurd was en maar steeds naar de oplossing van 't raadsel wachtte.
De mannen hadden gegroet zonder een ogenblik hun werk te staken; en het gebons
van de heien was zo hevig, dat madam De Beule en haar zoon eigenlijk geen kans
zagen om daar, welk gesprek ook, aan te vangen. Er was ook feitelijk niets anders
te zeggen dan 't geen ze reeds aan Bruun hadden gezegd, die het hun wel zou
overbrengen; alleen hadden zij wel willen weten waarom Pierken en Feelken niet
gekomen waren en wat die twee ook verder in hun schild voerden. En meneer Triphon,
gebruik makend van een kort moment betrekkelijke stilte, vroeg het, met een gilstem,
aan Berzeel:
- Komt Pier nie mier?
- Joajoaj, meniere, moar hij es 'n beetse ziek; hij hee huefpijne! gilde Berzeel terug.
- En Feelken!
- Dat 'n weet ik nie, meniere, antwoordde Berzeel met het
gespannen-verantwoordelijk gezicht van een minister.
De heien raasden harder op, de mannen zaten in hun werk verdiept; en madam De
Beule en meneer Triphon, niet verder aandringend, verlieten het ‘stampkot’ om zich
naar het ‘vreiwevolkskot’ te begeven. Toen zij zich nog even bij de deur omkeerden
zagen zij van ver Bruun de stoker die half achter een balk verscholen, hen bij de
ingang van de machinekamer stond na te loeren.
In 't ‘vreiwevolkskot’ hadden zij gelegenheid te over om zich volkomen uit te
spreken. Ook daar waren zij allen op hun post, behalve Fietriene; en zodra Madam
De Beule en haar zoon binnenwaren, begonnen Mietje, Lotje en ‘de Witte’ geweldig
uit te varen tegen Pierken en te schelden op Fietriene, die hen allen, zo sterk tegen
hun zin, tot werkstaking gedwongen hadden. Het oude Natse huilde griezelig en zei
dat het toch ‘zulk een schrikkelijk dijngen’ was; en allen waren ze 't er over eens dat
het nooit meer zou gebeuren en dat ‘Fietriene’ maar nooit meer een voet in hun ‘kot’
zetten mocht.
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- Moar hoe es 't toch meugelijk van ulder azue te loaten opmoaken! riep madam De
Beule, van ergernis en verontwaardiging haar beide handen ten hemel slaand.
- Ha, dom zijn! Ha, zot zijn! gilde Lotje; en barstte ook plotseling in tranen uit.
- Och Hiere, medám, da zijn toch dijngen! Da zijn toch dijngen! snikte en smeekte
't oude Natse handenwringend.
- Da z'er nog ne kier over beginnen! 'k Sloa ze de kop af! gilde ‘de Witte’ dreigend.
Die algemene heftigheid van de vrouwen maakte verdere verwijten overbodig.
Madam De Beule beperkte dan ook haar betoog tot goede raadgeving voor de
toekomst en tot de allerernstigste waarschuwing om vooral nooit te herbeginnen.
- Zij moar gerust, medám! beloofden zij allen. En 't zwarte Mietje Compostello,
met haar grafstem, voegde er nog aan toe:
- 'k Zoe op mijn bluete kniens van hier tot aan de kirke willen kruipen as 't nie
gebeurd 'n woare!
Madam De Beule en haar zoon gingen heen. Meneer Triphon had in het
‘vreiwevolkskot’ geen enkel woord hoeven te spreken. Meneer De Beule, in huis,
triomfeerde nijdig, toen hij door zijn vrouw het relaas van hun bezoek hoorde.
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XXXIX
Tegen tien uur, toen het ogenblik gekomen was, dat ze met de jeneverfles zou
rondgaan, maakte zich een geweldige agitatie van Sefietje meester. Wat moest ze nu
eigenlijk doen: een of twee borrels schenken? Met rode vlekken in 't gezicht kwam
ze bij madam De Beule haar orders vragen.
Madam De Beule wist het ook niet. Er was geen bepaald akkoord gesloten; 't was
alles zo maar losweg door bemiddeling van Stien de Leugenoare gegaan. Zij ging
naar haar man toe om raad.
- Ze verdienen het niet; hoegenoamd niet! antwoordde meneer De Beule chagrijnig.
Zoals wel meer met hem gebeurde, was zijn humeur zonder enige merkbare reden,
geheel weer omgeslagen en zat hij dik van wrevel en ontstemming, tussen stapels
papieren, aan zijn bureau.
- Zillen we z'er toch moar twieë geven, terwille van de vrede? stelde madam De
Beule schuchter voor.
Hij weigerde zich duidelijk te uiten. - Ge ziet hoe da'k hier tot over mijn ueren in
mijn wirk zitte! Keunt-e mij nou toch gien uurken mee ruste loaten? bromde hij
kregel.
Madam De Beule droop af naar Sefietje, die in zwijgende angst met haar fles stond
te wachten.
- Hij 'n wil het niet zeggen, zuchtte zij.
- Wa moen we toch doen? fluisterde Sefietje bevend.
- Geeft er ulder moar twieë! besloot madam De Beule na een korte aarzeling.
Sefietje ging. Zij kwam in de machinekamer, stond voor Bruun de stoker. Zij
groetten elkaar gewoon en koel, alsof er niets gebeurd was en Sefietje schonk de
borrel vol. Bruun sloeg hem in één teug naar binnen, hield even 't glaasje in de hand,
keek naar Sefietje.
- Nog? vroeg ze toonloos.
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Hij knikte, zij schonk weer vol, hij sloeg de drank naar binnen, gaf haar het glas
terug. Zonder een woord ging ze naar 't ‘stampkot’ toe.
Daar was Berzeel de eerste aan de beurt. Hij had nog steeds zijn gewichtig-streng
gezicht van bewust verantwoordelijkheidsgevoel, hij keek even tersluiks en schichtig
naar de fles en 't glaasje, als mat hij met het oog de inhoud. Sefietje schonk in. Hij
ledigde evenals Bruun, in één adem. Toen aarzelde hij. Zijn vingers beefden licht;
hij scheen te willen geven en meteen te willen krijgen. Sefietje begreep niet goed,
meende eerst dat hij bedankte. Het glaasje en de fles maakten wederzijds een dubbele
beweging: van elkander weg en naar elkander toe, tot Sefietje duidelijk begreep en
voor de tweede maal volschonk. Berzeel had een lekkerbekkerig gegrinnik van
tevredenheid en zijn ogen glinsterden. - Merci, zei hij, het lege glas aan Sefietje
teruggevend.
Al de anderen hadden het korte schouwspel met de grootste aandacht en de diepste
spanning waargenomen. Zij hielden even hun heibalken op om er geen schim van te
verliezen. Free en Leo glimlachten en bewogen machinaal hun lippen; het kleine
Poeteken keek stralend-verrukt, als een engel die de hemel voor zich ziet opengaan;
Ollewaert nam alvast zijn tabakspruim uit de mond en lei die op zijn bank om ze dan
later weer in zijn mond te proppen; Pee kwam sneeuwwit uit het meelstof van de
maalderij; en Miel, da kalf uek! stond zowaar ook te glimlachen, met breed-uitgezette
mond en 't laaggepruikte dichte haar bijna tot in zijn ogen. Zij dronken en zij kreunden
van genoegen en dadelijk was er een opgewekte stemming en liet Leo weer als
vroeger, ofschoon nog ietwat ingehouden, zijn gekke ‘Oajoáek!’ horen. Sefietje zei
niets, kweet zich plichtmatig van haar taak met rode agitatievlekken in 't gezicht. Zij
haastte zich zoveel zij kon, zwijgend-hostiel; en zodra ze klaar was liep ze 't
‘stampkot’ uit en spoedde zich naar 't ‘vreiwevolkskot’ toe. Maar vóór ze nog zover
was kwam Stien de Leugenoare opdagen, gevolgd door zijn knecht Komijl, die een
ijzeren roede droeg; en dadelijk hielden zij Sefietje staan en vroeg Stien haar
triomferend wat ze van de onverwachte oplossing wel dacht. - Ha!... da ge gulder
amoal firme dronkoars zijt! beet
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Sefietje nijdig van zich af.
- Ha moar Sefie toch! Hoe keunt-e da zeggen! protesteerde Stien met kracht.
Inderdaad was hij flink aangeschoten; zijn ogen glommen glazig; en hij kwam strak
vóór Sefietje staan en begon te bromneuriën:
- Ooooooooooo...
- Ala toe toe, loat mij moar deure; 'k 'n ben mee al die konten nie gediend, knorde
Sefietje.
- Pepita... peeeeee... pepepepita... pepita... pepita! ging Stien met
dronkemanshardnekkigheid voort. Maar plotseling, geheel van toon veranderend:
- Sefie, gee ons uek nen dreupel.
- 't Denke mij dat-e gulder al dreupels genoeg hèt! antwoordde Sefietje weiger.
Opnieuw veinsde Stien de diepste verontwaardiging.
- Ha, sakkerdeke! We 'n hên nog nie anders g'had as ne spoelkom káffee! gilde
hij. En hij dwong Sefietje, wie 't huilen nabij stond, hun elk twee borrels uit te
schenken, evenals aan 't werkvolk van de fabriek.
In 't ‘vreiwevolkskot’ heerste, toen Sefietje er binnentrad, nog steeds de grootste
opwinding. Natse begon terstond weer te schreien zodra zij Sefietje gezien had en
Lotje en ‘de Witte’ waren nog aldoor aan 't razen, terwijl ze nu nijdig uitrekenden
welke geldelijke schade die onbekookte werkstaking hun reeds berokkend had. En
met Sefietje gaven ze nog eens heftig af op Pierken en vooral op Fietriene, die, naar
zij beweerden, nog erger en nog slechter was als Pierken zelf. De opschudding was
zó geweldig, dat Sefietje erdoor vergat haar borrels in te schenken.
- Hoe zit da nou, jong? vroeg haar eindelijk het zwarte Mietje met een
geheimzinnige glimlach.
- Hawèl elk twieë, antwoordde Sefietje mat. En zij begon uit te schenken.
Dat bracht terstond een heel andere stemming teweeg.
- W'hên toch wa verkregen, meende Lotje, lustig drinkend. Zij goot de eerste borrel
binnen of het water was, maar met de tweede had ze wel enige moeite. Zij huiverde
en knikte en trok even een raar gezicht.
- 't Es 'n beetse kurt op mallekoar, moar toch goed, zei ze,
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het glas aan ‘de Witte’ overreikend. En allen namen, evenals Lotje, om hun beurt de
beide borrels, minder omdat zij er zo bijzonder veel lust in hadden, dan wel omdat
het nu hun recht was; en alleen het oude Natse kokhalsde voor de tweede borrel en
wou het glaasje van zich afwenden. De anderen echter, vonden dit zeer verkeerd,
meneer De Beule kon er wellicht uit opmaken, dat een borrel genoeg was voor de
vrouwen. En zij dwongen Natse ook de tweede leeg te drinken, waarbij Natse
ogenblikkelijk opnieuw begon te zuchten en te huilen, tragisch bewerend dat al die
‘altroassies’ haar het leven zouden kosten.
Toen was er goed uurtje van blijde, opgewekte stemming in heel de fabriek. De
drank werkte na, deed al het nare vergeten, toverde het verkwikkende voor. Er gingen
grappen op tussen 't gedreun van de heibalken en in het ‘vreiwevolkskot’ werden
liedjes gezongen, met hooggalmende neusstemmen, als in de goede, oude tijd. Om
elf uur viel dan weer een stilte van zwaarmoedige gedruktheid in. De alcohol had
zijn werking gedaan; zij voelden zich loom en ietwat ‘deuzig’ en kregen honger.
Buiten scheen de blijde zomerzon in al haar pracht en wie zo vanuit de bloeiende
tuin of van de binnenplaats in een van de ‘kotten’ kwam, kreeg, de indruk of hij in
een kille kelder trad. De arbeiders zwegen nu weer, met ernstige gezichten machinaal,
hun werk verrichtend. Een atmosfeer van weemoed en teleurstelling scheen
beklemmend onder de oude, verweerde balken van de lage zoldering te hangen. Er
sloop iets hopeloos in de gemoederen.
Om twaalf uur werd de machine stilgelegd en trokken zij in kudde huiswaarts. De
klompen klonken hol langsheen de straten. Veel mensen stonden nieuwsgierig kijkend
op hun drempel en murmelden, niet zonder een zweem van leedvermaak en spotternij:
- 't Hee nog gauwe gedoan geweest mee de wirkstoakijnge. De werklui hielden
zich of ze 't niet hoorden; zij gingen haastig thuis wat eten en om één uur waren zij
in de fabriek terug.
Van een tot vier was het weer dof en lusteloos werken. Zij keken soms triestig
vanuit hun donker, dreunend hok naar de rijpende appels en peren die bloosden in
de kruinen van
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de smidsetuin daarnaast, of zij zagen, achter de op en neer dansende heien en door
de grote ramen van de machinekamer heen, de schone, grote bomen, die rijk stonden
te zomerglanzen in meneer De Beules lusthof.
Om vier uur gingen zij allen met hun boterham en koffiekruik op de binnenplaats
zitten langs de muur. Dat beurde hen op en verkwikte. 't Was weer als vroeger, toen
ze met hun lot tevreden waren. Het speet hun niet dat Pier en Feelken nu uit de fabriek
wegbleven. Zij koesterden wel geen haat tegen Pierken, omdat hij hun onmogelijke
hersenschimmen voorgetoverd had, maar al die opwinding en onrust kwam toch door
zijn schuld en wat had het gebaat? En 't kon de mannen ook niets schelen dat de
vrouwen, met wrokkige hostiliteit, hun nu de rug toekeerden en apart hun boterham
zaten te eten. Ze waren gewoon gek, al die wijven! Ze konden niets dan pruttelen en
schreien. 't Was beter dat ze voortaan maar apart bléven!
Meneer De Beule hadden zij nog niet gezien en dat gaf enige onzekerheid. Was
alles weer in orde nu, of moest er nog over gepraat worden? Eensklaps, terwijl ze
goed weer aan het werk waren, zagen ze de opgekrulde staart van Mussche op de
binnenplaats voorbij de open deur passeren. Meneer De Beule volgde, rood en zwaar,
met dikke schouders. Zou hij binnenrukken en wellicht woest ‘schieten’? Neen; hij
liep voorbij, in de richting van de paardestal... Het duurde enkele minuten en weer
was daar de opgekrulde staart van Mussche, bij de ingang van de deur. Mussche
bleef even op de drempel staan en keek, als 't ware vragend, naar zijn meester om.
De arbeiders voelden zich klein worden. Doch voor de tweede maal stapte, meneer
De Beule dik en stug voorbij en Mussche tippelde hem achterna. De mannen
verademden. Zij begrepen dat meneer De Beule, hoewel nurks en met tegenzin, en
zonder het openlijk te willen bekennen, in de nieuwe schikking, toestemde. Dat nam
hun als een pak van 't hart!
Om zes uur ging Sefietje met haar fles weer rond. Zwijgend en vijandig schonk
zij voor elk twee borrels in. En zodra zij weg was geraakten de tongen los en werd
er opgewekt gekeuveld en zelfs gezongen. De ogen lachten en enkele man-
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nen staken een pijpje op. Ollewaert propte een tabakspruim in zijn mond die tegen
zijn rechterwang bochelde alsof hij daar een gezwel van kiespijn had. Miel keek
ernaar, roerloos als 't ware van verbazing. Dat merkte Ollewaert. Hij staarde Miel
glimlachend aan en riep: ‘Gij kalf uek!’ Leo deed een bulderend ‘Oajoáek!’ dreunen
en Bruun de stoker stond door een reet van de machinekamerdeur in 't ‘stampkot’ te
loeren. Vanuit de verte klonken de schrille neusstemmen van de zingende vrouwen
in hun ‘kot’. 't Was helemaal weer de oude, goede tijd van vroeger.
Alleen tegen het einde van de lange arbeidsdag trad opnieuw de loom-gedrukte
matheid in. De ogen staarden dof, de bewegingen vertraagden en verlusteloosden in
het benauwde, somber hok, waar de grauwe schemering kwam binnensluipen.
Daarbuiten glansde de stille zomeravond in al zijn rijke heerlijkheid. De blozende
appels en peren schitterden als gloeiende feestlichtjes in de boomgaard van de smidse;
en in de lusttuin van meneer De Beule waren de hoge kruinen als met tintelend
roodgoud omgoten. Hele benden zwaluwen vlogen onverpoosd, met schrille
jubelkreten, elkaar in wijde kringen door de lichte hemel na.
Even vóór halfacht kwam Bruun de stoker bij de mannen in het ‘stampkot’. Hoe
moest het nu: straks stilleggen, of doorwerken tot acht uur, als vroeger. Stilleggen!
Stilleggen! meenden zij allen. En Brum ging naar de machine toe en lei stil. Met een
zucht als van verlichting na het lange zwoegen van de dag, blies zij de adem uit.
Bruun liep terstond naar buiten en loerde, van achter een muur, in de richting van
het woonhuis. Hij zag er de achterdeur opengaan en meneer en madam De Beule te
voorschijn komen. Zij stonden daar even roerloos, de blik naar de fabriek gericht,
als 't ware de lucht opsnuivend. Toen gingen zij weer binnen. Bruun begreep dat ze
zwijgend toestemden.
De mannen en de vrouwen van de fabriek waren reeds weg. Zij klompten loom
naar huis toe, in de avondglorie van de ondergaande zon, met gebogen gestalten. De
vrouwen liepen apart, vijandig, wrokkig.
Op de drempels van de huizen stonden slechts luttele mensen meer te kijken...
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XL
Eerst de derde dag kwamen Pierken en Fikandoes-Fikandoes naar de fabriek terug.
Fietriene kwam niet meer; die bleef definitief weg. Ollewaert, beel boos en nijdig,
zei dat ze 't maar weten moest en dat hij haar aan de deur had gezet. Zij woonde nu
bij buren in, en maakte kantwerk.
De beide mannen zagen er bezorgd en somber uit. Pierken wenste kortaf de anderen
goen dag en zei verder niets meer; Feelken zei helemaal niets. Ook de overige mannen
spraken weinig. De bonzende heibalken voerden alleen het woord.
Om tien uur, toen Sefietje met de fles kwam, bedankte Pierken voor zijn borrel.
Verbaasd keken de andere werklui op. Wat! Niet eens één enkele borrel! Neen, niet
eens één enkele! antwoordde Pierken stug hoofdschuddend.
Bij Feelken 't zelfde spel. Hij schudde met besliste weigering het hoofd zodra hij
de fles zag.
- Meugen we wij ulder dreupels hên? vroeg Ollewaert zijn pruim omkerend.
- Nie g'! antwoordde Pierken kort. En Fikandoes herhaalde als een echo:
- Nie g'!
De mannen keken loens en nijdig. Vooral Berzeel en Leo waren scherp verbitterd.
- Ha, nondedzju! Wie heet er dóar nou profijt van! bromde Berzeel, zijn broer
verontwaardigd aankijkend.
- Gulder!... die al genoeg verstompt zijt deur den drank! beet Pierken vinnig toe.
De anderen zeiden niets meer, behielden een grimmig stilzwijgen. De heien bonsden
dreunend.
's Namiddags, in de schafttijd, gingen Fikandoes en Pierken opvallend apart zitten.
Pierken haalde een courantje uit zijn zak en las, met gedempte stem, aan Feelken,
iets voor. 't Was
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een artikel over het mislukken van de werkstaking. Er werd bitter in gejammerd over
de vernedering van 't plattelandse volk, dat, aan de drank verslaafd, geen
waardigheidsgevoel bezat en zijn heiligste rechten voor een glas vuile alcohol
verbeurde. Er waren gelukkig nog enkele ‘mannen’ onder die verdierlijkte en slaafse
menigte, en Pierken en Feelken werden met de naam genoemd en als toekomstige
redders van hun rampzalige lotgenoten hoog geprezen. Feelken knikte herhaaldelijk
en fanatisch met het hoofd. Zo was het; juist zo, zoals 't courantje schreef.
Daar kwam Stien de Leugenoare aan, gevolgd door Komijl, die een stuk ijzer
droeg. Zodra hij Pierken had ontwaard, kwam Stien geestdriftig naar hem toe en
jubelde:
- Hawèl, wa zegt-e nou? Hè 'k da nie goed gearrangeerd veur ulder?
Koel staarde Pierken hem aan en sprak geen woord.
- Hawèl? Wa zegt-e? Zij-je nie kontent dan? herhaalde Stien met nadruk.
- 'k Zegge,... antwoordde eindelijk Pierken, met een ijskoude blik, die stak als een
mes,... - 'k zegge da ge nen dronkoard en ne smeirlap zijt!...
- Watte! gilde Stien met gebalde vuisten opspringend.
- Da ge nen dronkoard en ne smeirlap zijt! herhaalde Pierken kalm.
- Berzeel! Leo! Free! Hè-je da g'huerd! brulde Stien buiten zichzelf van woede.
Berzeel, die twee achtereenvolgende zondagen niet gevochten had, sprong als een
wild beest, met opgeheven knuisten, naar zijn broeder toe.
- Gie nondedzju! die ons in 't ongeluk wilt sturten! bulderde hij.
Pierken meed de slag en Feelken, die toegesneld was, greep eensklaps Berzeel
met een razende kracht bij de keel. Hij schudde hem vloekend heen en weer; hij
stortte met hem op de grond en begon hem daar met zijn vuisten in het aangezicht
te slaan, dat Berzeel er onder brulde. Komijl sprong toe, hief zijn ijzeren roede in de
hoogte, beukte ermee, zo hard als hij maar kon, op Feelkens rug. En het gevecht
werd algemeen, toen plotseling de staart van Mussche in 't zicht
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kwam, op twee passen afstand door zijn baas gevolgd. Meneer De Beule stond even
roerloos van ontzetting, als 't ware aan de grond gemetseld; maar toen bij Stien de
Leugenoare en Komijl in het geharrewar gemengd zag, sprong hij woedend toe en
schreeuwde:
- Wa hèt-e gulder hier te vechten, godverr...!
Als bij toverslag hield alles op.
- 't Es de schuld van Pier, meniere! gilde Stien met fonkelende ogen en dreigend
naar Pierken uitgestoken vinger.
- 'k Verbie ulder van hier nog op 't hof te komen as ge 'r niets te doen 'n hèt! ‘schoot’
meneer De Beule razend.
- Moar, meniere! protesteerde Stien met heftigheid.
- Wig! brulde meneer De Beule zonder nog iets te willen horen. - Wig! Of 'k loate
de sandurms hoalen!
In een bruuske ruk keerde Stien zich om. Wild, met zwaaiende armen, als het beeld
van de wanhoop in verongelijkte onschuld, liep hij, zo snel als hij kon, van de
binnenplaats weg, door Komijl, die als een zwarte beer bromde, gevolgd. Mussche
kefte en meneer De Beule liep dik en woedend de beide smids een eind na, als om
ze nog sneller van 't erf te verjagen. De vrouwen, die haastig in hun ‘kot’ waren
teruggekropen, zaten te sidderen; en zonder verder talmen trokken ook de mannen
terug in hun ‘stampkot’, wel voelend dat al dat ongemotiveerde en overdreven
‘schieten’ eerder henzelf dan Stien en zijn knecht gold.
Verder op de middag voerden weer de heibalken alleen het woord, in 't algemeen
en knorrig zwijgen van de arbeiders. Om zes uur weigerden Pierken en Feelken
opnieuw hun borrel en ditmaal taalde er ook niemand naar om hem in hun plaats te
krijgen. Zij keken alleen met de diepste minachting van terzijde naar de beide
weigeraars.
Even vóór het eindigen van de dagtaak verscheen een donkere schaduw in de
opening van de deur en Stien de Leugenoare stond daar een poosje roerloos, als nam
hij streng heel het ‘stampkot’ in ogenschouw. En eensklaps kwam hij vastberaden
naar de stampers toe en vatte post vlak vóór Fikandoes en Pierken, hen strak en
woedend in 't gezicht aankijkend.
De beide mannen namen geen notitie; de anderen grinnikten
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in stilte.
- Scheelt er watte, Stien? vroeg Free gekscherend.
Als door een veer bewogen keerde Stien zich naar Free om. Zijn ogen staarden
waterig; hij was beschonken.
- Ooooooooo... begon hij somber te bromneuriën.
Plotseling vloog hem een natte oliezak vlak in 't gezicht en als razend stoof
Fikandoes op hem af.
- As g'hier nie wig 'n goat!... brulde Fikandoes met dreigend gebalde vuisten.
Stien liet het zich geen tweemaal zeggen. Met de schrik op 't gelaat rukte hij om
en holde uit het ‘stampkot’ weg, met de mouw zijn wang afvegend.
De anderen proestten even, maar zeiden verder niets en keken strak verbaasd naar
Feelken. Wat was er toch met hem en hoe kwam hij ineens zo veranderd! Zou hij
werkelijk helemaal krankzinnig worden?
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XLI
Enkele dagen verliepen. De toestand veranderde niet. Feelken en Pierken hielden
zich volkomen van de overige werklui afgezonderd. Zij bleven met hardnekkigheid
hun borrels weigeren en volhardden in hun stug-hostiele houding. Zij schenen zwaar
te tobben en op iets te broeien. Het was alsof Pierken geheime pogingen aanwendde
voor iets waarin hij Feelken nog niet mee kon krijgen. Zij hadden soms lange en
stille gesprekken, waarin Feelken nauwelijks een paar woorden uitte. Hij zag er slecht
en getrokken uit, werd zienderogen bleek en mager. Als Pierken niet met hem sprak
wisselde hij nooit een woord meer met wie ook en scheen ganse dagen, met gefronst
gezicht, in sombere mijmeringen verdiept. - 't Es in zijn huefd geslegen! zeiden de
andere arbeiders. Van al zijn vroegere, dikwijls opgeschroefde en lawaaiige drukte
was niets meer overgebleven. Zijn gekke ‘Fikandoes’-getetter werd nooit meer
gehoord, evenmin trouwens als Leo's bulderend ‘Oajoáek!’ Er hing een lome
triestigheid over de fabriek. Alleen de borrel-uren brachten telkens weer een vluchtige
verkwikking.
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XLII
Die middag, even vóór een uur, op het ogenblik dat de machine weer in gang zou
komen, ging Miel, da kalf uek! op de zolder boven ‘t ‘stampkot’, om er, als naar
gewoonte, een voorraad koolzaad in de vergaarbakken van de pletmolens uit te gieten.
Hij was nog maar pas boven, toen hij eensklaps in verwildering weer naar beneden
kwam gehold, en schor gilde, met uitpuilende ogen:
- Toe! Toe! Doarboven! Feelken...!
- Wat es er? riepen de mannen verbaasd.
- Doarboven! Feelken! herhaalde Miel als krankzinnig, zonder verder een woord
te kunnen uitbrengen.
Leo en Pierken renden de trap op en 't eerste wat zij in het schemerduister van de
zolder zagen, was Feelken, hangend aan een balk, met een strop om de hals. Een
laddertje stond naast hem, langswaar hij blijkbaar opgeklommen was; en zijn gezicht
leek zwart, met uithangende tong, alsof hij walgde.
- 'n Mes! 'n Mes! gilde Pierken, in zijn zakken woelend en als een kat het laddertje
opklauterend.
Leo had er een en gaf het hem. In een woeste zwaai hakte Pierken het touw door
en met een dreunende plof stortte Feelken op de zoldering neer. Pierken liet zich van
de ladder vallen, rukte aan 't strop om de hals, slaakte een kreunende weeklacht.
Feelken was dood; het lichaam was reeds koud! In een oogwenk stonden al de werklui
van de fabriek jammerend om het lijk geschaard. Zij keken met ogen van afschuw
en telkens als er een de gehangene even aanraakte, deinsden al de anderen griezelend
achteruit. Pierken, bij het lijk van zijn makker geknield, zuchtte en snikte. En in
gebroken zinnen vertelde hij wat hij vermoedde: dat Feelken, te zwak van geest, over
de teleurstelling van de mislukte staking niet had kunnen heenkomen. Hij, Pierken,
had al die
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laatste dagen vruchteloos gepoogd hem op te beuren. Hij had hem voorgesteld, dat
ze samen zouden werk gaan zoeken in de stad, waar hun droevig lot toch zoveel beter
zou worden; maar Feelken wilde niet mee, hij was te zeer gehecht aan zijn
geboortedorp. Dáár alleen wilde hij leven, hoe dan ook, en sterven!
Met ongelooflijke snelheid had het akelig nieuws zich reeds alom verspreid; en
dadelijk waren daar ook meneer De Beule en meneer Triphon; madam De Beule,
Eleken en Sefietje. De vrouwen durfden niet op de zolder komen en stonden onderaan
de trap met griezelende angstgezichten en met tranen in de ogen; maar meneer De
Beule trad onmiddellijk op met strenge autoriteit en beval dat burgemeester en pastoor
moesten ontboden worden. Leo, die vlug lopen kon, werd naar het kasteel gestuurd
en Lotje om meneer de pastoor gezonden. Intussen mocht het lijk niet meer aangeroerd
worden, verbood meneer De Beule met klem.
De burgemeester kwam het eerst. Hij klom met moeite de trap op, zorgvuldig
vermijdend zijn jas te bevuilen. Meneer De Beule, die groot ontzag koesterde voor
titel en fortuin, sprak hem aan in 't Frans en noemde hem ‘monsieur le baron’. Meneer
Triphon, eveneens zeer geïmpressioneerd door het voornaam bezoek, nam schuw
zijn pet af, hield zich op een afstand. Meneer de burgemeester monsterde even het
lijk en constateerde nuchter:
- Il est mort.
- Oui, monsieur le baron; on l'a trouvé pendu à cette poutre, bevestigde meneer
De Beule.
De burgemeester keek op naar de balk, waaraan nog het stuk doorgesneden koord
hing; en ook meneer Triphon en de werklui keken naar de binten op. Zonder notitie
van het ambtelijk bezoek te nemen, zat Pierken wanhopig bij het lijk van zijn makker
te schreien.
- Il faudra dresser procès-verbal, meende de burgemeester. - Est-ce que monsieur
le curé est prévenu? Il faudra aussi faire constater le décès par le médecin.
- Oui, monsieur le baron; j'attends monsieur le curé à tout moment, mais je n'ai
pas encore fait appeler le docteur, antwoordde meneer De Beule.
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Onderaan de trap had een beweging plaats en vlugge schreden klommen de trappen
op. Het was meneer de pastoor. Zonder ontzag voor zijn soutane, die reeds vuile
vegen had, kwam hij op de zolder, drukte haastig de hand van de baron en van meneer
De Beule, stapte recht op het lijk af en legde zijn blanke vingers op het paarse
voorhoofd.
- Le corps est déjà froid, fluisterde hij ernstig.
Hij keek om zich heen, als gehinderd door de te drukke omgeving.
- Voulez-vous être seul, monsieur le curé? vroeg meneer De Beule voorkomend.
- Cela vaudrait mieux, bekende de geestelijke.
Meneer De Beule wendde zich tot de werklui om.
- Ala, jongens, we moen hier amoal wig, zille! beval hij.
De werklui stommelden de trap af. Alleen Pierken had even een aarzeling als van
verzet, maar ging toch eindelijk ook.
- Vous pouvez bien rester, zei de pastoor tot de heren.
- Mais... nous n'avons plus rien à faire ici, meende de burgemeester.
Hij drukte de geestelijke de hand en strompelde stijfbenig naar de trap toe.
- Attention, monsieur le baron, que vous ne vous fassiez pas de mal, zei bezorgd
meneer De Beule.
- Je ne suis pas... habitué... à un escalier... aussi raide... hijgde de burgemeester,
met inspanning de treden afdalend en grote voorzorg nemend om zijn kleren niet
vuil te maken. - Est-ce que vous n'avez besoin de rien, monsieur le curé? vroeg nog
meneer De Beule.
- Merci, j'ai tout ce qu'il me faut.
Meneer De Beule en Triphon daalden op hun beurt de treden af en meneer de
pastoor bleef met het lijk alleen.
Beneden stonden de werklui zwijgend in een troepje, de vrouwen, met behuilde
ogen, op een afstand.
- Moe 'k de machine in gank zetten, meniere? kwam Bruun de stoker fluisterend
aan meneer De Beule vragen.
- Wacht totdat menier de páster wig es, antwoordde meneer De Beule.
Hij gaf een uitgeleide aan de burgemeester door de tuin.
- Quelle est la raison de ce suicide? vroeg de burgemeester.
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- Ça, monsieur le baron, c'est l'esprit du temps, l'infiltration du venin socialiste!
bromde meneer De Beule, met een stem die trilde van innige verontwaardiging.
- Il faudra des mesures énergiques, très, très énergiques, pour enrayer ce mal
terrible. Le gouvernement est beaucoup trop faible envers ces malfaiteurs, meende
de burgemeester. Hij drukte meneer De Beule de hand-en hinkte weer naar zijn
kasteel toe.
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XLIII
Er werd verteld, - en de mensen vreesden het met een gevoel van gruwel, - dat
Feelken, als zelfmoordenaar in staat van doodzonde gestorven, in de zogenaamde
‘hondenhoek’ van het kerkhof zou begraven worden.
Maar 't bleek, goddank, een vals gerucht te zijn. Het heette naderhand, dat meneer
de pastoor, toen hij alleen was met Feelken op de zolder, toch nog iets van leven aan
hem ontdekt en hem de absolutie kunnen geven had. Pierken smaalde minachtend
op dat schijnheilig gezegde, maar, hoe dan ook, Feelken werd, als een goed Christen,
in gewijde aarde neergelegd.
Al de werklui woonden de begrafenis bij, en ook meneer De Beule en meneer
Triphon vertoonden zich even in de kerk en gingen bij de offerande, met een waskaars
om de lijkbaar. Ook Sidonie was er. Zij hield zich bescheiden, achter een pijler
verborgen, niet ver van de andere vrouwen der fabriek. De plechtigheid duurde niet
lang. De torenklok luidde haastig het einde van de doodsmis; en Pierken, Leo, Free
en Poeteken, die de kist droegen, tilden ze op en gingen er langzaam mee naar de
groeve, voorafgegaan door de pastoor en zijn bedienden, die zingend kruis en vanen
torsten. In een klein groepje drongen de makkers er allen stil omheen. En in hun
zondagse kleren leken zij schraler en schameler dan in hun werkplunje. De kist lag
onder een zwart lijkkleed met koperen kruis. Dat kleed was rossig verkleurd en zijn
vale tint leek wel die van armoedige dood. De koster nam het weg en ontblootte 't
witte hout. De pastoor zong, de mensen knielden.
Langzaam zonk zij in de kuil, hol roffelend over de neergelaten touwen. De mannen
keken strak, met krampachtige spiervertrekkingen in hun magere gezichten. 't Was
of ze
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zichzelf ten grave zagen dalen. Enkele vrouwen weenden.
Meneer de pastoor kwispelde met wijwater over de gebogen hoofden en toog met
zijn bedienden weer ter kerke. Meneer De Beule was reeds heengegaan en meneer
Triphon volgde hem, op enkele passen afstand. Bonzend vielen de eerste aardkluiten
uit de schop van de grafmaker op de kist neer.
Toen gingen ook de makkers... Het was een schone, milde, glanzende
septemberochtend, vol zoetheid in de zachte lucht. De huizen van het dorpje
tintellachten, als 't ware fris geschilderd en geboend. Het haantje van de toren
glinsterde en flikkerde in de zon.
De vogels zongen...
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XLIV
De werklui hadden 's ochtends vrij gekregen. Om één uur gonsde weer de
stoommachine en donderden de heien. Twee plaatsen bleven onbezet: deze van
Feelken en ook die van Pierken.
Om vier uur verscheen Pierken in de fabriek, maar blijkbaar niet om weer aan 't
werk te gaan. Hij droeg nog zijn zondagse kleren, waarmee hij Feelkens begrafenis
had bijgewoond en hij kwam zijn vroegere werkmakkers mededelen, dat hij het dorp
verliet, voorgoed en voor altijd, om in de stad een nieuw en beter leven te beginnen.
De socialistische chefs hadden hem daar alvast een goede betrekking bezorgd; en
Fietriene ging met hem mee en zij zouden spoedig trouwen. De makkers zeiden al
niet veel. Zij staarden Pierken met strakke verwondering aan. Zij koesterden geen
haat meer tegen hem. Het was of hij reeds van hen weg was, of hij reeds tot een
andere sfeer behoorde. Het speet hun dat hij wegging.
- Ge zilt loater allemoal mijn veurbeeld volgen, zei Pierken. Zij wisten 't niet. Zij
voelden zich triestig, en loom en gedrukt. Zij wilden iets zeggen en vonden geen
woorden.
Hij drukte hun allen de hand. Berzeel was even ontroerd en zijn korte
afscheidswoorden beefden. Ollewaert veegde een traan weg. Daar kwamen Stien de
Leugenoare en Komijl. Ook hun drukte Pierken zonder wrok de hand. Stien begreep
er niets van, dat Pierken zo ineens en voor altijd vertrok; hij sloeg telkens van
verbazing op zijn dij en zette grote, strakke ogen op. Komijls rode, lange neus bewoog
in zijn roetig gezicht.
Pierken ging... Hij had iets zelfbewusts en bijna voornaams over zich. Ja, hij was
reeds van een andere sfeer; zij voelden het. Zij staarden hem na zolang zij konden,
zagen hem,
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ook tot afscheidnemen, even in het ‘vreiwevolkskot’ verdwijnen...
De heien bonsden weer na schafttijd en de mannen werkten machinaal, in lome
gedruktheid. Pierken moest reeds ver zijn, nu zag hij wellicht de hoge, grijze
stadstorens, in het verschiet, over het groene land.
Om zes uur kwam Sefietje met de fles. Zij dronken hun twee borrels en leefden
eventjes wat op. Maar zij zongen niet en spraken weinig. Zij bleven lusteloos. Zij
dachten aan Pierke, aan Feelken, aan alles wat voorbij was...
De lucht was zwaar en grijs geworden en de schemering daalde vroeger als
gewoonte in het somber ‘stampkot’ neer. De heien bonsden er als in een kuil en de
mannen bewogen er zich als sinistere schimmen. Weldra begon het zacht en eentonig
te regenen. De schone zomer liep ten einde, het was reeds als een eerste, kille
herfstaanvoeling.
Even vóór sluiten kwam meneer De Beule langs, voorgeloodst door Mussche. Hij
zag er dik en rood en kwaad uit, maar zei toch niets. Het kon de werklui trouwens
niets meer schelen wat hij nu nog zeggen zou. Daarna verscheen ook nog meneer
Triphon met Kaboel. Op meneer Triphon waren zij niet boos. Zonder wrevel zagen
zij hem gaan.
Zwaarder viel de regen neer, in dikke stralen. De aarde dronk, de bomen sijpelden
en de mannen dachten weer aan Pierken, die nu eenzaam langs de wegen liep, een
nieuwe toekomst tegemoet, en aan Feelken die nu alleen en voor altijd in 't kille graf
was neergedaald.
En zij wisten niet wat nu hun eigen leven worden zou en in de grote, onbestemde
droefheid die hen nu vervulde, kreeg het weinige dat zij als lotsverbetering bekomen
hadden, zulk een wrange, bittere nasmaak.
Met een zucht stierf de machine uit; en in kudde, door de natte, kille schemering,
klompten zij huiswaarts...
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Tantes
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I
Het feestmaal liep naar zijn einde... Enkele heren hadden alvast een sigaret opgestoken
en de blauwe rook krinkelde licht langs de verhitte gezichten heen en bleef hier en
daar hangen, als een doorschijnende sluier, om het kapsel van de dames.
Het wazig-grijze licht van de novemberdag stierf langzaam weg en de verste
hoeken van de ruime eetkamer werden schemerig. De silhouetten van de
jonggehuwden, die naast elkander met de rug naar een der ramen zaten, begonnen
zich donker tegen 't lichtvlak te omlijnen.
Het nagerecht was gebruikt en de glazen bleven halfvol staan en werden niet meer
bijgevuld noch leeggedronken. Eenieder werd moe en was verzadigd. Op sommige
plaatsen klonk het gesprek nog levendig en opgewonden, maar de meesten zaten
strak en stil, wachtend naar wie 't sein zou geven om de benauwde kamer te verlaten.
Marie stond langzaam op en Max volgde meteen haar voorbeeld. Er viel een plotse
stilte om de lange tafels. Zij schoven zacht achter de stoelen naar de plaats waar
meneer Dufour zat en bogen naar hem toe.
- Papa, 't wordt onze tijd, fluisterde Max.
Meneer Dufour, in druk gesprek nog met zijn buurvrouw, keek in verrassing op.
- Nu al!
- Jawel, Papa, het is vier uur en 't rijtuig staat voor, zei op haar beurt Marie.
Meneer Dufour rees op; en zijn beweging was een sein tot allen om ook op te
staan: in een gewemel van neergelegde servetten en achteruitgeschoven stoelen waren
zij klaar om van het bruidspaar afscheid te nemen.
- Allons, bon voyage! zei meneer Dufour, en zijn stem, die
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als altijd bars klonk, verried toch enige emotie.
Hij strekte zijn armen uit en omhelsde eerst zijn zoon en daarna zijn schoondochter.
Zijn ogen stonden waterig, zijn onderlip stak stug zijn bovenlip met stekelige snor
op. Hij herinnerde zich niet in jaren een van zijn kinderen omhelsd te hebben.
- Bon voyage!... et heureux retour! herhaalde hij met een korte hik in de stem. Zijn
handen beefden lichtelijk.
- Gaat u nu gerust weer zitten, Papa; blijf bij uw gasten, drong Max bezadigd aan.
Meneer Dufour, zijn emotie bedwingend, gehoorzaamde machinaal.
Zacht schoven de jonggehuwden verder, achter de lange rij stoelen. Max glimlachte.
Zijn gelukstralende, zegevierende ogen blonken in zijn regelmatig gezicht met
donkere, volle baard. Er lag iets sterks, bewusts, over zijn ganse wezen, of hem een
schat was toevertrouwd, waarvan hij het bezit voortaan krachtdadig moest verdedigen.
Marie, naast hem, bewoog zich stil-bescheiden, met iets van onderdanigheid. Men
voelde 't als 't ware, dat zij totale afstand van alle zelfstandigheid had gedaan. Zij
leek heel slank en ietwat schraal in 't lange, witte bruidskleed met oranjebloesems
en de fijne, achteroverhangende sluier omlijstte heel zacht en lief en sierlijk het zuiver
ovaal van haar gezicht met donker haar en donkerzachte ogen. Zij was niet bepaald
mooi, maar wel gracieus.
Zij kwamen bij de Tantes. Er waren drie Tantes, zusters van meneer Dufour: tante
Clemence, tante Estelle en tante Victoire. Tante Clemence verdiende niet haar zachte
naam. Zij had een hard en stug gezicht met sterk getekende gelaatstrekken: het
vrouwelijk evenbeeld van haar broeder. Het blonde, steile haar verzachtte in genen
dele al die hardheid, evenmin als de lichtblauwe ogen, die koud als staal waren en
meestal streng afwijzend keken.
Tante Estelle, daarentegen, leek en was ook wel een en al goedheid en zachtheid.
Zij kon altijd zo vriendelijk glimlachen en haar haren, die reeds op vroege leeftijd
zilvergrijs geworden waren, accentueerden nog die indruk van goedaardigheid, van
liefelijke voorkomendheid, van zachtheid. Lag
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het in haar aard om zo te zijn, of was ze zo geworden na het groot en langdurig
liefdesverdriet, dat heel haar verder leven had ontredderd en verkleurloosd?
Een tijdlang had er een toestand van oorlog geheerst onder de drie zusters. De
oudste, die een vinnige mannenhaatster was, zowel als de jongste, naar wie nog nooit
een man had omgekeken, hadden Estelles keuze onvoorwaardelijk afgekeurd en zich
eerst met haar verzoend, nadat ze voorgoed van haar huwelijksplan had afgezien.
Toen was tante Estelle ziek geworden en aldoor zwak gebleven; en sinds had ze
geen eigen wil meer en zat geheel onder de plak van haar oudere en sterkere en ook
wel onder die van haar jongere en dikwijls zo lastige zuster. Deze, tante Victoire,
had voor eigenaardigheid, dat zij, hoewel de jongste, de oudste van de drie leek. Zij
had een lelijk bleek gezicht met rimpels langs de neus en waterzakken om de
chagrijnige ogen; en haar grote mond met vals gebit en stug gesloten lippen, scheen
aldoor van binnen te brommen en te blazen, alsof zij bestendig en inwendig haar
toorn en haar wrevel uitte over de weinige gratie die de natuur aan haar had
gespendeerd. Zij kon niet goed tegen jeugd en vrolijkheid en zij zocht haar troost in
de kerk, waarvan zij, evenals haar zusters overigens, een der trouwste en
godvruchtigste bezoeksters was.
- Tante Clemence... begon Max, voor 't afscheidnemen diep naar de oude vrijster
buigend. Hier, bij de Tantes, die wel nooit zouden trouwen en van wie hij, met zijn
zusters, later alles erven moest, verliet hem alle bewust zelfvertrouwen en voelde hij
zich weer het heel klein jongetje van vroeger dat hij steeds voor hen geweest was.
Nooit zou hij Marie tot vrouw gekozen hebben als die keuze soms tegen de zin van
de Tantes mocht zijn uitgevallen. Dit was gelukkig niet 't geval geweest; zij hadden
alle drie genadiglijk hun goedkeuring gegeven; maar toch... het was voor hen toch
iets geweest als een heel onverwachte uitspatting van hem, iets dat ze per slot van
rekening wel door de vingers wilden zien, maar dat dan ook absoluut goed, en comme
il faut en degelijk moest zijn en blijven, zonder een enkel smetje of vlekje erop.
- Max,... antwoordde tante Clemence; en keek haar neef

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 3

368
strak in de ogen aan, terwijl zij hem de hand gaf. - Zult ge wel goed voor alles zorgen,
Max?... zorgen dat we nooit anders dan genoegen, eer en plezier van uw huwelijk
beleven?
Max begreep wel niet duidelijk wat hiermee precies door tante Clemence werd
bedoeld, maar hij haastte zich toch ‘ja’ te antwoorden en schudde haar knellend de
hand, als gold het een plechtige belofte, die hij met een eed bezegelde.
- En gij ook, Marie? Mag ik dat ook van u verwachten? herhaalde tante Clemence,
strak tot de bruid gekeerd.
- O, ja! Tante, o, ja, herhaalde Marie bevend. Haar wangen gloeiden plots onder
de lichte bruidssluier; zij wist niet meer wat te zeggen, noch te doen. Zij voelde zich
daar eensklaps als een schuldige in haar bruidskleed voor die stugge, harde maagd;
en in haar radeloosheid boog zij tot haar over en gaf haar zacht-bevend een zoen op
beide wangen.
't Was of ze leer zoende. Tante Clemence had even een onwillekeurige beweging
om zich terug te trekken, maar liet het toch gebeuren. Zij zoende echter niet terug.
Het afscheid met de goedige tante Estelle viel daarop als een troost en een balsem.
Die was natuurlijk een en al goedheid en hartelijkheid en uitte met de volste
oprechtheid haar gelukwensen; maar tante Victoire daarentegen was weer allesbehalve
toeschietelijk of vriendelijk gestemd; zij verkeerde in een van haar morose buien en
vroeg abrupt, zonder de jonggehuwden aan te kijken:
- Weet gij wel dat het huwelijk 'n heel serieuze zaak is?
- Zeker, Tante! natuurlijk Tante, deemoedigden zij allebei. - Dat 't geen zottespel
is, geen lachen en spelen! drong tante Victoire vrij nijdig aan. En zij blies inwendig,
achter haar nurkse mond met dicht gesloten lippen.
- Natuurlijk, Tante, natuurlijk.
- Ik hoop dat gij een schoon huwelijk zult doen, een zuiver huwelijk, geen zottespel.
- Wij beloven 't u, Tante; wij beloven 't u.
Max drukte haar ontdaan de hand en Marie omhelsde haar, zoals ze met tante
Clemence en tante Estelle gedaan had. En evenals tante Clemence liet tante Victoire
zich zoenen, maar zoende niet terug. Alleen maakte zij een vreemd geluid, in-
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wendig, achter haar gesloten mond.
Met haast nu, vorderden de jonggehuwden handendrukkend langs de tafels. Max
wisselde nog vlug een dubbele handgreep met zijn boezemvriend Raymond en 't
laatst van al namen zij afscheid van Clara, Adrienne en Edmée, Max' drie zusters,
die de jonggehuwden tot buiten de deur vergezelden. Alle drie de jonge meisjes
hadden tranen in de ogen. Zij lachten en schreiden door elkaar. Zij waren gelukkig
en zij waren bedroefd. Dat was nu eenmaal zo, in dergelijke omstandigheden. Zij
verplaatsten zich veel dieper in 't geval dan hun vader en de Tantes. Zij hielden wel
veel van Marie. Zij hadden haar leren waarderen gedurende de enkele maanden van
de verloving. En zij voelden ook voor haar een innig medelijden, omdat zij nooit
haar ouders had gekend, die beiden, heel kort op elkaar gestorven waren. Zij had
haar kindsheid en haar jeugd doorgebracht bij een oude, zieke tante, die, sinds jaren
reeds, haar bed niet meer verliet. Daarom ook had de huwelijksplechtigheid niet ten
huize van die tante, maar wel ten huize van meneer Dufour plaats moeten hebben.
Ook daarom hadden de drie zusters medelijden. Zij hadden wel geen moeder meer,
maar toch nog hun vader, en een eigen huis. Zij hoopten en vertrouwden van harte,
dat Max altijd heel goed voor Marie zou zijn; zij hoopten dat hij voor haar álles zou
zijn, dat hij haar geven zou wat zij zo lang had moeten derven: het huiselijk geluk.
Zij waren weg. Adrienne, de tweede zuster, liep nog even mee naar boven om
Marie te helpen verkleden en Clara en Edmée keerden in de feestzaal terug.
Op aandringen van meneer Dufour, die al gauw zijn vluchtige ontroering
overwonnen had, waren de gasten weer gaan zitten. Meneer Dufour liet een paar
lichten aansteken en terstond was er weer gezelligheid om de ietwat ordeloos
geworden tafel. De gesprekken klonken vrolijk op en de glazen werden nog eens
volgeschonken. Meneer Dufour stelde voor dat men maar zou blijven zitten waar
men was, om de koffie en likeuren te gebruiken en ook dát gaf nieuw entrain, terwijl
alom nu de sigaren dampten.
Toen was er weer een korte emotie. Een rijtuig, bespannen met twee paarden,
koetsier met hoge hoed en wit strikje om
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de zweep, kwam langzaam voorgereden en hield bij het open hek stil.
- Ze gaan vertrekken! Ze zijn daar! riep een stem. En dadelijk stonden de
familieleden en een aantal vrienden op en schaarden zich bij de ramen.
In 't dalend schemerlicht daarbuiten, zagen zij koffers en valiezen opladen. Een
nieuwsgierige menigte stond aan de overkant van de straat tegen de huizen; een boer,
die daar juist langs kwam met een wagen, hield zijn paarden stil.
Marie kwam door het hek en stapte haastig naar het rijtuig toe. Zij keerde zich om
en glimlachte en groette wuivend naar de ramen. Zij droeg een donkerbruin mantelpak
en een aardig, zwart capote-hoedje. Het stond haar goed. Zij was al geen jong meisje
meer, een jongedame. Max en Adrienne volgden haar. Max heel deftig in zijn mooie,
nieuwe winterjas, Adrienne een bontmanteltje los over haar schouders. Ook Max
groette naar de ramen, zelfbewust en deftig, en beiden stapten in. De koetsier tikte
zijn paarden en 't gespan reed weg. Zij keken nog even door het raampje en wuifden
een laatste maal met hun handen. Zij waren heen! De ogen van de nieuwsgierige
menigte volgden het vertrekkend rijtuig.
In de feestzaal waren de genodigden opnieuw gaan zitten en ook Adrienne hernam
haar plaats, vlak tegenover Raymond, Max' boezemvriend. Zij was wel dieper dan
haar zusters aangedaan. Zij veegde haar laatste tranen weg en zuchtte.
- Partis, mademoiselle? vroeg haar Raymond van over tafel, als om iets te zeggen.
- Partis! antwoordde zij machinaal en glimlachte bedeesd, terwijl zij de ogen
neersloeg.
Hij imponeerde haar als altijd, door zijn uiterlijk. Het was een knappe man, met
donker haar, mooie snor en sprekende ogen. Men voelde dadelijk in hem de
veroveraar, de man die veel succes heeft bij de vrouwen. In een stadsmilieu, met een
tintje van verwijfd raffinement over zich, had hij licht te mooi, te garçon-coiffeurachtig
mooi kunnen lijken. Hier, in het dichter bij de natuur blijvende, gegoede dorpsmilieu,
detoneerde hij niet. Hij was gezond-knap, met gebruinde kleur en veerkrachtige
bewegingen. Zijn lach was fris en open; er sprak iets beslists, bijna iets gedurfds en
toch meteen iets eer-
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lijks, goeds uit hem. 't Was aangenaam naar hem te kijken. Men voelde zich tot hem
aangetrokken en tevens toch enigszins op zijn hoede, vooral vanwege de sterke, soms
bijna stekende uitdrukking van de ogen.
Hij woonde op het zogenaamd ‘Carvin’, half heregoed, half boerderij, even buiten
het bebouwde dorp, alleen en ongehuwd, met een oude keukenmeid en verdere
bediening en hij hield er zich bezig met landbouw, eigenlijk eerder uit liefhebberij
dan uit noodzakelijkheid. Ik ben 'n boer, 'n boer! herhaalde hij gaarne, met ietwat
aanstellerige nadruk, aan wie hem over zijn betrekking ondervroeg; maar wie hem
kende wist heel goed dat dit meer pose was dan werkelijkheid en dat zijn boerderij
gerust een luxe-tijdverdrijf mocht heten.
Wat hij ook 't meest en het liefst deed, was gaan jagen en met mooie paarden
uitrijden. Je had hem eerst echt zoals hij was, wanneer je met hem over jacht en
paarden sprak. Dan begon hij zich op zijn stoel te bewegen, alsof hij op een zadel
zat. Zijn ogen glinsterden, zijn wangen hoogkleurden, zijn handen maakten mennende
bewegingen. De uren telden niet meer; hij zou een hele dag zijn blijven zitten naast
wie naar hem maar wilde luisteren en de repliek geven.
In Max had hij zijn man gevonden, die was door dezelfde hartstochten bezeten.
Geregeld gingen zij samen uit rijden en jagen, of kwamen bij elkaar om over hun
passie te spreken. Dat was een sterke, wederzijdse gehechtheid geworden, een
vriendschapsband die levenslang scheen te zullen duren. Wel had Max, die in de
rechten studeerde, lang niet zoveel vrije tijd als Raymond, maar de tijd die hij had,
was voor zijn vriend.
Welk een teleurstelling en wat een slag dan ook voor Raymond, toen hij vernam
dat Max ernstig verliefd was geraakt en dacht aan trouwen! Het leek hem een ontrouw,
een bedrog en bijna een verraad. Hij nam het vooral de vrouw kwalijk die hem zijn
vriend ontnam. Vrouwen, wat had dat te betekenen in het leven van een flinke
jongeman! Je wist immers wel waar ze te vinden waren als je ze nodig had! Ook
Max wist het wel; zij waren dikwijls genoeg samen uit geweest! Raymond spaarde
zijn vriend de schimpscheuten en
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de verwijten niet; maar toen hij merkte hoe diep ernstig Max het opnam, en hoe hij
bedroefd en ook eindelijk boos werd onder de spot en de verwijten, hield hij ermee
op en legde zich met zijn gemakkelijk en inschikkelijk humeur bij 't onvermijdelijke
neer. Komaan, dan maar trouwen, als het nu toch absoluut moest! Trouwen, en
daarom geen kwade vrienden worden, en dan ook weer uitgaan paardrijden en jagen,
en zelfs af en toe nog eens samen de meisjes bezoeken, als vroeger... - Neen! Dat
nooit! Jagen en uitrijden wel; maar 't andere nooit meer... nooit! had Max met stugge
beslistheid uitgeroepen.
- Och kom, je zal wel van idee veranderen, later, als 't nieuwtje er af is, had
Raymond gelachen.
Er was bijna ruzie en brouille door ontstaan. Max had hem beslist verzocht daar
nooit meer over te beginnen en Raymond had dan ook maar liefst gezwegen en zat
nu gedwee aan de huwelijksmaaltijd van zijn vriend, recht tegenover Max' tweede
zuster, die zacht en lief en minzaam was en ook wel mooi soms, zoals nu bijvoorbeeld,
in haar keurige, lichte feestjapon, hoewel Raymond vond dat ze wat te weinig
gedecolleteerd was, wellicht uit vrees voor de harkige, prude Tantes, wat haar dan
ook uiterlijk iets stijfs gaf, zelfs nu, in de opwinding van 't feest, dat om haar heen
scheen te deinen zonder haar te kunnen beroeren.
Raymond wist niet, en kon ook niet weten van welke aard de ware, innige gevoelens
van Adrienne te zijnen opzichte waren. Hij kon niet eens vermoeden dat zij enige
bijzondere gevoelens voor hem koesterde, want hij, van zijn kant, koesterde er geen
bijzondere voor haar; zij was niets meer voor hem dan de wel hartelijke zuster van
zijn vriend; en zeker zag hij nooit háár beeld voor zich, wanneer 't verlangen of de
hartstocht naar een vrouw in hem opkwam.
Hij had het moeten weten... weten hoe en wat zij voor hem voelde! Hij had de
stille, diepe gloed moeten voelen, die onder de bedrieglijke ijskorst van haar
gereserveerdheid, soms zo gevoelig in haar branden kon! Hij had moeten weten met
welke vrouwelijke list en sluwheid zij de feesttafel zodanig had weten te doen
schikken, dat zij tegenover hem kwam te zitten! Niet naast hem - dat zou te sterk
zijn opge-
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vallen, en de zusters noch vooral Max mochten iets merken - maar tegenover hem,
om hem de ganse lange middag goed te kunnen zien, om hem te kunnen bewonderen
en in stilte van hem te genieten.
Zonderling contrast! Wat haar in hem zo sterk aantrok was juist datgene wat zij
zelf niet bezat. Zij hield van zijn gezondzwierige losheid, van zijn schielijk
opflitsende, wel eens wat al te uitbundige vrolijkheid, van het lachend sans gêne
waarmee hij door de wereld liep.
Zij voelde in hem een soort superioriteit, die zij benijdde en waar ze soms jaloers
van was.
Dat alles diep en diep verborgen in haar binnenste, zonder er ooit iets van te laten
blijken. Het vuur schoot naar haar wangen als ze soms dacht, dat hij het merken,
voelen zou. Zij stelde zich de eventuele openbaring van haar geheim voor als een
catastrofe, die haar ganse leven overhoop zou gooien en verwoesten, zoals destijds
een soortgelijke liefde het leven van de goedige tante Es telle had verwoest. Wat zou
haar vader zeggen? Wat zouden Max en de zusters zeggen! En de Tantes, de Tantes!...
't Was eigenaardig, maar geen enkel ogenblik waagde zij de onderstelling, dat haar
familieleden er misschien ook wel mee konden ingenomen zijn. Neen, zij voelde
heel sterk-intuïtief dat die er zouden tegen zijn, dat zij er allen, állen zouden tegen
zijn; waarom? dat had ze niet kunnen zeggen, maar zij voelde het. Haar liefde was
een ramp, zij wist het, en omdat zij het zo diep en helder voelde en wist, schreide zij
soms in stilte van droefheid en ellende, terwijl het haar toch onmogelijk was die
hartstocht van zich af te zetten en te overwinnen.
Adrienne, achter een zachte schijn van stille levenstevredenheid, was diep en diep
ongelukkig en niemand om haar heen vermoedde daar iets van.
Eensklaps was er als een stilte van plechtigheid over de vrolijke feesttafel. De
Tantes waren statig opgestaan en zouden gaan vertrekken. Zij bewoonden met hun
drieën een buiten op een naburig dorp en hun rijtuig was voorgereden. Zij kwamen
liefst vóór 't helemaal donker werd thuis. Zij waren bang, alleen met Vreesken, hun
oude koetsier, langs de eenzame, duistere wegen. Deftig, op een rijtje, schoven zij
naar
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meneer Dufour toe en drukten hem de hand tot afscheid.
- Déjà! riep hij, verbazing veinzend.
- Il fait déjà sombre, zei tante Clemence, en haar stug gezicht keek haast verwijtend,
alsof 't de schuld was van haar broer, dat ze daar te lang gebleven waren.
- Wij hebben ons best geamuseerd, best geamuseerd! glimlachte de goedige tante
Estelle.
Tante Victoire pruttelde iets dat niet goed verstaanbaar was, maar haar verlept
gezicht stond chagrijnig en 't leek wel of ze inwendig blies.
Zodra zij de Tantes hadden zien opstaan, waren ook alle drie de nichtjes, als door
een veer bewogen, van hun zitplaats opgerezen. Adrienne was alvast uit de kamer
gerend om de mantels te halen, terwijl Clara en Edmée zich om de drie oude vrijsters
beijverden. Het leek alsof hun vertrek een allergewichtigste gebeurtenis was en of
zij een verre, gevaarlijke reis gingen ondernemen.
- Zorg toch goed dat ge geen kou vat, tante Clemence.
- Zal ik alvast uw bont omslaan, tante Victoire! Om tante Estelle maakten zij zich
minder druk, die was toch altijd tevreden.
Met de Tantes waren ook, de een na de ander, al de overige gasten opgestaan. Het
was wel vreemd; de oude Tantes mochten voorzeker niet worden meegeteld als
elementen van buitengewone prettigheid, maar hun prestige in de familie Dufour
was zó groot, dat het haast onwelvoeglijk zou gebleken hebben om nog door te blijven
festoyeren als zij er niet meer tegenwoordig waren. Om beurten nu kwamen allen
afscheid nemen van meneer Dufour en zijn drie dochters. De meeste koppen glommen
rood en niet het minst die van meneer Dufour, die opgewonden was en nogal stevig
had gedronken. Adrienne glimlachte zacht toe naar Raymond en sloeg meteen haar
ogen neer. Haar hand was klam en bevend toen zij de zijne drukte. Hij merkte er
overigens niets van. Hij had het druk met een paar neven van Marie - de Verstratsjes
- paardenliefhebbers en jagers als hijzelf en ging pratend met hen mee, zonder nog
eenmaal naar Adrienne om te kijken. Zij voelde een vage triestigheid, die nog toenam
toen de laatste gast vertrokken was en de ruime kamer eens-
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klaps stil en leeg stond. Ook haar vader was vertrokken, als 't ware meegezogen in
de stroom van de aftrekkende bende. Hij had behoefte aan verandering van lucht.
Hij zou eens eventjes met een paar vrienden meegaan naar een koffiehuis; hij zou
niet lang wegblijven.
Nu stonden zij daar alle drie, de dochters, doelloos, niet wetend waarheen noch wat
zij zouden aanvangen. Zij keken even over de bemorste tafels met de nog halfvolle
wijnglazen en de verleppende bloemen en dat desorder greep hen aan in al zijn
prozaïsche nuchterheid, als waren zij in een hotel of restaurant, waar pas een feestmaal
zou gevierd zijn. Zij voelden zich niet thuis meer, vooral toen zij de vreemde garçons
merkten die voor de gelegenheid waren overgekomen en nu roerloos wachtten in de
open deur, om op te ruimen.
Het bovenmeisje kwam enigszins schuchter te voorschijn.
- Iefer Clara, zoudt gij niet in uw salonnetje gaan terwijl hier wordt afgediend? Ik
zal er het licht aansteken.
- Ja, Martha! 't is goed, knikten zij alle drie, alsof zij blij waren dat een vreemde
hun kwam wijzen wat ze nu te doen hadden. Zij haastten zich weg en toen zij in het
salonnetje waren naast de grote eetkamer, gingen zij in het halfduister bij het brede
raam zitten en zeiden aan Martha dat zij nog maar liefst geen licht zou aansteken.
Zij zouden zo maar een poosje blijven keuvelen en schemeren.
De stilte viel op hun drieën, met de duisternis, als een loom drukkende wade.
Alleen het grote raam gaf nog een grijzig licht van buiten en daar keken zij naar,
roerloos, peinzend, met dromende ogen.
Waar zouden Max en Marie nu op dit ogenblik zijn en wat zouden ze doen? Nu...
nu zaten ze in de trein, op weg naar de grote stad, waar zij samen hun eerste
huwelijksnacht zouden doorbrengen. Samen... aldoor samen, voortaan. Samen in 't
geluk, samen in de droefheid; maar samen, aldoor samen, hun leven lang. Dat was
de schoonheid van het huwelijk, de schoonheid van 't geluk. Dat was het doel van 't
leven. Straks, alleen op hun kamer, ver van het hol gewoel der mensen, zou hij haar
met hartstocht tegen zich aandrukken, haar zoenen, zoenen op de mond en met
gesmoord-tril-
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lende stem haar zeggen: - ik ben gelukkig, Marie; ik ben de gelukkigste mens van
de wereld!
Gelukkige Marie dan ook, gelukkige vrouw tot wie een man met vurige liefde
zeggen kon, dat hij door haar... door haar alleen zo innig en zo onverdeeld gelukkig
was! Waarom viel aan Marie dat groot geluk ten deel en niet aan een van hun
gedrieën? Wat had ze gedaan... en wat moest men doen om het te bereiken!
Ach!... Marie had er niets voor gedaan, evenmin als zij er ooit iets voor gedaan
hadden. Het was vanzelf tot haar gekomen, evenals de stille dauw 's nachts komt op
de planten; het had haar toegeglimlacht en gestreeld; zij had slechts moeten
tegenglimlachen en ja zeggen.
Zij zaten te peinzen en te staren, drie vage schimmen in nutteloos feestgewaad
voor het brede raam, tegen de grijze schemering daar buiten. In de grote zaal daarnaast
hoorden zij de gedempte geluiden rondom de afgediende feesttafel: een licht gerinkel
van kristal of zilver, het aantikken van borden, een vaag gegons van stemmen. Dat
waren de laatste naklanken van de weggestorven vreugd en opgewektheid. Dat was
voorbij en zou nooit meer terugkeren. Als het nog ooit, voor een soortgelijke
plechtigheid, moest aangewend worden, dan zou het toch weer anders zijn. Dingen
die eenmaal voorbij waren kwamen nooit, nooit meer terug.
Er werd zacht aan de deur geklopt. Zij schrikten alle drie uit hun mijmeringen op
en Clara antwoordde:
- Binnen.
- Pardon, mademoiselle, zei Martha zacht te voorschijn tredend, - weet-e gulder
of da papa komt souperen?
Souperen! Zij wisten er niets van; geen van allen had zin nog iets te gebruiken.
Zij dachten niet meer aan souperen.
Zacht trok het meisje zich terug zoals zij was verschenen, maar haar schimmige
komst had niettemin de stemming gestoord en nu zij uit hun onbestemde,
vaag-droevige mijmeringen ontwaakten, voelden zij ineens weer al de nuchtere, dorre
werkelijkheid die hen omringde en die sinds jaar en dag hun gewone leven was.
Zij voelden met prangende smart de hopeloze eenzaamheid en verlatenheid van
hun bestaan. Dat grote dorp waar zij
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leefden, waar zij moesten leven, zij haatten het omdat het hen doodde. Zij hadden
er geen omgang met wie ook; er waren geen jonge meisjes van hun stand en leeftijd;
er waren geen jongelui met wie ze onbevangen konden omgaan; er was niets, niemand;
zij waren er levend begraven, zij werden er naar ziel en lichaam geworgd. Het dorp,
dat was die lange straat met stugge of bekrompen huizen, waarin nurkse
teruggetrokkenheid of kleinzielige afgunst scheen te schuilen; het dorp, dat was de
brouwer, de stoker, de kolenhandelaar of andere notabelen, waaronder ook hun vader,
die op vastgeregelde uren in de vunzige herbergen hun borrels gingen drinken; het
dorp, dat was de wekelijkse optocht van boeren en boerinnen met hun beesten en
andere produkten naar het marktplein; en verder was het dorp de dood, het graf, een
triestheid en verveling van elk ogenblik. Hun enige troost en toevlucht was de kerk
en die bezochten zij geregeld twee maal daags, 's ochtends en 's avonds, zo trouw en
zo geregeld als de notabele drinkebroers hun vaste herbergen bezochten. Dáár, in de
kerk, louterde zich de ziel en verhief zich het wezen. Telkens, gedurende een uur,
leefden zij buiten hun begrensde sfeer, in een soort bedwelmende, mystisch-sensuele
extase. De kerk was voor de vrouwen, daar voelden zij zich thuis, dáár was hun eigen,
diepste leven. Zij voelden er zich nauw verwant aan de andere vrouwen, die er in de
wierookgeurende schemeratmosfeer vroom zaten neergeknield; zij werden er een
soort religieuzes, en hun dwepende ziel vol mystische verlangens zweefde mee met
de ziel van de nonnetjes uit 't klooster, die daar ook altijd, áltijd zaten, zo diep in
stille vroomheid neergebogen, dat zij slechts immateriële gestalten schenen, roerloze,
hiëratische verschijningen, zoals er op de hoge kleurenramen stonden afgebeeld. En
ook de pastoor en zijn dienaren schenen gelouterd en vergeestelijkt en in hun lange,
slepende gewaden, in hun plechtige gezangen, in hun zalvende gebaren, waren zij
ook een soort zachtere wezens geworden van goedheid en vertrouwen, verlieven
wezens, in harmonie met het gemoed van de vrouwen. Dat was de poezie van elke
dag die 't leven draaglijk maakte, die telkens weer een zoete lafenis en troost bracht
in zoveel stroeve, nuchtere werkelijkheid.
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De nacht was nu gans ingevallen, het brede raam stond zwart tegen het zwarte van
de straat, waar slechts een paar zwakke lichtjes treurig glommen in de huizen aan de
overkant, en nog bleven de drie zusters daar in hun mijmeringen zitten, roerloos, met
slechts nu en dan een enkel woord, de ogen starend in de duisternis op de weemoedige
verbeeldingen van hun gedrukte geest. Waar moest het met hen heen! Wat zou er
van hen worden? Zouden zij langzaam aan 't lot tegemoet gaan van hun drie oude,
ongehuwde Tantes; of zou er toch nog iemand komen, die hen het schone, volle leven
zou binnenleiden, zoals Max was gekomen voor Marie? Zij hadden nog niet alle
hoop verloren, maar zij vreesden zozeer. Zij voelden zoveel hindernissen om zich
heen; zij zagen zo heel weinig licht in het verschiet. Het had er reeds moeten zijn,
zij wachtten reeds zo lang. Clara was dertig, Adrienne achtentwintig. Edmée
vijfentwintig. Zij voelden zich soms oud reeds; zij hadden al iets van hun oudere
Tantes. Clara had veel van tante Clemence en ging er met de dag steeds meer op
lijken; Adrienne deed denken aan de goedige tante Estelle. Alleen Edmée leek op
geen van hen allen; maar Edmée had een treurige gezondheid; zij scheen maar half
te leven; zij had zwakke ogen en een ongelukkig teint, met aldoor iets bleeks en
slaperigs over haar gezicht, alsof zij nooit geheel ontwaakt was.
Die gedachte... de gedachte dat zij eenmaal zouden worden en verworden als de
drie oudere Tantes, was de bestendige angst en de gruwel van hun ganse bestaan.
Zij vochten in zichzelf tegen dat schrikbeeld, zonder de kracht in zich te voelen om
aan de dodende beklemming te ontkomen. 't Is dat de drie oude Tantes, ofschoon
zulks nooit met woorden uitgesproken was, heimelijk, almachtig over het leven en
de toekomst van de drie nichtjes regeerden. Zij waren rijk en hun fortuin moest later
ook de nichtjes rijk maken. Om dat fortuin was het te doen; om dat fortuin mocht
nooit iets gebeuren dat tegen de zin van de Tantes zou zijn en hun ontstemming zou
kunnen verwekken. Er zou geen sprake van geweest zijn dat Max trouwde met Marie
als de Tantes ten slotte niet hun goedkeuring aan dat huwelijk hadden gegeven; en
haast nog minder kon er kwestie zijn van het huwe-

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 3

379
lijk der nichtjes als dit niet met het consent van de Tantes geschiedde. Dat was nu
eenmaal zo, dat stond als een grondwet in het leven van 't gezin Dufour en dat kon
nooit veranderen. Het wezen van de Tantes regeerde!
De deur van het salonnetje ging open en de zware gestalte van meneer Dufour
verscheen in de door de ganglamp hel verlichte opening.
- Wat! Nog in de duisternis! riep hij verbaasd; - hebben jullie gesoupeerd?
- Niemand van ons had zin, antwoordde Clara met een matte stem.
Meneer Dufour lachte welgedaan en vettig.
- Le diner était bon, hein!
- Très bon, antwoordden zij kalm.
- Enfin, c'était une belle journée, une belle journée! pochte meneer Dufour met
overtuiging.
- Une belle journée,... echoden zij.
- Max a fait un bon choix, un excellent choix! ging meneer Dufour opgewekt voort.
- Une belle fortune, une jolie fille, et des espérances! des espérances!...
De meisjes zeiden niets meer. Ook zij hadden espérances genoeg: was er maar
wat meer effectieve werkelijkheid bij! De geestdriftige opgewondenheid van hun
vader irriteerde hen lichtelijk, vooral Clara, die wel eens nijdig uit de hoek kon
komen. Zij bedwong zich, maar toch kon ze 't niet onder zich houden:
- Ik hoop dat ook wij eens dat geluk mogen hebben.
Meneer Dufour schetste in de duisternis een vlug gebaar van verbazing en haast
van afwering.
- Tijd genoeg voor jullie; tijd genoeg! meende hij.
- Ja, riep Clara vinnig, - voor ons is er altijd tijd genoeg! Voor ons komt het er
niet op aan! Maar weet u dat ik over de dertig ben, en Adrienne achtentwintig, en
Edmée straks zesentwintig, terwijl Marie nog drieëntwintig moet worden. - Qu'est-ce
que ça prouve! Qu'est-ce que ça prouve! herhaalde meneer Dufour, achteloos en
gesard zijn schouders ophalend.
- Er is hier niets voor ons, niets, niets! riep Clara bitsig. En plotseling barstte zij
in tranen uit.
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Meneer Dufour, Adrienne en Edmée schrikten alle drie geweldig op.
- Voyons... voyons... trachtte meneer Dufour te sussen. - Du calme, du calme, les
servantes pourraient nous entendre. - Laat ons licht aansteken, stelde Adrienne bevend
voor, alsof dit een remedie zou zijn om Clara tot bedaren te brengen.
- Ja, licht!... licht... echode meneer Dufour.
- Geen licht! geen licht! Ik sla de lamp aan stukken! gilde Clara eensklaps woest
opspringend.
Meneer Dufour holde de kamer uit, smeet de deur achter zich toe.
- O, Clara, Clara! sidderde Adrienne. Er viel een plotse stilte. Men hoorde Clara's
adem zwoegen. Zij liep een paar keer gejaagd ijsberend, in het salonnetje op en neer,
plofte dan op een stoel, bleef stom daar zitten, als een dode...
In de stille duisternis, in de angstige benauwdheid van het kleine kamertje gingen
diepe zuchten op, die zich van lieverlede in doffe snikken oplosten. Zij dachten alle
drie aan Max en Marie, die nu volmaakt gelukkig waren en hun overspannen zenuwen
trilden...
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II
Er kwamen telegrammen, prentkaarten en brieven van de jonggehuwden. Een telegram
uit Brussel dat zij daar goed aangekomen waren; een tweede telegram dat zij naar
Parijs vertrokken; en dan diverse prentbriefkaarten en twee brieven: een voor meneer
Dufour en een gezamenlijk voor de drie zusters.
Zij waren gelukkig: over en over gelukkig; zij hadden nooit gedacht dat twee
mensen op aarde zo volkomen en volmaakt gelukkig konden zijn. ‘Max is zo goed,
zo in-goed en lief voor mij’, schreef Marie aan haar schoonzusters; en Max zelf
schreef onderaan de brief: ‘Wie zou niet goed en lief zijn voor zulk een lieve engel
van een vrouwtje!’
- Ik hoop toch dat ze niet verzuimd zullen hebben ook aan de Tantes te schrijven,
zei meneer Dufour bezorgd.
Uit Parijs kwamen kaarten en brieven vol opgetogenheid. Marie had er zich een
nieuw costuum tailleur laten maken [dat was ze ook reeds vóór haar huwelijk van
plan] en het stond haar keurig, vooral toen ze daarvoor, op aanrading van de tailleur,
een hoed gekozen had, die er volmaakt bij paste. Over Parijs zelf geraakten zij niet
uitgepraat. Zo'n magnifieke stad, en die drukte en dat vrolijke leven! Je had er nooit
tijd, je liep er van 't een naar 't ander, je had geen zintuigen genoeg om te genieten
en 's avonds waren ze soms zo doodmoe, dat ze niet eens naar een theater gingen.
Toch dachten zij ook veel aan thuis en aan allen die daar waren; zij hadden met innige
vreugde en belangstelling de eerste brieven van papa en de zusters ontvangen. Papa
hoefde zich niet bezorgd te maken: ze schreven trouw aan de Tantes; ze hadden hun
reeds twee brieven en een aantal prentkaarten gezonden.
- Liefst maar niet te veel over dat frivool Parijzer leven,
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hoopte meneer Dufour.
De zusters ontvingen en lazen die brieven en kaarten met allerlei, vaak
tegenstrijdige emoties en gevoelens. Soms leefden zij intens de opgetogenheid en
het geluk van de jonggehuwden mee; andere malen werden zij er stil gedrukt onder
en voelden scherp en wrang 't verschil met hun eigen saaie leven. Zij kregen soms
de indruk of al dat geluk en al die genietingen van Max en Marie iets van
onvergankelijke jeugd en levensfrisheid gaven, terwijl ze, bij vergelijking, zichzelf
ouder en verlepter en verlatener voelden dan ze in werkelijkheid waren. Er kwam
iets machteloos en hopeloos over hen, zij voelden zich versleten zonder ooit geleefd
te hebben, een zwarte horizon sloot zich om hen dicht, zoals hij zich in mist en regen
dichtsloot om de dode aarde in die zo bitterkorte en toch zo eindeloos lange, triestige
en sombere decemberdagen.
De trouwers reisden verder; zij hadden Parijs verlaten en toefden nu aan de Rivièra.
En de brieven die daar vandaan kwamen spraken van wonderen, van een paradijs op
aarde, zoals geen mens zich kon verbeelden die dat niet in werkelijkheid had
aanschouwd en meegeleefd. 't Was om er bij te knielen en te bidden; en daarin een
luxe, een weelde, nog veel meer dan te Parijs; een leven van genieten en verkwisten
of er niets dan miljonairs meer op de wereld rondliepen. Zij waren ook naar
Monte-Carlo geweest en hadden er aan de Bank gespeeld; en Max had chance gehad;
hij had driehonderd frank gewonnen.
- Stommiteit! Stommiteit! bromde meneer Dufour. Hij moest zo iets niet doen.
Hij moest zich schamen.
- Ik begrijp toch heel goed dat hij 't wél doet; ik zou het ook doen, als ik het geluk
had daarheen te mogen reizen! riep Clara bijna uitdagend.
- Ge zoudt uw geld kwijt zijn; alle spelers eindigen met te verliezen, voorspelde
pessimistisch meneer Dufour.
Zij gingen nog steeds verder; zij waren in Genua, in Florence. Wel mooi, wel heel
interessant en mooi, maar vuil, erg vuil, vonden zij. De Italianen waren een vuil volk;
en onbetrouwbaar ook; je mocht wel goed oppassen als je geld deed wisselen of iets
betaalde. Er waren dikwijls vergissingen in

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 3

383
de rekeningen, en nooit in je voordeel. Italië viel hun dan ook niet mee en zij zouden
er niet langer gebleven zijn als het niet was om Rome en de Paus te zien. Rome kon
hun eigenlijk niet veel schelen, maar de Paus, o, die moesten ze toch zien, al was 't
maar een seconde, en op een afstand.
Daarom, alleen daarom, gingen ze naar Rome. En de brief kwam, een brief van
stille, vrome jubel, dat zij Hem gezien hadden! Zij hadden hem zien zitten op zijn
troon, omringd door kamerheren en door kardinalen, geheel in 't wit gekleed, met
een wit kalotje op zijn hoofd en aan zijn vinger een grote ring, die van ver als een
ster schitterde. Marie was haast in zwijm gevallen; zij had bijna niet durven opkijken,
haar hart bonsde en tranen vertroebelden haar ogen. Maar Max had goed gekeken
en gezien; Zijne Heiligheid was eerder klein van gestalte, met een mager, geelachtig
gezicht en grote, donkere ogen. Een ogenblik had Zijne Heiligheid ook naar hem,
Max, gekeken. Maar toen had Max als een bevend kind bedwelmd de ogen
neergeslagen en verder niets meer gezien. Hij was er nog van onder de indruk, tranen
kwamen in zijn ogen als hij eraan dacht; hij zou zijn ganse reis, met alles wat hij in
die tijd genoten had, voor dat enkel ogenblik, toen de Paus even naar hem gekeken
had, willen geven. Nu waren zij op de terugreis. Zij zouden zich nog even in Parijs
ophouden, waar Marie nog enkele inkopen wenste te doen en dan over een paar
weken thuiskomen. 't Werd ook wel tijd, schreef Max. Marie kon soms erg moe zijn
en had zich gedurende enkele dagen niet zo bijzonder lekker gevoeld. Niets ergs,
voegde Max er geruststellend bij; hij zou hun dat later wel vertellen.
De zusters zaten stil van ontroering toen zij die brief gelezen hadden. De Paus
gezien! Dat was iets wat ze zich haast niet konden voorstellen. Dat was iets... om bij
te jubelen en tevens om ervan te sidderen. Zij luisterden, als in een droom, naar de
woorden van hun vader, die opgewonden was over de grote vreugde die deze tijding
aan de Tantes brengen zou; zij trachtten zich het schouwspel voor te stellen zoals zij
dachten dat het moest gebeurd zijn en zij zagen Marie daar in een plechtige zaal half
in zwijm neergeknield liggen, terwijl de Paus, met zijn donkere ogen, even naar hun
broeder keek.
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De Paus... de Paus... zij hadden de Paus gezien! Zij hadden tussen dezelfde muren
gestaan; zij hadden dezelfde lucht ingeademd. Dat heiligde hen als 't ware in de ogen
van de zusters; zij waren van een voornamere essentie geworden, zij leefden in een
hogere, zuivere, gelouterde sfeer! En zij begrepen haast niet, de zusters, hoe hun
broer en zijn vrouw die voornaamheid voortaan zouden kunnen dragen, hoe zij verder,
als gewone mensen, hun dagelijks bestaan zouden leven. Het was een afstraling van
ongeëvenaarde glorie; zij duizelden ervan.
Nog zaten zij die middag vol ernstige emotie met de brief op hun knieën, tot in 't
oneindige daarover pratend, toen een ouderwets rijtuig langzaam het erf kwam
opgereden en voor de deur stilhield.
De Tantes!... hevig schrikten de drie nichtjes op en holden naar buiten. Meneer
Dufour was al aan de deur en hielp zijn zusters uitstijgen.
- Is het toch waar!... riep tante Clemence nog vóór ze binnen was.
- Ja, Tante, ja, Tante! echoden zij allen.
De Tantes kwamen binnen; Vreesken, het oud koetsiertje met zijn ouderwetse,
verkleurde livreipet, reed stapvoets met de oude calèche naar de remise toe.
- Wat 'n eer! Wat 'n eer! herhaalde tante Estelle, haar handen vroom in elkander
slaand. Tante Victoire zei niets, maar haar bleke wangen gingen als een blaasbalg
op en neer, wat steeds bij haar de diepste emotie verried.
Zij bleven de namiddagkoffie gebruiken bij de nichtjes en spraken over niets anders
dan de gewichtige, geweldige gebeurtenis.
- Zij mogen er nu wel aldoor aan denken zich altijd goed en voornaam in 't leven
te gedragen, meende tante Clemence.
- Dit zullen ze zonder twijfel! verzekerde meneer Dufour. Tante Estelle, de handen
in elkaar geslagen, knikte met het hoofd, beaamde volkomen de woorden van haar
broeder.
- Hoe jammer alleen dat ze eerst in dat wufte Parijs hebben rondgelopen! zei
eensklaps heel onverwacht en met nijdige stem, tante Victoire.
Allen, even gestoord en bijna schrikkend, keken met verba-

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 3

385
zing op.
- Bah!... bah!... il faut bien que jeunesse se passe, viel meneer Dufour vergoelijkend
in.
- En dat ze zich nu ook nog weer, bij hun terugkomst, te Parijs zullen ophouden!
bromde tante Victoire door.
Er was een korte stilte. Iets drukkends en benauwends daalde als 't ware neer.
Tante Victoire blies, hoorbaar; tante Estelle bewoog haar saamgevouwen handen
zenuwachtig heen en weer en het hoekig gezicht van tante Clemence kreeg een
stug-harde uitdrukking.
- Victoire neemt het misschien wel wat streng op, zei ze, maar ik moet toch met
haar erkennen, dat het enigszins ongepast is, in tegenwoordigheid van Zijne Heiligheid
te verschijnen tussen twee bezoeken aan het door en door slecht en verdorven Parijs.
- Bo... bo... bo... pruttelde meneer Dufour.
De nichtjes zeiden niets meer, durfden niet meer spreken. Tante Victoire zat
geweldig te blazen. Tante Estelle keek met smachtende, smekende ogen om zich
heen.
- 't Is toch een eer... toch een heel grote eer, herhaalde zij eindelijk schuchter.
- Een eer die lastig is om te dragen, meende tante Clemence. - Het is toch wel te
hopen dat Max nu 't een en 't ander aan zijn leven zal veranderen. Bij voorbeeld zijn
intieme vriendschap met die meneer Raymond, een echte losbol, om niet erger te
zeggen. Wij hebben daar dingen van gehoord...
Adrienne schrikte op als onder een plotselinge prik en haar ogen gingen aan 't
knippen alsof zij hinderend in de zon moest kijken. Een hete kleur kwam gloeiend
op haar wangen en verdween dadelijk, haar heel bleek latend.
- Ik denk wel dat het uit zal zijn - met die intimiteit, antwoordde meneer Dufour.
- Op het huwelijksfeest heeft hij kennis gemaakt met die twee Westvlaamse neven
van Marie - de Verstratsjes - en daar is hij nu voortdurend mee.
- Juist, viel tante Clemence dadelijk in, - die Verstratsjes schijnen een allerminst
recommendabel soort te zijn; drinkebroers en ruziemakers, herberg-stamgasten en
het zou werkelijk zonde zijn als Max daar nu ook mee ging inleggen.
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Adrienne verademde. Zij vreesde erger te horen. Zij had die vriendschap van de
Verstratsjes met Raymond zien worden; zij hadden dezelfde liefhebberij in jacht en
paarden en hoewel Adrienne eigenlijk niet van dat tweetal hield, toch begreep zij
wel enigszins die toenemende intimiteit en vond er niets bijzonder ergs in. Zij zag
ze geregeld te paard in het dorp komen, twee of driemaal per week. Zij kwamen zo
maar in een adem vanuit hun Westvlaamse gemeente en samen met Raymond
cavalcadeerden zij er dan lustig op los, geweldig hoevenkletterend door de stille
straten, zodat de mensen buiten op hun drempels kwamen staan. Het waren niet
bepaald plezierige types om naar te kijken; magere, rode, zure gezichten met nijdige
ogen, kerels die misschien wel wat te veel dronken en dan licht ruzie maakten in de
herbergen. Dat was al een paar keer gebeurd en de mensen hadden er druk over
gesproken. Zo was het allicht aan de oren van de Tantes gekomen. Adrienne had
daar spijt en verdriet in, vooral om de Tantes. Het wierp een soort smet op de familie
van Maries zijde en daardoor ook op Max en zijn vriend Raymond. Dat zou reeds
een voldoende reden zijn voor onvoorwaardelijke afkeuring van Tantes kant, moest
het ooit zover komen dat Raymond zijn keus op haar vestigde. Die Verstratsjes!...
Adrienne treurde er in stilte om, maar kon er niets aan doen. Welk recht zou zij ook
hebben? Slechts eenmaal, na het huwelijksfeest, waren zij bij meneer Dufour aan
huis; geweest, om een beleefdheidsbezoek te brengen. Zij hadden weinig manieren
en schenen zich niet op hun gemak te voelen in damesgezelschap. Raymond was
even na hen gekomen en dan hadden zij allen druk over paarden gesproken. Adrienne
zat daarbij met heimelijke emotie in zichzelf te beven. Zij kon bijna haar ogen van
Raymond niet afwenden en eensklaps was zij hevig geschrokken toen zij zag dat een
der Verstratsjes, met zijn zure ogen, dat opmerkte. Zij ademde verlicht toen zij
eindelijk afscheid namen, maar het naar gevoel, dat een der Verstratsjes haar zo
zorgvuldig verborgen geheim ontdekt had, bleef knagend en benauwend in haar
nawerken.
De Tantes waren opgestaan. Martha werd spoedig om Vreesken gezonden; en na
een poos kwam hij met de ouderwetse
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koets voorgereden, ineengezakt op zijn bok, onder zijn rare livreipet, die groenachtig
begon te verkleuren.
De Tantes gaven slappe handen aan hun broeder en de nichtjes, die hen allen tot
aan het rijtuig vergezelden. Vreesken groette onhandig met de zweep.
De oude vrijsters zuchtten van inspanning bij 't instappen en de verroeste veren
zakten knarsend in elkaar.
- Wij hopen spoedig na hun terugkomst het bezoek van Max en zijn vrouw te
ontvangen, zei tante Clemence tot afscheid. De nichtjes knikten toestemmend en
meneer Dufour riep luid:
- Ik zal ze dadelijk na hun terugkomst naar u toesturen.
Tante Victoire trok 't raampje omhoog en zo reden zij in de benauwde rammelkast
weg, terwijl het buiten zacht, mooi weer was, met een glorierijke ondergaande zon
in chaotische hemel, achter de verre, naakte bomenkruinen.
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III
Even voor Kerstmis, op een namiddag tegen de avond, keerden Max en Marie van
hun lange, mooie huwelijksreis terug. Zij zouden slechts een paar dagen ten huize
van meneer Dufour vertoeven; Max had haast om weer zijn betrekking als advocaat
waar te nemen in 't niet ver afgelegen provinciestadje, waar hij zich vóór zijn huwelijk
gevestigd had.
Meneer Dufour was voor zaken die geen uitstel duldden moeten uitgaan, maar de
drie meisjes zaten vóór het raam, toen het rijtuig, dat de jonge trouwers aan 't naburig
station gaan halen was, het erf kwam oprijden.
Zij zagen Maries wit geh andschoen de hand wuivend door het neergelaten raampje,
evenals zij die voor 't laatst gezien hadden toen zij op huwelijksreis vertrokken; en
't ogenblik daarna vielen zij in elkanders armen en blijde stemmen van terugzien
weerklonken luid in het anders doorgaans stille, saaie huis.
Zij keken alle drie met starre ogen naar hun schoonzuster en vonden haar zo
veranderd. Wat er al aan haar veranderd was konden zij niet zo dadelijk met woorden
uitdrukken; zij had andere allures gekregen, zij keek anders, zij sprak anders, zij
lachte anders, en haar toilet was iets heel onverwachts; een zeer modieuze, elegante,
bruine tailleurjapon en een klein, donkerbruin hoedje, waarin een fel oranje strik als
een vuurvonk schitterde. Het was iets zeer stemmigs en toch ook tevens zeer gedurfd,
de zusters zouden er bepaald moeten aan wennen. Zij vonden haar ook magerder en
fijner geworden; zij vonden niet dat zij er bijzonder goed uitzag. Ook Max leek
enigszins veranderd; ook hij leek dunner, lichter, eleganter dan vroeger, en zijn
gezicht met volle, donkere baard, dat toch al naar het ernstige en welbewuste en
importante zweemde, had nu bepaald iets zeer zelfbewusts en importants
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gekregen; een plooi van ernst en verantwoordelijkheidsgevoel groefde haar dubbele
streep tussen zijn strakke wenkbrauwen, terwijl zijn aangezicht, dat bleker was
geworden, als met een masker van plechtigheid scheen overtrokken. Hij liet bedaard
de eerste uitbundigheid voorbijgaan; en toen Clara dan nog eens zei, dat zij Marie
er toch niet zo bijzonder goed vond uitzien, plooiden zich zijn lippen tot een
raadselachtige glimlach en hij verklaarde: - Misschien niet,... maar dat behoort dan
ook bij de... omstandigheden.
Verbouwereerd keken de zusters op. Marie kreeg plots een vuurkleur.
- Hoe zo... hoe bedoelt ge? vroeg Clara na een poos.
- Wel... zo... zoals dat komen kan als men getrouwd is, lachte hij fatterig.
De zusters zeiden niets meer; zij staarden strak naar Marie, die nu ook glimlachte
en meteen tranen als van vertedering in de ogen had.
- Misschien... fluisterde zij schuchter en sloeg haar ogen neer.
- Nu al! slaakten de zusters verbaasd en haast geconsterneerd.
Zij bekwamen er niet van. Zij staarden naar Marie als naar een onbekend en bijna
griezelig wonder. Clara's gezicht had strakke, harde lijnen en haar jukbeenderen
gloeiden. Adriennes mond stond half open en haar ogen glommen. Edmée, die zich
weer sinds een paar dagen niet zo lekker voelde, trok een zuurbleek gezicht en keek
opzij, alsof ze zich voor iets schaamde.
De deur ging open en meneer Dufour trad binnen. Hij had zich gerept; hij kwam
gehaast naar zijn zoon en schoondochter toe en omhelsde hen onhandig. Hij was zeer
ontroerd. Zijn handen beefden en tranen, die hij tevergeefs met stugheid poogde weg
te dringen, stonden in zijn ietwat uitpuilende, waterig-blauwe ogen.
- Alles goed? Alles goed? herhaalde hij met een stem die trilde. Toen vielen hem
de zonderlinge gezichten van hen allen op en hij vorste, met een plotse zweem van
angst:
- Toch geen zwarigheid...?
Zij zeiden hem wat er waarschijnlijk was.
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Hij schrok haast van verbazing. Zijn ogen gingen breed open en hij trok zijn hoge
gestalte achteruit, alsof iets dreigends op hem afkwam. Toen brak hij plots uit in een
zenuwachtigschrille lach, die hem geheel deed schudden.
- Maar papa toch! riep Clara, alsof ze dat lachen onbetamelijk vond.
Hij bedaarde dadelijk. Hij stramde zijn gestalte en zette een ernstig, gewichtig
gezicht.
- Niet nalaten dat zo spoedig mogelijk aan de Tantes mee te delen, vermaande hij.
- Natuurlijk! van morgen af, zei Max.
Zij gingen allen zitten en Max begon te vertellen over hun schone lange reis,
onbedaarlijk...
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IV
Klokslag drie kwam Floorken, meneer Dufours koetsier, met de dichte landauer
voorgereden. Max hielp Marie en zijn zusters instijgen en nam zelf plaats op de bok,
naast de koetsier. Meneer Dufour reed niet mee; er was geen plaats in 't rijtuig. Ook
achtte hij zijn tegenwoordigheid niet absoluut noodzakelijk.
Zij reden naar de Tantes, op bezoek...
Geen van allen had er de minste zin in, maar zij voelden en begrepen allen, dat
het geen dag langer mocht worden uitgesteld; dat het móést.
Marie en de drie zusters waren alle vier sober en stemmig gekleed; de zusters in
grijs en zwart en Marie in haar bruine tailleur en het klein, donkerbruin hoedje, met
de fel oranje strik. Bezorgd hadden Clara en Edmée even naar die oranje strik gekeken.
Zou je hem er niet beter afnemen? had Clara geopperd.
- Waarom? vroeg Marie, die daar niets voor voelde.
- Om de Tantes... ze zijn nogal eigenaardig op dat gebied.
- Ik zou er mijn hoedje helemaal mee ontsieren; het geeft de fleur aan mijn hele
pak, meende Marie.
Adrienne viel haar schoonzuster bij, maar de anderen waren 't er niet mee eens.
Het gaf enige discussie, die bijna ontstemming dreigde te wekken, tot Max er zich
eindelijk mee bemoeide en besloot dat de strik op 't hoedje blijven zou. Clara en
Edmée zetten even een vrij zuur gezicht en vonden dat Max wel pauserig deed en
zich bezig hield met dingen waar hij geen verstand van had. 't Was echter slechts
een vluchtig wolkje van misnoegdheid geweest; zij waren er gauw weer overheen
en reden nu met eensgezindheid naar de Tantes toe:
- Maar hoe en wanneer zal ik het hun nu toch zeggen? vroeg
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Marie voor de zoveelste maal.
- Als het te pas komt! herhaalde Clara, ook voor de zoveelste maal.
- Maar als het niet te pas komt?
Ja... dan wisten zij ook geen raad. Het was een netelige zaak. Het moest
medegedeeld worden, hoe dan ook. Maar hoe het zou opgenomen worden, dat kon
geen van allen voorspellen. Zij reden door het stille winterlandschap, met de grijze
lucht en de triestig bladerloze bomen. De velden lagen naakt en grauw en benden
zwarte kraaien zwermden er krassend overheen en streken soms over de
nat-glimmende aarde neer, als grote, dwarrelende roetvlokken. De hier en daar
verspreide boerderijen, onder hun strooien daken als 't ware in de grond gedrukt,
deden denken aan sombere, verlaten eilanden midden in een troosteloze zee. Wat
leek dat alles desolaat en triestig en wat drukte het zwaar het gemoed van hen die
nog maar pas uit de lachende zonnelanden terugkeerden! Marie verademde toen zij
eindelijk uit de lage modderstreken kwamen en op droger, lichter land, de eerste
dennenbossen zagen. Daar ontwaarden zij reeds het grote dorp met stompe toren
waar de Tantes woonden. Max keek even om op de bok en wees het zijn vrouw met
de vinger, glimlachend. Zij glimlachte terug, maar wat zou ze blij zijn als dat bezoek
afgelopen was.
Zij kwamen in het dorp. Zij hoefden er niet door te rijden, zij konden dadelijk
rechts afslaan en na enkele minuten reden zij door 't openstaande inganghek der
Tantes buiten. Marie zag vluchtig het witgeverfde huis van twee verdiepingen met
vaalgroene luiken en de lusttuin in winternaaktheid, die omgeven was door een brede,
rechthoekig omlijstende sloot.
Max sprong van de bok en belde aan. Bijna onmiddellijk kwam Eemlie, de oude
keukenmeid, opendoen.
- Zijn de Tantes thuis? vroeg Max voor de vorm, want hij wist wel dat zij thuis
waren.
- Joajoa z' menier Max, kom moar binnen; ge zij welgekomen, zulle! antwoordde
Eemlie vriendelijk glimlachend en onderdanig buigend.
De dames waren uitgestapt en Eemlie en Max hielpen hun de mantels afnemen.
Toen duwde Eemlie in de vestibule een
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deur open en zij traden de woonkamer binnen.
De Tantes, die met handwerk bij het brede, lage raam zaten, dat uitzicht op de tuin
had, rezen alle drie van hun zitplaats op. Tante Clemence, als de oudste, trad de
bezoekers drie passen tegemoet; tante Estelle en tante Victoire bleven even met de
hand op de rugleuning van hun fauteuil, roerloos staan.
- Welkom... welkom... zei tante Clemence; en tante Estelle en tante Victoire
echoden:
- Welkom... welkom.
Allen drukten handen en glimlachten vriendelijk, maar er werd niet omhelsd.
- Zet ulder... zet ulder... zei Eemlie, familiaar gedienstig, terwijl zij ijverig stoelen
bijschoof.
Allen namen plaats en zij begonnen te praten.
- 't Is nogal goed weer, nietwaar? zei tante Clemence.
- Heel goed, heel goed! beaamden zij in koor.
- En hoe hebt ge 't op de reis gehad?
- Heel goed, Tante, heel goed.
Tante Clemence bekeek strak de jonggehuwden met haar felle ogen terwijl ze die
vraag stelde en meteen viel haar blik op het oranje strikje van Maries hoed. Zij had
een kort gebaar van verbazing, doch maakte geen opmerking. Zij keek er een tweede
maal naar, wat ook de aandacht van de beide andere Tantes erop vestigde. Tante
Estelle had een zoete glimlach en vouwde machinaal haar handen; tante Victoire
keek dadelijk opzij en scheen te blazen.
- O, heel goed, Tante, bijzonder schoon weer en veel gezien, herhaalde Max. En
hij haalde een pakje te voorschijn, dat hij onder de arm droeg en zei, terwijl hij met
zenuwachtige vingers het touwtje losmaakte:
- Wij hebben voor ieder van u 'n souvenirtje meegebracht uit Rome.
De ogen van de Tantes blonken van verwachting. 't Waren als drie kinderen die
hun sinterklaas gaan krijgen. Max ontvouwde zorgvuldig het pakje en haalde er drie
grote prachtige rozenkransen uit met zilveren medailles en drie mooie portretten van
Zijne Heiligheid de Paus.
- Als 't u belieft, tante Clemence; als 't u belieft, tante
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Estelle; als 't u belieft, tante Victoire, zei hij, de geschenken overhandigend.
drie oude vrijsters hadden alle drie een warme kleur van emotie over hun gezicht
gekregen. 't Was als een onverwachte blos van jeugd, die eensklaps hun verlepte
trekken op kwam fleuren. 't Was of zij een liefdesverklaring in ontvangst namen.
- O!... 't is te veel, 't is te veel! stotterde tante Clemence werkelijk ontroerd. Tante
Estelle kon niet spreken; zij had tranen in de ogen; tante Victoires gezicht verwrong
zich plotseling tot een griezelige grijnslach, alsof ze niet goed wijs was.
Zij hielden de rozenkransen in de hoogte en keken naar de kraaltjes en medailletjes
met weke ogen van vertedering; en voor de prachtige fotografieën stonden zij in
roerloze en lange contemplatie, met lippen die trilden.
- De rozenkransen zijn door de Heilige Vader gezegend, verklaarde Max met een
mat-plechtige stem.
- O... o... O.... slaakten dof de Tantes.
Strak keek tante Victoire Max eensklaps aan.
- 't Is nog jammer dat ge ook voor Eemlie niet wat hebt meegebracht, zei ze.
- 'k Heb iets voor haar mee, Tante, juichte Max opgetogen. En hij tastte in zijn zak
en haalde nog een rozenkrans te voorschijn, wel veel minder groot en mooi dan die
van de Tantes, maar toch nog heel mooi, met koperen medailletjes in plaats van
zilveren.
- En is hij ook door de Heilige Vader gewijd? vroeg in diepe ontroering tante
Estelle.
- Zeker, Tante; wel zeker! bevestigde Max plechtig.
- Eemlie... Eemlie... kom ne kier hier! riep tante Clemence de deur half
openduwend.
De oude meid kwam binnen, ietwat geschrikt door 't opgewonden roepen en staarde
vragend om zich heen.
- Eemlie, hier es iets da 'k veur ou uit Ruemen hè meegebracht, glimlachte Max.
- Zie,... ne poaternoster... en hij es in mijn tegenwoordigheid gezegend deur Zijn
Heiligheid de Paus!
De oude meid veegde machinaal aan haar schort haar ruwe
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handen af, die eensklaps geweldig begonnen te beven. Meteen gingen haar ogen en
haar mond rond open en ze uitte een zuchtend geluid, dat uit het diepste van haar
wezen scheen op te wellen. Plots trok dat ganse gezicht als 't ware weg en zij begon
te steunen en te schreien: - Deur Zijn Heiligheid de Peiws gezegend... moar menier
Max... 'k en durf ik dat in mijn handen nie nemen... 'k 'n Mag ik dat in mijn handen
nie nemen... wa peist-e toch, menier Max... En eensklaps viel ze heftig aan 't snikken.
- Toetoet, Eemlie, ge meug gij da zeker in ou handen nemen, zei Tante Clemence
met drang. Doch zij was zelf zo diep geschokt, dat zij niet langer haar emotie kon
beheersen en eensklaps ook in wilde tranen uitbarstte.
Toen werd het als een waanzin in het huis van de oude vrijsters. Tante Clemence
stak tante Estelle aan; tante Estelle, tante Victoire; en het sloeg dadelijk over tot de
nichtjes en Marie en zelfs tot Max, hoe hij zich ook stramde om bedaard te blijven.
Het was een hysterisch gezucht en geschrei van al die vrouwen; het leek wel of een
ongekende ramp over hen was neergekomen; en of ieder van hen ten slotte huilde
voor een eigen, heimelijk leed, dat anders niet onder woorden was te brengen.
Tante Clemence bedaarde het eerst. Zij bekende dat het belachelijk was zo te
schreien, wijl er alle reden bestond om tevreden te zijn; zij veegde met wilskracht
haar tranen af en zei aan Eemlie, dat zij nu maar spoedig moest de koffietafel klaar
maken. Dit bracht een zeer gewenste afleiding, de glimlach kwam terug op de
gezichten en de gesprekken werden voortgezet. Alleen Edmée, met haar slechte
gezondheid, bleef nog een poos in stilte nahuilen.
Eemlie had zich gerept en weldra zaten zij allen aan de ronde tafel, bij de brede,
lage ramen, die uitzicht op de tuin hadden. De koffie werd door Eemlie
rondgeschonken, de Tantes lieten de welgevulde schalen met appetijtelijke
krentenbroodjes en pasteitjes circuleren.
- En nu, zei Tante Clemence, Max en Marie strak aankijkend; - nu is de vakantie
voorbij en gaat het serieuze leven weer beginnen, hé?
- Natuurlijk, Tante; binnen drie of vier dagen zit ik weer
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volop in de praktijk, antwoordde Max.
- Het zal nu ook ernst moeten zijn, meende Tante. - Nu zijt ge niet meer alleen;
nu moet ge voor 't huisgezin zorgen.
Vragend keek Marie naar Max op. Nu of nooit was 't ogenblik om het grote nieuws
van haar blijde verwachting aan de Tantes mee te delen. Zij had de woorden alvast
op haar bevende lippen, maar nog liever had ze 't door Max zelf horen zeggen. Hij
wrong zich even op zijn stoel, sloeg de ogen ernstig neer. Maar in plaats van de
woorden die Marie verwachtte, viel er slechts toonloos van zijn lippen:
- Da's zeker, Tante; natuurlijk... natuurlijk.
Marie, en ook de zusters, loosden een onwillekeurige zucht van diepe teleurstelling.
Wat was hij bang voor de Tantes, Max die anders steeds zo zelfbewust en betweterig
deed!
- Bijvoorbeeld, voer tante Clemence onmeedogend voort, - die jachtpartijen en
dat paardrijden met die meneer Raymond, dat zal voorzeker niet zo gemakkelijk
meer gaan.
- Ha!... 't is te vrezen, Tante; ik zal daarvoor misschien niet heel veel tijd meer
overhebben.
Er was een korte stilte. Een stemming van benauwdheid drukte vagelijk. Bij 't
onverwachte horen van Raymonds naam was een golf van kleur naar Adriennes
aangezicht gestegen en dadelijk weer weggebleekt. Niemand had het gemerkt, doch
haar hart bleef kloppen als een uurwerk.
- Du reste, ging Tante weer voort in 't Frans, omdat Eemlie juist met een verse
koffiekan binnenkwam, - il a trouvé de nouveaux compagnons, ces cousins à vous,
Marie, qui sont venus à votre diner de noce et qu'on voit main tenant régulièrement
avec lui dans le village.
- Oui, je sais, ma tante, antwoordde Marie bedeesd, alsof ze voelde dat ze zich
voor haar neven moest verontschuldigen. - Het schijnen geen al te bijzonder
recommandabele jongelingen te zijn, naar ik zo hoor, ging Tante voort zodra de meid
verdwenen was. - In uw plaats, Marie, zou ik ze maar niet te veel aantrekken.
- Dat ben ik ook niet van plan, Tante, maar het was moeilijk ze met mijn huwelijk
helemaal uit te sluiten, antwoordde Marie onderdanig.
De zusters zaten benauwend stil als beelden en Max plukte
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zenuwachtig aan zijn baard. De kans om het grote geheim mee te delen scheen
helemaal verkeken; en toch, het moest gebeuren; de Tantes zouden 't nooit vergeven
als ze 't indirect door anderen te horen kregen. Was er maar gelegenheid om het op
een andere dag te zeggen! Doch wanneer? Het kon best zijn dat ze de Tantes in geen
maanden meer ontmoetten.
Eensklaps nam Max al zijn moed bij elkaar, hij kuchte en, met een stem die licht
beefde:
- Wij zullen allicht ook niet in staat zijn om de eerstvolgende maanden veel mensen
te ontvangen, want... bij Marie... is er waarschijnlijk iets op komst... ge begrijpt wel
wat ik bedoel... enfin... het kan natuurlijk nog veranderen... maar ik denk toch...
begrijpt ge...
Hij verwarde in zijn zinnen; hij kreeg een kleur en werd weer bleek; hij glimlachte,
pijnlijk en onnozel, helemaal van streek gebracht door de zes verbaasde ogen, die
de drie verblufte Tantes op hem priemden.
- Meent ge... dat... dat... dat er nu al een kind moet komen! stotterde eindelijk tante
Clemence, met verdoofde stem.
- Dat is toch wat wij denken, Tante.
De zes ogen wendden zich van Max af, gingen zich recht priemen op Marie, die
met gloeiende wangen het hoofd bukte.
- Ik... ik denk het toch ook, stamelde zij.
Er heerste een hele poos complete stilte. 't Was als een reuzensteen die eensklaps
in een stilstaand water was geploft en nu langzaam naar de diepte zonk. Tante
Clemence keek hen om beurten aan met strak-starende ogen waarin mysterieuze
gedachten en gevoelens zich schenen te weerspiegelen. Een heel licht rood kleurde
haar doorgaans doffe wangen. Tante Estelle, het hoofd naar links gebogen, had een
vreemde uitdrukking op het gelaat, alsof haar iets was meegedeeld, dat zij liefst niet
gehoord had. En tante Victoire, die even een beweging had gemaakt alsof ze van
haar stoel wou opstaan, was bijna angstwekkend bleek geworden, met verdiepte
rimpels en groeven in haar verlept gezicht en zenuwachtige trekkingen van haar
mond, die scheen te willen blazen en niet
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blazen kon. De nichtjes bleven recht-roerloos als beelden zitten; men kreeg de indruk
of ze niet meer leefden.
- Ge moet het weten... ge moet het zelf maar weten... maar zo gauw... zo gauw...
liet eindelijk tante Clemence, met een afkeurende hoofdschudding, van haar dunne
lippen vallen.
- Ja... ja... wat wilt ge... dat komt zo... deemoedigde Max. Tante Estelle knikte
zacht en herhaaldelijk met het hoofd. Zij scheen van haar eerste ontzetting ietwat
bekomen; zij scheen te begrijpen, te verontschuldigen, te vergeven. Zij keek ietwat
benauwd naar tante Victoire, die naast haar zat en nog maar steeds vruchteloze
pogingen aanwendde om een klank te uiten of te blazen.
Tante Clemence had zich helemaal hersteld. Een harde plooi kwam om haar dunne
lippen, haar ogen keken stug, haar streng gelaat kreeg weer zijn alledaagse strakheid.
- Surtout... surtout.... fluisterde zij op een toon van berispende vermaning, als gold
het iets dat toch niet helemaal avouabel was, - laat er niets van merken aan de meid;
die is zo babbelziek en het is waarachtig niet nodig dat zij zulke nieuwtjes in het
dorp gaat colporteren. Willen wij een toertje in de hof gaan doen?
Zij stonden van tafel op en 't was voor allen een verlichting. Tuinhoeden werden
opgezet, mantels werden omgehangen; zij gingen door de glazen deur naar buiten
en liepen langzaam slenterend langs de grintpaden.
Max ging met Marie voorop. Marie schreide. - 't Is of we 'n misdaad hadden begaan,
kreunde zij. Max hield haar hand in de zijne en drukte die zacht. Hij deed zijn best
om haar te troosten.
- Ach, wat wilt ge, 't zijn oude juffrouwen, ze kunnen daar niet bij, suste hij.
- Ze doen en ze zijn zo godvruchtig, klaagde Marie. - Hoe rijmen ze hun stugge
weerbarstigheid in dit geval dan samen met de woorden van de Heer: ‘gaat en
vermenigvuldigt’?
- Ach, dat zal alles immers wel passeren, vergoelijkte Max. - Bedenk eens: drie
oude, verdorde zusters, die nooit, maar nooit eens door een man zijn aangehaald of
gestreeld! Kom, geef mij gauw een zoen!
Hij trok haar mee achter een park rododendrons, omsloot

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 3

399
haar vlug, met hartstocht, in zijn armen.
- Pas op, ze zouden woedend zijn als ze 't zagen! fluisterde zij angstig hem van
zich afduwend.
De Tantes en de nichtjes volgden, zes donkere verschijningen op de lichte grintallee
omlijst door kegelvormige gewassen. De hele tuin met te veel sparrensoorten deed
denken aan een kerkhoftuin en de zes strenge maagden die daar langzaam in
wandelden, waren als zes weduwen, rouwend om enig onvindbaar verloren geluk.
In de naakte twijgen van een bladerloze beukeboom zat een spreeuw haar half klagend,
half spottend kort liedje te zingen en vóór de voeten van de zusters en de Tantes
huppelvloog familiaar een roodborstje met hen mee, de pootjes fijn en recht als
stokjes glas, de oogjes blinkend-rood als kraaltjes, het borstje gevlekt met zijn befje,
rood als hartstocht en bloed. De zon ging wazig onder; een grijze wintermist kwam
aansluipen.
- 't Zal tijd gaan worden om terug te keren, meende Clara. En zij riep naar Max,
die aan 't eind was van de tuin:
- Max 't wordt tijd, 't gaat donker worden.
Floorke, die bij Eemlie in de keuken koffie had gedronken, stond met het rijtuig
voor. De nichtjes en Marie namen afscheid van de Tantes en stapten in. Max klom,
als bij 't vertrekken, naast Floorke op de bok.
De Tantes stonden met hun drieën op een rijtje en keken naar de aftocht. Tante
Clemence glimlachte met een air van gesloten zelfvoldaanheid, tante Estelle keek
heel vriendelijk; en tante Victoire had eindelijk het blaasvermogen weergekregen;
zij blies heel duidelijk, terwijl zij staarde met chagrijnigzuur gezicht en binnensmonds
iets brabbelde van voorzichtig rijden in de duisternis. Eemlie stond achter haar en
dankte nog van ver voor het mooi geschenk, met vochtige ogen.
Max had een sigaar opgestoken en dampte gulzig, in de frisse avondlucht. Hij
scheen nog zenuwachtig opgewonden, hij kon niet rustig blijven zitten en keerde
zich af en toe om naar Marie en zijn zusters in het rijtuig, en riep hun iets toe dat zij
moeilijk konden verstaan.
- Wat wil hij toch? Wij verstaan hem niet! lachten zij. Langzamerhand waren zij
weer opgefleurd, na de benauwdheid van 't geducht bezoek. Het was een ware
verademing.
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Al waren zij in 't geheel niet uitbundig van aard, toch voelden zij nu een behoefte
om hun teruggekregen vrijheid blij te vieren; en zij praatten en lachten onder elkaar
en hadden levendige pret om Max op de bok, die af en toe gekke figuren maakte en
soms wijd zijn beide armen uitsloeg, als een die in een dwangbuis heeft gezeten.
Eensklaps zagen zij hem sterk vooroverhellen en in de schemering strak voor zich
uit kijken. Haast tegelijkertijd liet hij een juichkreet horen en deed Floorke 't rijtuig
stilhouden.
- Wat is er toch? riepen Marie en de meisjes schrikkend. Het antwoord kwam
vanzelf, in de gedaante van drie ruiters, die plotseling uit het halfduister opdoemden
en naast de landauer, op het zijpad stilhielden.
Och God! kreet onwillekeurig hardop Adrienne.
Het was Raymond met Maries beide neven: de Verstratsjes! Max was haastig van
de bok gesprongen en drukte met verrukking zijn vriend de hand. - Waar rijdt ge zo
laat nog naar toe? hoorden de dames hem vragen.
- Edmond en Evarist 'n eindje uitgeleide doen, antwoordde Raymond glimlachend.
Clara liet een van de raampjes in het rijtuig neer en stak het hoofd naar buiten.
- Mademoiselle, groette Raymond, beleefd vooroverbuigend. Meteen zag hij
vagelijk de andere dames en groette weer, zijn hoed afnemend. De Verstratsjes,
achter hem, volgden enigszins onhandig en boers zijn voorbeeld. Marie trok zich in
de diepte van 't rijtuig terug om met haar neven geen gesprek te moeten aanknopen.
- Hoe hebt ge 't op reis gehad? vroeg Raymond.
- O, best, zei Max; - ik zal u dat alles later wel vertellen. Maar, zeg, dat is 'n nieuw
paard, dat ge daar hebt?
- Ja, en een voortreffelijk! jubelde Raymond. - Jongen, daar hebt ge geen idee van!
Wilt ge 't eens proberen?
- Ha, ja maar, nu niet, hè! lachte Max. - Weet ge wat, ik kom u spoedig eens
opzoeken.
- Ja, doe dat, doe dat!
De Verstratsjes, op hun paarden, werden ietwat ongeduldig. Hun dieren trappelden
en wilden naar huis. Het werd ook laat, en duister.
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- Nou, weet ge wat, zei Raymond tot de Verstratsjes. - Gij kent de weg, nietwaar?
Ik laat u maar alleen gaan en keer naast het rijtuig terug.
Adrienne, die met gloeiende wangen tegenover Clara zat, stak nu op haar beurt
het hoofd door 't raampje. Zij zag Raymond op zijn grijze schimmel en haar
bewonderende blik scheen hem voor zijn woorden te danken. 't Was haar te moede
of hij voor haar, voor haar alleen zijn vrienden in de steek liet om naast haar terug
te rijden. Zij dacht geen ogenblik dat het louter ruitersijdelheid kon zijn om aan Max
zijn mooi nieuw paard te vertonen. Zij glimlachte hem minzaam toe, maar eensklaps
schrok ze van 't gezicht van een der Verstratsjes, dezelfde die reeds eenmaal haar
geheim halvelings had onderschept - en die haar nu grinnikend van op zijn zadel in
de schemering zat aan te grijnzen. Zij trok zich spoedig in de schaduw van de landauer
terug, terwijl Raymond vlug zijn paard omkeerde en met een handdruk van de
Verstratsjes afscheid nam. De Verstratsjes groetten lomperig de dames met hun
karwats, gaven hun paarden de sporen en verdwenen in de duisternis.
De landauer rolde weer met dof geratel over de steenweg en Raymond reed er
bedaard op 't zijpad naast, gelijk een erewacht. Adrienne kon hem, ondanks de
invallende duisternis, heel goed zien en wendde niet de ogen van hem af. Wat reed
hij flink en wat zat hij gemakkelijk in 't zadel! Het leek wel of hij in een fauteuil zat.
Hij was zo helemaal een met zijn mooi paard. Zij zag de gladde schimmelrug vaag
glimmen en de mooie, lange, bleke staart zwiepte traag en sierlijk onder het
gelijkmatig draven heen en weer. Zij voelde welk een genot het zijn moest zo te
kunnen rijden. Het was iets nobels, iets van rustige kracht en schoonheid, dat machtig
tot haar doordrong. Zij kon haar geboeide ogen er niet van afwenden en van lieverlede
was het of zij iets wonderlijks zag gebeuren; iets van droom of feeërie, iets als een
tover-atmosfeer die hem omhulde en waarin hij zich, als een bijna irreële verschijning,
scheen voort te bewegen. Wat was het? Wat gebeurde er met hem en met zijn paard?
Zij zag de schimmelrug vaal glimmen alsof hij van dof-brons geworden was en de
bleke staart had koperglanzingen, terwijl de silhouet van de
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ruiter zelf langs de rechterzijde als 't ware met een fijne, weifelende rand van koper
was omzoomd. Werktuiglijk keerde zij zich in het rijtuig om en toen zag zij door het
achterruitje 't wonder: het was de volle maan die dof-oranjeglanzend opkwam in het
lage oosten en paard en ruiter schuins bescheen. O, kijk toch eens hoe mooi... hoe
mooi!... jubelde Adrienne onweerstaanbaar, en zij wist zelf bijna niet wat zij het
meest bewonderde, de feeërieke ruiter, of de prachtig-opkomende maan. 't Versmolt
zich tot één volle harmonie van schoonheid en er kwamen tranen in haar ogen.
Max, van op de bok, bewonderde op zijn manier paard en ruiter, en wisselde onder
het rijden zijn indrukken met Raymond. De maan rees hoger, haar licht werd blanker,
paard en ruiter tekenden zich helderder af. Een heel licht nevelwaas kwam uit de
grond opkruipen en zo scheen hij door een dromerig meer te rijden, waar de cadans
van de hoefslag vagelijk aan het geluid van roeispanen deed denken. Wat was dat
alles schoon en poëtisch ontroerend! Adriennes ziel jubelde en beefde. Welk een
verschil in het leven van de mensen! Ginds, bij de Tantes, dat duf-benauwde en hier
die frisheid, die vrijheid, die gezonde kracht! Haar gepeinzen wiegden haar met de
knappe ruiter mee. Zij sloot haar ogen en voelde zich ritmisch deinen in een atmosfeer
van zalige verrukking. Toen zij weer haar ogen opende stond het rijtuig voor meneer
Dufours huis stil en hoorde zij de stem van Raymond, die vrolijk van Max afscheid
nam. Zij wisselden enige woorden en daarna kwam hij bij 't raampje en groette de
dames daarbinnen, in een gekraak van leer over zijn zadel buigend. Hij bedankte
voor het verzoek om eventjes binnen te komen; het werd te laat voor hem. Met een
sierlijke zwaai rechtte hij zich weer in de beugels, nam nog eens groetend zijn hoed
af en verdween in de avond.
Het was Adrienne te moede of hij haar leven zelf met zich had meegenomen.
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V
Om zeven uur, als naar gewoonte, was Raymond opgestaan. Nadat hij zich geschoren
en gewassen had, trok hij zijn rijbroek en kaplaarzen aan. Zo deed hij elke ochtend.
Niet elke ochtend ging hij uit paardrijden, maar elke ochtend was hij klaar om te
gaan paardrijden. In die kledij bleef hij ook verder heel de dag. 't Was als een militair
die zijn uniform aantrekt. Hij deed dat als 't ware vanzelf. Het was niet denkbaar dat
hij zich anders kleden zou.
Hij opende de luiken langs beide kanten van zijn kamer en door de vier ramen
stroomde mild het grijze winterochtendlicht naar binnen. Hij keek langs beide zijden.
Het was een prikkelende, frisse morgen, met zilverig rijp op gras en bomen. Het had
een weinig gevroren, een heel dun vliesje lag op 't water van de brede sloot rondom
het huis en de eendjes braken het bij plaatsen spartelend en kwikstaartend open. De
uitgestrekte boomgaard scheen vreemd te bloeien met grote, witachtige tuilen en de
lange gebouwen van stallen en schuren droomden weg onder een blauwige nevel,
die de animale warmte van het vee er uit deed opdoemen.
Raymond floot een deuntje en neuriede een liedje. Hij trok zijn sportjasje aan,
streek met de vingers over zijn snor, bekeek zich in de spiegel. Hij was tevreden over
zichzelf. Hij had goed geslapen en zag er flink en levenslustig uit. Hij vond dat hij
zijn zevenendertig jaren zeer goed droeg. Er was nog maar weinig of geen slijtage
aan hem. Dat deed de sport en het gezonde, buitenleven. De sport, dacht hij... en 't
niet getrouwd zijn! Hij glimlachte. Waarom ook zou hij willen trouwen? Later...
misschien. Nu was het jonge vrijgezellenleven nog veel te lustig en te mooi.
Hij huppelde vlug naar beneden en kwam in zijn eetkamer, waar de ontbijttafel
gedekt stond. De honden waren er reeds,
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als naar gewoonte, en kwamen hem goendag zeggen. Oe-Oe, de grote sint-bernard,
kwispelstaartte statig en lei zijn zware kop met doorlopen ogen op Raymonds arm.
Maar Impikoko, de Ierse terrier, had veel uitbundiger betuigingen: hij sprong bijna
tot in zijn meesters aangezicht en hij lachte als een mens van blijdschap, met al zijn
mooie, sterke, witte tanden bloot. Raymond aaide hen om beurten, maar Impikoko
was jaloers van Oe-Oe; hij wilde al de liefde voor zich alleen hebben en hij beet de
grote goedige lobbes in de mooie staart, als om hem van zijn meester af te trekken.
Toen snauwde de grote naar de kleine die vlug wegsprong en het was allemaal stoeien
en spelen onder mekaar, tot Manse, de keukenmeid, met het ontbijt verscheen en
haar onbetwiste autoriteit deed gelden.
- Zij-je alwere bezig mee die sloebers van honden? was doorgaans haar
ochtendgroet. En meteen kregen de honden er van langs: - Ala, grueten deugniet, uit
de wig! En gij, kleinen, as ge nog ne kier mijn ammeloaken vuilmoakt!...
- Moar Manse, ze meugen mij toch wel goendag komen zeggen! lachte Raymond.
- Tuttuttut!... mee al da jongensspel! bromde Manse. - Ala toe, zet ou en eet ouen
dezenee.
Manse was vijfenvijftig jaar oud en van kindsbeen af bij Raymonds ouders
grootgebracht. Zij had Raymond weten geboren worden en zijn ouders zien sterven.
Zo was Raymond voor haar ook altijd het klein jongetje gebleven waarmee zij in de
wieg gespeeld had. Van deferentie tegenover hem was absoluut geen sprake. Zij deed
volkomen familiaar met hem, gaf hem raad, beknorde hem, of hij haar eigen zoon
was. Met al dat was ze gehecht aan hem als een hond en nam ze zijn belangen waar
alsof 't haar eigen waren. Hij mocht gerust uit paardrijden of jagen gaan, zij beheerde
de boerderij als een man en waakte en zorgde over alles. Zij had een rond gezicht
met buitengewoon felle, wonderlijk lichtbruine, bijna gele ogen, die de mensen hun
geheimen uit de ziel schenen te kijken; en zij hinkte een weinig, wat overigens niets
aan de vlugheid van haar bewegingen ontnam.
- Ala, hoast ou, eet en drijnkt binst dat 't woarm es! beval zij hem als aan een kind.
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Raymond ging zitten en glimlachte. Die bruuske familiariteit van Manse hinderde
hem in 't minste niet. Hij was daaraan gewend en 't amuseerde hem. Hij had ook
altijd lust om haar te plagen.
- Manse, zei hij ondeugend, terwijl hij begon te eten, - 'k hè van den nacht al were
gedruemd da 'k ging treiwen.
- O, gien dwaze loeder! bromde zij.
Dat was een van die dingen waar ze niet goed tegen kon. Zij wist wel dat 't maar
plagen van hem was, maar zij kon het toch niet uitstaan.
- Woarveuren zoe-je gij moeten treiwen! Zij je ou schuen jonk leven al beu? knorde
zij, hem met haar felle ogen strak aankijkend. En in 't voorbijgaan gaf zij hem
ongegeneerd een duw met haar elleboog, terwijl zij weer naar haar keuken toe hinkte.
Raymond lachte en verorberde verder zijn ontbijt. De honden zaten rechts en links
van hem; Oe-Oe, op de grond, Impikoko op een stoel, en aten met hem mee. De grote
slokte schrokkig de brokken in, de kleine deed het heel zacht, met gemaniëreerde
bewegingen. Dat was hem zo geleerd. De grote had men nooit iets kunnen leren. De
deur ging open en weer hinkte Manse binnen.
- Hawèl, hoe zit da nou? Es da nou zeker dat die twie keirels were komen eten?
vroeg ze.
- En drijnken, zei hij.
- Joa, die mannen keunen drijnken! Ooo..., ze zien d'r rued en blauw van! riep
Manse lachend haar armen in de hoogte slaand. - Joa moar 'k moet 't weten, zille! 'k
Moe Tieldeken noar de slachter zenden os ze komen.
- Ze komen, Manse; 'k goa ze 'n eindje tegenrijden, zie!
Manse keerde zich om, riep, in de richting van de open gebleven deur:
- Tielde!
Een vlug geruis van rokken, en een jong meisje verscheen op de drempel.
- Dag, menier Raymond, groette zij beleefd, ietwat schuchter.
- Dag Tieldeken, antwoordde hij, vriendelijk eventjes omkijkend.
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- Tieldeken, ge zil moeten noar de slachterije goan, zei Manse. - Wa zoen we vroagen?
Drij schuene malsche buufstikken? voer zij voort, zich tot haar meester kerend.
- Bon. Heel goed, antwoordde hij.
Manse achtte zich tot enige woorden uitlegging verplicht.
- Ne woar,... 'n goeje talluere soepe, elk 'n firm buufstik en doarachter 'n schelleken
hoazepatee en wat dessert... ze 'n hên gien kloagen.
- Gien kloagen, Manse, beaamde hij grappig.
- Joa moar, ge neem gij da altijd al lachend op, doarmee 'n komen we 'r niet!
bromde de meid. - Hawèl, es 't azue goed?
- 't 'n Zoe nie beter keunen, Manse.
Tieldeken, wachtend op de drempel van de kamer, stond ook stil te glimlachen.
Het was een mooi jong meisje van een jaar of zeventien, een nichtje van Manse, die
haar als hulp bij zich genomen had. Zij had donkere haren, roze wangen en bruine,
sprekende ogen. Zij was groot en flink gevormd voor haar leeftijd.
- Hawèl, g'hè 't verstoan, e-woar? Hoast ou moar en ziet da ge niet te lange wig 'n
blijft! zei Manse tot haar nichtje.
Het meisje verdween en Raymond, die met zijn ontbijt klaar was, stond op. Hij
stak een pijpje aan en ging, vergezeld door de honden, naar buiten, terwijl Manse,
met vlugge bewegingen, de tafel begon op te ruimen.
- Wa veur 'n wijngloazen moe 'k zetten? riep de meid hem nog na.
Raymond aarzelde even.
- Veur bordeaux en bourgogne! antwoordde hij eindelijk.
- Ge zilt ulder dueddrijnken! gilde de meid.
Raymond lachte en liep verder.
Hij ademde diep de fris-prikkelende wintermorgenlucht in. De zon begon al
stilletjes te lonken en te spelen door de lichte nevels; het zou een mooie dag worden,
een echte, verkwikkende paardrijdersdag. Hij liep recht naar de stallen, zoals hij elke
ochtend deed en nam er alles vlug eens op. Hij had er niets nieuws of verkeerds te
ontdekken; dat ging daar alles altijd zo goed en zo gemakkelijk. Hij liep zo maar wat
heen en weer uit gewoonte, behalve in de paardestal, waar
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hij zich langer ophield. De trekdieren waren al weg naar de akker, maar zijn twee
mooie rijpaarden, de vos en de schimmel, stonden op stal en werden door Jan, de
stalknecht, zorgvuldig gekamd, geschuierd en verzorgd.
- Alles goed, Jan? vroeg hij machinaal.
- Lijk of ge ziet, meniere! antwoordde Jan met een soort trots.
Jan had een echte liefde voor zijn mooie dieren, al even sterk als zijn meester. Hij
keek met welgevallen naar hun glanzende robe en klopte strelend op hun dijen. Zodra
zij de stem van Raymond hoorden, hadden de paarden de kop omgewend en staarden
hinnikend naar hem, met hun grote, schone ogen van verlangen.
- Moeten z' hun klontje suiker hebben? streelde Raymond glimlachend.
Zij antwoordden bijna als mensen en hij gaf het hun, terwijl hij zacht hun manen
aaide. Hij strengelde zijn beide armen om hun hals en stak zijn wang tegen hun kop.
- 't Es vandoage de vos, ne-woar, meniere? vroeg Jan.
- Joa 't Jan.
- Tegen...!
- Tegen den tienen. 'k Goa die hier en 'n endeken te gemoet. Uldere stal es geried?
- Lijk of 't zijn moet, meniere.
Weer kwam Raymond naar buiten. Hij liep de zacht glooiende boomgaard af, tot
aan het beekje. Impikoko volgde hem, rechts en links snuffelend. Oe-Oe, die de tocht
te ver vond, bleef roerloos kijkend bij de stallen staan.
Raymond ging maar tot op het bruggetje. Hij had ook verder niets te zien. De
landerijen lagen daar rechts en links van de weg, als een mooi, groot, wijd
opengespreid boek. Dat sliep nu alles nog zijn stille winterslaap, tot het langzaam
weer ontwaken zou en groeien, met bloemen en vogelgezang. Hij keek naar 't water.
Ook hier lag bij plaatsen een dun ijsvliesje, zo week en teer, dat het meewiegelde en
rimpelde, toen Impikoko zijn pootjes even langs de natte oever waagde. Hij keek op
zijn horloge en keerde naar huis terug.
De zon brak door en straalde zacht op de ‘Carvin’, met zijn lichtgeel gekalkte
muren en zijn grijze luiken. Het was een
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eigenaardig, hybridisch gebouw, breed en sterk uitgezet op zijn basis, smal en lang
op zijn bovenverdieping.
Daar waren gewelfde kelders in als kazematten, maar boven was het een lantaren,
met uitzicht naar alle kanten.
Een soort van sterk gewelfde erepoort gaf, over een stenen brug, toegang tot het
eigenlijke erf, dat omringd was door een brede sloot, als een vesting. Iets dergelijks
was het in vroeger tijden ook geweest: een Tempelhof, zoals het heette, waarin de
grimmige bezitters zich veilig konden opsluiten en desnoods een belegering doorstaan.
Een vierkant torentje, met spits, leien dak, dat eigenlijk tot niets diende, maar het
geheel wel aardig stoffeerde, verrees op een der zijvleugels.
Hij glimlachte en dacht even weer aan wat hij daar voor de zoveelste maal, in
plaagzieke luim, de oude meid op de mouw had gespeld. Trouwen!... zou hij wel
ooit trouwen? Zijn schone vrijheid prijsgeven! Zijn meesterschap delen? Hij had er
nog niets geen zin in. Hij voelde zich nog steeds zo vrij en blij gelijk een vogel in
de lucht. Alleen kon je leven naar verlangen, zonder dat iemand aan je doen en laten
iets aan te merken of af te keuren had. Je stond op wanneer je wilde, je liep de ganse
dag in je sportkleren rond, je at en je dronk wat je wenste, je rookte in alle kamers,
tot in je bed als je daar lust in had. Met een vrouw moest dat alles veranderen. Je had
dan wel een vrouw wanneer je die verlangde; je hoefde er niet voor naar de stad te
lopen en ze met anderen te delen; je had je eigen vrouw en dat was zeker heerlijk,
maar er stond ook zoveel tegenover.
En toch,... de meesten eindigden met te trouwen en misschien zou hij het ook wel
eens doen. Max had het gedaan en scheen er geen berouw van te hebben. De
Verstratsjes echter deden het niet en schenen wel vast van plan te zijn er zich nooit
aan te wagen. Men wist niet wat het beste was. Oud worden in eenzaamheid moest
ook wel akelig zijn. Maar dit lag voor hem nog in een ver verschiet; hij hoefde zich
niet te haasten; hij kon vooreerst nog wachten en van 't leven genieten.
Hij kwam in huis, daalde in zijn wijnkelder, bracht de nodige flessen naar boven
en overhandigde deze aan Manse, die ze op de gewenste temperatuur zou laten komen.
Manse begon
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dadelijk een gecompliceerd verhaal over ingelegde wintergroenten; doch hij had
weinig zin daar naar te luisteren en op te antwoorden; hij haastte zich weg, bewerend
dat het hoog tijd werd om zijn vrienden tegemoet te rijden.
- Pas moar op da g' ou niet 'n verongelukt mee al da rijen! gilde Manse hem na.
De mooie vos stond gezadeld en Jan bracht hem buiten. Terstond begonnen de
honden om het paard heen te huppelen. Oe-Oe wist wel dat hij veel te log was om
te kunnen volgen, maar hij wilde het vertrek toch bijwonen en hij gromde woedend
op de kleine die hem met zijn dolle sprongen sarde en hinderde.
Voor Impikoko was het steeds een open vraag of hij al dan niet zou mogen
meelopen, en 't leek wel of Oe-Oe daarover kon beslissen, zo gek en overdreven, als
hij hem dan telkens lastig viel.
Raymond keek hen beiden aan en glimlachte.
- Niet meekes, zei hij heel, heel stilletjes.
Dat was al voldoende. De grote keek hem vragend aan alsof hij zeggen wilde:
meent ge 't heus? en de kleine streek dadelijk zijn oortjes in de nek, met op zijn aardig
snoetje een uitdrukking van teleurstelling en droefheid, of alle mogelijke rampen
eensklaps op hem werden neergestort. 't Was of hij geen oortjes meer had van
diep-gedrukte droefheid. Ze lagen dwars over elkander in zijn nekje neergestreken,
als de kleine lintjes achter op de kappen van de Bretonse minnen.
- Tóch meekes! glimlachte Raymond en meteen was 't een gejubel en een
opspringen tot aan de mond van 't paard alsof hij 't zoenen wou. Met een veerkrachtige
haal wipte Raymond zacht in het zadel en sierlijk reed hij weg, door Impikoko
voorgehuppeld. Oe-Oe bleef roerloos kijken zolang hij zijn meester kon zien en
volgde toen Jan in de stal.
Even voor één uur keerde Raymond met zijn gasten op de ‘Carvin’ terug. Zij
hadden flink gereden en waren in de beste stemming om Manses diner eer aan te
doen. Het weer was opnieuw wat nevelig en kil geworden; 't zou goed zijn en gezellig
bij de warme kachel en de wel voorziene tafel.
- Ala toe, kom moar binnen en zet ulder bij de stove! riep Manse die al even
familiaar deed met de Verstratsjes als met
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haar eigen meester.
- W'hên honger, Manse; hèt-e nie 'n stik brued of nen eirdappel veur ons? vroeg
schertsend de oudste van de twee.
- Joa... ge zij gulder percies mannen om drueg brued of eirdappels t'eten! gilde
Manse met stout-flikkerende ogen. - Weet-e wat da ge krijgt?... fluisterde zij, zich
met de ellebogen tussen de Verstratsjes dringend: - elk 'n fijn, schuen gruet buufstik
en doarachter 'n schelleken hoazepatee. 't Zal fijn zijn, keirels! gilde zij weer met
hoge stem.
- En gien soepe, Manse? Krijgen we gien soepe? riepen zij op dezelfde toon, zware
teleurstelling veinzend.
- Van eigen iest soepe; en bovendien huele goeje! Ge weet dat toch wel! bromde
Manse.
Zij gingen even, met uitgestrekte benen, bij het vuur zitten en Tieldeken, netjes
gekapt en in witte schort, presenteerde glazen port. Dat smaakte heerlijk. De
Verstratsjes kregen terstond weer hun vuurrode kleur, die in de frisse lucht enigszins
was weggewaaid en zij haalden diep aan het eindje sigaar, waarmee zij rokend waren
binnengekomen.
Het waren typische tronies, die Verstratsjes. Op 't eerste gezicht leken: zij haast
niet van elkaar te onderscheiden: allebei vuurrood en mager, met een klein, borstelig
snorretje en nijdasserig kijkende waterig-blauwe ogen. Zij deden denken aan gekookte
kreeften. Eerst nadat men ze een tijdje vóór zich had, merkte men het uiterlijk verschil.
Edmond, de oudste, was een ietsje groter en zwaarder dan Evarist, de jongste; en
zijn gelaatskleur, in schijn eentonig rood, had in werkelijkheid een lichtpaarse, bijna
mauve ondertoon, terwijl in 't rode van de neus zich iets groenachtigs mengde, alsof
hij met een soort stuifmeel van pistache zou bespoten zijn. Evarist, daarentegen, had
iets als een zwartachtig mengsel in zijn kreefterood. Men kreeg de indruk of zijn
gezicht was opengeraspt, met peper en zout bestrooid en dan weer dichtgepleisterd.
Beiden hadden slechte, zwart-doorrookte tanden, wat de grijnzerige uitdrukking van
hun gezicht accentueerde. Raymond schonk voor de tweede maal de glazen vol en
de Verstratsjes maakten geen oppositie. Voor zichzelf nam hij nog maar een heel
klein teugje. Hij was zeer matig in eten, en drinken, maar gaf het graag zijn gasten
overvloedig goed.
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Manse stak haar rond gezicht met felle ogen door de half geopende deur:
- Hawèl, mag ze mee de soepe komen?
- Joa z' Manse, we zijn geried.
Zij namen plaats aan tafel en ontplooiden de servetten. Tieldeken trad pittig met
de soepterrien op.
- Ik heb honger gekregen, verklaarde Edmond.
- Ik ook, echode Evarist.
Hun handen beefden een weinig en zij slurpten lichtelijk. Dat kreeg je zo in je
handen van zolang de teugels vast te houden; maar het ging over als je wat gegeten
en een paar glazen bordeaux gedronken had. Het eigenaardigste was de kleur van de
Verstratsjes. Toen de soep geledigd was zagen zij allebei donkerrood zonder enige
schakering. De mauve grondtoon, evenals 't pistache groen van Edmonds neus waren
even helemaal verdwenen en van het rasperig zwart op Evarists wangen was niets
meer merkbaar.
Die beide schakeringen kwamen eerst langzaam, onder het verdere eten en praten
en drinken terug. Het leken zowaar kameleons, die van kleur kunnen veranderen.
Zij hadden 't over paarden, en nog eens over paarden, en steeds weer over paarden.
En wie ze goed bekeek onder het praten ontdekte eindelijk een gelijkenis tussen hen
en paarden: iets straks, iets in de uitdrukking van onderkaak en mond, dat aan die
dieren denken deed. Raymond kwam er wel een paar keer met jachtverhalen
tussendoor; maar dat ging nooit lang op; het zakte en verwaterde, tot zij onvermijdelijk
weer op het nooit uitgeputte paarden-thema terugkwamen. Alleen de komst van de
bourgogne en de hazenpastei bracht even vers gesprek en afleiding. Haha! de oude
Clos Vougeot met zijn heldere robijnkleur en zijn ongeëvenaard ‘bouquet’. De
Verstratsjes sloten eventjes hun ogen en knabbelden erop onder het proeven. Je moest
maar liefst niet praten wanneer je zulke dingen dronk. Zij werden beiden weer
eenkleurig donkerrood en 't duurde een hele poos vóór 't mauve, het pistache en de
zwarte peper op 't geraspte vel langzaam terugkwamen. Het leek wel of de prachtige
robijnenkleur zich op hun huid had vastgezet. Edmond slaakte plots een korte lach
en zijn waterig-blauwe ogen kwamen vol
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vertedering, terwijl hij naar zijn halfvol glas keek.
Manse stak ongevraagd en zonder aan te kloppen haar stralend gezicht door de
deur en vroeg:
- Hawèl, smoakt het?
- Joa 't zille, Manse! juichten zij alle drie.
- Hooo!..., gulder zie rued! Ge zilt ulder 'n geroaktheid eten en drijnken! gilde zij,
haar handen in elkaar slaand. En lachend hinkte zij weer weg. Ook Tieldeken stond
te lachen, maar stil en bescheiden, attent in een hoekje.
- Mag ik de káffee brengen? vroeg Manse, even de deur weer openend.
- Joa joa g'... brenge moar!
Raymond stond op en haalde de sigaren en likeuren uit een kastje. Zij namen ieder
een flinke havana.
Edmond zat in zichzelf te glimlachen, de ogen op zijn glaasje. Hij scheen aan iets
vrolijks te denken, dat hij maar in geen woorden uitdrukte.
- G' hebt plezier, geloof ik, zei Raymond, die zijn inwendige vrolijkheid merkte.
- 'n Beetje... grinnikte de oudste der Verstratsjes. - Ik zat te denken aan Max, die
nu getrouwd is.
- En wel goed getrouwd ook, meende Raymond in ernst. De Verstratsjes grijnsden.
- Jawel, voer de oudste voort; - goed getrouwd, maar toch getrouwd.
Wat heeft hij nu nog aan zijn schoon jong leven? Geen tijd meer om paard te
rijden, hij mag misschien niet meer, en het is niet eens zeker dat wij hem nog op
jacht zullen zien. Hij heeft zich lelijk laten vangen.
Er was een korte stilte. Tieldeken liep heen en weer om te bedienen. Raymond
wachtte tot ze weg was en zei:
- Ik geloof toch wel dat hij gelukkig is.
Strak keek Edmond hem aan en grinnikte.
- Misschien wordt ge ook nog eens zo gelukkig, schertste hij. - Hoe zo? vroeg
Raymond.
- Ik heb mijn ogen in mijn zak niet; ik heb wel iets gemerkt, grijnslachte Edmond.
- Van mij! riep Raymond verbaasd.
- Niet van u, maar voor u...!
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- Nu begrijp ik niets meer, zei Raymond.
- Dan begrijp ik des te beter! grijnslachte griezelig de drinkebroer. Hij boog naar
Raymond toe, de ogen op de keukendeur en fluisterde:
- Adrienne Dufour... ik heb wel gemerkt hoe ze naar u gekeken heeft, op 't
trouwfeest, en ook later, toen wij haar in 't rijtuig ontmoet hebben. Zo'n blik zegt mij
genoeg. Pas maar op jongen!
Raymond keek hen om beurten aan, met ogen rond van stupefactie. Hij viel uit de
lucht, hij dacht dat zij hem voor de gek hielden. Maar de jongste lachte al even hard
als de oudste en bevestigde op zijn beurt dat hij 't ook wel gemerkt had. Jaja, het was
zo, zij was verliefd op hem, hij kon haar krijgen als hij maar wilde.
- Jullie zijn stapelgek! riep Raymond heftig, zijn schouders ophalend. - Komaan,
drinkt eens uit en laten we van wat anders praten.
- Zie je wel dat het zó is! Hij durft er niet van horen! gilden de Verstratsjes.
- Zeg, zo luid niet asjeblief, zei Raymond vermanend naar de keukendeur wijzend.
't Was juist op tijd dat hij vermaande. De deur ging open en Manses bolrond gezicht
riep:
- Hette káffee genoefd?
- Joajoa, meer dan genoeg! antwoordde Raymond met een machinale handbeweging
om haar weg te wijzen.
Langzaam daalde de avond, met fijn-grijze schaduwtinten in de ouderwetse
eetkamer. De meubels versomberden; een groot hertengewei, boven een antieke kast,
tekende er bijna tragisch-fors zijn grillig silhouet af tegen de lichte wand. De
aangezichten van de Verstratsjes, die met de rug naar de ramen zaten, werden zwart
van donkerroodheid. Men zag geen uitdrukking meer op de gelaatstrekken en de
rode stip van hun sigaar was als de uiterlijke gloed van 't vuur dat binnen in hen
brandde. De oudste keek om naar de lucht, waar zachte vegen grijs en rood zich aan
de westerhemel mengden en zei, half ernstig, half lachend:
- Enfin, we zullen daar later misschien meer van horen, maar nu is 't tijd dat we
vertrekken. Rijdt ge nog 'n eindje
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mee, Raymond?
- Ik wil wel... 'n klein eindje. Manse... Manse...!
- Goa-je vuers...? De peirden geried moaken? vroeg de meid, die dadelijk
verschenen was.
- Joa, en zegt aan Jan da 'k ik de pommelé zal nemen.
Manse hinkte vlug naar buiten en de Verstratsjes lieten zich nog een laatste maal
inschenken. Toen stonden zij allen op en gingen naar de stal toe.
Impikoko mocht nog eens ‘meekes lopen’. Oe-Oe zag de aftocht roerloos aan. De
Verstratsjes, een verse sigaar in de mond, leken op vuurpijlen. Raymond was ernstiger
dan anders en leek bijna bleek naast hen, op zijn bleke, mooie schimmel...
Hij reed iets minder ver mee dan hij gewoonlijk deed. Na een halfuurtje nam hij
van zijn vrienden afscheid en keerde stilletjes, stapvoets in de schemering terug.
Wel zo... Adrienne Dufour!... Hoe kwamen ze daar toch aan, die Verstratsjes!...
Hoe hadden zij daar iets van gemerkt, of menen te merken, terwijl hij zelf nog niet
in de verste verte iets vermoedde?... Was dat werkelijk zo, zoals ze zeiden of hadden
ze maar wat uit hun duimen gezogen?.. Neen; Raymond voelde instinctmatig dat ze
wel degelijk iets gemerkt hadden... dat er werkelijk wel iets van aan was.
Het gaf hem een zonderlinge, vreemde emotie. Het deed hem weldadig aan en
tegelijkertijd maakte 't hem kregel. Het streelde hem als een zoete hulde, maar meteen
kreeg hij de indruk of hij alvast iets van zijn schone, ruime levensvrijheid kwijt was.
Hij was gevleid en hij was nijdig. En nu hij daar dieper ging over nadenken, kwamen
hem herinneringen in 't geheugen van bijzonderheden die hij destijds niet gemerkt
had en die nu eensklaps een grote betekenis voor hem kregen. Ja, die middag, aan
het feestmaal, toen ze tegenover hem zat, wat had ze hem voortdurend aangekeken
en belang gesteld in alles wat hij zei of deed! En ook die avond, toen zij met haar
zusters in het rijtuig van de Tantes terugkwam en hem onderweg met de Verstratsjes
ontmoette, ja, toen ook had ze zo vreemd naar hem gekeken, zó vreemd, hij voelde.
't nu terwijl hij eraan dacht. Het was een avond gelijk deze, met volle, dof oranje
opkomende maan in 't lage oosten
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en in verbeelding zag hij weer haar bleek gezicht dat eensklaps kleurde en haar ogen,
die zulk een eigenaardige, sprekende uitdrukking kregen... Wat was dat alles vreemd
en onverwacht en gek!
Adrienne Dufour!... Hij zag haar in zijn geest voor zich, hij zag haar heel zacht
opdoemen als 't ware uit de licht-nevelige maneschijn en haar verschijning was hem
niet onwelkom, hij glimlachte haar apparitie vriendelijk en minzaam aan. Zij was
lang niet onknap met haar slanke gestalte, haar sierlijk golvende, blonde haren en
haar zachte blauwe ogen. Zij was verreweg de mooiste van de drie zusters en zij leek
hem ook de liefste, de aardigste, de meest beminnelijke. Zij was wel een vrouw om
verliefd op te worden en om gelukkig mee te zijn. Was hij verliefd op haar of zou
hij 't kunnen worden?... O, het scheen alles toch zo vreemd en gek, zo onverwacht,
zo helemaal onvoorbereid!... Een vrouw, zijn vrouw op de ‘Carvin’, hij kon het zich
niet voorstellen! Hoe zou dat dan moeten gaan met Manse, en met Tieldeken, en
zelfs met Oe-Oe en Impikoko? Zouden Manse en Tieldeken direct hun dienst
opzeggen, en jammeren en schreien als bij een onverwachte en onverdiende ramp;
of zouden zij het goedvinden, en blij zijn, en hem gelukwensen en hem gaarne beloven
dat zij met liefde bij hem blijven zouden? Hij wist het niet, hij had er geen idee van,
hij kon het zich niet voorstellen.
In die stemming kwam hij op de ‘Carvin’ terug. Hij was gewend 's avonds zijn
courant te lezen en zo nodig ook zijn correspondentie bij te houden. Dat wou hij nu
ook weer, maar het ging niet, hij verstond niet wat hij las en zijn pen bleef doelloos
rusten op 't papier. Zijn gedachten droomden weg. Hij zat te roken en staarde, afwezig
peinzend, de blauwe kringen na.
Manse duwde de deur open en vroeg storend:
- Wa goa-je van den oavond eten?
Hij schrikte op. Eten! Hij had geen de minste lust om iets te eten.
- Niets, antwoordde hij.
- Zij-je nie wijs dan! riep Manse verontwaardigd. - Of zij-je misschien ziek? voegde
zij er milder, enigszins bezorgd, aan toe.
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- Ba nien ik, moar 'k 'n hè gien goeste, zei hij.
- Ge móét goest hên! riep zij gezagvoerend. - 'k Goa ou sebiet wa eiers goan roeren,
zie, da es kloek en licht om te verteiren! En zonder verder zijn ja of neen af te wachten,
hinkte zij naar de keuken terug.
- Os 't ou b'lieft, meniere, zei Tieldeken, met een zacht aanmoedigende glimlach
weldra het schoteltje opdissend.
- Da es nou moeten eten, tegen wil en dank, grijnsde hij, schouderophalend.
- Probeert toch 'n beetsen; 't zal ou deugd doen, meniere, drong het jong meisje
minzaam aan.
Hij keek naar haar op en glimlachte. Aardig, dat zij ook zo voor hem zorgde. Hij
knikte haar vriendelijk toe en nam zijn vork.
- Hij moet eten! Hij moet 't allemoal opeten! klonk eensklaps de stem van Manse,
die stillekens weer de deur geopend had.
Hij at, en met de koffie strekte hij zich in zijn leunstoel uit en stak een sigaar op.
Nu voelde hij de winter-eenzaamheid over zich komen. Nu had hij zo niets meer te
doen en geen zin ook om iets te beginnen. Wat zou hij ook? Nog even te voet tot aan
't dorp gaan en daar in Het Huis van Commercie met meneer Dufour en nog enkele
andere dorpsheren een partijtje met de kaarten of biljart spelen? Hij had er geen zin
in. 't Was altijd 't zelfde: vervelend spel en onbeduidend gesprek. Wat dan? Verder
de courant of in een boek lezen! Bah! de courant stond vol leugens en een boek, een
romannetje zoals hij er enkele had, dat was de leugen zelf; de schrijvers verdraaiden
alles, hij kon zich daar niet mee bezig houden.
Hij verveelde zich. Voor het eerst in zijn leven voelde hij dat hem iets ontbrak en
dat hij zich verveelde. Hoe kwam dat toch? Was dat nu alleen om wat de Verstratsjes
hem die middag zo onbezonnen verteld hadden? Was dat... hoe dom... hoe onnozel...
hoe kinderachtig... om die flauwe historie betreffende Adrienne Dufour?... Adrienne
Dufour!... Alweer Adrienne Dufour! Wat had hij toch? En wat kon hem dat schelen?
Hij was toch niet verliefd geworden op Adrienne Dufour, zo maar ineens, door dat
gepraat van de
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Verstratsjes, terwijl hij vroeger zelfs geen ogenblik aan haar dacht!... Gesard stond
hij op, reikte naar de bel en schelde. Dadelijk kwam Tieldeken glimlachend voor.
- Tieldeken, vroag ne kier aan Manse of ze mij ne rum-grog mee 'n schelleken
citroen wil geried moaken.
- Joa, meniere; huel goed.
Het ogenblik daarna kwam Manse zelf, gevolgd door Tieldeken, met de rum-grog
op.
- G' hèt zeker 'n vallijnge betroapt! riep zij verwijtend. - Da komt er van, van azue
te peirde te rijen in de kouwe!
- Gee moar hier, Manse, 'k zal gauwe genezen zijn, glimlachte hij.
De grog deed hem goed. Een verkwikkende warmte stroomde door zijn lichaam
en de sigaar smaakte veel beter. Hij strekte zijn voeten uit naar 't open vuur, waar
Impikoko en Oe-Oe reeds lagen te snurken. Wat had hij goede mensen om zich heen
en wat mocht hij dankbaar zijn in vergelijking met zoveel anderen! Die oude Manse,
ze deed wel familiaar en bedillerig, maar hoe goed zorgde ze voor hem, met de trouwe
gehechtheid van een hond! En Tieldeken, dat lieve ding, die zat daar toch maar
eenzaam op de ‘Carvin’, zonder iemand van haar leeftijd, zonder enige afleiding,
jaar in jaar uit! Zij klaagde nooit, zij was tevreden en scheen niets anders te verlangen.
Hij dronk van zijn glas, schudde zijn hoofd, voelde vertedering. Die goede mensen
leefden door hem, voor hem en van hem. Hij had een soort gewetensplicht tegenover
hen; hij had het recht niet iets te doen wat hun vrede kon storen. Zij leefden zo
argeloos in het volste vertrouwen; zij leefden bijna als Impikoko en Oe-Oe die er
niets van zouden begrijpen als er eens andere wetten voor hen moesten gelden, als
er eens bevelen moesten komen die hun verbieden zouden wat zij tot nog toe steeds
vast en veilig hadden mogen doen. Neen, neen; er moest maar geen verandering in
zijn leven komen. Het leven was goed voor hen allen zoals het thans was en zo moest
het ook maar blijven, nog lang, nog heel, heel lang.
- Hawèl! vroeg Manse, de deur openduwend. - Voelt g'ou wa beter?
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- Veel beter, Manse, 't hee mij deugd gedoan. En weet-e watte: ge tnoet ulder uek
azue 'n gloazeke geried moaken. - O, meniere, wa peist-e! We zoen zat zijn! gilde
Manse, met ogen die toch wel flikkerden van verlangen.
- Toetoet, ge moet, 'k wil het! drong hij aan.
- Es 't serieus...? Ala kijk, os ge 't absoluut wilt... En gillachend hinkte Manse naar
de keuken en maakte nog twee glazen klaar.
- Op u gezondheid, meniere! kwamen Manse en Tieldeken naar hem toe.
Hij klonk met hen aan en zij dronken, lachend. Tieldeken kreeg dadelijk een
vuurkleur en verslikte. Zij moest geweldig hoesten.
- Ge'n meug zue gulzig niet drijnken, knorde Manse.
Maar Manse zelf viel plotseling geweldig aan het hoesten; en zo togen zij terug
naar de keuken, stuiptrekkend en gebogen, het glas strak opgehouden in de ene hand,
lachend en proestend door elkaar, zich wel wat schamend over hun onbehouwen
doen in tegenwoordigheid van de meester.
De honden waren er van wakker geworden en kwamen hun kop tegen Raymonds
knieën aanstrelen. Oe-Oe keek heel ernstig, met zijn hangwangen en doorlopen ogen
en Impikoko rekte zich in zijn volle lengte uit, eerst op zijn voorpoten, daarna op
zijn achterpoten, alsof hij meten wou hoe lang hij was.
- Hoe lang ben je nu, Impikoko... streelde zacht zijn meester. Hij aaide hen
beurtelings over de kop en sprak hen aan alsof ze mensen waren:
- Neen, neen, meester zal niet stout zijn. Oe-Oe en Impikoko mogen bij meester
blijven... altijd... altijd...
Hij stond op, doofde zijn sigaar uit, wenste de meiden goenacht en ging naar bed.
Zwaar en rustig, zonder dromen, sliep hij in.
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VI
Er ging een maand voorbij, een maand zonder gebeurtenissen, zoals er reeds zovele
waren voorbijgegaan. De Verstratsjes waren weer een paar keer gekomen en hij was
ook bij hen geweest en langzaam naderde de lente, met haar hoge, fijne luchten en
haar doezelig ontwaken. De lijster schalde reeds in de nog naakte bomenkruinen en
't blondgezwollen beekje kabbelde en zong zijn eigen vooisje, gelijk het ieder voorjaar
deed.
Alles scheen precies hetzelfde gebleven als alle andere jaren en toch... toch was
er iets veranderd, niet in de natuur, maar in het gemoed en in de handel en wandel
van Raymond.
Vroeger, als hij uit ging paardrijden, vermeed hij stelselmatig, als iets hinderlijks
en vervelends, het dorp. Sinds een tijd nu, trachtte hij het steeds derwijze aan te
leggen, dat hij - en dan liefst nog wel bij 't gaan en 't keren - door het dorp passeren
moest.
De Verstratsjes hadden gauw genoeg gesnapt welke bedoeling hij daarmee had,
doch zeiden niets: zij grinnikten.
Hun kleine stoet van drieën moest telkens het huis van meneer Dufour voorbij en
het geklepper van de hoeven over de straatstenen lokte de meisjes naar de ramen.
De ruiters keken even op en groetten. De meisjes knikten en groetten glimlachend
terug. Dat was alles. Maar van beide kanten maakte 't diepe indruk.
't Was jammer voor Raymond, dat Max nu getrouwd en weg was. Zo had hij
eigenlijk geen reden noch aanleiding meer om bij meneer Dufour aan huis te komen.
Hij kon het desnoods wel doen, maar op den duur, als het ettelijke malen herhaald
werd, zou het toch te sterk opvallen. Trouwens, wat zou hij er wel gaan doen? Hoe
zou hij zijn bezoeken rechtvaardigen? De familie zou al spoedig argwaan krijgen en
dat
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wenste hij in geen geval, want zelf wist hij nog bijlange niet wat hij precies wilde.
Hij had enkel het verlangen en, tot een zekere graad, de behoefte, daar langs te rijden,
te groeten en te zien. En wat hij zag, zo vlug en vluchtig weg, was wel van aard om
hem niet geheel onverschillig te laten, maar integendeel om hem daar weer te lokken.
Soms stonden zij alle drie voor 't raam te kijken; andere malen waren er slechts
twee; en dikwijls was er maar een. Stond er enkel één, dan kon hij er vast op rekenen:
het was Adrienne. Hij zag haar vriendelijk glimlachen met een vurige kleur over
haar wangen en met ogen die straalden van emotie. Dat was genoeg voor hem, dat
vulde, met een verleidelijk gevoel van zacht geluk, zijn ganse verdere dag. Meer
scheen hij niet te verlangen. Hij wist ook niet of hij wel meer verlangde. Hij had
soms het gevoel of hij zo wel heel lang zou kunnen blijven leven, met niets anders
voor zijn voldoening en geluk dan die vluchtige groet en die glimlach van achter de
ramen. Hij had er soms een angst voor dat het meer zou worden en dat er dan een
strijd in hem zou komen, die zijn geluk bederven zou. Hij genoot zelfzuchtig van
wat de Verstratsjes, met hun toespelingen, in hem opgetoverd hadden.
't Was ook maar beter dat hij nooit eens naar de uitdrukking op het gezicht van de
beide andere zusters keek, want hij zou wel verbaasd en misschien verschrikt zijn
geweest. En nog beter was het, dat hij de gesprekken niet hoorde, die meestal op zijn
vluchtige verschijning volgden.
In den beginne ging dat alles heel goed. Die lustige cavalcade onder hun ramen
was telkens een opwekkende afwisseling in de dodende saaiheid van hun alledaagse
leven. Maar toen Edmée en vooral toen Glara al spoedig gewaarwerd voor wie deze
hyppische vertoningen bestemd waren, toen gingen de lippen hangen en de ogen
keken nijdig. Zij zeiden wel niets tegen Adrienne, maar zij begonnen meer en meer
af te geven op Raymond en op zijn ganse levenswijze. Adrienne hoorde dat aan met
gloeiende wangen zonder er iets op te antwoorden, maar zij leed er soms scherp
onder en vond haar zusters onaardig en onbillijk in hun oordeel over hem. Zij begreep
daarenboven zeer goed dat ze dit alleen deden uit een gevoel van jaloezie en dat
stemde haar nog droeviger. Tot scènes
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kwam het nog niet, doch de vroegere band van innigheid tussen Adrienne en haar
zusters was verbroken.
't Werd als een stille conspiratie om Adrienne heen. Clara en Edmée, die anders
nooit zo bijzonder intiem met elkaar hadden omgegaan, schenen nu voor elkander
geen geheimen meer te hebben en hadden 't daarentegen meestal druk met
geheimzinnige gesprekken, waar Adrienne stelselmatig buiten gehouden werd. Kwam
Adrienne op zulke ogenblikken in de kamer, dan zwegen zij plots en opvallend, of
begonnen over onverschillige dingen te spreken.
Een vrij onverwacht bezoek van Max en zijn vrouw deed die stille hostiliteit nog
duidelijker uitkomen. Max had een bezorgd gezicht, alsof hij innerlijk over iets tobde;
en, nadat hij Adrienne tamelijk koel gegroet en enige banale woorden met haar
gewisseld had, wist hij het zo aan te leggen, dat hij met Clara en Edmée een toertje
rond de tuin ging maken, terwijl zijn vrouw bij Adrienne in de huiskamer bleef.
Daar, helemaal achter in de tuin, waar niemand hen zien of horen kon, luchtten
de beide zusters hartstochtelijk wat hun op het hart lag.
- 't Wordt erg, zei Clara. - Om de twee of drie dagen, nu eens met de Verstratsjes,
dan weer alleen, komt hij hier onder onze vensters paraderen. De buren hebben 't
natuurlijk al lang gemerkt en lachen erom; het schijnt zelfs, dat het reeds aan 't oor
van meneer de pastoor is gekomen.
- Hoe weet ge dat? vroeg Max bruusk.
- Wel,... ik heb het menen te merken aan de manier waarop hij Adrienne verleden
week in de kerk aankeek, antwoordde Clara, door zijn spontane uitvorsing lichtelijk
van streek gebracht.
Max bestreek met de linkerhand zijn baard, die hij aldus naar voren in een punt
deed uitstaan. Zijn wenkbrauwen stonden gefronst; zijn ogen hadden een koele,
strakke uitdrukking. Hij poogde aan zijn aangezicht iets energieks te geven. Even
scheen hij diep en zwaar na te denken en sprak toen, orakelig.
- Als het hem ernst is, is er niets of weinig tegen in te brengen. Maar alles hangt
natuurlijk van de Tantes af.
- Hoo!... Die zullen er geweldig tegen zijn! kreet Clara.
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- Waarom? hoe weet ge dat! vroeg hij plotseling weer bruusk, inquisitorisch.
- Wel... om zijn slecht gedrag!... om zijn slecht gezelschap! Dat hebt ge toch ook
wel gehoord toen we verleden week bij de Tantes waren, meende Clara.
Opnieuw streek Mas zijn baard plechtig in een punt naar voren. Even dacht hij
aan 't verleden en aan de grapjes die hij destijds samen met Raymond had uitgehaald.
Zijn blik werd koel en ver. Dat was voorbij, alsof het nooit bestaan had. Alleen de
toekomst had nog voor hem betekenis; en die toekomst zag hij in 't verschiet, liefst
in een niet al te ver verschiet, vol trots en bekoring. Sinds hij rijk getrouwd was,
sinds hij iets van de grote, wijde wereld had gezien en geproefd, sinds hij als een
ernstig lid van de samenleving was gevestigd en weldra zou vader worden, hadden
zich voor hem horizonnen van nieuwe ambitie geopend. Hij was van plan om in het
politiek strijdperk te treden: hij wilde provinciaal raadslid en wellicht
volksvertegenwoordiger worden. Hij had reeds een paar artikelen over Godsdienst
en Vaderlandsliefde in een lokaal blaadje gepubliceerd en eerlang zou hij als redenaar
in een politieke vergadering optreden. Hij gloeide van ambitie en, om zijn doel te
bereiken, had hij gezag en steun nodig en mochten hem geen hindernissen worden
in de weg gelegd. Een hindernis zou zijn, een ongewenst huwelijk van een van zijn
familieleden; een steun daarentegen, een verbintenis die door de Tantes, met het
prestige van hun aanzienlijk fortuin, zou worden goedgekeurd.
Tegen Raymond persoonlijk had hij niets; integendeel, ook die bezat fortuin, macht
en prestige en kon hem nuttig zijn; maar de Tantes... de Tantes - die beheersten heel
de toestand, zonder hen was niets gedaan. Een huwelijk tegen de zin van de Tantes,
met het erin besloten dreigement van latere onterving, was eenvoudig ondenkbaar.
- We moeten wachten en zien hoe de dingen zullen lopen, besloot hij eindelijk.
- Maar die opvallende hofmakerij... de opspraak van de mensen! bromde Clara
ontevreden.
- Wachten... wachten... herhaalde hij bedaard, met de bebewuste
verantwoordelijkheid van een die zichzelf tot fami-
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liehoofd heeft aangesteld.
- Ik ben van plan papa erover te spreken, zei Clara.
- Doe dat vooral niet! riep hij haast dreigend. - Papa is veel te opvliegend, hij zou
de zaak bederven! Beloof mij dat ge dat niet doen zult!
Zeer tegen haar zin beloofde Clara voorlopig het niet te zullen doen.
Zij keerden terug naar huis om niet door een al te lang wegblijven Adriennes
argwaan te wekken.
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VII
Max had gesproken van wachten, om aldus tijd te winnen en rustig en bedaard de
ontwikkeling van de gebeurtenissen gade te slaan, maar hij vermoedde zeker niet,
toen hij, tot innige ergernis van Clara, daarop aandrong, dat bedoelde wachten van
zo buitengewoon korte duur zou zijn.
Op een namiddag, drie dagen na 't bezoek van Max, kwam Vreesken met de oude
koets bij meneer Dufour voorgereden en de drie Tantes stapten er moeizaam uit,
terwijl Clara, Adrienne en Edmée, die als gewoonlijk, voor hun raam zaten te
handwerken, van ontsteltenis hun boeltje weggooiden en naar de deur toe vlogen.
Zij beseften dadelijk dat er iets zeer gewichtigs aan de hand moest zijn, want de
Tantes kwamen anders nooit zonder vooruit hun bezoek aan te kondigen.
- Wel, tante Clemence, en tante Estelle, en tante Victoire, welk een genoegen u
zo onverwacht te zien! riepen zij alle drie, hoogst verrukt doend. - Komt binnen,
Tantes, papa is toevallig ook thuis; hij zal zo blij zijn!
De grote blijdschap van de nichtjes scheen zich niet zo dadelijk en niet zo absoluut
aan de drie Tantes mee te delen. Het kwam hun voor dat tante Clemence die middag
een buitengewoon hard en hoekig gezicht had; en tante Victoire hoorden zij heel
duidelijk blazen, terwijl haar ogen, buitengewoon nijdig, rechts en links van zich af
blikten... Doch het meest onrustbarende gezicht was zonder twijfel nog dat van de
goedige tante Estelle, die een soort bevende smeking in haar brave ogen had, en
aldoor maar in een zenuwachtige agitatie, haar bleke handen open en dicht vouwde.
- Waar is papa, wij zouden hem gaarne willen spreken? vroeg tante Clemence.
Alsof hij het verzoek gehoord had, werd de deur geopend en meneer Dufour trad
binnen.
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- Tiens, tiens, tiens! Wat is dat! Quel bon vent vous amène? riep hij verrast, als naar
gewoonte Frans en Vlaams door elkaar mengend.
Tante Clemence keek even achterdochtig naar de deur alsof zij indiscretie vreesde.
Toen herhaalde zij met fijne, sissende lippen:
- We zouden u eens willen spreken. Is Max hier nog niet?
- Max! riepen zij allen diep verbaasd.
- Ja, ik heb hem gevraagd om ook te komen, siste tante Clemence.
- Zullen wij u dan maar alleen laten? vroeg Clara, die 't benauwd kreeg. En meteen
stond zij op.
- Neen, zeker niet, we moeten hier allen samen zijn, zei zeer beslist tante Clemence,
met een handgebaar Clara weer op haar stoel duwend.
- Zoals ge wilt, Tante...
- Rien de grave, j'espère? vroeg meneer Dufour wenkbrauwfronsend.
Tante Clemence keek hem aan, doch gaf geen antwoord. Hij pruttelde wat
binnensmonds en schokschouderde ongeduldig. Tante Estelle staarde smekend naar
hem, tante Victoire blies en blikte nijdig. De meisjes wisten niet meer hoe zich te
houden. Adrienne, met vuurrode wangen, voelde tranen in haar ogen komen zonder
dat zij wist waarom.
Een verlichting!... Daar kwam Max op zijn fiets aangereden! Hij zag de hele familie
achter de ramen vergaderd en haastte zich binnen.
- Pardon, Tantes, dat ik zo laat kom; juist toen ik zou vertrekken werd ik door een
cliënt opgehouden.
Hij hijgde en transpireerde van zich te haasten en veegde zich het voorhoofd en
de slapen met zijn zakdoek af. Hij groette gejaagd zijn vader en zusters en ging zitten.
- Kan niemand ons horen of afluisteren? vroeg tante Clemence gedempt.
- Niemand, verzekerden zij allen. Max ging nog even, voor alle veiligheid, naar
de deur en draaide die in 't slot.
- Ik kom u voor iets waarschuwen, begon geheimzinnig tante Clemence... - Iets,
dat enkelen van u misschien reeds gemerkt hebben of vermoeden... maar dat ge
wellicht ook nog
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niet weet... althans niet zoals wij het weten. Is het u niet opgevallen dat die meneer
Raymond, ge weet wel, van de ‘Carvin’, hier sinds een tijd zo dikwijls met zijn
nieuwe vrienden, ge weet wel, die Verstratsjes, te paard komt voorbijgereden?
Adrienne, even door tante Clemence vlijmend aangekeken, voelde de grond onder
haar voeten wankelen. De anderen bleven stom en stil als beelden, behalve meneer
Dufour, die opkeek en zeer gewoon antwoordde:
- Ja, ik heb hem een paar keer zien passeren, maar...
- Welnu,... weet ge waarom hij hier zoveel passeert? vroeg tante Clemence, haar
broer strak aankijkend.
- Neen,... waarom zou het?
- Om 't hof te maken aan een van uw dochters... aan Adrienne! liet tante Clemence
nijdig vallen.
Adrienne smoorde een kreet. Allen keken haar met consternatie aan.
- Bo... bo... bo...! Hoe weet ge dat? riep eindelijk meneer Dufour, die eensklaps
purperrood geworden was.
- Hoe of we 't weten komt er niet op aan, siste tante Clemence; - maar we weten
het, we weten het zeer beslist en dat is wel 't voornaamste. Wist gij het?
- Niets... ik wist er in de verste verte niets van! bekende in in volle oprechtheid
meneer Dufour.
- Wist gij het, Max?
- Ik, Tante... ik... ik wist alleen dat hij hier nogal veel kwam langs gereden, stotterde
Max lijkbleek onder zijn donkere baard.
- Wist gij het, Clara, Adrienne, Edmée?
De meisjes zaten te beven. Zij stamelden onduidelijke antwoorden. Adriennes
mond stond hijgend half open, alsof zij naar haar adem snakte en zij had rode vlekken
in 't gezicht. - Welnu, thans weet ge 't, besloot tante Clemence hard; - en meteen weet
gij ook wat u te doen staat... ten ware... voegde zij er sissend bij, - dat ge met dat
mauvais sujet waart ingenomen en genegen hem in de familie op te nemen. Dat zijn
dan uw zaken, wij komen u alleen maar waarschuwen. Wat ons betreft,... wij willen
er absoluut niets gemeens mee hebben.
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- Neen, absoluut niets; gromde tante Victoire.
Tante Estelle zei geen woord, maar zij keek droef smekend en vouwde haar handen.
Er heerste een ogenblik van doodsbenauwde stilte.
- Bo... bo... bo! Dat lijkt mij alles toch wel heel erg overdreven, riep eindelijk
meneer Dufour.
- Overdreven!... sputterde tante Clemence, - overdreven! Omdat gij niet weet hoe
er in 't dorp en overal over gesproken en natuurlijk gelasterd wordt. 't Gaat om de
reputatie van uw dochters! 't Gaat om de goede naam van uw gezin; van de hele
familie! Is dat dan niets?
- Wij kunnen hem toch niet beletten hier te paard voorbij te rijden! meende meneer
Dufour.
- Neen, natuurlijk niet; maar wat ge wel kunt beletten is dat Clara, en Edmée en
vooral Adrienne voor het raam komen staan en hem vriendelijk toeknikken als hij
passeert. Dát, althans, is geheel overbodig.
Tante Clemence had uitgesproken. Zij had gezegd wat ze zeggen wou en haar
woorden bleven zwaar van dreiging hangen in de benauwde kamer waar de familie
op elkaar gedrongen zat. Waarom ze zo geladen op Raymond was kwam er minder
op aan; dat zat misschien in een obscuur onderbewustzijn dat ze zelf niet vermoedde;
misschien haatte zij hem om zijn jeugd, om zijn flinke voortvarendheid, om de frisse
levensblijheid die van hem uitstraalde en die zij zelf als verdorde oude maagd nooit
had gekend; maar hoe dan ook, zij had gesproken en allen begrepen wat het zeggen
wilde: geen huwelijk tussen Adrienne en Raymond, ofwel de vijandschap, de brouille,
met als gevolg de latere onterving...
Tante Clemence was opgestaan.
- Ge gaat toch nog niet weg! Ge blijft toch met ons koffie drinken! riepen zij allen.
- Jawel, zij moesten weg; zij kregen zelf koffiebezoek van een paar dames uit hun
dorp; zij waren zo maar ineens vluchtig gekomen, om hen tegen het gevaar te
waarschuwen; anders niet.
Zij namen afscheid. Over 't geval werd geen woord meer gerept; er was genoeg
gezegd. Zij deden zo hartelijk als 't maar kon onder de omstandigheden en Max
begeleidde hen met
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opvallende voorkomendheid naar 't rijtuig en hielp er hen in. Vreesken, in elkaar
gedoken, groette vluchtig met zijn zweep en de oude calèche ratelde het erf af.
Binnenshuis heerste een stilte van verslagenheid. In de grond waren Clara en
Edmée wel in hun schik met de uitslag, maar in de manier waarop het gebeurd was
voelden zij toch iets als een persoonlijke dreiging voor het geval dat zij eenmaal in
Adriennes plaats zouden komen te staan. Adrienne zelf was dadelijk na het vertrek
van de Tantes verdwenen en zat op haar kamer te schreien. En meneer Dufour was
inwendig woedend, niet zozeer om de onvoorwaardelijke afkeuring van Raymond
als pretendent, maar omdat die afkeuring hem door zijn zusters opgedrongen werd
en hij zich tegen hun tirannieke wil niet durfde verzetten.
Max zei niets. Hij zat bleek en ernstig voor zich uit te staren en scheen diep in
zichzelf het geval te bestuderen. Hij rekende met spanning uit welk voor- of nadeel
het voor zijn toekomstige carrière zou hebben. Hoe dan ook; voorlopig viel er niet
te aarzelen, maar te gehoorzamen.
Eensklaps stond hij op, streek zijn baard puntig naar voren, plooide zijn gezicht
tot plechtige ernst en zei, op besliste, bijna berispende toon tot Clara en Edmée:
- Dus, in elk geval, niet meer voor de ramen komen staan als hij voorbijrijdt!
Clara had een vlaag van verzet. - Dat hoeft ge ons waarachtig niet te verwijten!
riep ze heftig.
- Ik zeg wat ik zeg, orakelde hij, en keek haar koel aan.
Clara kon zijn toon niet uitstaan. Zij liep de kamer uit en sloeg de deur met een
smak dicht. Edmée trok een zuur gezicht en keerde hem de rug toe.
- Bo... bo... bo... bromde gesard meneer Dufour.
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VIII
Toen Raymond twee dagen later met de Verstratsjes te paard voorbij het huis van
meneer Dufour kwam paraderen, was geen levend wezen achter de ramen te
bespeuren. Verwonderd keek hij naar de andere vensters en naar de bovenverdieping
op en ontwaarde ook daar niemand. Hij veronderstelde dat de meisjes waren uitgegaan
en dat hij ze wel bij het terugkeren zou zien. Doch evenmin bij zijn terugkomst was
iemand zichtbaar en Raymond voelde zich werkelijk teleurgesteld, terwijl de
Verstratsjes, die zijn dépit wel merkten, in stilte grinnikten.
Reeds de volgende ochtend was hij daar terug, alleen ditmaal. Alweer geen levend
wezen bij de ramen. Raymond begreep er niets van. Hij reed een heel eind, kwam
terug, zag nogmaals niemand. Het kwam hem voor of een paar lui uit de buurt hem
spottend nakeken. Toen hij twee dagen later nog eens passeerde en alweer niemand
ontwaarde, begreep hij dat er iets gebeurd moest zijn. Maar wat? Hoe zou hij erachter
komen? Er was geen enkele aanleiding voor hem om bij de familie Dufour op bezoek
te gaan. 't Zou gek zijn als hij 't deed. Als Max daar nog woonde, ja dan!... Max!...
Als hij eens naar Max toe ging? Eigenlijk had hij 't reeds lang moeten doen! Hij was
hem een bezoek verschuldigd; sinds zijn huwelijk had hij hem nog niet eenmaal
opgezocht. Daar zou hij zonder twijfel iets vernemen, indien er althans iets te
vernemen was.
Na enige aarzeling liet hij op een namiddag zijn dog-cartje aanspannen en reed
met Jan naar 't klein, naburig stadje waar Max nu woonde.
Het was een mooie, zonnige, frisse vroege-lentedag. Er was nog nergens groen,
behalve in de weilanden, maar de lucht hing vol luwte en de lijsters en de merels
zongen alsof het
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volop zomer was. Het karretje draafde over de blonde grintweg langs 't kanaal en
Impikoko liep uitgelaten mee, zijn roze tong hijgflappend uit de bek.
Hij wilde weten; hij moest weten! Zijn gevoel voor Adrienne, door tegenkanting
geprikkeld, nam vaster, sterker vormen aan. Hij wist nu beter wat hij wilde; hij werd
opgewekt tot de strijd. 't Werd liefde, echte liefde in hem!
Hij zag algauw in het verschiet de torens en fabrieksschoorstenen van het stadje;
hij reed over een ophaalbrug die in haar hengsels dreunde; hij kwam in een lange,
brede straat. Hij kende 't nummer... nummer 72. De even getallen waren rechts en
hij reed langzaam langs de huizen, kijkend 58, 60, 62, 64... een dwarsstraat, twee
woningen zonder zichtbaar nummer en dan opeens 72, een banaal nieuw gebouw
met blinkende, witte steentjes en een koperen plaat op de zwaareiken deur... hij was
er!
Hij wipte uit het rijtuigje en belde aan.
- Meneer thuis? vroeg hij aan 't meisje dat kwam opendoen. Doch hij hoefde niet
eens op het antwoord te wachten: Max zelf kwam juist uit een deur en zag hem op
de drempel staan. - Bonjour, Max, ik kom u eens opzoeken! riep hij.
- Kom binnen, kom binnen... zei Max naar hem toe gaand en hem, met een soort
aarzeling en gegeneerde glimlach, de hand reikend.
De koelheid van 't onthaal viel Raymond dadelijk op.
- Geneer ik u niet? vroeg hij twijfelend.
- Neen, neen, ik heb wel even tijd, antwoordde Max als 't ware met inspanning;
en duwde een deur open.
Zij stonden in een salon, somberig door te zware gordijnen, druk gemeubileerd
met te veel rood en koper aan tafels en stoelen en te veel verguldsel om de lijsten
aan de wanden. Raymond zag vlug een enorm portret van de Paus, tegenover de
portretten van Marie en Max in bruiloftsgewaad. Op een etagère, tussen potjes en
vaasjes, prijkten in kleiner formaat de foto's van heel de verdere familie.
- Ga zitten! Wilt ge 'n glas wijn drinken? vroeg Max.
- Merci! antwoordde Raymond; - ik gebruik nooit iets in de namiddag. Ik ben maar
eens komen zien hoe ge hier woont en hoe ge 't stelt.
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- Goed, zei Max droog.
- En Marie?
- Ook goed!
Er was een stilte. Zij keken elkander in de ogen en voelden de drukking van wat
zij voor elkaar verzwegen. Max' blik was koel, strak en ernstig. Hij puntte even zijn
baard naar voren en keek door een van de ramen in de straat.
- En thuis!... hoe gaat het daar? vroeg eindelijk Raymond. - Bij papa? meende
Max.
- Ja.
- Ook goed, voor zover ik weet, maar...
Hij zweeg, keek zijn vroegere vriend plechtig aan.
- Maar...? herhaalde deze angstig.
- Wel, zei Max, - er is iets... en eigenlijk ben ik blij dat ge gekomen zijt, want ik
wou u erover spreken.
- Wat is het? vroeg Raymond.
- Ge moogt het mij niet kwalijk nemen, zei Max, - maar het is naar aanleiding van
uw paardrijden vóór het huis, met de Verstratsjes.
- Hoe zo?
- Wel,... de buren hebben opgemerkt dat ge daar zo dikwijls langs komt, er is over
gebabbeld; 't is ter ore gekomen van de Tantes en... ge begrijpt, niet waar?...
Raymond begreep... Hij begreep ineens alles... Hij begreep nu lumineus waarbij
het kwam dat hij Adrienne niet meer aan het raam gezien had. De Tantes hadden een
hekel aan hem, dat kon hij reeds merken op het bruiloftsfeest en hadden hun veto
gesteld. Hij hoefde niets verder te horen, hij wist en begreep alles. Zenuwachtig stond
hij op, stak Max de hand toe.
- Neem mij niet kwalijk, zei hij. - Ik... ik maak u wel mijn excuses...
- Gij hoeft geen excuses te maken, meende Max. - Alleen, als ge mij een plezier
wilt doen... vertoon u wat minder te paard, onder de ramen, ter wille van de opspraak...
Begrijpt?...
- Wees gerust, zei Raymond vastberaden; - men zal er mij niet meer zien. Adieu...
adieu.
- We blijven toch vrienden? hoopte Max hem tot de voor-
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deur vergezellend.
- Waarom niet...? Waarom niet...? Wij hebben elkander niets te verwijten. Wel
mijn groeten aan Marie, zei hij nog haastig.
En meteen wipte hij op 't rijtuig en was weg.
Zijn eerste gevoel toen hij weer met volle longen de vrije lucht inademde was een
wonderbare kalmte. Een kalmte van bevrijding, van verlossing, zoals iemand voelen
moet die ongedeerd aan een dodelijk gevaar ontsnapt is. Het juichte en jubelde in
hem op; het was of hij, in plaats van hoon, een hulde had ontvangen. Eerst na een
hele poos werd hij zich bewust, dat het zijn gekrenkte trots was die aldus zijn
gevoelens stemde. Wel zo, de Tantes vonden hem niet goed genoeg voor een van
hun nichtjes! Best zo, hij zou dat nichtje kalmpjes met rust laten. Gelukkig... tienmaal
gelukkig dat hij nog niets positiefs in die richting gewaagd had! Paardrijden onder
haar ramen, wat had zulks te betekenen? Iedereen had het recht om daar te komen
paardrijden. Was dat misschien een bepaalde liefdesverklaring?... een formele
huwelijksaanvraag? Hij moest gulhartig lachen om die gekke onderstelling; hij lachte
er hardop om in het rijtuig, tot diepe verbazing van Jan, die allervreemdst opkeek,
een kleur kreeg en ook stilletjes begon te lachen.
- 'k Gelueve dat ge leute hèt, meniere, waagde de knecht op bescheiden toon.
- Joajik, Jan! 'k hè leute, antwoordde Raymond, die toch wel enigszins onthutst
was door zijn eigen onbewaakte uitbarsting van lachpret. - Es 't nie beter van te lachen
dan te schriemen! voegde hij er als een soort verontschuldiging aan toe.
- Ha! da es zeker, meniere! beaamde Jan.
Zodra zij op de ‘Carvin’ terug waren, liep Raymond naar de keuken toe en zei tot
Manse:
- Manse, 'k hè honger van den oavend. Hè-je nie wa lekkers t' eten?
- Wilt-e cipieren hên? vroeg Manse met stralende ogen.
- Hedde gij cipieren in huis? riep hij verrast.
- Joajik! 'k hè cipieren in huis, en goeje, zille! pochte zij. - Hoe wilt ge z'hên!
Gebakken, mee jonge irreweetsjes! Moar
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ze zijn uit 'n dueze...!
- Watte!... de cipieren! gilde hij ondeugend.
- Zij-je nou toch zot! proestlachte zij, met een gebaar van de elleboog. D'irreweetsjes! Moar ze zijn zue goed of ves!
- Veuruit dan moar! lachte hij opgeruimd.
Hij at zijn ‘cipieren’ met smaak en dronk er een driekwart fles van zijn fijnste
bourgogne bij.
- Wilt-e nou nog een schelleken hoazepatee hên? vroeg Manse van op de drempel
der keukendeur.
- Joajik, geef moar op!
Hij at nog twee stukjes pâté en gebruikte de rest van zijn fles. Licht duizelig en
welgedaan, strekte hij zich met een fijne sigaar voor het vuur in zijn leunstoel uit.
- De Tantes!... De Tantes!... grinnikte hij spottend in zichzelf.
Hij nam zijn krant, maar hij begreep niet wat hij las. Het was ook niet de moeite
waard van te begrijpen wat de krant vertelde. Hij sloot zijn ogen en dommelde zachtjes
in slaap. Hij droomde en had vreemde visioenen. Het kwam hem voor of hij droeve
jammerklachten hoorde en of hij wezens om zich heen zag in diepe smart en tranen.
Het waren vrouwen, het was vooral één vrouw, maar wat hij ook deed, hij kon haar
gezicht niet zien, noch haar herkennen.
Hij scheen te weten wie zij was en kon haar naam niet vinden. Hij draaide om haar
heen; hij sprak haar smekend en weldra ook schreiend aan, maar telkens wendde zij
zich van hem af en verborg het snikkend hoofd in haar bevende handen. Hij wilde
haar volgen en zij verbood het hem; hij riep haar bij zich en zij weigerde te komen.
Zij was de Smart en de Droefheid op zichzelf; de hopeloze smart die niets dan lijden
kennen mag.
Hij schrikte pijnlijk wakker. Zijn verwilderde ogen zochten om zich heen het
kwellend beeld van de nachtmerrie. Hij zag niets dan de gewone en bekende
voorwerpen die hem elke dag omringden, maar buiten in de nacht hoorde hij iets als
een langgerekt en klaaglijk geloei, terwijl iemand, op de drempel van de keuken, in
een plotse schaterlach scheen uit te barsten.
- Manse! Wat doe-je gij doar? riep hij onthutst.
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- Zeg ons liever wat dat-e gij doet? lachte Manse. - Azue roepen en laweit moaken!
G'hèt gij zeker hardop gedruemd? Hij richtte zich in zijn zetel op, keek haar verwezen
aan, luisterde met angstogen naar het geloei, buiten, in de nacht.
- Wat es da toch, vroeg hij?
- Huert-e gij niet dat 't woait? spotte Manse. - Ge sloapt gij nog altijd vuert, geluef
ik!
- Woaien! zei hij. - Sedert wannier? Hoe loat es 't?
- Koart noar den tienen! 'k Hè al te wege geweest van ou wakker te moaken. 't Es
tijd om te goan sloapen.
- We goan sloapen, zei hij, opstaand.
Boven, op zijn kamer, hoorde hij nog duidelijker het toenemende loeien van de
wind. Dat moest zo al meteens zijn opgekomen, terwijl hij bij 't vuur zat te slapen
en nu begreep hij welke klaag- en jammergeluiden hij in zijn droom gehoord had.
Het was de wind die opstak en met bijna menselijke stemmen om het huis heen joeg
en loeide.
Hij duwde een van zijn vensterluiken open en staarde in de nacht. De wind kwam
om de hoek van 't huis uit het zuidwesten en deed de naakte kruinen van de bomen
sidderen en sissen. Hij kwam van ver, van heel, heel ver uit de sombere, holle diepten
van de nacht aangrollen en op de bleke muren van ‘Carvin’ beukte hij met geweld
en scheen de maan wild voor zich uit te jagen tussen de van elkaar gescheurde
wolkenflarden. Hol klotste 't water van de sloot, alsof het in een kelder werd
dooreengeschommeld.
Raymond bleef starend kijken en dacht nu weer aan de gebeurtenissen van de dag.
En voor het eerst drong diep in hem door het beeld van haar, die de aanleiding en
oorzaak van 't gebeurde was. Hoe kwam het dat hij eerst nu aan Adrienne dacht! Dat
hij eerst nu zich afvroeg hoe of zij op de onverwachte slag gereageerd had? Hield
hij dan niets van haar, dat hij geen ogenblik aan háár droefheid en háár lijden had
gedacht; dat hij alleen gevoeld had de scherpe angel der vernedering hem door de
Tantes aangedaan?... Hij voelde 't nu ineens heel diep, het hart vol wroeging en
verwijt. Hij voelde wat zij lijden moest en hoe troosteloos het om haar heen zou zijn,
waar niemand was die haar zou opbeuren en steunen. Hoe moest dat nu met haar en
hem? Was dat nu uit, voor
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altijd uit? Zouden zij elkaar nu nooit meer zien, nooit meer zelfs een onschuldige
groet, een glimlach met elkander wisselen?... In de stormende nacht dacht hij aan
haar en zijn onstuimige gevoelens vlogen als 't ware op de vleugelen van de wind
naar haar toe. De klachten en de snikken die hij in zijn droom gehoord had, het waren
haar en zijn klachten en snikken, het was de loeiende noodkreet van twee zielen, die
men ruw en onbarmhartig van elkaar gescheiden had en die elkander wilden en
moesten terugvinden. Het moest... het moest...! Dat was geen slot, geen einde...! Niet
vreemden, zij zelf moesten weten wat zij wilden, hoe zij hun leven zouden schikken!
Zijn ogen staarden hard en strak van wilskracht; zijn lippen beefden. Hij zou... hij
wilde! 't Was zijn recht, zijn plicht. Het gromde in zijn binnenste van onstuimigheid
zoals het gromde in de nacht van storm; krachten waren ontketend die zich niet meer
lieten binden.
Zijn besluit was genomen. Hij wilde en zou weten! Hij kon haar niet meer zien,
maar hij kon een middel vinden om haar een brief te doen geworden. Hij zou haar
schrijven!
Met een ruk sloot hij het luik en ging aan zijn schrijftafel zitten. Hij schreef en
schreef... 't was zijn ziel zelf die hem de gevoelens ingaf en de woorden dicteerde.
Hij handelde zonder de minste aarzeling; hij kon niet anders.
De nacht veranderde in niets zijn vaste voornemens. Hij las de volgende ochtend
nog eens over wat hij geschreven had en wist er niets aan te wijzigen. Hij vroeg om
haar ergens alleen te kunnen spreken, om het even wanneer, om het even waar. Over
de post wou hij de brief niet verzenden; hij mocht in verkeerde handen terechtkomen.
Na heel wat aarzelen, wikken en wegen, kocht hij, voor een zeer milde gift en ‘op
een eeuwig zwijgen’ Floorke, meneer Dufours koetsiertje om. Die zou, in 't diepste
geheim, zodra zich een goede gelegenheid voordeed, de brief aan Adrienne
overhandigen.
Het duurde een week vooraleer Floorke, op een valavond, met het antwoord bij
Raymond aankwam.
Het was kort, slechts een paar regeltjes, met bevende hand geschreven. Maar welk
een lijden en een liefde in die enkele
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regeltjes!
Zij had hem lief... lief... meer dan ze zeggen kon; maar zij durfde niet... neen... zij
durfde niet ergens in 't geheim bij hem komen. Zij smeekte hem niet meer te schrijven
en ook niet meer te pogen haar te zien, maar te wachten... te wachten tot later in de
hoop op betere tijden. Zij zou hem trouw blijven; hem nooit, nooit, vergeten, daar
mocht hij vast op rekenen.
Met een zware zucht, als van verlichting, verstopte Raymond het briefje in zijn
zak. Hoe was dat nu? Voelde hij zich teleurgesteld; of was hij tevreden? Hij voelde
rust, eensklaps grote, diepe rust. Zij had hem lief, en wist dat hij ook haar liefhad;
dat was een mijlpaal, een baken, een zekerheid. Wachten... ja, hij zou wachten.
Gisteren nog voelde hij zenuwachtige haast; nu was het eensklaps kalm in hem; hij
kon wachten....
Het was een stille, zachte avond, met teer oranje en roze en grijs laag in het westen;
de vogels zongen in de tuin, de eerste blaadjes kiemden; er hing belofte en liefde in
de lucht.
Ja, hij zou wachten,... wachten.
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IX
Zo kwam de lente en de zomer. Het leven ging zijn gang, in stille eentonigheid.
Meneer Dufour had zijn gewone renteniersbezigheden, die niet veel van zijn
werkkracht vergden; de meisjes zaten met hun handwerk voor de ramen en gingen
tweemaal daags ter kerke; en van het andere, dat hen allen zozeer ontsteld had, werd
niet meer gesproken. Adrienne hield haar geheim in 't diepste van haar ziel verborgen
en koesterde toekomstdromen; en Raymond vertoonde zich niet meer te paard, met
de Verstratsjes, onder haar vensters.
Wat hij deed en wat er van hem gewerd, wist zij niet: hij gehoorzaamde trouw aan
haar verlangen.
Tegen het einde van de zomer werd Maries kind geboren: een zoon! Dat was een
heerlijkheid en een geluk; juist wat ze allebei zo vurig gewenst hadden! Alles was
zo goed en zo gemakkelijk gegaan en Max kwam zelf, op zijn fiets, de blijde tijding
aanbrengen. Zij waren allen in opgewonden verrukking en vroegen wie peter en
meter zou zijn en onder welke naam het kind gedoopt zou worden.
- Ik kwam u vragen als peter, papa, antwoordde Max.
- Da's goed! zei meneer Dufour, die ontroerd was en even droog slikte. - En als
meter?...
- Tante Clemence. Ik hoop dat ze zal willen. Ik moet het haar althans aanbieden.
Ik rijd er zo meteen naartoe.
Allen knikten onvoorwaardelijk goedkeurend. Dat was geheel zoals het hoorde.
En de naam... de naam?... vroegen zij nieuwsgierig.
Even krabde Max bezorgd in zijn haar en zijn gezicht trok een grimas.
- Wat dat betreft heb ik met Marie enige moeite gehad, zei hij. - Zij wou het
absoluut Sylvain heten, omdat ze die naam zo mooi vindt. Ik heb haar eindelijk doen
begrijpen dat dat
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niet kon, dat we 't uit egards voor Tante, haar naam moesten geven. Clement dus,
zei Max glimlachend - met als tweede naam die van papa: Louis, en als derde naam,
om ook Marie tevreden te stellen: Sylvain. Clement Louis Sylvain Dufour, dus. Dat
klinkt volstrekt niet onaardig.
Zij waren het allen volkomen daarmee eens. Meneer Dufour, zeer ontroerd, kuchte
schor en wreef aan zijn ogen. De meisjes waren een en al opgetogenheid en
vertedering en wilden dadelijk moeder en kind gaan zien. Meneer Dufour moest erin
toestemmen dat Floorke zonder verwijl de landauer inspande, terwijl Max in aller
ijl naar de Tantes toe reed.
Tante Clemence was werkelijk zeer verrast en verblijd en stemde dadelijk
geestdriftig toe. Haar hard gezicht ontlook in een glimlach die er helemaal niet bij
paste en bijna op een grimas leek. Ook Tante Estelle sloeg haar handen samen van
ontroering en zelfs tante Victoire had een zwijgend gegrinnik van goedkeuring. Zij
tracteerden Max op een glas port en haalden een kistje sigaren te voorschijn, wat nog
nooit gebeurd was. Max wist niet eens dat zij er hadden en manifesteerde
verrukt-glimlachend zijn verrassing.
- 't Is voor meneer de Pastoor als hij ons komt bezoeken, antwoordde tante
Clemence deftig, bijna plechtig.
Onder het drinken van zijn glaasje port, vroegen zij hem hoe of het nu gesteld was
met Adrienne en of ze zich nog enigszins gelegen liet aan die meneer daar... ge weet
wel,... die... Raymond, van de ‘Carvin’.
- O, absoluut niet meer... dat is helemaal uit en vergeten, verzekerde Max.
- Gelukkig, zei tante Clemence op hooghartige toon. Tante Estelle vouwde haar
handen en keek smachtend: tante Victoire blies even en blikte nijdig van zich af.
Hij kreeg een tweede glaasje port en bij 't vertrekken moest hij enkele sigaren in
zijn zak stoppen.
- En met de politiek, hoe is 't daarmee gesteld? vroeg tante Clemence.
- Goed Tante; ik denk wel dat ik in oktober tot provinciaal raadslid zal gekozen
worden.
Tante Clemence knikte ernstig met het hoofd.:
- 't Zou wel een grote eer voor de familie zijn, meende zij.
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- 't Is ook de weg om wellicht verder te komen, zei hij, gemaakt nederig.
Ernstig-instemmend hoofdknikten zij alle drie.
De doopplechtigheid, in 't kleine stadje, was iets buitengewoons. Alle drie de
Tantes waren meegekomen en Tante Clemence hield haar petekind over de doopvont
alsof zij 't kind Gods zelf in haar armen droeg. Tante Estelle schreide. Tante Clemence
keek haar streng-berispend aan, maar zij kon 't niet helpen: de ontroering overweldigde
haar. Tante Victoire hield zich goed. Alleen kreeg zij een soort van afkeergrijns toen
't wicht begon te huilen. Meneer Dufour stond er onhandig bij, niet goed wetend
welke houding aan te nemen. De drie nichtjes, zeer onder de indruk, bleven roerloos,
met grote ogen, op een afstand.
Bij Max aan huis was 't een vertederend feestje. Marie was reeds zo goed hersteld,
dat zij, behalve haar familieleden, ook enige intieme kennissen kon ontvangen en
die omringden haar bed, waarin zij zalig lag te glimlachen, met haar kindje naast
zich. Het mormel werd bewonderd, er werden gelijkenissen gevonden en af en toe
drukte Marie het zacht tegen zich aan en zoende het met een innigheid zoals alleen
een moeder kan. Toen stonden de Tantes en de nichtjes daar even bij als vreemden.
Toen lag er als 't ware, voor een ogenblik, een afgrond tussen die jonge moeder en
die andere, verdorde vrouwen. En ook de mannen voelden er zich niet op hun plaats,
en stonden er een wijl als indringers, bijna als vage schuldigen. De heilige atmosfeer
van het moederschap heerste... Alleen de moeder en het kind bestonden, al het andere
was maar toeval, bijzaak.
Zij bleven niet te lang; Marie mocht niet vermoeid worden. Max begeleidde hen
stilletjes uit de kamer en daar, op een tafeltje, lagen prachtdozen met dragees en
pralines, uit vrijgevige beurs door Tante Clemence voor de bezoeksters geschonken.
Het was een dag van louter vreugde en geluk, vol harmonie en zacht-ontroerde
stemming.
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X
De laatste haverschoofjes stonden als grijsgele dwergjes op de kaalgeschoren
stoppelvelden. De dagen werden korter en de lieve zomervogels waren heen. De
herfst was in aantocht, met goud in de kruinen der bomen en met avondhemelen van
apotheose in 't westen.
Op de ‘Carvin’ had Raymond zijn zomer doorleefd in afwachting. In afwachting
van wat? Hij wist het zelf niet goed. In afwachting...
Hij had gehoorzaamd aan 't uitdrukkelijk verlangen van Adrienne. Hij had niet
meer geschreven; niet meer gepoogd haar weet te zien.
Toch had hij haar gezien. Hij zag haar elke week 's zondags, in de mis. Hij zat op
een af stand van haar, op een plaats vanwaar hij haar goed zien kon en van ver
wisselde hij met haar een sprekende blik. Dat was genoeg. Die blik zei alles. Hij ging
ermee naar huis, versterkt tot de volgende zondag.
Dat duurde zo de hele zomer. Hij had zijn bezigheden, hij reed geregeld paard met
de Verstratsjes, de weken vlogen om zonder dat hij 't merkte. Maar nu de winter
naderde, nu de dagen korter werden en de avonden reeds lang, nu zat hij soms te
peinzen en te mijmeren en voelde de eenzaamheid van zijn leven.
Wachten... hoe lang nog? Moest hij nu nog gans de lange winter wachten?... en
na de winter weer de lente en de zomer... en zo voort... hoe lang? hoe lang?... Een
ongeduld dat toenam maakte hem zenuwachtig, het ergerde en prikkelde hem; zo
zag hij nooit een uitkomst.
Waarom nu eigenlijk nog langer wachten... en waarop eigenlijk gewacht?... Op
een ommekeer in de gezindheid van de Tantes?... Of op de dood van de Tantes! Maar
die stugge, oude vrijsters, die een ongemotiveerde, en des te scherpere
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hekel aan hem hadden, zouden nooit van mening veranderen en wellicht nog lange
jaren blijven leven; het was onzin en zelfbedrog daarop te wachten.
Wat kon het hem ook schelen en wat had hij hen en hun eventuele erfenis van
node? Hij bezat immers ruim genoeg van zichzelf en kon trouwen wanneer en met
wie hij ook wilde.
Daar moest een eind aan komen. Hij had nu lang genoeg gewacht en zou de wil
van de Tantes trotseren. Hij kon het niet langer uitstaan dat die drie oude gedrochten
als 't ware over zijn eigen leven en zijn eigen vrije wil beschikten. Het gaf hem meer
en meer een gevoel van onuitstaanbare vernedering, het krenkte hem tot in het diepste
van zijn eigenwaarde en hij nam het besluit de wil van Adrienne niet langer te
eerbiedigen. Hij schreef haar dat het zo niet langer duren kon en dat hij haar moest
en wilde zien en spreken. Hij was precies en categorisch en stelde haar een plaats en
uur van samenkomst. ‘Overmorgen avond, klokslag zeven’, zo schreef hij haar, zal
ik achter de haag van uw tuin op u staan te wachten, daar waar een der paden van
uw tuin dicht langs bedoelde haag heen loopt. Ik twijfel er niet aan of gij kunt, als
gij wilt, op dat uur al was 't ook maar voor enkele minuten bij mij komen. Ik moet
u zien en even met u spreken. Zo kan en zo wil ik niet langer blijven leven. Ik smeek
u, kom, al was 't maar als een weerlicht. Zijt gij er overmorgen niet, dan zal ik de
volgende dag op 't zelfde uur terugkomen, en zo voort en zo voort, tot ik u eindelijk
zie. Kom dus! Kom! Op de gestelde dag, even voor 't gestelde uur was hij op de door
hem aangewezen plaats. Het was een stille, donkere vooravond, zonder maan noch
sterren. De eenzame landweg liep achter de tuin en de huizen om; er stonden daar
enkele heesters, waarachter hij zich desnoods kon verschuilen. De lucht, een ietsje
kil, dreigde naar regen.
Hij hoorde de zeven harde, trage slagen als de hamer van het noodlot van de
kerktoren vallen. Zijn ogen sperden zich open en staarden in het duister door een gat
in de haag; zijn gehoor was gespitst naar het minste geluid dat komen zou.
Hij stond en wachtte. Hij betastte de bladerloze twijgjes van de haag, die kil en
klam aanvoelden. Zijn ogen, van liever-
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lede aan de duisternis gewend, ontwaarden, vagelijk achter een struik, het bleke pad
in meneer Dufours tuin. Hij bedwong zijn adem, het ruiste in zijn slapen; hij voelde
en hoorde als 't ware, zijn hart hameren.
Zo stond hij roerloos, enkele minuten. Zou ze komen? Zou ze niet? Stilaan zakte
de onstuimigheid van de emotie in hem neer. Hij dacht niet dat ze komen zou. Hij
voelde nu te zeer gewaagd voor haar, wat hem eerst zo gemakkelijk en natuurlijk
scheen. Misschien was 't beter dat ze maar niet kwam. Het was te zeer gewaagd. Hij
rekende niet meer op haar en met gestilde zinnen keek hij alvast om, om te vertrekken,
toen hij een vaag en vlug geritsel hoorde. Dat geritsel hield plotseling op en een
donkere schim stond vóór hem, aan de overkant van de haag.
- Adrienne! riep hij schor. En machinaal, zonder nadenken, brak hij door de haag,
vloog naar haar toe en sloot haar in zijn armen.
- Laat mij los! Laat mij los! Ik moet weg, hijgde zij schor. - Adrienne! slaakte hij
onstuimig, - Adrienne! Adrienne! En hij knelde haar tegen zich aan als om haar te
breken en drukte wilde zoenen op haar mond en wangen.
- Laat mij los! Ik moet weg! herhaalde zij stikkend.
- Ge zijt hier nog maar! Blijf een minuut... een seconde! weeklaagde hij.
- Ik mag niet, ik durf niet, ze zouden kunnen naar mij zoeken.
- Zeg mij dan ten minste wanneer ik mag terugkomen?
- Ik weet het niet! Ga weg! Ga weg! Ik durf niet!
- Ik kom morgen terug! riep hij beslist, haar loslatend.
- Ge moogt niet!
- Overmorgen?
- Ge moogt niet!
- Ik moet! Ik wil! Ik zal u schrijven!
Zij was reeds weg.
- Adrienne!... riep hij haar na.
Hijgend bleef ze staan.
- Houdt ge van mij?
- Oo...! hoorde hij enkel. En meteen was ze weg, in de nacht versmolten.
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Hij bleef daar nog een hele poos volkomen roerloos staan of hij verwachtte dat ze
nog terug zou keren. Het was zo vreemd in hem, zo heel vreemd-stil opeens. 't Was
of hij helder-wakker droomde... Was ze daar wel geweest... of was 't slechts een
illusie?... En waarom was ze zo ineens weer weggevlucht, of ze door een misdadiger
werd aangerand? Wat had hij wel aan zo'n samenkomst... aan zo'n tantalusfoltering?
Hij streek de hand over zijn voorhoofd, als om een naar visioen te verjagen. Al
zijn hartstocht was ineens weer neergezakt; hij stond daar zo nuchter, bijna als een
kwajongen, die een ongeoorloofde streek heeft uitgehaald. Hij schaamde zich zoals
hij daar nu stond; hij schaamde zich bij de gedachte dat iemand hem daar zien zou
en als een dief sloop hij weer door de heg, waarvan hij met zorg de weggedrongen
twijgjes weer dichthaalde. Hij ademde eerst vrij toen hij weer op de gewone steenweg
was waar iedereen mocht lopen.
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XI
Hij verweet aan Adrienne haar overijlde en angstige vlucht, maar hij vermoedde niet
wat zij had uitgestaan alvorens zij 't zover bracht als tot bij hem te komen.
In de volle vrijheid van zijn eigen leven kon hij zich niet verplaatsen in de zielestrijd
van een jong meisje, die onder allerhande dwang en vooroordelen is opgevoed en
grootgebracht. Hij vermoedde niet welk een enorme stap het voor haar was geweest,
tegen al haar vastgeankerde principes in, aan zijn oproep gehoor te geven. Wanneer
ze daar helder en kalm over nadacht vond ze haar daad als die van een straatmeid,
een daad die Martha, haar dienstmeisje, daar was ze zeker van, nooit zou gewaagd
hebben.
Tienmaal, honderdmaal, had ze het denkbeeld ver van zich afgeworpen en vast
besloten in zichzelf gezegd: ik zal niet gaan. Doch haar liefde was te sterk geweest;
zij was bezweken en dat verweet ze zich nu als een schandelijke misdaad, als een
verraad tegenover haar vader en haar ganse familie.
Zij lag daarover na te denken en te rillen in haar bed en zij voelde een soort afschuw
van zichzelf. Zijn wilde zoenen brandden nog op haar lippen en zij wist niet wat
overweldigender was: de duizelingwekkende hartstocht van het gesmaakte genot, of
de horreur van het gesmaakt te hebben. Indien nu op dat ogenblik haar vader of haar
zusters bij haar sponde waren komen staan en haar gevraagd hadden wat zij gedaan
had, dan zou zij alles bekend hebben en zich gedwee, bijna met vreugde, aan hun
verdiende verachting en zware straffen onderworpen hebben. In de overdreven
nauwgezetheid van haar naïef geweten voelde zij zich moreel en zelfs bijna lichamelijk
verloren en in haar radeloosheid zag zij geen andere uitkomst dan de biecht, de
onvoorwaardelijke overgave en algehele schuldbekentenis aan het vertrouwen van
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haar biechtvader.
Zij lag daar heel de nacht over te tobben en toen de eerste schemering van de
dageraad de rand van haar gordijnen tintte, was haar besluit genomen.
Zij stond op, kleedde zich haastig aan en kwam heel stil beneden. Martha was
reeds in de keuken bezig met het vuur aan te maken en zij keek verbaasd en bijkans
verschrikt op bij Adriennes ontijdige verschijning. Maar toen Adrienne haar eenvoudig
zei dat zij ter biecht wou, nam zij dat weer heel natuurlijk op. Het gebeurde wel meer,
zo heel op 't onverwacht. Wanneer een van de meisjes vreesde dat zij gezondigd had,
hetzij in daden, hetzij in gedachten, ging zij wel eens vroeg in de ochtend haar
biechtvader raadplegen.
Adrienne repte zich. Zij vreesde reeds te laat te komen. Gelukkig was zij nog op
tijd. Toen zij in de kille, schemerige kerk kwam, waar slechts enkele lichtjes
weemoedig brandden, zag zij dadelijk een drietal vrouwen in zwarte kapmantel bij
de biechtstoel zitten. Zij schoof in de rij en wachtte. Zij vouwde haar handen en bad
met innige vroomheid, het hoofd diep neergebogen. Een vrouw kwam uit de
biechtstoel, een andere vrouw nam haar plaats, Adrienne schoof op.
Toen kwam haar beurt. Met wankelende schreden beklom zij het trapje, knielde
op het harde bankje neer. Het tralieluikje was gesloten. Meneer de pastoor hoorde
de biecht van een andere penitente aan de overzijde. Dat duurde zo een hele poos.
Adrienne voelde haar wangen gloeien en haar slapen bonzen. Eindelijk schoof het
luikje open.
Door de traliën zag Adrienne meneer de pastoor in zijn geplisseerd wit koorhemd
zitten. Zijn ogen waren dicht, zijn handen gevouwen. Hij bad. Een fijne, witlinnen
zakdoek lag over zijn zware borst.
Hij opende zijn ogen en keek haar met een zacht-ernstige uitdrukking aan.
Hij luisterde, het hoofd naar het luikje geheld, de witte hand beschuttend voor zijn
ogen. Hij liet haar zonder onderbreking spreken, maar af en toe ontsnapte hem een
zucht en maakten zijn schouders een beweging, alsof hij nu en dan wel, door haar
bekentenis, tot in het diepste van zijn wezen werd geschokt. Toen zij eindelijk zweeg
lichtte hij langzaam
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zijn hand van voor zijn ogen weg, keek haar weer zacht en ernstig aan en fluisterde:
- Gij hebt zwaar gezondigd, ik kan u enkel absolutie geven als gij diep berouw
voelt en het vast voornemen hebt niet weder in de zonde te vervallen.
- Ik heb berouw en ik beloof het, snikte zij.
Hij vroeg haar niet wie de verleider was. Misschien wist of raadde hij het wel,
maar hij hoefde 't niet te weten. Hij sprak haar over haar plichten en over de snoodheid
van haar bedrog. Weer vouwde hij zijn handen, sloot zijn ogen en verdiepte zich in
een lange bede. In stilte zat Adrienne te schreien. Er was als 't ware iets in haar
gebroken. Hij keek op en zag, met een soort schrik, haar tranen. Hij sprak haar stille
troostwoorden toe. Zij moest bidden en hopen. Alles kon nog goed komen, onze
lieve Heer zou zich over haar ontfermen.
Voor de derde maal sloot hij zijn ogen, vouwde zijn handen en murmelde enige
Latijnse woorden waarvan zij de zin niet verstond, maar die als een verzachtende
lafenis over haar neerkwamen. Hij lei haar een penitentie op, schetste met de hand
een kruisje en schoof zacht het luikje dicht. Met diep gebogen hoofd rees zij overeind
en ging weer plaats nemen op haar stoel.
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XII
Raymond was een van die mensen van het gemakkelijke, lichte leven, die weinig
aan strijd of tegenkanting gewend zijn. Hij was niet dom; hij was praktisch-intelligent
zonder meer en stelde doorgaans aan 't leven geen grotere of hogere eisen dan die
welke zonder veel moeite voor hem te bereiken waren. Kwam er toevallig in dat wat
hij bereikbaar achtte, tegenspoed of weerspannigheid, dan ontwaakte plotseling in
hem een combativiteit en een volharding die men allerminst bij hem verwacht zou
hebben. Een onhandelbaar paard, was een paard dat hij tot elke prijs, door taaiheid
en geduld, zou weten te temmen; een hond, die weigerde te gehoorzamen, was een
hond die hij gehoorzaamheid zou leren. Ruw werd hij nooit, maar taai volhoudend
met al de krachten van zijn sterk en oergezonde wezen. Wat hij eenmaal wilde, moest
hij hebben.
Hij wilde en moest Adrienne hebben!... Die liefde, zo luchtigjes door de
toespelingen van de Verstratsjes in hem opgewekt; die liefde, die misschien vanzelf
zou zijn uitgebloeid zoals ze was ontloken, was nu, door tegenkanting en door strijd,
een levenszaak voor hem geworden. Hij had er nu eenmaal vast zijn zinnen op gesteld;
hij zou niet meer loslaten. Hij verlangde en wilde Adrienne, maar evenzeer en wellicht
nog sterker wilde hij de tegenkanting van de Tantes en van wie hem ook al in de weg
stond, breken.
Hij liet haar weer een brief geworden en stelde haar nogmaals een rendez-vous,
op zelfde plaats en uur. Hij kreeg een antwoord, dat zij niet zou komen. Zij smeekte
hem niet aan te dringen, zij schreef dat zij niet mocht, dat zij niet durfde, dat haar
geweten het haar verbood. Zij zei hem niet, dat zij bij meneer de pastoor was te biecht
geweest.
Hij klemde zijn tanden op elkaar en ging toch naar het ren-
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dez-vous. Zij kwam er niet; hij wist ook wel dat zij niet komen zou; maar de volgende
dag liet hij haar weten dat hij er geweest was, en dat hij nog zou komen, en dat hij
zou blijven komen, tot hij haar eindelijk zag.
Zij antwoordde hem, dat hij zeker niet vermoedde hoe vreselijk hij haar deed
lijden. ‘Wacht toch, heb toch geduld!’ smeekte zij. ‘Gij martelt mij, gij doodt mij.’
- Gij houdt niet van mij! verweet hij haar: - gij hebt nooit van mij gehouden en
dat zal ons beider ongeluk zijn. Als ge werkelijk van mij hieldt, wat zouden u de
Tantes, en wie of wat ook, kunnen schelen? Laat ze hun geld toch houden; ik heb er
immers genoeg voor ons beiden. Durf dan toch gelukkig te zijn! Durf dan toch te
leven! Als gij mij werkelijk lief hebt zoals gij beweert, dan bestaat er geen kracht op
de wereld, die ons van elkaar kan scheiden.
- Vanavond zal ik weerkomen! eindigde hij, - en morgen ook, en overmorgen ook,
tot ik u eindelijk terugzie en in mijn armen prang.
Toen kwam ze eindelijk... op een avond! In wild geritsel hoorde hij de droge blaren
schuiven en plotseling stond ze voor hem: een zwarte schim in de donkere avond,
die zwak doorgloord was van bleek manelicht.
Hij brak door de heg en greep haar in zijn armen. Zij bood geen tegenstand en
poogde niet, zoals de eerste maal, zich uit zijn omknelling los te worstelen. Haar
hoofd zonk op zijn borst en zo bleven zij een hele poos, zonder een woord te spreken.
Hij knelde haar tegen zich aan en voelde haar lichaam verzwakt, vermagerd.
- Adrienne, ge zijt mager geworden, zuchtte hij eindelijk. - Ja,... fluisterde zij; en
weer zwegen zij, nauw omarmd. Iets droefs kwam over hem, als innig medelijden.
- Zijt ge ziek? vroeg hij zacht.
- Ik heb zoveel geleden, zuchtte zij.
Hij liet haar los en keek haar bij het vage maanlicht aan. Hij zag haar bleek gezicht,
haar ingevallen wangen en haar holle ogen.
- O! kreet hij verschrikt.
- Ik kon niet meer... ik kon niet meer, kreunde zij. Hij zweeg en staarde.
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- Ik heb u geplaagd... u gedwongen... vergeef het mij, zei hij eindelijk, met een doffe
snik.
- Ik vergeef het u.
- Ga nu, zei hij zacht, angstig bijna dat ze nu niet smeekte om van hem weg te
gaan.
- Zult ge nu tevreden zijn? glimlachte zij pijnlijk.
- Ik... ik adoreer u, zuchtte hij, - maar durf u niet meer vragen nog terug te komen.
Ik zal weer wachten... wachten. - Gij zijt zo goed... gij zijt zo goed en lief, zuchtte
zij en brak eensklaps in tranen uit.
Weer knelde hij haar hartstochtelijk in zijn armen en overdekte haar gezicht met
kussen.
- 't Is goed... o, 't is zo goed en zacht, fluisterde zij in zaligheid van overgave.
- Mag ik nog schrijven? vroeg hij, haar loslatend.
- Ja,... j a...
- Maar niet meer komen? smeekte hij.
- Nu niet... nog niet... nu wachten... wachten.
Hij viel voor haar op zijn knieën en vouwde zijn handen als in aanbidding.
- Ga nu, zei hij, - ga nu...
- Sta op, smeekte zij.
- Straks,... als ge weg zijt... ga nu...
Zij ging... hij zag haar donker silhouet achter de heesters verdwijnen en stond
haastig op.
Hij kroop door de haag, trok het gat dicht, spoedde zich weg.
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XIII
De schone wijde poorten van de lente stonden alweer stralend open... de wereld
herleefde!
De heldere dagen waren veel te lang geworden om 's avonds ongemerkt op
liefdesrendez-vous te kunnen uitgaan; en Adrienne en Raymond hadden alleen nog
hun geheime brief-wisseling, die trouw door Floorke werd heen en weer bezorgd.
Zij leden niet onder die gedwongen verwijdering van elkaar. Er was iets nieuws
in hun liefde gekomen; iets sterks en rustigs. In hun brieven zegden zij aan elkander
wat zij mondeling niet zeggen konden; en er was tussen hen een band gesmeed, sterk
als de eeuwigheid, die niet meer zou verbroken worden.
Zij zouden wachten, zij wachtten... maar niet tot in 't oneindige. Zij hadden
onderling een datum bepaald, tot het begin van de volgende winter. Als er vóór die
tijd geen verandering kwam - dat wilde zeggen als er toen nog geen hoop was dat ze
zich met de goedkeuring van familie, en Tantes aan elkaar konden verbinden - dan
zouden zij de wereld voor een fait accompli stellen: zij zou zich laten schaken, met
hem wegvluchten!
Na welke strijd was ze tot dit besluit gekomen! Zij wist het zelf niet. 't Was in haar
opgeweld als een ontembare natuurkracht. Zij had alles overboord gegooid, zij was
ineens totaal veranderd, omgekeerd, na die dagen van onmenselijke zielefoltering,
toen zij, eindelijk bezwijkend, op een avond weer in zijn armen was gevallen. Zelfs
de onheilspellende vermaningen van meneer de pastoor hadden geen vat meer op
haar; zij was niet meer te biecht bij hem gekomen; zij voelde geen troost meer in de
gedachte dat hij haar de rechte weg zou wijzen.
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Raymond zag zij af en toe van ver, maar zonder ooit met hem een woord te kunnen
spreken. Weer kwam hij nu en dan, doch zelden, met de Verstratsjes of alleen door
het dorp te paard gereden, en, daar zij telkens door zijn brieven wist wanneer hij
komen zou, zorgde zij ervoor dat zij hem even zag en een vlugge blik met hem
wisselde. Verder was hij elke zondag in de hoogmis en daar kon hij haar, ongemerkt,
langer en rustiger opnemen.
Zij zag er weer veel beter uit... en toch... toch was er iets in haar dat anders was
als vroeger... iets dat hem vreemd voorkwam en vagelijk verontrustte, 't Zat in de
blik waarmee zij hem aankeek. Vroeger, onder zijn blik, sloeg ze dadelijk haar ogen
neer en kleurde. Nu deed ze dat niet meer. Nu keek zij hem aan en bleef hem
aankijken, zo vreemd, zo starend, en soms met zulke gedurfde; bijna wilde
uitdrukking, dat hijzelf er meer dan eens voor, gegeneerd, de ogen neersloeg. Het
maakte hem gejaagd en angstig, en, hij kon het niet helpen en telkens dat hij dat
beeld verjoeg kwam het hardnekkig zich weer opdringen; de blik waarmee zij hem
soms aankeek, deed hem denken aan de blikkerende ogen van zijn koeien, wanneer
zij wild werden en de stier in de nabijheid ruikten. Hij griezelde daarvan en voelde
dan weer grote liefde en medelijden. Hij las in haar ogen de hartstochtelijke gloed
van wat zij hem beloofd had en zijn ganse wezen spande zich om dat geluk voor hen
beiden te verwezenlijken.
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XIV
Gedurende die zomer hadden drie gewichtige gebeurtenissen plaats. In mei werd
Max, na heftige strijd, tot provinciaal raadslid gekozen; in juli werd tante Victoire
heel onverwacht en plotseling ziek en genas slechts met moeite en tegen eind
september verwachtte Marie haar tweede kind!
Max' succes werd triomfantelijk gevierd. Meneer Dufour, blakend van vaderlijke
trots, gaf een groot diner te zijner ere, waar ook de Tantes aan deelnamen en
voorspelde dat zijn zoon, eer het twee jaar verder was, lid van de Kamer van
Volksvertegenwoordigers zou zijn.
Max deed nederig, meende dat de verkiezing voor hem zeker wel een eer betekende,
doch dat hij het vooral beschouwde als een plicht en verantwoording die hem op de
schouders werd gelegd: een proef waardoor hij zou te bewijzen hebben wat hij
eigenlijk waard was, vooraleer hij dáár kon komen waar zijn vader hem reeds in zijn
al te voorbarige verbeelding zag. Hij drukte dat alles uit in lange, sierlijke zinnen,
zoals hij er gebruikte in de politieke vergaderingen waar hij het woord voerde; maar
zijn ogen keken plechtig-superieur als van een toekomstig minister: en ook in de
manier waarop hij zijn donkere baard, met een herhaald gebaar, dat hij nu vast scheen
te hebben aangenomen, naar voren puntte, scheen wel degelijk het stevig en vast
bewustzijn te liggen, dat hij voor de hoge betrekking die hem werd toegedacht volop
de gave en bekwaamheid in zich voelde. De Tantes waren verrukt en bejegenden
hem reeds als een heel groot man: en de zusters zagen schuchter en eerbiedig naar
hem op en zouden het wellicht niet meer gewaagd hebben zich tegen zijn autoritaire
eisen te verzetten, zoals ze vroeger, vooral Clara - bij toeval wel eens durfden doen.
Kort daarop was het, dat tante Victoire plotseling zo ziek
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werd. Een hevige aanval van griep, die haar zo aanpakte, dat het dadelijk op 't kantje
af was met haar. 't Gaf een geweldige opschudding voor al de verwanten.
Voornamelijk Max, die zich werkelijk als het hoofd van de familie begon te voelen,
reed bijna dagelijks op zijn fiets naar het buitenverblijf van de Tantes. Hij had er in
't geheim gewichtige gesprekken met de dokter en hij ontmoette er ook vrij geregeld
de dorpspastoor, wiens naar zijn zin wat al te druk vermenigvuldigde bezoeken hem
niet buitengewoon bevielen noch geruststelden. Meneer de pastoor deed altijd zeer
beleefd en plechtig tegenover Max, hij sprak hem steeds aan in het Frans en noemde
hem om de haverklap ‘Monsieur le Conseiller;’ maar juist al die voorkomende
beleefdheden wekten Max' wantrouwen op. Hij voelde er een zeer gevaarlijk
concurrent achter voor het erfdeel van de rijke Tante en had geen de minste rust
zolang hij daar vertoefde.
Tante Victoire zelf scheen zich van al dat gedoe om haar heen niets aan te trekken.
Zij nam ternauwernood notitie van wat er gebeurde; zij was diep terneergeslagen.
Zij had haar valse tanden uitgelegd en haar gerimpeld gezicht viel nu helemaal in
elkaar. Zij leek op zichzelf niet meer. Alleen haar ogen bleven nijdig leven en sloegen
de dingen zwijgend gade. Tante Estelle zat meestal in tranen aan haar sponde: tante
Clemence liep gejaagd en actief heen en weer. Tante Victoire genas eindelijk half,
doch haar eetlust kwam maar niet terug: en haar kakebenen moesten versmald zijn,
want het valse gebit paste er niet meer in. Zij lei het weg in een laatje, bij haar juwelen.
Maar verre de gewichtigste gebeurtenis van alle bleek ten slotte het bericht dat
Marie weldra voor de tweede maal zou moeder worden.
Zij hadden het zolang mogelijk geheim gehouden - niemand begreep eigenlijk
waarom - en uiterlijk was 't ook haast niet te merken; maar eindelijk moesten ze 't
toch wel zeggen en Max kwam het op een middag mededelen, ernstig en zelfbewust,
met de vertrouwelijke, ternauwernood gezweemde glimlach, waarmee een handig
diplomaat een gewichtig staatsgeheim openbaart. Zij bekwamen er niet van, zij vielen
als 't ware uit de lucht; alleen Adrienne juichte plotseling, in over-
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dreven opgewondenheid:
- O! heerlijk! heerlijk! Wanneer komt het?
- Maar Adrienne! riep Clara gescandaliseerd alsof Adrienne iets onbetamelijks
had gezegd. En ook Edmée keek afkeurend naar haar zuster op en liet de lip hangen.
- Vermoedelijk eind september, antwoordde Max, superieur doend, of hij niets
gemerkt had.
De geboorte had werkelijk een der laatste dagen van september plaats en bracht
ditmaal een meisje. Een jongen en een meisje, dat was koningswens en allen jubelden!
Het leek wel of Max het vermogen bezat de gebeurtenissen van het leven naar zijn
wil en wens te schikken. Meneer Dufour was weer tot de tranen ontroerd en de meisjes
riepen:
- Het zal nu zeker onder de naam van Mathilde gedoopt worden, zoals Marie
verlangt?
Max blikte koel in 't onbekende en streek zijn baard naar voren. Hij had daar andere
plannen mee in 't zicht. De oude Tante bij wie Marie zovele jaren geleefd had heette
Mathilde en Marie wenste zo graag, uit piëteit en dankbare herinnering, aan haar
kind die naam te geven. Max bracht haar evenwel aan het verstand, dat het verkiesbaar
was de Tantes, zijn Tantes niet te verwaarlozen.
- Wat! tante Estelle nu! riep Marie in opstand. - Tante Estelle is een goed, best
mens, maar ik vind haar voornaam lelijk, afschuwelijk!
Max bleef kalm.
- Tante Estelle niet alleen, maar ook tante Victoire, meende hij.
- Hoe zo? vroeg Marie.
- Wel; - Estelle - Victoire; en nog 'n paar andere namen daarbij als ge wilt. Weet
ge... tante Victoire zal niet zo lang meer leven; we moeten dat wel voor haar
overhebben. En tante Estelle mogen we toch ook niet helemaal negeren. Marie
schreide.
- En ik die zo gaarne mijn lieve tante Mathilde herdacht had, kreunde zij.
- De volgende maal... ik beloof het u, zei hij plechtig. Verbaasd keek zij hem aan!
Hoe zo, de volgende maal! Meent ge dan dat ik zo maar aldoor....! riep ze boos.
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- Kalm, vrouwtje, wees kalm; 't is niet goed u zo op te winden, suste hij en gaf haar
een zoen.
En het gebeurde zoals hij besloten had.
Hij ging naar de Tantes toe en vroeg hun of ze 't goed vonden, dat het kind onder
de namen van Estelle-Victoire gedoopt werd. Tante Estelle schreide van dankbare
emotie en ook tante Victoire gaf tekens van tevredenheid, maar jammerde dat haar
ziekelijke toestand haar niet toeliet de doopplechtigheid bij te wonen.
- O, maar, ik zal ook niet gaan; ik zal bij u blijven, zei dadelijk de goedige tante
Estelle.
Max deed of hij dat zeer betreurde, hoewel hij het begrijpen kon; en het kind werd
zonder de Tantes gedoopt.
Dat gebeurde op een dinsdagochtend van begin oktober. Meneer Dufour, Max,
zijn zusters en enkele intieme kennissen van Marie zaten allen om het bed waarin
zij met het kindje naast zich in de wieg lag, toen er bescheiden op de deur geklopt
werd.
Max ging opendoen en zijn dienstmeisje stond voor hem en zei fluisterend:
- Meneer, zoudt gij eens willen beneden komen. Floorke is daar, die u dringend
wenst te spreken.
Vlug liep Max de treden af. Floorke stond in de gang, met de pet op het hoofd.
Hij nam die af en zei op doffe toon, met grote, ernstige ogen en een stem die hijgde:
- Meniere,... d'r es doar tijjinge toegekomen da iefer... iefer Victoire gestorven es.
- Wa zegt-e doar! kreet Max.
- Joa, meniere... Vreesken es 't komen zeggen... nog gien ure geleen... 'k Ben direct
op mijne velo noar hier gevlogen.
- Wannier es da gebeurd?
- Van den uchtijnk, meniere... al mee ne kier, zei Vreesken,
- tusschen negen en tienen...
Max' gezicht kreeg een verstarde uitdrukking. Zijn wenkbrauwen stonden gefronst:
zijn blik staarde in de verte, op zijn gedachten.
- Loat ouë velo hier, zei hij, - en wacht. Ge zil woarschijnlijk direct mee de familie
moeten noar huis rijen. Goat in de keuken om 'n glas bier.
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- Huel goed, meniere.
Met trage schreden, diep peinzend, toog Max weer naar boven. Toen hij de
kamerdeur opende had hij al zijn zelfbeheersing teruggekregen. Zijn plan was
opgemaakt.
- Papa, zei hij tot meneer Dufour, - daar zijn twee boeren van Bavel, die u dringend
over een kwestie van erfscheiding wensen te spreken.
- Zo! riep meneer Dufour verbaasd opstaand. - Zijn ze daarvoor tot hier gekomen?
- Ja, antwoordde Max; en lokte meteen, door een hoofdwenk, zijn vader uit de
kamer.
- Tante Victoire is dood! zei hij dof, zodra zij alleen waren. En haastig, angstig:
- We moeten er dadelijk heen, begrijpt ge? Floorke is hier; 'k zal hem terstond
doen aanspannen.
Meneer Dufour begreep er alles van. Hij schrikte geweldig van de onverwachte
tijding, maar haast nog meer dat het gebeurd was in hun afwezigheid. Hij was terstond
bereid; Floorke was al bezig met het paard in te spannen; Max expliceerde aan het
dienstmeisje wat zij aan de dames daarboven moest zeggen om zijn vrouw niet te
doen schrikken. Zo spoedig als 't maar kon zouden zij terugkeren. Intussen moesten
de dames hier maar blijven eten.
Toen meneer Dufour en zijn zoon, na een wilde rit, op het buitengoed aankwamen,
vonden zij er tante Clemence en tante Estelle in hete tranen, omringd door meneer
de pastoor, de dokter en de dorpsnotaris. Zij hoorden het verhaal hoe alles was gegaan,
zo plotseling en onverwacht, nadat zij nog maar pas een kop bouillon gedronken en
een beschuitje gegeten had. Vader en zoon zetten bedrukte gezichten en uitten
meewarig klachten en dan bleven zij daar verstard en roerloos zitten, als wachtend
op iets dat nu komen zou. Maar er kwam niets. Pastoor en notaris stonden al spoedig
op en namen afscheid, alsof zij daar hun taak hadden volbracht, en de dokter verdween
even in de dodenkamer en kwam er na een poos weer uit, zacht tot de heren
fluisterend:
- Wilt ge haar eens zien?
Zij volgden op hun tenen, de dokter, door de twee snikkende zusters vergezeld.
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Zij hadden zich zoveel mogelijk gehaast om tot daar te komen, maar zij hadden het
obscuur gevoel dat zij toch nog te laat kwamen.
Zij hoorden zacht de kaarsjes knetteren in de donkerige kamer en zij zagen het
wasgeel gezicht van de dode, in plechtige rust, met de om een rozenkrans gevouwen,
gele handen.
Zij knielden en baden...
Aan 't voeteinde stond een nonnetje uit 't klooster, zwart en roerloos als een beeld.
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XV
Tante Victoire werd begraven met een praal, zoals nog nooit in 't dorp gezien was.
Alleen, jaren geleden, toen de oude barones van het kasteel gestorven was, had men
iets dergelijks bijgewoond.
De drie klokken hadden dagen achtereen, ochtends en avonds, hun lange, plechtige
doodspozen geluid en op de dag van de begrafenis werd het lijk door vier pastoors
tot voor het hek van 't buiten afgehaald.
Het was een prachtige, stille morgen, met wazig fijn blauw in de hemel en met
glanzend goud van herfsttinten in de neerhangende takken van de bomen. De
prachtgewaden van de vier pastoors: al wit en zwart fluweel en zilver, blonken in
die teer-genuanceerde atmosfeer als plechtige wonderen van ongeëvenaarde weelde
en 't hoog gedragen, zilveren kruis schoot witte vonken, terwijl de rode rokken van
de koorknapen als grote, felle bloemen zich bewogen in de zon.
De weeskinderen uit 't Armenhuis, door de zwarte, stille nonnetjes geleid, droegen
lange rouwsluiers en hadden brandende waskaarsen in de hand. Zij schreden heel
langzaam en ingetogen, met neergeslagen ogen.
Achter het lijk stapten meneer Dufour en Max, in rok en witte das, blootshoofds,
met de zwaar gerouwbande hoge hoed in de hand. Daarop volgden de notabelen van
't dorp, de pachters en bedienden van de Tantes, en verder de halve bevolking uit de
omtrek. Hier en daar stonden rijtuigen te wachten, die vreemde bezoekers hadden
aangevoerd.
Diep in zichzelf voelde Max de luisterrijke glans van de plechtigheid. Het straalde
op hem af en vernobelde hem. Zo mocht en moest het zijn. En hij was er trots op als
op eigen werk, want hij had het gevoel of hij, als wettige erfgenaam van de Tantes,
iets van de hoge onkosten van deze pracht-
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begrafenis hielp betalen. Hij kende reeds de inhoud van het testament; hij wist dat
hij, en ook zijn zusters, een niet onaanzienlijk legaat kregen; maar het grootste deel
van het fortuin der afgestorvene ging over op de nog levende Tantes en werd ook
ruim besteed aan begrafeniskosten en aan ontelbare zielemissen in de kerk en in het
klooster. Zo werden meneer de pastoor en de nonnetjes ook een soort erfgenamen,
mitsgaders de notaris en de dokter, die ook wel flinke rekeningen zouden indienen.
Zelfs de oude meid Eemlie was met een aardig sommetje bedacht; en daar zij een
heel slecht gebit had, kreeg zij daarenboven nog de in goud gezette, valse tanden van
de Tante. Maar die pasten niet in haar mond; zij zou ze te gelde maken.
Dit alles wist en kende Max en het verhoogde zijn gevoel van zelfbewuste
superioriteit.
In de kerk, waar stro gestrooid was als voor een overlijden uit de adelstand,
brandden kaarsen dik als armen om de katafalk. De vrouwen zaten links, de mannen
rechts; en het orgel en de zangen galmden plechtig in de opstijgende wierookgeuren,
terwijl de vier priesters in vol ornaat, nobel als heiligen, in het koor officieerden.
Toen de offerande begon, trok meneer Dufour zijn overjas uit, die hij wegens de
kilheid in de kerk had aangehouden en naderde, met de waskaars in de hand, tot de
communiebank, waar hij vroom het vergulde pateen zoende.
Deftig, plechtig, met diep ernstige ogen en gespitste baard deed Max hem na: en
toen volgden al de andere mannen: de honderden en honderden die van wijd en zijd
naar die voorname begrafenis waren toegestroomd. Meneer Dufour en Max, op hun
plaats teruggekeerd, keken met gespannen aandacht naar al wie ten offer ging. In
een opwelling van diepe trots zagen zij de oude baron en zijn zoon passeren en ook
diverse edellieden en notabelen uit de omliggende gemeenten. Max kreeg een kleur
als vuur en stiet zijn vader tegen de elleboog aan, toen hij graaf de Villermont,
voorzitter van de Provinciale Raad, met de kaars in de hand zag ten offer gaan. Dat
was een hulde, hem, Max, als provinciaal raadslid gebracht.
Na de heren was het de lange optocht van de boeren en min-
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dere luiden. Meneer Dufour en Max herkenden vele pachters van de Tantes, oude,
kromgegroeide boertjes onder hun verkleurde en verweerde plunje, die maar om de
zoveel jaren, bij allergewichtigste gelegenheden, eens gelucht werd. En dan weer
kwamen nog enkele heren; en onder dezen herkenden zij eensklaps en niet zonder
enige ontsteltenis, Raymond! - Est-ce que vous lui avez fait adresser une lettre de
faire part? vroeg fluisterend, in 't Frans, Max aan zijn vader. - Pas le moins du monde!
antwoordde, op dezelfde toon, meneer Dufour!
Zij keken hem aandachtig, met strakke ogen, na.
Hij was correct in 't zwart gekleed, met grijze handschoenen. Zij vonden hem een
ietsje vermagerd en bleker geworden. Zij konden niet opmerken of hij in de richting
van de dames keek, omdat de hoge massa van de katafalk hem even aan hun oog
onttrok; maar toen hij weer te voorschijn kwam, keek hij vader en zoon, in 't
voorbijgaan, eventjes aan. Heel gewoon en natuurlijk, zoals eenieder doen zou.
Meneer Dufour deed of hij hem niet zag, maar Max keek hem koel en strak aan en
groette niet. Hij verdween op zijn plaats, achter een pilaar. Toen de offerande van
de mannen was geëindigd, kwam de beurt van de vrouwen. Men herkende hen
ternauwernood onder de dikke rouwsluiers, die hen van het hoofd tot de voeten
bedekten. Men raadde, eerder dan men wist, dat tante Clemence strak en stijf
vooropging, met de kaars in de hand. Men herkende tante Estelle, omdat zij zo droevig
schreide; maar men wist alweer haast niet wie dan op haar volgde: Clara, Adrienne
of Edmée.
Een was er echter in de kerk, die het wel goed wist, en dat was Raymond.
Voor háár alleen, voor Adrienne, om haar nog eens goed en lang te zien, was hij
naar de begrafenis gekomen.
Van achter de pilaar waar hij zijn plaats had uitgekozen, kon hij, ongemerkt door
meneer Dufour en Max, haar van ver opnemen. Zij zag hem ook en af en toe kruisten
hun blikken elkander.
In Raymond ziedde een hartstocht en een liefde zoals hij er nog nooit gevoeld had.
In de majestueuze rouw-atmosfeer van die kerk waar tante Victoire met zulk een
overweldigen-
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de en wel ietwat absurde luister werd begraven, onder het opstijgen van de
wierookgeuren en het eindeloos weergalmen van de plechtige muziek en zangen,
voelde hij alleen een knellende behoefte om haar dicht bij zich te houden, om haar
te omarmen en te beschermen, om haar het levensgeluk te geven en haar te vrijwaren
tegen de dood. Het was of duizenden stemmen in hem riepen: Leef! Leef! en laat
haar leven, opdat haar lot niet worde als dit van de oude vrouw die daar onder de
lijkbaar ligt en die gestorven is zonder gekend te hebben wat het leven was!
Zijn ogen zeiden wat hij zo hartstochtelijk voelde en 't was of ze zijn stille taal
begreep: een lichte blos kleurde haar wangen en zij schoof af en toe de zwarte
rouwsluier opzij, alsof zij stikte onder de benauwing. Toen staarde zij hem even aan
met ogen van vervoering en haar lippen bewogen, alsof zij stil-smachtende zoenen
gaf. Hij vond haar mooier dan ooit onder de sombere rouwkleren; haar blonde haren,
haar frisse kleur, haar gevulde en toch lenige vormen van rijp wordende vrouw
verwekten in hem een bedwelmende bekoring, die het contrast van de omgeving nog
schrijnender maakte. Ja, leven... leven... met haar leven!... Zijn hart bonsde; hij moest
zijn zenuwachtig sidderende handen in elkaar knellen om niet in waanzin naar haar
toe te snellen en haar als een prooi te schaken!
De plechtige priesters kwamen met kruis en wierookvat en vanen om de lijkbaar
staan en zongen galmend, in het begeleidend dreunen van het orgel, de laatste
gezangen. De ziel van tante Victoire scheen zich eerst nu voorgoed van haar stoffelijk
hulsel af te scheiden en in de nobele wierookgeur ten hemel op te stijgen. Dat was
eerst nu het einde van dat leven dat ze niet geleefd had en zo werd ze plechtig
weggedragen, heel langzaam en vol late glorie naar de sombere kelder der
vergetelheid.
De klokken bonsden in de hoge toren, de mensen knielden met ontblote hoofden
en kwamen een voor een, een schopje aarde op de kist neerwerpen. Er waren geen
bloemen omdat Tante die niet gewild had; en er waren geen tranen omdat ze geen
kinderen naliet, die haar konden bewenen.
Tante had niet geleefd!
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XVI
Hun besluit was genomen: vast, muurvast genomen... Raymond, man van de daad,
wilde niet langer talmen. Na wat bij ervaren had op de begrafenis van tante Victoire,
na de absurd-pompeuze en negatieve praal waarmee de oude vrijster tot de eeuwigheid
was ingeleid, na het prestige dat daarvan op de twee overblijvende zusters en de
verdere familie afstraalde, na de opvallende wijze vooral waarop meneer Dufour
hem genegeerd had, terwijl Max zijn oude vriend met onbemantelde, ijskoude
hostiliteit aankeek, wist hij genoeg; nooit zouden zij vrijwillig in zijn huwelijk met
Adrienne toestemmen: et bleef hem niets anders over dan vrijwillig en voorgoed van
haar af te zien, of met haar te vluchten!
Zij zouden vluchten; het was vast besloten. Hij had haar voor de keus gesteld,
voor 't ja of neen; en zij had ‘ja’ gezegd!
Ja... ja... ja...! Met stugge vastberadenheid had ze 't gezegd. Ook zij wist en voelde,
dat er geen andere uitkomst meer was.
Zij was klaar. Hij hoefde slechts de datum vast te stellen. Hij, van zijn kant, had
zijn schikkingen genomen. Een rijtuig zou staan wachten, 's avonds op een bepaald
uur, opzij van de steenweg, dichtbij de plek langs de haag, waar zij elkaar reeds
ontmoet hadden. Hij wachtte nog alleen maar op het wegblijven van de maan, die
nu te vroeg opkwam en de avonden te helder maakte.
Beiden, elk van zijn kant, verkeerden in een toestand van zenuwachtig-opgewonden
gejaagdheid. Overdag ging het nog min of meer, maar de nachten waren een
voortdurende, ondraaglijke foltering. Hij kende geen rust meer, hij kon haast niets
meer eten, hij zag er bleek en mager uit, hij was van een ziekelijk overspannen
prikkelbaarheid geworden. ‘Wa hedde
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gij toch, da ge nie mier 'n eet?’ kwam Manse telkens vragen. Maar die opdringende
familiariteit van de oude meid, die hij anders zo goed kon verdragen, maakte hem
thans ziedend; en met een ruw gebaar zond hij haar weg en verbood haar sidderend
zich met zijn zaken te bemoeien. Manse was er helemaal van streek door geraakt;
zij zat halve dagen in haar keuken te schreien en Tieldeken beefde terwijl zij hem
bediende en haastte zich zo spoedig mogelijk uit de eetkamer weg. Maar de nachten...
de nachten...! Al in de vroege vooravond zag hij de maan opkomen in het oosten,
volrond en dof oranje over de zwarte bomen en hij dacht, ‘nog zoveel dagen en dan
is het er, dan moet het!’ Hij verlangde ernaar, hij snakte ernaar, en toch: dat fataal
onvermijdelijke, dat onoverkomelijke, dat moetende, boezemde hem soms een gruwel
in. Wat ging hij doen? Zo eensklaps wegvluchten van alles wat hem dierbaar was:
zijn huis, zijn bedrijf, zijn goede gedienstigen, zijn trouwe dieren! Het leek hem een
onmogelijkheid, een monstruositeit. Somtijds, wanneer hij Manse en Tieldeken zo
trouw en argeloos voor hem zag werken, somtijds, wanneer Oe-Oe en Impikoko hem
met hun heldere, vragende ogen aankeken, moest hij het hoofd afwenden om niet
plotseling in tranen uit te barsten. Neen, het kon niet, het mocht niet; hij voelde dat
hij nooit de wrede moed zou hebben; en sidderend ging hij aan zijn tafel zitten om
het haar te schrijven. Maar nauwelijks was hij de brief begonnen, of de pen viel uit
zijn handen: de troosteloosheid van wat zijn leven dan zou worden grijnsde hem als
een afgrond aan: hij moest haar hebben; hij kon niet zonder haar bestaan. Met
Adrienne was het anders, maar niet minder folterend. Adrienne streed niet meer; zij
leed... Zij was als 't ware weerloos geworden. Zij bezat geen weerstandskracht meer,
zij liet zich gaan, bereid tot alles. Kleine bijzonderheden hielden haar bezig. Wat zou
ze wel meenemen op haar vlucht en hoe zou ze 't aan boord leggen, om 't nodige mee
te nemen zonder dat iemand er iets van merkte of enige argwaan had? Dagen lang
liep ze gejaagd rond de tuin tot ze eindelijk een plekje had gevonden, onder een stapel
takkebos, waarin zij een heel klein valiesje verstopte. Zo! ze was klaar! Hij moest
nu maar komen. Zij wachtte...
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Zij wachtte... en 't was of alle verdere leven in haar had opgehouden. Het was haar
te moede of ze reeds niet meer met haar familie samenwoonde. Haar vader, haar
zusters, het waren als vreemden voor haar. Zij hoorde machinaal hun gesprekken
aan en verstond niet wat zij zeiden. Zij zag haar zusters bezig met handwerken, zoals
zijzelf steeds gedaan had en vroeg zich af wat dat betekende en hoe iemand zich
daarmee kon bezighouden. Zij zat doelloos voor zich uit te staren met de handen in
haar schoot en wanneer Clara en Edmée zich verbaasden, schrikte zij op en keek
haar zusters als in plotse verwildering aan.
In haar ogen was iets vreemds gekomen, iets verdwaalds en verstards. Eens vroeg
Clara haar iets en in plaats van te antwoorden, keek zij haar zuster strak en verwezen
aan en zei niets. - Maar Adrienne, wat hebt ge toch? gilde Clara verschrikt. Toen
schrikte ook Adrienne, terwijl zij plots een vuurkleur kreeg. - Wat hebt ge mij daar
gevraagd? zei ze, en toen Clara het nog eens herhaalde gaf ze een zo eigenaardig
antwoord, dat de zusters, niet begrijpend, haar een hele poos roerloos en bijna angstig
bleven aankijken.
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XVII
Toen, eindelijk, kwam de brief, de definitieve, de beslissende... Floorke overhandigde
hem haar met buitengewone geheimzinnigheid, alsof hij wist wat erin stond.
Het waren slechts enkele regels, met een kennelijk bevende hand geschreven:
Overmorgen, klokslag zeven, zal het rijtuig op de afgesproken plek staan. Ik zal
in de tuin, bij de haag op u wachten. Wij gaan ons geluk, ons leven tegemoet!
Ik omhels u wel duizend maal.
Raymond.
Hij was klaar. Hij stond al klaar in de vroege middag, niet in staat nog iets te
verrichten. De Verstratsjes waren nog even in de ochtend te paard komen aanzetten,
maar hij had zich zenuwachtig op zijn kamer verstopt en door Manse doen zeggen
dat hij niet thuis was.
Toen de Verstratsjes weg waren, had hij met Manse zelf gesproken. Hij had haar
gezegd, dat hij voor een paar dagen op reis moest. Hij wist nog niet precies wanneer
hij zou terug zijn, dat zou ze bijtijds wel vernemen. Hoogstwaarschijnlijk niet langer
dan een dag of vier; op zijn langst een week. Manse had daar haast niets op
geantwoord; maar zij was naar de keuken gehinkt en had daar op een stoel zitten
schreien. Het was vier uur. Nog drie eindeloze uren te wachten! Hoe zou hij 't
uithouden? Langzaam daalde de rode zon naar 't westen, maar nog zo lang, nog zo
folterend lang zou 't dag blijven. Hij wist niet meer waarheen; hij wist niet wat te
doen met die laatste folterende uren welke hij moest doorworstelen.
De honden volgden hem op de voet, alsof zij voorgevoelden dat hun meester hen
ging verlaten. Voor de zoveelste maal
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ging hij in de paardestal en klopte strelend op de dijen en de manen van de vos en
de schimmel. Hij sprak hen toe als mensen en gaf hun klontjes suiker. En hij ging
juist weer naar de open deur, toen de ingang door een schaduw werd verduisterd.
- Meniere,... zij je gij doar? vroeg halfluid een stem, die hees en schor klonk van
emotie.
- Wie es er doar? riep hij zenuwachtig, zelf ook dadelijk ontsteld.
- Ik, meniere... Floorken.
- Floorken!... Wa scheelt er! Wa komt-e gij hier doen?
- O, meniere... meniere... iefer Adrienne! snikte eensklaps Floorke.
- Wat es er? Wat es er? gilde hij.
- Z'es al mee ne kier lijk zot geworden, meniere! Ze luept al schrieuwende rond
den hof. Ze roept standvastig noar ou en z' hên mij noar hier gezonden om te vroagen
of ge seffens wilt komen. Z'n keunen d'r giene wig mee!
- Wie... wie heet er ou gezonden? riep hij sidderend.
- Menier Dufour!... menier Max..., iederien! Kom mee, meniere; dat duurt nou al
sedert den noene!
Als een gek liep hij naar huis toe. In een oogwenk zat hij op zijn rijwiel en reed
naast Floorke, die ook op zijn fiets gekomen was, naar 't dorp toe.
't Begon te schemeren toen hij daar aankwam. Rood als een brand daalde de zon
achter de bomen van meneer Dufours tuin. Hij zag een viertal mensen kijkend en
luisterend voor het hek staan. Hij hoorde eensklaps schril geschreeuw in de diepte
van de tuin.
Bevend sprong hij van zijn rijwiel en liep het erf op, achter het huis om.
Dadelijk kwam meneer Dufour, met Clara en Edmée die schreiden, naar hem toe.
- 't Is vreselijk... afschuwelijk! snikte meneer Dufour. - Hoort ge dat? Hoort ge 't?
Ze roept om u! Dat duurt al heel de middag. Max, de dokter, twee nonnetjes uit 't
klooster zitten haar achterna en trachten haar te vangen; maar 't lukt niet. Z'is wild,
razend, ze zou hen de ogen uithalen!... Kom, ga mee... misschien... als ze u ziet, zal
ze bedaren.
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Als in een gruwelijke nachtmerrie liet Raymond zich leiden. Weer hoorden zij haar
schril zijn naam uitgillen in de diepte van de tuin. Zij schreden dwars over het brede
grasveld, kwamen aan de rand van de heesters, bleven staan.
- Ziet ge ze! Ziet ge ze! Dáár, tegen die houtmijt! fluisterde meneer Dufour.
Raymond, de blik beneveld, moest eerst aan de omgeving wennen. Hij zag vooreerst
niets anders dan het tragisch rood van de ondergaande zon, waarop de boomstammen
zich zwart aftekenden. Toen zag hij twee donkere schimmen, die hij ook eerst voor
boomstammen genomen had, langzaam zich bewegen. Het waren de twee nonnetjes
uit 't klooster. Zij schoven stil naar twee andere schimmen toe, waarin Raymond Max
en de jonge dorpsdokter herkende. Alle vier die schimmen keken om en een van hen,
de dokter, kwam sluipend naar meneer Dufour en Raymond toe:
- Ziet ge haar staan? fluisterde de dokter aan Raymonds oor. Hij zag haar niet;
tranen benevelden zijn ogen, hij was te diep geschokt.
- Dáár... bij die houtmijt... onder die afhangende takken, lichtte de dokter toe.
Eensklaps zag hij haar!... Hij zag haar roerloos staan, in 't zwart gekleed, met een
krijtwit gezicht. En plotseling hoorde hij weer de snerpende kreet... Raymond:!...
Raymond!... die hem door merg en been drong.
- Ga eventjes naar voren en roept haar zacht... heel zacht tot u, fluisterde de dokter.
Raymond gehoorzaamde, als in een droom. Hij schoof enkele schreden naar voren,
terwijl de anderen achter de heesters verdwenen en zei, heel zacht en teder:
- Adrienne... Adrienne...
Een ogenblik doodse stilte!... Een stilte om van te ijzen en te griezelen. En
eensklaps, zonder overgang, iets als een wild gefladder,... een rennende, haast
vliegende gestalte in zijn armen... een omhelzing... een omstrengeling... met armen
en benen, waarbij hij haast het evenwicht verloor.
Terstond waren al de anderen toegeschoten. Met alle kracht grepen zij haar vast
en rukten haar van hem af. Maar zij slaakte zulk een afgrijselijk gebrul, dat zij haar
dadelijk weer
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loslieten.
- Neen, neen, zo niet, zo niet! hijgde dringend de dokter.
- Zacht... zacht... niet waar, Adrienne? suste hij, als tot een kind. - Zacht... heel
zacht... en Raymond bij u blijven... nietwaar, Adrienne?
Ogenblikkelijk bedaarde zij. Zij sloeg weer hartstochtelijk haar armen om zijn
hals en zoende hem op de mond, gulzig zuchtend, met dichte ogen.
- Juist,... juist... zo zie... zei de dokter met dringende gebaren tot de anderen om
hen stilte te gebieden. - Zo moet het zijn... zo... zo gaan we kalmpjes aan naar huis
en Raymond blijft bij ons... ja, zeker... hij blijft bij ons... hij gaat niet meer weg... en
straks gaan we samen op reis, met een rijtuig... en dat zal heerlijk, heerlijk zijn.
Zij kregen haar mee naar huis... zij kwamen langs achter binnen door de keuken,
waar de geconsterneerde en verschrikte meiden zaten te schreien, zij drongen in 't
salonnetje waar zij anders altijd zaten. Geen ogenblik liet ze zijn handen los en af
en toe weer zoende zij hem, lang, hartstochtelijk, met dichte ogen.
- Een rijtuig... een rijtuig... fluisterde gejaagd de dokter tot Max.
Raymond dacht aan zijn bestelde rijtuig, dat ginds nu zeker al zou staan te wachten.
Met bittere weemoed wenkte hij de dokter bij zich en fluisterde hem haastig iets in
't oor. De dokter verdween.
Na enkele minuten was hij terug en riep, blijmoedig opgetogen:
- Het rijtuig staat voor.
- Mee... mee... ge gaat mee! riep Adrienne, met verwilderde ogen hartstochtelijk
Raymonds handen in de hare knellend.
- Natuurlijk, lachte deze; - dat spreekt immers vanzelf. Maar eerst iets drinken,
hoor, zoet zijn; de tocht is te lang en gij hebt niets gegeten. Gij moet iets versterkends
innemen. Hij reikte haar een vol glas, dat wijn scheen te bevatten en zij dronk het
zonder tegenstand leeg. - 't Smaakt goed, zei ze en wilde nog wel wat meer. - Neen,
niet te veel, zei de dokter toen ze nog eens het glas vol wilde hebben.
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Zij waren opgestaan. In het schemerig salonnetje, waar slechts een klein pitje brandde,
hielpen de nonnetjes haar met zorgzame liefderijkheid aankleden. Martha, de ogen
roodgeweend, zette een valiesje in de hoek. Clara en Edmée, die het schouwspel niet
langer konden aanzien, stonden in de gang te snikken. Meneer Dufour en Max
trachtten zich goed te houden.
Als in een droom verlieten zij het huis en stapten naar het rijtuig toe. Zij liet zijn
hand niet los. Hij zag bleek als een lijk en beefde. De dokter volgde. In het schijnsel
van de rijtuig-lantarens zagen zij enkele onbehouwen-nieuwsgierige gezichten staan.
De dokter blikte hen met toorn en verachting aan. Zij stapten binnen: Adrienne en
Raymond hand in hand op de achterbank; de dokter op de voorbank. De koetsier
tikte zijn paarden en ratelend reed het rijtuig weg.
Toen ze ruim een halfuur gereden waren liet Adriennes hand de zijne los. Zij was
in slaap gevallen. De dokter keek haar aan en fluisterde:
- Zo is 't goed. Voor morgenochtend wordt ze niet meer wakker. Ik heb haar een
flinke dosis toegediend.
- En morgen... en overmorgen... en alle verdere dagen? vroeg Raymond, met een
snik in de stem.
De dokter haalde zijn schouders op.
- Niemand weet... hopen... hopen... fluisterde hij.
Raymond zonk als gebroken in elkaar en de lang teruggehouden tranen rolden nu
ook overvloedig langs zijn wangen. Moest dát nu hun vlucht zijn, hun schone reis
naar de bevrijding en 't geluk! De ratelende wielen van het rijtuig reden als 't ware
over zijn gebroken hart.
Zij kwamen in de stad en na een lange tocht door stil-verlaten straten, hield het
rijtuig, op een eenzaam pleintje, voor een groot gebouw stil. De dokter stapte uit en
belde aan.
Een nonnetje met fris gezicht onder haar witte kap deed de zware deur open.
- We zijn hier met de patiënte, waarover ik u getelefoneerd heb, zei hij.
Het nonnetje hoofdknikte, zoet glimlachend; en terstond waren daar een paar
helpsters. Zij kwamen naar het rijtuig en keken er binnen.
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Adrienne zat nog steeds, in de kussens achterovergeheld, te slapen. Zij namen er
haar heel zacht uit en droegen haar binnen.
Raymond, door zijn tranen heen, zag haar als een lijk wegdragen.
- Wacht hier even, zei de dokter, - gij kunt niet mee op de kamer. Ik moet alles
met de assistent gaan schikken.
Raymond sloot zijn ogen en zakte in de kussens neer.
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XVIII
Het leven is geschapen voor de gezonden en de sterken. Ze mogen een tijdlang lijden
en treuren; ze veren toch weer op. Toen Raymond na weken en maanden lang treuren
en tussen hoop en wanhoop te zijn heen en weer geslingerd, eindelijk wist dat
Adrienne niet meer zou genezen, ging hij van lieverlede in de toestand berusten. Men
zag hem weer te paard met de Verstratsjes, triestig en neerslachtig nog, maar toch
herlevend. 't Was ook zo zonderling met hem gegaan! Hoe was het mogelijk dat hij,
die aan Adrienne niet dacht, eensklaps zo hartstochtelijk op haar verliefd werd, alleen
maar omdat de Verstratsjes hem gezegd hadden, dat zij verliefd was op hem! Was
dat wel echte liefde en niet eerder een wondere, onbegrijpelijke suggestie? Hij wist
het zelf niet. Het was als een ziekte geweest. Hij had het ondergaan en er onder
geleden; en nu kwam langzaam de genezing en de troost. Schuldig voelde hij zich
niet. Hij geloofde niet dat hij zich iets had te verwijten. Een somber noodlot had het
zo gewild.
In zijn hart bleef voor haar een diepe tederheid bewaard. Hij dacht nog veel aan
haar en steeds met zoveel innigheid en liefde. Maar hij kon het niet helpen dat hij
zelf gezond was en normaal en dat in hem het leven triomfeerde over de vernieling.
Hij kon het niet helpen dat de herboren lente weer zo fris en zalig was, en dat de
verliefde vogels zongen en dat de milde aarde bloemengeurde en dat het leven hem
riep... hem riep, met alle krachten.
Zo was het een herleving, een ontembaar opjubelende herleving als na een lange,
zware ziekte. Nog nooit had hij zijn leven, zijn bedrijf zo lief gehad. Nog nooit had
hij de oude Manse aan zich zo verknocht gevoeld, nog nooit had hij als nu, de trouwe
zorgen van Tieldeken gewaardeerd. En zelfs de Verstratsjes, die hij een tijdlang had
vermeden, waren
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weer zijn vaste kameraden geworden. Tot zijn dieren toe: zijn vos, zijn schimmel,
en Impikoko en Oe-Oe, het waren allemaal teruggevonden vrienden, die hij in
ondankbare nalatigheid of onverschilligheid te lang verwaarloosd had.
Bij de Dufours, echter, was nog geen genezing of herleving te bespeuren. Daar
drukte de wrede tragedie met al haar vernielende kracht. De oude heer kwam er niet
overheen; de meisjes schaamden zich en schuwden de mensen. De Tantes, vooral
tante Clemence, legden al de schuld op Raymond; maar die zich 't meest getroffen
voelde was Max. In juni had hij zich op de lijst laten brengen als
volksvertegenwoordiger en was niet gekozen geweest. Hij twijfelde geen ogenblik
of de smet, die door Adrienne op zijn naam en zijn familie viel, was daar de enige
oorzaak van en het ziedde in hem van haat en opstand tegen zijn ongelukkige zuster.
De anderen waren dag en nacht met haar bezig, aanhoorden met bevende angst de
berichten van de dokter, die haar af en toe in het krankzinnigengesticht ging opzoeken;
hij, Max, wilde van haar niets meer horen; haar naam mocht in zijn tegenwoordigheid
niet meer vernoemd worden.
Arme Adrienne!... De berichten, die de jonge dorpsdokter af en toe over haar
toestand kwam mededelen, waren allesbehalve troostend en hoopgevend. Eerst was
zij maandenlang als een razende wilde geweest, zodat men haar het dwangbuis moest
aantrekken; daarna kwam een tijd van aanhoudend huilen en nu had zij afwisselende
stemmingen; soms weer ineens razend-geweldig, gevolgd door buien van diepe
neerslachtigheid en tranen. Meneer Dufour en zijn dochters smeekten telkens om
haar eens te mogen opzoeken; maar de dokter ontraadde het ten zeerste, niet alleen
voor hen, die er niets dan verdriet en smart zouden van hebben, maar in de eerste
plaats voor de zieke zelf, voor wie alle emotie, en ook elke herinnering aan 't verleden
zoveel mogelijk moest vermeden worden. Zij moesten geduld hebben en wachten.
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XIX
Zij namen geduld en zij wachtten en eindelijk mochten zij eens bij de zieke toegelaten
worden. Meneer Dufour, die daar zo angstig naar verlangd had, besloot op 't laatste
ogenblik toch maar niet mee te gaan. Hij vreesde zijn emotie niet te kunnen beheersen.
't Was beter dat de zusters alleen haar het eerste bezoek brachten. Hij kon dan later
met hen meegaan. Zij vertrokken per rijtuig op een stille, glanzende
september-morgen. Er hing als 't ware vrede en weelde in de schone, reine lucht.
Overal waren de mensen op de akker en de leeuwerikjes kweelden hoog in 't blauw
hun dromerig lied van liefde. De zon deed de rijpe korenschelven als goudstulpen
blinken.
Zij kwamen in de stad en Floorke bracht hen met het rijtuig voor het grote,
roodstenen gebouw op het eenzaam pleintje. De ouderwetse, witgekalkte huisjes met
groene luiken stonden er omheen te dromen; een troepje kinderen speelde met knikkers
in de schaduw van de kastanjebomen, waarvan het lover reeds begon te bruinen.
Zij belden aan en 't zelfde vriendelijk glimlachend nonnetje, dat Adrienne destijds
had binnengelaten, kwam de zware eiken voordeur openen. Clara en Edmée, bleek
en ontroerd, zagen een lange, brede, heldere gang met vele deurtjes, die op een glazen
tuindeur uitliep. Zwarte nonnetjes met witte kap liepen bedrijvig heen en weer; er
hing een smakelijke etenslucht in het gebouw.
Zij werden in een kamertje geleid en verzocht daar even te wachten. Het was een
witgekalkt en naakt vertrek, met geen andere meubilering dan een tafel en een paar
stoelen en een enorm Christusbeeld in plaats van spiegel boven de schoorsteenmantel.
De gonzende geluiden van het groot gebouw drongen verdoofd tot daar door.
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De deur ging open en een nonnetje met een gezicht zo fris als een roos en met mooie
ogen die zacht blonken van innige vrede en tevredenheid trad binnen. - Ik ben Soeur
Perpétue, die op uw zuster past, glimlachte zij innemend. - Wilt ge met mij
meekomen?
- Hoe is 't met haar? vroeg Clara angstig.
- O, goed, veel en veel beter. Z'is helemaal rustig geworden, antwoordde 't nonnetje.
- Gelooft ge, masoeur, dat ze nog kan genezen? vroeg Clara bijna smekend.
't Gezicht van 't nonnetje werd eensklaps ernstig.
- Gods gratie is groot. Wij moeten hopen en bidden, zei ze dweperig. - Wilt ge
maar meekomen?
Zij volgden haar door de gang. Links stond een dubbele deur wijdopen op een
ruime zaal, die gevuld was met vrouwen.
- Is 't hier? vroeg Clara bevend.
- O, neen, zei 't nonnetje, - dit is hier derde klasse. Maar kom maar eens binnen,
gij moogt wel eens kijken.
Aarzelend volgden zij 't nonnetje in de ruime zaal. Dadelijk klampte een vrouw
het nonnetje aan en begon opgewonden tegen haar te spreken. Soeur Perpétue
glimlachte, antwoordde bedaard, bracht de vrouw sussend weer naar haar stoel, tegen
de witte wand.
Daar zat een andere vrouw, roerloos, de handen in haar schoot gevouwen, in stilte
schreiend. Haar ogen staarden voor zich uit en de tranen liepen gelijkmatig langs
haar wangen, zonder dat zij enige beweging maakte om ze af te drogen. Zacht sprak
het nonnetje haar aan. De vrouw keek even naar de zuster en bewoog langzaam het
hoofd. Haar handen bewogen niet, haar tranen bleven vloeien.
In het achterste gedeelte van de zaal stond een lange tafel, waar omheen vele, alle
in het grijs geklede vrouwen zaten. Zij gebruikten er het middagmaal, door nonnetjes
bediend. Er werd geen enkel woord gesproken. Zij zaten daar als in een droom, elk
op zichzelf levend.
- Zijn al die vrouwen krankzinnig? vroeg fluisterend Clara. Zwijgend knikte Soeur
Perpétue met het hoofd.
- En spreken ze nooit met elkaar?
- Zo goed als nooit, ze zijn absoluut vreemden voor elkan-
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der. Zij hebben geen aanrakingspunten. Langzaam verlieten zij de sinistere zaal.
- Langs hier, zei 't nonnetje, een trap opstijgend.
Zij volgden haar, met kloppend hart. Zij liepen door een lange gang en hielden bij
de laatste deur stil. Het nonnetje boog even naar 't sleutelgat en scheen te luisteren.
Zij glimlachte en knikte. Zij mochten binnenkomen. Zij opende zacht de deur.
- Adrienne, kijk eens wie we hier hebben! zei ze met vleiende, opgewekte stem.
Naast het bed, in een fauteuil, zat een gestalte, eenvoudig in het grijs gekleed. De
handen waren bedrijvig bezig met aan iets te plukken; twee vreemde ogen keken op
en een ietwat scheefgetrokken mond schetste een zwakke glimlach. De handen hielden
eensklaps op met plukken.
- Adrienne... herkent ge mij? vroeg Clara toonloos.
- Clara... antwoordde een vreemde, als 't ware verre stem.
- Herkent ge ook Edmée?
- Edmée,... antwoordde de verre stem.
Het nonnetje glimlachte, tevreden, gelukkig.
- Ge ziet wel, dat ze u heel goed herkent. Niet waar, Adrienne?
Adrienne knikte en staarde even strak haar zusters aan. Toen wendde zij zich tot
het nonnetje en zei, met bezorgde ogen en moeilijke stem:
- Z' heeft goed geslapen, masoeur, maar ze loopt nog maar niet.
Het nonnetje knipoogde naar de zusters en boog zich over 't bed, waarin een grote,
aangeklede pop lag, die Clara en Edmée eerst nu met verbazing bemerkten.
- Ja, ze slaapt, z'is nog wat moe, zei 't nonnetje zich weer oprichtend; - maar ge
zult zien: binnenkort zal ze wel lopen.
- Z'is soms zo lastig, masoeur, klaagde de zieke, terwijl zij langzaam weer begon
te plukken.
Clara, door een plotse wanhoop aangegrepen, had zich omgekeerd en was bij 't
raam gaan staan. Zij kon het droevig tafereel niet langer aanschouwen. Zij snikte
gesmoord, met schokkende schouders. Edmée kwam naast haar staan, smeek-
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te haar dof zich te beheersen.
Discreet schetste het nonnetje een vlug gebaar. Het was misschien maar beter om
nu niet langer te blijven. Zij hadden haar nu gezien; zij konden terugkomen wanneer
zij wilden en dan ook langer blijven.
Clara bedwong zich en kwam naar Adrienne toe. Zij zag hoe zilveren draden reeds
door 't blonde, neergebogen hoofd liepen.
- Adrienne, mijn lieve, zuchtte zij met innige tederheid. En zij omhelsde haar
zuster met een liefde, zoals zij haar nog nooit betoond had. Edmée volgde haar
voorbeeld.
Adrienne, onverschillig, was alvast weer aan 't plukken. Dat was voor de kleertjes
van haar kind, berichtte 't nonnetje. Zij had het o zo druk: zij vreesde nooit klaar te
zullen komen. Langzaam, de droeve ogen op hun tragische zuster, weken de meisjes
achteruit. Zij hadden nog zo graag een enkel woord, een enkele blik van herkenning
van haar opgevangen; maar het nonnetje schudde langzaam en gelaten het hoofd.
Neen, de ongelukkige zou niet meer opkijken; zij had het veel te druk met plukken...
De deur, die zachtjes weer geopend en nog zachter weer gesloten werd, onttrok
haar aan de droeve blik van de zusters. In het wachtkamertje, waar zij op verzoek
van 't nonnetje opnieuw even binnengingen, praatten zij nog een poos over Adrienne
door. Een vraag brandde op Clara's lippen, die zij haast niet durfde stellen. Zij deed
het eindelijk toch, aarzelend van emotie, met een stem die beefde en wangen die
gloeiden.
- En... en... van hem, masoeur,... op wie ze zo verliefd was... spreekt ze daar soms
nog van?
- O, nooit meer, nooit meer! bevestigde 't nonnetje met haar innemendste glimlach;
- 't is of die hartstocht nooit bestaan had. En kalm lichtte zij toe:
- In 't begin was het verschrikkelijk, niet alleen wat hem aanging, maar ook voor
elke man die ze bij toeval zag. Voorde dokter, voor de assistent, voor de helpers,
gelijk wie! Zij gilde als bezeten en rukte de kleren van haar lijf! Zo was haar ziekte...
zij kon het niet helpen... wij kennen dat wel! vergoelijkte het nonnetje.
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Met het rood der schaamte op 't gelaat sloegen de meisjes hun ogen neer. Het speet
Clara dat ze daarnaar gevraagd had. Zij beet op haar lippen en tranen rolden over
haar wangen. - Och, kind, schrei daar niet om, suste zacht het nonnetje. - Wij zien
dat met andere ogen. Wij zien en horen hier zo veel!
- Gij zijt een heilige! snikte Clara gesmoord. En hartstochtelijk drukte zij het
nonnetje de hand.
- Wij volgen onze roeping en volbrengen onze plicht, antwoordde 't nonnetje
eenvoudig en bescheiden. En met een glimlach van serene vrede Liet zij de meisjes
uit.
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XX
De Tantes, nog in zware rouw, waren bij meneer Dufour toen de meisjes terugkeerden,
om het verslag over hun bezoek te horen.
Meneer Dufour schreide van verdriet en tante Estelle vouwde en ontvouwde als
in stille smeekbede haar handen, doch tante Clemence was hard en onverbiddelijk,
niet zozeer voor Adrienne, maar voor Raymond, wie zij weer de schuld van alles op
de schouders legde. Die was voor haar de gemene misdadiger, de vuige verleider,
die het ongelukkig kind in 't verderf had gestort. En zij vertelde van hem vreselijke
dingen, die zij uit de beste bron beweerde vernomen te hebben: hij reed weer dag
aan dag met die ellendige slampampers van Verstratsjes uit; en men vertelde... mensen
die het heel goed konden weten, vertelden dat hij nu zijn troost zocht bij Tieldeken,
dat nichtje van die oude meid van hem, een kind nog, 't welk hij ook bezig was in
het verderf te brengen. 't Was een schandaal! Een ding mocht gelukkig heten: dat de
arme Adrienne bijtijds aan zijn vuige lusten was ontsnapt.
De anderen zeiden niet veel en Clara zat starend te peinzen. Sinds Adriennes
ongeluk was veel in haar ontwaakt dat zij vroeger voelde noch vermoedde. Ook zij
was boos geweest en nijdig op Raymond, maar nu niet meer. Nu vroeg ze zich soms
af of hij, in plaats van de vernieler, niet de redder van hun aller geluk had kunnen
worden. Had hij niet, in hun dood gezin, waaruit alle vreugd verbannen was, de
drager van liefde en van leven willen zijn! Iets had gebloeid door hem, of willen
bloeien; maar de Tantes hadden 't in de kiem geworgd. En dat kon ze aan de Tantes
niet vergeven; en het kookte in haar, nu ze tante Clemence aldoor maar genadeloos
op hem hoorde schelden. Zij kon het niet langer aanhoren en plotseling ontsnapte 't
haar, als 't ware in weerwil van zich-
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zelf:
- Ach, Tante, gij zegt dat wel; maar zou het toch niet honderd maal beter zijn
geweest, én voor de arme Adrienne, én voor ons allen, indien er geen oppositie tegen
dat huwelijk was gemaakt, indien ze wel met hem getrouwd was?
- Bo... bo... bo... zei, schrikkend, meneer Dufour.
- Wat...! Wat zegt ge daar? riep tante Clemence, haar eigen oren niet gelovend. Trouwen!... Met zulk een schurk! - Hij is geen schurk, Tante, weerlegde Clara kalm
maar vastberaden. - Hij heeft zielsveel van Adrienne gehouden. Hij zou haar gelukkig
hebben gemaakt.
Tante Clemence keek haar nichtje met haar harde ogen aan, alsof zij plotseling
een onbekende voor zich zitten zag. Nog nooit was zo iets in de familie voorgekomen;
nog nooit had iemand ‘neen’ durven beweren, als een van de Tantes ‘ja’ gezegd had.
Door een driftig gebaar wendde zij de smeekhanden van tante Estelle af, die
verzoenend trachtte in 't midden te komen en zei, met een stem die siste:
- Zodus, gij zoudt in dat huwelijk hebben toegestemd? Gij zoudt het hebben
goedgekeurd?
- Bo... bo... bo... du calme,... du calme... trachtte meneer Dufour te sussen. Tante
Estelle had tranen in haar ogen. Edmée, de blik star ten gronde, zat op haar stoel te
beven. - Ja, Tante, ik zou het volkomen hebben goedgekeurd, antwoordde Clara
zonder aarzelen.
- En ge blameert ons, uw Tantes, die het wel hebben afgekeurd en tegengewerkt?
- Ja.
't Was of een andere door Clara's lippen sprak. Zij zelf wist niet, begreep niet waar
zij de moed vandaan haalde, doch 't sprak in haar, kalm maar vastberaden als een
lang teruggedrongen natuurkracht, die eindelijk ontembaar losbarst. Nog nooit was
ze zo innerlijk kalm geweest. Zij voelde 't harde kloppen van haar hart, maar
langzaam, en gelijkmatig, als iets dat zichzelf in volmaakte beheersing reguleert. Zij
verdroeg de stugge blik van Tante zonder ook maar een seconde de ogen neer te
slaan; en zij ging door met spreken, met die stem die als de stem was van een vreemde
in haar en die sterkbewust, doch zonder enige opgewondenheid verklaarde:
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- Ja, ik keur het af wat gij gedaan hebt, niet tante Estelle, maar gij en tante Victoire.
Met alle eerbied u verschuldigd, durf ik zeggen dat uw handelwijs verkeerd was. Gij
hebt altijd geleefd buiten het echte leven, zoals wij, trouwens, tot nu toe geleefd
hebben. Maar ik beschuldig u alleen niet; ik beschuldig ook onszelf. Wij hebben u
gevreesd en u ontzien uit miserabele berekening. Wij hebben nooit iets durven doen
dat tegen uw zin zou kunnen zijn, omdat gij rijke erftantes zijt, omdat wij vreesden
dat gij ons later zoudt benadelen. Wij hebben de tijd laten voorbijgaan, wij hebben
ons leven verwoest, ons in eenzaamheid laten verdorren, zoals gij zelf verdord zijt,
zonder iets van 't ware, rijke, echte leven te genieten. Nu is 't te laat voor ons zoals
't voor u te laat is; de tragedie met Adrienne ontneemt ons onze laatste kans; wij
worden Tantes zoals gij zijt, wij zijn alleen nog maar goed om te leven voor de
kinderen van Max, gelijk gij alleen nog maar meer goed waart om voor ons te leven.
In wilde woede was tante Clemence plotseling overeind gevlogen. ‘Schande!’
gilde zij, ‘schande!’ terwijl tante Estelle en Edmée in tranen uitbarstten en meneer
Dufour als uitzinnig, met de armen in de hoogte, driftig heen en weer liep. ‘Schande!
Schande!' kreet zij met uitpuilende ogen. - Ik wil hier geen ogenblik langer blijven!
Ik wil... ik wil... Eensklaps vond zij geen woorden meer; zij draaide om zichzelf en
stortte, als iets dat breekt, huilend en snikkend op haar leunstoel neer.
Meneer Dufour vloog naar de deur, om hulp. Nog voor hij de hand op de knop
legde ging die vanzelf als 't ware open en Max stond vóór hem.
- Wat is er? Wat gebeurt er hier? kreet hij schor, als gestold, op de drempel.
- Deur dicht... deur dicht! beval dringend meneer Dufour. - Deur open! gilde tante
Clemence, plots weer opvliegend als een harpij. - Deur open! Kom, Estelle! Nooit
zetten wij hier een voet meer in huis!
Zij rukte letterlijk haar zuster mee; zij verdwenen als in een windhoos en 't ogenblik
daarna zag de stom-verslagen familie Vreesken met de oude calèche door het hek
wegratelen. - Wat is er toch gebeurd? Wat is er? vroeg Max dringend
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voor de tweede maal, terwijl hij lijkbleek en sidderend van ontsteltenis op de drempel
staan bleef.
- Ik heb haar de waarheid gezegd, antwoordde stug Clara, met koele blik haar
broer opnemend.
- De waarheid... Welke waarheid? sidderde hij.
Meneer Dufour rende de kamer uit, trok met geweld de deur achter zich toe.
- Over hun houding ten opzichte van Adrienne, siste Clara. Hij begreep niet, hij
stond te beven.
- Gij hebt hen toch niet... niet tegengesproken...! kreet hij hees, eensklaps
vermoedend... eensklaps begrijpend.
Zij zei het hem, in enkele korte, vinnige, bijtende woorden. Hij sprong naar haar
toe, met gebalde vuisten, als om haar te slaan.
- Wat!... zoudt ge durven! gilde zij, onverschrokken hem in de ogen kijkend.
- Gij hebt ons geruïneerd! Mijn kinderen, geruïneerd. Zij zullen ons onterven!
Kanalje! Kanalje! brulde hij buiten zichzelf.
Zij keek hem aan, ijskoud, onberoerd, met schimp in de ogen. Zij had hem nooit
goed kunnen uitstaan om zijn tirannieke bazigheid; haar stug karakter botste telkens
tegen 't zijne; thans haatte en verachtte zij hem.
- Gij hoeft niet bang te wezen, spotte zij. - Mij zullen ze wel onterven, maar u niet.
Integendeel, ge zult er bij winnen; ge zult ook mijn deel krijgen!
Hij blikte haar aan of hij een gekke voor zich had. Hij snoof als een nijlpaard, zijn
ogen laaiden.
- En doe maar niet zo boos tegen mij, want ook ik word een erftante, voer zij met
wrange zelfbespotting voort. - Ja, zeker, ik, en ook Adrienne, en ook Edmée: wij zijn
Tantes... Tantes... die nooit zullen trouwen, even goed als de anderen; en van wie
uw kinderen moeten erven, later, als gij ons maar niet ontstemt, als ge maar niet, als
nu, onbeleefd en grof tegen ons zijt.
Hij keek haar aan, starend, de baard naar voren gepunt, de lippen dicht van
spanning, als een roofdier dat zijn prooi ziet. Hij zei niets meer, niets, geen enkel
woord. Hij ademde diep met sidderende neusvleugels, keerde zich om.
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Zonder een klank, zonder een groet, wendde hij zich naar de deur, opende die, vertrok.
In de gang liep zijn vader somber heen en weer te ijsberen.
- Waar gaat ge naar toe? vroeg hij zijn zoon.
- Naar de Tantes, antwoordde Max.
Meneer Dufour stapte weer de kamer binnen.
Elk in een fauteuil verzonken, zaten Clara en Edmée in de rijke schemering die
door de ramen glansde, met een zakdoek voor 't gezicht, te schreien en te snikken.
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Uleken
Van oud en jong
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I
Zij heette Eulalie en woonde met haar ouders, haar broeder en haar zuster te Akspoele,
op dat eenzaam gehucht De Floncke, waar een groot buitengoed is en waar zoveel
mooie, ouderwetse boerderijen staan. De grond is er vruchtbaar als nergens in
Vlaanderen; het is er als een dichte, weelderiggroene oase, die men van ver ziet
opwolken, over de wijde uitgestrektheid van de schone velden.
Op een van die boerderijen woonde Eulalie, die altijd ‘Uleken’ geheten werd.
Haar leven was dat van alle boerenkinderen op het platteland. Al heel jong ging
ze naar het verafgelegen dorp ter school met de andere kleine meisjes van het gehucht,
samen uit en samen weer terug, onderweg in 't koren bloempjes plukkend, of spelend
met de knikkers in het zand. Zo kwamen zij soms thuis, lachend en blozend, met
kransen van in elkaar gevlochten korenbloemen of rode papavers, of witte asters in
de blonde haren. Ofwel zongen zij liedekens met schrille stemmetjes, of liepen in
een troepje achter de mooie, bonte koeien mee, die ook met de valavond huiswaarts
keerden en zo goed en sterk roken naar muskus en melk. Het stof, dat de trage kudde
opjoeg, poeierde als een doorschijnend lichte goudwolk in de rode avond en de
koewachtertjes konden dan zo lustig hun zwepen doen klappen, terwijl de beesten,
met uitgestrekte snoeten, in het avondgoud van de ondergaande zon, naar de stal
loeiden.
Zij leefden mee met de seizoenen. In juni waren de kersen rijp en als zij er volop
van geplukt en gegeten hadden, schoten zij lachend en stoeiend met de pitten naar
elkaar of hingen er kleine trosjes van als oorbellen aan hun oren. In augustus was 't
de beurt van de peren, die zo heerlijk geurden en zo suikerlekker smaakten. In
september kwamen de
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appelen, die bloosden als hun eigen, frisgezonde wangetjes. En in oktober waren het
de noten en kastanjes, die de jongens met stokken uit de hoge kruinen knuppelden,
ginds in de kasteeldreef van meneer Santiel. De meisjes stonden ernaar te kijken en
kregen hun deel als er genoeg was; en als meneer Santiel of een van zijn koddebeiers
in de verte verscheen was 't een algemene vlucht als van een bende opgeschrikte
vogels. Later hadden zij niets meer, want het weer werd guur en koud en de regen
plaste moddergeulen langs de wegen. Maar toen kwam ook de sneeuw en het ijs en
weer hadden zij volop pret. Het was zo dok om zich met uitgespreide
mantelvleugeltjes gans wit te laten sneeuwen. Zij schaterden het uit en de oogjes
blonken, en de koontjes gloeiden en als de jongens kwamen, die met sneeuwballen
gooiden, zetten zij het allen op een gil-lachende vlucht; maar de ballen vlogen wel
eens sneller dan hun korte beentjes. De jongens konden dan zo wild zijn, maar ook
wel aardig soms: zij ritsten in volle vaart met hun ijssleetjes over de bevroren sloten
en de meisjes mochten wel eens meerijden als ze durfden; doch er waren niet velen
die zich waagden; zij stonden liever met verkleumde voetjes langs de rand te kijken
en als de jongens hen met geweld wilden meetrekken, vluchtten zij nogmaals gillend
weg, als voor de sneeuwballen.
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II
Dat waren de heerlijke jaren. Uleken leerde goed op school en kon al gauw tamelijk
goed Frans lezen, spreken en schrijven. Zij geurde daar soms wel wat mee bij haar
vriendinnetjes.
- Ik kan Frans en gulder nog niet! pochte zij.
- Ooo...! Beslagmoakerigge! smaalden de vriendinnetjes.
- Dat 't gien woar 'n es! riep uitdagend Uleken. - Luistert!
Zij zette een olijk gezichtje en zei, heel duidelijk:
- Moeder ons kat zit op schuur. Dat es Frans! riep ze zeer beslist.
De vriendinnetjes barstten in een honende schaterlach uit. - Dát, Frans!? gilden
zij.
- Jaaa... dát... Frans... antwoordde nu heel ernstig Uleken, langzaam en gewichtig
met het hoofd knikkend. En zij lichtte toe:
- Moudre wil zeggen: malen; onze, is elf; quat' is vier; sept is zeven; en obscur
wil zeggen: duister. Es da gien Frans? De vriendinnetjes zetten een verveeld gezicht,
maar moesten toch erkennen, dat het wel degelijk Frans was. Zij vonden Uleken heel
knap.
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III
De eerste levensernst kwam over Uleken op de dag van haar Eerste Communie.
Zij was toen twaalf jaar oud en reeds zeer ontwikkeld voor haar leeftijd. Met stille
jubel, maar ook met ernst en vrees had ze die heuglijke dag zien naderen. Zij was
volkomen voorbereid; zij had al haar zonden gebiecht en niets vergeten; zij naderde
strak met haar vriendinnetjes tot de Heilige Tafel, gans in 't wit gekleed, met korte
pasjes, neergeslagen ogen en gevouwen handen. Zij knielde huiverend en wachtte.
Daar naderde de priester in wit koorhemd, met de vergulde kelk, waarin de heilige
hosties lagen. Zij sloot de ogen, opende de mond. Zij hoorde 't zacht geprevel van
de Latijnse woorden en voelde de hostie op haar van ontroering droge tong. Heel
langzaam sloot zij de lippen. Zij rees op, ging met gevouwen handen op haar plaats
terug. Daar boog zij diep het hoofd, in zalige bedwelming.
Langzaam voelde zij de hostie op haar tong wegsmelten. Gelukkig! Gelukkig!
Wat zou er wel gebeurd zijn als de hostie niet vanzelf gesmolten was? Al haar
vriendinnetjes wisten het en hadden 't haar gezegd. Wie 't ongeluk heeft ook maar
eventjes op de hostie te kauwen, krijgt zijn mond vol bloed... het bloed van Jezus!
En dat was doodzonde! Had Uleken niet eventjes gekauwd? Proefde ze niet in haar
mond de weeë smaak van 't bloed? Zij dacht van niet, maar twijfelde. Zij haalde even
haar zakdoek uit en bracht hem heimelijk aan haar mond. Neen; gelukkig niet! Maar
was 't nu ook geen zonde, dat zij haar tong, waarop de heilige hostie had gelegen,
met haar zakdoek aanroerde?
Wat was het een heerlijke dag voor haar! De boomgaarden stonden in volle bloei
en waar ze langs ging, overal op de mooie boerderijen, zag ze meisjes en knapen,
die, evenals
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zij, van hun Eerste Communie terugkwamen en onder de bloeiende tuilen van de
fruitbomen liepen. Op bijna elke pachthoeve werd er feestgevierd; de ouderwetse
sjezen stonden, met de draagbomen omhoog, in de schaduw op het gras uitgespannen.
De kleine kinderen waren die dag de grote helden; zij gingen vóór de ouders; zij
voelden zich, voor het eerst in hun leven, gewichtige, ernstige mensen. Dat duurde
zo de ganse dag en 't was een mijlpaal in hun leven; zij werden nooit geheel meer de
onbekommerde kinderen daarna, die ze vóór die heuglijke gebeurtenis waren.
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IV
Toen Uleken veertien jaar oud was verliet zij de school om er niet meer terug te
keren. Zij was ‘opgeleerd’ zeiden vader en moeder; zij wist van alles zoveel als de
nonnetjes uit 't klooster, die haar 't onderwijs gegeven hadden. Nu moest ze thuis
helpen, evenals haar oudere broeder en zuster. Haar schooien prijsboeken werden in
een la gelegd, waaruit ze wel nooit meer zouden te voorschijn komen en moeder
zorgde voor haar werkkleren: een grauwe rok, een grauwe jak, een blauwe schort en
klompen: het veld- en staluniform, dat ze voortaan elke dag zou dragen.
Zij lag op de akker gebukt, naast de andere wiedsters en rukte 't onkruid uit het
vlas en uit de rogge. Zij hoorde de gesprekken van de arbeiders en praatte met hen
mee. Zij zong met hen de liedjes van de arbeid en prevelde ook de gebeden, die zij
af en toe met monotone stemmen opzeiden. Zij hielp de rijpe vlasstengels in de
modderputten van de roterijen dompelen, zij werkte mee in de hooitijd, en toen het
koren volgroeid was schreed zij met de andere vrouwen achter de maaiers en bond
de halmen tot schoven.
Zij wist dat dát haar leven zijn moest en zij mopperde niet. Wellicht had ze soms
andere verlangens, doch zij uitte die niet. 't Was alles zo vooruit geschikt; 't was alles
zo natuurlijk en als 't ware onafwendbaar, dat ze haast geen heimwee naar iets anders
voelen kon. Zij was een welgestelde boerendochter; zij zou worden wat haar moeder
was: trouwen met een boerenzoon, gaan wonen op een andere hoeve, kinderen krijgen
en voor die kinderen werken, aldoor, aldoor, haar leven lang... tot ze oud werd en
niet meer werken kon.
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V
Zo was dat als vanzelf geschikt en zo verliepen ook de jaren. Van lieverlede was zij
een fris en mooi boerenmeisje geworden. Zij had weelderig, lichtbruin haar,
intelligente schitterogen en blozende wangen. Haar buste welfde zacht en rond, haar
heupen waren stevig en wat wellicht aan haar nog 't mooiste was, dat was haar
houding, zo recht en fiks, zo fier bijna, als van een mooi beeld, waar ze daar soms
overeind op 't veld kon staan, in onbeweeglijke houding.
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VI
Alle de dagen van de week waren voor de arbeid, maar zonen feestdagen waren voor
haar. Toen ging ze 's ochtends naar het dorp ter mis en doorgaans ook nog wel 's
namiddags, om er de vespers bij te wonen. Daarna bezocht ze meestal een paar
winkeltjes, waar ze gewend was haar inkopen te doen, ontmoette er enkele
vriendinnetjes van vroeger en keerde met hen naar het verre gehucht terug. Moeder
had nooit te knorren: altijd was ze, vóór of met valavond, op de boerderij terug. Ging
ze de zondagnamiddag niet tot aan het dorp, dan kuierde ze wel eens met haar
gezellinnen tot aan De Floncke, de grote, landelijke herberg, die naar de naam van
het gehucht gedoopt was, en waar somtijds, op kermisdagen, gedanst werd.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 3

493

VII
Zo was Uleken twintig jaar geworden en nog had ze geen minnaar. Dat was wel
vreemd voor zulk een aardig, knap meisje. Er waren er genoeg, die van haar hielden;
maar zijzelf tot nu toe, had haar zin niet gevonden. Zij had volstrekt geen afkeer van
de jonge mannen, doch zij kon maar niet verliefd geraken. Zij had willen verliefd
worden, maar het lukte haar niet. Soms ging ze 's zondags naar De Floncke toe in de
vage hoop nu eindelijk eens iemand te ontmoeten en telkens was 't weer mis; het
ging niet; het wilde niet. Zij leed er soms onder. Zij vroeg zich mistroostig af: ‘Hoe
komt het toch, dat het met bijna al mijn vriendinnen zo gemakkelijk gaat en met mij
in 't geheel niet? Wat mankeert er mij toch?’ Zij voelde een leegheid in haar jong
leven komen; zij had soms het gevoel of ze reeds oud was.
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VIII
Zo was ze eens, op een zondagnamiddag, naar De Floncke gegaan en had er zich
niet kunnen amuseren. Haar vriendinnen dansten en maakten gekheid; en ook zij
danste wel af en toe en deed of ze zich amuseerde, maar het ging niet van harte, zij
was er niet bij, en de uitgelaten vrolijkheid van de anderen benauwde en beklemde
haar. Zij kon het er ten slotte niet uithouden en stilletjes sloop zij in haar eentje weg,
en keerde huiswaarts, zonder op haar vriendinnen te wachten. Het was een stille
oktoberavond. De rode zon brandde laag in 't westen, achter de donkere gewassen
van 't kasteelpark. De hoge hemel was nog lichtblauw, met kleine, pluimfijne,
rozegetinte wolkjes.
Uleken vorderde heel alleen langs de eenzame landweg, zonder zich te haasten.
Zij was in 't zwart gekleed en had haar hoed met roze bloemen op. Het weer was
zacht, bijna te warm voor 't jaargetijde. Aan de driesprong vóór 't kasteel, - waar op
een graspleintje een klein wit kapelletje stond, onder drie oude, knoestige linden, aarzelde zij even. Zou ze langs een kleine omweg over de velden terugkeren ofwel
rechtdoor lopen, langs de lommerweg van het kasteelpark? Deze weg was de kortste
en nu ze zich toch wat lusteloos voelde, nam zij hem maar, om liefst zo gauw mogelijk
thuis te zijn.
Toen zij enkele minuten had gelopen, kwam haar bij een bocht een man tegemoet.
Zij herkende hem reeds op een afstand. 't Was Broospèr, de oudste zoon van op een
pachthoeve, dichtbij die van haar vader.
Eigenlijk had ze hem liever niet ontmoet. Broospèr was een van die jonge mannen,
die wel gaarne met haar had willen verkeren, maar waar zij niet genoeg van hield
om erop in te gaan. Zij had wel niets tegen hem, maar voelde toch niets
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voor hem.
- Zue, Uleken, goade gij al noar huis, zue vroeg? riep hij verbaasd, toen hij bij
haar was. En hij bleef even staan.
- Joaj ik, 'k 'n hoa gien goest om langer uit te blijven, antwoordde zij gewoon, en
bleef ook eventjes stilstaan.
Glimlachend, met een vreemde flikkering in de ogen, staarde hij haar aan. Hij had
bolle, hooggekleurde wangen en zijn glimlach was dezelfde, die hij altijd op de lippen
had. Zij herinnerde zich niet hem ooit anders dan glimlachende gezien te hebben.
Dat stond als 't ware op zijn bol gezicht gestempeld. Alleen zijn ogen keken anders
dan gewoonlijk en even kwam het vermoeden in haar op, dat hij misschien wel een
glaasje te veel gedronken had, wat toch niet zijn gewoonte was.
- Ha, Uleken, kom liever were mee mee mij; we zullen 'n rondeken dansen! fleemde
hij.
- Nie nie; 'k goa noar huis! antwoordde Uleken. En zij maakte een beweging om
verder te gaan.
- Mag ik 'n endeken meegoan? glimlachte hij ietwat opdringerig.
Uleken had hem zeer beslist liever niet met zich mee. Even keek zij rechts en links
over de eenzame weg, als zocht zij instinctief een hulp. Maar er was daar niemand
en langs beide kanten donkerden de bomen en de heesters in de snel tanende
avondgloed. Uleken werd bang en eensklaps nam zij een besluit.
- 't Wordt te donker, zei ze. - 'k Zal langs de lindekens noar huis goan. En meteen
keerde zij zich haastig om.
- Uleken! riep hij, haar dadelijk nahollend.
- Wat es er? schrok zij.
- Uleken! 'k Zie ou toch zue geirne! Da ge toch mee mij wildege treiwen!
Hij greep haar hand, dwong haar tot stilstaan.
- Loat mij los! Loat mij goan! smeekte zij angstig. En, daar hij haar krachtiger
vasthield:
- Loat mij los... of 'k roepe!
Eensklaps sprong hij op haar, als een roofdier op zijn prooi, en plakte haar een
woeste zoen op de mond.
- Hulp! Muerd! gilde zij broddelend, en sloeg uit alle kracht
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met haar vuisten, en krabde als een kat met haar nagels. - Kanoalde! brulde hij, haar
loslatend.
Daar kwamen in de schemering twee mannen aan, als redders in de nood. Uleken
herkende ze: meneer Santiel, van het kasteel, met Jules, zijn koddebeier. Beiden
droegen het geweer over de schouder. Meneer Santiel rookte een pijp. Zij moesten
iets van het gescharrel tussen Broospèr en Uleken gemerkt hebben, want zij bleven
een oogwenkje staan en Jules nam machinaal het geweer van de schouder. Zij zeiden
echter niets, maar keken vorsend de boerenzoon en 't meisje aan, toen dezen langs
kwamen.
- Goen oavend, menier Santiel, en Jules! zei Broospèr schuchter, met een valse
gluipblik zijn pet afnemend.
- Goen oavend! antwoordde kortaf meneer Santiel; en zijn ogen, waarin een
spotlach glom, keken star naar Uleken, die vuurrood en nog hijgend van de strijd,
de blik beschaamd ten gronde sloeg. Jules was grinnikend voorbijgegaan, zonder
Broospèrs groet te beantwoorden.
Zodra zij bij de lindekens waren sloeg Uleken in haast rechtsaf, terwijl Broospèr,
zonder omkijken, zijn weg vervolgde naar De Floncke.
Uleken schreide... Zij was woedend en zij voelde zieh diep vernederd. 't Was alles
zo onverwacht en snel gegaan, dat zij om zo te zeggen niet besefte, wat er eigenlijk
gebeurd was. Alleen de onverdiende smaad voelde zij scherp en bitter. Zij haastte
zich. 't Was haar te moede of 't gevaar nog niet geweken was en haar nog achterna
kon zitten. Die Broospèr, die gemene vent! nooit meer zou ze een woord met hem
spreken, noch hem zelfs aankijken! En meneer Santiel en Jules, wat moesten die wel
van haar denken? Zij had het duidelijk in de ogen van meneer Santiel gezien, dat hij
haar verdacht van er op uit te zijn met die ellendeling. Zou hij daar niets van reppen
tegen haar ouders? De boerderij, waarop zij woonden, behoorde hem toe, evenals
die van Broospèr trouwens, en Uleken vreesde vagelijk onaangenaamheden. Daar
kwam haar alweer in 't verschiet iemand tegemoet. Uleken duwde met geweld haar
tranen weg, bukte 't hoofd, schreed sneller. Toen zij slechts op enkele passen afstand
meer was, keek zij even op en schrikte geweldig. Het was
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nog eens meneer Santiel, alleen ditmaal, met zijn pijpje in de mond en zijn geweer
over de schouder! Was het louter toeval, dat hij haar nu weer ontmoette of had hij
het er met opzet op aangelegd om haar nog eens tegen te komen.
- Goen oavend, Uleken! zei hij heel vriendelijk met een glimlachje. - Dat es nou
twie kiers da we mallekoar ontmoeten. Den derden kier trakteer ik.
- Es 't woar, menier Santiel? deed zij haar best om luchtig te antwoorden. Maar
haar benen beefden, haar knieën knikten en zij voelde haar hart als onder hamerslagen
bonzen. - 't Lief hee ou zue gauwe verloaten! glimlachte meneer Santiel, even
stilhoudend en het ontdane, mooie meisje met zijn peilende ogen aankijkend.
- Dat 'n es hoegenoamd mijn lief niet! kreet Uleken met plotselinge hartstocht.
- Wa zegde doar! riep meneer Santiel met de diepste verbazing. - 'k Zoe nochtans
gedacht hên...
Eensklaps barstte Uleken, overweldigd door haar ontsteltenis, in hete tranen uit.
- Azue ne sloeber, die mij geweld hee willen aandoen! snikte en kreunde zij.
Meneer Santiel zette wijde ogen van verbazing op.
- Ha moar Uleken! zei hij zeer ontdaan, - ge 'n meugt ou dat azue nie aantrekken!
't Spijt mij da 'k doarvan gesproken hè!
- 'k Verstoa ik wel da ge da gepeisd hèt, ging Uleken schreiend en snikkend door,
- moar 't 'n es gien woar, menier Santiel! Hij hee dikkels mee mij willen verkieren,
moar ik 'n hè noeit gewild, noeit, noeit, noeit!
Hij had zijn pijpje uitgeklopt en in de zak gestopt, zijn geweer tegen een boom
geplaatst en gans ontroerd kwam hij naar haar toe en lei haar een hand op de schouder.
- Uleken, zei hij strelend, - Uleken... En als vanzelf streek hij heel zacht zijn arm
om haar middel en aaide sussend en troostend met de hand haar natte wang. Zij was
week en machteloos, zij duwde hem niet weg en verdedigde zich niet. Heel zacht,
heel stil, herhaalde hij aldoor zijn lavende strelingen. Zijn beide handen nu streelden
en aaiden haar zoete wangen, zijn hoofd neigde naar het hare en in een onweer-
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staanbare drang drukte hij een lange, lange zoen op haar frisse wangen. Toen schrok
ze op, ineens, geweldig.
- O! wa peisde, menier Santiel? Ge 'n meug niet! Ge 'n meug niet! hijgde zij, en
duwde hem eensklaps beslist van zich af.
- Zijde kwoad? vroeg hij zacht, terwijl hij haar losliet. - Nien ik... nien ik... moar
ge 'n meug niet. 'k Moe noar huis. 't Wordt donker!
- Wil ik mee ou meegoan os ge verlegen zijt? stelde hij voor. - O nie nie, wa zoen
de meinschen peizen! schrikte zij.
- Es 't zeker da ge nie kwoad 'n zijt, Uleken?... da ge 't nie kwoalijk genomen 'n
hèt? vroeg hij nog.
Zij was reeds weggehold, met flapperende rokken; zij keerde zich haastig om en
herhaalde nog eens, dat ze niet boos was. Ze glimlachte even.
Hij bleef daar roerloos staan en keek haar na, tot zij in de schemering verdwenen
was. Het was een heldere avond, met tanend goud over de kruinen van de bomen en
een grote zilveren ster, die daar reeds eenzaam hing te schitteren in de klare, nog
lichtblauwe hemel. Vleermuisjes begonnen als angstige schimmen heen en weer te
fladderen. Vanuit de verte klonk vagelijk het dansgejoel in De Floncke en op het
onzichtbaar kasteel galmde een bel. Meneer Santiel haalde weer zijn pijpje uit, vulde
het en stak het op. De rode vuurgloed danste even op zijn blonde snor en zijn
gebruinde wangen. Hij wierp het lucifertje weg en alles werd weer donker. Nog een
laatste maal keek hij in de richting, langs waar Uleken verdwenen was en waar niets
meer te zien was. Toen nam hij zijn geweer en keerde huiswaarts.
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IX
Die dag bleef als een mijlpaal in Ulekens leven; maar geen vrolijke. Sinds die dag
was het, dat al wie haar kende, zulk een grondige verandering in gans haar zijn en
doen kon waarnemen. Haar vrije vrolijkheid ver taande; een soort van argwaan en
schuwheid zat diep in haar ogen. Een tijdlang werd ze opvallend mager en had ze
haar eetlust verloren. Zij zong niet meer als vroeger vrolijke liedekens onder de
arbeid, en zij zat dikwijls lange pozen stil en peinzend, met afwezigstarre blikken
naar het gekeuvel van de anderen luisterend. 's Zondags ging zij nooit meer mee met
haar vriendinnen naar De Floncke. De danspartijtjes schenen elke aantrekkelijkheid
voor haar verloren te hebben. Het liefst bleef ze maar thuis, bij moeder, terwijl haar
vader, haar broeder en haar zuster er op uit waren.
Van het geval met Broospèr, en dat met meneer Santiel, had zij echter niets meer
gehoord. De onaangenaamheden, die zij eerst vreesde, hadden zich niet voorgedaan.
Geen mens scheen van die hele geschiedenis iets af te weten. 't Was of er hoegenaamd
niets gebeurd was. Alleen in haar eigen, diepste wezen had de gebeurtenis, de
omwenteling haar sporen nagelaten.
Zij dacht er dikwijls aan, en steeds met angstige ontroering. De ruwe aanranding
van Broospèr verwekte slechts in haar een gevoel van huiverende walging; maar de
zacht-strelende zoenen van meneer Santiel zongen nog verleidend om haar lippen.
Broospèr, al stond hij in 't goud, zou ze nooit tot man gewild hebben. Meneer Santiel,
als hij van haar stand was geweest, had ze wel gaarne tot levensgezel uitgekozen.
Maar meneer Santiel wás nu eenmaal niet van haar stand en zij wilde aan hem niet
eens denken, hoewel zij er zo dikwijls, in weerwil van zichzelf aan dacht.
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Zij zag hem af en toe terug. Zij ontmoette hem soms langs de wegen, of in de velden,
waar hij met Jules, of ook wel alleen met zijn hond, op jacht was. En telkens groette
hij haar vriendelijk en wisselde een praatje met haar, terwijl ze dan met kloppend
hart voor hem te blozen stond.
't Was de herinnering aan zijn zoenen, die haar zo deed kleuren. Waarom toch had
ze dat laten gebeuren? Hij was gekomen op het juiste ogenblik, toen zij verlamd was
door haar strijd tegen de woesteling en behoefte had aan troost en steun. Zij was
week geweest; zij had geen kracht meer tegenover hem gehad; zij had zich laten
gaan, gelaten gevend aan de zachtheid, wat zij aan ruw geweld geweigerd had; en
nu had meneer Santiel als 't ware rechten op haar, terwijl zij daarentegen geen reden
bezat om hem voortaan te weigeren, wat zij hem eenmaal had toegestaan.
Hij vroeg er telkens om, als hij de kans had haar ergens alleen aan te treffen; telkens
weer wilde hij haar omhelzen en haar frisse lippen zoenen; en hij begreep maar niet,
waarom zij niet meer wilde.
- Nie, menier Santiel! weerde zij hem steeds kalm maar vastberaden af. - Nie, ge'n
meug mij da nie mier vroagen. Doar 'n kan niets goeds van komen. Soorte bij soorte!
herhaalde zij steeds, wanneer hij verder aandrong en zei, dat hij haar zo innig liefhad.
‘Soorte bij soorte!’ dat was het vaste wachtwoord van Ulekens fatsoenlijke
levensopvatting. Zij wist toch wel, dat hij haar nooit ten huwelijk zou vragen en het
andere wilde zij niet; daar was ze te degelijk voor.
‘Soorte bij soorte!’ Telkens weer moest hij het horen en het woord, dat haar
weerspannigheid kon breken, uitte hij maar niet. Natuurlijk dacht hij er niet aan met
haar te trouwen.
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X
En zo verliep de tijd. De winters volgden op de zomers en stilaan veranderde het
leven in en om het mooie Uleken. Haar broeder en haar zuster waren reeds getrouwd
en weg, en vader en moeder begonnen oud te worden. En Uleken zelf werd zachtjes
aan ouder en haar frisse, mooie jeugd bloeide in eenzaamheid uit. Wel kwam er af
en toe nog van ver eens een minnaar om haar heen fladderen; maar nooit bloeide 't
met haar tot ware, grote liefde op: er was en er bleef iets geslotens in haar, iets
wantrouwends, dat vervreemdde en verwijderde; iets dat haar ongenaakbaar maakte.
Er was onmacht tot liefde in haar.
Zo werd haar leven kleurloos en eentonig. Het strekte zich uit als een lege vlakte,
zonder één verrassing. 't Was opstaan, werken, eten, slapen; dag aan dag en jaar na
jaar hetzelfde, met als enige afwisseling de zondagsrust en de uitgangen, die dan ook
ternauwernood afwisseling waren, zo eentonig en gelijkmatig kwamen zij steeds
terug. En Uleken groeide daarin vast, zoals een vogel in zijn kooi, zoals een gevangene
in zijn cel. Zij leed er haast niet onder; zij was eraan gewend. Haar stille liefde voor
meneer Santiel lag diep begraven op de bodem van haar ziel; dat was als een droom,
als iets, dat in werkelijkheid nooit bestaan had.
Toen kwam er toch nog een verrassing in haar leven, maar niet een, die haar naar
een nieuwe richting stuurde; integendeel: een die haar nog vaster en nog stugger in
het oude ankerde.
Op een ochtend kwam Broospèr op haar ouders' hoeve aan en vroeg om haar te
spreken. Hij was netjes gekleed, op zijn zondags, en zijn gezicht stond ernstig. Eerst
wilde zij hem volstrekt niet te woord staan; doch na herhaald aandringen van haar
moeder stemde zij er eindelijk in toe. Zij zou even
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bij hem komen in de keuken, maar moeder moest in de ‘beste kamer’ daarnaast
blijven en onmiddellijk, op haar eerste geroep, ter hulp snellen.
- Uleken, zo begon Broospèr op kalme, deftige toon, nadat hij even over 't weer
gesproken had als inleiding; - d'r goa veranderijnge komen in mijn leven. Mijn voader
goat er uitschien mee boeren en mij d'occoasie overloaten. Ik goa natuurlijk moeten
treiwen en 'k wete van twie treffelijke boerendochters, die mij huel geiren zoen willen,
'k 'n Zal d'r gien secreet van moaken: 'k goa ou direct zeggen wie dat ze zijn: Natsen
Verschelde en Eemlie van de Weghe. 'k 'n Moe moar goan en kiezen; 'k 'n hè moar
mijne vijnger uit te stekken: d'ien of d'ander komt direct mee. Moar... 'k 'n hè d'r gien
gedacht op. 'k Zal mee iene van de twieë treiwen, as ik nie verder 'n kan; moar as ge
gij mij wilt, loat ik z'alle twieë luepen. 't Es doarveuren, Uleken, da'k 't ou nog ne
kier wilde vroagen, ier dat 't te loat es.
Hij zweeg en staarde Uleken met ernstig-strakke ogen aan. Zijn handen beefden
een weinig; zijn adem hijgde lichtelijk. Zij had een plotse, hete kleur gekregen; haar
angstblik ging naar de gesloten deur van de ‘beste kamer’, alsof zij dadelijk moeder,
zou ter hulp roepen. Zij deed het niet en slikte droog haat angst naar binnen.
- Ik neem het wel in danke, Broospèr, antwoordde zij zacht doch vastberaden, moar 'k 'n hè hoegenoamd gien gedacht van treiwen.
Hij scheen dat antwoord wel enigszins verwacht te hebben. Even kwam de gewone
glimlach over zijn bol gezicht, maar verstarde dadelijk weer tot een uitdrukking van
grote ernst. - 'k Verstoa da g'n beetse verlegen van mij zijt achter 't gien da vroeger
gebeurd es, zei hij deemoedig. - Moar, Uleken, da es nou al zue lank geleên en we
zijn alle twie zueveel ouwer en wijzer geworden. 'n Moak van ou herte giene stien,
Uleken; zeg joa en we zillen alle twieë gelukkig zijn.
Zij werd angstig, gejaagd. Zij scheen op het punt moeder te roepen.
- Nie, Broospèr; nie, Broospèr; 'k 'n zal nie van gedacht veranderen! antwoordde
zij zenuwachtig.
- Ge zijt dus nog altijd kwoad op mij veur da affeiren van
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vroeger? Ge'n keunt of ge'n wilt da nie vergeven? klaagde hij met een hik in de stem.
- 'k 'n Ben nie kwoad op ou; we'n goan doar nie mier over klappen, moar 'k 'n hè
gien gedacht van treiwen! herhaalde zij.
- Es da nou oprecht ou loaste woord?
- Mijn loaste woord; mijn allerloaste woord! herhaalde zij gejaagd, met een gebaar
van beslist afwijzen.
Hij keerde zich om en stapte zwijgend naar de deur toe. - 'k Zal nog drij doagen
wachten! zei hij, toen hij bij 't portaal gekomen was. - Ge keun rijke en gelukkig zijn
mee mij. Bepeist ou goed ier dat 't te loat es. Anders treiw ik mee Eemlie van de
Weghe.
- 'k Hope dat ge mee heur gelukkig zilt zijn! antwoordde Uleken met schorre stem.
Zij zag hem achter 't venster weggaan en loom, met gebogen hoofd over de
boomgaard stappen. Hij opende 't hek en trok het weer dicht. De klink viel in het
slot met hard geklik, als van iets dat breekt.
- Was 't om te treiwen? vroeg moeder nieuwsgierig uit de ‘beste kamer’ komend.
- Joa't.
- En...?
- 'k 'n Moe hem nie hên! zei Uleken.
Moeder keurde goed noch af. - Hij zal hem achter 'n ander moeten zoeken! zei ze
enkel.
- Hij hee al 'n ander in 't zicht, berichtte Uleken. - Eemlie van de Weghe...
- Zue! riep moeder met verbaasde ogen... - 'k hè nog gepeisd, dat hij om Natsen
Verschelde zoe goan.
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XI
Het huwelijk van Broospèr met Eemlie van de Weghe liet Uleken zo onverschillig,
als 't maar kon. Zij was heel blij nu voorgoed van zijn ongewenste hofmakerij verlost
te zijn en de avond van de trouw ging ze niet eens kijken naar de terugkomst van de
echtgenoten, hoewel het gebruikelijk feestvieren daar vlak in haar buurt plaatsgreep.
Zij zag slechts van ver, boven de kruinen van de boomgaard, de gloed van de
vreugdevuren ten donkeren hemel opflakkeren en hoorde slechts de echo van de
juichkreten, die af en toe doorklonken tot in de keuken, waar zij rustig met haar
ouders bij het haardvuur zat. Neen; zij voelde niet de minste spijt over haar stugge
weigering; alleen kwam over haar een zonderling gevoel van vereenzaming, iets van
datzelfde vreemd gevoel, dat zij reeds ervaren had op de dag, toen haar broeder en
haar zuster getrouwd waren en voorgoed het huis verlieten, haar met vader en moeder
alleen achterlatend. 't Was toch iets uit haar eigen leven, dat zo wegstierf en verdween;
iets dat zijzelf uit haar leven met hardnekkigheid geweerd had en dat toch niettemin
een leegte achterliet. Zij voelde zich eensklaps weer iets ouder geworden op die dag,
dat Broospèr met Eemlie van de Weghe trouwde.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 3

505

XII
En toen kwam kort daarop dat andere bericht... het grote nieuws, dat meneer Santiel
van het kasteel ging trouwen! 't Was vader, die daar op een ochtend glimlachend
mee thuiskwam, terwijl hij, als naar gewoonte, zijn spade in de hoek ging zetten en
vrouw en dochter aankeek, om op hun aangezicht de indruk van die ongewone tijding
waar te nemen.
- Ha moar jongens toch! 't 'n Es toch zeker gien woar! riep moeder van ontzetting
haar handen in elkaar slaand. - Mee wiene? vroeg ze dadelijk met ronde ogen van
nieuwsgierigheid.
- Z'hên mij de noame genoemd, moar 'k 'n hèt nie onthouwen. 't Es iene uit de
Woale-pays; 'n jong dijng, geluef ik, die gien Vloams 'n kan klappen, lichtte vader
toe.
- Ha moar jongens toch! riep nog eens moeder, met van verbazing in elkaar
geslagen handen.
Uleken zat stil en roerloos op haar stoel te luisteren. Zij beheerste zich volkomen.
Alleen voelde zij een warmte naar haar wangen stijgen, die slechts heel, héél langzaam
wegbleekte. Zij had ook iets willen zeggen; zij voelde dat zij iets moest zeggen,
onverschillig wat ook; maar 't was haar volstrekt onmogelijk een klank te uiten. Zij
glimlachte zwijgend met blinkende ogen en eerst toen moeder tot haar zei: - Da es
nou toch de moeite weird, ne woar, Ule? kreeg zij het spraakvermogen terug en
antwoordde:
- Ne woar? Wie zoe dat toch gepeisd hên?
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XVIII
Hij kwam zijn jonge bruid op het gehucht vertonen. Op een ochtend was ze daar, in
een mooi open rijtuig, vergezeld van een oudere dame, die haar moeder was.
- Kom, Ule! riep Ulekens moeder opgewonden, - we moen dat toch uek ne kier
zien!
Maar Uleken had niets geen zin. - Och, 'k zal ze loater genoeg keune zien,
antwoordde zij onverschillig.
- Ha moar, gie dwoaze kerte, iederien goat er noar kijken! gilde moeder.
- Goa gij moar in mijn ploatse en kom mij vertellen hoe da z'er uit ziet! glimlachte
Uleken. En moeder mocht alleen naar het kasteel toe gaan.
- O, 't 'n es gien schuene! berichtte moeder, toen zij op de boerderij terugkwam. Z'es veel te moager en z' hee zuk 'n oardig hoar, 't Es zjuust 'n schoap. En de merná
'n es uek nie schuene!
- Goesting es kuep! zei vader, die ook gaan kijken was; en met een ondeugend
lachje voegde hij erbij:
- 'k Hè ik wel gezien, dat hij heur geiren ziet. Hij zat mee zijn kniens tegen d'heure
in de voiture!
En vader lachte nog ondeugender.
Uleken zei niets. 't Was weer alsof ze 't spraakvermogen had verloren. Haar ogen
staarden peinzend door het raampje, over de boomgaard heen, in de richting van 't
kasteel. Er was iets vreemds in haar. Zij onderging geen eigenlijke emotie en toch
was er diep in haar een gevoel, alsof ze nu wel voor een beuzelarij had kunnen
schreien.
Wat 'n gekheid! Wat droomde ze? Wat kon het haar schelen met wie meneer Santiel
ook trouwde! ‘Soorte bij soorte!’ was het immers, zoals zijzelf zo dikwijls aan meneer
Santiel geantwoord had.
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XIV
Hij trouwde, in de loop van de zomer, ginds, ergens in de ‘Woale-pays’, en daarna
ging hij maanden lang met zijn vrouw op ‘speelreis’, in verre, vreemde landen en
tegen half oktober kwam hij met haar op het kasteel terug, om er nu voorgoed te
blijven wonen.
Plechtig zou het echtpaar worden ingehaald. Meneer Santiel zou nu weldra
burgemeester van de gemeente worden en het gehucht De Floncke, waar zijn kasteel
stond en waar veel van zijn mooiste boerderijen lagen, wilde hem alvast huldigen.
Hij zou stoetsgewijze met paarden en rijtuigen worden afgehaald aan het verafgelegen
station en aldus, in een ere-optocht, onder triomfbogen en bloemen, op zijn kasteel
worden gebracht.
Al de boerderijen en huizen van het gehucht waren versierd of vlagden en vóór
De Floncke, waar het echtpaar ‘gestropt’ en de erewijn geschonken zou worden,
prijkte de grote triomfboog vol bloemen en vlaggetjes tussen het groen onder een
reusachtig ‘Welkom’ in rode letters, dat 's avonds verlicht zou worden. 't Was als
een zondag op 't gehucht. Niemand werkte en iedereen was op zijn best gekleed.
- Ge zil nou toch mee goan kijken! had moeder bevelend, op bijna boze toon tot
Uleken gezeid. En Uleken, die eerst weifelde, had ten slotte toch aan de verzoeking
niet kunnen weerstaan. Zij was met moeder meegegaan en stond voor De Floncke
in het gejoel van de menigte, op de komst van de stoet te wachten.
Daar kwam hij in de verte aan. Hij naderde in een lichte stofwolk, onder het goud
van de herfstkruinen. Paarden sprongen soms schichtig opzij; armen klapten driftig
met karwatsen. De broeken van de ruiters waren wit geweest en de gordels om hun
middel rood; maar het opgejaagde stof had alles
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met gore vlekken bezoedeld en enkele sjerpen hingen reeds in rafels uit elkaar. Dit
nam niets van de bewondering en de opgewekte geestdrift weg. Luid juichte de
menigte, met gezwaai van zakdoeken en hoeden; en toen de open landauer, waarin
het echtpaar was gezeten, vóór De Floncke kwam, traden twee in 't wit geklede
meisjes met een bloementouw naar voren en spanden ermee de hele breedte van de
weg vóór 't rijtuig af. De jubilarissen waren ‘gestropt’ en een derde meisje kwam
met een bloemenruiker naar de landauer toe en las, van een velletje papier, in 't Frans,
een complimentje af.
Nu had men goed de gelegenheid naar het echtpaar te kijken en honderden ogen
waren er ook op gepriemd.
- Hawèl? vinde gij da nou 'n schuene? vroeg moeder fluisterend aan Uleken.
- Nie bezonder! antwoordde Uleken heel stil.
Maar wat moeder ook al zei kon haar zo weinig schelen; zij was zo helemaal bij
haar eigen gewaarwordingen en gedachten. Die man, daar, die nu naast dat
onbeduidend vrouwtje in het luxerijtuig zat, was dezelfde man, die haar gezoend en
van liefde gesproken had, lang vóór hij deze, die nu zijn vrouw geworden was, kende.
Zou hij deze werkelijk liefhebben, zó lief als hij beweerde háár te hebben liefgehad;
of was het slechts een huwelijk uit berekening, zonder echte liefde? 't Was in elk
geval ‘soorte bij soorte’, dát was het, misschien wel mét liefde, misschien ook zonder
liefde; maar ‘soorte bij soorte’; en nu eerst voelde Uleken zo duidelijk de afstand en
hoe wijs ze was geweest met aan zijn lokstem geen gehoor te geven. Zij keek hem
even aan, met strakke, aandachtige ogen, als om op zijn aangezicht de weerschijn
van zijn waarachtige gevoelens te ontdekken. Hij zag haar en herkende haar zonder
twijfel en ook zijn oog rustte even op haar; heel even maar, en zonder uitdrukking
als 't ware. Zijn blik was niet onvriendelijk, maar koel en vreemd en ver; een blik
zonder herinnering. En nóg sterker voelde Uleken de afstand, de onoverkomelijke
afstand, als iets, dat tot in 't diepste van haar ziel verkromp.
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XV
's Avonds was er ontvangst en verlichting op 't kasteel. Het was zo mooi, vooral van
ver, met de veelkleurige vuurslingers tussen de bomen en al de ramen boven en
beneden feeëriek met lichtjes omlijst. Het ganse schouwspel weerkaatste zich als
een toverpaleis in de brede vijver, waarop een verlicht schuitje dreef, met muzikanten.
Om negen uur werd een vuurwerk afgestoken. Bij elke opsissende pijl hoorde men
het lange ‘Haaa!’ van de menigte; en telkens als hij in de hemel openbloeide en
langzaam in kleurenballen naar beneden daalde, zag men de familiegroep op 't bordes
van het kasteel en de dichte hoofden van de op elkaar gedrongen menigte vóór de
stoeptreden, nu eens bloedrood belicht, dan weer lichtgroen als onder een fontein en
soms gans wit, als in heldere maneglans. Er werd overvloedig champagne geschonken.
Tussen de knallen van de vuurpijlen hoorde men de knallen van de ontkurkte flessen;
en af en toe bleef alles een poos heel stil en duister en toen zag men de mooie sterren
in de donkerblauwe hemel tintelen en bloeien.
Uleken was met haar vader en haar moeder en een paar vriendinnen mee gaan
kijken. Eerst wou ze liever thuisblijven; maar iedereen ging en zij werd bang voor
het heel alleen achterblijven, in de late avond, op de eenzame hoeve. Maar zij bleef
slechts staren van ver; zij had niets geen zin om met de jonge mevrouw nader kennis
te maken en ook geen zin om champagne te drinken, hoewel de anderen reeds
herhaaldelijk doorgedrongen waren tot waar geschonken werd en telkens
opgewondener terug kwamen juichen, dat het zo overheerlijk lekker was... en dat
Uleken volstrekt eens moest gaan proeven. Neen; zij bleef maar staan en keek van
ver. Zij verveelde zich niet: zij vond het alles heel, héél mooi; maar toch was ze blij,
toen het vuurwerk na een laatste, overwel-
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digende fonkelstraling uitdoofde en ook de lichtslingers tussen de bomen en de
lichtomlijsting van de ramen donkere gaten begonnen te vertonen. De menigte
stroomde als een zwarte vloed terug; en haar vader en haar moeder vonden haar weer
op de plek, waar zij haar gelaten hadden. Vader was zeer opgewonden en uitte luid
zijn verrukking. Het kwam Uleken voor dat hij ietwat onvast liep. En moeder deed
ook zo vreemd; zij lachte heel hard en aanhoudend; en eensklaps greep ze de arm
van een man, die naast haar liep en giechelde:
- Broospèr, 't es toch spijtig, ne woar? da we da nie alle doagen 'n meugen drijnken.
O! da 'k ik rijke woare!... Uleken schrikte, 't Was werkelijk Broospèr, die naast
moeder terug liep, met zijn vrouw: Eemlie van de Weghe.
- Joajoa! antwoordde Broospèr, - ne meins zoe d'r hem dued in drijnken; es 't nie
woar, Uleken?
Hij zag vuurrood met bolle wangen in het tanend licht van de lampionnetjes en
zijn lachende ogen waren maar twee dunne streepjes meer, die Uleken lodderig
aankeken.
- 'k 'n Weet 't nie, zei Uleken, - 'k 'n hè d'r nie van geproefd.
- Hè j'er nie van geproefd! kreten Broospèr en Eemlie ongelovig.
- Da es nou wat, ne woar! gilde moeder; en vader, even waggelend, schudde
onnozel zijn hoofd en beweerde, dat zijn dochter gek geworden was.
Zij hadden het kasteelpark verlaten; zij volgden in groep, naast andere groepen,
de lange, donkere oprijlaan.
Eensklaps meende Uleken Bröospèrs hand, terwijl hij in de duisternis naast haar
stapte, om haar middel te voelen. Was het een vergissing van haar? Had hij haar
slechts even, zonder het te weten, in het donker aangeraakt? Schichtig en bevend
ging ze opzij, maar nog geen twintig passen verder voelde zij het weer, heel duidelijk
nu, zonder mogelijke twijfel, in een zinnelijk snuiven van de pummel, die het hoofd
naar haar toe neigde.
Zonder een woord, met een kort gebaar, sloeg ze ruw zijn hand van zich af. Het
woelde en kookte in haar; maar zij voelde, dat ze zwijgen moest. Zij beet haar tanden
op elkaar;
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zij balde in de duisternis baar vuisten; walg en haat sidderden zo overweldigend in
haar, dat zij 't ondanks alles meende uit te gillen. Gelukkig kwamen zij in 't open
veld, waar 't minder duister was en waar meer mensengroepen liepen.
- Ala! Elk ne goen oavend! riep Broospèr, toen hij aan zijn hek was, en ook zijn
vrouw wenste goeden avond.
Vader en moeder gaven vrolijk de groet terug, maar Uleken kon niet!
- Goen oavend, Eemlie! zei ze enkel.
- Woarveuren 'n hedde Broospèr giene goen oavend geweinst? vroeg moeder.
Uleken antwoordde niet: zij kon niet meer spreken. Moeder hoorde niets dan een
doffe snik, die haar ontsteld deed opkijken.
- Wa scheelt er toch, Ule?
- 'k Hè huefpijne; 'k 'n voele mij nie wel! antwoordde Uleken.
- 't 'n Zal toch niet zijn van te veel sampoande te drijnken! vrolijkte vader, even
weer waggelend.
Ze waren aan hun hoeve. Nog vóór er licht kon aangestoken worden, wenste
Uleken haar ouders goede nacht en spoedde zich naar haar kamer.
Moeder begreep er niets van. Vader, een en al opgewonden verrukking, vroeg nog
een borreltje, een ‘slaapmuts’, om mee naar bed te gaan.
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XVI
Het was misschien wel na die avond, dat Uleken, zonder er ooit met iemand over te
spreken, in zichzelf het vast en stug besluit nam, nooit te zullen trouwen. Sinds die
avond althans was er een volkomen verandering in haar zijn en leven waar te nemen.
Zij was drieëndertig jaar oud en fris en mooi nog; maar eensklaps kwam er als een
sluier over haar jeugd, een waas van ernst, dat alles overtoog en temperde. Zij
verscheen nimmer meer in De Floncke, waar 's zondags gedanst werd; en voor elke
uitnodiging op feesten of kermissen bedankte zij stelselmatig: 't liefst met vriendelijke
woorden van leedwezen, maar stug en beslist als het moest, daar waar men al te sterk
of te onbescheiden aandrong.
Zij scheen enkel nog maar te leven voor haar werk op de boerderij, waar zij meer
en meer de taak van moeder, en af en toe zelfs die van vader waarnam. Zij werd een
flinke boerin, op de hoogte van allerlei; zij was best in staat heel alleen, als 't moest,
de hoeve te beheren en de boeren uit de omtrek kregen eerbied en bewondering voor
haar. Niemand zou het haar verbeteren, zeiden velen; en nog minder dan ooit konden
zij 't begrijpen hoe 't godsmogelijk was, dat zulk een meisje niet trouwde.
Neen; Uleken trouwde niet en dacht ook niet aan trouwen. Haar ernstige mooie
ogen keken de mannen doordringend aan en schenen zwijgend te betuigen: ‘Ik ken
u wel; ik weet wat ge waard zijt en daar moet ik niets van hebben!’ Het mansvolk
was iets, dat voor haar om zo te zeggen niet meer bestond. Zij vermeed hen
stelselmatig en zocht bij voorkeur het gezelschap van enkele van haar nog ongehuwde
jeugdvriendinnen op. Vooral met een van hen werd zij van lieverlede meer en meer
intiem. Het was dat Natsen Verschelde, waarvan moeder eerst dacht, dat Broospèr
haar ten huwelijk
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zou vragen. Ook Natsen zelf had zich daar blijkbaar aan verwacht en beklaagde zich
soms bitter bij Uleken, dat Broospèr haar plotseling verlaten had om naar Eemlie
van de Weghe toe te gaan.
Uleken antwoordde daar eerst weinig op. Zou ze 't aan Natsen zeggen, wat hij ook
met haar geprobeerd had? Misschien toch wel; 't kon haar vriendin een troost zijn.
En eens, op een zondagnamiddag, dat ze samen naar het dorp toe gingen, en dat
Natsen daar alweer over begon, vertelde ze 't haar. Met ronde ogen van verbazing
keek Natsen Uleken aan. Haar vriendelijk gezicht met rosse sproetjes kreeg eensklaps
een vurige kleur.
- O! die sloeber! Die sloeber! zei ze dof. Maar plots daarop, zonder enige overgang:
- Ule, es da woar, da menier Santiel, van 't kastiel, ou uek ne kier totten gegeên
hee op nen oavend, langs de wig?
Nu was 't de beurt van Uleken om een plotse vuurkleur te krijgen. Zij schrok zó
geweldig van Natsens onverwachte woorden, dat zij meteen palstil bleef staan, als
versteend en ademloos.
- Wie zegt er dat? kreet ze.
Natsen lachte:
- Ge 'n moet doar azue nie van verschieten. Dat 'n es zuedoanig irg toch niet!
Uleken stond op 't punt te schreien.
- Wie heet er ou da gezeid? Hoe wete gij dátte? Hên de meinschen doarover
geklapt? zuchtte zij.
- Och, zei Natsen, - da es al zueveel joar geleên en 'k 'n hè d'r ou noeit wille van
spreken.
- Joa moar, zeg het mij toch! smeekte Uleken.
- Hawèl, zei Natsen, - 'k zal 't ou zeggen. Wete nog wel? 't Begost donker te worden
en ge woart dicht bij ons hof as menier Santiel ou tegenkwam? Hawèl, Pierken, onze
koewachter, stond achter d'hoage en al deur de bloaren heet hij gezien da menier
Santiel ou in zijn oarms pakte en ou totten gaf!
- En hij es dat direct in huis komen zeggen? weeklaagde Uleken.
- Joa hij!
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- En overal goan vertellen in de gebuurte?
- Nie, zulle! riep Natsen met kracht. - W'hên bedriegd hem wig te zenden as hij
er oeit tegen iemand 'n woord over sprak; en hij 'n hee 't noeit gedoan, zue woar of
da ik hier stoa!
- Moar hij weet het toch! jammerde Uleken met vochtige ogen en blakende wangen.
- Hij weet het, en ik weet het, troostte Natsen; - moar Pierken es al vele joaren wig
en hee da zeker al lank vergeten; en mij vertreiwde toch ne Woar; ik 'n zal da noeit
aan iemand zeggen.
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XVII
Dat groot geheim, tussen haar en Natsen, werd de band die hen nog inniger aan
elkander hechtte. Zij werden twee onafscheidbare vriendinnen, die weldra geheel
elkanders leven vulden. Gedurende de week had ieder haar vaste bezigheden, die al
haar tijd in beslag namen; maar 's zondags waren zij geheel vrij en van 's ochtends
was Natsen bij Uleken en samen gingen zij naar het dorp ter hoogmis, en keerden
ook samen naar 't gehucht terug en gingen dan weer getweeën na den eten naar de
vespers en bleven ook verder heel de middag in het dorp, tot het avond werd.
Zij hadden er een derde schoolvriendin gevonden: Irma de Meulenaere; ook
ongehuwd als zij, en die er een winkeltje hield met een jong nichtje, dat meteen tot
huismeid diende. Het waren gezellige uurtjes, die zij daar doorbrachten. Irma, en
ook Fietrieneke, het nichtje, kenden al het nieuws van 't dorp en heel de omtrek; 't
was of de beide boerendochters daar elke zondag het weekblad van de streek kwamen
lezen. Irma was enkele jaren ouder dan Uleken en Natsen en zij sprak met een heel
trage stem, die aan al wat zij vertelde een gewichtige betekenis gaf. Kwaad sprak ze
niet, of weinig; maar kritiseren kon ze wel, vooral op het mansvolk en dat viel in
goede aarde bij die twee door de mannen teleurgestelde meisjes.
- Joa... joa ...orakelde Irma langzaam, - ge'n ken gulder 't mannevolk nog niet lijk
of ik ze kenne. Ge weun gulder ginter rustig op De Floncke, woar dat er veel broave
meinschen zijn; moar hier in 't durp es 't huel wat anders; 't es hier op te passen mee
wie da g'omme goat. Es 't gien woar, Fietriene?
- O joa 't zulle! echode Fietrieneke met overtuiging. - Ze zoen ou hier bedriegen
woar da ge'r bij stoat, 't Es 'n gruet
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verschil mee 't leven van de meinschen buiten.
Het was komisch om de beide vrouwen aan te horen. Zij spraken soms van hun
dorp, als gold het een grote stad vol wellustige verdorvenheid; en Uleken en Natsen
kregen de griezelige indruk van een zonde-oord vol ontroerende geheimen. Zij zouden
bang geworden zijn om er te komen, als het huisje van Irma en Fietrieneke niet zulk
een veilige haven was geweest, zulk een oase van degelijkheid in een woestijn van
verwording. Want dat was het: in Irma's huis en winkeltje kwamen slechts wellevende
en degelijke mensen. Dat zou ook immers niet anders kunnen, bij twee vrouwen
alleen of 't moesten slechte zijn. Irma en Fietrieneke mochten overal, hun gezicht
vertonen; mannen kwamen er niet bij hen aan huis, tenzij Marzelien, de Vader’ van
't ‘Genootschap van de heilige Franciscus Xaverius’ en dat was een zó wijze, stille,
degelijke man, dat het niet alleen een eer, maar ook een rust was hem aan huis te
mogen ontvangen.
Hij kwam vrijwel geregeld elke zondagnamiddag en als hij tijd had, bleef hij er
heel graag een potje koffie drinken en een partijtje kaartspelen.
In den beginne deden Uleken en Natsen erg bedeesd als hij daar was; maar van
lieverlede geraakten zij eraan gewend hem daar te zien en het duurde niet al te lang
of zij speelden met hem en Irma een partijtje mee.
Het was zo'n in-goede, kalme, verstandige man. Nooit klonk bij hem het ene woord
hoger dan het andere en alles, wat hij zei, was zo doordacht en zo vertrouwbaar. Hij
was dan ook de raadsman op allerlei gebied van vele mensen. Als Irma soms wat
centjes te beleggen had, zou ze 't stellig nooit gedaan hebben zonder vooreerst zijn
raad in te winnen, en nooit had het haar berouwd die raad gevolgd te hebben. Zij
sprak daar meer dan eens over met Uleken en Natsen en zei: - Zijn woorden zijn als
goud. Als gij ooit iets te beleggen hebt, vergeet niet naar hem toe te gaan. Fietriene
bezat maar een paar honderd franks, toen ze hier bij mij kwam inweunen; en nu!...
Hoeveel hedde gij nou al Fietriene?
- Al mier dan drij duus fran! antwoordde Fietrieneke op een toon van diepe eerbied.
De beide boerendochters luisterden ademloos naar die boei-
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ende verhalen en in stilte zagen zij tegen Marzelien op als tegen, een alwetende
wijzaard, die wonderen kon verrichten. Zij durfden hem soms nauwelijks aankijken
als hij daar was, en zijn eigen blik, evenals zijn wijze woorden, maakten hen klein
als nietelingen. Hij was een reus van een man, met brede schouders en grote, dikke
handen, die geschapen schenen om overweldigende vrachten op te tillen. Maar zijn
gezicht, evenals zijn stem, was de zachtheid zelf. Er was niets op te lezen dan
goedaardige bedaardheid, en telkens toch kreeg Uleken in zijn tegenwoordigheid
zulk een zonderling en griezelig gevoel. Dat zat hem in zijn goor en beenderig gezicht
met holle ogen, een gezicht, waarvan het vel zonder plooi of rimpel over de botten
scheen te spannen, alsof het te klein was. Uleken kon het niet helpen; maar telkens
als zij naar hem keek, kreeg zij de indruk, alsof hij met zijn eigen doodshoofd op de
schouders voor haar stond. Ja, zo zou hij er ook uitzien als hij dood was. De
uitdrukking van zijn gelaat zou bijna niet veranderen, zij was er overtuigd van. En
dat vond zij iets zó griezeligs, dat zij er in zichzelf van huiverde en rilde van angst
bij de enkele gedachte ook maar de toppen van zijn vingers aan te raken.
Irma nochtans was nooit over hem uitgepraat en meer dan eens reeds had ze, vooral
als ze met Uleken even alleen was, erover gejammerd, dat zulk een voortreffelijk
man niet getrouwd was. Wat zou dat een degelijk huisgenoot zijn en wat zou hij zijn
vrouw gelukkig maken! Ge zoudt het land kunnen afreizen vóór ge er nog zo een
vondt.
Uleken liet zeggen en dacht: ‘Ja, ja, Irma, ik voel u wel komen; maar bij mij zal
't niet lukken.’ En meteen dacht ze aan Marzeliens doodshoofd en rilde en huiverde
van gruwel. Zij wist heel goed, dat Irma wel eens op vertrouwelijk verzoek huwelijken
makelde, waarvoor zij dan een fooi ontving; dat ging zo als vanzelf mee met de
handel in haar winkeltje; doch zij wist evengoed, dat Irma ook wel eens zou durven
makelijen zonder daartoe aangezocht te zijn en zij twijfelde er geen ogenblik aan of
dit laatste was dan ook het geval met haar herhaalde lofzangen op Marzelien, die
wellicht van heel dat heimelijk gekonkel niets vermoedde. Zo koesterde zij geen de
minste argwaan; en, op zekere zondag, toen Irma
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Natsen en ook Fietrieneke mee naar buiten lokte om eventjes bij een buurvrouw over
iets, dat Natsens moeder aanbelangde, te gaan praten, had Uleken er hoegenaamd
geen bezwaar in enkele ogenblikken alleen met Marzelien in Irma's winkeltje achter
te blijven.
Marzelien had kalm zijn pijp aangestoken en staarde met zijn holle, wijze ogen,
de drie vertrekkende vrouwen door het venster na. Hij bleef een poos stilzwijgend
en toen begon hij, heel bedaard en langzaam, terwijl hij zijn blik, waarin toch wel
iets ongewoons scheen te weifelen, op Uleken vestigde: - Eulalie... - hij noemde haar
altijd deftig bij haar volle naam, - Eulalie, os ge 't mij permetteert, zoe 'k ou ne kier
meugen wa vroagen?
- Ba joa g', Marzelien; woarveuren niet! antwoordde Uleken heel natuurlijk, maar
toch ietwat bevreemd.
- Hedde gij noeit aan treiwen gedacht, Eulalie?
Uleken Schrikte en kreeg een hete kleur.
- Aan treiwen nogal! Ha ba nien ik, Marzelien!
Roerloos, met strakke ogen, keken zij beiden elkander even aan. De klok tikte luid
in de stilte. Gewichtige woorden waren in aantocht.
- 't 'n Es moar, voer Marzelien ernstig en deftig voort, - da 'k in mijn eigen gepeisd
hè, da we meschien goed mee mallekoar zoen keunen overienkomen, os ge gij zoedt
willen...
Uleken sidderde. Plotseling zag ze vóór zich zijn doodskop, met het gespannen
vel en de holle oogkassen.
- O, Marzelien, ik 'n peis ik op gien treiwen mier! viel zij hem gejaagd en angstig
in de rede.
Langzaam schudde hij het hoofd, met een gebaar van diepe teleurstelling.
- 't Es spijtig, Eulalie; 't es oprecht spijtig! zei hij. - Ik hè 'n schuen fortuuntsjen,
gij bezit uek allichte watte. We'n zijn alle twieë van de jongste nie mier. We zoen
nog 'n schuen leven te goare keunen hên.
Zij sidderde; zij rilde; zij was zó ontdaan door dat van hem totaal onverwachte
aanzoek, dat zij geen andere woorden vond dan nog en steeds dezelfde, om de
onuitsprekelijke gruwel van zich af te weren.
- Nie, Marzelien, nie; 'k neem het welin danke; moar 'k 'n
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hè hoegenoamd gien gedacht mier van treiwen.
- En es da nou oprecht ou loaste woord, Eulalie? vroeg hij, met droefheid in de
stem.
- Joa't, Marzelien, joa't, oprecht mijn loaste woord! antwoordde zij
zenuwachtig-bevend, zoals zij destijds Broospèr geantwoord had.
- Ha, 'k zal d'r ik tons trachten 'n reden van te moaken, Eulalie, besloot hij
neerslachtig.
Heel langzaam zagen zij door het raam Irma met Natsen en Fietrieneke terug naar
huis toe komen. Uleken verademde. - Hawèl, hedde goe keunen thuiswachten? vroeg
Irma met haar trage stem, toen zij weer binnen was.
- Huel goed, Irma! antwoordden zij beiden tegelijk, Marzelien met kalme,
afgemeten woorden, Uleken wat zenuwachtig, met eventjes stokkende stem.
Irma liep langzaam om hen heen en nam hen tersluiks op. Zij wist niet, wat zij
ervan denken moest. Heel ver leken zij nog niet gepraat. Irma twijfelde.
De meisjes bleven minder lang dan andere zondagen. Uleken zei, dat moeder uit
was moeten gaan en dat vader niet gaarne alleen zat op 't hof, als 't avond begon te
worden.
- Hawèl, joa, 'k verstoa ik datte, zei Irma, die niet poogde haar nog langer op te
houden. - Ala, tot zondag, ne woar? - Joa, tot zondag...
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VIII
De volgende zondag, toen Natsen als naar gewoonte Uleken kwam afhalen om naar
het dorp te gaan, zei deze tot haar vriendin, dat zij last van hoofdpijn had en maar
liever thuis zou blijven. Eerst was ze van plan geweest alles aan Natsen te vertellen.
Waarom ze 't niet gedaan had, wist ze zelf niet, maar ze hád het niet gedaan. Zij liet
Natsen alleen vertrekken en maakte zich ook bij de terugkomst van haar vriendin uit
de voeten, om liefst niet te moeten horen, wat men bij Irma van haar wegblijven wel
dacht.
Toen kwam de tweede zondag. Ditmaal kon het voorwendsel van hoofdpijn geen
dienst meer doen, terwijl Uleken toch vast besloten was ook nu niet met Natsen mee
te gaan.
- Moar wa hedde gij? riep Natsen verbaasd. - Hee Irma ou wa misdoan?
- Nien z', zei Uleken, - in 't minste niet! moar... En plotseling kwam het eruit!
Natsen hoorde eerst de onverwachte openbaring met open mond en ronde ogen
aan. Zij kreeg een kleur als vuur en nam haar vriendin van het hoofd tot de voeten
op, als stond zij voor een wonder. Toen vertrok van lieverlede haar gezicht in vreemde
plooien en eensklaps begon ze te lachen, eerst stilletjes, weldra harder en ten slotte
onbedaarlijk, terwijl ze giechelde:
- Hawèlewèlewèl! Ha da es toch de moeite weird?!
- Moede gij doar azue omme lachen? bromde Uleken ontstemd, geërgerd.
- Joajoajik! riep Natsen, half stikkend in haar lachen. - Want wilde nou ne kier wa
weten...? Verleden zondag heet hij mij precies 't zelfde gevroagd!
- Wie! Watte! kreet Uleken. - Marzelien? Of ge mee hem wilde treiwen?
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- Joajoa!
- 't Zijn toch zeker leuëns! riep Uleken.
- 't 'n Zijn gien leuëns! weerlegde Natsen met kracht. - Vroag het aan Irma os ge
mij nie 'n gelueft!
- En wa hedde gij geantwoord?
- Ha, ge keunt da peizen!
- O, da moe ne valschoard zijn! ne slechte meins! riep Uleken verontwaardigd.
Het vuur sloeg haar naar de wangen; haar ogen vonkten van woede. Zij had het
gevoel bedrogen te zijn door iemand, die ze als een soort heilige beschouwde.
- Hij 'n es hij giene slechte meins, antwoordde Natsen bedaarder, - moar hij luept
hij zot om te treiwen. G'hèt gij zulke meinschen.
- Iemand die zue kirkelijk es! Iemand die g'ons Hiere zoedt geên zonder biechten!
bromde Uleken, die haar teleurstelling niet verkroppen kon.
En plots keerde haar toorn zich op Irma:
- Ze moe zij uek 'n slechte zijn! 't Es ze zij, die hem da zeker aanproat?!
- Ha, woarschijnlijk; ze krijg zij doar zeker wa veuren! trachtte Natsen te
vergoelijken.
Maar Uleken was niet tot een zachter stemming te bewegen. Dit onverwachte
bedrog, zoals zij het noemde, trof haar veel vinniger dan de vroegere ervaringen met
Broospèr en met meneer Santiel. Zij moest nu wel tot de verbitterde conclusie komen,
dat al de mannen zonder onderscheid gewetenloze valsaards en bedriegers waren.
Op Irma bleef zij ook geweldig scherp gebeten en toen Natsen voorstelde om maar
te doen of ze van niets wisten en zo maar gewoon als vroeger weer naar Irma toe te
gaan, verzette Uleken zich onverbiddelijk en antwoordde, dat zij er geen voet meer
over de drempel zou zetten.
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XIX
Er was opnieuw een zondag en voor de derde maal kwam Natsen naar Uleken toe
om haar te vragen of ze meeging. - Nien ik! antwoordde Uleken zeer beslist, - 'k 'n
goa in gien slechte huizen!
- O! slechte huizen! zei Natsen berispend.
- 't Es gelijk; 'k 'n goa nie mee!
En weer mocht Natsen alleen vertrekken.
Uleken stelde er nu een soort koppigheid in om niet meer mee te gaan; maar de
zondagnamiddagen waren wel vreselijk lang en eentonig, zo met haar beide ouders
heel alleen op de eenzame hoeve; en misschien begon het haar wel wat te berouwen,
dat zij zo onverzoenlijk de vroegere, toch wel aangename banden verbroken had. In
weerwil van zichzelf bespiedde zij die namiddag de terugkomst van Natsen uit het
dorp; en toen zij haar eindelijk met de schemering zag komen, ging zij tot aan 't
hofgat om toch nog eens een praatje met haar vriendin te maken.
Het kwam haar al van op een afstand voor alsof Natsen buitengewoon vreemd
deed die avond. Zodra zij Uleken naast de haag van het boerderijtje ontwaarde, kromp
zij ineen alsof ze plotse pijn gevoelde. Uleken schrikte geweldig en dacht, dat er iets
ontzettends moest gebeurd zijn; maar 't ogenblik daarna bemerkte zij dat Natsen, in
plaats van te schreien en te kermen, zoals zij dacht, stuiptrekkend ineengekrompen
liep van 't lachen; en dat gezicht ontstelde haar bijna nog heviger; zij dacht dat Natsen
plotseling krankzinnig was geworden.
- Wat doede gij toch? Wa krijgde gij toch? gilde Uleken van ver.
- Ge moet zwijgen! riep Natsen, terwijl de lachtranen langs haar wangen rolden;
- moar 'k hè doar wa g'huerd, 'k hè
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doar wa bijgeweund, bij Irma!
- Watte? vroeg Uleken verbaasd.
- Marzelien!... giechelde Natsen... - Marzelien! Hij goa tóch treiwen!... Mee...
mee... ge 'n zoedt het noeit keune roân...
- Mee Irma! kreet Uleken.
- Nie nie, antwoordde Natsen hoofdschuddend, - mee Irma niet... mee... mee...
- Moar Natte ge wor gij zot! Zeg het toch! riep Uleken geërgerd.
- Mee Fietrientsjen! gilde Natsen. - Mee Fietrientsjen!! zue woar of da 'k hier stoa!
Roerloos, met starre ogen, keek Uleken haar vriendin een poos stilzwijgend aan.
- Ge wil zeker de zot mee mij houen! zei ze eindelijk.
- Nie, zulle! 't Es lijk of ik zegge, antwoordde Natsen eensklaps heel ernstig.
- Ha! 't es het 'n schande! riep Uleken verontwaardigd.
- Ze schillen achtendertig joar! Hij is zevenenvijftig en Fietrientsjen negentiene!
zei Natsen met grote, ronde ogen.
- En wa zegt Irma doarvan?
- O!... Al da wel es! Hij hee veel geld, ne woar?
- Ha! 't es het 'n schande! herhaalde Uleken met nadruk.
- 't 'n Es het wel gien schande, vergoelijkte Natsen, - moar da es zot luepen achter
't vreiwevolk! Wie zoe dat toch gepeisd hên van azue nen ouwen piloarbijter, die ons
Hiere van 't Kruisse zoe bidden!
- 'k Ben d'r vies van! walgde Uleken.
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XX
Uleken, die destijds van ver de feestelijkheden van Broospèrs huwelijk met Eemlie
van de Weghe, evenals de blijde intrede van meneer Santiel met zijn jonge vrouw
op het kasteel had bijgewoond, woonde nu ook, maar nog verder dan toen, de
plechtigheid van Marzeliens huwelijk met Irma's Fietrientsjen bij. Zij hoorde het
luiden van de klokken voor de inzegeningsmis en het gedreun van de kanonnen, die
ter ere van het echtpaar werden afgeschoten. Dat waren nu drie mannen; die haar
alle drie, of van liefde gesproken, of ten huwelijk gevraagd hadden en, na haar besliste
weigering, zich tot andere vrouwen hadden gewend. Het speet Uleken in de verste
verte niet, dat zij hen allen afgewezen had; maar zij voelde een vreemde vereenzaming
over zich komen; 't was haar te moede alsof die drie mannen, die een overwegende
rol in haar leven hadden willen en kunnen spelen, toch met iets van haar eigen wezen
en bestaan waren heengetogen. Er kwam een leegte in haar en om haar heen; het
actieve deel, dat zij uit haar leven weggenomen hadden, werd niet bijgevuld en niet
vervangen; Uleken stond nu als 't ware alleen op de wereld en zag ook niets nieuws
meer in het verschiet tot haar komen. Zij was nu veertig jaar geworden; zoveel was
voorbij, dat nooit meer zou terugkeren; zo weinig was te wachten, dat nu nog een
ommekeer in haar verder bestaan zou kunnen teweegbrengen. De toekomst lag daar
als een kale weg voor haar open, zonder hindernissen noch verrassingen, iets dat
rechtdoor liep, altijd maar eentonig rechtdoor, tot waar het vernevelde en versmolt
als alles, in 't grote Onbekende. Haar vader en haar moeder werden oude mensen;
haar getrouwde broer en zuster zag zij weinig; zij had niets meer om zich aan te
hechten; niets dat leefde, niets dat groeide of bloeide, niets dat als een bezield gedeelte
van haat
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eigen verder leven worden kon. Haar vriendschap met Natsen, ja dat was wel iets,
maar dat kon toch haar dagen niet vullen; dat was enkel uitspanning, op zondagen;
en nu zelfs niet eens meer alle zondagen; want Natsen zou toch af en toe eens weer
naar Irma toe, en Uleken wilde dat niet; zij was en bleef hardnekkig op dat punt; zij
voelde wel geen gramschap tegen Irma en Fietrientsjen, maar een onoverwinnelijke
tegenzin, een echte afkeer bij de enkele gedachte aan dat huwelijk met Marzelien,
dat anders, tot dusver, naar het scheen, toch wel heel gelukkig was. En zo begon
Uleken van lieverlede te tobben en te treuren en voelde zij zich vóór de tijd al oud
worden.
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XXI
Toen kwam er eensklaps een verrassing in haar leven, waarop zij helemaal niet had
gerekend.
Zij had nooit veel omgang gehad met haar oudere broer en zuster, die allebei
getrouwd en van huis weggegaan waren, toen zijzelf nog een kind was. Zij zagen
elkander slechts een paar keer in het jaar, op feestdagen en kermissen; en al was hun
wederzijdse verhouding goed en hartelijk, tot echte, onderlinge intimiteit kwam het
toch niet. Het waren ook zulke verafgelegen dorpen, waar zij woonden; het was een
hele reis om er te komen. Fielemiene, haar zuster, had geen kinderen. Stanus, haar
broer, had er daarentegen vele: haast ieder jaar kwam er een bij, maar het toeval
wilde, dat het allen jongens waren. De hoop nog een meisje te krijgen was feitelijk
reeds lang door beide ouders opgegeven en zij hadden zich daar ook al in geschikt,
toen plotseling dat onverwacht en onverhoopt geluk toch eindelijk gebeurde en
Stanus, op een ochtend, stralend van geluk en vadertrots vóór zijn beide ouders stond.
Hij bezat zichzelf niet meer van opgewonden vreugd en hij was hals over kop
gekomen om Uleken te vragen of zij meter van het meisje wilde zijn.
Zo iets kan men niet weigeren en Uleken stemde dan ook dadelijk toe en poogde
zelfs zich tot de geestdriftige hoogte van haar broeder op te winden, hoewel ze in de
grond van haar gemoed vrij kalm bleef. Zij was tevreden en gelukkig over het zo
lang en zo vurig verlangde geluk van haar broer en haar schoonzuster, maar ook niets
meer. Zij kreeg zelfs een soort angst om alleen de tocht te ondernemen: het was zo
ver, vond ze - en vroeg haar broer of Natsen niet met haar zou mogen meekomen.
- Natuurlijk... natuurlijk... hoe mier hoe liever! antwoordde Stanus, die in zijn
opgewonden, vaderlijk geluk bij voor-
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baat alles goed vond.
Zodra haar broer vertrokken was, liep Uleken naar Natsen toe en vroeg deze of
ze haar zou willen vergezellen.
Natsen aarzelde, bleek niet erg toeschietelijk.
- 't Es 'n huele reize! tobde ze.
- 'k Zal ou reize betoalen, beloofde Uleken.
Maar nog zei Natsen niet ja.
- Woarom 'n wilde gij toch niet? klaagde Uleken.
- Woarom 'n wilde gij noeit nie mier meegoan mee mij noar Irma's? verweet
Natsen.
- Uleken voelde tweestrijd. Zij had het nu beloofd aan Stanus en ging toch zo
ongaarne alleen. Zij had een zonderlinge angst, bijna een afkeer om er alleen naar
toe te gaan. En toch wou ze gaan; zij kreeg nu eensklaps een soort heimwee naar dat
onbekende wicht, dat haar naam zou dragen en waarvan zij meter worden zou.
- Hawèl, zei ze, zich geweld aandoend, - os ge mee wil goan, zal ik uek nog ne
kier mee ou noar Irma's meegoan.
- Wannier? vroeg Natsen dadelijk.
- Te noaste zondag, of te langste zondag en acht doagen! beloofde Uleken.
- Goed! zei Natsen. - 'k Zal meegoan.
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XXII
Het was eerst een heel eind te voet, tot aan het naaste station; daar wachten op de
trein, dan sporen een halfuurtje en dan weer een heel eind te voet tot aan de tamelijk
verafgelegen hoeve, waar haar broeder woonde.
Het weer was mooi, zacht lente-wazig en warm. De wiedsters lagen te allen kante
op de akker en velen zongen als blijde vogeltjes, met de zingende vogeltjes in de
teerblauwe hemel mee. De blonde beekjes kabbelden en er stonden reeds bloemen
langs de randen: witte anemonen en gele primula's, die zoeterig geurden en waarover
witte en hemelsblauwe kapelletjes fladderden.
Zij kwamen aan de hoeve, die met open deur en luikjes stond te lachen onder de
bloeiende boomgaard in de lauwe zon.
- Welgekomen! Welgekomen! jubelde Stanus vriendelijk glimlachend op de
drempel. En hij liet hen binnen en bracht ze dadelijk, dwars door de keuken, waar
de oude klok traag en hard tikte en waar het koel en fris rook naar karnemelk en
boter, op de voutekamer, bij de moeder, die te bed lag.
- Dag, Fielemiene; hoe goat het? vroegen de meisjes schuchter in de schemerige
klaarte naar het ledikant toetredend.
- O! pertijkelier goed! antwoordde Fielemiene met stralende ogen, zich half tegen
de kussens oprichtend. - Ons Hiere hee hem over ons ontfirmd! juichte zij zacht met
innige vertedering. - Kijk ne kier noar ou metekind, Uleken, azue 'n schuen ijngelken!
De beide meisjes keerden zich om en daar zagen zij, bij het lichtgroen geruite
raampje, de baker, die er bezig was het boorlingske in te bunselen. Zij had het als
een rol op haar schoot en tussen haar lippen hield zij spelden, die zij er de een na de
ander uitnam om er het wicht in zijn luiers en doeken mee vast te gordelen. Handig
keerde zij de dikke,
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harde prop telkens weer om, steeds nieuwe spelden vastprikkend, tot zij er eindelijk
klaar mee was en het mormel overeind tilde, om het aan de meisjes te laten zien. Het
leek aldus een opgerolde sneeuwpop, met een vuurrood, gerimpeld gezichtje, dichte
ogen en heel kleine, rode handjes, die machteloos kriewelden.
- O! azue 'n schuen kind! juichte Natsen, haar handen van ontroerde bewondering
in elkaar slaand. Ook Uleken jubelde, doch matiger en aaide heel even de wangetjes
met bevende vingers.
- 't Mag er zijn newoar? pochte de baker met trots. De moeder, van in haar bed,
keek zalig glimlachend, met vochtig-stralende ogen.
Daar kwam Stanus over de boomgaard aan, vergezeld door een mager ventje met
roodomrande ogen, die zich recht en fiks hield als een kaars. Het was Justien,
Fielemienes broeder, die zou peter worden van het pasgeboren kind. Luidruchtig
kwam hij met Stanus op de voutekamer, wenste zijn zuster ‘proficiat’, keek even
naar het mormel op de schoot van de baker en dan naar Uleken en Natsen, die hij
opgetogen groette en tegen wie hij dadelijk nogal gewaagde kwinkslagen begon uit
te pakken. Stanus moest er hartelijk om lachen; maar Fielemiene, die Ulekens
preutsheid kende en merkte, dat de beide meisjes met die aardigheden niet gediend
waren en met kleurende wangen naar de grond keken, lei haar broer het zwijgen op.
't Was trouwens de tijd om voor het doopsel naar de kerk te gaan en statig zette de
kleine stoet zich in beweging: de baker in het midden, dragend onder de slippen van
haar zwarte kapmantel het wicht, met links van haar Justien en Uleken en Natsen
rechts. Stanus bleef, zoals 't betaamde, bij zijn vrouw de thuiswacht houden.
Zo liepen zij, niet zonder een zeker bewustzijn van deftige plechtigheid, langs de
kronkelende, blonde landweg, door het groene, vroege-lenteveld. Justien had zijn
pijp opgestoken en deed nu nogal fatsoenlijk tegen de twee meisjes; en de baker, die
zwaarlijvig was, hijgde wat en transpireerde onder de last van het onder haar
mantelslip verborgen wicht.
De wiedsters op het veld staakten eventjes de arbeid en het
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zingen om de kleine stoet na te kijken en af en toe kwamen er enkelen aan wie de
nieuwsgierigheid te machtig was, dwars over de akker gehold en vroegen met
stralende ogen en blozende wangen of zij 't kind eens mochten zien. Toen haalde de
baker haar mantelslip even op en jonge, gretige gezichten keken, met fris-lachende
monden. En dan kon Justien zich weer niet goed houden: hij waagde schuine moppen,
die de wangen van de meisjes deden kleuren, terwijl ze zich bedeesd achteruittrokken.
Hier en daar was er ook wel ene, die hem flink en onbeschroomd dorst antwoorden
en hem voor ‘viezen ouden bok’ uitschold, tot groot genoegen van de baker, wier
schoklachend buikje het ingepropte wicht dan in haar armen op en neer deed dansen.
Zo kwamen zij in 't dorp en voor de kerk, waarvan de zware deur halfopen stond.
De koster was daar alvast om hen te ontvangen en uit de sacristij kwam de pastoor
te voorschijn, in “wit koorhemd, met de wijwaterkwispel in de hand.
Alles was zeer vlug en zonder plechtigheid afgelopen, heel nuchter in die ietwat
kille, lege kerk, bij de grote doopvont in de schemerige klaarte onder het oksaal. Het
leek wel een gewone wasbehandeling, waarbij het wicht even jankte, zoals het thuis
zou doen. Alleen de namen die het kreeg: Eulalie, Maria, Philomena, met de Latijnse
klanken, die erbij behoorden, gaven er enige voornaamheid aan. Uleken was ernstig
en toch ook wel enigszins ontroerd. Zij voelde een soort van toekomstplicht over
zich neerkomen. Zij zou toch later voor dat kind te zorgen hebben, meer dan voor
de andere kinderen van haar broer. Het stond dichter tot haar, zij voelde 't nu reeds;
't was iets meer eigens; het droeg haar naam...
Na de kerk gingen zij even iets gebruiken in De Vlaamse Leeuw, de herberg die
daar vlakbij stond. Dat hoorde zo en volgens gebruik was het de peter, die trakteerde.
De waard en zijn vrouw wensten ‘proficiat’ en werden ook getrakteerd. Zij klonken
aan en maakten grapjes. Zij vroegen niet om 't wicht te zien; zij hadden te veel van
die gelegenheden. 't Hoeveelste was dat nu al van Stanus en Fielemiene? Het achtste!...
- Goed zo! zei de waard, - ze krijgen 't boekje van twaalf nog wel vol!
Justien antwoordde daar het zijne op; de glaasjes werden nog
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eens volgeschonken... en vrolijk trokken zij naar de boerderij terug. Pastoor en koster
kwamen meteen uit de kerk in hun gewone kleren en groetten deftig in 't voorbijgaan.
Ziezo, er was alweer een goede christenziel voor het waarachtige geloof aangeworven.
Toen Uleken en Natsen in de avondschemering weer uit het treintje stapten en,
vermoeid door de gebeurtenissen van de dag, te voet de vrij lange weg naar het
gehucht De Floncke volgden, werden zij door een deftig rijtuig, bespannen met twee
paarden, achterhaald.
Zij keken even om en herkenden op de bok meneer Santiel, die mende, met zijn
koetsier statig in livrei naast zich. Zij groetten hem in 't voorbijrijden: - Goen oavend,
menier Santiel! en hij groette terug, fiks en stijf op zijn bok, met een lichte beweging
van de zweep.
- Hij ha ons wel meuge meenemen in zijn voiture; d'r es ploatse genoeg! meende
Natsen.
Uleken zei daar niets op, keek peinzend voor zich uit naar het rijtuig, dat in een
bocht verdween.
- Joajoa! zei Natsen, haar gedachtengang volgend, - azue zijn ze, die hieren: as
z'ons in 't donker keunen pakken; ze zoen 't nie lichte loaten; moar langs den opene
wig 'n kennen z'ons nie mier. Hoeveel kinders heet hij nou al mee zijn onnuezel
schoap?
- 'k Gelueve dat 't derde op komst es, zei Uleken.
- Uleken... voer Natsen ietwat ondeugend voort, - hedde gij noeit gepeisd dade gij
meschien nog nen dag op da kastiel zoedt weunen, os hij azue altijd achter ou zat?
- Nien ik, Natsen; da 'n hè 'k noeit gepeisd! antwoordde Uleken wijs. - 'k Hè altijd
gepeisd, da soorte bij soorte 't beste was.
- 't Gebeurt toch! meende Natsen. - Wete wel, dien baron uit 't Brugsche, die mee
da fabrieksmeisken getreiwd es?
- 'k Hè doarvan g'huerd, zei Uleken; - moar zijn ze gelukkig?
- O, doanig gelukkig! Hij es zot van heur en doet al wat da ze wilt. Z'es zij 'n firme
medám geworden.
Zwijgend liepen zij verder. De avond daalde, de ondergaande zon wierp lange,
dwarse vuurstrepen over het malse lente-
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groen van de velden. De bloeiende boomgaarden taanden weg in grijsachtige
schemering; ginds ver, op het onzichtbaar kasteel, klonk deftig een bel.
- Hij es nou thuis, hij mag mee zijn onnuezel schoap goan eten. 't Es gelijk, Uleken;
't spijt mij toch dade gij doar in heur ploatse nie 'n zit.
- Mij niet! zei Uleken. - Soorte bij soorte! doar blijf ik bij: dát es 't beste!
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XXIII
‘Soorte bij soorte!’ jawel; maar Uleken, evenmin als Natsen, scheen haar ‘soorte’ te
kunnen vinden; en de jaren verliepen en zij werden stilaan oud. Zoveel veranderde
onmerkbaar om hen heen; zoveel van hun vroegere kennissen en schoolvriendinnen
waren reeds verdwenen en alles wat van uit die tijd nog overbleef, werd zo oud, zó
oud. Natsens moeder was gestorven, maar haar vader leefde nog en Ulekens ouders
leefden nog allebei. Maar wat waren ze oud en verschrompeld geworden! Wanneer
Uleken ze zo naast elkaar zag zitten, langs beide kanten van de haard, was het haar
soms te moede of zij onbekende wezens uit een vreemde wereld vóór zich zag. Zij
warmden hun stokkerige handen boven de likkende vlam en Uleken kreeg soms de
indruk of hun knokkelige vingers droge stokjes waren, die wel eens zouden kunnen
mee vlammen met het ander hout. Waarom zaten ze daar nog? Waarom bleven ze
nog leven? En als ze toch niet konden doodgaan, waarom gingen ze dan niet hun
laatste dagen verrentenieren in het dorp, zoals andere welgestelde boeren deden?
Uleken had er al zo dikwijls over gesproken en ook haar broer en haar zuster hadden
erop aangedrongen; maar de oudjes waren koppig; zij wilden niet, zij wilden alleen
blijven, daar waar zij hun leven lang gewoond hadden.
En zo hielden zij ook Uleken daar vast. Uleken wist nu wel heel vast en zeker, dat
zij niet meer trouwen zou; voor wie moest ze dan blijven sjouwen, daar op die
eenzame, verlaten hoeve? Natsen had zo dikwijls reeds het plan geopperd: samen
met hun beidjes rustig in het dorp gaan wonen; en Uleken had niets beters gevraagd;
maar dat kon niet voor haar, zolang de oudjes bleven leven en niet weg wilden,
evenmin trouwens als het kon voor Natsen, wier oude vader net zo koppig in zijn
hoekje bleef geankerd als haar eigen ouders
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in het hunne. Daar was nu eenmaal niets aan te doen; zij waren onverbiddelijk
gebonden en geboeid.
Zij klaagden daar niet over. Natsen klaagde niet en Uleken ook niet. Zij hielden
van hun oudjes. Wanneer zij hen uit hun slommerboel van de boerderij wensten te
halen, dan was het toch eerst en vooral voor het eigen welzijn van de oudjes. En toen
zij eenmaal begrepen hadden, dat de oudjes daarin vergroeid waren en dat alleen de
dood er hen uit zou halen, richtten zij beiden, zonder verder aandringen of mopperen,
hun leven daar naar in. Natsen werd de boerin op haar vaders hoeve en Uleken werd
de boerin op de hoeve van haar vader en haar moeder. Later, als zij vrij waren, zouden
zij samen hun leven inrichten, zoals ze dat wensten. Dat was nu eenmaal vast besloten
en dat vooruitzicht sterkte en troostte hen.
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XXIV
Middelerwijl was er toch ook een andere troost in Ulekens leven gekomen: Eulalietje,
het kleine ding van haar broer, waarvan zij meter was!
Eerst was het meer uit gevoel van plicht, dat zij er zich mee bemoeide. Om de
zoveel weken ging zij haar broer en schoonzuster opzoeken, en bleef er een paar
uurtjes, en speelde wat met het kind; meer niet. Maar het kind zelf hechtte zich
wonderbaar aan haar meter. Dat was een uitgelaten blijdschap, telkens als Uleken
daar aankwam en dikke tranen als Uleken weer weg wou gaan! 't Was als een hondje,
dat alleen zijn meester kent en door geen anderen gestreeld wil worden.
- 'k 'n Weet ik niet wat ik doarmee moet doen! lachte soms Fielemiene, half jaloers,
half gevleid. - Van os ge wig zijt 'n es er gien huis mee 't houen. Het es tante Uleken
alhier, tante Uleken aldoar! Stanus en ik we 'n tellen wij nie mier mee!
- Ha!... we zillen wij moeten eindigen mee z' aan Ule cadeau te doen! meende
Stanus half ernstig, half schertsend. Uleken kon het niet helpen, maar die
buitengewone gehechtheid van haar metekind vleide haar danig. 't Was werkelijk of
't haar eigen kind van vlees en bloed was en zij ging er dan ook mee om, niet als een
tante, maar als een echte moeder. Zij kreeg er alles van gedaan. Daar waar het aan
Fielemiene pruilerig weigerde te gehoorzamen, lei het telkens bij Ulekens eerste
verzoek het hoofd in de schoot.
Toen het zowat vier jaar oud was, begon het te zaniken om eens met Tante Uleken
naar de boerderij van grootvader en grootmoeder mee te mogen gaan.
- 't Es veel te verre en ge zij nog veel te kleine; ge zoedt verdolen! zei moeder.
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- 'k 'n Kan nie verdolen os ik bij tante Uleken ben! zeurde het kind.
Het zeurde zo en zanikte zodanig, dat de ouders, om ervan verlost te zijn, het
eindelijk eens met Uleken lieten meegaan. Dat moest hun gauw genoeg berouwen!
Eenmaal op de boerderij van tante wilde het verwende ding er niet meer weg. Geen
sprake van! Toen Uleken vond dat het de tijd was om naar moeder terug te keren,
begon het kind te huilen en te stampvoeten en klemde zich aan Ulekens rokken vast.
Zij wou niet, zij zou niet; voor het eerst weigerde zij aan tantes wil te gehoorzamen.
Uleken was radeloos; dreigementen noch beloften hielpen; zij was ten slotte
genoodzaakt iemand uit De Floncke op zijn rijwiel naar haar broeder toe te sturen
met het bericht, dat Eulalietje eerst de volgende ochtend zou terugkomen.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 3

537

XXV
Dat alles waren nog maar kindergrillen; maar toen de kleine Eulalie zes jaar oud
geworden was, deed zich een ander, veel gewichtiger vraagstuk voor.
Het werd de hoogste tijd, dat Eulalietje geregeld zou naar school gaan. Op het
afgelegen en heel onbeduidend dorpje, waar Stanus en Fielemiene woonden, bestond
er echter geen school. De kinderen moesten, ofwel elke dag heen en weer naar het
naastbij gelegen, ook nog vrij verwijderd dorp, ofwel in dat dorp bij vreemde mensen
of verwanten als kostgangers hun intrek nemen. Het dagelijks heen en weer trekken
voor zulk een klein meisje was veel te gewaagd en te ver en bloedverwanten of
vertrouwde kennissen hadden Stanus en Fielemiene er niet. Was er maar een klooster
geweest, zoals in het veel aanzienlijker dorp waar Uleken zelf zoveel jaren ter school
was gegaan! Maar dat bestond er niet en de ouders waren radeloos. Er werd daar
heel wat heen en weer over gepraat en getobd, tot Uleken, na enige tweestrijd en niet
zonder aarzeling, eindelijk voorstelde:
- Wel, os ze toch ievers moet uitbesteed worden, loat ze dan liever bij ons komen
weunen!
Fielemiene en Stanus bekeken elkaar en hun ogen straalden. Zelf hadden zij niet
het voorstel durven opperen, maar zij hadden het er toch wel enigszins listig op
aangelegd, dat het van Uleken zou uitgaan. Zij dankten jubelend en namen dadelijk
aan. Eulalietje, die op de boomgaard met een springtouw danste, werd geroepen.
- Eulalietsje, woar zoede liever noar schole goan: noar Broakel, mee de kinders
hier uit de gebuurte, of noar 't kluester van Akspoele, woar dat tante Uleken in den
tijd geweest hee?
- En woar zoe'k meugen blijven sloapen? vroeg dadelijk de
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kleine.
- Woar da ge wilt: hier thuis, of ginter in 't kluester... bij tante Uleken.
- Bij tante Uleken! Bij tante Uleken! Bij tante Uleken! gilde de uitgelaten kleine,
opspringend van blijdschap.
En zij klampte zich aan Uleken vast en liet haar niet meer los.
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XXVI
Een aardig jong dingetje, recht op haar fijne beentjes en met een hoofd van blonde
krulletjes, liep nu elke dag, naast de andere kinderen, van het gehucht De Floncke
naar en van het dorp heen en weer.
Zij droeg haar boterhammen in een gevlochten korfje en at die om twaalf uur, met
nog een paar andere kleinen, in Irma's winkeltje op. Uleken had zich van lieverlede
verzoend met Irma, en natuurlijk ook met Fietrientje, die heel gelukkig was met haar
veel oudere Marzelien en reeds drie kinderen had, waarvan een de leeftijd had van
kleine Eulalie, naast wie het, in 't klooster, op de schoolbanken zat.
Eulalietje was nu al acht jaar oud en leerde, dat het een plezier was. Als Uleken
bij toeval naar het dorp ging en bij de nonnetjes over het leren en 't gedrag van haar
nichtje informeerde, hoorde zij loftuigingen zonder eind. Eulalietje was altijd van
de twee of drie eersten van haar klas en ook op haar gedrag hadden de zustertjes niets
aan te merken. Zij waren trots en blij met zulk een leerlinge.
Uleken voelde zich gelukkig. Nu had ze toch werkelijk een toekomstdoel in 't
leven. Als haar stokoude ouders nu kwamen te sterven, zou ze toch niet eenzaam
blijven zitten: zij had het kind om voor te zorgen.
't Was meer en meer háár kind geworden. Naar haar eigen ouders taalde het niet;
het was alsof die niet bestonden. Er was daar nog een zusje en een broertje bijgekomen
en Stanus en Fielemiene kwamen nu en dan wel eens horen, hoe Eulalietje het stelde;
maar zij waren wel zeer blij, dat Uleken hen althans van die last verlost had en spraken
nooit meer van het kind bij zich aan huis terug te nemen. Dat leek nu wel een
uitgemaakte zaak, hoewel het nooit in duidelijke woorden uitgesproken was: Eulalietje
bleef vast bij tante Uleken
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wonen; dat zou nu wel niet meer veranderen.
't Was Uleken somtijds te moede, of ze zichzelf terugzag, o zoveel lange jaren
geleden. Veel mensen hadden het reeds zo dikwijls gezegd, dat het nichtje zo bijzonder
op haar tante leek en Uleken ging het nu ook van lieverlede zien en dat vergrootte
nog haar vertedering. Ja, ook Uleken droeg destijds zulke blonde krullen; ook Uleken
hield zich kaarsrecht op fijne beentjes; en zelfs in de manier van spreken en lachen
was er gelijkenis. En eens kwam Natsen met in elkaar geslagen handen op het
boerderijtje aan en jubelde:
- Wel, Ule, 'k hè doar toch moeten kijken noar Eulalietje binst da ze mee d'ander
kinders kuerdeken danste. Da was nou toch percies lijk of ge 't zelve woart, viertig
joar geleên, os we te goare dansten, mee de meiskes uit De Floncke.
- 'k Geluef het! antwoordde Uleken vertederd. - 'k Zie zelve somtijds de
gelijkenesse, os ik heur azue zie spelen.
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XXVII
Van de twee stokoude oudjes, die zij altijd met de knokkelige handen over 't vuur
vond zitten, nam Eulalietje al niet veel notitie. Wat zou ze ook? Iedere ochtend en
avond zei ze altijd heel beleefd ‘goen dag’ en ‘goen oavend, gruetvoader en
gruetmoeder!’ zoals de nonnetjes uit het klooster haar dat opgelegd hadden; maar
daarmee was ze dan ook uitgepraat en de oudjes, van hun kant, vroegen ook niet
meer. Grootvader zat meestal zijn kort stenen pijpje te roken langs welks steel
kwijlstraaltjes naar beneden lekten, en 't was alsof grootmoeder onophoudend aan
iets zat te kauwen; haar mummelende mond was altijd in beweging en zij keek soms
haar kleinkind aan met zulke ogen van bevreemding, alsof ze nog maar steeds niet
kon begrijpen, hoe het daar aan huis gekomen was en er maar aldoor bleef. Grootvader
zat soms diep in zichzelf te glimlachen, alsof hij dacht aan heel, heel lang verleden
grappige dingen, die nu nog vrolijke herinneringen in hem opwekten en grootmoeder
scheen meer dan eens iets te willen vragen, terwijl zij Eulalietje met haar vreemde
ogen aankeek. Doch het gebeurde nooit: grootvader lokte voort aan zijn kwijlend
pijpje en grootmoeder bleef mummelen met haar tandeloze mond, alsof zij Eulalietje
alweer vergeten was.
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XXVIII
Eens, op een winter-schemeravond, toen Eulalietje verkleumd met de andere kinderen
van het gehucht van school terugkeerde en daar nog even stond te kijken met de
handjes in haar wollen wanten, naar de jongens, die met ijsstoelen over de bevroren
sloot reden, kwam Uleken gejaagd naar buiten en riep van op de drempel met een
vreemde stem:
- Eulalietsje, kom ne kier ziere in huis. Toe, hoast ou!
Het kind liep rennend dwars over de boomgaard, alsof zij iets vrolijks verwachtte;
maar toen ze binnen was keek ze met ontsteltenis naar de gezichten van Uleken en
Natsen, die allebei met roodgekreten ogen schreiden.
- Gruetmoeder es gestorven! weeklaagde Uleken. - Azue al mee ne kier, van den
uchtijnk, binst da ze 'n potse káffee dronk.
Eulalietje keek met grote, heldere, ernstige ogen op. Zij zei niets; zij wist niet wat
ze zeggen moest; ze haalde haar zakdoek uit en begon ook te schreien.
- Wilde gruetmoeder nog ne kier zien? vroeg Uleken weemoedig.
- Joajik! fluisterde 't kind, dat niet dorst weigeren.
Zij gingen in de ‘beste kamer’ naast de keuken en daar lag grootmoeder op haar
bed, zo stil, zo wit, zo geel, zo helemaal anders, dan ze in het leven was.
- Dat 'n es gruetmoeder niet! fluisterde het kind met angstogen.
- Jawel, 't es gruetmoeder; kom, ge moet 'n gebedeke lezen, vermaande Uleken.
Zij knielden alle drie op stoelen en baden met vroom neergebogen hoofd. Op de
tafel bij het bed brandde een waskaars naast een wit wijwatervat met palmtakje; en
grootmoeders handen waren strakgevouwen om een rozenkrans, alsof zij
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mee bad.
Daar ging de deur stil open en grootvader strompelde binnen. Hij knikte zonder
tranen; zijn houterige handen bibberden.
- Kom, voader; 't 'n es nie goed veur ou! fluisterde sussend Uleken.
Zij nam hem bij de arm, hield hem een ogenblik stil voor het doodsbed, draaide
hem zachtjes om en leidde hem uit de kamer. Natsen en Eulalietje volgden op de
tenen. De dode bleef alleen in strakke roerloosheid, met de ogen die dicht waren, en
de houterige handen om de rozenkrans. Buiten, in de schemering, klonk nog duidelijk
het gejoel van de jongens op de bevroren sloot.
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XXIX
Nu zat grootvader alleen bij de haard. De lege stoel van grootmoeder stond tegenover
hem en hij keek er dikwijls naar, alsof hij wachtte, dat iemand daar de onbezette
plaats zou komen innemen. Hij rookte weer zijn pijpje dat kwijlde, maar hij glimlachte
niet meer in zichzelf; hij zat daar maar willoos en futloos zonder doel en bijna zonder
leven.
Uleken, de knecht, de dienstmeid, het kleine meisje, zij vergaten 't soms, dat hij
daar nog aldoor zitten bleef. Somtijds, in schemeruren, als de vroege winteravond
reeds vóór vier uur door de kleingeruite raampjes onder de bruingerookte balken
kwam aansluipen, schrikten zij, wanneer zij onbedacht, tegen zijn leunstoel aanstieten.
Hij zat daar als een mummie; zij dachten soms, dat hij er dood zat.
Eens, op een schemeravond, waren zij langer dan gewoonte, in stallen en schuren
bezig geweest, 't Had heel de namiddag dik gesneeuwd en 't was daarop gaan vriezen;
zij hadden het druk, daarbuiten, om nog alles, vóór de nacht, goed toe te dekken en
te verzorgen. Uleken, de knecht en de meid, en zelfs Eulalietje, allen hielpen vlug
en vlijtig mee. De nacht was gans gevallen, toen zij eindelijk weer binnenkwamen.
Uleken stak gauw de lamp aan en keek bezorgd naar het haardvuur. De houtblokken
brandden nog en speelden met likkende tongetjes tegen de zwartgerookte schoorsteen
wand. Uleken wierp er een volle greep rijshout over en dadelijk vlamde het krakend
en lustig hoog op. En toen eerst merkte zij, met enige verbazing, dat vaders leunstoel
leeg was.
- Voader, woar zijde gij? riep Uleken naar de ‘beste kamer’ toe.
Er kwam geen antwoord.
- Voader, zijde gij al noar ou bedde? 't Es nog zue vroeg! herhaalde zij, meteen
de slaapkamerdeur openend.
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't Was donker in de slaapkamer en nog steeds kwam er geen antwoord.
- Melanie, breng mij ne kier de lante! riep Uleken.
Met haast nam de meid de lamp en liep ermee in de kamer. - Hij 'n es hij in zijn
bedde niet! hoorden de knecht en Eulalietje de twee vrouwen angstig zeggen.
Zij kwamen haastig met de lamp weer in de keuken en herhaalden met verschrikte
gezichten:
- Hij 'n es hij in zijn bedde niet en in de koamer uek niet.
- 'k Peize dat hij ne kier langs achter buiten gegoan es, zei kalm de knecht. Hij
stond op, ging door het achterhuis en de vrouwen hoorden hem geruststellend zeggen:
- Ziede wel! D'achterdeure stoa open.
- Es hij doar? vroeg Uleken.
- 'k 'n Weet nie; 'k zal ne kier kijken. Boas?... woar zijde dan? hoorden zij de knecht
naar buiten roepen.
- 'k 'n Zie hem nie; 'k 'n huer hem nie! herhaalde de knecht.
- Es hij doar? herhaalde Uleken met angstogen.
En voor de tweede maal riep hij luider:
- Boas!... Woar zitte dan?
Er kwam geen ander antwoord dan 't hol geblaf van een paar honden uit de buurt.
Uleken barstte plotseling in tranen uit. - Hij es wiggegoan. Hij zal op den dompel
zijn! snikte zij. De knecht kwam weer in huis met een bezorgd gezicht.
- We zillen op zoek moeten goan! meende hij.
- Hij zal verdolen, hij zal duedvriezen in de snieuwe! jammerde Uleken.
Zij stonden daar even met hun vieren, radeloos, elkander met grote, angstige ogen
aankijkend. Er was geen tijd te verliezen, 't werd nacht, zij moesten dadelijk op zoek.
De knecht hield de brandende stallantaarn in de hand. Hij was klaar.
- 'k Zal meegoan! zei Uleken en sloeg haastig een wollen doek om hoofd en
schouders.
- Ik goa uek mee, tante! kwam Eulalietje bevend tegen Uleken gedrongen.
- Joa, moar, ik 'n blijf allien op 't hof niet; 'k ben veel te schouw! riep beslist de
meid, en zij liep ook een warm hoofddeksel halen.
Zo gingen zij met hun vieren, nadat zij de voordeur gesloten
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maar de achterdeur op een kiertje gelaten hadden. Wie weet? Vader kon soms
terugkomen, zoals hij vertrokken was, terwijl zij naar hem zochten. In 't voorbijgaan
maakten zij Duc; de waakhond, los, die zich in het gerinkel van zijn halsband schudde
van plezier en lustig met hen meeliep.
Eerst gingen zij even rondom het huis en de stallen. De knecht hield de lantaarn
dichtbij de grond om de sporen van vaders voetstappen op de sneeuw te volgen. Hij
zag ze eerst heel duidelijk herkenbaar, linksom achter de gevel van het huis, dwars
over de boomgaard, in de richting van de schuur. Daar kwam er verwarring met hun
eigen stappen. Zij liepen in elkaar en uiteen; er was geen richting meer te volgen.
De knecht hief zijn lantaarn hoog op, zodat hij duidelijk de muren en de deuren van
stalling en schuur bescheen en riep met harde, duidelijke stem:
- Boas Elemetier?... Zijde gij doar?
Zij bleven alle vier met scherp gespitste oren even roerloos op de sneeuw staan
of ze soms, hoe zwak ook, enig geluid vernamen, dat hun de weg wijzen kon. Niets...
niets... Alleen 't geblaf van honden op omgevende boerderijen en ergens een vlegel,
die dorste, rustig, in doffe, gelijkmatige cadans.
De knecht trok een voor een de deuren open. - Boas Elemetier... zijde doar? riep
hij telkens met zo duidelijk mogelijke stem, want grootvader was hardhorig; maar,
van nergens kwam een antwoord; zij hoorden alleen het geritsel van 't stro, dat de in
hun rust gestoorde koeien en kalveren onder zich verschoven.
- Hij 'n es op 't hof niet, dát es zeker! zei de knecht beslist, - Moar, och Hiere, woar
es hij dan toch? weerklonk de klaaglijke stem van Uleken.
- We zillen zoeken tot da w'hem vinden! antwoordde de knecht vastberaden. Zijn
flinke kordaatheid gaf de zwakke vrouwen weer wat moed in; zij volgden hem trouw
in het schijnsel van de lantaarn, die hun blauwachtige schimmen gedrochtelijk deed
dansen over de bevroren, krakend-witte sneeuw.
Bij 't ingangshek boog de knecht weer diep tegen de grond. - Hahaa! hier hên we
't boasken were! hoorden de vrouwen
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Hem jubelen. Hij riep hen bij zich en wees hun de onmiskenbare sporen van
grootvaders platte klompen naast het hek.
- Ziedewel! riep hij, - hij es in de richtijnge van De Floncke toe! 't 'n Zoe mij niet
verwonderen, dat hij ginter op zijn gemak 'n puipke zat te smueren en 'n dreupelken
zat te drijnken.
- O, dat 'n geluef ik niet! zei Uleken neerslachtig. - Hij 'n es da nie geweune. Hij
'n heet er in gien joaren mier geweest. Maar toch, zij waren allen ietwat opgelucht,
omdat zij nu althans met zekerheid wisten, welke richting hij was uitgegaan; en met
een vage, zachte hoop in 't hart schreden zij naar De Floncke toe.
De sneeuw lag dromerig-wit tussen de naakte bomen van de landweg en in de
hoge, donkerblauwe hemel was het een tintelende flikkering van sterren, alsof daar
ergens een groot mysterieus verlichtingsfeest gevierd werd. Due liep snuffelend links
en rechts vooruit en zijn donkere, gluipende gestalte deed denken aan een wolf of
een duivel. Het viertal volgde met de brandende lantaarn en het kraken van de sneeuw
onder hun voeten klonk als de zuchtende klacht van hun zoekende zielen.
Daar stond De Floncke achter haar rijtje lindebomen, op een pleintje, zijlings van
de weg. Lichtstreepjes barstten door de dichte luiken; men hoorde vaag gestommel
van beweging daarbinnen. De knecht klopte de sneeuw van zijn klompen, opende
de portaaldeur en trad binnen.
- Elk ne goen oavend. Es boas Elemetier hier niet? hoorden de anderen hem vragen.
Maar zij wachtten niet op 't antwoord. Zij traden insgelijks binnen en wisten reeds,
dat grootvader er niet was, nog voor de waard uit De Floncke niet zonder enige
verbazing had geantwoord:
- Boas Elemetier? Nien hij, jongen; hij 'n komt hij hier noeit.
Met hopeloos-wringende handen trad Uleken naar voren.
- Voader es van 't hof wiggedompeld en we zoeken hem, schreide zij.
- Wa zegde doar?! riep de baas. En zijn twee meisjes, die bij een tafeltje zaten te
speldewerken, legden de klosjes neer.
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Een jonge lummel, die met de armen op de roetjes van de kachel half ingedommeld
zat, keek onverschillig op.
Er was een stilte.
- Zet ulder! nodigde de waard, stoelen aanbiedend.
- O, nie, merci! antwoordde Uleken neerslachtig. - We moeten verder zoeken.
W'hoân zue gehoopt, dat hij hier meschien zoe zijn.
- Hij 'n komt hij hier noeit, jong! herhaalde de baas.
Uleken oordeelde, dat men daar zo niet weg kon gaan en vroeg aan haar knecht
Remi en Melanie, de meid, of zij iets wilden gebruiken.
- Ha... 'n gloas bier! lachte Remi de traktatie tegen. Ook Melanie glimlachte en
wilde wel graag een glas bier.
- Es da Stanus' kleine? vroeg een van de kantwerkstertjes vriendelijk naar Eulalietje
kijkend.
- Joa 't; ze wordt al gruet, ne woar? zuchtte Uleken.
- Oo...! 'k 'n zoe ze nie mier herkend hên! verzekerde 't meisje.
De baas kwam met de glazen uit de kelder en Remi en Melanie tikten aan.
- Santus.
- Santus.
Remi ledigde 't zijne in één lange teug. Melanie had ietwat meer moeite.
- 't Val wa koele mee die kouwe, meende zij, en lachte even. Remi had zijn pijp
aangestoken en smakte gezellig.
- Kom, we moeten hem ieverst uithoalen! riep hij, luchtig de lantaarn opnemend.
- 't Es t'hopen! zei de baas hen tot aan de portaaldeur begeleidend.
De kantwerkstertjes wensten vriendelijk ‘goen oavend’ en knikten glimlachend
naar Eulalietje. De slaperige lummel op de kachelroetjes keek hen onverschillig na.
Duc, die buiten bij de deur de wacht gehouden had, sprong en blafte van blijdschap,
toen hij zijn volk terugzag.
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XXX
Waar nu naartoe?... Zij stonden daar even radeloos bij de lindekens, onder de
strak-bloeiende sterrenhemel. Uleken kon haar angst en droefheid niet beheersen;
zij schreide wanhopig.
- Ge moet koeroaze hên, bezinne. We zillen zoeken tot da w'hem vinden! zei Remi,
die door het bier gans opgemonterd was.
- We 'n zillen hem nie levend mier zien! snikte Uleken. - Tuttuttut... We zillen
hem vinden, zeg ik ou!
Eulalietje kwam zich tegen haar tante aanvleien en nam haar troostend de hand.
- We zillen onderwig nen onzevoader lezen, tante, fluisterde zij zacht.
Remi maakte een soort plan op.
- Loat ons nou iest, zei hij - noar 't hof van Natsen Verschelde goan. Vinden w'hem
doar niet, we goan tot aan Broospèrs hof. Es hij doar uek nog niet, we goan tot aan
't kastiel.
- Tot aan 't kastiel?! schrikte Uleken.
- Joa zeker, tot aan 't kastiel. Menier Santiel, as burgemiester van de gemiente,
moet in kennesse gesteld worden mee da geval en hij zal ons meschien de sampitter
mee geven om t' helpe zoeken.
- Och Hiere! jammerde Uleken.
- Tot aan 't kastiel, dus! voer Remi opgewonden voort. - En, os we doar uek nie
clair 'n komen, noar 't dorp, bij Irma!
- Och Hiere, zue verre 'n zoedt hij nie geroaken! zuchtte Uleken.
- Dat 'n wete gij niet! Ouwe meinschen hên somtijds zuk 'n oardige gedachten!
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- In elk geval, zei Uleken, - ier da we zue verre goan loat ons toch iest nog ne kier
noar huis goan kijken. Wie weet of hij uit zijn eigen nie weeromme gekierd 'n es.
Die woorden gaven plotseling weer enige hoop. Allen begrepen de mogelijkheid.
Zij talmden niet langer; zij stapten vlug, als eensklaps aangetrokken, naar de boerderij
terug. De stallantaarn danste wild hun schaduwen over de krakende sneeuw. Bij 't
hek aarzelden zij even, het licht omhoog, kijkend met speurende ogen. En Remi riep
weer, met harde, heldere stem:
- Boas Elemetier...! Woar zijde gij?
Roerloos, met kloppend hart, stonden zij te luisteren. Stilte alom. Enkel 't geblaf
van de honden op de hoeven en heel in de verte, een trein, die met langgerekt geruis
door de sonore winteravond reed.
- Oo... gien kwestie van... schudde Uleken droevig het hoofd.
Zij stapten het erf op, kwamen bij de achterdeur. Zij stond nog steeds op een kier,
precies zoals zij haar gelaten hadden. Zij drongen binnen, zochten heel het huis af.
- Voader, woar zijde gij toch? weeklaagde Uleken. Maar geen antwoord kwam.
- 't Es om zot te worden! 't Es om iets van te krijgen! snikte Uleken.
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XXXI
Zij kwamen op de boerderij van Natsen. Natsen schrikte geweldig, toen zij hen zo
onverwacht vóór zich zag. Haar ogen gingen rond open; haar beide opgeheven handen
schetsten een gebaar als van zelfverdediging.
- Wa zegde doar! Wa zegde doar? jammerde zij. - Ha ba nie jong, we'n hên wij
hem niet g'huerd of gezien! Woar zoed' hij toch meugen zijn! Zoede gien dreupelken
drijnken om ulder altroassie af te spoelen? Och Hiere! da zijn toch dijngen!
Uleken had geen de minste zin in dreupelkens drinken, maar Remi's ogen blonken
en hij liet zich tweemaal inschenken. Ook Melanie wilde er wel eentje; het was zo
koud buiten. - Ha! wa zal voader doar toch van verschieten! zuchtte Natsen. - Gelukkig
es hij al in zijn bedde!
- We moeten verder zoeken; we meugen gienen tijd verliezen! vermaande Remi.
Hij stak een verse pijp op en loodste de anderen met zijn lantaren voor, naar de
boerderij van Broospèr.
- 'k Zal ne huele ruezenkrans veur ulder lezen, beloofde Natsen hen tot aan de
voordeur begeleidend.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 3

552

XXXII
Moed hadden ze niet meer. Zelfs Remi had zijn optimistische stemming verloren.
Zij gingen maar verder uit plichtbesef, om zich niets te verwijten te hebben. Toen
ze bij het kapelletje kwamen, aan de driesprong onder de linden, trok Eulalietje tante
bij de hand en fluisterde:
- Tante, zoen w'hier toch uek niet 'n onzevoaderken en 'n weesgegroetsjen lezen?
- Joa w'! zei Uleken. - Wie weet; 't 'n kan toch noeit gien kwoad.
Remi zette zijn lantaren in de sneeuw en zij knielden alle vier, met gevouwen
handen, op het houten banksken. Achter zijn groengeverfd tralieluik stond het
Lievevrouwtje hiëratisch-strak in haar wit, met sterren bezaaide gewaad met het
kindeke Jezus op de arm. Het kroontje op het hoofd had doffe glanzingen; de sluier
hing in doorschijnend-strakke plooien naar beneden; de neergeslagen ogen schenen
zoet te staren op het weifelend vlammetje van 't oliepitje, dat aan haar voeten brandde.
Zij baden alle vier met diepe vroomheid. Achter het heel klein, witgekalkt
kapelletje, donkerde de nacht onder de linden; maar rechts en links was de sneeuw
als een kleed van glinsterende reinheid uitgespreid. Waar was nu toch vader? Waar
was nu toch vader? Waar mocht hij dompelen in die koude, witte nacht onder de
eindeloze, donkerblauwe hemel, waarin de sterren zo machtig flonkerden? De
immensiteit vergrootte het mysterie. Zij waren zelf als nietige, verdwaalde zwervers
in die eindeloosheid. God in de hemel wist, maar niemand anders. Hij kende hun
droefheid en volgde hun zoeken, maar hij openbaarde zich niet. Zij waren te klein
en het mysterie was te groot.
Zuchtend maakten zij het kruisteken en stonden weer op. Op
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het kasteel hoorden zij 't galmen van een bel.
Zij kwamen aan de boerderij van Broospèr, waar de waakhonden geweldig blaften.
Er had in de duisternis een kort gevecht plaats met Duc, die dreigend door Remi
teruggeroepen werd en een klap kreeg. Hij jankte even.
- Wa scheelt er dan? riep de harde stem van Broospèr, die meteen zijn voordeur
openrukte en op zijn drempel stond. - Hedde gij voader uek nie gezien? vroeg
moedeloos Uleken, bij voorbaat zeker van het antwoord.
- Ha, Uleken, ge zij 't gij! antwoordde Broospèr verbaasd. - Wie zoe da gepeisd
hên, zue loate! Kom binnen, kom binnen. Voader, zegde! Zijde gulder voader kwijt?
- Joa w'; en we zoeken hem vruchteloos. Hij es mee den donkeren wiggegoan,
binst da we in de stallen woaren en we 'n keunen hem nievers mier vinden.
Zij traden binnen. Zij zagen een tafel omringd door dienstboden en kinderen, die
bezig waren met eten. Eemlie van de Weghe, Broospèrs vrouw, was ijverig aan het
bedienen en haar zwaar figuur getuigde, dat zij alweer in verwachting was. Lepels
en vorken bleven even roerloos in de handen en alle ogen waren op de
binnenkomenden gevestigd.
- Ba zue... ba zue... voader es wiggeluepen! herhaalde Broospèr verwonderd,
zonder echter veel ontroering. - Ziede niet alwoar dat hij gegoan es? Keunde zijn
spuer niet volgen op de snieuwe?
- W'hên 't keune volgen tot in de stroate, noar De Floncke toe, moar verder niet,
berichtte Remi.
Langzaam begonnen vorken en lepels weer te bewegen. Alleen de oudste zoon,
die een jaar of veertien was, keek roerloos, met strakke ogen, naar Eulalietje.
- Ha, jongens, da zijn dijngen; azue dompelen in de snieuwe! zuchtte Eemlie van
de Weghe.
Uleken was op een stoel ineengezakt en wreef met haar zakdoek aan de ogen.
Triestig keek zij naar Eemlie en haar drukke schaar kinderen en even kwam de
gedachte in haar op, dat zij zelf nu in de plaats van Eemlie had kunnen zijn, als ze
destijds op Broospèrs herhaalde huwelijksaanzoeken was ingegaan. Andere zorgen
zou ze dan gekend hebben, minder hard misschien zou de ramp met vader haar
getroffen
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hebben; maar zij had een afkeer van Broospèr; nog nooit had ze een voet, in zijn huis
gezet en nooit wellicht zou zij er gekomen zijn als het niet was geweest om haar
vader te zoeken. Toch voelde zij niet meer als vroeger die angstige weerzin voor
hem. Als hij haar nu maar met raad of daad kon helpen. - Ik zoe noar 't kastiel goan,
bij den burgemiester, meende Broospèr. - Als huefd van de gemiente es 't zijn plicht
ulder t' helpen.
- We goan d'r van hier noar toe, zuchtte Uleken. - We zoeken 't al af. We 'n zoen
ulder zue loate nie gederangeerd hên, as 't nie was ter wille van voader, excuseerde
zij zich.
- Dat 'n es gien derangement! zei Broospèr. - Kijk, os g'hier al achter uitgoat, zijde
sebiet aan 't kastiel. Wete watte, 'k zal 'n endeken meegoan; ge 'n zoedt de wig almets
nie vinden in de snieuwe.
- Voader, mag 'k uek meegoan? vroeg de oudste zoon, plotseling opstaand.
- Zijde zot, jongen? antwoordde Broospèr ruw.
- Eulalietje goa wel mee! griende de kleine teleurgesteld.
- Miende gij meschien da ze da veur heur plezier doet! snauwde de vader.
De kleine zakte op zijn stoel en sloeg met zijn vork op de tafel.
- 'k Wille meegoan noar 't kestiel! snikte hij.
- Thuis zilde blijven! gilde Broospèr en gaf de kleine een klap op zijn kop, dat hij
huilend ineenkromp.
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XXXIII
Zij liepen langs achter over de boomgaard. Remi met de lantaren voorop, Broospèr
naast Uleken, die krampachtig Eulalietjes hand vasthield. Melanie volgde.
Uleken was bang. Bang dat Broospèr weer zou proberen haar in 't duister te
omarmen, zoals hij gedaan had, jaren geleden, toen zij van het nachtfeest op 't kasteel
terugkeerden. Doch haar angst bleek ongegrond. Hij deed niets. Die tijd was voorbij,
ofwel hij durfde nu niet. Hij bracht hen door het achterhek op een aardeweg, die
recht op de kasteeldreef uitliep en zei: - Goa moar opzij, noast de keuken. D'r es doar
'n belle. De veurdeure zal woarschijnlijk gesloten zijn. Ala! de goe nacht. En 'k hope
da ge voader gauwe zult vinden!
Door 't open hek kwamen zij in 't kasteelpark en volgden links een brede laan met
hoge bomen. Het kasteel schemerde statig, achter 't besneeuwde grasveld en de
dichtgevroren vijver. Zij zagen het indrukwekkend bordes met de arduinen treden.
De voordeur leek dicht en somber, zoals Broospèr voorspeld had; zij gingen links
onder 't bordes en om de hoek zagen zij de blinkend-koperen knop van de bel. Remi
trok en belde.
Onmiddellijk ging een hele bende honden achter het kasteel aan 't blaffen. 't Was
of ze wel twintig waren. De ganse omgeving weergalmde er dreigend van. Een van
hen hield na de anderen nog een langgerekt gehuil aan, dat akelig klonk. - Houd Duc
goe vaste! zei Uleken angstig tot Remi.
De deur werd geopend op een korte, witte gang en een livreiknecht trad voor, de
bezoekers achterdochtig monsterend.
- Meniere, vroeg Uleken beleefd, - zoe 'k menier Santiel nie 'n minuutse keune
spreken?
- Meneer es aan toafel, antwoordde de knecht, - en 'n wil nie gederangeerd worden,
binst dat hij dineert.
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Gedrukt keek Uleken de dienstknecht aan. In de hel verlichte gang zag zij achter een
glazen deur een grote schemerige vestibule met sierplanten en een brede trap met
rode loper. Ergens in de diepte siste een braadpan en fijne etenslucht kwam naar
boven.
- 't En es moar ter wille van voader, zuchtte zij. - Hij es in de tachentig en hij es
van den oavend allien op den dompel gegoan. We zoeken hem overal en we 'n vinden
hem nievers. 't Es ne pachter van meniere. Os meniere ons meschien 'n briefken zoe
willen meegeven veur de sampitter, om ons t' helpen zoeken...
- 'k Zal 't ne kier vroagen... wacht hier 'n beetse. Hoe es de noame?
- Elemetier, meniere; Belzemien Elemetier. Menier Santiel kent hem genoeg.
De knecht verdween vlug door gang en glazen deur en vestibule, en Uleken en
Eulalietje zagen in 't verschiet een andere deur open en weer dicht gaan. Remi en
Melanie waren met Duc buiten gebleven.
Een tamelijk lange poos verliep. Uleken en Eulalietje, onbeweeglijk op de mat,
hoorden in de stilte de elektrische ganglamp zingen. Toen ging de deur achter de
vestibule weer open en dicht en de knecht verscheen met een couvertje in de hand.
- Dit es 'n woord veur de sampitter, om ulder t' helpen zoeken, zei hij. - Menier den
burgemiester vroagt of g'hem morgen, - moar nie mier van den oavend - den uitslag
wilt komen melden.
- Merci, meniere, ge zij wel bedankt! antwoordde Uleken, zorgvuldig het envelopje
verbergend. De knecht opende de deur en weer stonden zij buiten in de sneeuw.
De hondenhorde blafte geweldig hun aftocht na. Duc antwoordde even, met
kwaadaardig gesnauw, waarop dan weer een langgerekt en akelig gehuil terugklonk.
Nu volgden zij de lange, rechte beukendreef, die op de steenweg naar het dorp toe
uitliep. De sneeuw lag dun verspreid over de grond onder de hoge gewelven van de
kruinen, maar al de stammen waren langs de ene kant als 't ware wit beschilderd,
daar waar de wind de sneeuw er tegenaan geslagen had. Zo kwamen zij weer, als uit
een tunnel, in de wijde
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blankheid van het open veld.
Remi raasde, vloekte:
- Verdome! Verdome! Woar goan w'hem toch vinden?!
- Nie vloeken, Remi, dat 'n helpt niet! berispte Uleken. Remi knarsetandde en zei
niets meer. Zij repten zich, hijgend. Bij elke korenschelf, bij ieder mesthoopje tilde
Remi zijn lantaarn in de hoogte, of vader daar soms achter lag. Duc liep snuffelend
rechts en links, maar diende feitelijk tot niets. Het sloeg acht uur op de kerktoren,
toen zij bij de eerste huizen kwamen. Het dorp scheen reeds half ingeslapen, zonder
een mens op straat, met hier en daar slechts een paar lichtstreepjes achter gesloten
blinden. De veldwachter woonde dicht bij Irma; maar vóór ze bij hem gingen
aankloppen, trokken ze eerst eventjes bij Irma binnen.
- Ha!... woar goan we da schrijven...! begon Irma verrast. Maar zij zag de bedroefde
gezichten en vroeg terstond, met angststem:
- Toch gien zwoarigheid, hoop ik?
Uleken brak in tranen uit.
- Voader, snikte zij; - voader... en vertelde de droeve gebeurtenis.
Irma sloeg haar handen van ontzetting in elkaar en uit de somberste hoek van 't
kamertje ging een trage, holle stem op, van iemand, die Uleken bij 't binnenkomen
niet zo dadelijk had opgemerkt en die vroeg:
- Was hij wel goed bij zijn verstand, de loatste doagen?
- Och Hiere, Marzelien, zitte gij doar? schrikte Uleken.
- Lijk of ge ziet! antwoordde kalm Marzelien, zijn handen warmend over de roetjes
van de kachel.
Uleken keek hem aan en weer zag ze, als vroeger, dat beenderig, tanig gezicht,
dat haar altijd aan een doodshoofd deed denken. Hij was haast niets veranderd met
de jaren; alleen zijn ogen keken wat holler en zijn grove handen waren rimpelig
geworden. 't Was haast niet te geloven, dat die oude man de vader kon zijn van
Fietrienes drie jonge kinderen. Hij imponeerde Uleken, die beefde en smachtend
naar hem opkeek als verwachtte zij, dat hij haar door zijn wijze raad uit de doodsangst
zou helpen.
- We 'n hên wij niets bijzonders aan hem gemerkt; hij was
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hij lijk altijd, zuchtte zij. - We zijn op wig noar de sampitter, of hij ons wilt helpen
zoeken.
Een sardonische glimlach grijnsde even over Marzeliens gelaat, in de donkere
hoek waar hij zat.
- De sampitter! zei hij langzaam, op schampere toon. - Jaja, de sampitter. Wete
gulder wat dat de sampitter aan dees ure doet? Gruete dreupels drijnken in 't
Boldershof, mee nog twie of drij ander dronkoards lijk hij.
- Zoede nie peizen, dat hij ons zal willen helpen zoeken? 'k Hè 'n briefke mee van
menier Santiel, zei Uleken bedeesd. Marzelien barstte in een hoongelach uit.
- Ge ziet da van hier! schimpte hij.
Wanhopig keek Uleken hem aan. Zij dacht: ‘Waarom biedt gij u niet aan om ons
te helpen!’ Maar zij voelde instinctmatig, dat ze 't hem niet vragen moest. Zij voelde,
dat er nog een geheime wrok in hem zat van vroeger, omdat zij hem destijds van de
hand gewezen had. Zij zag het in de uitdrukking van zijn ogen, waarin bijna iets als
leedvermaak schitterde. - Wa zoede gij ons aanroan van te doen, Marzelien? vroeg
ze enkel, op nederige toon, als om hem te vermurwen.
Hij scheen even diep en ernstig na te denken. Zijn doodskop staarde naar de donkere
ruiten. Allen keken angstig-wachtend naar hem; zij hingen aan zijn lippen. Toen
orakelde hij met een grafstem:
- G'hèt gezocht en 't 'n heeft niets geholpen. G'hèt ulder plicht gedoan; huel ulder
plicht. Goa were noar huis en bidt den ganschen nacht. God zal ulder meschien
verhueren. Uleken knikte langzaam en herhaaldelijk met het hoofd en ook Irma,
Remi en Melanie hoofdknikten. Eulalietje, roerloos, staarde met grote, ernstige ogen
naar die oude, wijze man in zijn donkere hoek.
- Da moete doen, jonk! zei eindelijk Irma met diepe overtuiging.
Uleken aarzelde. Zouden ze dus niet naar de sampitter toe gaan? Zij vroeg het nog
even, met bedeesde stem.
- Nie goan... rechte were noar huis goan... en bidden... huel de nacht... orakelde
Marzeliens holle stem.
Zij gingen... Zwaar gedrukt, zonder hoop, machinaal gehoorzamend, verlieten zij
Irma's huisje.
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XXXIV
Zij haastten zich. Zij verloren geen tijd meer met nutteloos kijken en zoeken achter
korenschelven of mesthopen; zij stapten recht op hun doel af en naarmate zij
vorderden drongen de woorden van de wijze Marzelien dieper tot hen door. Het werd
van lieverlede in hen een groot verlangen om te bidden, een duistere behoefte om
nu te zoeken met hun hart en ziel, na zo lang en vruchteloos hun lichaam afgetobd
te hebben. Zij spraken niet meer; zij liepen recht en strak vóór zich uit, het lichaam
voorovergebogen, als fantastische bedevaarders van de Smart in die oneindig-wijde
blankheid en verlatenheid van sneeuw. Nog steeds blonken de sterren in de
donkerblauwe hemel als een mysterieuze feestverlichting; doch minder fel en helder
naar het scheen, terwijl laag aan de einder als een zwarte balk opstak van sombere
dreiging.
Daar stond De Floncke, nog verlicht van binnen; daar schemerde het kasteel achter
zijn donkere, rechte beukenlaan; daar was het open ingangshek van hun boerderij!...
Zou het niet mogelijk zijn, dat vader toch in hun afwezigheid teruggekomen was?
Zij hoopten nog, zij hoopten ondanks alles en met kloppend hart openden zij de deur.
Maar vader was er niet; vader was nergens meer te vinden, vader liep verdwaald
door de sneeuwvelden, of was wellicht reeds ergens neergezegen om nooit weer op
te staan.
Uleken stak licht aan en wierp sprokkelhout over de haard, waarvan het vuur nog
niet geheel was uitgedoofd. Zij richtten zich in voor de nacht. Zij zouden eerst eten,
als naar gewoonte, en dan blijven waken. Remi en Melanie mochten naar bed gaan.
Uleken zou wel opblijven.
- Nie, nie, ik blijf uek op! zei dadelijk Melanie.
- En ik uek, Tante! echode Eulalietje.
- O! gij moet sloapen! Gij moet noar ou bedde goan! ver-
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maande Uleken streng.
- 'k 'n Durve niet, Tante; 'k ben schouw allien in mijn bedde! schreide Eulalietje.
Uleken drong niet aan en diende het avondmaal op.
Zij namen plaats bij de haard, maakten het kruisteken en baden vroom, met
neergeslagen ogen en gevouwen handen. De opgewarmde schotel aardappelen dampte
in het midden van de tafel; naast ieder bord lag een snee roggebrood met een stuk
spek erop.
- Ik zal meschien 'n beetse goan sloapen, bezinne, zei Remi; - moar bij 't minste
dat er es 'n moete moar ne kier roepen; 'k zal direct beneên zijn.
- Huel goed, Remi, antwoordde Uleken dankbaar.
Zij aten weinig; het ging niet, het eten kropte in de keel. Remi stak zijn pijp op en
helde achterover op zijn stoel, peinzend starend in het vuur. De twee vrouwen en
Eulalietje hadden hun paternosters te voorschijn gehaald en begonnen alvast in stilte
een rozenkrans te bidden.
- Es da nou serieus da ge noar ou bedde nie 'n wilt goan? vroeg Uleken met
gedempte stem tot Eulalietje, nadat zij een paar ‘onzevaders’ en ‘weesgegroets’
gebeden hadden.
- Joa 't, Tante, huel serieus! antwoordde Eulalietje op dezelfde toon, met wijze
ogen.
- Os 't azue es, we zillen hier heur beddeken opmoaken bij 't vier, zei Uleken tot
Melanie.
Melanie stond dadelijk op en ging een matras halen, die vóór de haard werd
uitgespreid. Een hoofdkussen erop en een paar dekens: als een prinsesje zou ze daar
liggen.
Eulalietje glimlachte en ook de anderen hadden even een glimlach op de lippen.
Gedurende een paar seconden waren angst en smart vergeten. Uleken had koffie
gezet en zij dronken elk twee grote koppen, om zich de slaap van 't lijf te houden.
Toen ruimden zij de tafel op en namen weer hun rozenkransen en baden vurig met
prevelende lippen en gevouwen handen.
Een schemerige klaarte hing als een grauwachtige nevel in de ruime, ouderwetse
boerenkeuken. Aan de donkere balken hingen gerookte hammen en slingers gedroogde
worsten. De oude kasthorloge tikte met gebarsten-metaalklank in een
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hoek en hier en daar ving de buik van een koperen ketel of de rand van een tinnen
bord langsheen de wanden een doffe lichtflits op, wanneer het haardvuur eventjes
opflikkerde. Tegen de schoorsteenmantel hing een wit-porseleinen wijwatervat met
een verdroogd palmtakje erin; boven op de richel prijkte een schelgekleurd Alziend
Oog met de bekende spreuk in rode letters:
God ziet mij.
Hier vloekt men niet.

Eentonig en gedempt weerklonken de gebeden:
Onze Vader, die in de Hemelen zijt,
Geheiligd zij Uw naam...

en
Wees gegroet, Maria, vol van gratie,
De Heer is met U...

De stem van Uleken bad voor; de anderen volgden en herhaalden: Melanie met grove,
diepe klank; Eulalietje met een licht en liefelijk stemmetje, dat zoetjes scheen te
zingen. Remi, door de warmte van de haard bevangen, was, ondanks de koppen
koffie, op zijn stoel in slaap gevallen en de pijp was uit zijn mond gerold. Een lome
benauwdheid drukte; het was alsof ze daar zaten te bidden om een onzichtbaar lijk.
Eensklaps hielden zij in, het oor luisterend naar buiten gespitst. Had daar geen
stem weerklonken? Had de hond zijn ketting niet doen rinkelen en heel eventjes
geblaft?
- Remi! riep Uleken met angststem.
Remi schoot wakker; maar vóór hij iets kon vragen werd de voordeur zacht geopend
en een vreemde gedaante kwam binnen, hoofd en schouders omwikkeld door een
zwarte, wollen sjaal, die wit zag van de sneeuwvlokken.
- Och Hiere, Natsen! gilde Uleken met bonzend hart. - Wete gij iets?
- Wete gulder nog niets? antwoordde Natsen teleurgesteld,
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terwijl ze de dikke sneeuwvlokken van zich afschudde. - 'k Zag nog licht bij ulder.
'k Hoopte da voader gevonden was. - Och Hiere, Natsen! klaagde Uleken, - 'k miende
dat 't voader was die binnenkwam. Och Hiere, 't hee mij aan mijn herte gepakt. Azue
nog 'n hope...!
Zij kreunde droevig en zakte als gebroken op haar stoel weer ineen. - Es da azue
snieuwen? vroeg ze.
- Hooo!... Dat 'n keunde nie gelueven! Ge 'n ziet er nie deure! Ze zal morgen wel
ne voet dikke liggen!
Uleken bood een stoel aan en Natsen ging even zitten. Zij nam een kopje koffie
aan. Toen keek ze naar 't gespreide bed voor Eulalietje en glimlachte even.
- Och! voader! Woar mag voader toch zijn in zuk 'n were? weeklaagde Uleken.
Met grote, ernstige ogen keken zij allen naar de kleingeruite raampjes en de dichte
luiken, waarachter het nu zo sneeuwde. Ja, wie nu nog buiten was, en wie nu
verdwaald liep in de nacht, wee hem! Uleken zonk eensklaps met gevouwen handen
op de knieën en begon weer hardop te bidden:
Onze Vader, die in de hemelen zijt,
Geheiligd zij Uw naam,
Ons toekome Uw rijk.
Uw wil geschiede op aarde als in den hemel.

Zij waren allen neergeknield, de: strak-ernstige ogen op het haardvuur, de ziel in
diepe vroomheid smachtend naar de hopeloze redding van hem, die nu verdwaald
liep in de akelige nacht. Zou de lieve Heer zich nu toch niet over hem ontfermen!
Moesten zij nu heel die eindeloze winternacht doorbrengen in die wrede onzekerheid!
Tranen rolden over hun wangen, zuchten kropten zwaar in hun keel. Wisten zij maar
met zekerheid, dat vader dood was! Maar die wrede twijfel, dat schrikbeeld van de
verdwaalde grijsaard in de afschuwelijke nacht!
Langzaam rees Natsen op en maakte het kruisteken. - Hopen! zei ze troostend. Hopen! Maar Uleken wist wel, dat haar vriendin al evenmin hoopte als zijzelf en
slechts tot vage leniging van smart die troostwoorden uitsprak. Langzaam
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volgde zij haar naar de deur; Remi had zijn lantaren aangestoken om haar thuis te
brengen.
- Beloof mij ien dijngen, zei Natsen met nadruk, terwijl zij haar hoofddoek omsloeg,
- 't es da ge 't mij direct zilt komen zeggen, mag 't dag of nacht zijn, zue gauw of da
g' iets weet.
- 'k Beloof het ou! antwoordde Uleken moedeloos.
Remi opende de deur en ging voor met zijn lantaren. Het was een wonderbaar
gezicht, als uit een toverwereld. De witte sneeuwvlokken fladderden en dwarrelden
om de lantaren als verblinde vlinders, aangetrokken door het gele licht. In dichte,
grijze drommen daalden zij uit de zware hemel neer, leefden een ogenblik gans wit
om de lantaren op, doofden ten gronde op het effen sneeuwkleed uit. Er was geen
mysterieuze feestverlichting meer van twinkelende sterren aan donkerblauw
uitspansel; de hemel scheen loodgrijs over de aarde neergezakt, als om er alles te
versmachten.
Remi kwam terug, wit alsof hij in 't meel gevallen was, met het glas van zijn
lantaarn als door een sluier van watten omfloerst. Hij schudde zich af en vroeg of
hij naar bed mocht gaan. Op 't eerste sein, als 't moest, zou hij weer vaardig opstaan.
Hij zou zich niet eens uitkleden, zo maar wat gaan liggen onder een deken, boven
op zijn bed. Hij wenste goen nacht en stapte loom de zoldertrap op.
- Goa gij uek moar! zei Uleken tot Melanie.
Doch de meid wilde daar niets van weten. Zij zou wat dutten in grootvaders
leunstoel, bij de haard.
Eulalietje, die neergehurkt in het vuur zat te staren, kon met moeite nog haar oogjes
openhouden.
- Kom, Eulalietje! zei Uleken. En het kind was zó moe, dat ze zich gedwee liet
neerleggen en instoppen op de matras.
- Es 't zeker da ge mij niet allien 'n zilt loaten binst da 'k sloape, Tante?
- Ge meug gerust zijn. Ik en Melanie blijven huel de nacht bij ou.
- 'k Goa nog 'nen onzevoader lezen, Tante, en dan sloapen. Zij vouwde haar handjes,
sloot haar ogen, prevelde... Zij kon ternauwernood het onzevader uitzeggen. De
handjes vielen uit elkaar; ze sliep...
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Uleken had plaats genomen tegenover Melanie in de oude leunstoel, waarin moeder
destijds zat. In de schemerige keuken was geen ander geluid meer verneembaar dan
het trage tiktak van de ouderwetse klok in de hoek en het stille knappen van het
haardvuur, waar af en toe speelse vlammentongetjes elkander aanlikten. Melanie had
zich half omgekeerd en haar hoofd rustte op haar armen op de leuning van haar stoel.
Uleken, alleen nog wakker, staarde peinzend naar Eulalietje, die in diepe slaap lag
bij het vuur. Zij rustte kalm en zacht, op de rug uitgestrekt, de handjes boven de
deken. Het hoofd was ietwat scheefgezakt, de blonde lokken omlijstten het fris gelaat.
't Was Uleken te moede of ze weer zichzelf zag, nu meer dan veertig jaar geleden.
Wat was er in die tijd al door haar leven heengegaan en wat hield de toekomst
verborgen voor het kind, dat daar nu zo rustig en zo argeloos te slapen lag? Een grote,
diepe tederheid ontroerde haar. Daar lag haar laatste levensdoel, haar uiterste
levensplicht. Aan haar eigen toekomst had ze niets meer; er bestond geen eigenlijke
toekomst meer voor haar. Voor Eulalietje zou ze zorgen; die taak kon haar laatste
jaren nog opfleuren en vullen. Al de liefde, die in haar was en die zich nooit geheel
had kunnen geven, vloeide nu in milde overgave naar het kleine meisje toe. Vader
zou ze nooit meer zien, dat voelde ze; haar broer en zuster stonden te ver van haar
af; alleen dat kind, dat was nog iets als van haar eigen, het laatste wat ze bezat. Zij
vouwde haar handen en bad. Voor wie bad ze? Voor de niet meer gehoopte redding
van vader, of voor het levensheil van Eulalietje? Voor allebei misschien! Zij wist
het niet; zij was zo moe en zo bedroefd. Het versmolt zich in haar ziel tot één en
dezelfde bede en haar ogen sloten zich op de tranen, die stil over haar wangen rolden.
Zo sliep zij eindelijk ook in...
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XXXV
Een trage stap, die langs de zoldertrap naar beneden kwam, maakte haar wakker...
Zij huiverde van kou en schrikte. Wie was daar? Hoe laat was het? Had iemand
nieuws van vader? Remi kwam in de keuken en meteen tikte de klok drie uur. Het
vuur in de haard was bijna uitgedoofd en buiten, in de nacht, klonken onheilspellende
geluiden, alsof een wilde storm daar aan 't loeien was.
- Huerde dat? zei Remi. - 'k Ben d'r van wakker geworden.
- Wat es 't? vroeg ze angstig.
- Ne storm... woarschijnlijk ne geweldige snieuwstorm. 'k Goa ne kier buiten
kijken.
Hij stak de lantaarn op en ging ermee naar de voordeur. Uleken volgde hem.
Melanie en Eulalietje waren nog in slaap gedompeld.
Remi had moeite om de deur te ontgrendelen. 't Was of er iets zwaars langs buiten
tegenaan drukte. Eindelijk week ze en meteen deinsden zij beiden schrikkend achteruit
voor een soort sneeuwberg, die naar binnen viel.
- Ha moar Hiere godheid toch! kreet Uleken.
Remi tilde zijn lantaren in de hoogte.
- Dat 'n hè 'k van al da 'k oud ben nog nie gezien, zei hij.
Hij nam een schop, die om de hoek stond, en maakte de ingang vrij om buiten te
komen. Een ijzige wind joeg hem in 't aangezicht. Het sneeuwde niet meer, maar de
sneeuw lag als in wit-gestolde golven met bergen en dalen over het erf; en in de
schoongeveegde, donkerblauwe hemel bloeide weer de feestverlichting van de
miljoenen sterren. Nu was alles en alles onder de overweldigende wade begraven en
Uleken begreep, dat haar laatste schim van hoop, als ze die nog koesteren mocht, tot
de absolute onmogelijkheden behoorde. Vader was dood, ergens onder de witte wade
verstikt en vervroren;
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niets kon meer helpen; zij liet de deur weer sluiten; haalde een Christusbeeld uit de
kamer en twee kaarsen, die zij brandend op de tafel plaatste, knielde ervoor met open
armen, de gebeden der stervenden opzeggend. Remi volgde haar voorbeeld. Melanie
werd wakker en schrikte hevig, toen zij de aangestoken kaarsen zag.
- Es hij gevonden?! riep ze met angstogen.
Uleken schudde langzaam het hoofd zonder haar gebed te staken. Haar stem klonk
schor en diep in de stilte bij het vlammengeknetter. Melanie viel naast haar op de
knieën en bad mee. Eulalietje bleef ongestoord doorslapen. En bij het weifelend
schemerlicht van de kaarsen was het of het meisje zelf de dode was, waarvoor die
neergeknielde vrouwen en die man zo akelig en luguber baden. De klok tikte en sloeg
halfvier; de ros-en-wit gevlekte huispoes kwam sluipend uit een hoek en rekte zich
op haar voorpoten uit. Zij miauwde even om melk.
Langzaam stond Uleken op en maakte het kruisteken. Een strakke plooi van
wilskracht stond op haar fijn gezicht. Op haar nu, op haar alleen voortaan, zou al de
last en verantwoording drukken. Het gaf haar plotse kracht tot handelen.
- Moakt ou bijtijds geried om mee den iersten trein te verstrekken om Stanus en
Mathilde te goan verwittigen, zei ze tot Remi; en tot de meid:
- Melanie, gij zult vandoage alliene de koeien moeten melken en de biesten ulder
eten geven.
Zij zelf ging terstond actief aan 't werk, porde het vuur op; maalde verse koffie,
sneed boterhammen voor.
Een ander leven was voor haar begonnen.
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XXXVI
Nog vóór de dag begon te krieken was Natsen, nat tot over haar knieën van het waden
door de sneeuw, weer op de boerderij. Zij hoefde niet te vragen, of er nieuws was;
zij zag 't aan de gezichten.
- 'k Zal huel den dag bij ou blijven, Uleken; zei ze goedig, - en os ge verder hulpe
nuedig hèt, ge 'n moet moar spreken, alle twie ons knechts zijn ten ouwen dienste.
- Ge zij wel bedankt; moar Remi es al wig om Mathilde en Stanus te verwittigen,
antwoordde Uleken zakelijk. - Zet ou; we zillen káffee drijnken.
De grijze winterdag brak aan over het doodse veld; langzaam ontwaakte het diep
ingesneeuwde gehucht. Wadend door de dikke sneeuw kwamen een voor een de
buren, bij wie Uleken de vorige avond in doodsangst op zoek was geweest,
informeren. Al spoedig was het huis vol mensen; maar geen één, die de minste hoop
meebracht. Uleken verwachtte die ook niet meer. Zij had zich gestaald; zij wist, dat
er alleen nog slechte tijding komen kon.
En die kwam dan ook; zij zag ze komen van ver, door de kleingeruite raampjes,
in de gedaante van Marzelien, die, vergezeld van de veldwachter en nog een paar
andere lui uit het dorp, met breedschrijdende passen het erf kwam opgetreden. Hij
had een bontmuts over zijn oren getrokken, had zijn hoge laarzen aan en zo, met zijn
grote, holle ogen en zijn beenderig-grauw gezicht, zag hij er uit als de Dood zelf, in
donkere kleren op de witte sneeuw.
Uleken schrikte en stak, als 't ware in zelfverdediging, haar beide handen uit.
- Die komt het ons zeggen! kreet ze schor.
Er werd buiten aan de deur geklopt en meteen waren zij binnen.
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- En es... es er nieuws? hijgde Uleken.
- Voader es gevonden, antwoordde traag en plechtig Marzelien.
- Dued! kreet Uleken.
- Dued... echode Marzelien.
- Woare?...
- Bij de kirke, nie verre van de kirkmuur, achter 'n klein strueopperken.
- Hooooo!
Er was een korte stilte. Strak en roerloos keken zij elkander aan. Het akelig besef
drong langzaam tot hen door.
Marzelien was gaan zitten en had de randen van zijn bontmuts weer opgetrokken.
De veldwachter, in zijn groen uniform, bleef overeind staan en keek hen om beurten
met zijn kleine, te dicht bij elkaar staande oogjes aan. Zijn dikke neus zag rood als
een gloeiend stuk houtskool.
Marzelien begon bezadigd te vertellen:
- 't Es Irenée van de Watteijne, die hem gevonden hee os hij van den uchtijnk noar
zijn partijtje land ging om wa konijneten te hoalen. Hij lag dik onder de snieuw achter
't opperken, moar zijnen oarm stak er uit. 't Es doaraan dat Irenée herkend hee dat 't
ne meins was. Hij lag zue stijf gevrozen of ne stien. Doar 'n was gien leven mier aan
te zien.
- Och, Hiere! En wij die doar toch zue dichte bij woaren, os we in Irma's huis
zaten! Hoan we dat toch geweten! jammerde Uleken.
Marzelien keek starend met zijn holle ogen voor zich uit en schudde langzaam het
hoofd.
- Da ge 't wist: hij es achter zijn vreiwe goan zoeken, zei hij. Weer staarden zij
allen roerloos en zwijgend elkander aan.
Zij voelden instinctief de waarheid in Marzeliens woorden. - Joajoa, dat es azue!
orakelde hij verder. - Bijkans tsjestig joar soamen geleefd hên, oud zijn en zwak van
giest worden, nie begrijpen dat ien van de twieë dued es en goan zoeken... goan
zoeken... noar 't kirkhof toe... Doar woar da w' allemoal moete komen.
De omstanders knikten met ernstige gezichten. Meer en meer voelden zij de
waarheid in Marzeliens wijze woorden. Jawel: vader kon aan de eenzaamheid niet
wennen, vader kon niet
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wennen aan die lege stoel van moeder tegenover hem, en hij was gaan zoeken en
gaan dwalen, gelijk een hond, die zijn gestorven meester zoekt.
- Woar hên ze voader geleid? vroeg Uleken dof.
- In in in de remise van van van 't gemientenhuis, antwoordde de veldwachter, die
ietwat stotterde.
Droevig schudde Uleken het hoofd. Zij voelde zich zwak en machteloos. Zij had
te veel geleden. Een verdoving kwam over haar.
- Ge zij gulder wel bedankt! zuchtte zij. - 'k Hè om Stanus en Mathilde gezonden.
Van zue gauwe da z'hier zijn, zillen we noar 't gemientenhuis komen om d'aangifte
te doen. 't Es zue koud; zoede gulder nie 'n dreupelken drijnken?
- Ha, lijk datte! antwoordde de veldwachter met een onbedwingbare glimlach.
Natsen haalde de jeneverfles uit de kast en ging rond.
Marzelien wilde slechts even een ‘proeverken’; 't was nog te ‘tijlijk’ zei hij. De
sampitter daarentegen ledigde in één teug en toen Natsen de beweging maakte om
nog eens in te schenken:
- O, ba ba joa; ie ie iene soldoat 'n vecht niet! zei hij.
- Nóg eentje? glimlachte Natsen, voor de derde maal het gebaar makend om in te
schenken.
- Ha... ha... hawèl joa; we zillen d'r ne sandurm bij zetten! Marzelien was opgestaan.
- Os ik ou verder van dienst kan zijn, ge 'n moet moar spreken, Ule.
- Merci, Marzelien, ge zij wel bedankt; g'hèt veel goedheid. Op 't ogenblik, dat zij
het huis verlieten, kwamen Stanus en Mathilde met Remi haastig in de sneeuwweg
aangestapt...
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XXXVII
Eerst toen vader plechtig begraven was, toen de maaltijd afgelopen en familieleden
en kennissen vertrokken waren, toen eerst besefte Uleken welke grote leegte de
overledene achterliet, die anders toch ternauwernood nog onder de levenden kon
meegerekend worden.
Zolang hij daar in zijn hoek bij de haard zat, tegenover de lege stoel van moeder,
was er nog iets, dat als een voelbare schakel vormde tussen het heden en 't verleden,
tussen het wezen der ouders en Ulekens eigen leven als kind. Nu daar twee lege
stoelen stonden bij die akelig ruim en breed lijkende haard, was er eensklaps niets
meer: de draad was doorgehakt, gans het verleden was dood en Uleken stond heel
alleen voor een nieuwe en onbekende toekomst, zonder enig verband met wat vroeger
bestaan had. Zou ze het aankunnen en durven? Was de taak niet te zwaar in haar
eenzaamheid en voor haar leeftijd? Voor zichzelf hoefde ze 't niet te doen. Ze kon
rustig, als ze wilde, in het dorp haar verder leven gaan uitrentenieren. Als ze 't wel
deed, als ze op de hoeve bleef, dan deed ze 't alleen en uitsluitend voor haar metekind,
aan wie ze zo gehecht was.
't Was wel een waagstuk. Het kind was nog zo jong. Wie kon nu vooruit zeggen
of het later iets voor Ulekens offer voelen zou? Zou het niet een heel andere richting
uit willen? Uleken verkeerde in strijd en twijfel; en toch, er moest een besluit genomen
worden en nog wel spoedig ook; want - dit wist Uleken door Natsen - er waren andere
liefhebbers voor 't mooie boerderijtje; meneer Santiel had er reeds van verschillende
kanten vraag naar gehad.
Uleken wilde althans het kind eens ernstig op de proef stellen.
- Eulalietsje, wa zoede doarvan zeggen os ik hier wigging,
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nou da gruetvoader dued es?
- 'k Zoe ik mee ou meegoan, tante.
- Serieus?
- O joa, tante, huel serieus.
- En da 'k hier op de boerderije moest blijven, Eulalietsje? Eulalietje viel aan 't
schreien.
- 'k Wille bij ou blijven, tante.
Uleken glimlachte ontroerd, vertederd.
- En woar zoede liever weunen, Eulalietsje, hier op 't hof of in 'n huizeken op 't
dorp?
- O, hier, tante; veel liever, hier.
- Hawèl, we zillen hier blijven weunen, zei Uleken; en zoet streelde zij haar nichtje
over de blonde krullen.
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XXXVIII
Uleken trok haar beste zwartzijden kleed aan, zette haar beste muts op met linten,
stak haar gouden oorbellen in en hing haar mooie keten met diamanten kruis om de
hals. Zij ging naar 't kasteel toe om van meneer Santiel het boerderijtje op haar naam
weer in te huren.
Zij werd ontvangen door dezelfde lakei, die haar de deur geopend had op de
tragische avond, toen zij naar vader zochten, en in een spreekkamertje geleid, dat
uitkwam op de ruime vestibule met brede trap en sierplanten en bloemen. Het was
een hoog en smal vertrek met eiken kasten en bruine lambrizering aan de muren.
Een raam met gekleurd glas zag uit op het park. Uleken vond het er benauwd en
somber. Zij aarzelde om te gaan zitten en bleef maar liever wachtend staan.
Door de deur, die de knecht half geopend had gelaten, zag zij in de vestibule twee
jonge knapen voorbijvliegen, nagezeten door een jongedame, die ze lachend poogde
vast te grijpen. Zij bleven alle drie verwonderd stilstaan, toen zij Uleken in de
spreekkamer zagen; en Uleken, in de zonderlinge waan, dat zij meneer Santiels vrouw
vóór zich had, neeg beleefd en groette:
- Dag, mevreiwe.
Een luide schaterlach klonk haar als antwoord tegen. De beide knapen hadden de
dolste pret en op hun beurt groetten zij met diepe nijgingen: - Dag mevreiwe! Dag
mevreiwe! de jongedame, die glimlachend Uleken duidelijk maakte, dat zij niet de
mevrouw, waar wel de gouvernante was.
- Ach joa, natuurlijk, ge zij gij veel te jonk om mevreiwe te zijn; hoe kan ne meins
toch zue dom zijn! riep Uleken, nu ook om de vergissing lachend.
Maar alles werd ineens heel stil: de jongens hielden op met
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gekheid maken, de gouvernante verdween en meneer Santiel kwam te voorschijn,
ernstig, gewichtig, met een vaag wantrouwige blik naar Uleken toe.
- Goen dag! zei hij. - Zet ou! en meteen sloot hij de deur achter zich, nam ook een
stoel en lei zijn rechterhand op 't tafelblad, in afwachtende houding.
- Woarmee kan ik ou van dienst zijn, bezinne? vroeg hij. Uleken glimlachte.
- 'k Ben ik gien bezinne, meniere. Ge ken mij wel. 'k Ben ik de dochter van
Belzemien Elemetier; ge weet wel, ouë pachter, die verleden moand zue ongelukkig
aan zijn dued gekomen es in de snieuwe!
- Ah joajoa, precies; 'k rappelere mij datte! zei meneer Santiel, die eensklaps zijn
herinneringsvermogen scheen terug te vinden.
Uleken staarde hem aan, niet zonder enige verbazing. Deed hij zo maar of hij haar
niet herkende, of had hij haar werkelijk niet herkend? Was dat wel dezelfde man,
die haar destijds, jaren geleden, op een avond omhelsd en gezoend had en haar daarna
ook nog zo dikwijls met voorstellen, waar zij niet op in kon gaan, had achtervolgd?
Wat was dat toch vreemd op de wereld! Zij zag hem daar vóór haar zitten, ouder
geworden, vergrijsd, ietwat zwaarlijvig, met een ernstig-strak gezicht, dat zeer zeker
aan geen grapjesmakerij van vroeger meer dacht. Alleen zij dacht er nog even aan
en moest er stil om glimlachen. Maar daarvoor was zij dan ook niet gekomen; en,
op zijn nogmaals herhaalde vraag: - En woarmee kan ik ou van dienst zijn, iefer
Elemetier? [‘Iefer!’ wat klonk haar dat gek in de oren!] antwoordde zij, ook louter
zakelijk:
- 't Es da 'k geiren op ons hoveken zoe blijven, menier Santiel en de pacht van
mijn voader zoaliger overnemen.
Hij zette grote ogen van verwondering op.
- Wel, wel! Ou da slameur nog willen aantrekken in ploatse van op ou gemak in
't dorp van ou inkomen te goan leven!
- 'k 'n Doe 't eigenlijk veur mij niet, menier Santiel, lichtte Uleken toe. - 't Es veur
mijn nichtsjen, die bij mij inweunt en die zue geiren op ons hoveken zoe blijven.
- Moar hoe goade gij da kermen bestieren als vreiwemeins
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alliene, mee anders niet of vremd volk?
- 't Hoveken 'n es nie gruet en 'k hè doanig broave meinschen, ne knecht en 'n
meissen, zei Uleken.
Meneer Santiel zat even peinzend. Hij bewerkte met duim en wijsvinger zijn
gespikkelde snor en zijn wenkbrauwen stonden even gefronst. In de vestibule
passeerde weer de wilde vlucht van de twee jongens en de juffrouw en dit scheen
hèm in zijn ernstige overwegingen te storen. Hij rukte de deur open en riep in 't Frans
enkele woorden, die klonken als een berisping. Alles werd dadelijk heel stil.
- Die duvels van die jongens! bromde hij, in het spreekkamertje terugkomend. En die gouvernante 'n ontzien ze hoegenoamd niet! Zo dus, voer hij voort, van toon
veranderend, - ge zoedt gij op ou hoveken willen blijven. 'k Moet ou ien dijngen
zeggen, iefer Elementier, 't es dat er nog andere liefhebbers noar gevroagd hên,
woarschijnlijk in 't gedacht dade gij toch niet 'n zoedt blijven boeren. D'r es mij zelfs
mier veur geboôn dan 't geen dade gij betoalt. Moar... zei hij, aan zijn snor spelend,
- w'hên altijd goed mee mallekoar geweest en van de moment da ge doar wenst te
blijven, meugde 'r blijven.
- Merci, menier Santiel, viel Uleken hem in de rede.
- Moar, zei hij verder, - dat es natuurlijk op veurwoarde da g'inderdoad bekwoame
zijt om 't boerderijtje goed op te passen. Ge verstoa wel da 'k nie 'n zoe keunen
geduegen dat de batimenten in verval geroaken en dat 't land vervuilt. Het zoe mij
spijten, moar da zoe natuurlijk 'n reden zijn veur mij om andere moatregels te nemen.
Ge verstoat da wel, ne woar?
Uleken was opgestaan. - Ge meug huel gerust zijn, menier Santiel, beloofde zij.
- Dat 't oeit zue verre moeste komen da 'k 't mij nie mier miester 'n voele, zal ik het
ou zelve komen zeggen.
- A la bonne heure! Azue verbleven dan. Alles blijft als veur en noar. Tot loater,
iefer Elemetier.
Hij gaf haar een hand, drukte op een schelknop en vergezelde haar door de hal tot
in de gang, waar de lakei reeds klaarstond om haar uit te laten.
Met vlugge schreden trok Uleken huiswaarts. Het bezoek
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had haar wel enigszins geagiteerd. Haar ogen schitterden en haar koontjes bloosden.
Zij liep in zichzelf te glimlachen en dacht weer aan 't verleden. ‘Zowat een
vijfentwintig jaar geleden,’ peinsde zij, ‘zou het hem niet veel hebben kunnen schelen
of de gebouwen in verval geraakten en het land vervuilde.’
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XXXIX
En het leven ging zijn gang en de jaren vervlogen... Eulalietje groeide aardig op en
beloofde een mooi meisje te worden. Misschien was ze een ietsje te prim en te stijf,
zo iets van een precieus juffertje; maar dat hoorde zo bij de tijd, meende Uleken; zij
zag wel dat de jonge meisjes anders waren dan in haar eigen jeugd. Zij waren anders
gekleed, zij hadden andere manieren en gesprekken; de dingen, die Uleken destijds
interesseerden, schenen voor Eulalietje maar van heel luttel belang te zijn. Uleken
klaagde daar wel niet over, maar zij moest er toch altijd en langdurig over spreken,
telkens als Natsen haar kwam opzoeken.
- Dat 'n zijn tegenwoordig gien boerendochters mier; 't zijn amoal ieffreiwen
beaamde Natsen.
In 't klooster, waar Eulalietje schoolging, leerde zij Frans en begon het al vlot te
spreken. Zij kwam met Franse leerboeken thuis en las er gaarne hardop uit voor. Dat
verveelde Uleken, die het vroeger ook wel gekend had, maar zo goed als alles vergeten
was. Wat ze zich nog wél herinnerde, was de flauwe grap van ‘Moeder onz' kat zit
op schuur’ en dat bracht ze schertsend een paar keer te pas, eigenlijk tot stille ergernis
van Eulalietje, die dat zeer minderwaardig vond. Toen Eulalietje de leeftijd van
vijftien jaar bereikt had, werd zij beschouwd als ‘opgeleerd’ in 't klooster en nu deed
zich de buitengewoon gewichtige vraag voor of zij voorgoed van school zou
wegblijven, dan wel nog een of twee jaar naar ‘'t pensionaat’ toe gaan; maar dan in
een ander klooster, op een ander dorp. Het was een eigenaardige gewoonte, onder
de welgestelde boerendochters. Ge leerde niets anders of niets meer in dat tweede
klooster, dan wat ge geleerd hadt in het eerste; maar 't hoorde zo bij een bepaalde
stand; het gaf een prestige, het was een luxe, die niet iedereen zich permit-
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teren kon. Er hoorde ook een traditie bij. Het was volstrekt niet onverschillig in welk
pensionaat ge door uw ouders werdt uitbesteed. De meisjes van Bavel, bijvoorbeeld,
moesten, om de deftigheid van de traditie te volgen, naar 't klooster van Lauwegem,
hoewel Lauwegem eigenlijk een dorp van mindere betekenis was dan Bavel. Die
van Vannelaar gingen naar Amertinge en die van Akspoele, het dorp waar Uleken
woonde en waarbij 't gehucht De Floncke behoorde, naar Bavel. Dat hoorde zo;
niemand kon zeggen waarom: maar het zou al vreemd hebben geschenen en als een
soort van kleinering worden beschouwd, indien men Eulalietje naar Vannelaar of
Amertinge, die toch beide zeer belangrijke gemeenten waren, had gestuurd. Men
kon Eulalietje thuishouden; - geen mens zou dat vreemd hebben gevonden, - maar
als ze nog ergens heenging, dan was er geen andere fatsoenlijke keuze voor haar dan
Bavel.
Er werd lang en gewichtig over beraadslaagd. Eulalietjes ouders kwamen er voor
over. Uleken was trouwens bereid al de onkosten op zich te nemen; maar zij hadden
enige moeite met Eulalietje zelf, die erg in tweestrijd was en weifelde. Gaarne genoeg
was ze, om de deftigheid van 't geval, naar Bavel gegaan; maar... ja... er was een
maar... al was ze pas vijftien; een ‘maar’, die ze niet verder voor haar ouders en nog
minder voor tante Uleken kon toelichten en die ze dan ook reeds een hele tijd met
echt-voorbarige, vrouwelijke listigheid, als het diepste der geheimen in haar binnenste
verborgen hield.
Eulalietje had een vriendje op 't gehucht!... Een vriendje van haar leeftijd, die juist
van school was thuisgebleven en die daar vlak in de buurt woonde, en die ze elke
dag zou kunnen zien, als ze nu ook maar uit het klooster weg zou blijven en niet naar
dat andere klooster van Bavel gaan!
Dat vriendje was Allewies, de oudste zoon van Broospèr, dezelfde, die, toen nog
een kleine bengel, 's nachts in de sneeuw mee wou gaan met Uleken en Eulalietje
om grootvader te zoeken!
Die kleine kerel, die Eulalietje destijds zo star had aangekeken en zulk spektakel
had gemaakt, toen zijn vader hem verbood op de nachtelijke tocht de anderen te
vergezellen, was
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sinds dat ogenblik het kleine meisje heimelijk blijven nalopen. Het was een stugge
hardkop van een jongen; hij wist wat hij wilde en liet doorgaans niet los, vóór hij
zijn doel had bereikt.
In den beginne had hij niet het minste succes. Eulalietje trok haar neus voor hem
op; maar hij hield hardnekkig vol en van lieverlede scheen het wel of zijn kansen
begonnen te verbeteren. Wat echter de doorslag gaf, was de onbehendige handelwijze
van Cesar, het zoontje uit De Floncke, die ook het meisje naliep en van wie Eulalietje
al even weinig wilde weten. Cesar, zoon uit De Floncke, voelde zich heel wat
voornamer van stand dan Allewies, zoon van Broospèr en hij kwam naar Eulalietje
toe als naar een prooi, waarop hij recht had. Hij greep haar onbeschaamd om het
middel en poogde haar te zoenen. Eulalietje slaakte een kreet en weerde hem af;
maar Cesar sprong weer toe en greep haar nog driftiger vast.
- Allewies, help mij! gilde Eulalietje.
Zij hoefde geen tweede maal om hulp te roepen. Als een vechthond vloog Allewies
Cesar op 't lijf en 't ogenblik daarna lag de zoon uit De Floncke machteloos in 't zand
te spartelen. Allewies' witblonde haren stonden overeind als van een keffer en zijn
kleine klauwen duwden de vijand de keel toe.
- Zilde da meiske gerust loaten? brulde hij razend, Cesar heen en weer schuddend.
- Joajik... joajik! kreunde Cesar stikkend.
Allewies liet los. Zijn hardblauwe ogen fonkelden nog. Cesar krabbelde overeind
en liep huilend weg, dreigend, dat zijn vader Allewies wel zou afrossen.
- Loat hem moar komen! riep smalend Allewies.
Dat was het begin geweest... het begin van de betere verhouding tussen Allewies
en Eulalietje. Hij had een soort recht op haar veroverd en zij keek hem met andere
ogen aan. Zij ontweek niet langer zijn gezelschap, wanneer zij samen, na schooltijd,
naar het gehucht terugkeerden. Het werd een stille, wederzijdse, onuitgesproken
gehechtheid. Zonder veel woorden, als 't ware vanzelf, sloot de band zich van
lieverlede heel sterk en heel nauw.
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Toen zij beiden voorgoed aan de dorpsschool zouden vaarwel zeggen, besprak hij
gewichtig met haar wat zij doen zou: bij tante Uleken blijven of nog voor een jaar
of anderhalf jaar naar het klooster van Bavel gaan. Een ernstige tweestrijd ontstond
in hem. Hij had haar liever op het gehucht gehouden om haar elke dag te kunnen
zien; maar hij voelde toch ook heel sterk de voorname deftigheid van het naar Bavel
gaan. - Ge meugt doen wat da ge wilt, ik 'n zal ou toch noeit van mijn leven vergeten!
zei hij eindelijk. Zij schreide. Ook zij zou hem nooit van haar leven vergeten, wat er
ook gebeurde. Het einde was, dat zij toch wel naar Bavel zou gaan; maar dat hij zich
elke zondag naar dat dorp zou begeven om haar eventjes in de hoogmis te zien en
misschien nu en dan een woord met haar te spreken. En voor de vakantie zou zij toch
in elk geval bij tante Uleken terugkomen en zouden zij elkander alle dagen zien.
- We zijn toch nog te jonk om nou al mee mallekoar te keunen treiwen, meende
hij heel ernstig.
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XL
Eulalietje was in het klooster te Bavel ingelijfd en elke zondagochtend trok Allewies
naar dat dorp om haar in de hoogmis te zien. Dat was telkens ruim vier uur lopen
heen en weer, maar daar zag hij niet in het minst tegen op. Zijn ouders wisten niet
eens, dat hij daarheen trok; hij rende een goed deel van de lange weg en tegen twaalf
uur was hij al weer op het gehucht terug. Af en toe vroeg wel zijn vader of zijn
moeder: - Woar hedde gij toch huel den uchtijnk gezeten, jongen? Maar als hij op
gewone toon geantwoord had: - Mee de jongens gespeeld, achter de messe, drongen
zij meestal niet verder aan.
- Ge 'n hèt toch gien messe gedoken, deugniet? vorste moeder soms nog na. Maar
toen kon hij met de volste waarheid en oprechtheid getuigen, dat hij wel degelijk ter
misse was geweest en werd dan ook niet verder daarover geplaagd.
Aldus verliep de herfst en een deel van de winter. Tegen Nieuwjaar kwam Eulalietje
bij Uleken voor de vakantiedagen thuis. Dat was een hele gebeurtenis! Maar
ondertussen was er iets nieuws in Ulekens leven gekomen. De oude boer Verschelde
- Natsens vader - was in 't najaar gestorven; en toen Eulalietje thuiskwam, vond zij
daar niet alleen tante Uleken, maar ook Natsen, die aan de beslommeringen van het
boerenbedrijf vaarwel had gezegd en bij haar vriendin haar intrek had genomen.
Eulalietje wist zelf niet waarom;, maar zij had liever tante Uleken met knecht en
meid alleen gevonden, zoals vroeger. Zij begreep zeer goed, dat het voor de twee,
zo met de dag wat ouder wordende vrijsters gezelliger was, gelijk zij thans naast en
met elkander leefden; maar dat was toch een vreemde in huis voor Eulalietje en zij
vreesde vagelijk, dat het haar eigen leven, vooral met het oog op Allewies, niet zou
verge-
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makkelijken. Ofschoon zij niets afwist van wat er destijds tussen tante Uleken en
Allewies' vader was voorgevallen, had zij al lang gemerkt en gevoeld, dat tante geen
bijzondere genegenheid noch achting voor Broospèr koesterde. Dat gebrek aan
waardering zou hoogst waarschijnlijk ook wel enigszins overgaan op het gezin van
Broospèr, zodat Eulalietje zich daar min of meer in vijandelijke omgeving voelde
en oppassen de leus zou zijn. Tante Uleken alleen en op zichzelf was misschien nog
zo erg niet; maar én tante Uleken én Natsen, dat waren vier ogen om te waken en te
spieden; en Eulalietje nam reeds van meet af aan de grootste voorzorgen om vooral
het spelletje niet dadelijk te bederven.
De avond zelf van haar aankomst ontmoette zij even, volgens afspraak, Allewies
in de duisternis, bij het hek aan de landweg; en zij vertelde hem meteen welk een
groot gevaar zo onverwacht was opgerezen en verbood hem ten strengste enigszins
opvallend notitie van haar te nemen.
- 'k 'n Misdoe ik toch niet en we goan wij loater toch te goare treiwen! zei Allewies
misnoegd en teleurgesteld.
- 'k Weet het wel, antwoordde Eulalietje, - moar we moen oppassen, zeg ik ou; ge
weet wel hoe dat ouwe meinschen zijn.
Eulalietje, in de lange winteravonden gezeten naast Uleken en Natsen bij het
haardvuur, moest vertellen zonder einde over haar leven in het klooster te Bavel.
Was Moeder-Euverste broave? Waren de andere zusters vriendelijk en hulpvaardig?
Uleken en Natsen, aan beide zijden van de haard gezeten in de leunstoelen, waar
grootvader en grootmoeder zaliger destijds zaten, keken haar belangstellend
glimlachend de woorden uit de mond; maar Eulalietje wist eigenlijk heel weinig te
vertellen. - 't Es het ginter al verre lijk hier in 't kluester, tante! herhaalde zij telkens;
en Uleken en Natsen wisten dat trouwens ook wel, maar toch wilden zij er steeds
meer van horen, omdat het nu eenmaal vreemd was, omdat het deftig was, omdat
lang niet alle boerendochters, die in het klooster van Akspoele ‘opgeleerd’ waren
zich nog verder in het klooster van Bavel gingen vervolmaken. Zij vonden dat
Eulalietje er wel goed uitzag, hoewel een beetje ‘dossem’,

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 3

582
zeiden zij, maar dat kwam natuurlijk van het vele binnenzitten en zou algauw
veranderen, zodra ze weer voorgoed zou thuis zijn.
- 'k Zal ik toch wel stijf blije zijn os ik hier were ben, bekende Eulalietje.
Zo iets begrepen Uleken en Natsen. Ook zij zouden blije zijn, als ze Eulalietje
voorgoed weer thuis hadden. Enfin, dat zou wel komen; het was toch maar voor
enkele maanden en intussen moest Eulalietje zich maar goed amuseren tijdens haar
vakantiedagen. Zij zou natuurlijk nu al gauw eens haar ouders en broertjes en zusjes
goen dag willen zeggen en daar wellicht een paar dagen wensen te blijven?
- O, nie; nie langer dan ienen dag! antwoordde Eulalietje dadelijk.
Uleken, en ook Natsen, moest van harte om die ongeveinsde oprechtheid lachen.
- Oprecht! Zijde liever hier? streelde Uleken gevleid.
- O, vele, tante! 'k Weinste da 'k hier altijd mocht blijven!
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XLI
In die korte winterdagen, met koude grijze lucht en sneeuw over de velden, zat
Eulalietje meestal stil en ingetogen bij het kleingeruite raampje naast tante Uleken
en haar vriendin te keuvelen en te breien; maar haar ziel en haar gedachten waren
zo dikwijls elders en haar ogen keken voortdurend door de ruitjes, nu eens stralend
in afwachting, dan weer dromerig en peinzend, met een waas van weemoed. 't Was
afspraak, dat Allewies daar één keer per dag in de landweg vóór het boerderijtje
mocht passeren en eventjes naar de raampjes opkijken. Was Eulalietje in 't donker
gekleed, dan betekende het dat er geen hoop was elkander die dag te spreken. Had
zij daarentegen iets lichts om de hals, een wit of blauw, of roze lintje of strikje, dan
wilde dat zeggen, dat er wel geen zekerheid, maar toch vrij grote kans bestond om
elkander heel eventjes, in de schemering, achter de schuur te ontmoeten. Dat was
het uur, waarop tante en Natsen, en ook de knecht en de meid het druk hadden in
huis en in de stallen, en Eulalietje een poos alleen en vrij gelaten werd.
Zij drentelde naar buiten, met een wollen sjaal om de hals, zogezegd om een luchtje
te scheppen en daar stond hij op haar te wachten, dicht bij de haag, in de schaduw
van de schuur, goed beschut tegen onbescheiden blikken, zowel vanuit het huis als
van op de landweg. Zij zeiden niet veel: spreken was dan ook te gevaarlijk; maar hij
omprangde haar als een man en drukte haar zoenen op de mond. Lang mocht het niet
duren, slechts enkele minuten; maar toch lang genoeg voor een volgende afspraak
en ook lang genoeg om dof-razend te schelden op de twee oude vrijsters, die door
hun louter bestaan hun jeugdige liefde zo akelig dwarsboomden. Hij knarsetandde
en balde zijn reeds sterke, kleine vuisten; hij sprak van vechten en schieten en zijn
felle ogen fonkelden in
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de duisternis. Eulalietje werd soms bang voor hem en wist helemaal niet, hoe zij hem
tot bedaren zou brengen. - Ze 'n zijn zij nie kwoad op ou! poogde ze te sussen; maar
het hielp weinig; hij voelde dat ze wél kwaad waren op hem, evenals op heel zijn
familie - vader had het immers meer dan eens gezegd, en moeder trouwens ook - en
het griefde hem bitter, dat Eulalietje zich daardoor liet beïnvloeden, zodat hij nu niets
had aan haar tijdens die kerstvakantie, waarvan hij zich zoveel had voorgesteld.
- Hawèl, ge meug mee mij meegoan as ik noar huis goendag goa zeggen ier da 'k
were noar 't kluester goa, beloofde zij. Dat was een tamelijk zwakke troost voor hem,
maar hij deed het haar toch nog eens stellig beloven, om er zeker van te zijn. En de
tijd vooruitlopend, wilde hij weten hoe het dan gaan zou, later, als ze eenmaal
voorgoed terug zou zijn.
Ja, dat wist zij ook nog niet. Men moest zien en afwachten.
- Ge zil mij vergeten; ge zil nen andere geiren zien! snikte hij. - Moar!... riep hij
eensklaps dreigend; - 'k zal dien andere vermuerden, al moest ik er mijn leven lank
in 't kot veuren zitten!
- O, Allewies, ge 'n meugt azue nie klappen; ge moakt mij schouw! beefde zij.
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XLII
't Was niet de moeite waard een nichtje in 't klooster van Bavel te hebben en die in
vakantiedagen thuis te krijgen, als men dan van de gelegenheid geen gebruik maakte
om ze meteen eens bij de kennissen en vrienden van het eigen dorp te gaan vertonen.
Dat hoorde zo bij de deftigheid van het geval. Het moest dan ook maar zo spoedig
mogelijk gebeuren. En op een vroege namiddag van tamelijk mooi weer togen Uleken
en Natsen met Eulalietje, die op haar stemmigst-best gekleed was, naar Akspoele
toe.
Toen ze voorbij Broospèrs boerderijtje kwamen, waar ze langs moesten, liep
Allewies daar heel toevallig over 't erf. Pal van verbazing bleef hij staan en zijn
wenkbrauwen fronsten zich over zijn harde ogen.
- O, jongens, da es ne luelijke jongen geworden! kon Uleken niet nalaten te
fluisteren.
- Percies zijn voader! meende Natsen.
Eulalietje zei niets, maar zij kreeg een plotse kleur en beet op de lippen.
Vóór De Floncke stond Cesar, de zoon, in 't deurportaal. Hij keek de drie vrouwen
strak aan en groette niet.
- Da es ne kier nen onbeleefderik! zei Uleken. Zij namen echter geen verdere
notitie en stapten maar door, toen eensklaps, achter hun rug, de scheldkreet
weergalmde:
- Hemelgieten!
Verbaasd keken Natsen en Uleken om. Was dat Cesar, die geroepen had, en werd
de schimpkreet op hen bedoeld? Zij wisten niet wat denken; maar een hoongelach
weerklonk en de kroegdeur werd hard dichtgeslagen.
- Azue slecht gemanierd! bromde Uleken. - Wa zijn dat toch veur jongens,
tegenwoordig!
Zij liepen verder door. In het verschiet puntte het torentje
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van Akspoele zijn fijne, grijze naald over de grijze velden. Daar kwamen hun drie
jagers tegemoet: een bejaarde heer en twee opgeschoten knapen, alle drie met het
geweer over de schouder.
- Och Hiere, 't es menier Santiel mee zijn twie zeuns! zei Natsen.
- Watte! Heet hij al zuk 'n gruete kinders! verbaasde zich Uleken.
- Joajoa hij; 't zijn zijn twie ouwste. Ze goan toe Leuven op schole. Zij zijn zeker
uek in vakantie!
De beide groepjes kruisten elkander.
- Dag meneer Santiel en gezelschap! groetten ootmoedig Uleken en Natsen.
Meneer Santiel lichtte verstrooid even zijn hoed op, murmelde een goendag, doch
scheen hen niet te herkennen. Een van de jongelui nam geen notitie; de andere keek
strak en doordringend Eulalietje aan.
- Ha moar jongens toch, al zuk 'n gruete zeuns! verbaasde Uleken zich opnieuw.
Moar hij es oud geworden. Hij es al huel de gans grijsde.
Zij keek nog eens om en zag ook een van de jongelui omkijken. Meteen merkte
zij met verwondering, dat Allewies hen op een afstand volgde.
- Kijk, die jongen van Broospèr komt uek alhier! zei ze tot Natsen.
Eulalietje schrikte en wendde 't hoofd half om.
En werkelijk: daar zag ze Allewies, die langs dezelfde weg kwam. Zij was er zeer
door ontdaan. Hoe kon hij toch zo dom en onvoorzichtig zijn! Tante Uleken en Natsen
zouden 't zeker merken. Zonder verder om te kijken, maakte zij achter haar rug
dringende bewegingen met de rechterarm om hem te beduiden, dat hij achterwege
moest blijven.
Zij kwamen in het dorp. Enkele vrouwen, die hen kenden, stonden met
verwondering te kijken en zij hoorden uitroepingen.
- Ha moar toch! Es da Eulalietsjen Elemetier niet, die in 't kluester van Boavel es!
Wat es ze gruet geworden!
Zij stapten recht door, tot aan het winkeltje van Irma. Irma was juist bezig een
klant te bedienen, toen zij haar deur open-
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duwden, en van loutere verbazing liet zij de ellegoederen, die zij aan 't afmeten was,
uit de handen vallen.
- Ha moar, Uleken toch! Es da Eulalietsje? Zue gruet en streus geworden! Kom
binnen, ge moet blijven káffee drijnken. 'k Goa direct om Marzelien en Fietriene
zenden, dan z' heur uek ne kier zien.
Zij repte zich met haar kalante; zij riep een jongetje van de straat en zond hem
voor een cent om Marzelien en Fietriene. Dadelijk was ze met haar drie bezoeksters
in het keukentje aan 't babbelen en sloeg van bewondering de handen in elkaar, telkens
als zij naar Eulalietje keek. Hoe had ze 't ginder in 't klooster van Bavel? Was ze er
tevreden? Waren de nonnekes vriendelijk voor haar? Hoe was Moeder-Euverste?
Maar ze zou toch zeker wel blij zijn als ze voorgoed bij tante Uleken terug mocht
komen?!
Het winkelbelletje rinkelde langzaam, de deur ging langzaam open en Marzelien,
de wijze man, trad langzaam binnen, gevolgd door Fietriene, die ietwat bleek zag en
getrokken, in zware zwangerschap van reeds haar vierde kind.
Marzelien groette heel wijs en bedaard; maar Fietriene sloeg evenals Irma, de
handen in elkaar en vond ook, dat Eulalietje zo groot en struis geworden was; alleen
maar wat ‘dossem’ in 't gezicht, wat natuurlijk kwam van 't vele binnenzitten.
- Zet ulder, zet ulder! herhaalde Irma, stoelen aanbiedend.
- Doe ulder mantels af, ge zoedt kouwe krijgen os ge were buiten komt.
Allen namen onder druk gebabbel plaats behalve Marzelien, die een vreemde
glimlach op 't gezicht had en even weer in het winkeltje ging, waar hij een ogenblik,
in roerloze aandacht, door het raam stond te staren.
- Wat doede gij doar, Marzelien? vroeg Irma verwonderd. Marzelien gaf geen
antwoord, maar keerde heimelijk glimlachend in het keukentje terug. Het was een
griezelig gezicht, Marzeliens doodskop te zien glimlachen. Zijn gele tanden
ontblootten zich even en 't wit van zijn ogen blikkerde. Uleken bekeek hem met een
soort van gruwelangst.
- Ha moar jongens toch, wat hedde gij? riep Fietriene. Bedaard, steeds in zichzelf
griezelig glimlachend, ging Marzelien zitten en bediende zich van brood en koffie.
Hij stopte
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een homp in zijn mond en slurpte traag. Toen zei hij, langzaam kauwend:
- 't Stoat doar nog ienen op stroate, die wel nen boterham en ne spoelkom káffee
zoe willen.
- Wie datte? verbaasde zich Irma.
Marzelien stond op en opende de deur tussen de keuken en het winkeltje. Dwars
door het vensterraam aan de overkant van de straat, zagen zij Allewies' stug-blonde
kop tegen de buurgevel staan.
- Es dat de zeune niet van Broospèr Pourquoy? vroeg Marzelien, ondeugend
glimlachend.
- O, die loeder, hij hee ons huel de wig gevolgd! kreet Natsen.
Marzelien staarde vorsend naar Eulalietje, die plotseling een vuurkleur had
gekregen. Uleken, die niets van de toestand begreep, keek hen om beurten
ondervragend aan.
- Wa komt-ie hij hier doen, die nieweird? vroeg Irma. - Zie ne kier hoe dul dat hij
kijkt!
Marzelien schonk, langzaam zijn kop weer vol en reikte met trage hand naar een
verse boterham.
- Eulalietje zoe ons da meschien wel keune zeggen!? antwoordde hij tergend.
Eensklaps barstte Eulalietje in overstelpende tranen uit.
- Wa kan ik dat helpen! snikte zij. - 'k 'n Hè ik hem da nie gevroagd om hier te
komen.
Hevig ontdaan en geschrokken waren de vier vrouwen van hun stoel opgestaan.
- Ha moar, Eulalietje toch! gilden zij onder elkaar. Uleken was doodsbleek
geworden. Zij begreep plotseling en wankelde alsof ze flauw ging vallen.
- Ha moar, dat 'n kan tóch nie zijn! Dat 'n kan tóch nie zijn! herhaalde zij
voortdurend, als onnozel.
Marzelien was langzaam opgestaan en had de tussendeur weer gesloten. Het stug
gezicht van Allewies werd aan hun blik onttrokken; maar Eulalietje bleef onbedaarlijk
snikken en schreien, zodat Fietriene haar ten slotte meenam naar de slaapkamer
daarnaast om wat te bekomen.
- Hoe zijde gij dat te weten gekomen? vroeg fluisterend Irma aan Marzelien, zodra
Eulalietje uit de keuken weg was.
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Marzelien, de wijze man, griezellachte zelfvoldaan en vertelde, met gedempte stem,
af en toe de blik gevestigd op de kamerdeur, langswaar Eulalietje met Fietriene
verdwenen was: - Ge weet da 'k ne kozijn hè, die tot Boavel weunt. Hij kent goed
de Pourquoys van Akspoele en 't verwonderde hem, dat hij iederen zondag de zeune
van Broospèr Pourquoy tot Boavel in d'huegmesse zag. Wa mag den dienen hier toch
komen doen? dacht hij in zijn eigen. Ha joa, ne woar? 't Es bijkans twie uren verre
van hier noar Boavel. Hij sloeg hem azue nou en dan wa goa en volgde hem op stroate
en 't 'n duurde nie lank of hij kreeg het in de goaten. 't Was om Eulalietsje te zien,
dat hij iederen zondag zue verre om en were liep! Mijne kozijn 'n hee doar aan
niemand iets van gezeid, moar verleden weke kwam hij hier op de gemiente en
vertelde mij datte. 't Es best da ge 't uek weet, ne woar? Ge keun nou ulder plan
trekken... os 't al niet te loate 'n es! voegde de wijze man er wijselijk bij.
Uleken, Natsen, Irma, alle drie de vrouwen zaten roerloos met grote ogen van
verslagenheid en de handen in de schoot gevouwen. Vooral Uleken was geknakt,
alsof een catastrofe op haar was neergekomen. Zij kon geen enkel woord spreken,
haar in elkaar geknelde vingers beefden en haar ogen vol tranen staarden angstig als
in stomme smeking naar het grijnzende doodskopgezicht van Marzelien. Wat moest
ze doen? Hoe was die akelige ramp nog af te weren? Zij voelde zich machteloos en
radeloos. Zij had wel dood willen zijn.
- 't Zal het moeielijk zijn, om doar tegen in te goane! klonk eindelijk de holle, trage
stem van Irma.
- Stt! Zue luie niet; ze zoe 't keunen hueren! schrikte Uleken met een angstblik
naar de kamerdeur.
Irma schoof haar stoel iets dichter bij.
- Ha moar, Ule, jonk; zoe da zuedoanig slecht zijn? fleemde zij. - 't Es het toch ne
jongen van goeje famielde.
- O! de voader azue ne sloeber! Hij hee mij vroeger willen geweld aandoen! kreet
Uleken dof.
- En mij uek! riep Natsen op dezelfde toon.
- Wa zegde doar! zei Irma, de handen in elkaar slaand.
- Joajoa! En sedert dat hij getreiwd es uek nog! sidderde Uleken.
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Irma bekwam er niet van. Haar leven lang had ze Broospèr Pourquoy als een bijzonder
braaf en degelijk man beschouwd. Irma was er over 't algemeen zeer op gesteld om
fatsoenlijke vrijages te bevorderen. Van een fatsoenlijke vrijage kwam een fatsoenlijk
huwelijk, en mensen, die fatsoenlijk trouwden wilden ook hun huis fatsoenlijk
inrichten; en waar konden ze, voor de dingen, die ze nodig hadden, beter terecht dan
in het winkeltje van Irma? Irma zou zeer verbolgen zijn geweest, als iemand haar
voor makelaarster in huwelijken had uitgemaakt. Maar in werkelijkheid hield zij hele
troepjes jonge knapen en meisjes in 't oog, die misschien later goede klanten konden
worden; en zo deelde zij ook maar in zoverre de consternatie van Uleken en Natsen
als dat onder de omstandigheden onvermijdelijk moest blijken. Zij sloeg nog eens
haar handen van ontzetting in elkaar over wat Uleken en Natsen haar over Allewies'
vader hadden meegedeeld en fluisterde toen op meewarige toon:
- Ha, dat 'n zoe 'k toch noeit gepeisd hên, van Broospèr Pourquoy. Moar, 't 'n es
het toch da kind zijn schuld niet, Ule. Da es meschien ne huelen broave jongen; 'k
hè d'r ik oprecht compassie mee.
- 't Ziet er ne sloeber uit, percies zijn voader! stotterde Uleken zenuwachtig.
- Hij hee hij natuurlijk 'n muile van lintjes, al zoet en broave dat er aan es, om
Eulalietsjen op zijne kant te krijgen! meende Natsen.
- Lijk zijn voader, zeg ik ou! herhaalde Uleken boos en bits. De kamerdeur werd
stil geopend en Fietriene trad met bezorgd gezicht te voorschijn, gevolgd door
Eulalietje, die het hoofd gebogen hield en roodgekreten ogen had.
Sussend en verzoenend trad Irma dadelijk op.
- Tuttuttut... dat 'n es almoal zue irg niet. Kom, Eulalietsjen! Drijnk gij nog 'n goe
tasken káffee en eet gij 'n firm boterhammeken, da zal ou deugd doen.
Marzelien, de wijze man, was langzaam opgestaan. Hij mocht niet langer blijven,
hij moest naar huis, zei hij; en 't was ook maar beter, dat hij ging en dat met hem iets
van de nare tijding, die hij daar had aangebracht, verdween.
- Zoe die kleine keirel doar nog stoan? fluisterde Irma, hem
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tot aan de voordeur vergezellend.
Marzelien keek gluiperig rechts en links in de straat, maar zag er Allewies niet
meer.
- Ziede wel! riep Irma triomfantelijk weer bij haar bezoeksters in de keuken
komend. - Die jongen es al lange wig; hij 'n hee hij da huel zeker mee gien kwoa
inzicht gedoan!
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XLIII
't Begon al vaag te schemeren, toen Uleken en Natsen op hun beurt ook afscheid
namen om met Eulalietje naar 't gehucht terug te keren. Ook zij zagen Allewies nu
nergens meer en dat scheen stillend op hun gemoed te werken.
Zij liepen zwijgend naast elkaar, ieder verdiept in haar eigen gedachten. Bij de
invallende duisternis zagen zij nog nauwelijks elkanders gelaatstrekken en ook dát
werkte stillend en dempend. Wat zou het ook baten om nu al dadelijk verder daarover
te praten? Het moest eerst bezinken, zich kristalliseren. Woorden zouden nu enkel
kwaad bloed kunnen zetten. Een gedragslijn moest gevonden worden, waarnaar men
zich dan rustig richten zou.
Zij haastten zich om nog vóór donker thuis te zijn. Het veld lag triestig-grijs, met
vuile sneeuwvlekken hier en daar; en achter de verre, donkere bomenmassa's was er
een loodkleurige hemel, met enkele dof oranje vegen, daar waar de zon achter wolken
was ondergegaan. Men voelde in de atmosfeer een kille triestigheid, die de
gemoederen neerdrukte.
Zij kwamen aan het gehucht. In De Floncke blonk reeds licht achter de glazen
portaaldeur. Op het onzichtbaar kasteel galmde even een bel; uit een schuur klonk
dof de cadansslag van een dorsvlegel.
- Ik peize dat 't van den nacht were zal snieuwen of regenen, zei Natsen.
- 'k Peis het uek! antwoordde Uleken.
Eulalietje zei niets.
Toen zij voorbij het boerderijtje van Broospèr gingen, hadden zij even een
onwillekeurig gebaar van schrik. Stond daar niet iemand, half verscholen in de
schemering, achter de heg? Allewies...! die hun terugkomst bespiedde! Natsen en
Uleken twijfelden. Eulalietje had even een vreemde beweging
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gemaakt.
Zij waren blij, toen zij eindelijk weer thuiskwamen en zich aan 't goede haardvuur
konden warmen. Remi was nog bezig in de stallen; maar Melanie had alvast de tafel
voor het avondmaal geschikt en was ook met haar eten klaar.
- Tante, os ge 't mij niet kwoalijk 'n neemt, ik zoe liever niets eten en direct noar
mijn bedde goan. 'k Hè toch zulk 'n huefpijne! zei Eulalietje met een matte stem.
- Watte! Goade zelfs niet 'n zacht gekookt eitsjen eten, kind? vroeg Uleken bezorgd.
- Nien ik, tante, liever niet. 'k Zoe liever noar mijn bedde goan.
- Lijk of ge wilt, kind, zei Uleken.
Zij lieten haar gaan en schoven dicht naast elkander bij het vuur onder het gebruiken
van hun avondmaal. Zij praatten nu druk en met gedempte stem, terwijl Melanie in
het achterhuis bezig was.
- Es da nou toch nie schrikkelijk! 'k Zoe d'r mijn dued aan hoalen! fluisterde Uleken
met uitgezette ogen.
- Ik vinde dat heur voader en heur moeder 't moeten weten, zei Natsen.
- O! schrikte Uleken, - Stanus zal heur sloagen geên os hij doarvan huert en heur
direct noar huis doen komen.
- Da woare meschien nog 't beste! meende Natsen.
- Watte! Sloagen geên?
- Nien, nien; moar heur noar huis doen komen.
Uleken vouwde haar handen in elkaar en schreide:
- Da kind es 't ienigste plezier in mijn leven. 't Es veur heur da 'k hier in 't slameur
op da hof blijve zitten. Wat moe 'k ik hier alliene zitten doen?
- G'hèt mij toch nog! trachtte Natsen te troosten.
Uleken zei niets meer. Zij wilde haar trouwe vriendin niet grieven door
teleurstellende vergelijkingen. Zij was ook zo moe in haar hoofd en zo innig bedroefd,
dat zij niet helder meer denken kon.
- Loat ons nou liever nen onzevoader lezen om Gods groassie af te smieken! stelde
zij voor. - Meschien zal onze lieven Hier ons wijzen, wat da we moeten doen!?
Zij knielden beiden vóór het haardvuur neer en baden, met
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nederig gebogen hoofd en samengevouwen handen. Zacht knetterde het langzaam
kwijnend vuurtje, waarvan de nog even op en neer dansende liktongetjes soms met
een vluchtige gloed hun wangen kleurden. Zij waren beiden mooi en fris geweest in
hun jeugd; zij hadden beiden nog mooie restes, die in de warme gloed even
opfleurden; en zoals ze daar naast elkander zaten neergeknield, deden ze denken aan
twee biddende nonnetjes, die van elke eigen ambitie hadden afgezien en nu nog maar
voor een hoger ideaal wensten te leven. Onze Lieve Heer zou zich over hen ontfermen,
hun wijzen wat ze doen moesten. Vast geloofden zij aan zijn tussenkomst, aan zijn
hulp in hun radeloosheid. Zij zouden voorlopig maar niets doen; zij zouden wachten
en bidden en hopen, tot de te volbrengen plicht zich ondubbelzinnig voor hen
openbaarde.
Gesterkt rezen zij overeind, maakten vroom een kruis, wensten elkander ‘goe
nacht’ en gingen naar bed.
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XLIV
Eulalietje kwam voorgoed terug uit het klooster van Bavel in de eerste dagen van
augustus.
Zij was blij als een jong vogeltje, dat na lange opsluiting eensklaps zijn vrijheid
terugkrijgt.
Zij was lang uitgegroeid, maar zag nog altijd ‘dossem’ van het binnenzitten, wat
vooral opviel onder de zwarte uniformkleren, waarin zij haar verschijning maakte.
Die werden trouwens spoedig opgeborgen en zouden wellicht niet veel meer in 't
daglicht komen. Het was nu zaak zo spoedig mogelijk naar Irma toe te gaan en daar
een hele nieuwe uitzet te kiezen.
Tot Ulekens niet geringe verbazing had Eulalietje voornamelijk zin in lichte,
modieuze kleuren. Was dat als natuurlijke reactie tegen al het zwart of donker, dat
zij een heel jaar lang gedwongen had moeten dragen? Waarschijnlijk wel; maar
Uleken schrikte haast, toen Eulalietje zich een wit en zwart carreautje en een lichtroze
blouse had uitgekozen.
- Ha moar, Eulalietje! wa peinsde toch! 't Goa winter worden! riep Uleken.
- O! 't es nog al lange ier dat 't winter wordt! En ze moet toch iets hên om mee
noar de kirmessen te goan! zei Irma, Eulalietje bereidwillig ter hulp komend.
Uleken schudde met enige tegenzin het hoofd, maar gaf toch eindelijk toe.
Wat ook wel nodig was, zeer nodig zelfs, dat was een corset. - Ha moar jongens
toch! schrikte Uleken, die zo iets nooit gedragen had.
- Ha joa moar, Ule, ge ziet toch wel dat da kind azue nie 'n kan blijven luepen! zei
Irma naar Eulalietjes voorspoedige buste wijzend. - Z' hee zij bovendien al ne firme
corsé nuedig! En weer poogde Uleken wel wat tegen te pruttelen, maar
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Irma en Eulalietje drongen aan en de ‘corsé’ werd eindelijk aangemeten. Toen ook
nog een hoed met witte en roze bloemen, lichte kousen en lichte handschoenen waren
uitgekozen, was Eulalietje voorlopig met het hoogst nodige van haar uitzet klaar.
Zij keerden terug naar 't boerderijtje en daar lei Eulalietje met haar kostschoolkleren
en haar boeken, alles, wat nog aan haar leven in het klooster van Bavel herinnerde,
voorgoed van zich af. Van alles, wat zij daar en op haar eigen dorp destijds geleerd
had; van het Frans, dat zij reeds zo goed kon lezen en spreken; van de precieus
beschaafde maniertjes, die men er bij haar, als bij de andere meisjes stelselmatig had
aangekweekt, scheen plotseling geen zweem meer te zijn overgebleven. Haar
traditionele boerinnennatuur kwam terstond weer boven, maar niet de ouderwetse
boerenaard van Uleken en Natsen: de moderne boerenaard, die wil, dat de
boerenmeisjes niet meer op boerinnen, maar op stadsjuffertjes gaan lijken.
Uleken en Natsen sloegen de armen ten hemel, toen zij haar voor het eerst in haar
nieuwe kleren op een zondag naar de hoogmis vergezelden.
- 'k Ben ik beschoamd! fluisterde Natsen met een blos op de wangen tot haar
vriendin.
Ook Uleken voelde zich wel wat beschaamd en van een andere kant toch ook
gestreeld en gevleid; want Eulalietje zag er mooi uit om te stelen, zo fris als een
bloem in haar lichte kleren, met een glans van geluk in de ogen en een kleurtje van
herleving over haar donzige wangen. De mensen keken haar met bewondering aan,
toen zij uit de kerk kwam; en het viel Uleken op, dat meneer Santiel en zijn zoon,
die ook in de hoogmis waren, haar met opvallende belangstelling opnamen. Meneer
Santiel had zich juist een mooie automobiel aangeschaft, - wat toen in het dorp een
zeldzaamheid was, - en meneer André zat aan 't stuur en deed de motor geweldig
snorren, als gold het een uiting van eigen knapheid en kracht. De mensen stoven er
verschrikt van uit elkaar en in 't gedrang gaf Natsen aan Uleken een duw in de zijde
en wees haar tersluiks naar iets aan de overkant van de straat.
Uleken schrikte geweldig. Wie daar stond, was Allewies, de
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stugge ogen strak op Eulalietje gevestigd. Hij rookte een sigaret, had een stijve pet
op met grote, witte en zwarte ruiten, en aan de hand hield hij een rijwiel. Hij leek
ook al geen gewone boerenzoon meer; hij was ook al een soort heertje geworden,
zelfbewust en laatdunkend; een hele piet. Hij tuurde met een soort kwaadaardige
minachting naar de prachtauto van meneer Santiel en dan weer met veroveraarsogen
naar Eulalietje, alsof hij haar in bezit nam.
- Loat ons goan! fluisterde Uleken. Eulalietje, een en al geboeid door de mooie
automobiel, had Allewies nog niet opgemerkt; maar nauwelijks was de wagen
weggesnord of hij reed er met zijn rijwiel achter, rakelings langs Eulalietje heen,
zodat zij hem wel zien moest. Hij groette trouwens onbeschroomd: - Dag, Eulalietje!
en zij kon wel niet anders dan antwoorden: - Dag Allewies!, terwijl een vuurgloed
even haar wangen kleurde.
- Kom! zei Uleken gejaagd. - We goan ne kier tot aan Irma's. Ze zal Eulalietsjen
in heur schuene klieren willen zien.
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XLV
Twee jaar waren verlopen! twee zomers, twee winters; en nu was het weerom zomer!
Schone zomer!... Zomer van stralend blauwe hemel en gouden korenvelden! Het
leven op 't gehucht De Floncke scheen uiterlijk onveranderd en toch was er alom een
stage, langzame verandering aan 't worden. 't Kasteel stond daar wel, evenals andere
jaren, glanzend wit tegen zijn prachtige achtergrond van hoge bomen, maar meneer
Santiel was helemaal wit van haar geworden en had een bezorgde, chagrijnige
uitdrukking en diepe rimpels op 't gelaat gekregen. Zijn vrouw was ziekelijk en kwam
haast nooit meer uit haar kamers; maar zijn twee zonen waren flinke, jonge mannen
geworden, die een tijd in de stad gestudeerd hadden, en nu reeds het leven van rijke
landjonkers leidden, jagend, paardrijdend, in woest snorrende auto's toerend.
De boerderijen om het kasteel hadden hetzelfde uiterlijk aspect van vroeger, maar
ook de boeren werden oud, terwijl hun kinderen opgroeiden en zich van lieverlede
onmerkbaar, maar aanhoudend, in de plaats van de ouders schoven. Zo was het bij
voorbeeld in de herberg De Floncke, waar de baas, die ten gevolge van te veel jenever
drinken 't pootje had gekregen, gewoonweg door zijn oudste zoon in de hoek was
gezet. Zo was het ook enigszins bij Broospèr Pourquoy, die zich echter met hand en
tand verdedigde om de heerschappij over zijn kinderen - vooral over de jonge Allewies
- te behouden; en zo was het ten slotte ook op het boerderijtje van Uleken, waar de
stille wil van Eulalietje, met buitengewone behendigheid aangewend, meer en meer,
zonder ervan de schijn te hebben, over de twee oude vrijsters, Uleken en Natsen,
regeerde.
Dat was zo: de opkomende levenskracht der jeugd, tegen de
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toenemende verzwakking en de afgeleefdheid van de ouderdom. Uleken en Natsen
bromden, maakten opmerkingen, keurden af, en lieten ten slotte toch gebeuren. Toen
Eulalietje, onder geheime opstoking van Allewies, wou leren fietsrijden om vrij met
hem te kunnen toeren, hadden de beide vriendinnen de armen ten hemel geslagen en
gezworen, dat zulk een ding nooit op het hof zou komen. Maar eens kwam Fietriene,
ja, Fietriene, de vrouw van Marzelien, de wijze man, die reeds vier kinderen had,
per rijwiel het erf van het boerderijtje opgereden; en zij sprak daar zo geestdriftig
over en beweerde, dat het haar van zulk een groot nut was om haar verafgelegen
klanten te bezoeken, dat Eulalietje, hoewel zij geen cliënten te bezoeken had, met
recht kon treuren, dat haar onthouden werd, wat haar in stand toch zoveel mindere
vriendin, was toegestaan. Het gevolg daarvan was, dat Eulalietje een paar maanden
later de bezwaren van tante Uleken overwonnen had en als een vrije vogel op haar
fonkelnieuw rijwiel de ruimte in mocht vliegen.
Een andere hevige strijd was om 't toilet geweest. Toen het de mode werd - ook
onder de boerenmeisjes - van blote halsjes en korte rokjes en vleeskleurige kousjes,
had Eulalietje eerst stilletjes getreurd, zonder iets te zeggen of te vragen. Zij kwam
haast met haar rijwiel niet meer uit, zij zat 's zondagnamiddags triestig-eenzaam met
de oude tantes op het boerderijtje en toen die vroegen, wat ze had en waarom ze niet
eens meer een uitstapje maakte tot aan het dorp of zelfs tot aan haar ouders' huis,
antwoordde Eulalietje gedrukt: - Ho... wa wil ne meins uitgoan os ge gien klieren 'n
hèt. - Gien klieren! riepen Uleken en Natsen verbaasd. - Ha g'hèt de schuenste klieren
van huel Akspoele!
- G'had... antwoordde Eulalietje mistroostig. - Die lange rokken 'n zijn nou toch
gien mode nie mier.
- Ge 'n zoedt toch zeker op stroate nie durven komen lijk de schandoalen, die we
tegenwoordig zien, mee 'n bluet herte en bluete billen!? riep Uleken verontwaardigd.
Eulalietje, als in diepe gepeinzen verzonken, antwoordde daar al niet veel op. Maar
eens, op een zondagnamiddag, kwam Fietriene, moeder van vier kinderen en
echtgenote van 'n wijze man, op het boerderijtje een bezoek brengen en dat
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nam de proporties van een gebeurtenis, die de geweldigste ontzetting teweegbracht.
Fietriene was in 't geel gekleed als een kanarievogel, met een heel kort rokje,
vleeskleurige kousen, lage schoentjes, blote hals en op het hoofd een soort van
omgekeerde kleurenmand, die haar haar en de hele bovenhelft van haar gezicht
verborg. Zij zag er uit als een kortgerokte marketentster of regiments-cantinière. Zij
had dikke, korte benen en een nog dikker zitvlak; en het geheel leek iets zó
gedrochtelijks, dat Uleken en Natsen, die bij een van de vensters op de uitkijk zaten,
met een zelfde beweging en een zelfde kreet: ‘Och Hiere, wat es datte!’ als verschrikt
van hun stoel opvlogen. Maar Eulalietje, die van Fietrienes komst op de hoogte was,
liep vrolijk juichend naar haar toe, zette haar fiets tegen de gevel en bracht haar
binnen met de opgewekte woorden:
- Kijk ne kier, tante Uleken en Natsen, wie dat er ons nou goendag komt zeggen!
- Och Hiere, Fietriene, zijde gij datte?! kreten de twee oude vrijsters.
- Ba joa ik! kende gulder mij nie mier dan?! lachte Fietriene, het hoofd wat
achteroverbuigend om onder de rand van de korfhoed naar de twee vriendinnen te
kijken.
- Ha, 'k 'n zoe ik ou toch nie herkend hên! antwoordde langzaam en ernstig Natsen,
terwijl zij haar handen in elkaar sloeg.
Uleken zei eerst niets; zij keek roerloos, met starre ogen, als niet in staat van haar
ontzettende verbazing te bekomen. - Moar Fietriene, jong, hedde gij giene kouwe?
vroeg zij eindelijk.
- Kouwe!? lachte Fietriene. - Ha 't es zue woarm dat de kroaien goapen!
- Ha joa moar, ge luept noakt! kreet Uleken, die haar ergernis niet bedwingen kon.
- O! Ule! antwoordde verwijtend Fietriene.
Eulalietje zei niets, bleef op een afstand staan, de ogen vol ontroerde bewondering
op Fietriene gevestigd. Haar handen beefden lichtelijk, zij slikte droog, hevig ontsteld
door het waagstuk van het bezoek, dat ze heimelijk met Fietriene beraamd had.
Fietriene had toch wel een ietsje overdreven, en
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dat was zo jammer. Nu Eulalietje het in kleur en vormen vóór zich zag, vreesde zij,
dat tante het nimmer slikken zou. - Moar, Fietriene, jong! vroeg op mysterieuze toon
Natsen, terwijl zij langzaam om de bezoekster heen draaide... - hoe zijde gij doaronder
geklied?
- Hawèl, lijk geweunte! antwoordde Fietriene een ietsje ongeduldig.
- En wa zeg Marzelien doarvan?
- Ha, wat zoed' hij doarvan zeggen! Dat es onze stiel, ne woar? We moeten wij
noar de mode geklied zijn!
Natsen knikte ernstig met het hoofd.
- 't Es het woar! zei ze. - Tegenwoordig 'n es er het gien verschil mier tusschen de
rijke meinschen en de boeren.
Er was een korte stilte. Uleken en Natsen bekwamen maar niet van de geweldige
ontsteltenis. Fietriene, blijkbaar geërgerd over het onthaal, keek met verwijtende blik
naar Eulalietje, die stille tranen in de ogen kreeg.
- Alee kijk, elk zijn gedacht! zei Uleken eindelijk met inspanning. - Zet gij ou toch
moar Fietriene; ge goat mee ons káffee drijnken.
Zij gingen zitten aan de tafel bij het raam en Eulalietje schonk de koffie in, terwijl
Natsen met bedreven hand tarweboterhammetjes en lekkerkoek voorsneed. Zij aten
en dronken, langzaam, met schaarse woorden en af en toe bevangen stilte.
- En Irma... luept ze zij uek azue geklied? vroeg Uleken na een poos.
Fietriene, die juist in haar boterham beet, moest hem van 't plotseling proestlachen
neerleggen.
- O, Ule, nou houde toch de zot mee mij! giechelde zij. Dat lachen bracht
ontspanning. Allen moesten gieren bij 't idee van Irma in korte rokken, blote hals en
vleeskleurige kousen. Zelfs Uleken lachte om haar eigen rare voorstelling. - Dat es
de mode van de jonge meinschen, Uleken; d'ouwe meinschen blijven gelijk of ze
zijn! lichtte Fietriehe toe.
- 't Es ne zotte weireld geworden! zei Natsen hoofdschuddend.
In de landweg, achter de boomgaard, zagen zij, boven de heg, iets vreemds
aankomen. Men had gezegd een wit-en-zwart ge-
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vlekte poes, die langzaam over het groen van de haag heenwandelde. Allen keken
ernaar zonder te begrijpen, wat het was. Alleen Eulalietje kreeg plotseling vuurrode
wangen. Toen de vreemde verschijning voorbij het hek passeerde, merkten zij, dat
het een soort heer was, die, ondanks het warme, droge weer een lange, lichtbruine
regenmantel aan had en op het hoofd een grote, platte pet droeg, met enorme witte
en zwarte ruiten.
- Wa veur nen impermeabel-hiere luept er doar te parederen? riep Natsen verbaasd.
Maar eensklaps staarde zij onthutst naar Uleken, die een misnoegde uitdrukking op
het gezicht had. Zij hadden hem beiden herkend. 't Was Allewies, die ook al naar de
laatste mode gekleed, zich eens in de buurt kwam vertonen. Hij droeg helgele
schoenen en rookte een sigaret. Hij keek eens vluchtig naar het boerderijtje op en
verdween deftig in de richting van De Floncke. Eulalietje en Fietriene hadden vlug
een knipoogje gewisseld.
- Hawèlewèlewèl, 'k moe toch zeggen dat de weireld nou op zijne kop stoat, zuchtte
Uleken.
Fietriene was opgestaan.
- Joa, 't zal stillekens aan mijnen tijd goan worden! zei ze.
- Goade al vuers? deed Eulalietje verbaasd.
- 'k Zoe nog ‘en passant’ ne kier moeten tot in De Floncke zijn veur 'n commissie
van tante Irma. Goade meschien zue verre te voete mee? stelde Fietriene voor.
- Mag ik, tante? vroeg Eulalietje.
Uleken zei ja noch neen, maar knikte toch vagelijk toestemmend.
- 'k Zal nie lange wig zijn! beloofde zenuwachtig 't jonge meisje. En naast Fietriene
haastte zij zich naar buiten.
- Moar bekijk mij da nou toch ne kier! zuchtte Uleken hoofdschuddend door het
kleingeruite venster starend. - Verstoade gij datte, dat de stroatjongens doar nie achter
'n roepen en nie mee stienen sloan?
- 't Geen da 'k nie 'n verstoa es da menier de páster doar nie op 'n preekt, antwoordde
Natsen.
Zij zagen het tweetal gaan, in zenuwachtig-druk gesprek: Fietriene als gekke
marketentster met haar rijwiel aan de hand, Eulalietje nog opvallend degelijk en
deftig, zoals 't een
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jong meisje van goeden huize betaamt.
- Es da nou toch gien zonde? jammerde Uleken, zonder verder haar gezegde toe
te lichten.
Maar beiden hadden eensklaps een geweldige emotie. Juist toen Fietriene en
Eulalietje 't erf verlieten, kwam daar meneer André, de oudste zoon van meneer
Santiel aangewandeld. Hij keek verwonderd en verrast naar 't tweetal op, nam zijn
hoed af, bleef even met hen praten. Hij glimlachte vriendelijk en al door het raam
zagen Uleken en Natsen Eulalietje een kleur krijgen.
Uleken schrikte, zonder eigenlijk te weten waarom. Ineens flitste door haar geest
de vroegere hofmakerij van meneer Andrés vader. Zij voelde plotseling een vaag
gevaar, dat Eulalietje bedreigde. Wat bleef hij daar lang met het tweetal praten!
Waarom deed hij dat? Wat mocht hij hun te zeggen hebben? Uleken zag hem eindelijk
weer groeten en verder gaan, maar na enkele passen keerde hij zich om en keek haar
nog eens na.
- Da es zeker noar die zotte Fietriene dat hij azue stoat te kijken?! waagde Uleken
de veronderstelling.
- 'k 'n Weet niet... 'k 'n weet niet; 'k peize dat hij meschien nog liever noar
Eulalietsje kijkt, 't Schijnt nogal ne liefhebber te zijn. Hij hee 'n oarken van zijn
voarken! grinnikte Natsen.
Weer schrikte Uleken inwendig.
- Och Hiere, 'k hope dat dát toch nie 'n zal gebeuren! angstigde zij.
De beide oude vrijsters bleven een hele poos stilzwijgend, de blikken door het
raam gevestigd. Een akelig gevoel drong diep in hen door.
- Ze zal toch wel zueveel verstand hên van doar nie mee te beginnen, zei eindelijk
Natsen. - En bovendien... Allewies... ge meugt Allewies nie vergeten.
Uleken verademde. 't Was waar: Allewies was daar ook nog. En eensklaps voelde
zij zich iets minder scherp gekant tegen die vrijage met Allewies, waaraan zij anders
zulk een innige hekel had.
- Hij es doar were! riep plotseling Natsen.
- Wie datte? schrikte Uleken.
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- Menier André.
- Och Hiere toch! kreet Uleken.
Zij zagen hem komen, langzaam slenterend, met een klein hondje bij zich, naar 't
kasteel terug. Hij keek opvallend in 't voorbijgaan naar de ramen van het boerderijtje,
zodat de twee vrouwen zich instinctmatig achteruit trokken.
- 't Es huel zeker om heur te zien, dat hij langs hier komt wandelen! zei Natsen.
Uleken vreesde 't ook. Zij werd eensklaps overdreven angstig; 't was of de zwaarste
onheilen over haar neerkwamen.
- Hoa 'k heur toch moar nie loaten meegoan! jammerde zij.
- Wa zoe da geven? schokschouderde Natsen.
- 'k Krijg er den herteklop van! zuchtte Uleken, de beide handen tegen haar borst
gedrukt.
- Ge 'n meug nie overdrijven! berispte Natsen.
Gelukkig, daar kwam Eulalietje over de weg terug. Zij had blozende wangen en
stralende ogen. Uleken berekende vlug, dat zij misschien wel voor de tweede maal
meneer André ontmoet had.
- Was da menier André, die doar straks tegen ou en Fietriene stond te klappen?
vroeg ze, zo gewoon mogelijk doend, zodra het meisje binnen was.
- Joa 't! antwoordde Eulalietje, ook op heel natuurlijke toon.
- En g'hèt hem zeker were gezien in 't terugkomen?
- Joajik.
- En heet hij were tegen ou stoan klappen?
- O, nie vele; meschien 'n menuutsen of vijve.
- Wa hoad hij ou te zeggen?
- O, 't es ne zot! lachte Eulalietje plotseling, terwijl haar wangen gloeiden.
- Joa moar, wa zeid' hij? vroeg Uleken dringend.
- 'k 'n Weet ik da niet wat dat hij al zei: of da 'k nie liever in de stad 'n zoe weunen
en al zuk 'n konten.
Uleken zette verschrikte ogen op. Haar handen beefden.
- Pas toch op, kind! Pas toch op! huiverde zij.
- Hij 'n hee hij mij niets miszeid, tante.
- 'k Verstoa 't wel; 'k verstoa 't wel; moar ge moet toch zue oppassen. Peis ne kier
wat dat de meinschen doarvan zoen
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keunen zeggen! En peis ne kier wat dat Allewies zoe zeggen as hij da zag!
Eulalietje opende wijdverbaasde ogen. Wat? Zou tante Uleken, uit angst voor
meneer André, verzoend geraken met het denkbeeld van haar verkering met Allewies!
't Was haar een plotse openbaring, of er eensklaps een gans nieuw en onverwacht
verschiet in haar toekomstleven openging. Haar ogen straalden en een glimlach van
geluk verhelderde gans haar gelaat.
- O, moar, tante, wa peisde toch wel! riep ze. - Menier André 'n doet da moar om
'n beetse vriendelijk te zijn en Allewies 'n was doar aan noch omtrent.
Maar Uleken, evenmin als Natsen, was in 't geheel niet gerustgesteld. Zij nam zich
voor heel scherp te waken en meteen wat minder stroef te doen tegenover Allewies.
En om ook Eulalietje in goede, gewillige gemoedsstemming te houden stemde zij er
na eindeloos veel zuchten en tweestrijd in toe, dat ook Eulalietje een kort rokje, een
bloot halsje, en vleeskleurige kousen zou dragen, maar dan toch iets minder opvallend
en gek als de kledij van Fietriene.
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XLVI
De winter kwam, en met hem een gebeurtenis, die wel verwacht was, maar die
niettemin een hele schok bracht in Eulalietjes rustig leven.
Allewies werd voor de militaire dienst opgeroepen en bij de cavalerie ingedeeld.
Hij liep luidruchtig-dronken met zijn makkers op 't gehucht de dag van zijn vertrek;
dat hoorde er zo bij. Na een paar weken was hij daar reeds met een dag verlof terug,
in uniform, de kaki-muts kranig scheef op 't rechteroor en de slobkousen glimmend
gepoetst, flink en zelfbewust, met een air van veroveraar, die alle hindernissen uit
de weg ruimt. Zijn bijna witblond haar was correct gemillimeterd en onder zijn neus
was een kort, licht snorretje gegroeid, als een klein, wit tandenborsteltje. Hij kwam
naar de hoogmis zonder Eulalietje bij voorbaat verwittigd te hebben. Eulalietje
herkende hem eerst niet; en toen zij hem herkend had werd ze zó aangedaan en akelig,
dat zij voortdurend dreigde flauw te vallen onder de mis. Bij het uit de kerk gaan
stond hij vlak naast het portaal en groette militair, de hakken tegen elkaar en de hand
aan de muts. Zijn blik was onbeschroomd: hij keek niet alleen Eulalietje, maar ook
Uleken en Natsen met het volste zelfvertrouwen aan; en nauwelijks waren zij op het
boerderijtje terug of daar stapte hij de boomgaard op, tikte aan de deur, vroeg: - Es
er gien belet? en stapte meteen binnen. Uleken had nog niet haar mantel afgenomen
en haar kerkboek op de tafel neergelegd, toen hij reeds ongegeneerd een stoel nam
en verklaarde:
- 'k Hè gisteroavond al mee ne kier nen dag congé gekregen en 'k ben noar huis
gekomen. 'k Moe 't achternoenend were wig, moar 'k 'n wille nie loaten van ulder ne
kier goendag te komen zeggen.
- Ge doe gij wel, Allewies-jongen! Zet ou, zet ou; ge goat

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 3

607
'n dreupelken drijnken? antwoordde Uleken beteuterd en ontdaan door dat gans
onverwacht bezoek.
Natsen en Eulalietje, die even in de ‘beste kamer’ hun mantel waren gaan ophangen,
kwamen in de keuken en uitten op hun beurt hun zeer verschillende gevoelens.
- Ha moar, jongens toch! 'k 'n Zoe ik ou noeit herkend hên! riep Natsen met in
elkaar geslagen handen.
Eulalietje glimlachte, met hoge kleur en schitterende ogen, die hem voor zijn durf
schenen te danken, en zei eenvoudig: - Ge zij welgekomen, Allewies.
Hij stond op, kwam naar haar toe en drukte haar de hand. Hij keek met welgevallen
naar haar vriendelijk gezicht, naar haar bloot halsje, naar haar kort rokje, naar haar
lage schoentjes. Er was geen schim van gêne of schuchterheid aan hem: hij zat daar
of hij er thuis was; die voortvarende ongegeneerdheid was blijkbaar een van de eerste
eigenschappen, die hij reeds in de kazerne aangeleerd en sterk ontwikkeld had. Uleken
was ietwat van haar emotie bekomen; zij had een fles en glaasje uit de kast gehaald
en die aan Eulalietje overhandigd. 't Gesprek begon ietwat te vlotten.
- En bij wa veur 'n volk zijde gij ginter, Allewies?
- Bij 't vierde lansiers, te Namur.
- En zijde doar kontent?
- Joa, zulle!
- En 't eten; kan da nog 'n beetse schikken?
- Bah! Te weinig om te leven en te veel om te stirven; moar ala, mee moeders
portemonee kan ik noar de kantiene! pochte hij.
't Gesprek bleef even stokken. Zij jammerden allen 'n poosje over de dwang en de
misère van het militaire leven. Men moest zijn land wel dienen, maar hoe blij voelde
men zich, als het voorbij was.
- Wa veur 'n toale spreken ze ginter? vroeg Uleken.
- Woals! zei hij. - Moar dat 'n willen de Vloamingen nie lieren. Vloams veuruit!
riep hij, met star-dwepende blik.
- Ge keun zeker al goed te peirde rijen? vroeg glimlachend Natsen.
- Ha! da spreekt vanzelf! zei hij, met een ij del gebaar aan zijn borstelsnorretje
draaiend.
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Eulalietje kon haar ogen van hem niet afwenden. Zij vond hem zó knap geworden,
zó kranig! En dat kaki-uniform met oranje aan kraag en mouwen stond hem zó
biezonder keurig. Hij was een ander mens geworden, een soort superieur wezen,
waarvan prestige uitging, ook op haar tante en op Natsen; zij voelde het heel goed.
Zijzelf durfde haast met hem niet spreken.
- Wannier moede were wig? vroeg zij eindelijk, heel bedeesd, om iets te zeggen.
- T' achternoenen, mee den trein van te viere. Goade mee tot aan de stoassie?
Eulalietje schrok geweldig. Hoe durfde hij!... hoe durfde hij!... zo maar ineens,
vlakaf, in tegenwoordigheid van tante Uleken en Natsen. Zij werd er beurtelings
bleek en rood van, terwijl ook de twee oude vrijsters hevig opschudden, en antwoordde
met schuwe zijblik naar Uleken:
- Ik 'n weet niet... ge moet 't aan Tante vroagen.
- Ze mag wel, ne woar, tante? keerde Allewies zich dadelijk onbeschroomd tot
Uleken.
Eulalietje kreeg nog heviger emotie. Wat! Hij noemde haar ook al tante, of hij
reeds van de familie was. Nu zou tante toch zeker wel heel boos worden.
Doch Uleken werd volstrekt niet boos. Zij was door zijn brutale durf zó
overweldigd, dat ze ternauwernood een weifelachtig antwoord gaf. Meer vroeg hij
ook niet.
- Ziede wel! riep hij zelfbewust met triomfantelijke veroveraarsglimlach.
Natsen keek verbaasd naar Uleken, die eventjes het hoofd schudde en zuchtte.
Zeer zeker had ze liever de vraag afgewezen; maar diezelfde ochtend had zij alweer
de oudste zoon van meneer Santiel met zijn geweer en zijn hond in de buurt zien
kuieren; misschien was dat ook wel van invloed op haar toegevensgezinde stemming.
- Moar ge moet tons direct were noar huis komen, zulle! bedong zij enkel op
gemaakt strenge toon, om haar figuur tegenover haar nichtje en Allewies te redden.
- Natuurlijk, tante! beloofde Eulalietje dadelijk.
Om halfdrie kwam hij haar afhalen. Het scheen aan de drie
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vrouwen, dat hij er nog knapper uitzag dan 's ochtends. Eulalietje vond hem
onweerstaanbaar. Zij had zich op haar best gekleed: kort rokje, lage schoentjes, bloot
halsje en klein hoedje als een omgekeerde bloempot en daaronder straalden haar
ogen van opwinding en emotie.
- 't Es irg, zulle! Ge zoe 't uit heur uegen scheppen! zei Natsen, terwijl ze door het
raampje het wegtrekkend tweetal nakeek.
Uleken schudde het hoofd.
- Wij woaren toch anders in onzen tijd, Natsen!
- O! gruwde Natsen, - die bluete herten, die bluete billen! Hoe 'n es 't jonk
vreiwevolk toch nie beschoamd van azue op stroate te komen!
Dat was wel 't minste waar Allewies en Eulalietje zich aan stoorden. Zij liepen
parmantig en triomfantelijk naast elkaar in de landweg, door al de bewoners van het
gehucht nagekeken. Bij De Floncke stond een groep jongens en meisjes, die er hun
vrolijk gekeuvel voor staakten. Cesar, de herbergierszoon, die destijds om Eulalietje
tegen Allewies gevochten had, keek heel zuur en riep hun iets smalends achterna.
Allewies rukte zich om en wou hem terstond wat op zijn smoel gaan geven. Eulalietje
verbood het hem met beslistheid. Zij verbood hem ook tegen de jonge meisjes te
glimlachen, die hem bewonderend naoogden. Hij draaide veroverend aan zijn
borstelsnorretje en deed zijn sporen rinkelen. Daar kwam meneer André, vergezeld
van een jachthond uit de kasteeldreef. Hij schrok letterlijk en greep machinaal naar
zijn hoed. Eulalietje kreeg een kleur en sloeg de ogen neer; Allewies groette met de
hand aan de muts, correct militair.
- Wie ziet ge 't liefst van ons getwieën? vroeg Allewies, die reeds vroeger het
nageloop van de jonge kasteelheer had opgemerkt.
- Moede da vroagen? streelde zij, hard zijn hand drukkend.
- Past op, zulle! vermaande hij, de wijsvinger berispend opgeheven. En meteen
draaide hij verwaand aan zijn snorretje. Zij vergezelde hem tot aan de trein. Zij
zouden elkaar veel schrijven. Toen de trein binnenstoomde, greep hij haar beide
handen, trok haar tot zich en zoende haar flink op beide wangen en op de mond,
zoals hij de vrijers in de stad had zien
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doen. Zij was er helemaal van beduusd en ontdaan; het was de eerste maal in haar
leven, dat een jongeman haar zo zoende.
Hij wipte in de wagen en rukte dadelijk het raampje open, waardoor hij breed naar
buiten leunde. Glimlachend wuifde en zwaaide hij met de hand en de politiemuts.
Het laatste wat ze van hem zag, waren zijn rode wangen, zijn blinkende ogen en de
oranje strepen op mouw en kraag.
Toen leek haar alles eensklaps heel wijd en heel leeg om haar heen. 't Was of hij
alles, wat haar lief was en belangde, met zich in de wegsnorrende trein had
meegenomen. Zij had wel kunnen schreien; maar meteen voelde zij ongekende
diepten van jubelende zaligheid in haar innigste wezen.
Zij spoedde zich huiswaarts om veel in eenzaamheid te peinzen en te mijmeren.
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XLVII
Enkele maanden later zaten twee oude vrouwtjes zwijgend elk aan een kant van de
haard. Zij waren nog niet zo heel oud, maar zij leken in korte tijd wel oud geworden.
Zij dachten aan 't verleden en... ook aan de toekomst. Ook wel aan 't hedendaagse
en aan de gewichtige beslissing, die zij spoedig zouden moeten nemen. Er was een
innerlijke strijd in hen. Graag hadden zij willen blijven, waar zij waren; maar zij
voelden hoe moeilijk dat was. De gedachte van te moeten heengaan viel hun zwaar.
Zij woonden daar nu al zovele jaren. Het liefst zouden zij er gebleven zijn, naast en
met de jongeren, die hun later zouden opvolgen; maar ach! dat zou niet gaan. Twee
meesters op één hoeve, dat kon immers niet. 't Moest 't een of 't ander zijn: óf de
ouderen, óf de jongeren. Uleken had er eens een woordje met Eulalietje over gewaagd
en dadelijk gevoeld, dat het niet zou gaan. Neen: als Allewies en Eulalietje trouwden,
dan moesten zij alleen op 't boerderijtje blijven.
Zij zaten bij het vuur, de beide oude vrouwtjes en staarden peinzend in de vlam.
Wat zouden ze nu doen? Uleken was vierenzestig, Natsen vijfenzestig. Voor zichzelf
hoefden zij niet meer te werken: zij hadden genoeg om netjes van te leven. Als straks
Irma kwam met Marzelien om hun nog eens van dat huisje te spreken, vlak naast 't
winkeltje van Irma, dat zo heel toevallig te huur werd aangeboden en wel heel gauw
een liefhebber zou vinden, wat zouden zij dan antwoorden? Irma en Marzelien
kwamen om een beslist antwoord: een ja of een neen. Nam Uleken het huisje niet,
dan werd het zeer waarschijnlijk verpacht aan Brossé, een oude, rijke boer, die er
zijn laatste dagen wilde komen uitrentenieren.
De hond blafte en, door het venster kijkend, zagen zij Irma en Marzelien langzaam
het erf opstappen.
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- Och Hiere, 't pakt mij aan mijn herte! zuchtte Uleken, de handen op de borst
geklemd.
Irma had zich prachtig uitgedost voor de gewichtige gelegenheid: haar beste zwarte
kleed, haar goudsieraden en op het hoofd een zwarte hoed met purperrode bloemen.
Marzelien was in 't geelgrijs gekleed, bijna de kleur van zijn doodskopgezicht. Hun
schreden klonken langzaam over 't plaveisel langs de muur en met een ‘Es er gien
belet?’ waren zij tegelijk binnen.
Uleken en Natsen boden stoelen aan en spraken dadelijk over het weer. Marzelien
vond het geen slecht voorjaarsweer, hoewel te nattig voor 't begin van maart. De
grond lag wat kil; wat men nodig had, waren een paar warme, droge dagen, zodat
alles goed kon uitbotten.
- O, zuchtte Irma, - da es toch 'n dijngen, die morewegen os ge da nie mier geweune
'n zijt. En zij wees naar haar natte, geelbeslijkte schoenen.
Uleken hoofdknikte. Ja, zij wist wel! die modderwegen! 's Winters modder en 's
zomers zand; dat was zo als men te lande woonde. Eigenlijk nam men dat als vanzelf
aan. Men dacht er niet meer aan.
- O! ik 'n zoe doar niet tegen keunen; ik zoe duegoan van chagrijnigheid! zei Irma.
- Os ge geweune zijt aan druege stroaten en rondoars1. langs d'huizen...
Met wijze opmerkingen kwam Marzelien in 't midden.
- Moeten es moeten! meende hij. - Moar veur wie al wa van joaren es en genoeg
hee om anders te leven es 't dwoazigheid van in 't slameur en in de vuiligheid te
blijven zitten.
Daarmee waren zij volop in 't onderwerp, waarvoor zij kwamen en Irma zette zich
vierkant op haar stoel, als 't ware slagvaardig.
- Hawèl, Ule-jonk, hedde nou al 'n besluit genomen? vroeg ze zonder verder
omwegen.
- Ha moar ba-nien-ik-jonk; 'k 'n weet oprecht niet wat da 'k zoe doen! zuchtte
Uleken neerslachtig.
- Hoe es 't toch meugelijk! kreet Irma, de handen in elkaar

1.

Trottoirs.
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slaand.
Weer kwam Marzelien met wijze woorden in het midden. - 't Doet, Irma, ge moet
da verstoan. Os g'ou leven lank ievers geweund hèt, ge 'n goat er nie gemakkelijk
wig. Ge weet wa da g'hèt, moar ge 'n weet nie wat da g'in de ploatse goat krijgen. 'k
Verstoa ik huel goed da Ule en Nàtelie nie hoastig 'n zijn om joa of nie te zeggen.
Moar 't irgst in dees geval es, dat den ouwen Brossé de botte gré de malgré da huis
wilt hên, en dat hij 't zal krijgen os Ule en Nàtelie ulder nie 'n hoasten.
- Och Hiere da zijn dijngen! herhaalde Uleken, terwijl ze weer de handen in elkaar
sloeg.
Zij wist heel goed en zij voelde heel helder, hoe alles in elkaar zat; maar zij was
te zwak en te besluiteloos om er met vrucht tegen te reageren. Zij begreep best, dat
Irma en Marzelien hun procenten op de verhuring van dat huis zouden krijgen en dat
zij de oude Brossé tegen haar uitspeelden om haar tot een besluit te dwingen. Eveneens
begreep zij, dat Irma er alle voordeel bij had haar en Natsen als vaste klanten naast
zich in het dorp te krijgen, terwijl ze meteen twee nieuwe klanten kreeg in Allewies
en Eulalietje op de boerderij. Reeds lang voelde zij Irma's en Fietrienes invloed op
Eulalietje ten opzichte van haar. Eulalietje kon de laatste tijden soms zo humeurig
en onvriendelijk zijn. Telkens als ze voor boodschappen naar het dorp was geweest,
viel Uleken dat op. Zij maakte daar groot verdriet in, maar stond er machteloos
tegenover. Zij lag er soms in haar bed om te schreien. Was dat haar dank voor alles,
wat zij voor haar metekind gedaan had? Uleken begreep, dat Eulalietje alleen van
haar hield in zover zij voordeel uit haar kon halen en dát was iets, dat haar griefde
tot in 't diepste van haar ziel, zonder dat ze echter de macht had er zich tegen te
verzetten. Langs alle kanten voelde zij zich omringd als door roofdieren, die op haar
zaten te loeren.
Marzelien had een pijp aangestoken. Hij hield die scheef naar de vlam en smakte
met grote smakken, die telkens als een rood weerlicht over zijn beenderig
doodshoofdgelaat uitflitsten. Toen doofde hij het vlammetje met de voet en zei
langzaam, tot conclusie:
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- Den ouwen Brossé wilde morgen uchtijnk om 'n antwoorde komen: joa of nie; moar
'k hè hem uitgesteld tot overmorgen achternoene. G'hèt dus nog nen dag en ne nacht
den tijd om ulder te bepeinzen. Moar doarmee es 't uek uit, zulle! 'k Zal morgen
achternoene mee de vieren om ulder antwoorde komen. 'k 'n Wil ulder giene road
geven; voegde hij er wijselijk aan toe; - ge zijt oud en verstandig genoeg om te weten
wat da ge wilt.
Natsen zuchtte en Uleken wrong haar handen.
- Zoede gien spoelkomke káffee drijnken? vroeg ze, om iets te zeggen.
Maar zij hadden geen zin. - 't Zoe te loate worden, meende Irma. - En ge meug
mij woar gelueven, jonk, 'k ben schouw om in den donkere deur die more te luepen.
Uleken en Natsen lieten hen vertrekken. Zij voelden zich zo gedrukt, zó gedrukt!
Triestig keken zij hen in de grijze lucht door 't venster na, waar zij langzaam over
de boomgaard stapten: Irma schreed met brede passen, opvallend hoog haar rokken
optillend, of zij door poelen waadde. Zij vonden, dat Irma wel heel sterk overdreef.
Het ergerde hen.
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XLVIII
Het was gebeurd: zij hadden het huisje gehuurd. Uleken begreep heel goed, dat ze
beetgenomen werden; maar er werkte een geheime, fatale kracht over haar, die haar
dwong... Zij had het anders gewild en toch deed ze ‘t. Wat haar vooral ergerde was,
dat ze 't huisje nu al dadelijk had moeten inhuren; terwijl ze 't toch niet vóór kerstdag
zouden betrekken, dan als Allewies, na afloop van zijn diensttijd, met Eulalietje
getrouwd, op de boerderij geïnstalleerd zou zijn. Daar had ze erg over geprutteld en
gemopperd. Doch Irma en Fietriene, en vooral Marzelien, de wijze man, hadden haar
met zoveel Hem op 't hart gedrukt, dat de oude Brossé in zulk geval de huurder
worden zou, dat de beide oude vrijsters eindelijk het hoofd in de schoot hadden
gelegd. En nu stond het huisje daar doelloos en leeg, in afwachting, dat ze 't zouden
komen bewonen. Van de oude Brossé, die er zo op gesteld was, werd nu niet meer
gesproken. Uleken veronderstelde wel, dat hij heel boos zou zijn op haar; maar op
een ochtend, dat zij naar het dorp gekomen was om alvast een en ander te beredderen,
had zij hem in Irma's winkeltje aangetroffen en tot haar grote verbazing gemerkt, dat
hij helemaal niet vijandig deed tegen haar en wel integendeel een uitdrukking van
leuke vrolijkheid over zijn sluw gezicht kreeg, toen hij haar ontwaarde. En Uleken
begreep heel goed, dat 't allemaal komedie was geweest en dat Brossé, zowel als
Marzelien en Irma, een fooitje opgestreken had. Dat maakte haar kwaad en chagrijnig,
maar liet haar toch weer machteloos en moedeloos. Wat moest ze doen? Zich met
Irma brouilleren, naast wie ze weldra zou komen te wonen? Dat ganse gekonkel
vergalde bij voorbaat haar verder leven, dat ze zich zo rustig en vreedzaam had
voorgesteld.
Ook met meneer Santiel, toen zij hem haar besluit ging me-

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 3

616
dedelen en hem Allewies als opvolger op het boerderijtje kwam voorstellen, had zij
enige moeite en onaangenaamheden gehad. Meneer Santiel was met de jaren een
nurks en somber man geworden, vol wantrouwen, en Uleken kon dadelijk merken,
dat hij weinig gesteld was op Allewies en zijn familie.
- Zoe da wel ne goeën boer zijn, die zijn affairens oppast? had hij achterdochtig
gevorst. - 't Ziet er nogal ne jongen beslagmoaker uit. 'k Moe ou rechtuit zeggen, da
mijnen êwste zeune onder andere, moar 'n slecht gedacht 'n hee van hem.
Uleken dacht even aan wat zijzelf van de verdachte handelwijze van meneer
Santiels oudste zoon ten opzichte van Eulalietje had gemerkt, maar was wel zo
voorzichtig daar geen woord over te reppen. Zij dacht ook nog eens aan wat meneer
Santiel zelf in vroeger jaren van haar had gewild en vond dat alles weer zo vreemd
en ook zo akelig. In kalme woorden nam zij Allewies' verdediging op. - 't Was ne
flinke vent, nie schouw van den oarbeid en van 'n treffelijke famielde.
- Joa, 't es meugelijk, zei meneer Santiel, - moar hij zoe wel 'n beetse beleefder
keune zijn. Os hij ons tegenkomt 't es ternauwernued dat hij zijn klak afpakt.
Uleken haalde haar schouders op.
- Da es tegenwoordig azue mee die jonge gasten! excuseerde zij. - 't Zal het allicht
beteren os hij van den troep were es.
- Den êwen tijd was beter! oreerde meneer Santiel met klem. - Wij zijn van den
êwen tijd. We 'n moên van al die nieuwe manieren niets weten.
- 'k Ben ik uek van den êwen tijd, menier Santiel, zei Uleken nederig, - moar ne
meins 'n kan tegen den nieuwen tijd nie altijd op.
- Enfin, besloot meneer Santiel, - we zillen 't mee hem ne kier proberen; moar gij
zij verantwoordelijk veur de pacht. En hij moe beleefd zijn, os hij iemand van ons
tegen komt... zijn klak afpakken... zegt hem datte.
- 'k Zal 't hem zeggen, menier Santiel.
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XLIX
Met Allerheiligen kwam Allewies voorgoed van dienst terug. Hij schopte zijn militaire
plunje in een hoek en riep uit:
- Kijk, zie; nou word ik were ne meins... en - In Vloanderen Vloams, zulle!
- Ge goa 't nog mienen, geluef ik! zei zijn vader, ietwat zuur lachend.
- 'k 'n Moe van dien Woalschen boel nie mier hên! gromde Allewies. Hij stak een
pijp op en stevende naar Eulalietje toe.
Daar zat hij stug te luisteren naar Ulekens verhalen, de hand van Eulalietje tussen
zijn vingers.
- Menier Santiel es kontent van 't mee ou te proberen; moar ge moet beleefd zijn,
dat hij gezeid hee... ou klak afnemen os g'hem of iemand anders van 't kastiel
tegenkomt.
- Da ze mijn... begon Allewies nijdig te brommen, maar Eulalietje liet hem niet
doorschelden; zij drukte hem de vingers op de mond en zei dat hij moest ‘zoete’ zijn.
- 't Verwondert mij dat hij niet gezeid 'n hee dat 'k hem in 't Frans moe aanspreken!
smaalde Allewies.
- Zij liever blije da g'ou Frans gelierd hèt. 't Kan ou te passe komen! meende
Natsen.
- In Vloanderen Vloams! riep koppig Allewies.
Uleken en Natsen keken bezorgd naar elkaar. Zij zuchtten. Eulalietje zou geen
gemakkelijk huisgenoot aan hem hebben. Wat was dát nu weer met dat Frans en dat
Vlaams! Telkens had hij 't daarover, de laatste tijd, als hij in verlof kwam. Dat was
zo langzaam aan begonnen, ginds, bij de ‘troep’, onder de Vlamingen van 't regiment.
Dát en smalen op de militaire overheden en de rijken! De vrouwen begrepen er niets
van. Wat had het ook te beduiden? Moest een boer zich daarmee bezig houden?
Uleken trachtte 't gesprek af te leiden, sprak
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over hun aanstaand huwelijk en de vele schikkingen, die er, naar aanleiding daarvan,
voor hen en haar te nemen waren. Dat bracht hem in mildere stemming. Hij vatte
weer Eulalietjes hand en kneedde haar vingers. Hij glimlachte even. Het huisje naast
Irma was zo goed als klaar. Uleken en Natsen konden er in, wanneer ze wilden.
Eigenlijk hadden ze enkel naar Allewies' terugkomst gewacht, die hun zou helpen
verhuizen.
- Ik ben bereid, van morgen af, zei Allewies kordaat.
Uleken en Natsen waren ook wel vaardig, maar toch, zij vonden het zulk een
onderneming, zulk een ‘dijngen’, dat zij er haast de moed niet toe hadden, nu het op
't punt stond te gebeuren.
- Ge moet gulder toch iest getreiwd zijn! zuchtte Uleken.
- Morgen goan we noar 't gemientenhuis en noar de páster en te noaste weke hangen
w' in 't kasken! zei Allewies.
- Azue 'n hoaste! Azue 'n hoaste! riep Natsen met in elkaar geslagen handen.
Allewies lachte. Hij trok Eulalietje naar zich toe en zoende haar, waar de twee
oude vrijsters het zagen.
- Wacht moar. 't Zal wel koelen zonder bloazen! voorspelden zij pessimistisch.
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Op 1 december, ruim veertien dagen vroeger dan ze eerst geschikt waren, had het
huwelijk plaats. Het was een prachtige najaarsdag, warm als in de zomer, met nog
iets van gouden herfsttooi in de kruinen van sommige bomen. Eulalietje zag er keurig
uit, met witte handschoenen, lichte kousen en kort rokje, als voor een zomerwandeling.
Allewies daarentegen had, ondanks het milde weer, zijn gele regenmantel en zijn
bruine kaplaarzen aangetrokken, omdat hij vond, dat het hem zo goed stond. Hij zag
er uit als een echte ‘impermeabelheer’, die ergens naar een paardenmarkt gaat; vooral
toen hij zijn nieuwe pet opzette, ene met enorme grijze en witte ruiten, die in elkaar
versmolten. Uleken en Natsen, heel deftig in 't zwart, met al hun juwelen, leken wel
zeer van de goede oude tijd naast dat jeugdig en voortvarend echtpaar. Na de
kerkelijke inzegening gingen zij chocolade gebruiken met mastellen bij Irma, die
hen daartoe uitgenodigd had. Daar ontvingen zij de gelukwensen van Marzelien,
Fietriene en de hele buurt. Zelfs de oude Brossé kwam hen schalks feliciteren, wat
Uleken zeer ongepast vond; want dat die oude kerel een echte schurk was, wist ze
nu wel met zekerheid: zij had van buren vernomen, hoeveel hij opgestreken had om
het huisje, naast dat van Irma, tegen haar op te jagen.
Om tien uur kwam de sjees van Broospèr hen afhalen en zo reden zij terug naar
De Floncke, waar de ganse familie zich op 't boerderijtje om de feestdis zou verenigen.
Het ging er vrolijk en luidruchtig toe. De mannen aten en dronken overdadig en
de gewaagde grappen waren niet van de lucht. Broospèr, die naast Uleken zat, smolt
letterlijk in zijn vet en zinspeelde nog in weinig bedekte woorden op de oude tijd,
toen hij probeerde Uleken voor zichzelf te veroveren. Die oude herinneringen stemden
hem tot uitbundige vro-
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lijkheid en hij poogde zelfs nog, onder de tafel, Ulekens knie te pakken.
- Houd ou handen thuis, lueleken bok! bromde Uleken, die verontwaardigd van
hem wegschoof. Hij lachte, vetrood en dronkerig, en probeerde 't dan aan de andere
zijde met Natsen, die sprak van hem haar hand in het gezicht te slaan. Reeds tegen
halfvier begon het schemerig te worden in de ruime, zwartgebalkte keuken, waar zij
om de feestdis zaten. De gezichten blaakten, de ogen stonden waterig. De mannen
knoopten hun broekband los, de vrouwen bliezen en lieten de ‘binders’ van hun
mutsen naar achter over de schouders waaien. Het was toch ook een ongekend warm
weer voor 1 december. Allewies hield zijn arm geslagen om 't middel van Eulalietje,
die zat te blozen als een kriek, zalig glimlachend, met vochtig glinsterende ogen.
Door de kleine, groenachtige ruitjes drong de gloed van de ondergaande zon, die als
een rode bol zonder stralen in de naakte boomgaardkruinen scheen te branden.
Toen merkten plotseling de gasten, met schrik en verbazing, dat Uleken in stilte
op haar stoel zat te schreien.
- Wa scheelt er dan? vroeg Irma, die vlak tegenover zat.
- 't Pakt mij aan mijn herte! zuchtte Uleken. - 'k Hè hier toch zue lange geweund!
'k Hè hier voader en moeder weten stirven!
Haar hoofd knikte voorover, haar gouden oorbellen bibberden heen en weer bij
het zenuwachtig schokken van haar schouders. Het werkte aanstekelijk: ook Natsen
barstte plotseling in tranen uit en zelfs Irma en Fietriene werden aangedaan en moesten
hun zakdoek uithalen. Marzelien, de wijze man, expliceerde op bedaarde toon, dat
zulke ontroering onder de gegeven omstandigheden niets anders dan natuurlijk en
zelfs onvermijdelijk was. Dat heette heimwee, zei hij; een gevoel, dat over u kwam
als ge een bepaalde plek, waar ge lange jaren gewoond hadt, voorgoed moest verlaten;
en hij haalde een typisch voorbeeld daarvan aan: een oude kennis van hem, die van
Akspoele naar Vannelaar verhuisde en in dit laatste dorp, dat er toch vlak naast lag,
niet aarden kon, alleen maar, omdat de hanen er anders kraaiden dan in Akspoele.
Marzelien, die veel gegeten en gedronken had, lachte
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griezelig, terwijl hij dat vertelde; zijn lichte ogen blonken glazig in zijn vale
doodshoofdkop; zijn brede mond met grote, gele tanden leek op een kuil, waarin iets
gaat verdwijnen. Zijn vrolijkheid werkte aanstekelijk, evenals Ulekens droefheid
had gedaan; allen moesten uitbundig schaterlachen om dat grappige verhaal van
Marzelien en dat was ten slotte nog een leuk einde aan een stemming, die dreigde
storend en treurig te worden.
Uleken was opgestaan en de meeste gasten volgden haar voorbeeld. Zij wilde
graag vóór 't donkeren in 't huisje zijn, waar zij nu voor het eerst zou slapen. Broospèr
stelde voor haar en Natsen per sjees daarheen te brengen, maar het weer was zo zacht
en mooi; zij zouden maar liever kalmpjes zover wandelen, met Irma en Fietriene en
Marzelien. Het zou hun allen deugd doen.
Eulalietje stond met Allewies aan 't uiteinde van de tafel en de genodigden kwamen
afscheid van hen nemen. Hij hield zijn rechterhand om haar middel geslagen. Zij
glimlachte, met stralende ogen. Enkele gasten maakten gewaagde zinspelingen.
- Tante... en Natsen... zei Eulalietje, - 'k hope da g'hier nog dikkels zilt komen. Ge
zilt altijd stijf welgekomen zijn.
- Merci... merci... antwoordde Uleken, - moar 't goa winter en slecht were worden;
't zal wel lente moeten zijn ier da g'ons were ziet.
- 'k Zal mij ne piedesiekel kuepen mee ne schietekar en ou komen afhoalen! zei
Allewies.
- Oo!... doar 'n zoe 'k mij niet durven in reskieren! hoofdschudde Uleken langzaam
naar de deur toe gaande.
De gasten moesten hardop lachen. Zij volgden luidruchtig pratend Uleken en
Natsen naar de voordeur, met het gestommel van een kudde. Marzelien gaf een
beschouwing over ‘odemobiels en piedesiekels’, die in 't gejoel verloren ging.
Zij waren weg. In de duisterende boerenkeuken viel eensklaps grote stilte. Men
hoorde de klok hard tikken. Eulalietje, roerloos aan het uiteinde van de tafel, keek
hen nog even met haar stralende ogen na.
- Nu zijn w'alliene! zei Allewies.
Hij trok haar dicht tegen zich aan. Even draaide hij verove-
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rend aan zijn snorretje en drukte haar een lange, hartstochtelijke zoen op de lippen.
- Kom nu, kom nu! streelde hij zacht dringend.
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LI
't Geluk, evenals het ongeluk, schuilt soms in een heel klein hoekje...
Met tegenzin en droefheid, noodgedwongen, omdat het niet anders meer ging,
hadden Uleken en Natsen het mooie boerderijtje verlaten, om in het dorp hun verder
leven te gaan uitrentenieren. Zonder illusie, zonder verwachting en vol heimwee
waren zij er gekomen; en wat gebeurde nu na slechts luttele dagen? Zij vonden het
er heerlijk: zij waren verrukt, opgetogen, in zulke mate, dat ze zichzelf soms hun
genoegen en geluk als een verraad tegen hun vroeger leven verweten. Dat was zeker
het nieuwe, dat hen zo verraste. Alles was eensklaps zo heel anders en zoveel
gemakkelijker. Geen vroeg opstaan meer in ongezellige koude en duisternis; geen
slonsig sjouwen met veevoeder en emmers naar de beesten in de stallen; geen zorgen
of alles wel gebeurde, zoals 't moest; geen tobberijen meer over mesten, ploegen,
zaaien, wieden, oogsten; en 's avonds niet die doodse eenzaamheid, die sombere
verlatenheid van 't boerenleven op de verwijderde gehuchten. Er was steeds
afwisseling en beweging om hen heen; zij voelden zich nooit vereenzaamd of verlaten;
zij hadden, voor het eerst in hun bestaan, een gevoel van gezellige samenhorigheid
met wie om hen heen woonden.
Zij ontwaakten bij het geluid van de klokken op de nabije toren en, na zich netjes
aangekleed en haastig een kopje koffie gedronken te hebben, gingen zij samen naar
de kerk om er de vroegmis bij te wonen. Dat hoorde zo bij hun fatsoenlijk
renteniersleven. Al de renteniers van 't dorpje deden het en daar waren ook steeds
de nonnetjes uit het klooster, zwarte, stille verschijningen, in biddende vroomheid
neergebogen op hun stoelen. De lichtjes brandden stemmig en geheimenisvol op het
hoogaltaar; de priester vouwde en ontvouwde de han-
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den en prevelde in stilte; en daarbuiten werd de dag geboren in gedempte geluiden
van ontwakende bedrijvigheid. Zij hoorden het getjilp van de mussen en de lichte
stemmetjes van de kinderen, die reeds naar school toe gingen; zij hoorden het klappen
van een zweep en het geratel van een kar. Zij hadden honger, toen zij uit de kerk
terugkwamen, en het ontbijt, dat Melanie voor hen had klaargezet, was een volmaakte
heerlijkheid. Zo, dichtbij de warme kachel, die rood gloeide, met hun beidjes
tegenover elkaar gezeten, o, dat was misschien wel het heerlijkste uur van gans de
dag. Toen kwam de jongen met het stuiverskrantje en dat was telkens weer een andere
heerlijkheid vol van verrassingen. Om de beurt lazen zij er hardop uit voor. 't Was
zo gemakkelijk; ge kreegt direct voor ogen, wat u kon interesseren, door de in vette
letters gedrukte hoofdregels: ‘Op reis door Congo’, ‘Treinongelukken in Frankrijk’,
‘Moord of Zelfmoord’, ‘Inbrekers gesnapt’, ‘Automobielramp te Leuven’, ‘Gouden
Bruiloft te Brussel’; van alles hadt ge; het kon uw ganse ochtend vullen. Zij waren
geboeid of zij griezelden, al naar gelang hetgeen zij lazen; en telkens dachten zij, dat
zij toch veilig zaten in het dorp, zo dicht bij de kerk en bij de mensen en voelden nu
ook soms wel na-angsten om de vele gevaren, die zij wellicht onbewust gelopen
hadden, toen zij daar als vrouwen alleen, met een paar dienstboden, op de verre
Floncke woonden.
Maar zij lazen niet de ganse ochtend aan één stuk door in hun krantje; zij legden
het zorgvuldig opzij voor later op de dag en gingen bij hun raampje zitten, vanwaar
zij de beweging in de straat en op de dorpsplaats konden zien. Dat was een afleiding
voor heel de verdere ochtend. Op De Floncke zagen ze nooit iets; hier was er altijd
wat nieuws. Meestal tegen tien uur kwam meneer Santiel - wat zag hij er oud en
afgeleefd uit! - met zijn automobiel naar het Gemeentehuis gereden, om er zijn
ambtelijke plicht als burgemeester waar te nemen; om elf uur keerde hij naar zijn
kasteel terug; kwart over elf, niet later, als meneer Santiel veilig weg was, verliet de
gemeentesecretaris zijn kantoor om in d'Hope van Vrede zijn borreltje te gaan drinken;
om halftwaalf kwamen de kinderen van de meisjesschool, even uitgeleid door een
paar non-
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netjes, en kwart voor twaalf de jongens, gadegeslagen door de onderwijzer, over de
dorpsplaats. De meisjes liepen in een lange, ingetogen rij over het pleintje; maar de
jongens hielden zich daar op als hun meester de rug was gekeerd en speelden er
luidruchtig met tollen en knikkers, onder de oude linden. Toen sloeg de kerkklok
twaalf uur, het etensuur voor arm of rijk, en een hele poos leek het dorpje als
uitgestorven. Alleen de ‘stamenee-heren’, die zich in de herbergen verlaat hadden,
kwamen nog even door de stille straat; en 't waren steeds dezelfden: de secretaris
met zijn schrale beentjes en zijn puntig buikje, de kolenhandelaar, die paars en blauw
zag, met stramme armen en waterige ogen; en meneer Fitór, die bleek en geel zag,
of hij niets dan water dronk, terwijl het toch algemeen bekend was, dat hij zich
dagelijks aan sterke drank te buiten ging.
Uleken en Natsen rustten een paar uurtjes na den eten, terwijl Melanie, in rustig
gestommel, afwies en opruimde. Om vier uur gebruikten zij koffie met boterhammen
en daarna gingen zij meestal een uurtje bij Irma en Fietriene keuvelen. Zij waren
heel innig geworden met elkaar en Irma's winkeltje was als een onuitputtelijke bron
van al 't lokale nieuws; want al wie daar kwam had iets te vertellen en alles wat
verteld werd, was boeiend voor de beide vrouwen. Marzelien zat daar rustig in zijn
hoek te roken en sprak wijze woorden en de uren vlogen voorbij zonder dat ze 't
merkten. Zij waren weer helemaal met Irma verzoend en hadden haar het gekonkel
met de huur van het huisje vergeven; alleen tegen de oude Brossé bleven zij een
scherpe hekel voelen. Zij bleven wantrouwig stilzwijgend, zodra hij daar verscheen;
zij konden zijn spotachtig gezicht met de sluw-flikkerende ogen niet goed uitstaan
en ruimden ook meestal spoedig de plaats voor hem. 's Zondags, elke zondagochtend,
ontvingen zij geregeld het bezoek van Allewies en Eulalietje. Goed weer of slecht
weer, altijd kwamen zij op hun fietsen aangereden en lieten die bij Uleken staan,
terwijl zij naar de hoogmis gingen. Zodra de dienst was afgelopen, kwam Eulalietje
bij haar tante iets gebruiken en bleef daar wachten op Allewies, die eens met zijn
vrienden een paar dorpsherbergen bezocht.
Allewies had geen vrienden als de meeste boerenzonen. Zijn
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getrouwen behoorden meestal tot een andere, zo niet hogere stand. Dezen, waarmee
men hem het meest zag, waren meester Lauwereyns, de onlangs benoemde
onderwijzer van het dorp en meneer Spilthoorn, de jonge onderpastoor van het naburig
dorp Vannelaar.
Met Lauwereyns had Allewies kennis gemaakt in 't regiment. Hij was het, die in
Allewies het Vlaams nationaal bewustzijn had wakker geschud. Hij was het, die er
de gloed had in gebracht en ook de heftigheid van een zeer intransigente opvatting.
Zij hielden er enkele vaste spreuken op na: ‘In Vlaanderen Vlaams!’, ‘Wat Waals is
vals is!’, die zij gaarne te pas en ook wel eens te onpas gebruikten. Meester
Lauwereyns sprak altijd correct op de letter en drong er sterk bij Allewies en Eulalietje
op aan, dat zij het ook zouden doen. Allewies aarzelde. Hij zou wel gaarne willen,
maar durfde nog niet.
- De meinschen zoên mee mij lachen! zei hij. - Laat ze lachen, heb eerbied voor
uw taal! drong de meester met nadruk aan.
Ook meneer Spilthoorn, de jeugdige onderpastoor van Vannelaar, was een overtuigd
voorstander van de beschaafde uitspraak; doch in de praktijk handelde hij niet geheel
naar zijn beginselen. Zijn sermoenen hield hij in correcte boekentaal, maar in de
gewone omgang had hij een soort middenweg gevonden: half boekentaal, half
plaatselijk dialect, waarmee hij beide opvattingen met elkander poogde te verzoenen.
Gedurende de week, - vooral nu de dagen zo kort waren, - was er weinig
gelegenheid om elkaar te ontmoeten; maar elke zondagochtend, na de hoogmis,
verscheen meester Lauwereyns vast en zeker bij Uleken of Irma en daar had hij lange
gesprekken met Allewies, met Marzelien en met de vrouwen, mitsgaders met meneer
Spilthoorn, wanneer deze de gelegenheid had om eventjes uit zijn naburig dorp over
te wippen. Meester Lauwereyns doceerde. 't Was of er leerlingen op schoolbanken
vóór hem zaten. Hij droeg een grote bril over zijn zwakke ogen en maakte vreemde
grimassen onder 't spreken, alsof hij kiespijn had. Hij herhaalde graag, wat hij gezegd
had, en vroeg dan: - Begrijpt ge goed, wat ik bedoel, meneer Marcelien? En gij ook,
juffrouw Nathalie en juffrouw Eulalie?
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- Ha moar, jongens, da zijn dijngen! 'k 'n Verstoa ik hem nie goed! zuchtte soms
Uleken met kinderlijke oprechtheid.
- Ziet ge wel! triomfeerde dan de meester zich tot de anderen wendend: - de
juffrouw begrijpt mij niet, omdat ik de taal spreek, zoals zij dient gesproken te worden.
Is dat niet oprecht bedroevend? Is het niet de hoogste tijd, méér dan de hoogste tijd,
dat daar verandering in kome!
- Gent en Brugge zijn niet op één dag geschapen; ge moet 'n beetse patiëntie
hebben! meende meneer de onderpastoor, als hij daar toevallig aanwezig was.
Maar de jonge meester Lauwereyns had in 't geheel geen ‘patiëntie’. Geduld in
dit geval, was zwakheid en lafheid, zei hij. Vlaanderen moest gered worden;
Vlaanderen was als een drenkeling te water; handelen moest men op elk gebied en
zonder uitstel; anders was Vlaanderen verloren. ‘In Vlaanderen Vlaams!’ ‘En goed
Vlaams!’ riep hij, in hartstochtelijke opwinding.
- Wat Waals is, vals is! riep Allewies met stekende ogen en gebalde vuisten.
Meneer de onderpastoor had een gebaar van zalving en verzoening.
- Geen haat, geen blinde haat! predikte hij. - Liefde moeten wij voelen en in ons
herte aankweken, ook voor de Walen, die onze broeders zijn. In Vlaanderen Vlaams,
en Vlaams vooruit! Ik ben het met u eens; maar omdat wij onze taal geerne zien,
mogen wij daarom het Frans niet haten; evenmin als wij het Engels of het Duits of
't is gelijk welke andere taal mogen haten. Onze kracht zit in waardering en liefde;
niet in verachting en haat!
Hij wond zich minder hartstochtelijk op dan de twee anderen, maar zijn overtuiging
was daarom niet geringer dan de hunne en van zijn vriendelijk, bijna
meisjesachtig-zacht gezicht met sprekende ogen en licht blozende wangen, ging een
grote, innemende bekoring uit. De anderen vonden hem te zwak, te week en zeiden
't hem wel eens in krasse woorden; maar toen zalfden zijn handen in zachtheid, terwijl
hij deemoedig glimlachte; en zij voelden toch, ondanks hun onverzoenlijke
weerspannigheid, de innige waarde van zijn kalm betoog.
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Marzelien, in zijn hoek, zat roerloos te roken en te luisteren, meestal zonder een
woord te sprekèn; maar zijn vale doodshoofdkop kreeg harder kleuren en zijn strakke
ogen glinsterden diep in hun kassen. Zijn gewone wijsheid van bezadigd man met
grote levenservaring schoot hier te kort; hij stond voor een nieuw en onbekend
probleem, waaraan hij nooit gedacht had. Hij zat te luisteren en te leren; later zou
hij daar ook wel het zijne over zeggen.
De vrouwen, daarentegen, waren hartstochtelijk geboeid. Eulalietje voelde net
zoals haar man en was bij elke gelegenheid de echo van zijn woorden, zoals deze de
echo waren van de woorden en de gevoelens van meester Lauwereyns. Fietriene
geraakte soms heftig en bijna hysterisch opgewonden en schold dan in het wilde op
de rijken en de machtigen, hoewel de meester en de onderpastoor dadelijk met kracht
betuigden, dat dit met de zaak helemaal niets, te maken had. Irma, van haar kant,
herhaalde telkens, dat zij die heren ‘toch zuedoanig geirne over die onderwirpen
huerde klappen’; en Uleken en Natsen sloegen hun handen in elkaar, en schudden
het hoofd, en lachten soms hardop, en zeiden, dat de wereld toch zodanig was
veranderd en dat oudere mensen niet meer begrijpen konden, wat er tegenwoordig
al omging.
- Joajoa, de weireld es zuk 'n oardige prochie! zei soms Marzelien met
doodskopgrijnslach.
- Moar de weireld zal veranderen. D'hieren 'n zillen nie altijd alles alliene mier te
zeggen hên! riep soms Allewies met plotse hartstocht.
Dat was alweer helemaal naast de zaak, waarover het ging en meneer de
onderpastoor en meester Lauwereyns deden 't hem wel degelijk opmerken. Maar
Allewies hield koppig vol en Fietriene sprong dadelijk naast hem in de bres, wat dan
verzet uitlokte van Marzelien en ook van Irma, die vonden, dat zij te ver ging.
Zo verwarde meer dan eens de discussie en de opwinding deed de koppen glimmen.
Meneer Spilthoorn, die naar zijn dorp terug moest, stond eindelijk op en de anderen
volgden weldra zijn voorbeeld; en zonder verdere afspraak vonden zij elkander de
volgende zondag weer op dezelfde plaats terug.
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LII
Er hing iets in de lucht; er broeide iets in de geesten. De mensen hadden als 't ware
andere gezichten gekregen. Evenals wat men ‘de mode’ noemde, van lieverlede totaal
gewijzigd en veranderd was, zo had zich ook de levensopvatting en het gemoed van
de mensen gewijzigd. Er waren twee lijnrecht tegenover elkander staande
levensopvattingen: de oude en de nieuwe; en die leverden elkaar, ingehouden nog,
een felle strijd.
Allewies en Eulalietje stonden gans anders tegenover hun eigenaar meneer Santiel
en zijn familie dan Broospèr en Uleken en Natsen en hun ouders destijds hadden
gestaan. Van de vroegere, kruiperige onderdanigheid geen spoor meer. Wanneer
Allewies meneer Santiel of meneer André tegenkwam, groette hij nog wel, maar
anders dan zijn vader en zijn moeder het deden. 't Was ongeveer als meester
Lauwereyns, wanneer de schoolopziener in zijn klas kwam. De schoolopziener
verscheen in bontjas, met hoge hoed, opgestreken snor; en bekeek meester Lauwereyns
door zijn gouden lorgnet uit de hoogte. Meester Lauwereyns deed of hij zulks niet
merkte. Hij gaf zakelijk de gewenste toelichtingen. Hij was beleefd zonder meer. De
inspecteur bekeek hem met moeilijk bedwongen toorn en verachting, maar meester
Lauwereyns nam er kalm geen notitie van. Hij wist, dat hij in regel was. Dat was
hem voldoende. En ook meneer Spilthoorn oefende op zijn dorp die stille, degelijke
kracht uit tegenover zijn zwaarlijvige, veeleisende pastoor-deken; een beleefde
houding zonder meer; een kalm zwijgen bij onverdiende opmerkingen, een diep
bewustzijn van morele en intellectuele superioriteit door traditionele tucht in streng
bedwang gehouden.
Ja, er hing iets in de lucht; er broeide iets in de gemoederen. Meneer Santiel kon
moeilijk zijn ergernis verbijten, maar
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voelde zijn machteloosheid om het nog als vanouds naar zijn zin te krijgen. En zelfs
onder de ouderen kwamen er wankelmoedigen, die gingen twijfelen of ze zich in
hun vroegere levensopvatting niet totaal vergist hadden. Irma, Uleken en Natsen en
zelfs Marzelien, de wijze man, onwillekeurig meegesleept door de nieuwe tijd,
voelden zich soms ontredderd en vroegen zich angstig af, waar het met de wereld
heenging.
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LIII
Zo kreeg Uleken eens een onverwacht bezoek, dat haar geweldig ontstelde.
Op een ochtend kwam de mooie auto van meneer Santiel zacht voorgereden en
bleef voor Ulekens huisje staan. Meneer Santiel stapte er moeizaam uit, steunend op
een wandelstok, en hinkte naar de deur toe, die hij opende.
- Es er gien belet? vroeg hij, met nogal barse stem.
- Kom binnen, als 't u belieft, menier Santiel! trad Uleken hem voorkomend
tegemoet. Maar zij was zó ontsteld en geschokt, dat haar adem hijgde en dat zij de
hand op haar kloppend hart moest drukken. Ook meneer Santiel hijgde hoorbaar,
maar dat was van de inspanning: hij had veel last van reumatiek.
- Iefer Eulalie, begon hij, zodra hij gezeten was, - 'k ben ou ne kier komen spreken
over Allewies en ou nichtsjen.
- Es 't woar, menier Santiel? Toch gien zwoarigheid, hoop ik?
- 'k 'n Weet niet; 'k 'n weet niet; 'k 'n ben toch nie kontent over hem, zei meneer
Santiel met chagrijnig gezicht.
- Ha moar Hiere Godheid toch! schrikte Uleken.
- Dat 'n zijn gien boeren; ze leven zij of ze menier en madam woaren! bromde
meneer Santiel.
Uleken sloeg de handen in elkaar; haar ogen werden rond van angst; de oude
onderdanigheid tegenover de kasteelheer overweldigde haar weer geheel.
- Ha moar wat da ge toch zegt, menier Santiel! 'k Miende dat 't toch zuk ne goejen
boer was!
Meneer Santiel bewoog zich zenuwachtig op zijn stoel, die kraakte. Zijn zuur
gezicht trok een grimas van pijn.
- Hiete gij da ne goejen boer, die halve doagen van zijn hof wig es en hem mee
politiek bezig houdt? Hiete gij da ne
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goejen boer, die onbeleefd es tegen zijn miesters en ternauwernued zijn klak afpakt
os hij ulder tegenkomt? Hiete gij da ne goejen boer die, in ploatse van zijn geld te
spoaren, zijn vreiwe klieren en hoejen en mantels loat droagen lijk 'n dame en soamen
mee heur op ne motocycle uitrijdt?
- Wa zegde doar, menier Santiel? 't 'n Es toch gien woar?! kreet Uleken.
- Menier André es er hem gisteren mee tegengekomen, bijzueverre dat hij hoast
uit de wig nie 'n wilde en dat 't gien hoar 'n school of hij moest hem omverre rijen,
bromde meneer Santiel, rood van toorn.
Uleken sloeg geconsterneerd de handen in elkaar.
- Ne piedesiekel mee ne schietekar... sprak ze langzaam. - Joa, menier Santiel, 'k
hè ik hem doar wel hueren over klappen; moar 'k hè ik gepeisd, da dat om te lachen
was.
- Dat 'n es hoegenaam nie om te lachen; da es huel serieus, gromde meneer Santiel;
- en ik zoe geiren hên, da g'hem doar ne kier over spreekt. Azue 'n kan da nie bestoan;
da verstoaje gij toch uek wél. Os nen boer gienen boer nie mier 'n wil zijn, hij 'n moe
moar van zijn hofstee goan.
Meneer Santiel was opgestaan. Hij had gezegd wat hij te zeggen had en vond het
blijkbaar niet nodig daar nog langer te vertoeven. Hij strompelde naar de deur en
opende die, juist op het ogenblik, dat Natsen, die even in de buurt om winkelwaren
was gegaan, weer binnenkwam. 't Was twijfelachtig of meneer Santiel haar wel
herkende. Hij tikte aan zijn hoed en groette vagelijk. Hij stapte met moeite in de
mooie auto, die zacht met hem wegzoemde.
- Wat es er toch gebeurd? vroeg Natsen met verschrikt gezicht, toen zij merkte,
dat Uleken tranen in de ogen had.
Uleken vertelde het haar.
- 'k 'n Wist ik doar niets van, van die piedesiekel mee ne schietekar! zuchtte zij. Wiste gij doar iets van?
- Niets! zei Natsen, - en ik 'n kan 't hoast nie gelueven. Zoed' hij da gekocht hên
zonder ou te zeggen?
- Hij es er wel in stoat toe! vreesde Uleken. Eensklaps schrikten zij beiden weer
geweldig op. Daar kwam de mooie auto terug en hield voor de deur stil.
- Och Hiere toch! gilden zij dof.
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De deur ging open en de chauffeur kwam binnen. Hij was een Waal en vroeg iets in
't Frans, dat de beide vrouwen niet verstonden.
- Monsieur, qui a oublié ses gants! herhaalde de man enigszins ongeduldig.
Uleken zag de met wol gevoerde handschoenen op een stoel liggen en begreep.
- Ha joa joa; menier hee zijn wanten vergeten!
Zij gaf ze aan de chauffeur, die even merci-de en haastig vertrok.
Natsen glimlachte:
- Een joar of viertig geleên zoed' hij zelve wel zijn handschoenen were komen
hoalen hên!
Ook Uleken glimlachte even, maar zij was te triestig; zij ging daar niet verder op
in.
- Wat es de weireld toch veranderd... veranderd! zuchtte zij hoofdschuddend.
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LIV
Twee dagen later, - 's zondagsochtends, - was Allewies daar werkelijk met een
‘piedesiekel’ in plaats van een rijwiel en Eulalietje zat naast hem in de ‘schietekar’!
- Hoe durfde toch! Hoe durfde toch!? riep Uleken met in elkaar geslagen handen.
- Woarom niet? lachte hij. - Wilde ne kier 'n endeken meerijen?
Uleken sloeg haar handen in de hoogte, en vluchtte van schrik in huis.
- Menier Santiel es doar toch zue kwoad veuren! jammerde zij, toen Allewies en
Eulalietje haar naar binnen gevolgd hadden.
- Zue kwoad! Woarveuren! Wa goat hem dat aan? riep Allewies uitdagend. - Os
ik mijne pacht betoale en mijn hofstee goed oppasse, ben ik toch zeker wel liber van
verder te doen wat da 'k wille!
- Hij es zue van den ouwen tijd!, zuchtte Uleken. - Hij es hier geweest om over
ou te kloagen. 'k Vrieze dat hij ou zal doen verhuizen.
- Dat 'n kan hij niet: 'k hè de wet veur mij! riep Allewies onbeschroomd. - We 'n
zijn gien sloaven mier lijk vroeger, tante!
- We 'n doen wij doar toch niemand gien kwoad mee! zei Eulalietje op haar beurt.
- 'k 'n Wee nie van woar da ge 't geld hoalt; hij zal uldere pacht opsloan! jammerde
Uleken.
- Dá zillen w' afwachten! antwoordde Allewies ongegeneerd.
Zij lieten de ‘piedesiekel’ voor Ulekens deur staan en gingen naar de mis. Vlak
bij de kerk stond meneer Santiels luxe-auto ook te wachten. De Waalse chauffeur,
in livrei achter 't
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stuurrad, keek met een spotlach van minachting naar Allewies' vervoermiddel. Maar
toen de mis gedaan was en de mensen in drommen buiten kwamen, ging alle
belangstelling naar de ‘piedesiekel’, terwijl haast geen mens notitie nam van de mooie
auto, waaraan men reeds gewend was. Meneer Santiel en ook zijn zoon zagen er
woedend uit, en praatten even druk met de chauffeur, die uitleggingen scheen te
geven. Mevrouw Santiel was dadelijk in de pracht-limousine verdwenen zonder de
‘piedesiekel’ een blik te gunnen.
Een dichte groep nieuwsgierigen stond om Ulekens deur geschaard en staarde met
belangstelling naar 't kleine mekaniek.
- 'k Zoe ik doar uek willen inzitten! riep Fietriene opgewonden.
- Wilde ne kier? vroeg Allewies.
- Joajoa ik; veur 'n kurt endeken.
- Moar Fietriene toch! Hoe durfde gij? riep Irma ontdaan.
- 't Es wel da Marzelien nog nie thuis 'n es. Ge 'n zoedt nie meugen!
- 'k Goa 't doen ier dat hij hier es! gilde Fietriene. En meteen stapte zij in de
‘schietekar’.
Allewies zette de ploffende motor in gang en zacht stak hij van wal. De kijkers
stoven lachend uiteen en meteen zagen zij boven het ding een klein, geel vlaggetje
met zwarte leeuw wapperen, dat zij eerst niet gemerkt hadden. De ‘piedesiekel’
zwenkte sierlijk over 't kerkplein, juist op het ogenblik dat meneer Santiel ook met
zijn limousine vertrok en 't was als een keffertje, dat het rijtuig van mijn meester
achterna blaft. Maar Allewies gaf gas en als een orkaan, het vlaggetje strak gestrekt,
kwam hij voorbij Ulekens huisje geraasd. In een oogwenk was hij buiten zicht en
men hoorde hem achter de tuinen ploffen.
- Ho, da es toch 'n dijngen en da geluw drapeautje doarop! Wa zal menier Santiel
toch kwoad zijn! zuchtte Uleken.
- Maar juffrouw Eulalie... de leeuwenvlag, onze schone Vlaamse vlag is toch geen
schandevlag! klonk eensklaps, uit de groep toeschouwers, de deftige stem van meester
Lauwereyns.
- Joa moar, 'k voag ik doar mijne rok aan. 'k Zeg ik dat hij da veel beter nie 'n zoe
doen! bromde Uleken ontstemd.
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- Wel, dat vind ik toch zeer overdreven, juffrouw Eulalie! weerlegde de meester.
- Tuttuttut, 'k 'n ben ik gien juffrouw; 'k 'n ben ik moar 'n boerenmeins en 'k zeg
ik da we mee onz' hieren moeten overienkomen, pruttelde Uleken.
- Vrijheid, blijheid; en in Vloanderen Vloams! klonk eensklaps een luide stem uit
de menigte.
Verbaasd keken de mensen op. Daar stond een groepje jongelui met strakke
gezichten en vreemd-schitterende ogen. Enkelen waren uit het dorp; anderen
behoorden tot naburige dorpen; nog anderen waren onbekenden en zagen er uit als
stedelingen. De meesten droegen volle baarden. Waar kwamen ze vandaan en hoe
waren ze daar ineens zo talrijk! En wat hadden ze daar allen in hun knoopsgat? Een
geel, metalen schijfje, waarop, in miniatuur, een zwart leeuwtje stond geprent!...
Daar kwam de ‘piedesiekel’ weer aangeraasd, met Fietriene in de ‘schietekar’, die
in de razende vaart met beide handen haar hoed op het hoofd moest vasthouden. En
eensklaps, alsof zij uit de grond was opgerezen, werd in de groep van de vreemde
jongelui een enorme leeuwenvlag ontplooid en klonk hartstochtelijk, uit dertig kelen
tegelijk, de heldenzang:
Zij zullen hem niet temmen
De fiere Vlaamse leeuw...

De mensen keken op, met ronde ogen van verbazing. Wat was er? Wat gebeurde er?
Zo plotseling! Zo onverwacht! De ‘piedesiekel’ hield voor 't huisje stil en meteen
steeg een gejuich op, oorverdovend, met armen wuivend in de hoogte. - Leve
Allewies! In Vlaanderen Vlaams! Wat Waals is vals is! En dan weer het
hartstochtelijk-dreunend gezang:
De tijd verslindt de steden,
Geen tronen blijven staan,
De legerbenden sneven,
Een volk zal niet vergaan.
De vijand trekt te velde
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Omringd van doodsgevaar;
Wij lachen met zijn woede:
De Vlaamse leeuw is daar.
Zij zullen hem niet temmen,
De fiere Vlaamse leeuw...

De mensen stroomden toe, omringden de zangers om hun vaandel geschaard, waarvan
een blonde reus met volle baard en schitterende blauwe ogen de stok krampachtig
hield omkneld. En een tweede man - een bleke zwartharige - sprong boven op een
stoel, die uit een herberg was gehaald en hield daar in de open lucht een geestdriftige
redevoering.
De mensen luisterden met open mond. Wellicht begrepen zij niet goed al wat
gezegd werd, maar zij ondergingen een gevoel van meeslepende kracht, die hen
opzweepte en vervoerde. Meester Lauwereyns stond naast de spreker en knikte
aanhoudend en goedkeurend. Meneer de onderpastoor Spilthoorn liep gejaagd achter
de groepen heen en weer.
Een schok door het gedrang!... Daar kwam in haast de dorpsveldwachter met
getrokken sabel, gevolgd door de luxeauto van meneer Santiel, die rechtsomkeer had
gemaakt. Meneer Santiel steeg uit, vuurrood en hinkend, en gilde, dreigend met zijn
stok:
- Schei uit! Ik verbied het, in name van de Wet!
Een ogenblik doodse stilte. De spreker onderbrak zijn rede en keerde zich, steeds
overeind staand op zijn stoel, tot de kasteelheer om.
- Uitscheiden! Ik verbied het in name van de Wet! herhaalde deze woedend.
De bleke man met donker haar glimlachte kalm en wendde zich tot zijn kameraden
om. Doodse stilte heerste een ogenblik; de gezichten van de menigte stonden verstard.
Men zag de doodskoptronie van Marzelien als een rechtopstaand lijk tegen de muur.
- Vrienden... moet ik...? vroeg de bleke man.
- Neen! Neen! klonk het woest; en de blonde reus stak zijn vaandel nog hoger in
de lucht.
- Weg met dat ding! Ik verbied het! gilde meneer Santiel. Een tiental mannen
sprongen met gebalde vuisten naar hem
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toe. Hun woede-ogen laaiden in zijn ogen. Hun monden scholden.
- Papa! Papa! Laisse cette crapule! Maman est affolée! gilde de zoon vanuit de
auto.
De redenaar sprong van zijn stoel. - Weg! riep hij op zijn beurt tot meneer Santiel.
- En weg met de auto! Mannen, komaan!
't Was als een vloed, die kolkt en stroomt. Meneer Santiel en zijn veldwachter
werden onweerstaanbaar teruggedrongen en de auto zelf werd met de handen achteruit
geduwd.
- Marche arrière! Marche arrière! riep de donkere man gebiedend tot de lijkbleke
chauffeur, die angstig-sidderend zijn hefboom en stuurrad bewoog. En de zwarte
menigte duwde en deed de auto om het kerkplein heenzwenken. De dorpelingen
stonden er verstard van schrik naar te kijken. 't Gebeurde als in een droom, als in een
nachtmerrie. De motor werd aangezet, de auto verdween onder gebrul en hoongelach
en de spreker beklom weer zijn gestoelte...
Snikkend, buiten zichzelf van ontzetting, kwam Uleken naar de mannen toegesneld:
- Zijde gulder nie beschoamd, azue 'n laweit te moaken; en mee dien geluwen
drapeau! 't Es 'n schande! 'n Schande! We zillen d'r veuren moeten verhuizen!
De bleke man, die alvast weer aan 't spreken was, bond in en neigde tot Uleken.
- Juffrouw, riep hij driftig, - ik verbied u onze vlag te beledigen!
- 'k 'n Verstoa ulder hueg Vloams niet; ge zijt 'n bende zotten! riposteerde Uleken.
Marzelien, de wijze man, kwam verzoenend in het midden. - Ge zijt te geweldig,
meniers! zei hij bedaard tot de hoofdman. - Da es almoal wel en goed van hier te
komen manifesteren; van hier goade gulder elders en we 'n zien ulder nie mier. Moar
wij, die hier blijven, krijgen de vloage os ge gulder wig zijt. Zij moar zeker, da
Allewies morgen of overmorgen zijn verbod zal hên om te verhuizen.
- Wie is zijn eigenaar? vroeg de spreker opgewonden.
- Menier Santiel, meniere, die ge doar zue schuene behandeld hèt.
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- Woar weunt hij?
- Op zijn kastiel, ginter aan De Floncke.
Met een breed gebaar keerde de leider zich tot zijn volgelingen om.
- Hoog de leeuwenvlag! riep hij met stentorstem.
De blonde reus met volle baard stak hoog de mooie vlag, die sierlijk wapperde.
- Naar 't kasteel! brulde hij.
De mannen maakten rechtsomkeer, als door een veer bewogen.
- Het lied!...
Zij zullen hem niet temmen,
De fiere Vlaamse Leeuw,
Zolang er nog in Vlaanderen
Een enkele Vlaming leeft.

In cadans, met trotse, vaste tred, zingend met volle kelen, zo stapten zij! De grote
vlag wapperde statig; een dichte mensenmassa stroomde mee.
- Ze zijn zot! Ze zijn zot! kreet Uleken verontwaardigd.
- Ze zijn wijs, tante! riep Allewies met stekende ogen. En hij wipte op zijn
‘piedesiekel’, met Eulalietje naast hem in de ‘schietekar’.
- Ge 'n moet het moar weten. Ik 'n trek er mij niets mier van aan! gilde Uleken
hem na.
Marzelien schudde meewarig zijn doodshoofdtronie:
- Hij es ziendelijk bezig mee hem te reineweren...
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LV
Dát, wat Uleken en Marzelien als onontkoombaar vreesden, gebeurde echter niet...
De bende kwam bij het kasteel en brulde er het leeuwenlied. Meneer Santiel en
meneer André lieten er hun honden op los, die wel blaften, maar niet beten. Toen
haalden zij de huisknecht, de chauffeur en de twee koddebeiers, die zij wapenden
met revolvers en geweren; maar die dachten er niet aan om naar de menigte te
schieten: zij bleven, ondanks de woedende vermaningen van meneer Santiel en zijn
zoon, roerloos op 't perron staan, wachtend wat er zou gebeuren. Er gebeurde niets...
Toen ‘De Leeuw’ was uitgebruld rolden de betogers hun mooi vaandel op en trokken
naar De Floncke, waar zij hun dorst aan talrijke glazen bier lesten. Toen brachten zij
Allewies en Eulalietje plechtig terug naar hun hoeve en brulden daar nog eens ‘De
Leeuw’ en deden ook nog eens hun mooi vaandel wuiven. Toen was het afgelopen.
In bende vertrokken zij, romantisch opgewonden, om in andere dorpen te gaan
manifesteren.
De volgende ochtend al vroeg verwachtte Allewies zijn ‘verbod’. Hij twijfelde er
geen ogenblik aan, of dat zou meneer Santiels allereerste wraakneming zijn. Maar
de ochtend verliep, en ook verder de dag, en er kwam niets. Ook de volgende dag
kwam er niets en verder de hele week ook niets. De zondag kwam Allewies weer op
de ‘piedesiekel’ met Eulalietje in de ‘schietekar’ ter hoogmis. Het gele vlaggetje
woei op de stuurstang en meneer Santiel en zijn familie konden het duidelijk zien,
toen zij uit hun eigen luxe-auto stapten. Zij deden of ze niets zagen. Zij gunden het
geen blik.
Marzelien, de wijze man, bekwam er niet van; en Uleken en Natsen nog minder.
- Nou 'n verstoa 'k mij toch aan de weireld nie mier! hoofd-
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schudde Uleken met in elkaar geslagen handen.
- De weireld es veranderd, tante! riep Allewies triomfant.
- En zoe miester Lauwereyns nou uek nie afgesteld worden en menier Spilthuern
verploatst? vroeg nog Uleken.
- Vroag het ulder, tante! Kijk, zij komen doar.
Daar kwamen inderdaad, als bijna elke zondag, de onderpastoor en de onderwijzer
samen aangewandeld. Meneer Spilthoorn zag er wel wat bleek en zenuwachtig uit;
maar meester Lauwereyns glimlachte en wreef blijmoedig in zijn handen.
- Ha 'k ben verwonderd da g'hier nog luept; da ge nog nie afgesteld 'n zijt! kon
Uleken niet nalaten te zeggen.
- Geen vrees, juffrouw Eulalie. Wij hebben het volk met ons. Vlaanderen is
ontwaakt. Vlaanderen is tot bewustzijn gekomen! antwoordde in sierlijke taal de
jeugdige onderwijzer, terwijl hij triomfantelijk de handen over elkaar wreef.
- 'k 'n Verstoa ulder niet; ge zij zot! smaalde Uleken.
Zij lachten allebei en stapten vrolijk verder.
Marzelien grijnsde, allergriezeligst. Irma en Fietriene, die aan hun deur kwamen
staan, keken met onbehouwen nieuwsgierige ogen.
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LVI
Twee oude vrouwtjes zaten eenzaam in hun stille huisje enkeken naar de verdere
wereld niet veel meer om... Zij hoorden van dichtbij de klanken van de kerkklok in
de toren en van op hun drempel zagen zij het ouderwetse kerkje met er omheen het
kerkhof, waar veel kruisjes stonden en waar vader en moeder nu al vele jaren lagen
te wachten... te wachten tot ook zij er zouden komen.
Er bloeiden 's zomers mooie bloemen buiten langs hun vensterramen en daar zaten
zij soms uren naar te kijken, in vage gepeinzen verzonken. Het waren witte lelies,
rode papavers, oranjegele amaryllis, blauwe riddersporen, ouderwetse bloemen
allemaal, zoals er vroeger langs de geveltjes en in de tuintjes van de oude boerderijen
bloeiden. Dat waren herinneringen van vroeger... uit de kinderjaren... uit de goede
oude tijd. De tegenwoordige tijd, de nieuwe tijd trok hen niet aan. Zij leefden in 't
verleden.
Het nieuwe leven deinde om hen heen, zonder hen aan te roeren. Zij begrepen het
ook niet. Zij hadden het liever niet te begrijpen. Wanneer zij Allewies en Eulalietje
zagen, Allewies op zijn ‘piedesiekel’ met slobkousen en regenjas, Eulalietje kortgerokt
met vleeskleurige kousen en blote armen, dan was het Uleken te moede of zij niet
meer tot haar familieleden behoorden: zij werden haar onverschillig, zij werden
vreemden voor haar. Zij verbaasde zich niet meer; zij zei niets meer; zij waren mensen
uit een andere wereld. Eens toch schrok ze nog geweldig. Dat was op een
zondagochtend, toen ze Eulalietje uit de ‘schietekar’ zag stappen met een soort
omgekeerde bloemenkorf op 't hoofd, een dik, zwart vel om de hals en daartussen
niets, alsof ze geen haar meer had.
- Ha moar jong toch, wa hedde gij gedoan? riep Uleken
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verbaasd.
Glimlachend nam Eulalietje het hoofddeksel af en liet zien wat daaronder was:
kort geknipt krulhaar als van een jongen!
- De nieuwe mode, tante!
Uleken keerde zich om en sloeg een kruis.
- Nou es 't einde van de weireld! zuchtte zij.
- Fietriene goa het uek doen. Morgen uchtijnk snijdt ze 't af.
- 't Einde van de weireld! herhaalde zuchtend Uleken.
Stil-hoofdschuddend ging zij weer in huis en sloot haar deurtje. Maar zij moest
het dadelijk weer openen voor Natsen, die ook binnenkwam.
- Hedde gezien wa dat Eulalietjen nou gedoan hee? riep Natsen met schrikogen.
Uleken kon eerst niet antwoorden. 't Had haar aan 't herte gepakt. Haar onderlip
beefde en het kwam Natsen voor, alsof zij tranen in de ogen had.
- Woar es onzen tijd?... Onze schuene jongen tijd! fluisterde zij eindelijk.
Natsen nam een stoel en zonk er, als geknakt, op neer. Zij sloeg de handen van
ontzetting in elkaar. Op de nabije kerktoren begon de klok te luiden. De beide oude
vrouwtjes keken elkander zwijgend aan en in eenzelfde gebaar vouwden zij hun
handen en prevelden vroom een ‘onzevader’.
Buiten, vóór het raampje in de zon, wiegelden zacht in 't briesje de laatste, schone,
ouderwetse zomerbloemen: de witte lelies, de rode papavers, de blauwe riddersporen
en de gouden amaryllis...
Boven op de stuurstang van de ‘piedesiekel’ stond het leeuwenvlaggetje licht te
wapperen...
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De schandpaal
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Aan Mevrouw M. Barrington-Barnardiston, die met zoveel warme
sympathie en toewijding dit werk heeft meegevoeld, meegeleefd en als 't
ware mee-geschapen, wordt het eerbiedig en vriendschappelijk
opgedragen.
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Eerste deel
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I
Zij liepen langzaam in de schemering heen en weer. Hun vage gestalten waren
nauwelijks zichtbaar onder de neerhangende kruinen van de fruitbomen, langs de
dichte, hoge doornhagen. De zandweg lag vaagblond en verdoofde het geluid der
schreden. Op de kleine boerderijen was er nog enige beweging; vóór de
arbeiderswoningen zaten hier en daar enkele mensen, rustend tegen de geveltjes
neergehurkt. In het dorpje, dat daar achter lag, waren reeds de schaarse straatlantaarns
aangestoken. Het veld, waarop de zandweg uitliep, strekte zich dof en kleurloos in
zijn eenzame verlatenheid uit. De lucht was zwoel en benauwd, dreigend met
opkomend onweer. Heel in de verte flitste soms een weerlicht op, maar dondergeroffel
was nog niet te horen. Stille vleermuizen fladderden gejaagd heen en weer.
- Hij zal mij duedsloan os hij 't weet! herhaalde voor de zoveelste maal Lowiezeken,
terwijl zij zo nogmaals heen en weer van haar moeders huisje tot het einde van de
zandweg liepen.
- Hij 'n zal hij niemendalle doen! poogde Guustje haar gerust te stellen. - En
bovendien, voegde hij er met kracht aan toe, - 'k sloa hem de kop in, os hij ou nen
tik durft geven. Lowiezeken zuchtte. Zij voelden geen steun in zijn woorden. Met
dreigen en slaan en vechten was niets gedaan. Trouwen, dát was 't enigste. En Guust
had wel beloofd met haar te zullen trouwen; doch nu nog niet, nu kon hij niet, hij
had geen geld; eerst later zou hij kunnen, als hij genoeg verdiende. Het kind, ja, dat
moest er nu maar komen, dat was nu eenmaal zo, daar kon nu niets meer aan
veranderen. Zij was immers de eerste niet in haar geval en zou ook niet de laatste
zijn. Hoofdzaak was, dat hij haar niet in de steek liet, dat hij voort bij haar bleef
komen.
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Zij snikte dof: - Ge zeg gij dat wel, moar zilt ge 't doen? Beloven doen z'allemoal ier
dat 't zue ver es; moar hoevele zijn d'r die ulder woord hêwen?
- Ik zal 't mijne hêwen! verzekerde hij plechtig.
Zij zei daar niets op: zij liep gedrukt te peinzen. In de verte flitste hel een weerlicht
op, dat even de gebogen korenhalmen liet zien en haar ogen verblindde. Zij schrikte
ervan.
- 't Zal wrie were worden van den nacht! zei ze bevend.
- O, 't 'n es niets; 't es de zoelte die speelt, meende hij geruststellend. En,
terugkomend tot het onderwerp, dat hen geheel en al vervulde:
- Woarom 'n zoe ou voader nie redelijk en verstandig zijn gelijk ou moeder? Ou
moeder hee wel gerikklemeerd os z' er van g'huerd hee; moar z' es verstandig genoeg
om den tijd af te wachten. Kan ou voader da uek nie doen?
- Hij es geweldig en iergierig; hij 'n zal die schande nie willen droagen. Hij zal
direct vloeken en sloan, zeg ik ou. 'k Ken ik hem al beter of gij.
Een poos liepen zij zwijgend door; zij recht en fiks, zwaar reeds wordend van
figuur; hij ietwat slungelig op zijn kromme benen, met de handen in de broekzakken,
zoals hij meestal deed. Hij had het benauwd in de broeierige warmte; hij veegde zich
even het zweet van het voorhoofd.
- En ge peist dat hij 't uek al weet? vroeg hij na een poos.
- Natuurlijk zal hij 't weten; iederien in de stroate weet het. D'r wordt van nie
anders geklapt. 'k Ben d'r zeker van, dat hij 't gisteren al g'huerd hee op zijn boane
en in alle geval van doage zeker, huel huel zeker. Wach moar... os hij straks mee zijn
hondekerre thuis komt!
- Drijnkt hij vele os hij mee zijn mossels rondrijdt?
- Dat es noarvolgens. Almets niet en almets vele. Moar os hij 't g'huerd hee zal hij
zeker zat zijn en tons... tons zal 't er op zitten!
Zij zweeg, bleef eensklaps luisterend staan. - 'k Huer hem!... 'k Huere d' honden!
kreet ze dof. - Goa wig; hoast ou. Steekt ou ieverst wig en wacht. Ik vliege noar huis.
- 'k Zal mij wigsteken achter ulder schure! riep hij dof, haar volgend. - En os hij
iets durft doen...!
Zij holde binnen in het huisje, waar moeder aan 't beredde-
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ren was.
- Moeder!... 'k Gelueve dat hij doar es! 'k Huere d'honden!
Moeder liet haar bezigheid staan en keek verschrikt haar dochter aan. Haar beide
grote werkhanden hingen even doelloos, als lam, langs haar zijde. Haar grote, donkere
ogen staarden strak van schrik. Zij slikte droog, alsof iets in haar keel kropte. Met
een duw zette zij haar zwarte, wollen muts, die scheef stond, recht.
- Hij zal mij uek sloan; 'k voel het!
Bevend stonden zij daar beiden even roerloos, luisterend naar buiten.
- Woar es Guust? vroeg moeder.
- Doar... achter de schure! antwoordde Lowiezeken dof, naar achter wijzend. - Hij
zal ons helpen, os 't nuedig es.
't Geblaf van de honden kwam nader; zij hoorden de karrewielen ratelen. Meteen
vernamen zij iets als een dreigend gevloek en een der honden jankte erbarmelijk.
- Huert! Hij sloa zijn biesten; hij es zat! huiverde moeder.
- Hij weet het; hij weet het! snikte Lowiezeken.
Zij hoorden hem door 't openstaande hek het erfje oprijden. Zij hoorden ook weer
een razend gevloek en het gejank van een der honden. Een bliksemschicht schoot
verblindend door de somberheid van het armoedig huisje en in de verre verte rolde
de donder. De buren aan de overkant spoedden zich naar binnen.
De achterdeur ging open en daar stond hij op de drempel. Hij was een man van
reusachtige gestalte, met zware, gebogen schouders in het voor hem bijna te smalle,
lage deurgat. Zijn kleine, zwarte oogjes fonkelden in 't flauwe schijnsel van het
lampje, dat op een tafeltje stond, en zijn geweldige knuisten waren gekneld, als gereed
om te slaan. In zijn mond stak een tabakspruim, die hij even, met een zenuwachtige
beet, van rechts naar links knauwde. Zijn adem zwoegde en zijn gezicht was verhit.
Hij was dronken. Zij zagen 't in zijn ogen en zij roken van ver de jeneverlucht in het
dompig-benauwde vertrekje.
- Es 't woar... wat da 'k g'huerd hè? vroeg hij kort afgebeten, met een grove stem,
die trilde.
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Zij gaven geen antwoord; zij zeiden niets, als machteloos om een klank te uiten. Zijn
woeste ogen staken priemend op zijn dochter.
- Of het woar es wat da 'k g'huerd hè? herhaalde hij razend, met gebalde vuisten
naar voren tredend.
Lowiezeken begon plotseling hardop te snikken en de vrouw sprong tussen beiden,
om haar kind te beschermen.
Zij stond daar slechts een ogenblik. Als door een stormwind werd ze weggezweept
en zijn zware vuist vloog volop in Lowiezekens gezicht. Brullend stortte 't meisje
zijlings neer, de beide handen aan de bloedende mond. Zij voelde, dat er iets gebroken
was daarbinnen en gilde broddelend:
- Moeder!... Moeder!... Mijne mond! Mijn tanden! Moeder!... Help mij! 'k Goa
dued!
De moeder vloog ter hulp, maar een razende schop trapte haar tot bij het raam; en
toen sprong hij weer op zijn dochter, waar ze bloedend lag te gillen en schopte,
schopte, schopte, tot zijn beide benen er lam van waren.
Daar vloog de voordeur open.
- Wa gebeurt er hier? vroeg dringend een mannenstem.
't Was Boesken Veugeloars, de buur van tegenover.
- Tieste, vermaande hij kalm, maar vastberaden, - ge 'n meugt da niet doen; ge 'n
meugt da jonk nie sloan.
- Hedde gij mij iets te commenderen? riep Tieste woest hijgend.
- 'k 'n Hè ik ou niets te commenderen, antwoordde Boesken steeds volkomen
beheerst en kalm, - moar 'k 'n mage da niet toeloaten, da g' ou dochter en ou wijf
vermuerdt, die ulder nie 'n keunen weiren!
Tieste schimpte, nog bevend van woede:
- Vermuerden!... Vermuerden!... Zoede nie zeggen dan!... Maar de onverstoorbare
kalmte van Boesken scheen toch stillend op hem in te werken en met een blik van
verachting naar de beide vrouwen haalde hij zijn schouders op en beet, alsof het een
stuk vijand was, een verse pruim van zijn eind roltabak.
- Kom, Lowieze, stoa op! suste Boesken, zich naar het kermend meisje buigend.
- O, mijn tanden, mijn tanden! jammerde Lowiezeken onbe-
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daarlijk en zij liet haar bloedende mond zien, waarin twee voortanden stuk geslagen
waren.
- O, dat 'n es nog zue irg niet; da zal wel genezen! trachtte Boesken te troosten.
Maar nu was de vrouw als een furie overeind gevlogen en spuwde razend haar man
in 't gezicht.
- Gie sloeber! Gie muerdenoare! Gie zatlap! 'k Zal om de politie goan! 'k Zal om
de sandurms goan! Wacht 'n beetsen!...
- Stille, vreiwe, stille... suste haar nu ook Boesken, haar met zacht geweld van
haar dreigende man wegtrekkend. Doch hij had bijna meer moeite met de vrouw dan
met de woesteling; zij schold en wilde vechten; zij daagde hem uit, hem en al het
mansvolk, die lafaards, die alleen goed waren om 't vrouwvolk te bedriegen en ze
dan in de steek te laten. Ja, schurken en sloebers allemaal, allemaal, de een zowel
als de ander! Waar zat nu Guust, die Lowiezeken bedrogen had en beloofd had haar
te zullen verdedigen, als haar vader haar mishandelde? Weggekropen achter de schuur
en weggevlucht om niet van de brokkelingen te krijgen!...
Boesken hief bedarend de beide handen in de hoogte en daar een felle
bliksemschicht het huisje in vlam zette, gevolgd door een krakende donderslag,
schetste hij een kruisteken en staarde benauwd naar buiten.
- 't Goa wrie were worden! zei hij angstig.
Even waren zij allen onder de indruk. Weerlicht en donder volgden nu elkaar
zonder ophouden en de regen gutste neer als een ondoordringbaar scherm van
waterstralen. Telkens stond het akelig schouwspel in de helle, witte vlam: de
somber-dreigende gestalte van de woestaard met stekende ogen en gebalde vuisten,
de razende vrouw met losgerukte haren en gescheurde kleren, en 't goedige Boesken,
meewarig gebogen over het kermende meisje, die hij ten slotte overeind kreeg en de
mond in een kommetje water deed betten.
Van lieverlede trok het onweer af en meteen was 't of de ruwe strijd onder de
huisgenoten stilde. Bruusk, zonder een woord, keerde Tieste zich om en ging Jangs
achter buiten. Moeder, zwaar hijgend nog, zette haar muts weer recht. En Lowiezeken
zat zachtjes kreunend op een stoel naast de haard en bette gelijkmatig haar gezwollen
lippen, terwijl het water
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in eentonig gedruppel in het kommetje terugviel. Zij bloedde niet meer, maar haar
tong bevoelde onophoudelijk de twee scheef afgeslagen tanden en steeds nieuwe
tranen vloeiden uit haar wanhopige ogen, bij de gedachte, dat haar gezicht nu voor
altijd geschonden was. Zij weeklaagde daarover met erbarmelijke broddelstem, maar
daar moest Boesken eigenlijk om lachen; want dat was vrouwelijke ijdelheid,
beweerde hij. Hij liet zijn eigen open mond zien, waarin haast alle voortanden
ontbraken en veronderstelde daarbij, dat ook moeder Dorté er waarschijnlijk niet
beter aan toe was. De oude vrouw bromde wat van ‘dat zulks hem niet aanging, en
dat het in elk geval niet nodig was ze met de vuist er uit te slaan, aangezien ze gauw
genoeg vanzelf verdwenen.’
Lowiezeken ging een spiegeltje halen. Ze hield het vóór de mond en weer vloeiden
haar tranen overweldigend. Moeder werd er eindelijk boos om.
- Was 't moar van die tanden! Da woar nog 't minste! bromde zij. - Moar 't ander!...
Ja, 't ander! Dat was de gruwelijke nachtmerrie en de dreiging van de toekomst.
Zou de verleider nu nog naar haar omzien, nu haar gezicht zo lelijk geschonden was?
En wat, als hij niet meer terugkwam en haar met de schande en de last van het kind
alleen liet zitten? Vader was een bruut en woesteling, maar in de grond een eerlijk
man, die zeer gesteld was op zijn goede naam en er trots op ging, dat hij overal zijn
gezicht mocht vertonen. 't Was het gevoel der onverdiende schande, die hem zo
razend had gemaakt. Zó kende moeder hem wel, dat hij liever alles zou verdragen,
dan zijn eerlijke naam, zoals hij wel eens zei, tegen de schandpaal te zien aangeplakt.
Boesken sperde breed zijn armen open en haalde met gebogen hoofd zijn schouders
op.
- Ze 'n es d' ieste niet en ze 'n zal uek de loaste nie zijn! orakelde hij.
De regen had opgehouden en slechts verzwakte weerlichten en wegrollende donder
benauwden nog de verten. De mensen kwamen opgelucht weer buiten, de huisvrouwen
veegden nog even in de schemering de plankieren schoon. Het onweer zat nu als een
dikke, zwarte reuzenberg met flikkerende
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vuurstralen in het oosten. In het westen, waar de zon was ondergegaan, strekte zich
een lange, bleke streep laag op de einder uit, vol zachtheid en vrede. Heel hoog en
eenzaam in de hemel, hing, glinsterend, als een juweel, een helder-zilveren ster te
schitteren.
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II
Zij sliepen die nacht, stug en vijandig, elk in zijn eigen gevoelens en droefheid
verdiept... en de volgende ochtend was 't weer als vanouds 't gewone leven.
Tieste vertrok, zoals hij driemaal in de week deed, reeds in de heel vroege ochtend
met zijn hondekar naar de Hollandse grens om mosselen, en moeder Dorté en
Lowiezeken namen hun gewone, huishoudelijke werkzaamheden waar. Het was de
dag, dat Lowiezeken op het ‘Kasteelken’ van meneer en madam Venneman moest
gaan werken; maar zij voelde zich zo droef, en ziek, en lusteloos, dat zij er geen
moed toe had.
- 'k 'n Kan niet, moeder; 'k 'n kán niet! jammerde zij.
- Ge moet! beval moeder Dorté hardnekkig. - Watte! Omda ge twie tanden kwijt
zijt! Azue ne schuene post loate voaren! Goa moar ziere, ziere! Ge zilt loater ou
cenzekes genoeg nuedig hên tegen dat 't spel aan de gank goat!
Zij schoof een grote kop koffie en twee dikke boterhammen naar haar dochter toe;
en zuchtend probeerde Lowiezeken iets te gebruiken. Maar 't ging zo moeilijk; zij
voelde het gat in haar mond als een reusachtig-wijde gaping en het eten kropte haar
in de keel.
- Hoe kan ik eten zonder tanden?! klaagde zij.
- En ik dan! bromde de moeder. - Miende meschien da ge da nie 'n liert?
Lowiezeken bukte 't hoofd. Zij kon haar droefheid en haar tranen niet onderdrukken.
Weer haalde zij het spiegeltje te voorschijn en keek erin. Zij had een mooi en fris
gezichtje, met bruine ogen en roze wangen, die hier en daar met enkele bruine
sproetjes waren bezaaid. Haar bruine haar krulde heel liefelijk om de slapen en haar
hals was zacht en blank als room en melk. Zij vatte haar moed tezamen en stond
triestig op.
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Moeder keek haar kritisch aan.
- Ge 'n moet azue gien lijkbiddersgezichte zetten! knorde zij.
- 'k Ben beschoamd om op stroate te komen! zuchtte 't jonge meisje.
Zij opende de deur met aarzeling en ging, ondanks het zachte weer, met een wollen
sjaal over de mond om haar ellende te verbergen. Als iemand haar onderweg moest
vragen wat er scheelde, zou ze zeggen, dat ze tandpijn had. ‘Ik zou daarbij nog niet
eens jokken,’ dacht ze bitter.
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III
Meneer en madam Venneman bewoonden het ‘Kasteelken’ juist op de hoek van de
Grote Dorpsstraat en de mindere buurt, waar Lowiezeken met haar ouders leefde.
Die naam ‘Kasteelken’ had eigenlijk geen betekenis. In vroeger tijden had daar
werkelijk, in de mooie, uitgestrekte lusttuin een kasteel gestaan, maar het was in de
loop der jaren in verval geraakt en afgebrokkeld en er bleef niets meer van over dan
een ouderwets prieeltje, op een eiland, midden in de vijver. Meneer Vennemans
voorouders hadden een nieuw woonhuis laten bouwen, vreemd genoeg niet in de
tuin, maar vlak aan de straatkant, omdat het, naar zij meenden, daar veiliger wonen
was dan dieper in het groen onder de bomen. Alleen door zijn omvang was dat huis
te onderscheiden van om het even welk ander deftig dorpshuis, maar de naam
‘Kasteelken’ was toch in de mond gebleven, uit aloude overlevering en wellicht ook
om het mooie, grote park, dat er nu achter lag.
Daar woonden, sinds vele jaren, meneer en madam Venneman. Zij begonnen reeds
oud te worden en hadden geen kinderen. Zij waren rijk, heel rijk en rentenierden
daar in grote deftigheid. Zij deden veel goed, gaven veel weg aan de armen en genoten
de algemene achting.
En toch... en toch... er kleefde een smetje aan die grote en voorname deftigheid.
Eens, jaren geleden, was daar een meneer van zowat hun eigen leeftijd op het
‘Kasteelken’ gekomen. Meneer Aamidé heette hij. Hij was een precieus en nettig
heertje, altijd in 't zwart gekleed, altijd correct, met opvallend beschaafde en verfijnde
maniertjes. Waar hij eigenlijk vandaan kwam, wist geen mens. Het heette, dat meneer
en madam Venneman hem eens op reis, ergens in 't Zuiden van Frankrijk ontmoet

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 3

658
en van lieverlede intieme kennismaking met hem aangeknoopt hadden. Hoe dan ook,
meneer Aamidé kwam hen herhaaldelijk op het dorp bezoeken, bleef er soms dagen
en dagen en weldra weken en weken logeren, tot hij er eindelijk voorgoed zijn intrek
nam, als derde in een gezin, waar hij helemaal tot de familie scheen te behoren.
Dat baarde heel wat opspraak, vooral in het begin. Er werd een hele boel gefluisterd
en gegekscheerd. Eenieder vroeg zich af, waarom hij daar bleef wonen en 't antwoord
was natuurlijk, dat het om Madam was. Madam was dan ook werkelijk een knappe
vrouw, met deftige japonnen, en mooie krullen op het hoofd, die lichtelijk begonnen
te grijzen. Meneer was maar een droge, saaie, sullige man, zodat het wel enigszins
was te begrijpen, én dat meneer Aamidé Madam naar zijn smaak vond, én dat Madam
de kittige en precieuze meneer Aamidé verkoos boven haar saaie man. Dat was als
't ware vanzelf gekomen; men zag de een niet meer zonder de ander; het werd een
onafscheidbaar drietal, maar één waarin, naar de mensen olijk knipogend zeiden, de
eerste viool niet werd bespeeld door hem, die er wettelijk voor in aanmerking kwam.
Zij gingen met hun drieën deftig uit wandelen; zij gingen met hun drieën deftig naar
de kerk en, naar de uiterlijke schijn te oordelen, zou een vreemdeling waarschijnlijk
meneer Aamidé als de echtgenoot en meneer Venneman als een min of meer
verwijderd familielid beschouwd hebben. Er werd ook bij verteld, dat meneer Aamidé
nog heel wat rijker was dan meneer Venneman, en dat vele verfraaiingen, die na zijn
komst op het ‘Kasteelken’ waren aangebracht, uit zijn beurs waren betaald. Zeker
althans was het meneer Aamidé, die het vervallen prieeltje op het eilandje in de vijver
geheel liet opknappen en daar voor Madam een soort boudoir inrichtte, innig gezellig
gemeubileerd en versierd met gemakkelijke stoelen en divans, waar het 's zomers
fris en heerlijk was om uit te rusten, te lezen en te luieren. Men voer er naar toe met
een schuitje en zat er dan zo veilig, dat niemand u ongezien kon komen verrassen.
Zo was het ‘Kasteelken’ de deftigste woning van het ganse dorp. Destijds was er
eigenlijk een nóg voornamer verblijf geweest: het Kasteel ‘Uputin’, van de oude
baron van Hou-
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ren d'Uputin; maar dat lag ver afgelegen in de landerijen en was van lieverlede
helemaal vervallen, naarmate de oude baron zich geleidelijk ruïneerde. Met de paarden
had hij zich geruïneerd. Zijn renstal was een lange tijd vermaard geweest, vooral
toen hij die beroemde tweejaarse ‘pouliche’ bezat: ‘Fleur de Nèfle II par Sellamine
et Garde Champêtre’; maar na Fleur de Nèfle II had hij niets dan tegenspoed gekend
in zijn fokkerij en al spoedig had de achteruitgang zulk een vaart genomen, dat hij
ten slotte genoodzaakt was geweest zijn ganse bezitting te verkopen en in een zeer
gewoon dorpshuisje zijn intrek te nemen. Nu was het oud familieslot een ‘Pensionnat
pour Jeunes Demoiselles’ geworden. Maar ondertussen had dat totale verval van
‘Uputin’ als Kasteel het prestige, dat reeds van meneer en madam Vennemans
‘Kasteelken’ uitging, nog aanzienlijk in 't dorp verhoogd; en in die deftige omgeving
was het, dat Lowiezeken sinds een paar jaren een betrekking had gevonden. Zij hielp
er bij beurten in de tuin, in de kamers of in de keuken, daar waar zij gebruikt kon
worden. Zij had het er alleszins goed: goed van eten, goed van behandeling, voldoende
loon. Zij kon het er best vinden met Jeannette, de magere, gele keukenmeid, die altijd
aan de maag leed, evenals met Hortensken, het knappe kamermeisje, die zulke
schitterende blauwe ogen had en soms zulke geestige liedekens kon zingen. Ook met
Leonard, de tuinman, die nu eens scheel keek en dan weer niet scheel en aldoor een
brave man was, had zij niets dan aangename betrekkingen; en, was meneer Venneman
doorgaans wel wat koel en onverschillig, meneer Aamidé, daarentegen, was de
vriendelijkheid zelf: altijd even beleefd, altijd even bereid met haar een praatje te
maken en zo precies en zo netjes in alles, dat het een plezier was hem te bedienen.
Alleen voor Madam huiverde zij een beetje. Die was toch zó deftig, en kon er, hoewel
steeds vriendelijk en beleefd, soms zó streng uitzien, dat ge er bang voor werdt. Doch
dat alles was maar uiterlijkheid. In de grond was zij ook wel heel goed voor
Lowiezeken: Lowiezeken zou ondankbaar zijn geweest over wat ook te klagen.
In de straat, naarmate zij zo spoedig mogelijk vorderde, ontmoette zij gelukkig
weinig mensen. Niemand ook keek haar
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verwonderd aan of na, ofschoon het toch wel vreemd moest schijnen, die wollen
sjaal in zulk zacht weer. Zij was al gauw aan het ‘Kasteelken’ en sloop door het hek
langs achter binnen.
Jeannette stond in de keuken bij de pomp, bezig met groenten schoonmaken, bleek
en mager als altijd, met haar gerimpeld gezicht en gele handen. Zij keek verbaasd
op en vroeg:
- Hé, Lowiezeken, wa scheelt er dan?
Lowiezeken trok langzaam de sjaal van vóór haar mond en zei met doffe, matte
stem:
- Kijk moar, Jeannette, ge moet het gij tóch zien.
De oude meid sloeg verschrikt de beide handen in de hoogte.
- O, moar Lowieze! wa hedde gij gedoan?
Lowiezeken zonk neer op een stoel en begon triestig te vertellen. Tranen stonden
vol haar ogen en wanhopige zuchten stegen uit haar beklemde borst.
- Wat da ge toch zegt: ou voader! ou eigen voader! En woarom datte? kreet
Jeannette meewarig.
Lowiezeken schrok op. Och God! In haar ontzetting had ze helemaal vergeten
erbij te voegen, waarom haar vader haar zo ruw mishandeld had. Zij beet op haar
lippen en 't rood der schaamte kleurde haar gezicht tot in haar mooie haren. Zij snikte
het plotseling uit en zei het meteen, in dof-gesmoorde woorden.
- Moar Lowieze! Lowieze! Lowieze! kreet Jeannette met uitgespalkte ogen.
- Joa,... en hij 'n wil mee mij nie treiwen! snikte Lowiezeken wanhopig.
De binnendeur ging open en Hortensken, het kamermeisje, verscheen op de
drempel. Zij bleef daar even fiks en roerloos staan, als bang om nog een stap verder
te komen. Haar mooie, blauwe schitterogen, strak op het krampachtig schreiende
Lowiezeken gevestigd, kregen plotseling een starre, sombere uitdrukking van angst
en afschuw. Jeannette wendde zich tot haar en vertelde haar met een bevende
fluisterstem, wat er gebeurd was.
Hortensken werd bleek en zij vouwde de handen, in stomme onbeweeglijkheid.
- O! wa zal Madam toch zeggen! murmelde zij eindelijk.
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Daar kwam Madam!... Zij kwam uit de tuin, opgewekt en glimlachend, met meneer
Aamidé, en liet hem even alleen, terwijl ze naar de keuken toe stapte. Onmiddellijk
begon Jeannette weer haastig groenten schoon te maken, terwijl Hortensken als een
schim verdween. Geknakt en roerloos, alsof ze dood was, bleef Lowiezeken op haar
stoel ineengezakt. Madam kwam binnen.
- Jeannette... begon ze met heldere, welluidende stem. Maar zij ontwaarde
Lowiezeken en haar ogen gingen van verbazing wijd open.
- Wat ès dat? vroeg ze, eensklaps ernstig, bijna streng. Jeannettes handen, in de
groentenkom, begonnen plotseling heftig te beven en haar mond hijgde, alsof ze naar
adem snakte.
- Madam, zei ze eindelijk, met gehorte tussenpozen, - 't es Lowieze... lijk of ge
ziet... Z'hee sloagen g'had... van heur voader... omda... omda... omda...
Jeannette kon niet meer, 't werd haar te machtig; zij barstte ook in tranen uit... en
toen vertelde ze het al ineens na elkaar, in schreien en snikken, met overweldigende
radheid, alsof de vreselijke woorden op haar lippen brandden.
Madam was een paar schreden achteruitgegaan, fiks in haar flinke gestalte, haar
grote, strakke ogen streng op het geknakte Lowiezeken gevestigd.
- Es da woar, Louise? vroeg ze met metalen stem.
Spreken kon Lowiezeken niet. Zij knikte van ja, 't schaamterood gezicht achter
de beide handen.
Er was een stilte, een doods-plechtige stilte.
- Amie, qu'est-ce qu'il y a? klonk meneer Aamidés stem van buiten.
Madam schrok op, als uit een droom.
- Minute! antwoordde zij. - Je viens.
Zij had zich reeds beheerst. Zij nam voor 't ogenblik geen verdere notitie van het
in haar smart en schaamte vernielde Lowiezeken. Ze zei alleen maar tot Jeannette:
- We zullen doar straks verder over spreken! en gaf haar in enkele koele, vlugge
woorden de uitlegging, waarvoor zij in de keuken was gekomen. - Oui, Ami, je viens,
je viens! riep ze nog even gejaagd naar meneer Aamidé, die op een
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angsttoon zijn vraag herhaalde, wat er toch gebeurd was; en meteen was ze weg, in
vlugge, krachtige schreden, naast hem, in druk gesprek, de tuin in, tot waar ze, met
grote, opgewonden gebaren, bij de oever van de vijver bleven staan.
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IV
Het onderhoud duurde lang, heel lang. Jeannette, en ook Lowiezeken, die eindelijk
was bijgekomen en de keukenmeid wat hielp, konden hen vanuit het keukenraam bij
de vijver bespieden. Meneer Aamidé en Madam stapten gejaagd heen en weer, telkens
even stilhoudend en dan weer ijsberend; en Lowiezeken voelde, dat als 't ware over
haar verder leven beschikt werd. Een ogenblik kwam meneer Venneman zich bij hen
voegen, maar het leek wel of de twee anderen hem liefst wilden missen: hij stond
daar slechts een korte poos, roerloos op zijn lange magere benen en droop al spoedig
slungelend af, naar huis toe. Toen keerden eindelijk ook Madam en meneer Aamidé
heel deftig, met afgemeten passen terug, en Lowiezeken begreep, dat nu háár beurt
gekomen was.
Er werd gebeld vanuit de serre naast de eetkamer.
- Ge zil gij moeten goan, Lowieze-jong, zei Jeannette.
- Os 't ou blieft, Jeannette, goa gij toch iest! smeekte Lowiezeken.
Jeannette veegde vluchtig de handen aan haar schort af en ging. Lowiezeken keek
in de spiegel en knapte zich, zo goed als 't kon, wat op.
- 't Es veur ou! kwam Jeannette dadelijk terug.
Lowiezeken ging.
In de serre naast de eetkamer, zaten meneer en madam Venneman en meneer
Aamidé wachtend op stoelen tegen de achtergrond van groene aspidistra's en palmen.
Zij zaten daar als stugge rechters, die een streng vonnis gaan vellen. Meneer Aamidé
zag er vreemd uit. Met zijn rafelig vol baardje, dat begon te grijzen en zijn kleine
oogjes achter de ronde brilglazen deed hij denken aan een verbouwereerd uiltje, dat
in zijn rust gestoord geworden is. Meneer Venneman scheen
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niet op zijn gemak. Zijn scheve mond met geschoren lippen, trok eigenaardige
grimassen in zijn mager, rimpelig gezicht; en zijn lange benen scheen hij niet stil te
kunnen houden; hij rekte ze voortdurend naar rechts en links of sloeg ze het een over
't ander. Maar de volle deftigheid en strengheid van 't geval zat in de houding van
Madam: recht en plechtig op haar stoel als een vorstin, de ogen groot en strak en
koel, de beide handen met de vingers vol schitterende ringen over elkaar gevouwen
in de schoot van haar zwartsatijnen japon met git.
- Wel, Louise, 't zijn schuene dingen, die we doar van ou vernomen hên!... begon
ze.
Lowiezeken viel dadelijk weer aan 't schreien. Wat kon zij ook anders dan schreien!
- Pardon, Medám! snikte zij droevig, handenwringend.
- Hoe es 't toch meugelijk, Louise! Ge kon toch wel peizen, dat da slecht moest
afluepen! berispte Madam met strengkoele blik.
Lowiezeken snikte.
- Dat 'n zijn gien manieren! zei meneer Venneman, die oordeelde, dat hij toch ook
wel iets moest zeggen.
Lowiezeken bukte het hoofd en snikte. Meneer Aamidé, strak-roerloos en zwijgend
op zijn stoel, keek halsstarrig naar haar geschonden mond.
- En 't es Guust Verschelde den doader, nie woar? vorste Madam.
- Joa 't, Medám.
- Bekent hij zijn schuld?
- Hij moe wel, Medám. 'k 'n Hè ik mee gien ander geluepen.
- Moar hij 'n wil toch mee ou nie treiwen?
- Loater! zegt hij. - Nou 'n kan hij niet. Hij 'n hee gien geld genoeg.
- 'k Zal hem ne kier noar hier ontbien! zei Madam beslist.
- O, moar, Medám toch! schrok Lowiezeken.
- Woarom niet? 't 'n Es toch zeker niet te vele, dat hij ou in ou ier herstelt!
- Hij 'n zal nie willen, Medám!
- Da zillen we ne kier zien.
- Medám, os ik ou iets vroagen mag...? smeekte Lowie-
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zeken.
- Te weten...?
- Da g' hem toch zoedt willen doen komen os ik wig ben.
- 't Es goed. 'k Zal hem van den oavond doen komen os ge noar huis zijt... Ge
meug nou goan, Louise.
- Merci, Medám.
Lowiezeken groette, vuurrood van schaamte, en spoedde zich heen.
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V
Even na zeven uur, toen Lowiezeken naar huis was, belde Verschelde voor 't
‘Kasteelken’ aan.
Hem werd opengedaan door Hortensken, die hem stug bejegende, hoegenaamd
geen praatjes met hem maakte, en hem maar dadelijk naar de serre bracht, waar
meneer en madam Venneman met meneer Aamidé alweer als rechters zaten te
wachten.
- Dag meniers, en Medám. G' hèt mij noar hier ontboôn. Es er iets ten ulderen
dienste? vroeg Guustje vrij ongegeneerd, een beetje wiegelend op zijn kromme benen
en met beide handen ietwat zenuwachtig in zijn broekzakken werkend. Hij had een
mager gezicht met borstelige snor en grote blauwe ogen, en zijn stem klonk hol en
schor, of hij verkouden was.
- Neem ne stoel, Verschelde en zet ou! zei Madam.
Guustje nam een rieten stoel en liet er zich vrij hard op neer. De stoel kraakte.
- Verschelde, ge veronderstelt woarschijnlijk wel woarveuren da w' ou hier ontboôn
hên? begon Madam.
- Ha! 't Es te zeggen, Medám! ... En Guustje wriemelde onrustig op zijn stoel.
Meneer Venneman en meneer Aamidé, beiden onbeweeglijk, keken de bezoeker
zonder vriendelijkheid aan.
- Hetgeen dat er mee Louise gebeurd es 'n kan toch azue nie blijven, Verschelde.
- Ha! Joa, joa; 't es doarveuren da ge mij doen komen hèt! zei Guustje enigszins
ontdaan. - Ha joa, Medám, wa zal ik doar van zeggen...
- Ge weet toch wel dade gij d'uerzoake van heur ongeluk zijt, Verschelde. 't 'n Zoe
toch moar ou plicht zijn os g' heur in heur ier herstelde.
Weer wrong Guustje op zijn stoel en meteen trok hij een
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scheve grimas, die zijn tanden half ontblootte, terwijl hij driftig met de hand achter
het rechter oor krabde, of hij daar plotseling heftige kitteling voelde.
- Da ge wil zeggen da 'k 'r zoe moeten mee treiwen, Medám?
- Joa, natuurlijk zoede 'r moeten mee treiwen. Hedde g'huerd hoe lielijk da ze deur
heur voader mishandeld es! De tanden uit heure mond geslegen!
- 'k Weet het, Medám. Tieste Vereecke es 'n bieste. Moar doar 'n hè 'k ik toch gien
schuld in.
- Nie g', Verschelde; moar 't ien komt van 't ander. Hadde gij heur nie bedrogen,
heur voader 'n zoe heur nie geslegen hên. Zeg mij ne kier: wat denkte doar mee te
doen?
- Treiwen 'n kan ik nie, Medám. 'k 'n Hè doar gien geld veuren.
Een kleur van toorn kwam op Madams gezicht. Even fonkelden haar strakke ogen.
Guustje meende zijn zienswijze nader te moeten toelichten:
- Da es amoal goed en wel veur rijke meinschen lijk of gegulder zijt, Medám. Ge
meug gulder al doen da ge wilt; er zal doar gienen hoane noar kroaien; moar
meinschen lijk of ik ben... ge verstoa wel, Medám...
Even kreeg Madam een kleur en meneer Aamidé had een werktuiglijke beweging
als van zelfverdediging met de beide handen. Hij deed of hij iets zeggen wou, maar
een plotseling harde blik van Madam sloot hem de mond. Meneer Venneman kuchte
eens, trok grijnzerig de lippen scheef, keek Guustje aan.
Guustje, hun ontstemming merkend, meende zich te moeten verontschuldigen.
- Ge 'n moet mij da nie kwoalijk nemen, Medám, 't gien da 'k zegge. 'k 'n Wille
moar zeggen da meinschen lijk of gegulder zijt al meugen doen, wat da ze willen en
da meinschen lijk of ik ben, da nie 'n meugen doen.
Meneer Aamidé gaf een vluchtig duwtje aan Madam en nam gedecideerd het
woord.
- Verschelde, zei hij, - ge moet ons goe verstoan. Doar 'n es gien kwestie van ou
te willen dwijngen, moar ge zoedt ons gruet plezier doen, verstoade mij wel, aan
Madam, aan me-
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nier Venneman en aan mij, os g'ouwe plicht zoedt willen doen, die es van mee da
meiske, die g' in 't ongeluk gebrocht hèt, te treiwen.
Madam knikte goedkeurend, en ook meneer Venneman knikte goedkeurend, terwijl
hij slungelig zijn rechterbeen over zijn linker trok; en Guustje antwoordde, meer
speciaal tot Madam en meneer Aamidé gewend:
- 'k Verstoa da huel goed, menier, en Medám; en 't es uek mijn gedacht mee heur
te treiwen, moar loater, ge verstoa wel, os ik wa cenzekes bij mallekoar zal hên. Ge
'n meug mij nie kwoalijk nemen, Medám, wat da 'k doar gezeid hè; moar, ha, joa,
ne meins diffendeert hem lijk of hij kan; es 't gien woar, menier Aamidé?
Madam was haastig opgestaan en had alvast gescheld.
- Hawèl joa, Verschelde, azue verstoan; we zillen d'r azue op rekenen! besloot ze.
En tot Hortensken, die op de drempel was verschenen:
- Wilde gij Verschelde buiten loaten, Hortensken?
Prim keerde 't mooie meisje zich om en ging Guustje voor naar de gangdeur.
- Schuenen oavend te wege! meende Guustje eventjes te moeten zeggen, terwijl
hij haar op zijn kromme benen volgde.
- Joa! antwoordde zij kortaf. Zij opende de voordeur, liet hem buiten, deed ze met
een smak achter zijn rug weer dicht.
- Smeirlap! bromde ze, terwijl ze naar de keuken terugging.
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VI
Het leven ging zijn gang... en dát, wat moest gebeuren, werd nu kalmer afgewacht.
Vader Tieste foeterde en sloeg niet meer; moeder Dorté staakte haar bittere verwijten
tegen het gedrag van haar dochter en Lowiezeken ging verder haar taak waarnemen
op het ‘Kasteelken’, zolang als haar toestand hetnog toeliet. Van Guustje geen spoor
meer; 't was of hij niet meer bestond. Geen enkele maal vertoonde hij zich nog in de
straat; en wanneer Madam of meneer Aamidé bij toeval naar hem vroegen, moest
Lowiezeken gedrukt bekennen, dat hij naar haar niet meer omzag. Zij drongen al
niet veel aan; zij waren voorzichtig geworden; zij vreesden erg zijn onbescheiden
toespelingen en trachtten het meisje met wat vage hoop en beloften te troosten. Hij
reed met zijn hondekar uit om konijnevellen op te kopen, zoals vader Tieste met de
zijne uitreed om mosselen te venten en soms gebeurde het, dat zij elkander langs de
weg ontmoetten. Dan vlamde de haat bij vader Tieste telkens weer heftig op. Met
stekend-uitdagende ogen keek hij de verleider van zijn dochter aan en schreeuwde
van ‘sloeber’ en ‘smeirlap’, terwijl hij met de zweep op zijn honden sloeg, alsof hij
Guustje zelf afranselde. En Guustje schreeuwde wel niets tegen, maar sloeg ook met
de zweep op zijn honden, alsof hij vader Tieste van de roede gaf. - Moest hij nog op
mijn hof durven komen, 'k schiet hem omver! raasde Tieste tot wie het horen wilde,
en hij voegde eraan toe: - Al kwam hij om mee heur te treiwen, nóg schupte ik hem
aan de deur! Maar Guustje dacht er blijkbaar niet aan om zich nog bij Tieste aan huis
te vertonen; en zo verliep de tijd en toen het ogenblik daarvoor gekomen was, werd
dan ook het kind geboren.
Het was een meisje. Moeder Dorté zei, dat ze toch nog liever een jongen had
gezien; waarom wist ze zelf niet; ze zei dat
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zo maar. Tieste zei niets. Hij gromde zo wat, dat het hem onverschillig liet en dat
het toch in elk geval een schande was.
- Ge 'n meugt da nie zeggen, Tieste; ge moet da nou nemen lijk of 't es! vergoelijkte
Boesken, de buurman, die ook eens kwam kijken.
In die tijd werden in het dorp veel meer meisjes dan jongens geboren en een naam
was in de mode, Zulma, die rechts en links gegeven werd. Lowiezeken, over de
doopnaam geraadpleegd, zei dadelijk, dat het kind Zulma moest heten en zo werd
het ook in de kerk gedoopt, met Boesken als ‘peetje’ en Hortensken als ‘meetje’.
Het werd ondanks de narigheid van het geval, een dag van gulle vrolijkheid. Meneer
en madam Venneman en ook meneer Aamidé hadden een paar nuttige dingen ten
geschenke gegeven en Boesken, namelijk, deed zich zó te goed aan lekker eten en
drinken, dat hij tegen de avond een beetje overstuur was. Dat maakte Tieste, die
anders ook wel flink gegeten en gedronken had, ergerlijk boos. - We zijn onzen
ierlijken noame kwijt! We spelen mee ons eigen schande! bromde hij, en tranen van
spijt en toorn stonden hem in de ogen. Maar - Tuttuttut! zei Boesken, - Onze Lieven
Hiere 'n zal doar gien verschil in moaken; hij zie hij al zijn kinderkes geirne en
Zulmatsjen 'n zal nie slechter as 'n ander zijn! Moeder Dorté was opgewonden, maar
niet bepaald boos en zij lachte en schreide door elkaar.
- Zoe de sloeber nou uek nie ne kier kome kijken! gilde zij, op Guustje doelend.
- Dat hij ne voet in huis moest zetten...! schreeuwde Tieste eensklaps razend.
- Ge moet zwijgen, Tieste! suste Boesken. - Morgen meugde kijven. Vandoage
zijn w' in de leute. Dorté, schijnk mij nog nen dreupel.
Ook Jeannette kwam naar 't kindje kijken. Hortensken bracht haar bij Lowiezekens
bed en daar bad de oude, dorre maagd zulk een emotie, dat zij in tranen uitbarstte.
- Och Hiere, dat doe mij toch oardig aan! kreunde zij. - Lowiezeken, ge moet het
toch geiren zien, lijk of 't ne voader hoa! Het greep Lowiezeken danig aan. Zij schreide
en ook Hortensken smolt in tranen weg.
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VII
En steeds verder ging de tijd, met de dingen en de mensen. De mooie, deftige krullen,
boven op het hoofd van Madam werden ieder jaar een beetje grijzer; het rafelig
baardje van meneer Aamidé spikkelde meer en meer en meneer Venneman scheen
helemaal op te drogen, zo stram en houterig mager als hij werd. Jeannette werd als
een soort wassen beeld; Leonard, de tuinman, die de ene dag scheel keek en de andere
niet, begon neer te buigen naar de aarde, waarin hij al zovele jaren had gespit, en
zelfs het mooie Hortensken was aan 't tanen, niet zo fris meer, niet zo
tintelend-levendig van ogen, niet meer zo prim en vlug in haar bewegingen.
Doch wie het meest veranderd was, dat was Lowiezeken. Op nauwelijks dertigjarige
leeftijd, leek zij er wel meer dan veertig. Madam herhaalde telkens: - Moar, Louise,
'n loat ou toch azue niet vervallen. Goat op mijn kosten noar den dentist toe. Hij zal
ou tanden repareren dat 't niemand 'n ziet!
Lowiezeken antwoordde:
- Joa, Medám, 'k zal 't doen; ge zij wel duzend kiers bedankt!
Maar daarbij bleef het; zij deed het niet; zij leefde gelaten voort in de alledaagse
sleur, die haar gewone leven was geworden.
Had zij wellicht gehoopt, dat Guustje nog tot haar terug zou komen? Misschien
wel. Jaren lang, zonder er ooit met iemand van te spreken, had zij gewacht. Maar
toen hoorde zij opeens, dat hij ging trouwen en vóór ze 't kon geloven, was 't gebeurd:
hij had een andere vrouw genomen en woonde met haar in het dorp, niet ver van haar
ouders' huis. Zij kwam hem wel eens tegen, als ze naar haar werk ging of ervan terug
kwam. Hij groette haar gewoon en ernstig, als

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 3

672
een vreemde: - Dag Lowieze!, en zij antwoordde op dezelfde toon: - Dag Guust. Dat
was alles. 't Was of er nooit iets tussen hen bestaan had. Soms kwam hij ook zijn
bloedeigen dochter tegen. Daar nam hij geen notitie van. Als 't kon, dan deed hij, of
hij haar niet zag. Ook hij was ouder en ernstiger geworden. Hij kreeg grijze haren
en er kwamen rimpels in zijn gezicht. Zijn kromme benen werden schraal. Wat hem
bijbleef, was de gewoonte zenuwachtig met de beide handen in de broekzakken te
woelen.
Vader Tieste was woedend, toen hij van dat huwelijk hoorde en ook moeder Dorté
spuwde vlam en vuur.
- Ziede nou die sloeber om 'n ander goan! raasde Tieste, vergetend, dat hij gedreigd
had Guust op straat te gooien, als hij naar Lowiezeken nog durfde omzien. En moeder
Dorté gilde:
- Ze moesten hem levend 't vel afdoen! 'k Zoe hem levend keunen zien verbranden.
- De weireld, jonk. 't Es de weireld! troostte Boesken filosofisch.
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VIII
Zulmatje groeide aardig op. Zij beloofde een heel mooi meisje te worden en toen zij
na haar eerste communie de nonnekensschool verliet, was zij voor haar twaalf jaar
reeds buitengewoon lichamelijk en geestelijk ontwikkeld. Zij had bij de nonnekens
een beetje Frans geleerd en sprak dat gaarne; het zou haar goed te pas komen om
later, zoals ze van plan was, bij rijke mensen te gaan dienen.
Met haar moeder ging zij als met een oudere zuster om. Dat was al van jongs af
aan zo gegaan: zij noemde, evenals Lowiezeken, Tieste vader en Dorté moeder. Van
haar eigen moeder sprak ze nooit anders dan van ‘onz’ Lowieze'.
Zij wist wel hoe het met haar ineen zat, maar deed, alsof ze 't niet wist. Ook wist
zij heel goed, wie haar vader was; maar deed, alsof zij hem niet kende. Zij kon soms
ernstig vóór zich uit zitten staren, alsof zij dacht aan diepe dingen. Soms staarde zij
haar moeder kritisch aan, alsof zij iets aan haar afkeurde.
- Moar, onz' Lowieze toch, woarom 'n kliede gij ou nie 'n beetse properder? zei
ze toen.
Lowiezeken kreeg een kleur. Ja, voor wie zou ze zich properder kleden. Zij had
immers afgedaan; de schande van het verleden drukte en zou blijven drukken op haar
ganse verder leven.
- Ik 'n zal mij toch azue nie neglizeren, d'r mag al gebeuren wat er wil, zei Zulmatje
meesmuilend.
Haar grote plezier was mee te gaan met Lowiezeken naar 't ‘Kasteelken’. Zij genoot
er van de weelde, die daar heerste, van de schone meubels, van de mollige tapijten,
van de voorname stemming, van de mooie tuin in zomerpracht.
- O! wa zoe 'k ik hier toch willen weunen! verzuchtte zij soms met in elkaar
geslagen handen.
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De bewoners van het ‘Kasteelken’ mochten haar gaarne. Vooral meneer Aamidé
stelde bijzonder belang in haar. Hij nam haar soms mee in de tuin en praatte Frans
met haar. Madam vond dat maar half: - Ge maakt er een nufje van! verweet ze.
Voor Madam koesterde de kleine eerbied en vrees. Als ze bij haar was, keek ze
voortdurend naar haar mooie ringenhanden.
- O, onz' Lowieze, da moet toch zeker geld kosten, zuk 'n rijngen!
- Ge keunt da denken! antwoordde Lowiezeken verstrooid.
- Onz' Lowieze, da paviljoentsjen doar, op 't eilandeken, woarveuren dient datte?
- Menier en Medám goan doar almets in zitten.
- Menier Venneman?
Lowiezeken keek Hortensken zijlings aan. Hortensken glimlachte geheimzinnig.
- Ge zij veel te curieus, Zulmatsje! berispte zij.
- O! 'k weet het wel! jubelde Zulmatje. - 'k Hè d'r uek al ne kier in gezeten; mee
menier Aamidé!
Verbaasd keek Lowiezeken haar dochter aan. Maar deze barstte in een luide
schaterlach, de beide handen op haar knieën pletsend.
- Zulma! Zulma! berispte Hortensken met de wijsvinger dreigend.
Maar de kleine liep weg en lachte nog harder.
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IX
Meneer en madam Venneman bezaten geen naaste familie, maar meneer Aamidé
had er daarentegen veel: talrijke neven en nichten, waarmee hij in vroeger jaren
geregeld omging, maar die, sinds hij bij de Vennemans inwoonde, van hem vervreemd
waren geworden.
Zij namen het hem kwalijk, dat hij bij die onbekenden zijn intrek had genomen.
Waarom, indien de eenzaamheid hem drukte, niet bij een van hen komen wonen?
Zij hadden het gevoel, alsof zij toch wel enige rechten op hem hadden: de rechten
van toekomstige erfgenamen. Zij waren werkelijk, een hele lange tijd, erg boos op
hem geweest; doch met de jaren was dat afgesleten en getaand en sinds een tijd deden
zij pogingen, om de oude familiebetrekkingen weer aan te knopen. Vooral één van
de neven, die veel kinderen had en luttel fortuin, was van mening, dat men een
vermogende oom als ‘oncle Amédée’ niet langer mocht verwaarlozen.
Zij kwamen vrij geregeld aanzetten, om de zoveel weken, in een open landauer,
die zij met hun vier- of vijftal wel degelijk vulden. Neef Gaëtan was een knap
uitziende man, lang en ietwat zwaar van gestalte, met een nobele volle baard en een
monokel vóór het rechteroog. Hij hield zich heel recht, bijna achterover en zijn
monokel-oog scheen alles heel nauwkeurig op te nemen en volgde vooral, met
belangstellende aandacht, het doen en laten van zijn oom en van madam Venneman.
Voor meneer Venneman had hij weinig interesse over. Hij scheen heel duidelijk het
opvallend ‘quantité négligeable’ zijn in eigen huis van dit personage te beseffen.
Doch als het erop aankwam, nam hij toch wel de nodige notitie van hem; in zulke
gevallen dan, waar het naar zijn mening wenselijk was, dat het echte hoofd van het
gezin zijn prestige liet voelen. Toen wendde hij zich alleen tot meneer Venneman,
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wel eens tot stille ergernis van Madam en meneer Aamidé, die dan het valse van hun
verhouding moesten voelen.
Neef Gaëtans vrouw was ‘geëffaceerd’ en vriendelijk, zacht van karakter, weinig
geschikt voor de subtiele rol, die haar echtgenoot haar daar had willen zien spelen.
Madam Venneman, die een geheime, diepe angst had voor de geslepenheid van neef
Gaëtan, in wie zij een tegenstrever haar waardig voelde, beheerste dan ook volkomen
zijn schuchtere vrouw. Zij deed aldoor poeslief tegen haar, overdreven verrukt telkens
zij haar terugzag, met warme handdrukken en zoenen op de beide wangen, als het
ware om maar duidelijk genoeg te laten merken, welk soort van mensen en karakters
zij het liefst in haar omgeving had.
De kinderen waren niet onaardig: de beide bleke meisjes nogal schuw en
onbeduidend als hun moeder; de jongen, daarentegen, wakker en levendig, met vlugge
bewegingen en donkere ogen vol geestdrift, die aldoor schenen te juichen en te
jubelen. Hij wilde militair worden, officier, en hardde zich in allerlei fysieke
oefeningen, wel ietwat tot stille ergernis van de Vennemans en van meneer Aamidé,
die gaarne stemmige rust om zich heen hadden.
Typisch was de houding van meneer Aamidé gedurende deze niet verlangde, maar
toch onafwendbare bezoeken. Men voelde hem voortdurend op zijn hoede en 't was
of hij zelfs fysisch een ander voorkomen dan gewoonlijk had. Hij zat recht en stijf
op zijn stoel, gereed als het ware om aanvallen af te weren; en zijn uilebrilogen waren
voortdurend achterdochtig in beweging, nu eens op neef Gaëtan, dan weer op diens
vrouw en kinderen gevestigd, in een aanhoudend speuren naar verdacht gevaar. Hij
snapte heel goed de geheime bedoeling van Gaëtans herhaalde bezoeken, - 't was
lokaas leggen naar zijn toekomstige erfenis; - en, hoezeer hem dat ook innig
verontwaardigde en griefde, liet hij er niets van blijken, uit een soort duistere vrees
voor men wist niet welke mogelijke verwikkelingen. Hij merkte hoe neef Gaëtans
monokeloog ieder gebaar van hem en van Madam zat op te nemen en hoe hij met
één oor luisterde naar wat zij tot elkander zeiden, ook wanneer hij in gesprek was
met meneer Venneman; en dat maakte hem letterlijk ziek van onveiligheid en onge-
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mak. Met opvallende overdrijving wendde hij zich dan ook tot meneer Venneman
en scheen de grootste belangstelling te hechten aan de schaarse woorden, die de
oudeheer niet zonder inspanning uitte. Maar om het even welk gesprek met meneer
Venneman putte zichzelf dadelijk uit; en ten slotte, terwijl Madam zich aan nicht
Gaëtan wijdde, klampte hij zich vast aan de onbeduidende meisjes, of aan de
rumoerige jongeling, aan wie hij een geheime, heftige hekel had, om toch maar van
het onverdraaglijk, alles bespiedend, schitterend monokel-oog van neef Gaëtan verlost
te zijn.
Zo was de toestand in en om 't ‘Kasteelken’; een toestand, die er uitzag om nog
lang te kunnen duren.
Maar andere gebeurtenissen waren reeds in aantocht...
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Tweede deel
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I
Er gromde iets in de lucht als verre donder... Maar de hemel was helderblauw en stil
en het hele land, in de volle rijkheid van zijn rijpe oogst, spreidde zich uit als een
eindeloosheid van veilige rust en vrede.
Die veiligheid en rust was niet in het gemoed van de mensen. In schrille
tegenstelling ermee voelde men overal gejaagdheid en onzekerheid. Op de kerktoren
stak al sinds dagen de driekleurvlag uit, als voor een kermis; maar 't was niet voor
een feest of kermis, dat zij daar bleef wapperen, en het had ook geen zin; 't was een
bevel van hogerhand, een alarmkreet, een oproep, een uiting van verwilderde
opgewondenheid.
Sinds dagen gromde het ginds ver in 't oosten en niemand wist precies wat het
betekende. 't Was oorlog, dat wisten de mensen, maar wát oorlog was, dat wisten ze
niet. Het was een woord, een woord van schrik en afschuw, dat zo plotseling in 't
schoonste van de zomerdagen, over de milde weelde van het land geworpen was;
een woord, dat alles zei en niets; een gruwelwoord zonder vatbare betekenis; een
woord, dat de harten deed bonzen en de zenuwen deed trillen en aan alles wat tot
nog toe vast en onwankelbaar bestaan en gestaan had, een nieuwe, onbekende,
onheilspellende betekenis gaf.
Het koren, dat poëtisch met bij elkaar gebonden schoven op de gouden
stoppelvelden stond te wachten tot de landbouwer het zou binnenhalen; de
honig-geurende, bloeiende klavervelden over welker paarse trossen vlinders
fladderden en bijen gonsden; de weilanden, waar koeien graasden, de rivier waarop
zeilschepen dreven, alles had een ander uitzicht en een andere betekenis gekregen,
alleen maar om dat woord, dat gruwelwoord, dat iedereen kende en niemand begreep:
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Oorlog!
Er was oorlog in 't land; dat stond vast als een paal boven water en hoog in de top
van de vrees als de vlag op de punt van de toren; en dat begreep en voelde ook
iedereen en, omdat allen het zo eenstemmig voelden in een zelfde besef van gevaar,
schoolde men samen en boezemde men elkander angst of moed in, al naar gelang
van de collectieve stemming, die in de lucht zelf scheen te hangen en dikwijls zonder
reden en plotseling omsloeg, opbeurend of terneerdrukkend, als gevolg van tijdingen,
waarvan geen mens de waarheid kon nagaan.
Niemand wist iets precies; en allen wilden zo precies mogelijk alles, tot in zijn
kleinste bijzonderheden weten. De enige stem, die zij duidelijk hoorden, was de
grommende stem van het verre kanon; en, om die te horen en er zijn hoop of zijn
angst mee te voeden, naarmate men die meer of minder duidelijk vernam, stond men
steeds in benauwde troepen saamgeschoold, daar waar men die 't best kon horen: de
grasheuvel met het kapelleken achter de lusttuin van meneer en madam Venneman.
Velen stonden er, van de ochtend tot de avond, gans de dag. Want niemand werkte
meer, of werkte slechts in zover het absoluut en hoogst dringend noodzakelijk was.
Men at en dronk heel weinig, men sliep onrustig, men vluchtte uit zijn huis en kwam
op of omheen de kapelheuvel staan, het oor gespitst, de ogen peilend over de wijdte
van het veld, naar 't oosten toe.
Er was geen vervreemding, geen stugheid, geen vijandschap meer onder de mensen
en er was ook geen sociaal verschil van standen meer: meneer en madam Venneman,
mitsgaders meneer Aamidé stonden er verbroederd midden in 't gepeupel van de
Zijstraat, dat zij anders liefst op een beschermende afstand hielden; men zag er meneer
de pastoor, ernstig en vertrouwelijk pratend met meneer de kantonrechter, die een
atheïst en een geslagen politieke vijand van de geestelijke was; men zag er de oude,
geruïneerde baron van Houren d'Uputin, hinkend van jicht op twee krukken, en
Lowiezeken ontmoette er voor 't eerst na al die jaren Guustje Verschelde, die haar
de eerste aansprak en ook zo gewoon tegen
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haar deed, alsof er nooit iets tussen hen gebeurd was. Guustje was die ochtend met
zijn hondekar naar de stad geweest en deelde mee, wat hij daar al gezien en gehoord
had. Hij wroetelde met de handen in de broekzakken en vertelde, dat hij de eerste
vijandelijke krijgsgevangenen geboeid, tussen gendarmen, uit de trein had zien halen.
- Wat déen ze, Guust? vroegen de gretige stemmen van de reikhalzende toehoorders.
- Ha huel broave zijn om gien sloagen te krijgen. Ze zagen greiw van den honger!
lachte Guustje.
- Woaren d'r vele?
- 'n Stik of vijftiene.
- Zijn da meinschen lijk andere? vroeg een stem.
Een kort gelach ging op. Madam en meneer Aamidé, die juist door het achterhekje
van hun tuin kwamen, drongen door de menigte op.
- Es er nieuws? Es er nieuws? vroeg angstig meneer Aamidé.
- Ha, da 'k zegge da 'k uit de stad kom en da 'k doar d' ieste krijgsgevangenen
gezien hè! herhaalde Guustje.
Meneer Aamidé stond te beven.
- Zijn z' hier al zue dichte bij? angstigde hij.
- O, joa moar de dieë 'n zillen gien kwoad mier doen. De sandurms hielden ze goe
vaste! zei geruststellend Guustje. De toehoorders, vooral meneer Aamidé, wilden
meer weten. Hij overstelpte Guustje met vragen. Zou het waar zijn, zoals de weinige
bladen, die men nog krijgen kon, meldden: dat de vijand ontmoedigd was; dat er
reeds oproer was geweest in sommige regimenten; dat hij niets meer te eten had...
- Altijd zeker en vaste dat de dieë die 'k gezien hè bijkans op ulder bienen nie 'n
kosten stoan van fleiwte! verzekerde Guustje.
- Azue moeten we z' hên! jubelde meneer Aamidé. - Nie mee de geweiren en
kanons, moar deur den honger! den honger! den honger! tot da z' op ulder kniens
vallen van den honger!
Een gegons van verlichting en bevrijding steeg uit de dicht opeengepakte menigte
op. Allen keken Guustje als een soort held en redder aan. Lowiezeken, met haar
gebroken mond,
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ving hijgend zijn woorden op en Zulmatje, die naast haar stond, kon de ogen niet
afwenden van de man, die zij wist haar vader te zijn.
Meneer de pastoor vouwde zijn handen, als 't ware in stil gebed van dankzegging;
en baron van Houren d'Uputin riep: ‘Bravo! Bravo! Bravo!’ en zwaaide martiaal met
zijn krukkestokje door de lucht.
Meneer Aamidé was als uitgelaten. ‘Den honger! Den honger! Den honger!’
herhaalde hij voortdurend, als zot in 't rond draaiend en zijn opgewonden optimisme
deelde zich mee aan Madam, die voor het eerst sinds dagen weer kon glimlachen en
zei, dat men al spoedig 't goed nieuws aan Jeannette en Hortensken moest gaan
mededelen.
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II
Dat duurde zo enkele dagen. Het kanon gromde aldoor, nu eens ver, dan weer dichter
bij, maar aldoor, aldoor, de ganse lange dag, als iets, dat een gewoon
natuurverschijnsel was geworden. Het dorp bleef anders stil; het leek soms of het
uitgestorven was, maar dat kwam omdat nagenoeg alle valiede jonge mannen onder
de wapens waren en de hele verdere bevolking steeds halsstarrig bij de Kapellenheuvel
bleef samenscholen. In het kapelletje zelf brandden dag en nacht waskaarsen voor
het Lievevrouwebeeldje en veel mensen, voornamelijk vrouwen, zaten er soms uren
neergeknield te bidden.
Toen kregen de Vennemans en meneer Aamidé op een ochtend een onverwacht
en doorgaans niet begeerd bezoek, dat hun nu echter buitengewoon welkom was,
daar de bezoekers zonder twijfel boeiend nieuws meebrachten: neef Gaëtan en zijn
familie in een grote automobiel. Dat het nieuws echter niet van opwekkende aard
was, zagen de gastheren dadelijk in, nog vóór neef Gaëtan een enkel woord gesproken
had.
- Eh bien? Eh bien? vroeg angstig meneer Aamidé in 't Frans, ter wille van
Hortensken, die de bezoekers binnenliet.
- Ça va mal, très mal! fluisterde neef Gaëtan gedrukt.
Madam stuurde Hortensken weg en vroeg, met van angst kroppende stem:
- Ze komen toch langs hier niet?
- Ze zullen vóór het einde van de week hier zijn! antwoordde dof neef Gaëtan. Met heel veel moeite, dank zij Angèle en Thérèse, die verpleegsters bij het Rode
Kruis geworden zijn, heb ik een auto kunnen bemachtigen om u nog bijtijds te komen
waarschuwen. Laat er nu geen gras over groeien; verstopt wat ge te verstoppen hebt
en maakt u gereed om te vluchten, als ge ze niet in uw huis wenst te ontvangen.
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Er was een ogenblik van doods-verslagen stilte. Nu eerst merkten zij de armband
met het rode kruis op de arm van de twee meisjes en hun ogen bleven er starend op
gevestigd, als op een gruwelbeeld. Nicht Gaëtan schreide. Neef Gaëtan nam zijn
monokel uit het oog en veegde hem zenuwachtig schoon.
- Maar de honger! de honger! Ze sterven immers van de honger! kreet
verontwaardigd meneer Aamidé, alsof zijn neef hem trachtte te bedotten.
- Praatjes... praatjes! weerlegde neef Gaëtan met een bittere spotlach. - Ze hebben
alles in overvloed!
Madam Venneman kreeg plotseling een kleur als vuur en werd onmiddellijk daarop
doodsbleek. Haar ogen donkerden en fonkelden; haar lippen beefden van ontsteltenis
en woede.
- Men heeft ons dus bedrogen! riep ze hees.
Meneer Venneman zonk als in onmacht op een stoel; meneer Aamidé stond van
angstige zenuwoverspanning op zijn benen te trillen.
- Helpt ons! Helpt ons! smeekte hij; alsof dat in neef Gaëtans macht bestond. En
eensklaps, als bij ingeving:
- Zend ons Gontran naar hier! Die is flink en sterk! Die kan ons beschermen! Waar
is hij toch? Waarom zie ik hem niet? Waarom is hij met u niet meegekomen?
- Gontran is reeds weg, in dienst van de regering! antwoordde neef Gaëtan.
- Soldaat! Vrijwilliger! riep meneer Aamidé.
- Neen, even over de grens, spionagedienst! fluisterde, met een wantrouwige blik
naar de deur, neef Gaëtan.
Meneer Aamidé liet, als verlamd, zijn armen zakken en Madam slaakte een korte,
doffe gil, als van fysieke pijn. Mijnheer Venneman keerde zich kreunend in zijn
leunstoel om. Hun wanhoop en teleurstelling was grenzeloos. Zij voelden obscuur,
dat hun jonge, flinke neef, die nog wel officier had willen worden, als een lafaard
voor de vijand was gevlucht. Zij voelden 't aan als een verraad, ook en vooral tegen
henzelf gepleegd.
- C'est un peu fort! C'est un peu fort! zei enkel meneer Aamidé.
Neef Gaëtan was opgestaan. Zijn vrouw droogde haar tranen.
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- Ik meen u een nuttige dienst te hebben bewezen, zei hij; - maar nu moeten we zo
spoedig mogelijk terug, niet waar, Angèle? Men wacht u ginder. Er zijn zieken en
gewonden.
- Wij hebben er reeds zalen vol! riep Angèle levendig, alsof ze van een pretje
sprak.
Verbaasd keken Madam en meneer Aamidé het meisje aan. Was dat die timide
Angèle, doorgaans zo stil en bescheiden! Wat was er met haar gebeurd, in de paar
weken, dat zij haar niet gezien hadden? Haar ogen keken vrank en schitterend; een
lichte blos kleurde haar matte wangen; haar stem klonk vastberaden. Zij was eensklaps
bijna een mooi meisje geworden! Ook aan Thérèse was iets veranderd, doch niet zo
opvallend als bij Angèle.
- Maar dat moet vreselijk zijn, die zalen vol gewonden! huiverde Madam.
- O, mevrouw, 't is zo... zo... hoe zal ik zeggen... zo boeiend... 't is leven... léven,
als ge daaraan helpen kunt! riep Angèle in vervoering, met opgewonden gebaren.
- Ik begrijp dat niet! Ik vind het akelig, vreselijk! sidderde meneer Aamidé.
Zenuwachtig leidde hij met Madam de bezoekers tot aan de voordeur, waar de
rodekruisauto omringd stond door een dichte menigte. Had de chauffeur gepraat,
terwijl zij daarbinnen waren? De verslagenheid stond op de gezichten; al het
optimisme van de vorige dagen scheen plotseling tot een paniekstemming te zijn
overgeslagen.
- Es 't woar, meniere, dat de Duiten hier morgen of overmorgen zillen zijn? drong
een bleke man met holle ogen door de menigte naar meneer Gaëtan toe.
Meneer Gaëtan schrok.
- Wie zegt dat? vroeg hij.
De bleke man bleef het antwoord schuldig. Ja, wie had dat ook gezegd? Hij wist
het niet precies; maar 't wás toch gezegd! Het hing als 't ware in de lucht.
- Ik 'n wete van niets! zei meneer Gaëtan haastig in de wagen stijgend.
De auto reed weg, onder een verward tumult van de menigte. Er ontstonden hevige
woordenwisselingen. Vader Tieste kwam naar Guustje toe en schreeuwde hem honend
met al

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 3

687
zijn plotseling weer opgevlamde haat in het gezicht:
- Hawèl, ge zei ommers dat de Duiten stierven van den honger!
- Joa z'... de dieë die 'k gezien hè stierven van den honger! beweerde Guustje met
hardnekkigheid.
Er waren dadelijk twee scherp vijandige partijen. De enen schaarden zich om
Guustje, de anderen om Tieste. Zij raasden en vloekten en schreeuwden, klaar om
te vechten.
- Vluchten zilt ge, as de Duiten komen, ze meugen nog zue uitgehongerd zijn,
leugenoar en lafoard die ge zijt! gilde Tieste.
Guustje woelde hartstochtelijk met de handen in de broekzakken en schreeuwde
krijsend tegen:
- Da zillen we zien wie dat er iest zal vluchten! Da zillen we ne kier zien!
- Ik toch niet, verdome! brulde Tieste met een vuistslag op de borst, dat 't klonk.
- Ik uek niet, verdome! brulde Guustje vuistbonzend tegen. Meneer Aamidé stond
op zijn bordes te trillen en bijna te schreien.
- 'n Kijf niet! Helpt ons! Helpt elkander! smeekte hij. Madam trok hem met moeite
mee naar binnen en sloot de deur. De tranen rolden langs haar wangen en haar
wanhoop werd nog verergerd door die van Jeannette, Hortensken, Lowiezeken en
Zulma, die alle vier erbarmelijk schreiend uit de keuken kwamen.
- We 'n durven hier nie blijven, Medám! We goan vluchten! snikte Jeannette.
- Vluchten!... Woar noartoe? riep Madam ontdaan en verontwaardigd.
- Noar Boavel, in de bosschen!
- Watte! Ge zoedt ons hier allien in d'handen van den vijand achterloaten! riep
Madam buiten zichzelf.
- Vlucht uek, Medám! 't Leven boven alles! De Duiten vermuerden de kleine
kinders en overweldigen de vreiwen. We 'n durven nie langer blijven! We 'n durven
niet! We 'n durven niet!
Madam was ziedend, evenals meneer Aamidé, die de armen ten hemel sloeg.
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- Ou 'n zillen ze toch nie overweldigen, Jeannette! gilde Madam in honende woede.
Maar Jeannette reageerde zelfs niet op de belediging, evenmin als Hortensken,
Lowiezeken en Zulma, die ineenkrompen van smart en wanhoop. Er was geen houden
meer aan, de paniek zat erin, zij wilden weg, om 't even waarheen, maar zonder
uitstel.
- 't Es goed! zei Madam eensklaps kalm. - Goa gulder moar.
Verslagenheid! Zij keken elkander schreiend aan en stonden daar. Nu ze gaan
mochten werden zij aarzelend, onvast, onzeker.
- Hawèl, goa moar, goa moar! drong Madam nijdig aan.
- Madam, os 't ou blieft, goa mee ons mee? smeekte Lowiezeken met gevouwen
handen. - Voader en moeder goan uek vluchten van den nacht.
Madam zweeg, de ogen hard, de lippen op elkaar geklemd.
- Os 't ou b'lieft, Medám, 'n loat ons niet alliene! 'k Smiek ou op mijn bluete kniens!
herhaalde Lowiezeken, neerzijgend.
Madam fronste de wenkbrauwen, scheen met inspanning na te denken. Zij wisselde
vlug enige woorden in 't Frans met meneer Aamidé, die goedkeurend knikte.
- Hawèl, 't es goed! zei Madam. - We zillen te goare blijven, en te goare vluchten...
os 't nuedig es!
- Hoe zillen we 't weten Medám, dat 't nuedig es? vorste Jeannette wantrouwig.
- Os menier Gaëtan ons tijjijnge zendt. Hij hee 't mij vaste beloofd! zei Madam.
De meisjes zwegen, gedrukt nadenkend. Zij waren niet gerustgesteld, maar voelden
wel iets voor die schikking. Zij gingen elk een pakje maken met het nodigste, dat zij
zouden meenemen. Hortensken en Lowiezeken zouden meteen ook voor meneer en
madam Venneman en voor meneer Aamidé inpakken.
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III
Het was daar al ineens, op een ochtend, onverwacht als een plotseling onweer...
De blauwe lucht eensklaps vol brommende vliegtuigen; 't kanon dichtbij, met
knallende, snel op elkaar volgende slagen; een snorrend gegons van granaten; een
gekraak van ineenstortende huizen en een razende vlucht van mensen en dieren:
gescheurde uniformen, bloedende gezichten, grijsbestoven wielrijders, hollende
karren en wagens, een wilde storm van paniek en ellende, kolkend als deinende
wrakken in een bruisende zee. Er was geen keus voor vluchten of niet vluchten: wie
meegesleurd werd was mee; wie niet werd meegesleurd bleef zitten, als een gevangene
in zijn hok.
De Vennemans en meneer Aamidé waren bijtijds gevlucht. Een dringende
boodschap van meneer Gaëtan had hen nog juist bereikt en hals over kop waren zij
vertrokken, in twee propvolle rijtuigen, met hun bediening en bagage.
In aller ijl reden zij voor 't onheil weg. De wereld scheen te dreunen op haar
grondvesten en zij vorderden moeizaam door een stroom van vluchtelingen, die zich
soms aan de rijtuigen vastklampten en tevergeefs smeekten om te worden
meegenomen. 't Was als een tafereel uit de oude, wrede tijden. Er waren vrouwen
met losgerukte haren en van verwilderde angst uitgezette ogen, die schreiende
kinderen voortsleepten; en er waren strompelende grijsaards, die hijgend ineenzakten
en op berries werden voortgedragen.
Op een boerenkar, die met moeite door een hijgend hitje werd getrokken, zagen
zij de oude baron van Houren d'Uputin zitten, midden in een kluwen van schreiende
boerenvrouwen en kinderen. Zij vonden 't vreselijk hem geen plaatsje in een van hun
rijtuigen te kunnen aanbieden; maar 't was onmogelijk. Zij schetsten in 't voorbijrijden
een gebaar van
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spijt en excuus, waarop de oude edelman gelaten met zijn stokje zwaaide en zijn
schouders ophaalde.
- Sneller! Sneller! Sneller! riep meneer Aamidé voortdurend tot de koetsier; maar
de paarden waren uitgeput en dropen van het zweet. Zij kwamen eindelijk aan de
rand van de bossen en daar ging het vanzelf nog veel langzamer door de mulle
zandwegen.
De vluchtelingen verademden. Hun agitatie verminderde onder het rustiger rijden
en zij hoorden minder sterk het donderen van de kanonnen. Voorlopig althans
beschouwden zij zich als gered.
Zij drongen diep in de bossen en kwamen aan de brede, stille vijver, die daar in
het midden lag. Daar hielden zij halt. Zij zouden er kamperen en de verdere
gebeurtenissen afwachten. Leonard was op het ‘Kasteelken’ achtergebleven. Zij
hadden hem aangeboden met hen mee te vluchten; maar, wonder genoeg, hij had
geantwoord, dat hij niet bang was.
- Wat zouden ze aan mij doen? had hij rustig glimlachend gezegd, terwijl hij
meneer Aamidé scheel aankeek: - Ik bezit geen geld en 'k ben een oude man. Er is
aan mij niets te verdienen. Madam en meneer Aamidé, alsook meneer Venneman,
hadden dat bijzonder moedig gevonden en Leonard verzekerd, dat zij de grote dienst,
die hij hun bewees, wel zouden weten te belonen. Daarop had Leonard, heel trots,
beloofd dat hij hen zou komen waarschuwen, zodra er mogelijkheid voor hen bestond
om veilig terug te keren.
Meneer Aamidé was sidderend uit het rijtuig gestapt en nam de omgeving schichtig
op. Ze werkte zeer geruststellend op hem. Geen mens was daar in de omtrek te
bespeuren en de dichte bossen boden te allen kante veilige schuilplaatsen aan. Hij
deed de beide rijtuigen een smalle zijlaan inslaan, waar zij helemaal verstopt stonden
en ontdekte even verder een diepe droge sloot, die volkomen, als een tunnel,
overgroeid was met een onontwarbaar net van door elkander gestrengelde bramen.
Daar zouden zij allen zich kunnen verbergen, moest de nood aan de man komen.
Zij namen hun schikkingen voor de nacht. Elk zou in het rijtuig blijven, waarmee
hij gekomen was en daarin rusten zo goed en zo kwaad als het ging. De paarden
werden in het bos
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aan boomstammen gebonden en van een flinke voorraad voeder voorzien. Ook voor
henzelf en de twee koetsiers hadden zij voldoende eten en drinken mee en Madam
zelf hielp de meisjes het nodige ronddelen. Zij aten wat zij konden om zich te
versterken, maar het ging bijna niet. De stukken kropten in de keel. Zulmatje wou
in 't geheel niets gebruiken en schreide aanhoudend.
Stilaan ging de zon in 't westen onder. Haar gloed weerkaatste zich in het water
van de vijver, dat bij plaatsen rood zag als van bloed. Een troep wilde eenden kwam
gil-trillend in het riet neerstrijken. Twee grote reigers met donkere vleugels wiekten
statig naar de verre einder toe. Het kanon dreunde nog, maar dof en verwijderd, met
schaarser slagen en afnemend geweld.
- 't Wordt minder! zei Madam, lichtelijk opgebeurd.
Meneer Aamidé nam verdere schikkingen, voor wat er mogelijk gebeuren kon.
Hij had een geniale ingeving.
- Veronderstel, zei hij, - dat de vijand ons hier tóch komt verrassen!
- Oh! ami! ami! smeekte Madam.
- Ik zeg maar wat; ik veronderstel maar! hernam meneer Aamidé met een sussend
gebaar. - Wij moeten ook het ergste onder 't oog zien en in dat geval een reden kunnen
opgeven, waarom wij naar hier zijn gevlucht.
- Welke reden? kreunde Madam wanhopig.
- Een zieke! wij zijn gevlucht met een zieke! En daarvoor moet Venneman
fungeren. Hij moet dienen om medelijden op te wekken.
- Waarom juist ik? protesteerde meneer Venneman.
- Omdat gij toch eigenlijk de minst valide van ons drieën zijt! zei meneer Aamidé
met overtuiging. - Gij kunt best, als ge wilt, voor impotent doorgaan!
Madam was 't plotseling volkomen met meneer Aamidé eens.
- We leggen u in 't rijtuig op kussens onder dekens en geen mens zal eraan twijfelen
of gij zijt een zware zieke! verzekerde zij.
Niet zonder enige tegenzin, maar gedwee toch, liet meneer Venneman zich eindelijk
overhalen. Er werd een soort repetitie gehouden. Meneer Venneman ging in 't rijtuig
op de
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kussens liggen, men bond hem een doek om het hoofd en een sjerp om de hals en
dekte hem met dekens. Allen kwamen er omheen staan om te zien en vonden de
vertoning buitengewoon geslaagd. De beide koetsiers, die reikhalzend achteraan
stonden, moesten even glimlachen.
Het water van de vijver was blikachtig-vaal geworden en in de heldere hemel
blonken talrijk de sterren. Het kanon had gezwegen, als uitgeput van krachten na het
aanhoudend bonzen van de ganse dag. De nacht trad in, vol onzekerheid en angst.
Eensklaps bemerkten de vluchtelingen een doffe, koperkleurige gloed in 't verre
zuiden.
- Wat zou dat zijn? schrok meneer Aamidé.
- Het laatste licht van de zonsondergang! meende Madam. Maar het vage schijnsel
veranderde, verplaatste zich, nam af, nam toe, omhulde zich in dampen.
- 't Brandt! 't Es nen brand! riep eensklaps een van de koetsiers.
Hij sprong naar een boom, klauterde langs de stam als een kat, hield zich daar
hoog tussen de takken vast.
- O! Azue ne wrieën brand! kreet hij dof. - 't Es langs de kant van Amertinge! 't
Es huel zeker Amertinge, die in brande stoat, deur de Duiten aangestoken!
- Och Hiere toch! kreten verschrikt Jeannette en Lowiezeken.
Meneer Aamidé twijfelde, vroeg dringend of het toch niet de nagloed van de
zonsondergang was.
- Nien 't zulle! 't Es branden! O! En ginter uek! En ginter verder nog! Huel de
streke stoa in brande! kreet de man. Vreemde geluiden kwamen door de lucht gegonsd
als een somber-dreigende, mysterieuze deining. Een vogel vloog gillend-klapwiekend
uit het water op en men zag een ogenblik zijn slaande, donkere vleugels tegen de
lichte horizont. De man in de boom liet zich neerglijden, vlug als een aap langs de
stam.
Toen zagen zij eensklaps een licht, als van een brandende lantaren, aan de overzijde
van het water. Het bewoog zich langzaam, als aan de hand gedragen, en kwam
schommelend naar hen toe.
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- Ze zijn doar! kreet dof meneer Aamidé. - Vlug! Allemaal weg, onder de bramen
en Venneman in de voiture!
Zij duwden meneer Venneman met geweld in 't rijtuig, bonden hem een doek om
't hoofd, stopten hem onder de dekens, vluchtten allen in de droge sloot onder de
bramen. Doodstil en hijgend kropen zij er dicht naast elkaar, de blik gevestigd op de
oeverrand, tussen de warrelige ranken.
Het duurde lang; zij zagen niets; zij hoorden slechts de vage, gonzende,
beangstigende nachtgeluiden. Meneer Aamidé zat sidderend en nauwgedrongen
tussen Madam en Hortensken en 't deed hem zo vreemd aan, in zulk een ogenblik,
aan de ene zijde de ietwat harde aanvoeling van Madams linkerheup en aan de andere
de mollige zachtheid van het nog fris jong meisje.
Hij voelde, dat het niet 't moment was die onverwachte dubbele gewaarwording
nader te ontleden. Hij hield zich doodstil, de ogen en de oren gespitst. Zijn hart
bonsde hevig.
Daar kwam het. Zij zagen de schommelende lantaren door het gebladerte naderen
en zij hoorden verwarde stemgeluiden. Zij reikhalsden, de adem ingehouden.
- Het zijn geen Duitsers; zij spreken Vlaams! fluisterde eensklaps meneer Aamidé.
Zij zagen ze voorbijgaan: een zestal mannen en twee of drie vrouwen. De
aanwezigheid van de vrouwen gaf hun een lavend gevoel van veilige geruststelling.
Lowiezeken meende in de groep Boesken Veugeloars herkend te hebben. Als het nu
toch geen onraad was, dan kon het hulp betekenen en zij kropen uit hun schuilplaats.
- Hé! Mannen!... riep meneer Aamidé.
De lantaren bleef plotseling staan en werd naar hen toegekeerd.
- Wie es er doar? vroeg een stem.
- Goe volk! antwoordde een van de koetsiers.
- Joa, moar, wiene?
- Menier en madam Aamidé, van 't ‘Kastielken’. Menier en madam Venneman,
mee menier Aamidé en de meissens! verbeterde hij.
De lantaren kwam naar hen toe en werd in de hoogte getild. Zij herkenden elkander
met uitroepingen van verraste opbeu-
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ring.
Het waren vader Tieste en moeder Dorté, met Boesken en zijn vrouw en nog een
viertal anderen uit de straat, waaronder ook Guustje Verschelde en zijn vrouw. Zij
waren gevlucht in de twee hondekarren, die nu onder bewaking van Guustjes neefje
aan de overkant van 't water stonden en zij waren op zoek naar een schuilplaats voor
de nacht.
- Blijf hier, moeder, ge 'n keun nievers beter zijn! zei Lowiezeken, die trilde van
emotie.
Even keken zij met de lantaren rond en stemden dadelijk toe. Vader Tieste en
Guustje, weer vrienden geworden in de gemeenschappelijke ramp, gingen onverwijld
de hondekarren halen.
Zij zaten weldra allen in een brede kring aan de rand van het water, in de stille,
zachte zomernacht, onder de schitterende sterrenhemel. De honden waren bij de
rijtuigen gereden in het laantje en lieten zich niet horen, en de lantaren was gedoofd,
om niet opgemerkt te worden. De nacht trouwens, was niet zó duister, dat zij, eenmaal
eraan gewend, elkanders gestalte en zelfs vagelijk de trekken van de gezichten niet
zouden kunnen zien.
Om beurten namen zij met gedempte stem het woord. Zij vertelden, hoe zij gevlucht
waren, langs verschillende wegen, maar allen met hetzelfde doel: de stille vijver
midden in de diepe bossen, waar zij betrekkelijk veilig zouden zijn. Alleen Boesken
had de vijand in het aangezicht gezien: in 't grijs geklede, forse mannen, met
bruingebrande, verhitte gezichten. Zij hadden een ronde pet op zonder visier, met
een rode rand er omheen. Van huis tot huis hadden zij gejaagd, de straat
afgepatrouilleerd, overal waar zij mensen aantroffen in vreemde taal vragend of daar
geen ‘Engländer’ verstopt waren. 't ‘Kasteelken’ van meneer en madam Venneman
hadden zij van onder tot boven afgezocht, geleid door Leonard, die moest voorop
gaan. Kwaad hadden zij niet gedaan, althans niet in zoverre Boesken wist.
Madam en meneer Aamidé sprongen van ontzetting overeind.
- O! Bij ons uek! Ze zillen alles gestolen en vernietigd hên! kreunden zij wanhopig.
- 'k 'n Geluef het nie, Medám! antwoordde kalm Boesken.
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- Joa moar, hedde 't gij gezien? Zijde 't gij wel zeker? sidderde meneer Aamidé.
- Gezien en nie gezien, menier Aamidé. Huel de stroate stond vol mee saldoaten;
duzenden en duzenden! We zijn uek zue ziere meugelijk gevlucht!
Madam barstte plotseling in tranen uit.
- O! 'k Ben der zeker van, snikte zij, - alles zal bij ons gestolen of verbrijzeld zijn.
't Es ommers bij de rijke meinschen dat er wat te stelen es!
- Hên z' ons huis in brande nie gestoken? vroeg huiverend meneer Aamidé.
- Doar 'n es op Lauwegem niets in brande gestoken zue ver of da 'k wete!
antwoordde Boesken. - Eigenlijk 'n es er op Lauwegem nie gevochten. Ze 'n zijn d'r
moar deure gepasseerd. Op Amertinge, op Vanneloare, doar zal 't wa anders geweest
hên!
Aller ogen gingen in de duisternis naar 't zuiden, waar de geteisterde dorpen lagen.
Nog steeds schemerde daar een doffe gloed tegen de einder en zij gruwden allen in
stilte voor wat hun eigen lot had kunnen zijn. Een hele poos bleven zij stil en roerloos,
elk in zijn eigen benauwde gewaarwordingen verdiept. Een grote machteloze
triestigheid kwam over hen. Wat hadden zij toch misdaan om zulk een wrede ramp
te verdienen? Wie gaf het sein tot een oorlog? Wie bezat de vernietigende macht om
mensen en volken, die elkander nauwelijks kenden, als razende wilde beesten tegen
elkaar op te jagen? Was er dan geen rechtvaardigheid meer op aarde? Had elke grote
en sterke dan het recht en de macht de kleine en zwakke te overweldigen, als slachtvee
vóór zich uit te drijven en naar willekeur te beroven en te vermoorden? Zij voelden
het als een kosmische verdelging, die over hen was neergekomen en waaraan zij
haast door geen menselijke macht konden ontkomen. Tragisch zaten zij daar in nauw
gesloten kring, met bleke gezichten in het vage schemerlicht, dat de plechtig-kalme
sterrenhemel in serene onverschilligheid over de ellendige aarde liet schijnen. Wat
had het nu alles weinig te betekenen, hun geschillen en twisten van vroeger, en de
rijkdom van de enen en de armoede van anderen? Voor het eerst in hun leven kregen
zij het besef van saam-
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horigheid en solidariteit. Zij voelden zich allen gelijk beproefd en ongelukkig; zij
werden allen met dezelfde maat gemeten en hadden instinctmatig slechts één en
hetzelfde doel meer: 't behoud van hun leven.
Een lome moeheid van lichamelijke uitputting zakte, ondanks alles, over hen neer.
Meneer en madam Venneman en meneer Aamidé strompelden naar hun rijtuig en
sloten er zich op. In godsnaam maar; de gebeurtenissen waren te machtig. Zij zouden
bidden, de Lieve Heer om genade smeken. De anderen bleven daar nog bij het water
zitten, maar de enen na de anderen zakten zij ook, als machteloze wrakken, ineen.
Jeannette knielde neer en zei met gevouwen handen een langdurig gebed op.
Hortensken en Lowiezeken schreiden in stilte. Zulmatje was in slaap gevallen...
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IV
Een lijster zong, zwart stipje op het hoogste takje van een boom, het komend daglicht
tegemoet. Zij zong en jubelde, alsof de ganse ruime wereld enkel liefde en vreugde
en vrede was. De ochtend was nog grijs en grauw en over 't stille water dreven
doorschijnende dampen, ijl en licht als sluiers rook. Hier en daar wipte een vis
smakkend aan de oppervlakte. Men zag ze soms even, dof-zilverflitsend, vóór ze
weer in de diepte plonsden.
De vluchtelingen werden wakker en richtten zich op. Zij ontwaarden elkander
vagelijk, als droevig-zwakke schimmen. Zij staarden luisterend naar het verre zuiden.
Zij zagen noch hoorden iets meer.
Meneer Aamidé kwam uit het eerste rijtuig gekropen.
- Geen nieuws? vroeg hij schichtig.
Hij zag er klein en bleek uit, kleiner en bleker dan gewoonlijk. Het was alsof die
ene angstnacht hem ineen had doen krimpen. Hij huiverde in de ochtendfrisheid en
zijn kleine oogjes siepelden.
- Niets bezonders, menier Aamidé. Alles es stille! berichtte Boesken.
- Wa moen we nu doen? vroeg weifelend meneer Aamidé. Ja, wat moest men
doen? Dat was de vraag, die zich allen stelden en die niemand behoorlijk wist op te
lossen. De gezichten keken angstig en ondervragend naar elkaar.
Madam kwam uit het rijtuig. Zij zag er, alles bij elkaar genomen, nog vrij deftig
uit. Lowiezeken en Hortensken streken hun verfrommelde kleren wat effen en volgden
haar tot aan de vijverrand.
- Enig nieuws? vroeg zij ook dadelijk, zoals meneer Aamidé.
- Alles stille, Medám.
De zon kwam op, een vuurrode bol zonder stralen, over de

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 3

698
nog omnevelde kruinen van het bos. De wilde eenden stegen gillend uit de vijver op
en in het woud zongen nu al de vogels.
- Wat moen we toch doen! zuchtte zij op haar beurt, volkomen radeloos.
- Eerst en vooral iets eten en drinken, ons versterken! meende meneer Aamidé.
Dat was ook 't enige: iets gebruiken en verder de gebeurtenissen afwachten. Zij
hadden het nodige mee en Jeannette en Hortense begonnen meteen, zo goed en zo
kwaad als het ging, een en ander te schikken.
Meneer Venneman kwam eindelijk ook uit het rijtuig. Hij zag goorbleek en had
geen ogenblik geslapen. Heel slapjes waggelde hij op zijn lange, slungelige benen
en zijn mond stond akelig scheef getrokken.
- Ik zal het geen drie dagen uithouden! zuchtte hij.
Zij aten in gedrukte stemming, broodjes met ham en dronken een teugje witte
wijn. Wat voelden ze zich armoedig, zonder hun gewone, lekker-warme
ochtendkoffie! De anderen hadden zich een eindje verder in een kringetje geschaard
en gebruikten ook, wat ze meehadden.
- Est-ce qu'on ne leur offrirait pas un verre de vin? stelde meneer Aamidé voor.
Madam vond dat best. Hortensken werd met een fles gestuurd.
- Merci, Medám! Merci, menier Aamidé! dankten zij van ver. Van meneer
Venneman werd geen notitie genomen; 't was of hij niet bestond.
Het glaasje wijn fleurde hen toch wel ietwat op. Zij babbelden onder elkaar en
Boesken kon het niet laten eventjes verrukt te lachen:
- Dat es fijne, zulle, Medám. Dat 'n hè 'k nog van mijn leven nie gedronken.
Guustje woelde in zijn broekzakken:
- 'k Vrieze dat er Medám niet vele mier 'n zal van vinden os de Duiten wig zijn.
Die onheilspellende woorden drukten dadelijk weer de stemming:
- Wa goan we toch doen? Wa goat er toch van ons ge-
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worden?
't Was volop dag nu, met hete zon in blauwe hemel, die zich weerkaatste in het
water. De omgeving bleef ongerept stil en verlaten en ook in het verschiet was niets
meer van onraad te bespeuren: het leek wel alsof alle krachten waren uitgeput in 't
geweld van de vorige dag.
- Als Leonard nu toch kon komen om ons enig nieuws te brengen! verzuchtte
Madam.
Nauwelijks had zij die woorden uitgesproken, of daar kwam een man langs het
water, in wie zij dadelijk Leonard herkenden! Zijn kleren waren grijsbestoven en hij
zag er mager en doodmoe uit, in gebogen houding en het rechteroog opvallend scheel.
- Wel, Leonard? Wel Leonard? kreet Madam met beide opgeheven armen overeind
wippend.
- Dag, Medám! zei Leonard, even zijn pet optillend.
- Hoe es 't ginder, Leonard?
- Goed, Medám. Toamelijk goed.
Zij omringden hem allen, roerloos, met ronde, starende ogen. Het was alsof een
wonder, een onbekend wezen uit een andere wereld vóór hen stond. Hun gretigheid
om nieuws te horen was zó overweldigend, dat zij geen enkele beweging maakten,
geen enkele klank uitten.
- Ze 'n hên gien kwoad gedoan, of bijkans gien, begon Leonard met vermoeide,
matte stem. Maar zijn ogen gingen naar de ham-broodjes en naar de wijnfles en even
slikte hij droog.
- Eet en drijnkt iest wat, Leonard, zei meneer Aamidé.
- Eten niet, moar 'k hè dust; 'k zoe wel willen iets drijnken, menier Aamidé.
Met bevende hand schonk meneer Aamidé hem een groot glas wijn. In één lange
teug dronk Leonard het leeg. Toen ging hij zitten op een mand en begon te vertellen.
't ‘Kasteelken’ zat vol Duitsers, overheden en minderen en 't eerste, dat ze gevraagd
hadden, was: ‘Waar zijn de eigenaars?’ Toen ze hoorden, dat ze gevlucht waren, had
een van die kerels, een grote vent met rood gezicht, aan Leonard gezegd: - Zorgt
ervoor, dat ze zo spoedig mogelijk terugkeren, anders wordt hier alles weggehaald!
- Hèbben z' al iets weggehaald? viel meneer Aamidé drif-
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tig in.
- Nog niet, menier Aamidé; moar z' hên gezeid os ge vandoage nie weer 'n komt
da ze huel 't huis in beslag nemen. Als onder een schok keerde meneer Aamidé zich
tot Madam om:
- Vous entendez, amie?
Madam zag vreselijk bleek, met grote, starre angstogen.
- Vermuerden ze gien meinschen? vroeg zij bevend.
Een weke glimlach kwam over Leonards vermoeid gezicht:
- Nien z' Medám. Tot nou toe 'n doen ze niemand gien kwoad.
- En stelen?... En branden? sidderde meneer Aamidé.
- Nie, menier Aamidé.
- En 't vreiwevolk geweld aandoen?
- Uek niet; te minste niet da 'k wete.
- Mee hoevele zijn ze wel?
- In 't durp?... Of op 't ‘Kastielken’?
- In 't dorp; al soamen.
- Ho! menier Aamidé, dat 'n kan ik op gien duzenden en duzenden noar zeggen.
Dat es ienen ononderbroken struem, al van gisterachternoene: voetvolk, peirdevolk,
woagens en kerren, kanonnen en wa weet ik al... 't 'n houdt nie op. Ge zoedt deuzig
worden van d'r noar te kijken!
- En blijft dat allemoal in 't dorp?
- Nie nien 't. Dat trekt amoal veurbij, noar 't Westvloamsche toe.
Er was een ogenblik diepe stilte. Allen staarden roerloos naar de bleke man, die
scheel zag van vermoeidheid. Zij lazen de woorden van zijn lippen. Zij waren bang
en gretig om nog meer te horen.
- Joa moar, zei eindelijk meneer Aamidé, - os ze amoal deure trekken blijven d'r
dan nog achter?
- Joa 't meniere, hier en doar, in de bezonderste huizen. Bij ons zijn d'r drij
euverheden en 'n stik of vijftien saldoaten. 't Schijnt dat den bezondersten euverste
nen dokteur es.
- Nen dokteur! Hên we meschien gewonde in huis? riep Madam angstig.
- Nie nie, Medám, de gewonde en de zieke liggen in de schole.
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- Hoe es dien dokteur? vroeg meneer Aamidé.
- Ne vriendelijke meins. 'k 'n Kan nie anders zeggen! bekende Leonard.
- En d' andere?
- Ha, d'andere... den ienen es azue 'n fiesken mee nen bril veur zijn ien uege, die
nogal van zijnen neuze moakt; en den anderen es nen dikke vetten mee ne rueë kop,
die vele drijnkt. Dat 'n ziet er moar 'n virken uit.
Weer was er een poos doodse stilte. Men hoorde het gezang van de vogels in de
bossen en af en toe een diepe, stille zucht, die uit de groep der vluchtelingen opsteeg.
- En wa veur 'n toale spreken ze?
- Duits mee hier en doar wa Vloamsche woorden in. We keunen mallekoar wel
verstoan. D'r es uek ienen bij die huel goe Frans klapt.
- Dewelke?
- Den dienen mee zijnen bril veur zijn ien uege.
Leonard was uitverteld. Hij had er honger van gekregen en vroeg nu iets te eten.
Terwijl hij zijn broodje met ham verorberde werd er beraadslaging gehouden over
wat men nu zou doen. Allen waren ervoor om maar terug te keren. Wat kon men ook
anders! 't Was dát of alles in de steek laten en verder naar het onbekende dolen. Hoe
eerder hoe beter dan maar. De vrouwen echter waren bang en schreiden; maar Leonard
wist hun toch min of meer gerust te stellen.
- Geluef mij, doar 'n zal ulder gien controarie gedoan worden. Ge keunt toch wel
peizen da 'k ik zelve nie 'n zoe were goan os mijn leven in gevoar was.
- Joa moar, ge zij gij 'n mannemeins en wulder zijn vreiwen! zanikte Jeannette
troosteloos.
De mannen moesten toch even lachen, omdat het nu juist weer Jeannette was, die
de vrouwelijke vrees voor een denkbeeldige gewelddaad uitte. Zelfs Madam moest
even glimlachen. Jeannette, trouwens, drong niet verder aan en dadelijk begonnen
de toebereidselen voor de terugtocht.
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V
't Ging heel wat minder vlug dan bij de heenreis. De angst zat er, ondanks de
geruststellende berichten van Leonard, nog heel diep in. Ieder ogenblik vreesden zij
vijandelijke troepenafdelingen tegen 't lijf te botsen en toen zij in de onmiddellijke
nabijheid van het dorp kwamen, deed meneer Aamidé de rijtuigen volkomen
stilhouden.
Leonard, die naast een der koetsiers zat, stapte af. Een paar mensen waren daar
rustig op 't veld aan de arbeid en vanuit het rijtuig beval hem meneer Aamidé eventjes
bij hen op inlichtingen uit te gaan.
Leonard stapte de akker op en ging met de mensen praten. Madam en meneer
Aamidé zagen hem daar een poosje roerloos staan, 't gezicht aandachtig naar het
dorp gericht. Toen kwam hij met brede passen naar het rijtuig terug.
- Hawèl? vroeg angstig meneer Aamidé, het raampje neerlatend.
- Nog altijd 't zelfde, menier Aamidé. Nog altijd massa's troepen, die passeren.
Urkt; ge keunt het hueren van 't hierenter!
Omzichtig boog meneer Aamidé het hoofd naar buiten. Wat hij hoorde was een
aanhoudend, dof-schrapend geluid, een gecadanseerd rrr... rrr... rrr... rrr... als van
schurend metaal over stenen, begeleid door een ononderbroken, als het ware
onderaards gerommel, dat aan een verwijderd onweer deed denken.
- Wat es dat? vroeg hij verschrikt.
- Hawèl, de troepen die passeren.
- We zillen moeten wachten, totdat ze veurbij zijn! sidderde meneer Aamidé.
- Tons keunen we wel wachten tot morgen of overmorgen! meende Leonard.
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Er werd beraadslaagd. Allen waren uit de rijtuigen en de hondekarren gestegen,
behalve meneer Venneman, die zich te ellendig voelde. Jeannette durfde niet verder.
Zij ging schreiend op een paal zitten. Madam, Hortensken en Lowiezeken toonden
meer moed, maar waren toch ook vreselijk bang en aarzelend. Zulmatje hield zich
aan Lowiezekens rokken vastgeklampt. Alleen de mannen toonden zich vastbesloten.
Zij waren nu eenmaal zo ver; nu zouden zij ook tot het eind toe doorgaan.
- D'r mag van komen wat er wil, ik goa! riep vader Tieste beslist. En hij dwong
moeder Dorté weer in te stappen, en reed in volle vaart weg.
Dat kranig voorbeeld staalde hun wankelende moed. Zij stapten allen weer in en
volgden Tiestes hondekar.
Bij de laatste bocht van de steenweg zagen zij op een afstand alvast iets van het
tafereel: een grijze stofwolk langs de huizen en grijze mannen in gestrekte pas, die
daar als schimmen in voorbijgingen. 't Was een ononderbroken stroom in het snerpend
gekerm van de bespijkerde laarzen, met af en toe de silhouet van een ruiter, of de
logge massa van zwaar-donderende wagens en kanonnen. De geweren met korte
bajonetten vormden als een ondoordringbaar woud van doffe glanzingen en nu en
dan weerklonk een schel gefluit en knalden harde commando's.
Roerloos waren de vluchtelingen nog eens blijven staan. Hoe zouden ze daar ooit
doorheen komen! Maar zij zagen andere dorpelingen onbeweeglijk kijkend langs de
huizen geschaard en stapvoets gingen zij verder en kwamen eindelijk in de straat.
De legermassa was onafzienbaar. Links kwamen zij aan, tussen de stoffig
omnevelde huizen; rechts trokken zij af, in grijze deining, als de egale golven van
een eindeloze zee. Zij waren zwaar bepakt en beladen en de meestal lichte ogen
stonden strak in de vermoeide, verhitte, bestoven gezichten. Ganse groepen zongen,
met zware stemmen, krijgshaftige en tevens weemoedig-galmende liederen; anderen
maakten geen ander geluid dan het ritmisch gecadanseerd gekerm van hun schurende,
schrapende pas. Enkele vrachtwagens, blijkbaar in het land opgeëist, droegen nog
in grote witte letters de na-
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men en het bedrijf van de firma's, waartoe ze behoord hadden, en dat gaf als 't ware
een gevoel van veiligheid en vrede; maar de ontelbare kanonnen van alle grootte,
waren met groene ranken en met bloemen versierd en gelauwerd en droegen dreigende
opschriften: ‘Nach Paris! Gott straffe England’ en dergelijke, die weer al de wreedheid
van de oorlog angstwekkend deden voelen.
- Probeert of ge 'r keunt langs geroaken! zei bevend meneer Aamidé tot zijn
koetsier.
Het rijtuig vorderde heel langzaam en voorzichtig. De anderen volgden. De vijand
nam weinig of geen notitie. Ternauwernood hier en daar een officier te paard, die
een scherpe blik in de rijtuigen wierp.
- Ce sont de beaux hommes! fluisterde Madam in 't Frans.
- Tais-toi. Ne parle pas en Français! zei meneer Aamidé driftig, onbewust, dat hij
in zijn ontzetting zelf de Franse taal gebruikte.
Zij kwamen aan de brug over 't kanaal. Hoe moesten ze daar ooit overheen geraken!
De opmarcherende troepen bezetten de volle breedte en steeds nieuwe legerbenden
kwamen aan. Zij bleven staan. Maar eensklaps klonk een schel gefluit en de grijze
horden zwenkten naar rechts en hielden meteen in strak-onbeweeglijke houding stil.
Een officier te paard zwenkte met zijn degen en de rijtuigen mochten door. Meneer
Aamidé nam beleefd dankend zijn hoedje af. De officier groette terug met streng
gezicht en dadelijk weer klonk schel gefluit. Het eindeloos leger kwam opnieuw in
beweging.
Van ver zagen zij de witgeverfde gevel van 't ‘Kasteelken’ uit de stofwolk
opdoemen.
- Goddank, ons huis staat er toch nog! zei Madam met een zucht van verlichting.
- Al de huizen staan er nog! meende meneer Aamidé.
Daar zagen zij hun deur, hun stoep en op die stoep, vlak vóór de deur, een man,
die naar de voorbijtrekkende troepen stond te kijken. Zou dat de man zijn, - die
dokter, waarvan Leonard sprak - die zich bij hen had ingekwartierd? Leonard keerde
zich om op de bok en knikte herhaaldelijk, dat het die was. Het rijtuig hield stil en
meneer Aamidé duwde het portier open.
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De aandacht van de militair op de stoep werd meteen van de voorbijtrekkende troepen
afgeleid en door het aangekomen rijtuig in beslag genomen. Zijn wenkbrauwen
fronsten zich even, maar hij herkende Leonard, die van de bok sprong en zijn gezicht
ontlook in een vriendelijke glimlach.
- Ha! riep hij opgeruimd.
Meneer Aamidé was uitgestegen en hielp Madam uit het rijtuig.
- Bonjour, monsieur! groette hij de militair met de hoed in de hand.
- Bonjour, monsieur! antwoordde de Duitser stijf. Maar toen hij Madam zag, kwam
hij beleefd van de stoeptreden en bleef roerloos wachtend staan als iemand, die wenst
voorgesteld te worden.
- Bonjour, monsieur! zei op haar beurt Madam en stak, aarzelend, de hand naar
hem uit.
- Gnädige Frau! boog hij diep met een handkus, en stelde zichzelf meteen voor:
- Dokter Schwartz.
- Enchantée de faire votre connaissance, monsieur! zei Madam beleefdheidshalve
met een glimlach. Zij beefde hevig. Zij kon haast niet spreken.
- Sje ne barle bas pien français! excuseerde zich de Duitser. Madam boog en haastte
zich naar binnen. Meneer Venneman werd met enige moeite uit het rijtuig geholpen.
Meneer Aamidé stelde hem aan de Duitser voor.
- Enchanté... brabbelde ook meneer Venneman.
Zij waren binnen, gelukkig in veiligheid aan het gewoel en gedruis van de straat
ontkomen te zijn. De dokter, die hen gevolgd had, riep een jonge officier, die fiks in
de tuin vóór het huis heen en weer stapte, bij zich.
- Freiherr von Weisskirchen! stelde hij enigszins droog voor. De fikse, gemonokelde
‘freiherr’ sloeg de hakken bij elkaar, boog correct, kuste de hand, die Madam met
een glimlach en een ‘enchantée’ naar hem uitstak.
- Pareillement, madame! zei hij in zeer goed Frans.
Nu was Madam eerst echt ‘enchantée.’
- Il vaut mieux pouvoir bien se comprendre! meende zij.
- C'est mon avis, madame.
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Daar kwam een derde militair: dik, rood, met een opgeblazen gezicht.
- Herr Bode, zei de dokter, vrij onverschillig. Hij boog en ‘gnädige-frau-de’ even,
maar gaf niet de handkus. Madam begreep instinctief, dat hij tot een mindere
maatschappelijke stand behoorde dan de beide anderen.
Madam wenste met die heren enige schikkingen te nemen, hun verlangens te
kennen. De freiherr deelde haar die mede. Zij hadden zich ieder een kamer uitgekozen,
mitsgaders een slaapplaats voor hun respectieve ordonnansen en wensten met de
familie hun maaltijden te gebruiken.
- Très bien, monsieur, très bien! zei Madam. - Verlangden de heren nog iets meer?
- C'est tout, madame.
- Vous permettez que nous allions un peu nous rafraîchir? Nous sommes bien
fatigués.
- Je vous en prie, madame.
De hakken werden bij elkaar geslagen, er werd gehandkust en ‘gegnädige-frau'd’
en zij bleven alleen.
- 't Valt mij danig mee! bekende Madam met een zucht.
- 't Zal gaan, geloof ik; 't zal gaan! jubelde meneer Aamidé zenuwachtig heen en
weer trippelend.
Meneer Venneman wou ook iets zeggen; maar het leek wel of de woorden uit zijn
mond niet wilden. Uitgeput zonk hij kreunend in een zetel.
Madam spoedde zich naar de keuken, om alles met Jeannette, Hortensken en
Lowiezeken te regelen.
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VI
't Viel inderdaad bijzonder mee. Zij hoorden van andere mensen in 't dorp, die bitter
klaagden; maar, wat hen betrof, 't had slechter, oneindig veel slechter gekund.
De dokter was, zoals Leonard gezegd had, een door en door beleefd, vriendelijk
en behulpzaam man. Madam was een paar dagen met zware hoofdpijn te bed moeten
blijven, gevolg van de doorgestane emoties en vermoeienissen en hij had haar
geneesmiddelen gegeven en met de grootste toewijding verzorgd. De freiherr,
daarentegen, was en bleef een beetje stug en dat was jammer, wijl hij zo gemakkelijk
Frans sprak; maar hij bleef, ondanks zijn onmiskenbare trots, toch altijd zeer correct.
Hij hield zich op een afstand, ook wel van de beide anderen, en dat maakte de
gemeenschappelijke intimiteit aan tafel moeilijk. Wat de derde gast betrof, die was
grof in zijn manieren; hij at en dronk overdadig en scheen verder geen behoefte tot
toenadering of gezelligheid te voelen.
Zij hadden elk hun bezigheid, die vrijwel al hun tijd in beslag nam. De dokter had
zijn zieken en gewonden in de jongensschool, die tot lazaret was ingericht; de freiherr
had het toezicht over de ruiterij afdeling, die in het dorp gelegerd was en de heer
Bode was veearts en had de paarden onder zijn beheer. De drie ordonnansen, serviele,
reeds bejaarde, geëffaceerde wezens, huisden in de bijgebouwen en schenen het met
Leonard en de drie meisjes goed te kunnen vinden.
En het werd zo langzaam aan een soort van normaal leven. De strijd raasde nu ver
van hen, in 't zuiden en in 't westen, waar zij aanhoudend het gedonder van de
kanonnen hoorden. Ieder van hen had dienaangaande zijn eigen gedachten en
verlangens; maar daar werd liefst niet over gesproken en wanneer er al over gesproken
werd, dan was het niet om die
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of die vijand, maar om de oorlog zelf te verafschuwen en te verfoeien. Vooral wanneer
beiden, de freiherr en de veearts, weg waren, kon de dokter daar met hen wel eens
vertrouwelijk over praten. Hij had al heel spoedig wat meer Frans en Vlaams geleerd
en de bewoners van 't ‘Kasteelken’ spraken nu ook enkele woorden Duits; en zo ging
het wel: zij verstonden elkander en waren het dikwijls over vele dingen eens.
- 't Is zo jammer, meende meneer Aamidé, - dat wij als vijanden tegenover elkander
moeten staan. Wij, Belgen, hadden niets tegen de Duitsers, wel het tegendeel; maar
't is zo jammer, dat ze door ons land gekomen zijn. Wat konden wij anders doen dan
ons verdedigen?
De struise dokter had een vriendelijke glimlach door zijn dikke, breed-uitstaande
snor en antwoordde:
- Jawohl... jawohl... maar 't een is het gevolg van 't andere. 't Was militaire noodzaak
voor ons om door België te komen.
- Uw Keizer... waagde meneer Aamidé. Maar de dokter tilde vermanend de hand
op en, met een wantrouwige blik naar de deur, zei hij fluisterend:
- Ach! denk toch niet dat de Keizer enige persoonlijke verantwoordelijkheid heeft.
En nog stiller:
- De Keizer is niets dan een willoze pop in de handen van het Groot Hoofdkwartier.
Die bevelen en hij moet gehoorzamen. Zij zijn slechts enkele mannen, enkele
‘tirannen’, fluisterde hij, - die het lot der mensheid in hun macht houden: bij ons, bij
u, bij al de andere strijdende volken, en dat is de vloek van het militarisme in alle
landen, waarvan wij allen, die niets dan vrede wensen en verlangen, de weerloze
slachtoffers zijn.
Hij wond zich op, hij staarde uitdagend naar de deur, hij bromde een verwensing
en uitte dan nijdig:
- Weisskirch en Bode vinden dat goed; dat zijn in hart en ziel militaristen. Maar
ik niet, ik niet! Ik ben voor de vrede.
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VII
Al gauw hadden zij - vooral de dokter - de onderlinge verhouding der bewoners van
't ‘Kasteelken’ gesnapt. Zij begrepen dadelijk, dat Madam en meneer Aamidé daar
de lakens uitdeelden en dat meneer Venneman er een nul was. De correct-vijandige
freiherr en de nogal brute Bode, trokken er wel, ieder op zijn manier, hun neus voor
op, maar de dokter scheen zich met 't geval te amuseren en was vol toegevende
welwillendheid voor de wel enigszins scheve verhouding. Daar waren Madam en
meneer Aamidé hem buitengewoon dankbaar voor en zij brachten dikwijls dit gevoel
tot tastbare uiting in de vorm van tractatie met lekkere wijn en sigaren, voornamelijk
wanneer de freiherr en de veearts buitenshuis waren.
De dokter apprecieerde dat ten zeerste. Zijn welgedaan gezicht met dikke snor
begon te glimmen en zijn ogen lachten, zodra die fijne dingen te voorschijn kwamen.
Er heerste dan een goede, gezellige stemming, en de bewoners van 't ‘Kasteelken’
voelden zich beschermd tegen mogelijke onaangenaamheden door de goede
bejegening, die zij voor de dokter overhadden.
't Was ook maar goed om onder de vijand op enige hulp en steun te mogen rekenen,
want de tijden begonnen moeilijk te worden. De strijd was vastgegroeid, ginds aan
het front, in gruwel en ellende en in het land begon gebrek te komen aan velerlei.
Requisities op requisities putten langzamerhand de opgeslagen voorraden uit en
comités moesten worden samengesteld om de minder vermogende bevolking van
het striktgenomen nodige tot levensonderhoud te voorzien. De welgestelde burgers
zagen hun zorgvuldig gehamsterde voorraden slinken en de smokkelhandel begon
op te bloeien, die op den duur aan zoveel waaghalzen de vrijheid en het leven kostte
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en ook veel anderen, van arme duivels, dat ze waren, tot machtige nieuwe rijken
maakte.
Op het ‘Kasteelken’, dank zij de beschermende tussenkomst van de dokter, was
men van requisities verschoond gebleven. Men had er een paar honderd flessen wijn,
wat wol en koper moeten afstaan, maar wat kon dat maken, bij al 't geen er nog veilig
overbleef! Er werd iets minder gul geschonken aan tafel, ter wille van de freiherr en
de veearts, die soms achterdochtige gezichten zetten; maar op de kamer van de dokter
was een geheim kantientje ingericht, waarin hij overvloed van alles vond. Hij zei
niets en glimlachte en zijn welgedaan gezicht zette zich uit in breedte als van een
monnik, die 't geheim van 't goede leven kent.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 3

711

VIII
In het dorp was er af en toe nog beweging van troepen. Het waren telkens als plotse,
onverwachte invasies, in het begin van flinke, krachtige, jonge mannen; later van
oudere, grijzende, vermoeide strompelaars; later nog van hele jonge mannetjes, haast
kinderen. Zij werden opgeleid door beroepsofficieren en onderofficieren en die
kwamen aan de huizen bellen en eisten inkwartiering.
't ‘Kasteelken’ viel telkens onvermijdelijk daarvoor in de termen. Er werd gebiedend
gescheld en Hortensken of Lowiezeken ging angstig open doen.
Soms waren het fatsoenlijke, beleefde mensen en die vroegen naar de ‘gnädige
Frau’. Andermalen waren 't bruten, die niet vroegen, doch eisten. Edoch: gentlemen
of bruten, wanneer de dokter thuis was, was het gauw genoeg afgelopen. Er klonken
enige besliste woorden, de hakken werden tegen elkaar geslagen en de bezoeker
droop af. Maar het gebeurde ook dat zij aanbelden, wanneer de dokter afwezig was,
en dan werd het een andere zaak. Hortensken of Lowiezeken gingen open doen en
kwamen hijgend bij Madam:
- Medám, d'r es doar weer ienen!
- Wat es 't? vorste Madam, haar handwerk neerleggend.
Lowiezeken had twee benamingen: een fatsoenlijke bezoeker was een ‘gnädige
Frau’; een ruwe kerel was ‘'n virken’.
- 'n Genädige Frau, Medám.
De ‘gnädige Frau’ werd binnengelaten. Madam ontving hem beleefd, maar toch
enigszins koel en liet hem een papiertje lezen, dat de dokter voor die gelegenheid te
haren behoeve had opgesteld.
De uitwerking was magisch. De ‘gnädige Frau’ sloeg de hakken tegen elkaar, boog
als een knipmes en weg was hij, beleefd zich excuserend.
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Was het een ‘virken’ die logies kwam eisen, dan verwaardigde Madam zich niet hem
te ontvangen. Zij liet gewoon het briefje in de gang brengen door Hortensken of
Lowiezeken en de kerel mocht zonder verder omhaal vertrekken, niet zelden met
gebromde vloeken in een plat dialect, dat de meisjes slechts moeilijk verstonden.
Maar eens gebeurde het, dat Lowiezeken ging opendoen en zeer ontsteld met een
visitekaartje bij Madam kwam, zeggend:
- Medám, d'r es nou ne vrijer en hij vroagt noar menier Weisskirch.
- 'n Vrijer nogal, Lowiezeken! riep Madam hoogstverbaasd het kaartje aannemend.
Zij nam haar bril en las, maar schoot dadelijk in een lach en zei:
- 'n Freiherr, Lowiezeken! Woarschijnlijk ne compagnon van menier Weisskirch.
Menier es op zijn koamer; brijngt hem 't koartsjen.
Die avond zat er een tweede ‘von’ bij de familie Venneman aan tafel. De eerste was
een blonde gemonokelde, de andere een donker gemonokelde, maar in hun houding
en manieren hadden zij zoveel van elkaar, dat hun opvallende intimiteit als
vanzelfsprekend was. Zij namen slechts matig notitie van de familie Venneman en
meneer Aamidé en in 't geheel geen notitie van de veearts, die met zijn misnoegde
en gezwollen donkerrode kop aan 't verste uiteinde van de tafel zat. Aangaande de
dokter: er scheen tussen hem en de twee ‘vonnen’ een soort wantrouwige reserve te
heersen. Zij waren uiterlijk correct-beleefd tegen hem, maar meer ook niet; en de
dokter, die anders graag genoeg praatte, uitte nu slechts de strikt noodzakelijke
woorden, wat grote leemten bracht in 't algemeen gesprek en een enigszins ongezellige
stemming over de tafel deed ontstaan. Meneer Venneman, die deze gêne voelde,
maar er geen middel tegen wist, bewoog af en toe zijn scheve mond als wou hij iets
gaan zeggen; en Madam en meneer Aamidé, vooral Madam, namen de toestand van
terzijde zeer aandachtig op, als stonden zij vóór een raadsel, waarvan zij met innige
spanning de moeilijke oplossing zochten.
Gelukkig duurde het diner niet lang. De dikke roodkop rees
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de eerste op en verontschuldigde zich met een doffe stem, dat hij nog een bezoek
moest brengen aan het paardenlazaret; en kort daarop verlieten de twee
monokel-vonnen ook hun plaats en namen met correct tegen elkaar geslagen hakken
van hun gastheren afscheid. De dokter stond even op en ging weer zitten, toen ze
weg waren en bleef, op verzoek van Madam en meneer Aamidé, bij zijn sigaar en
zijn likeurtje, een poosje natafelen.
- Die heren schijnen niet veel belang in ons te stellen; zij hebben blijkbaar genoeg
aan elkanders gezelschap! begon Madam met een gedempte stem.
- Nou! riep kort de dokter, met een bruuske beweging als van toorn en
verontwaardiging zich half kerend op zijn stoel. Madam en meneer Aamidé begrepen
dadelijk, dat het tussen de dokter en die twee niet boterde.
- Kent gij die heren reeds van vroeger? vroeg Madam.
- Volstrekt niet, goddank niet; maar 'k ken de soort, het ras! antwoordde bars de
dokter.
- En gij houdt er niet bezonder van? drong Madam glimlachend aan.
- Neen, mevrouw, absoluut niet! bekende ronduit de dokter. Er was een stilte. Zij
bekeken elkander, wachtend, ondervragend. Er kwam een vreemde glimlach op 's
dokters welgedaan gelaat.
- Blijft hij hier ook slapen die... die nieuwe? vroeg hij eindelijk na een korte
aarzeling.
- Ja zeker. Ik had al een kamer voor hem klaar laten maken, maar hij vond het niet
de moeite waard. Hij vertrekt morgenochtend reeds vroeg en heeft zich een veldbed
laten opslaan, in de kamer van zijn vriend.
- Hoho! riep de dokter met grote ogen, of hij schrikte.
- Vindt ge dat zo vreemd? vroeg Madam met nieuwsgierige verwondering.
De dokter slikte haastig een kort lachje in en stond meteen op.
- Wilt ge mij excuseren, mevrouw. Ik heb ook nog te werken.
- Zoals ge wilt, dokter.
- Dat lijkt mij 'n vreemde geschiedenis! fluisterde meneer
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Aamidé, toen de dokter vertrokken was.
Madam glimlachte en haar ogen glinsterden. Een lichte, roze kleur kwam als een
wasem van frisheid over haar wangen.
- Jaja, er gebeuren vreemde dingen op de wereld! zei ze luchtigjes.
Meneer Venneman trok zijn mond scheef, alsof hij ook iets zeggen wilde, maar
er kwam geen klank uit.
- Hoelang zal die oorlog nog duren! zuchtte meneer Aamidé.
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IX
Wie daar ook over zuchtten, en heel wat droeviger dan de Vennemans en meneer
Aamidé, dat waren de drie ordonnansen van de ingekwartierde officieren.
Zij hadden het materieel zo goed mogelijk bij Jeannette in de keuken; maar Karl
had ginds in Duitsland een vrouw en zes kleine kinderen in zorg en armoede zitten;
Heinrich had er vier en ook haast niets om van te leven en Friedrich met zijn
doorschoten been, dat hem pijnlijk deed hinken, was ongetrouwd, maar had voor het
onderhoud van zijn oude vader en oude moeder te zorgen. Zij droegen
prentbriefkaarten op zich uit hun streek en ook fotografieën van hun vrouw en
kinderen en ouders en die lieten zij gaarne bij gelegenheid zien, in de gezelligheid
van de winteravonden, terwijl zij na het avondmaal bij Jeannette, Hortensken,
Lowiezeken en Zulma in de keuken zaten. Zij spraken reeds heel gemakkelijk Vlaams
en ook de meisjes begrepen al heel wat van hun Duits en zo zaten zij daar weldra als
goede vrienden veel meer dan als vijanden in hun nog obscuur maar solidair gevoel
van samenhorigheid tegenover de machtigen en de rijken.
- Is dat niet om u dood te schreien, als ge denkt aan die goede in armoe
achtergelaten vrouw met haar zes ongelukkige kinderen?! jammerde Karl met tranen
in de ogen, terwijl hij het plaatje liet zien, waarop zij allen stonden. En Jeannette en
de andere meisjes konden het niet helpen: het waren wel vijanden, maar ook zij
voelden innig menselijk medelijden en kregen tranen in de ogen, terwijl zij roerloos
naar de foto's staarden.
- Azue schuene meiskes! en da schuen klein jongentsjen! zuchtte Jeannette.
Heinrich was meestal heftiger, minder aan de gevoelige kant.
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- Voor zúlke heren zitten wij hier! Die jagen ons de dood in! bromde hij, machteloos
de vuist naar de officiersvertrekken ballend.
De meisjes schrikten, keken met grote, angstige ogen. En de zachte Friedrich, met
zijn doorschoten been, vergoelijkte:
- Mijn chef is toch geen kwaje. De dokter is 'n goeie man. Hij heeft mij met
toewijding verpleegd en genezen.
- Ik zal geen kwaad zeggen van de dokter; gaf Heinrich toe met donkere ogen, maar hoe weinig zijn er niet van zijn soort en hoevelen van die... van die andere!
Zo spraken en keuvelden zij soms lange uren, terwijl het in de verte onophoudelijk
brommend kanon de ramen deed dreunen en de angst van 't onbekende en 't onzekere
over de sombere wereld drukte. En steeds was het slot van hun bange en benauwde
overwegingen hetzelfde:
- Och God! wanneer zal die oorlog toch een einde nemen?
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X
En wie ook elke dag, en elk uur van de dag die zelfde droevige verzuchting slaakten,
dat waren de arme mensen, die al hun spaarcenten hadden opgeteerd en nu van de
publieke liefdadigheid moesten leven.
In drommen stonden zij, soms uren en uren in wind en kou en regenbuien wachtend
vóór de deuren van de huizen, waar de schaarse levensmiddelen van ambtswege
werden uitgedeeld. Wat zij eindelijk kregen was te weinig om te leven en te veel om
te sterven, zoals zij het uitdrukten, en somber keerden zij met hun geringe voorraad
huiswaarts en zaten daar te staren. Geen mens had nog werk, behalve zij die voor de
vijand wilden werken; maar wie dat deed werd veracht en voor later met wraakneming
bedreigd.
Zo zaten vader Tieste en moeder Dorté en zo zat ook Boesken Veugeloars met
zijn gezin. Boesken had zijn twee oudste zonen in de oorlog en vaak kwam hij
doelloos in zijn deurgat staan, de rug tegen de deurpost geleund, peinzend starend
naar 't zuidwesten, waar het kanon aanhoudend gromde. Hij had een stille droefheid
op zijn bleek gelaat, een droefheid van berusting. Hij raasde en vloekte op de vijand
niet gelijk zovelen, die hun kinderen in het vaderlandse leger hadden; hij schold niet
op de meisjes van het dorp, die hij 's zondags lachend aan de arm van Duitse soldaten
voorbij zijn deur zag gaan; hij nam dat alles filosofisch als een onafwendbaar Noodlot
op en stak de straat soms over en kwam dan bij Dorté en Tieste zitten, uren lang
gedrukt hoofdschuddend, met triestig-bittere glimlach vage woorden prevelend.
Dorté en Tieste, dank zij Lowiezeken en Zulma, die af en toe van Jeannette wel
iets meekregen, leden eigenlijk nog geen gebrek; maar Tieste verveelde zich ganse
dagen en had zo gaarne toestemming gekregen om nu en dan nog eens met
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zijn hondekar mosselen te gaan halen aan de Hollandse grens. Het bleek zo lastig
die te bekomen. De vijand was ontzettend bang voor spionage langs die grens.
Lowiezeken had er eens met de dokter over gesproken, maar zonder haar bepaald te
ontmoedigen, had die toch wel een zeer bedenkelijk gezicht gezet. Hij zou zijn best
er voor doen; 't was niet onmogelijk, dat hij eindelijk de vergunning zou krijgen;
maar 't ging zo moeilijk, zo ontzettend moeilijk. En Lowiezeken, evenmin als Tieste
en Dorté, had al lang geen hoop meer, dat het nog zou lukken, toen de dokter op een
ochtend vriendelijk glimlachend naar haar toekwam, terwijl hij een blad papier tussen
de vingers heen en weer wuifde.
Het was de toestemming! Eenmaal in de week mocht Tieste met zijn hondekar
om mosselen rijden!
De dokter liet hem bij zich komen en kapittelde hem flink. Er was geen vriendelijke
goedheid meer op zijn gezicht; hij stond daar ineens als een heel streng man,
hooghartig met gefronste wenkbrauwen, terwijl hij zei:
- Met heel veel moeite, vooral uit genegenheid en achting voor uw dochter, heb
ik dat voor u bekomen; maar pas op, als gij er misbruik van maakt!
- Ge meug huel gerust zijn, menier den dokteur; ge 'n zil van mij gien klachten
hueren! beloofde Tieste bevend en gedwee.
- Ge weet wat er op staat, nietwaar? Als ge gepakt wordt voor spionage, wordt ge
door de krijgsraad ter dood veroordeeld, aan de schandpaal vastgebonden en
gefusilleerd!
- 'k Weet het, menier den dokteur. Ge meug gerust zijn! Ge meug huel gerust zijn!
De dokter keek hem nog eens dreigend-peilend in de ogen aan, herhaalde nog eens
op strenge toon de vermaning, liet hem gaan...
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XI
Tieste herleefde...
Elke donderdagochtend, vóór dag en dauw, reed hij met zijn hondekar naar de
Hollandse grens. Zijn beesten, die zolang aan de band hadden gelegen, renden,
uitgelaten vreugde-blaffend, als in een wilde fantasia door de slapende straten. De
lijven strekten zich en rukten, de tongen hingen hijgend-flappend uit de bekken; het
duurde een gehele tijd vóór ze tot bedaren kwamen en hun gewone drentelgangetje
draafden. De weg was lang en lastig. Bij ieder dorp werd hem door de Duitse wachten
halt geboden en moest hij zijn papieren laten zien. Maar die waren uitstekend in orde
en zo geraakte hij eindelijk aan de grens.
Daar was het een kwestie van geluk. Soms was het daar leeg en verlaten en kwam
hij er zonder al te langdurige formaliteiten doorheen. Maar andere malen was er volte
en gedrang en dan konden er uren mee heengaan. Het ergste was, dat hij telkens,
terwijl hij zijn beurt in de bureaus stond af te wachten, zijn honden onbeheerd op
straat moest laten, wat hem wel eens last bezorgde vanwege de politie. ‘Da 'k toch
in godsnoam iemand mee mocht nemen om op d' honden te letten! zuchtte hij
wanhopig bij elke terugkomst. Doch vroeg of laat, hij kwam er toch doorheen en
toen raasde het span langs de eenzame Hollandse dijken en in een wip, zodra hij op
de plaats van zijn bestemming aankwam, werd het karretje propvol geladen.
Dan stond hij al spoedig weer aan de grens, voor het gesloten traliehek, dat grimmig
heel de breedte van de weg versperde. En nogmaals was het een treffen: soms gauw
geholpen, soms eindeloos wachten, al naar gelang er weinig of veel drukte was. Maar
hoe dan ook, druk of niet druk, tot de laatste schulp moest hij zijn karretje lossen en
dan heel alleen
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weer opladen, zó bang waren de vijanden voor spionage. Hijzelf werd afgetast en
uitgekleed tot op zijn hemd en zelfs de kar werd heel nauwkeurig geïnspecteerd, of
er daar soms niets verborgen zat. En telkens weer verzuchtte Tieste in wanhoop: ‘Da
'k toch in godsnoam iemand mee mocht nemen om op d' honden te letten!’
Eindelijk kon hij gaan en zo spoedig mogelijk reed hij naar het dorp terug.
Eén ding was hem verboden: onderweg te venten. Zijn voorraad moest uitsluitend
dienen voor het eigen dorp; en telkens bij zijn terugkomst trad de wacht naar voren
om vast te stellen, dat het karretje nog zijn volle lading had. Dan mocht hij met zijn
ratel luid zijn komst aankondigen en drommen vrouwen, die hem reeds lang van ver
gezien hadden, stormden dringend met kommen en schalen op hem af, om toch hun
deel van de zozeer verlangde en niet dure lekkernij te bemachtigen. In een minimum
van tijd was heel zijn voorraad uitverkocht; hij moest soms vechten om iets voor
zichzelf en zijn gezin over te houden.
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XII
Die telkens en telkens weer terugkomende verzuchting: ‘Kon ik toch maar iemand
meekrijgen om op d' honden te letten!’ werd voor Tieste een soort obsessie. Hij sprak
er ganse dagen over met zijn vrouw en ook wel met Lowiezeken, als die soms tot
aan huis kwam; het werd zulk een gezanik van alle uren, dat Lowiezeken eindelijk
al haar moed bij elkaar nam en er eens met de dokter over sprak.
Hij zette eerst een zeer bedenkelijk gezicht. Ja, hij begreep best, dat vader Tieste
dringend behoefte had aan iemand, die hem hielp; maar of de militaire autoriteit dat
wel zou toestaan, daaraan twijfelde hij geducht. En bovendien, al kreeg hij ook die
toestemming, wie zou hij wel met zich mee kunnen krijgen?
- Mij, menier den dokteur! Ik zoe toch zue ieuwig geirne meegoan! riep plotseling,
terwijl ze dansend opwipte, Zulmatje, die het gesprek bijwoonde.
- Gij! riep hij lachend, zich van verbazing achteruittrekkend.
- O, joa, menier den dokteur, os 't ou b' lieft!
Hij streek zijn hand onder haar kin en keek haar vriendelijk aan. Op veertienjarige
leeftijd was zij bezig een heel knap meisje te worden. Er zat vuur in haar ogen en
leven op haar frisse wangen. Haar goudbruine haren krulden liefelijk om de slapen
en zij had een rode mond met schitterend-witte tanden, een mondje, dat als 't ware
snakte om gezoend te worden. Lowiezeken mocht haar wel goed in 't oog beginnen
houden; zij zou niet ongemerkt op 's Heren wegen wandelen.
- Ha moar, zij de gij toch zot, onz' Zulma! knorde Lowiezeken.
- Moar zwijg toch, onz' Lowieze! bromde Zulmatje tegen. - Ben ik meschien nie
gruet genoeg om voader t' helpen?
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De dokter stond nog steeds te glimlachen, het kinnetje van 't meisje in zijn handpalm.
Hij scheen na te denken, in een soort van stille vertedering. Hij liet haar eindelijk los
en vroeg:
- Weet gij wel, Zulmatje, dat gij u iedere keer van top tot teen zoudt moeten
uitkleden?
- Toch veur gien mannevolk! schrok het kind met hete wangen.
De dokter lachte:
- Neen; er is ginder een vrouw. Maar toch: telkens van top tot teen.
- Dat 'n kan mij nie schelen os 't moar veur 'n vreiwemeins 'n es! jubelde Zulmatje.
- Zou ze mogen van u! aarzelde de dokter tot Lowiezeken. Lowiezeken kreeg
tranen in de ogen:
- 'k Zoe ik da natuurlijk liever niet hên, menier den dokteur, moar ge zie gij... ne
woar...! zuchtte Lowiezeken.
De dokter streelde de kleine nog eens over 't mooie haar, glimlachte, schudde het
hoofd en ging.
Jeannette en Hortensken, die van ver het gesprek hadden afgeluisterd, sloegen de
handen in elkaar.
Drie weken later kreeg Zulmatje de vergunning om met vader Tieste mee te gaan.
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XIII
Het was een succes aan de grens, én voor Tieste, én vooral voor Zulmatje. De
formaliteiten duurden niet minder lang, integendeel; maar het leek wel of alles
eensklaps heel wat minder streng en lastig was geworden. De Duitsers plaagden 't
meisje en maakten met haar grapjes; en de juffer, die haar telkens moest uitkleden
en inspecteren, was altijd even vriendelijk en deed dat op een wijze, die zo weinig
mogelijk stuitends of onaangenaams had. Zulmatje kreeg soms snoepgoed van die
heren, zij hielpen haar en Tieste met af- en opladen en het duurde niet lang of zij
hadden haar als 't ware geadopteerd: Zulmatje was het vertroetelde kind van de
grenswacht geworden.
Zij nam haar taak heel ernstig en gewichtig op. Zij droeg in zich het volle besef
van haar verantwoordelijkheid. Wanneer zij zo naar haar papieren keek, met foto en
persoonsbeschrijving, kwam er een soort van trots in haar op, dat ze reeds zo groot
en zo belangrijk was.
Thuis, bij haar terugkomst, raakte zij niet uitgepraat. Lowiezeken, Jeannette,
Hortensken gingen roerloos geboeid om haar heen zitten, om te luisteren. Zij kende
reeds bij naam en toenaam enkele bewakers van de grenspost. Zij had het, op familiare
toon, over Werner, over Kurt, over Siegmund, over juffer Adele; en eens wenkte zij
Lowiezeken vertrouwelijk bij zich en fluisterde, met vurige wangen en blinkende
ogen:
- Onz' Lowieze, wete wat da iefer Adele nou gezeid hee: da 'k ik zuk 'n schuen
meiske goa worden!
- O! gie dwoazekerte! riep Lowiezeken geërgerd.
- 't Es zeker onz' Lowieze! Z' hee 't wel drij kiers gezeid! en wete wat da z' uek
gezeid hee: da 'k zuk 'n schuene bienen hè! zei Zulmatje met ernstige, grote ogen.
- Ze zoe zij da veel beter nie zeggen! die zottekonte! brom-
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de Lowiezeken vertoornd.
- 't 'n Es gien zottekonte, onz' Lowieze! 't Es 'n huel verstandig vreiwemeins!
verzekerde Zulmatje met nadruk.
Maar Lowiezeken was woedend en wilde niets meer horen.
- Ge moet doarvan zwijgen, zeg ik ou, of 'k 'n zal ou nie mier loate meegoan!
dreigde zij.
Pruilend droop Zulmatje af. Zij vond het wel heel erg overdreven van ‘onz’
Lowieze'.
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XIV
Soms hadden zij ontmoetingen langs de baan. Soms gewenste ontmoetingen; soms
andere, die zij wel zo graag zouden vermeden hebben.
Wie zij meer dan eens zagen, zo doorgaans op enige afstand, dat was Guustje
Verschelde, Zulmatjes eigen vader. Zij wist het nu heel goed, dat hij haar vader was
en wat dat al betekende en zij had een gevoel van afkeer en tevens van
onoverwinnelijke nieuwsgierigheid voor hem. Zij dacht aan die verhouding met haar
moeder en hoe dat wellicht ontstaan was en zich ontwikkeld had. En zij vond haar
moeder wel schuldig en begreep wel enigszins, dat vader Tieste in zijn woede haar
die slag in het gezicht gegeven had, die haar voortanden gebroken had. Zij
verontschuldigde daarom Guustje niet, die een valsaard en verrader was; maar zo
waren nu eenmaal de mannen, dat wist ze reeds door confidenties van haar
vriendinnetjes. Zij hield zich nog altijd of ze Guustje niet kende, maar 't deed haar
toch wel zonderling ontroerend aan, daar die man te zien lopen, die ook deed alsof
hij haar niet kende, en die toch feitelijk haar eigen vader was.
Wat mocht hij daar toch uitvoeren, zo heel alleen, doorgaans langs stille, eenzame
wegen? Zij zagen hem als 't ware sluipen, achter de afgelegen boerderijen en dan
opeens, als een dief, door een geheime deur naar binnen glippen. Zou het toch waar
zijn wat gefluisterd werd: dat hij dag en nacht ging smokkelen, zowel voor de vijand
als voor zijn eigen landgenoten en daar schatten mee verdiende? Hoe dan ook, hij
zag er vrolijk en welvarend uit; op hem scheen de vijandelijke invasie en de
verdrukking van het volk geen ongunstige invloed uit te oefenen.
- Zue lank as 't duurt; totdat hij ne kier opgepikt wordt! nijdigde Tieste, die weer
een grondige haat en afkeer voor hem voelde.
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De weg was te lang om hem aan één stuk zonder rusten af te leggen; voornamelijk
de honden moesten eens kunnen uithijgen en daarom pleisterden zij telkens ook een
poosje, zowat halverwege, op een afgezonderd klein gehucht vóór een eenzame
herberg, die De Warande heette. Drie landwegen liepen daar samen en vóór de
ouderwetse herberg stonden drie linden, die frisse schaduw gaven in de zomer. Tieste
was al van verre blij, als hij de geelgekalkte muren en de groene luiken zag en de
honden liepen er vanzelf naartoe en lieten zich met hun kar tongflappend in het zand
onder de weldadige schaduw van de kruinen neervallen. De waard kwam hen
glimlachend op zijn drempel tegemoet en onder het drinken van een glas bier
wisselden zij een praatje, dat dan ook altijd liep over de toestand in het land en de
gebeurtenissen van de dag. Hoelang... hoelang zou die ellendige oorlog nog duren!
Straks werd het weer winter en waarvan moesten de mensen dan leven en waarmee
zouden ze zich warmen! Nu reeds was er haast geen meel noch brandstof meer te
krijgen!
- O! meende de waard luchtig, - d'r es nog geld genoeg in de weireld en wie geld
hee kan altijd alles krijgen wat hij wil.
- Joa, ge zeg gij datte! weerlegde Tieste bedenkelijk. - Moar geld es al even
moeielijk te krijgen of meel en kolen.
- Sommige meinschen 'n willen gien geld verdienen! antwoordde de waard
raadselachtig.
Verwonderd keek Tieste hem aan. Hij had spotachtige ogen, die flikkerend peilden
en een zonderlinge glimlach om de mond. Het was of hij nog wel meer had willen
zeggen, maar enigszins wantrouwen voelde. Even keek hij aarzelend naar Zulmatje.
- Joa, joa, zei Tieste, - 'k verstoa wel wat da ge wilt zeggen! Smokkelen, ne woar?
Moar da 'n goa 'k nie reschieren, zulle! 'k 'n Hè gien goeste van in 't kot te goan zitten
of mee nen blenddoek veur mijn uegen aan de schandpoal vastegebonden te worden!
- Hoho! Ge goat 'n beetse ziere! lachte de waard.
- Veurzichtigheid es de moeder van de porseleinewinkel! schertste Tieste tegen.
De honden waren uitgehijgd. Tieste betaalde zijn consumptie en reed verder.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 3

727
- Ala! Tot in 't werekieren! riep hij nog.
- C'est ça; en peist er ne kier op! gekscheerde de waard hem na.
Tieste ‘peisde’ erop, terwijl hij naar de grens reed, vagelijk, zonder eigenlijk te
weten, waarop hij peinsde. Die gekke waard ook! Hij zei de dingen altijd maar half.
Maar 't was een slimme vos, dat voelde Tieste wel.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 3

728

XV
Eens, een eindje over de grens, langs de stille dijk, beplant met hoge bomen, hadden
zij een andere, totaal onverwachte ontmoeting.
Daar kwam een jong meneertje aan, keurig gekleed, met een rond hoedje en een
stokje en vergezeld van een bruin, gladharig hondje, dat met hem meehuppelde. Hij
nam zijn hondje bij de halsband en drong even opzij tegen de dijk om de mosselkar
door te laten, toen zijn gezicht eensklaps onder een verrukte glimlach openbloeide,
terwijl hij uitriep:
- Wel! Wel! Wie da we doar hên! 'k 'n Ben toch nie mis! 't Es toch wel Tieste
Vereecke mee zijn mosselkerre!
Tieste hield zijn honden in en keek het knap meneertje aan.
- 'k 'n Hè d' iere nie van ou te kennen, meniere! antwoordde hij, traag
hoofdschuddend.
- Wa zegde doar? lachte de jongeman. - Herkende gij de zeune van menier Gaëtan
nie mier, die zjuust veur den oorlog zue dikkels op 't ‘Kastielken’ kwam?
- Sakkerdeke! Menier Gontran! viel Tieste verbaasd uit de lucht. - Wie zoe d'r ou
hier verwacht hên! 'k 'n Dacht ik nie anders of da de gij in den oorlog woart!
- 'k Hè zue verre te wege geweest, voader Tieste; antwoordde de knappe jongeling,
een lichte kleur krijgend; - moar z' hên mij hier g' hêwen. 'k Wirke ginter, op 't
consuloat!
- Ginter? vroeg Tieste, naar een verre, scherpe kerktoren over de poldervlakte
wijzend.
- Joa.
Er was een korte stilte. Vader Tieste en Zulmatje keken in spanning naar de
vriendelijk glimlachende jongeling, die een opvallend-mooi ordelint in zijn knoopsgat
droeg. Vader Tieste meende er iets over te moeten zeggen:
- 'k Zie dat g' al 'n schuene deklaroassie gekregen hèt. Pro-
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ficiat, menier Gontran! 't Zal ou pepá en ou memá plezier doen, as z' ou were zien!
- 'k Peis 't toch, voader Tieste! 't Es te minste 'n bewijs da g' ou buiten de
luepgroaven uek keunt nuttig moaken! meende hij, nederig doend.
De kleine hond kwam voorzichtig aan een der grote snuffelen. Deze liet hem
roerloos bij zich komen en toen hij dicht genoeg was, gaf hij hem een nijdige snauw
zonder te blaffen. De kleine wipte jankend achteruit en snauwde venijnig tegen, alle
vier zijn poten gestrekt en de haren overeind.
- Mirza! riep meneer Gontran berispend.
Vader Tieste werd gejaagd.
- Hawèl, menier Gontran, 't hee mij veel plezier gedoan da 'k ou in goeje gezondheid
gezien hè, moar nou zoe 'k moeten vuersrijen, zulle! 'k Zoe doanig geirne veur den
donkeren were thuis zijn en de doagen worden kurt.
- Wete watte? zei meneer Gontran, - 'k Goa zueverre mee ulder mee. Den donderdag
achternoen hè 'k altijd congé, moete weten, en dan goa 'k nogal geirn ne kier tot aan
de mosselhoave wandelen.
- Hawèl goed; kom mee ons op de kerre; we keunen onderwig van 't ien en 't ander
klappen.
- Zoe da goan? lachte meneer Gontran.
- Woarom niet! Mee drijen op de planke. We 'n zijn amoal nog gien dikke. Wete
wat da ge doet: pakt ou ondeken op ou kniens.
Zo gezegd, zo gedaan. Zulma ging naast vader zitten en meneer Gontran naast
Zulmatje, met Mirza op de knieën.
- Geneer ik ou niet te vele, mademoiselle? vroeg hij beleefd.
Zulmatje kreeg een kleur als vuur. Mademoiselle! Hij noemde haar mademoiselle,
als een echte jongedame.
- O, nien 't, menier, in 't minste niet! antwoordde zij, stralend glimlachend.
In volle vaart reden zij over de smalle, kronkelende dijk. De kar hotste door geulen
en poelen en meneer Gontran, die daar niet aan gewend was, moest zich stevig aan
de zijkant vasthouden, tot groot vermaak van Zulmatje, die hem telkens geruststellend
zei, dat hij niet hoefde bang te zijn voor
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omslaan.
Mirza vond het blijkbaar maar half en neuspiepte af en toe zachtjes, wat dan
geregeld een der grote trekhonden met kwaad blikkerend wit van ogen om deed
kijken.
- En hoe es 't mee ou zusters, menier Gontran? vroeg Tieste onder 't rijden.
- O! allerbest! berichtte meneer Gontran. - Ge weet, ne woar? dat z' alle twieë in
't leger dienen als verpleegsters. Angèle surtout es er doanig kontent en gelukkig. En
z' es uek al gedecoreerd, wete?
- Zue!... riep Tieste bewonderend. - Ala! uek proficiat, zulle!
- Merci, Tieste; en, vertel mij ne kier: op 't Kastielken, hoe stellen ze 't doar?
Tieste begon te vertellen, hoe de toestand daar was en Zulmatje was natuurlijk
nog beter op de hoogte om allerlei bijzonderheden mee te delen. Zij deed het vol
vuur, met kleurende wangen en schitterende ogen en meneer Gontran luisterde diep
aandachtig en keek het mooie meisje aan met een doordringendheid, die haar soms
gegeneerd de blikken neer deed slaan.
- Da goat dus nogal goed? vroeg hij tot besluit.
- Joa 't, menier Gontran. Lijk of ik zegge, d'r 'n es moar ien virken bij en hij houdt
hem uek nogal fetsoenlijk, te wille van d' ander.
Meneer Gontran moest wel hartelijk lachen om het grappig onderscheid tussen
‘gnädige Frauen’ en ‘virkens’ en op zijn beurt belang stellend in hun wekelijkse
tochten, vroeg hij:
- En doede gulder da azue in ienen trok, van 't dorp tot aan de grens?
- O, nie nie, meniere, da zoe veel te lastig zijn veur d' honden: we blijven deurgoans
'n klein halfuurken rusten aan de Kapellendries, bij 'n hirbirge die doar es.
- In De Warande zeker hé, bij Stantsje van de Velde?
- Kende gij die stamenee, menier Gontran! riep Tieste verbaasd.
- Ikke Stantsje van de Velde kennen! Of ik hem kenne! lachte meneer Gontran. Hij komt hier dikkels aan de grens om koas te kuepen, geluef ik.
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- Of binnen te smokkelen! lachte Tieste.
- Zoede 't peizen? schertste meneer Gontran met olijke glimlach, of hij er wel iets
meer van wist.
- Da zille we God en de meulenoare loate schien! meende Tieste. - Altijd zeker
dat hij slim es, slim gelijk ne vos!
In de verte tekende de kleine havenplaats haar silhouet af, met rode daken rondom
een spits kerktorentje en de masten van onzichtbare scheepjes bij een steile, groene
dijk. De hoge, ijle lucht erachter deed als 't ware de nabijheid van de zee gevoelen.
Men rook het kille, zilte water.
- 't Es meschien beter veur ons allemoale da 'k hier afstappe, meende meneer
Gontran.
Tieste vond het ook en hield zijn honden in. Meneer Gontran nam afscheid:
- Veel complimenten aan iederien, Tieste, en tot loater ne kier!
- C'est çà, menier Gontran; 'k 'n zal 't nie vergeten. Tot loater.
- Mademoiselle! zei hij, de hand reikend aan Zulmatje. En meteen nam hij zijn
hoedje af.
Zij bloosde zo, dat zij hem haast niet durfde aankijken en nauwelijks de toppen
van haar bevende vingers in zijn handpalm lei. Hij drukte die even met warmte.
- En... keerde meneer Gontran zich met gedempte stem nog eens om, - uek de
complimenten aan Stantsje van de Velde uit De Warande, os g' hem were ziet.
- 'k 'n Zal nie mankeren, menier Gontran.
- Mirza! floot meneer Gontran zijn hond.
Mirza was juist bezig een nieuwe poging tot kennismaking te wagen bij Duc,
Tiestes grote lamoenhond. Hij keek even op naar 't geroep van zijn meester en dat
werd hem noodlottig: Duc hapte toe en had hem beet en schudde hem heen en weer
als een gillende pop. Gelukkig was Tieste bij de hand. Onder een razende schop liet
Duc zijn prooi los, die jankend, op drie poten, naar zijn meester terughinkte.
Meneer Gontran bevoelde 't beest, maakte glimlachend het geruststellend teken
dat 't van geen belang was.
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XVI
Toen Tieste die middag als naar gewoonte bij De Warande even ophield, gewaagde
hij maar niet bij de waard van zijn toevallige ontmoeting met meneer Gontran.
Waarom, had hij niet kunnen zeggen, maar hij deed het niet en ook aan Zulmatje
verbood hij erover te spreken.
Zulmatje, trouwens, dacht aan heel wat anders. Zij dacht met hete wangen aan
meneer Gontran, die haar ‘mademoiselle’ genoemd had en die ze zulk een bijzonder
knap jongmens vond. Zij voelde als 't ware in haar lichaam nog de warmte van naast
hem te zitten en in De Warande ging zij even binnen en bekeek zich in de spiegel
en vond, dat zij er anders uitzag dan gewoonlijk. Zou hij gemerkt hebben, dat zij al
zo groot geworden was? Zij streek met beide handen over haar keurslijfje en dacht
dat zij daar struis begon te worden. Het stond haar helemaal niet lelijk, meende zij.
Fraulein Adele, aan de grens, had er reeds om geglimlacht en nu merkte ze 't ook,
ze veranderde met de dag. Zij streek de kleine krulletjes langs haar oren even weg
en kwam weer buiten.
Stantsje van de Velde was er in druk gesprek met vader. Hij glimlachte fijn en
schalks, zoals hij wel meer deed en scheen vader, die nogal stug en ernstig keek, met
iets te plagen. Zij staakten hun gesprek, toen het jonge meisje bij hen kwam en
Stantsje begon ook haar te plagen: dat zij er vandaag zo ‘snel’ uitzag en of ze nog
niet dacht aan trouwen.
- O, gie zot! lachte Zulmatje blozend.
- Zoe da zue wonderboar zijn! lachte de waard knipogend tegen.
Om de hoek verscheen plots een Duitse patrouille en zij zwegen. Men vergat wel
eens, dat het oorlog was, al hoorde men ook dag en nacht het ver gerommel der
kanonnen. Zo 'n troepje grijs-geüniformde mannen kwam u daar bruusk weer
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aan herinneren. Tieste tastte alvast naar zijn identiteitspapieren en Stantsje ging strak
op zijn drempel staan, om de bezoekers eventueel te ontvangen. Maar 't bleek niet
nodig. Zij wierpen slechts een vlugge schuinblik op de herberg en groetten gewoon,
in 't passeren. De anderen groetten terug, ook heel gewoon.
- Joa, we goan nie langer letten. 't Zal oavend zijn os we thuiskomen! zei Tieste.
- Ala, de goe reize en tot donderdag! antwoordde Stantsje. Tieste deed zijn honden
opstaan en de mosselkar ratelde weg.
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XVII
Zulmatje kon haast niet wachten tot ze binnen was om aan ‘onz’ Lowieze', aan
Jeannette en Hortensken van de onverwachte en wonderbare ontmoeting te vertellen.
- Azue ne snellen hiere geworden, mee 'n klein moustachken en 'n decoroassie!
jubelde zij met in elkaar geslagen handen. En zij verhaalde met blakende wangen,
hoe zij naast hem op de kar gezeten had en hoe hij haar ‘mademoiselle’ genoemd
had, net of zij een dame was.
- 'n Vertel gij da niet te verre! waarschuwde Lowiezeken met een bezorgde blik
naar de serre, waar de dokter en de freiherr met het nazien van papieren bezig waren.
- 'k Moet het toch aan Madam en menier Aamidé zeggen! meende Zulmatje met
gedempte stem.
Jeannette en Hortensken zaten haar strak aan te zien, in gedachten verdiept.
- 'k Ben toch verwonderd, dat hij in 't leger nie 'n moet dienen! zei Jeannette.
- Hij schrijft op nen bureau, in 't consuloat en doet doar veel mier dienst as in 't
leger! verzekerde Zulmatje.
Jeannette was niet overtuigd, Hortensken ook niet. Beiden trokken een beetje hun
neus op. Lowiezeken, van haar kant, was maar half ingenomen met die onverwachte
ontmoeting.
- Ge 'n moet doar niet te veel beslag tegen moaken. Hij hoa hier al de reputoassie
van ne vreiweplul te zijn! zei ze vrij bits.
Jeannette en Hortensken knikten zwijgend bevestigend, maar Zulmatje zette een
misnoegd en verongelijkt gezicht.
- Die meins 'n hee mij gien woord miszeid. Ge moak gulder doar dijngen van die
nie 'n bestoan! bromde zij nijdig.
Daar kwam meneer Aamidé met Madam, statig aangewandeld uit 't prieeltje aan
de vijver, waar zij meestal 's namid-
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dags samen gingen zitten.
- 'k Moet ulder toch zeggen, da 'k menier Gontran gezien hè en dat hij ulder de
complimenten doet doen! zei Zulmatje nukkig.
- Hawèl, hoast ou tons. Moar past op dat de dieë, die doar in de serre zitten, gien
achterdijnken 'n krijgen!
Met nette pasjes schreed Zulmatje Madam en meneer Aamidé tegemoet. Madam
zei iets tot meneer Aamidé en verliet hem om voorop naar huis te gaan.
- Goeje reize g'had, Zulmatje? glimlachte Madam haastig voorbijlopend.
- Huel goed, Medám; merci.
Enigszins aarzelend schreed Zulmatje verder naar meneer Aamidé toe.
- Hawèl, mijn kebbe1., wa veur 'n nieuws! lachte hij haar vriendelijk aan.
- 'k Hè menier Gontran gezien en hij loat ulder veel complimenten doen! fluisterde
zij geheimzinnig, met hete wangen. Meneer Aamidé zette verbaasde ogen op achter
zijn ronde uilebril.
- Kom ne kier alhier, da z' ons vanuit de serre nie 'n zien! zei hij; en hij ging terug
naar 't paviljoentje toe.
Daar, achter een hoog perk rododendrons, dat hen geheel verborg, moest Zulmatje
alles vertellen. Meneer Aamidé gaf blijken van tevredenheid over het nieuws dat hij
hoorde, maar eigenlijk met minder geestdrift dan Zulmatje verwacht had en ook hij
gaf haar de raad, mocht ze meneer Gontran nog meer ontmoeten, niet ál te
vertrouwelijk met hem om te gaan. Ge kondt nooit weten: de Duitsers mochten hen
soms samen ergens zien en daar het hunne van denken. - En bovendien, voegde
meneer Aamidé er half ernstig, half lachend aan toe, - mijne kozijn 'n es nie huelegans
onverschillig veur de schuene jonge meiskes en ge zij gij 'n schuen meisken, es 't nie
woar, Zulmatje?
- Ha, 'k 'n weet 't nie, menier Aamidé! antwoordde zij, blozend de ogen neerslaand.

1.

Lieveling.
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- Joajoa, 'k weet ik het wel! zei hij, haar een paar zachte klopjes in de taille gevend.
- Allo, Zulmatje, mee niemand doarvan spreken, zulle! En de veurzichtigheid!
- Ge meug gerust zijn, menier Aamidé.
- Hawèl, wa hee menier Aamidé gezeid? vroegen de dienstmeisjes nieuwsgierig,
toen zij in de keuken terugkwam.
- O! Hij was bezonder kontent! jokte Zulmatje een beetje.
- Heet hij nie gezeid da ge moest veurzichtig zijn en oppassen?
- O! 't es uek ne zot! schoot Zulma plots in een lach. - Wete wat dat hij gezeid hee:
da 'k 'n huel schuen meiske ben!
- Moar, onz' Zulma, nou 'n zijde toch nie wijs! kreet Lowiezeken ontdaan.
Jeannette en Hortensken zeiden niets, maar keken veelbetekenend elkander aan.
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XVIII
De volgende donderdag, toen zij over de grens waren en langs de eenzame dijkweg
reden, merkten zij niets van meneer Gontran. Zulmatje voelde zich wel wat
teleurgesteld. Zij had er in zichzelf al vast op gerekend, dat zij hem terug zou zien.
Zij hield er nog een kleine hoop in, dat hij ginds bij de mosselhaven misschien was;
doch neen, ook dáár zag zij hem niet.
Het was een saaie terugreis voor Zulmatje. Zij vond het veel minder plezierig dan
vroeger met de mosselkar. Zij vond er niets meer aan, gewoon een vervelende sleur,
dat heen en weer rijden.
Bij De Warande kwam Stantsje als gewoonlijk een praatje met hen maken en 't
eerste wat hij vroeg was:
- Hedde menier Gontran ginter nie gezien?
Zulmatje kreeg een plotse vuurkleur en Tieste schrok. Hoe wist Stantsje, dat zij
meneer Gontran kenden!
- Kende gij hem dan? vroeg Tieste verbaasd.
- Joajik zulle! lachte Stantsje.
Tieste herinnerde zich eensklaps, wat meneer Gontran hem over Stantsje verteld
had: dat hij wel eens over de grens kwam om kaas te kopen... of binnen te smokkelen.
- Gepasseerde kier hên w' hem gezien, zei hij, ietwat gerustgesteld. - Hij wirkt hij
ginter op 'n kantuer, ne woar?
- Joa zeker, op 't consuloat. We doen almets 'n affeirken te goare! glimlachte
Stantsje.
Er werd niet verder over gesproken. Stantsje vertelde heel gewoon, dat hij twee
dagen tevoren aan de grens was geweest en dat het hem leek of de Duitsers veel van
hun ‘kroaze’ begonnen te verliezen. Meneer Gontran, die hij even gezien had, kreeg
ook die indruk. 't Spel zou niet lang meer duren, meende Stantsje.
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- Hawèl, om de woarheid te zeggen, 't es mij uek opgevallen. 't Denke mij da ze zure
smoelen beginnen te trekken! beaamde Tieste.
- 't Hee lank genoefd geduurd uek! zei Stantsje.
Daarmee waren ze 't meer dan volkomen eens.
- 'k Ben schouw van de winter die komt! jammerde Tieste. D'r es nou al zueveel
oarmoe in 't land. Wa goat da mee ons worden os we gien eten en gien brandstoffe
mier 'n hên! Stantsje haalde zijn schouders op en zette een bedenkelijk gezicht. Ja,
dat wist hij ook niet.
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XIX
De volgende donderdag, toen zij in het heenrijden bij De Warande stilhielden, nam
Stantsje Tieste eventjes apart en zei, op vertrouwelijke toon:
- Tieste, dat 't moest lukken da ge menier Gontran vandoage ziet, zeg hem ne kier,
dat alles zjuust es mee de koas. Wilde? Tieste schrok een weinig.
- Joa moar... aarzelde hij.
- Doar 'n es toch niets aan gelegen! zei Stantsje geruststellend. - G' hèt ommers
uek wel menier Gontrans kobbelmenten overgebrocht aan zijn famielde ginter?
- Hoe weette gij dat? verbaasde zich Tieste.
- Wel!... Menier Gontran hee 't mij zelve gezeid. Doar 'n es ommers toch niets aan
gelegen!
Tieste zei ja noch neen en reed verder. Maar even voorbij de grens, langs de
eenzame dijkweg, zag hij daar een meneer staan, vergezeld van een klein hondje en
hij herkende meneer Gontran. Ook Zulmatje had hem dadelijk herkend.
- Menier Gontran! kreet zij juichend, met plotseling schitterende ogen en vurige
wangen.
Tieste hield, na een korte aarzeling, zijn honden in. Hij voelde, dat het niet beleefd
zou geweest zijn zo maar door te rijden. Meneer Gontran was waarschijnlijk ook wel
zover gekomen om nog eens wat nieuws over zijn familie te horen. Hij nam beleefd
zijn hoedje af voor Zulma en vroeg aan Tieste:
- Hoe goat 't nog altijd op 't Kastielken, Tieste?
- Goed, menier Gontran; nog amoal wel en gezond.
- En anders gien bezonder nieuws langs de boane?
Tieste weifelde. Zou hij Stantsjes boodschap overbrengen? Hij voelde weerzin.
Maar meneer Gontran keek hem met zulke vreemd-doordringende ogen aan, dat hij
hem als 't ware de woorden uit de mond haalde. Met doffe, haperende
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stem kwam het er eindelijk uit:
- Anders niet, menier Gontran, as de kobbelmenten van Stantsje, dat alles zjuust
es mee de koas!
- Haaa! juichte meneer Gontran, als van een zware druk verlost. - Merci, Tieste,
merci, zulle!
Hij ging haastig in zijn binnenzak, haalde er een bankbriefje van twintig frank uit,
dat hij Tieste in de hand duwde.
- O joa moar, menier Gontran, wa peisde! Dat 'n es nie nuedig! deed Tieste zich
achteruit trekkend.
- Toetoet! Toetoet! D'ien liefde es d'ander weird! drong meneer Gontran met
nadruk aan. En hij dwong Tieste het briefje te aanvaarden.
- Ge zij gij wel bedankt, menier Gontran, moar oprecht, 't 'n was nie nuedig!
herhaalde Tieste met bevende vingers het bankje verstoppend.
Meneer Gontran liep kuierend een eindje met hem mee.
- Ziede wel, zei hij, - 'k zat 'n beetse verlegen mee die loaste levrancie. 'k 'n Wist
niet of da ze wel goed aangekomen was.
- Ha joa, 'k verstoa dat, in zuk nen tijd lijk of we beleven! meende Tieste.
- O, zei achteloos meneer Gontran, - 't es 'n affeiren van niemendalle; moar, ging
hij fluisterend voort en trok Tieste bij de mouw, terwijl Zulmatje met zijn hond
speelde, - 'k zoe ou ne kier iets willen vroagen, Tieste. Zoen we nie keunen 'n
menuutsen alliene zijn?
Ietwat verschrikt keek Tieste op.
- Alliene zijn! herhaalde hij.
- Joa. Keunde Zulmatje nie 'n endeken veuruit zenden?
- Ha... ba joajik. Zulma, rijdt ne kier 'n endeken mee d'honden vuert. 'k Hè mee
menier Gontran iets te bespreken.
- Ik alliene? keerde Zulma zich verwonderd en zichtbaar teleurgesteld om.
- Joa 'n huel klein endeken moar. 't Menuutsen.
- Tieste, zei vlug meneer Gontran, zodra het meisje buiten gehoor was. - Wilde
honderd frank verdienen?
- Woarmee? vroeg Tieste achterdochtig.
- Mee simpelijk dees rolleken aan Constant af te geven.
En hij liet hem een gewoon strohalmpje zien van slechts enkele centimeter lengte,
dat aan beide einden dichtgelakt
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was.
Tieste trok zich achteruit, alsof hij een venijnig beest zag.
- Wa zit er doar in, menier Gontran? beefde hij.
- Tijjijnge veur Constant, aangoande de koas. En hier zijn honderd frank veur ou.
Tieste dacht aan wat de dokter hem met zoveel kracht op 't hart gedrukt had: geen
spionage; denk aan de schandpaal en de kogels! Hij huiverde, met een beslist
afwijzend gebaar.
- Nie, menier Gontran. Gien spioenoaze! 'k Hèt beloofd en 'k 'n durve niet!
- Joa moar, Tieste, protesteerde meneer Gontran heftig, - dat 'n hee niets te moaken
mee spionage. 't Es aangoande van de koaslevrancie, zeg ik ou; en ge keunt azue alle
weken honderd frank verdienen!
- 't Es gelijk, menier Gontran, 'k 'n durve niet!
- Moar hoe es 't toch meugelijk! riep meneer Gontran wanhopig. - Kijk ne kier;
azue 'n klein dijngsken; 'n streutsjen; ge keunt het in ouë mond steken; ze 'n zoen 't
nog nie zien.
- 't Es iender, menier Gontran. 'k Hè mijn woord gegeven en 'k 'n durve niet. 'k
Wee wel dat er vele zijn die smokkelen, die nie anders 'n doen en die d'r rijke mee
worden, moar ik 'n doe da niet; 't 'n ligt in mijn krateire niet. 'k Hè liever wa minder
t' hên en ierlijk mijn brued te verdienen.
- 't Es toch spijtig! 't Es toch spijtig! jammerde meneer Gontran. - Es da nou oprecht
ou loaste woord, Tieste?
- Joa 't, menier Gontran, joa 't. 'n Loat er ons nie mier over klappen.
Zulmatje was op een afstand met de honden blijven staan en keek ongeduldig
wachtend om. Meneer Gontran wist zijn teleurstelling te verbergen en deed opgewekt
en geestig tegen Zulmatje:
- Ha, mademoiselle, w' hên ou doen wachten, ne woar? Moar 't 'n hee toch nie al
te doanig lank geduurd. Hedde in dien tijd nie 'n beetsen Hollands gelierd? Ik kan
ook al goed Olands praten, weet je?
De misnoegdheidswolk dreef weg van Zulmatjes gezicht en zij schoot in een
hartelijke lach. Zij vond het toch zo zot, dat Hollands, zei ze. Ze kon het ook wel,
maar wilde het nooit spreken. De mensen van 't dorp zouden haar uitlachen.
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- Toch zeker niet, mejuffrouw! hollandste meneer Gontran grappig door. - Het Olands
is een zeer mooie taal, mejuffrouw; vindt u dat ook niet?
Zulmatje schaterde. Zij vond meneer Gontran toch weer zo vriendelijk en aardig;
't was jammer, dat hij niet de hele tijd bij hen kon blijven. Maar hij had het druk, die
dag, zei hij, veel achterstallig werk, dat hij in zijn vrije uren moest zien in te halen;
en na Mirza, waarop Duc, in roerloze houding, met een schuin oog stond te loeren,
bij zich gefloten te hebben, nam hij van het tweetal afscheid, belovend hen zo spoedig
mogelijk weer te komen zien.
- Wa hoa menier Gontran ou toch te vertellen da 'k ik nie 'n mocht weten, voader?
vroeg Zulmatje, zodra de jongeman weg was.
- O, alwere te wille van die koas van Stantsjen! antwoordde Tieste ongeduldig.
Zulmatje drong niet aan. Zij dacht aan zijn belofte hen spoedig terug te ontmoeten.
Haar oogjes lachten en zij streek met de tong over haar lippen. Zij hoopte nog dikwijls
om mosselen mee te rijden.
Toen zij op de terugreis als naar gewoonte bij De Warande stilhielden, kwam
Stantsje dadelijk in zijn deurgat staan.
- Hawèl, hedd' hem gezien? vroeg hij vrolijk.
- Joaw! antwoordde Tieste koeltjes.
- En heet hij ou niets veur mij meegegeven?
- Nie!
Stantsjes gezicht betrok. Terwijl Zulma even binnen was om zich in de spiegel te
bekijken, fluisterde hij haastig.
- Tieste... Tieste... g' hèt 'n fortuun in handen os ge wilt en ge loat ze ziendelingen
liggen!
- 'k 'n Hè gien goest om tegen de schandpoal te goan stoan! antwoordde Tieste
vastberaden.
Stantsje proestte 't uit:
- Om de prijs van de koas over te brengen, zeker! Ha, Tieste-jongen, in da geval
zoe 'k al wel vijftig kiers tegen de schandpoal gestoan hên!
- 't Es iender, zei Tieste, - 'k 'n doe 't niet. 't 'n Ligt in mijn krateire niet.
- O, gien onnuezeloare! Gie kind, da ge zijt! lachte Stantsje smalend.
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XX
Die nacht kon Tieste niet slapen. Hij lag te woelen naast Dorté in 't bed en zonk
telkens weer weg in zonderlinge dromen. Hij droomde van een stropijpje... een heel
klein stropijpje aan beide einden dichtgelakt, dat een meneer hem in de hand poogde
te stoppen. Wat moest hij daarmee doen! Waar moest hij dat verbergen! Hij stopte
't in zijn zakken, in zijn pet, in zijn schoenen; hij plakte 't onderaan zijn kar, verborg
het in een mosselschelp, verwerkte 't in de spleet van een der zijplanken; maar nergens
zat het veilig, overal kon men het zien of voelen, tot hij plotseling op de gedachte
kwam het in te vlechten met het ander stro, waarmee Ducs gareel gevuld was. Dat
was een prachtidee; geen oog dat nu nog iets ontdekken kon; geen speurdersbrein,
dat zo iets kon vermoeden! De bankbiljetten stroomden dadelijk naar Tieste toe en
Tieste lachte triomfantelijk in zijn droom! Maar opeens... opeens... daar kwamen
grijze mannen met geladen geweren; zij sloegen Tieste de boeien om beide polsen
en zo, geboeid, deden zij hem onder doodsbedreigingen, het strooien halmpje uit
Ducs gareel halen. Het halmpje kwam vanzelf te voorschijn als het ware, het ontrolde
en ontvouwde zichzelf; het werd een langwerpig plakkaat, waarop een vonnis, een
doodsvonnis gedrukt stond en het ging zich hechten aan een paal, een schandpaal,
waaraan Tieste zelf geblinddoekt en geboeid werd vastgebonden, terwijl de grijze
mannen met gemikte geweren op hem afkwamen...
Met een rauwe gil schrok Tieste wakker.
- Wat doede gij toch? Wat hedde gij? gilde Dorté.
Tieste hijgde, met wild hamerend hart.
- 'k 'n Weet 't niet! 'k Hè gedruemd! sidderde hij.
- Ge doe ne meins verschieten! G' hèt geropen lijk of ge vermuerd wierd! bromde
Dorté.
- 'k Hè gedruemd! herhaalde Tieste ontdaan. Maar hij wist al niet meer, wat hij
eigenlijk gedroomd had.
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XXI
Overdag liet de gedachte van dat strohalmpje hem niet meer los. Het werd een
vreemde en aanhoudende obsessie. Van zijn eigenlijke nachtmerrie had hij alleen
onthouden, dat hij het strohalmpje in het eigen stro van Ducs gareel vlocht en telkens
nu, wanneer hij Duc bekeek, kwam het hem haast ondenkbaar voor, dat iemand het
daaruit zou halen. Het werd zulk een dwingende obsessie, dat hij eens, op een ochtend,
een paar spijkertjes van het gareel losmaakte en er een halmpje onder verstopte,
precies eender als dat, hetwelk meneer Gontran hem mee had willen geven. Duc
wendde zijn goede, trouwe kop naar zijn meester om en keek hem aan met bijna
menselijke ogen, die schenen te begrijpen. Neen, 't was absoluut onzichtbaar, het
zou een tovenaar moeten zijn, die het eruit haalde!
Hij reed er zo mee door, voor de aardigheid, om eens te proberen.
Bij De Warande stond Stantsje ietwat sportend op zijn drempel.
- Hawèl, spijt het ou nou niet, da ge die honderd fran nie meegesnapt 'n hèt? 'n
Ander hee de commissie gedoan, zulle! fluisterde hij tergend.
Tieste trok een vreemd gezicht. Zozo... een ander... Hij voelde wel enige afgunst,
doch liet het niet blijken.
- Nie... nie... 't spijt mij niet... hoegenoamd niet! antwoordde hij zonder veel
overtuiging.
- 't Es da ge te rijke wordt, mee ou mossels venten! schimpte Stantsje.
Tieste grijnslachte en zei niets meer. Hij reed door naar de grens, benieuwd of ze
daar weer meneer Gontran zouden ontmoeten. Neen: ditmaal was hij er niet.
Vruchteloos keken zij de ganse lengte van de stille polderweg af. Zij voelden
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zich teleurgesteld, ieder op zijn manier.
Zij kwamen terug aan de grens, met het halmpje in 't gareel verstopt. Tieste was
innig benieuwd of de Duitsers iets zouden merken. Maar hoe zouden zij! De gewone
formaliteiten liepen als gewoonlijk af; zij maakten grapjes met Zulma en hielpen de
kar weer volladen en geen een was er, die zelfs naar de honden keek.
Nu speet het Tieste toch wel een heel klein beetje van de honderd frank.
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XXII
Hij zag meneer Gontran terug de donderdag, die daarop volgde, en weer had de
jongeman zo een dichtgelakt strohalmpje bij zich.
- Nog gien goeste van honderd frank te verdienen, Tieste? glimlachte meneer
Gontran verleidelijk, terwijl Zulmatje even met de kar vooruitgezonden werd.
- Gee moar hier en luept 'n endeken al klappen veuruit mee Zulma! zei Tieste
haastig.
Hij kreeg het bankbiljet en 't stropijpje en, bij de kar gekomen, prutste hij daar wat
aan het tuig, terwijl meneer Gontran, grapjes makend met Zulma, stilletjes
vooruitwandelde. In minder dan een minuut was het halmpje in het gareel verstopt
en waren de spijkers weer dichtgedrukt. Meneer Gontran liep slechts een kort eindje
mee. - Veel complimenten aan allen op 't Kasteelken, zei hij, - en zegt hun, dat ik
heel goede berichten heb van papa en mama en Angèle en Thérèse. Zegt hun dat
Angèle alweer een nieuwe schuene decoratie heeft gekregen.
- Ge meug gerust zijn, menier Gontran, we 'n zillen 't nie vergeten!
- Zal je 't vader helpen onthouden, mejuffrouw? grappigde hij nog eens in 't
Hollands tegen Zulma.
- U kunt erop rekenen, meneer! schertste zij terug, en schoot meteen in luide
schaterlach.
Hij knikte, glimlachte, nam vrolijk zijn hoed af en keerde zich om, gevolgd door
Mirza.
Bij de grens kon Tieste toch maar moeilijk zijn angst bedwingen. Hij slikte droog
en zijn handen waren beverig. Zijn ogen, die hij vruchteloos daarvan poogde af te
houden, vestigden zich telkens onweerstaanbaar weer op het gareel van Duc. Doch
zijn angst was volkomen overbodig. De Duitsers
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hadden het erg druk die dag en keken ternauwernood naar Tieste en zijn span. Alleen
voor Zulma hadden zij nog even hun gewone grapjes over.
Vóór De Warande stond Stantsje 't noorden in te kijken, alsof hij ongeduldig
wachtte op hun komst. En nauwelijks was Zulma even binnen of Tieste maakte 't
halmpje los en gaf het hem.
- Haha, zei Stantsje, - 'k zie mee plezier da g' eindelijk ou verstand gekregen hèt.
- 'k Hè toch gebeefd! bekende Tieste hikkend.
- O, gien dwoazekul! lachte Stantsje met een elleboogbeweging. - Ala, kom binnen
en drijnkt nen dreupel om ou altroassie af te spoelen.
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XXIII
't Was jammer, dat de winter vóór de deur stond en dat er dan, gedurende enkele
maanden, geen mosselen meer gevangen werden, want het zaakje liep prachtig voor
Tieste. Geregeld om de veertien dagen, soms iedere week, kreeg hij in het geheim
zijn bankbriefje van honderd frank en overhandigde bij De Warande aan Stantsje
het strohalmpje, dat hij vlug en ongemerkt uit Ducs gareel haalde. Nooit meer de
minste angst of onzekerheid, het ging alles zo stil en eenvoudig en natuurlijk of er
niets gebeurde en het speet Tieste soms innig, dat hij al niet veel vroeger die zo
gemakkelijke en zoete-winstgevende boodschappen had overgebracht. Het leek
trouwens ook wel alsof de vroeger zo strenge controle van de vijanden verslapte. Er
scheen, door de eindeloos lange duur van de oorlog, een soort moedeloosheid over
hen neer te komen. Zij maakten minder grapjes met Zulma aan de grens; de telkens
weer terugkerende komst van 't mosselkarretje scheen hen nu eerder te vervelen. Zij
keken achteloos, met gefronste wenkbrauwen en zuur-verveelde gezichten de inhoud
na en lieten hen maar gaan. Tieste was er vast van overtuigd, dat ze 't niet eens zouden
gemerkt hebben, had hij maar gewoonweg het stropijpje en zelfs een nog veel groter
voorwerp, in zijn zak gehouden.
Aldus trad men de winter in. De hoopvolle geruchten van vrede, die reeds
herhaaldelijk in omloop waren geweest, verstomden nog eens weer, voor de harde,
sombere stem van het verre kanon. De mensen hoopten niet meer op vrede, geloofden
er niet meer aan. Een zwaarmoedige neerslachtigheid drukte vriend en vijand neer
en in het gemeenschappelijk leed werd de haat minder scherp. Men zag meer en meer
Duitse soldaten in de dorpen met Vlaamse meisjes wandelen en Duitsers en Vlamen
deelden soms broederlijk het weinige,
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dat ze nog hadden. Men ging van lieverlede de oorlog voelen als een kosmische
ramp, die het ganse mensdom beproefde en teisterde.
Op het ‘Kasteelken’ onderging men dezelfde gevoelens als overal elders. De dokter
was er haast een familielid geworden en men besprak met hem de toestand
onbevangen. Hij snakte naar het eind, hoe het ook uitvallen mocht. ‘De mensen zijn
niet op aarde om tegen elkander te vechten, maar wel om vreedzaam met elkaar te
leven!’ herhaalde hij telkens. Intussen hadden zijn gastheren wel nut van hem. Hij
had met toewijding meneer Venneman verpleegd tijdens een scherpe aanval van jicht
en Madam had hij met de tederste zorgen omringd, toen zij met influenza te bed lag.
Meneer Aamidé vooral was hem daar innig dankbaar voor. En toen alom het koper
en de wol werden opgeëist was het wel aan zijn tussenkomst te danken geweest, dat
zij zo goed als niets hadden moeten afstaan.
Stugger waren de twee andere ingekwartierden gebleven. De veearts, aan het
uiteinde van de tafel, bleef met zijn rood gezwollen dronkaardskop in afgetrokken
nurksheid verdiept; en de freiherr zat daar nog steeds als een vreemdeling, volkomen
correct in houding en manieren, maar verder gesloten, op een afstand, niets meer dan
de strikt nodige notitie nemend van de familie, bij wie hij te gast was. Reeds tweemaal
had hij weer bezoek ontvangen van zijn vriend, die aan het front was, waarbij dan
telkens een veldbed in zijn eigen kamer opgeslagen werd. Tevergeefs had Madam
dan herhaaldelijk, niet zonder enig ondeugend leedvermaak, een andere kamer voor
de aristocratische bezoeker aangeboden; dat werd geregeld en beslist afgewezen; en
toen Madam daarover aan de dokter haar verbazing uitdrukte, had deze zich met
walg omgekeerd en woedend gebromd, dat zulke kerels een schande waren voor het
leger en het land waartoe ze behoorden.
Verder hadden zij niets te kort op het ‘Kasteelken’ en konden zelfs heel wat
ongelukkigen uit hun omgeving helpen. Om de zoveel dagen kwam Guustje
Verschelde tegen valavond langs achter binnengeslopen en in de bijkeuken werd hij
ontvangen door Madam en Jeannette en begon heimelijk
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uit te pakken. Waar haalde hij het alles vandaan! Vlees, boter, eieren, meel, van alles
had hij en wat hij niet had kon hij krijgen, wel tegen ontzettend dure prijzen, maar
hij had het dan toch en 't was met dankbaarheid, dat Madam hem telkens aanzienlijke
sommen overhandigde en hem daarna geregeld uitnodigde in de keuken iets te gaan
gebruiken.
Daar zat hij dan - hoe vreemd! - met het ongelukkige Lowiezeken, dat hij zo lelijk
in de steek gelaten had en met Zulmatje, die toch zijn bloedeigen kind was en die hij
als een vreemde en bijna als een onbekende bleef behandelen. Jeannette was er, die
hem destijds zo diep minachtte, en Hortensken, die hem haatte; en ook de Duitse
ordonnansen zaten er wel eens, die stellig wisten, wat voor een smokkelaar hij was,
en hem eigenlijk hadden moeten aangeven of zelfs arresteren; maar in de algemene
ramp, die iedereen verbroederde, was er bijna geen plaats meer voor afzonderlijke
vijandschap; en Guustje kreeg een kop koffie en een boterham en zat maar te vertellen,
zenuwachtig woelend met de handen in de broekzakken, misschien toch wel een
ietsje gegeneerd door de aanwezigheid van die twee vrouwen, waarvan de ene zijn
wettige huisvrouw en de andere zijn wettige dochter had moeten zijn. Telkenmale
als hij zich niet door haar aangekeken voelde ging zijn blik weer naar Zulmatje en
nam hij haar aandachtig op. Maar zijn aandacht trok de hare om zo te zeggen aan en
telkens wendden beiden dan de ogen spoedig af, Guustje met een schuchtere glimlach,
Zulmatje met hete wangen. Soms had hij nog wat snoepgoed mee, verborgen in zijn
zakken en deelde dat aan de meisjes uit. - Kijk, 'k hè nog 'n beetse sekelou schief
keune sloan, lachte hij en reikte, met een aarzelend: - Wilt ge 'r wat van hên? een
paar stukken aan Lowiezeken en Zulma, die het met een kort ‘merci’ aannamen, en
ook aan Jeannette en Hortensken, die dol waren op chocolade en niet de moed hadden
een snoeperij te weigeren, waaraan bijna geen aankomen meer was. Zo ging dat. En
zo vervloog nog eens de droeve oorlogswinter.
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XXIV
Reeds half april, zodra de mosselvangst opnieuw was aangevangen, spande Tieste,
alle papieren in regel, zijn hondekar weer in en reed ermee naar de grens. Bij De
Warande stond Stantsjen, die hem heimelijk tot zich wenkte:
- Oppassen, zulle! D'r es verandering aan de grens! waarschuwde Stantsje.
- Joa, hoe zue datte? vroeg Tieste.
- Ne nieuwen officier en ne nieuwe verificateur! zei Stantsje.
- Virkens? vroeg Tieste.
- Den officier niet, moar wel de verificateur. En fraulein Adele es uek wig! D'r es
nou 'n ander: 'n vuil, dik wijf!
Dat waren geen beste berichten. Tieste zou op zijn hoede zijn.
Zij kwamen aan de grens. Dadelijk kwam de verificateur op hen afgevlogen en
krees met schelle hoofdstem:
- Wat komen jullie hier doen?
Met bevende vingers haalde Tieste de papieren te voorschijn en liet die zien.
- Hier binnen! beval kortaf de kerel naar het douanekantoor wijzend.
- 't Es 'n recht virken! fluisterde Zulmatje ontdaan. Maar zij bekwam toch even,
toen zij Kurt en Heinrich terugzag, die de schouders ophaalden en haar geruststellend
toelachten. Binnen in het kantoor zat de officier achter een brede tafel beladen met
papieren. Hij had een klein, donker snorretje en vriendelijke ogen.
- 'n Gnädige Frau! fluisterde Zulmatje.
Het bleek inderdaad een buitengewoon ‘gnädige Frau’ te zijn. Het bleek, dat hij
een oude schoolmakker en vriend was van de dokter. Tieste en Zulma troffen het
bijzonder. Beter kon het niet. Hij zei enkele kortklinkende woorden tot de

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 3

752
stugge verificateur, die dadelijk de hakken bij elkaar sloeg en de formaliteiten voor
Tieste en Zulmatje zo eenvoudig mogelijk maakte. De officier gelastte hen met veel
groeten voor zijn vriend de dokter en glimlachte met vriendelijk welgevallen naar
het mooie Zulmatje. Zij mochten gaan.
Over de grens, langs de polderweg, ontwaarden zij al spoedig meneer Gontran
met zijn hondje. Hij straalde van blijdschap hen terug te zien. Hij vleide Zulmatje,
dat zij zo knap en groot geworden was in die enkele maanden en hijzelf was
overborrelend van geluk en blijdschap en wees met brede glimlach naar zijn
knoopsgat, waar nu een tweede decoratie-lint in schitterde.
- Proficiat, menier Gontran! Wa zal menier Aamidé kontent en hueveirdig op ou
zijn! feliciteerde zij.
Maar toen hij heimelijk aan Tieste het gewone stropijpje en het bankbriefje van
honderd frank poogde te overhandigen, wees Tieste het met beslistheid af.
- D'r zijn nieuwe mannen aan de grens; 'k moe iest zien wat dat er achter zit! zei
Tieste.
Meneer Gontran was diep teleurgesteld. 't Was juist zo dringend nodig, zei hij.
Maar Tieste hield vol. Neen; nu niet; de volgende week... misschien!
Hij had het anders toch best kunnen wagen.
Toen zij terug aan de grens kwamen, had de verificateur nog wel zijn zelfde zuur
en nors gezicht, maar hij maakte het hun niet bijzonder lastig. Opnieuw haalden Kurt
en Heinrich glimlachend en geruststellend de schouders op en zeiden, terwijl zij de
mosselen weer hielpen inladen:
- Hij is zo kwaad niet als hij zich wel voordoet, maar 't is 'n mens, die niet kan
lachen.
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XXV
Er waren trouwens niet zo heel veel Duitsers meer, die nog lust hadden tot lachen.
Meestal stonden de gezichten angstig en gejaagd. Er hing als 't ware een
onheilspellende dreiging in de ganse atmosfeer en hardnekkig gingen de alom
gefluisterde berichten, dat de vijand zich tot de aftocht voorbereidde.
Sinds ettelijke weken dreunde de stem van het kanon hoger en machtiger op. Het
was niet meer het aanhoudend dof gebrom als van een ver verwijderd onweer; men
hoorde soms duidelijke knallen, die de vensterruiten deden rinkelen en 's avonds
zagen de opgezweepte mensen een vaalrode gloed tegen de lage einder in 't
zuidwesten, alsof het daar aanhoudend, over eindeloze wijdten brandde.
In 't dorp was er geen rust meer. Voortdurend waren er troepenverschuivingen,
van en naar het front en de hemel hing soms vol snorrende luchtschepen en
vliegtuigen, zonder dat men onderscheiden kon of het vrienden dan wel vijanden
waren. En plots kwam een afschuwelijk bevel: alle personen van het mannelijk
geslacht tussen de zestien en de zestig werden opgeëist en moesten, op bepaalde
dagen en uren op aangewezen plaatsen als troepen vee verzamelen. 't Was als één
lange kreet van gruwel, die over het ganse land heenstreek. Nu eerst voelden de
mensen aan den lijve, wat oorlog betekende. De invasie, de requisities, zelfs de
doodsangst van de gevechten en bombardementen waren niets vergeleken bij die
globale ramp, welke een ganse bevolking met één ruwe smak ten gronde verpletterde.
't Was geen paniek, ditmaal; het was de bevende verslagenheid, de weerloze wanhoop
van een uitgeput volk, dat naar de slachtbank werd gedreven.
De kerk was vol, de school was vol en wat geen onderdak vond werd geparkeerd
op weilanden omringd met prikkel-

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 3

754
draad. Wie poogde te ontsnappen werd meedogenloos neergeschoten en rondom die
gevangenkampen verdrongen zich de snikkende vrouwen, de huilende kinderen, de
sidderende grijsaards.
Over dat alles heen de dreunende, blaffende, aldoor naderende donderstem van
het kanon! De grond schudde onder het geweld en 's nachts zag men nu duidelijk de
vlammen, een zee van vlammen, in wolken van bloedrode rook, scheef gestreken
door de wind, als de vliegende rafels en flarden van een alles vernielende,
onweerstaanbaar ontketende natuurkracht.
Aan vluchten was ditmaal geen denken meer. Wie zou ook vluchten, waar zoveel
dierbare naastbestaanden in doodsangst achterbleven? De mensen kropen bevend in
hun kelders en gaven zich aan 't Noodlot over!
De ruime, sterk gewelfde kelders van 't ‘Kasteelken’ zaten vol. Meneer en madam
Venneman en meneer Aamidé hadden er, in de veiligst geachte hoek, met hun
bediening een soort kampement voor zich ingericht en de rest voor de uit hun huis
gevluchte bewoners beschikbaar gesteld. Daar zaten zij nu allen in doodsangst hun
lot af te wachten. De slagen kwamen al nader en nader en knetterden soms in een
geratel van verbrijzelde ruiten en neerstortende dakpannen door de uiteengeschokte
lucht. Madam zat met starende ogen te beven; meneer Venneman lag uitgestrekt op
een matras en meneer Aamidé had geen seconde rust: voortdurend liep hij heen en
weer naar de met zakken dichtgestopte raampjes, voelend en tastend met sidderende
handen of er nergens gaten waren langswaar de vergiftigde gassen konden
binnendringen. Jeannette, een paternoster tussen de vingers, zat op haar knieën te
bidden. Hortensken schreide en zuchtte onophoudend; maar het ergst van allen was
Lowiezeken eraan toe, omdat haar vader en Zulmatje nog niet van de grens waren
teruggekeerd. Ondanks haar dringend smeken en ofschoon de dokter gewaarschuwd
had, dat het gevaar toen reeds dreigde, waren zij toch maar vertrokken. De verlokking
van de honderd frank was Tieste te machtig geweest en Zulmatje, die in 't geheel
niet bang was, had alleen aan 't weerzien van meneer Gontran gedacht. Waar waren
ze nu en wat zou er met
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hen gebeurd zijn in de plotselinge maalstroom van het te allen kante ontketend
gevecht! Wanhopig handenwringend zat Lowiezeken radeloos en snikkend
ineengezakt.
Er viel opeens een plotse stilte, als van opschorsing in het gevecht. De in de kelder
op elkaar gedrongen vluchtelingen luisterden roerloos, met gespitst gehoor en bonzend
hart; en die onverwachte doodse stilte was bijna angstwekkender dan het razend
geloei van de strijd. Toen hoorde men eensklaps in de straat een schelle kreet en snel
geloop van klompen. Een kreet, die niet meer was van angst, maar een die scheen te
jubelen!
- 't Es gedoan; 'k gelueve dat 't gedoan es! klonk de rustige stem van Leonard in
de benauwde stilte.
Niemand gaf enig antwoord; allen bleven met gespitste oren luisteren. Sluipend
ging Leonard naar een van de kelderraampjes toe en maakte een kleine opening. Een
dun lichtstraaltje bescheen de angstig-bleke, gespannen gezichten. Loerend keek
Leonard door het gaatje.
- Er ligt stiengruis en gebroken dakpannen in de stroate en hier en doar nen
Duitscher! berichtte hij.
- Dueë Duitschers? vroeg bevend meneer Aamidé.
- Ze 'n boezeren toch niet!... Joa... joa... 't zijn dueë... ze worden opgeroapt...
opgeroapt deur saldoaten!... deur onz' saldoaten...! gilde hij eensklaps. - Meinschen!...
meinschen...! Onz' saldoaten...! ze zijn doar!... 'k zie ze!... ze zijn doar...! ze zijn
doar!
- Wa zegde! gilden twintig stemmen.
Maar Leonard had geen tijd om nog antwoord te geven. Als een gek sprong hij de
kelder uit, rende naar boven, rukte de voordeur open, door het gedrang van de mensen
gevolgd.
Twintig deuren vlogen open; drommen kwamen op de drempels staan. En plotseling
waren daar juichende troepen in dreunende pas, met verhitte koppen, waaronder er
waren, die lachten en anderen, die kreunden en bloedden. Het wit der ogen blikkerde
fel in de gebruinde gezichten en hier en daar was een over de schouder gedragen
geweer gelauwerd met groen en omkranst met schitterende bloemen. Zij zongen met
zware stemmen een machtige hymne van trots en bevrijding. De officieren te paard
omlijstten hen hoog en de logge
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kanonnen hotsten donderend over de hobbelige keien.
- Hoera! Hoera! Hoera! klonk het uit alle kelen.
De soldaten lachten en groetten en wuifden; en doorschoten vendels bogen hun
wapperende flarden.
Meneer Aamidé stond van geestdrift op de stoep van 't ‘Kasteelken’ te trillen.
Madam had haar arm door de zijne gestoken en kneedde hem driftig of hij de held
van de zege was. Jeannette liep als gek heen en weer en Hortensken zond klappende
zoenen met beide handen.
Toen zagen zij ook eensklaps Tieste met zijn hondekar. Waar kwam hij vandaan
zo met 't bevrijdingsleger mee?
- Voader!... Voader! Woar es Zulma? gilde Lowiezeken in het gedruis.
Hij trok zijn kar, die leeg was, opzij, bleef even vóór 't ‘Kasteelken’ staan.
- Z' es ginter gebleven, 't was te gevoarlijk! antwoordde Tieste.
- Ginter! Woar, ginter? kreet moeder Dorté.
- Over de grens!
- Bij menier Gontran. Hij zal op heur passen!
Lowiezeken had een wild gebaar van schrik en Dorté riep woedend:
- Gien dwoaze loeder! Zij de nou huel-de-gans zot geworden!
Tiestes antwoord ging in het gewoel en in het gedrang verloren.
- Ze zal morgen wel were thuis zijn! kon hij enkel nog roepen.
Moeder Dorté stak de vuist naar hem uit en wanhopig schreiend liep Lowiezeken
naar binnen.
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Derde deel
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I
Het moest reeds lang aan de gang zijn met die twee, al van in de oorlog, maar wie
hen voor het eerst bij elkaar zag, was Guustje Verschelde, op een middag, toen hij
met zijn nieuwe automobiel in de stad naar de matinee van het paardenspel was
gereden.
Zij zaten op de eerste rijen, dicht bij elkander, met lachende gezichten. Zulma
bloosde als een kriekje, en meneer Gontran, het donkere snorretje opgekruld, droeg
in het knoopsgat de kleurige lintjes van zijn mooie ridderordes.
- Sakkerdeke! bromde Guustje, en hij woelde zenuwachtig met de beide handen
in de broekzakken. Hij was inwendig woedend: hij kon het niet uitstaan, zoals ze
daar zaten te vrijen. Hij voelde, dat hij dat op de een of andere manier moest
dwarsbomen; maar hoe? Hij knaagde van ongeduld en toorn op zijn afgebeten nagels.
Sinds Guustje door het smokkelen in de oorlog rijk geworden was, sinds hij twee
automobielen bezat en zich voor niemand meer hoefde te generen, was hij als een
ander mens geworden. Hij was nu een heer, zoals zijn vrouw een dame was; hij
voelde zich niets minder dan bijvoorbeeld meneer Venneman of meneer Aamidé, en
beslist heel wat meer dan zo'n meneertje Gontran, die daar naast zijn dochter zat te
vrijen.
Zijn dochter!... Nu Guustje alles bezat, wat hij op de wereld kon verlangen, was
het hem een droefheid en een grief, dat hij met zijn vrouw geen kinderen had. Wat
moest hij doen met zijn mooi fortuin en wat zou er na hem mee gebeuren? Hij tobde
daar soms over en in zijn tobberijen kwam het beeld van Zulmatje naar voren,
Zulmatje, het mooie kind, dat zijn bloedeigen dochter was en waarvoor hij van
lieverlede vaderlijke zorgen ging koesteren. Het was niet te-

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 3

759
gen te spreken, hij had natuurlijke rechten en plichten te haren opzichte, rechten en
plichten, die hij jarenlang verzuimd had, maar die niettemin bestonden. Zou hij 't
dulden, dat die jonge spring-in-'t veld, die lafaard, die over de grens gevlucht was,
dan als hij in de loopgraven had moeten staan, zijn dochter bedierf en verleidde!
Guustje, die heel scherp en duidelijk voelde, wat zijn eigen doel zou geweest zijn,
had hij in meneer Gontrans plaats gestaan, werd gebeten door een scherp invretende,
bijna zinnelijke jaloezie tegen de jonge pierewaaier. Hij stelde zich op in een hoek,
waar zij hem niet konden zien en van waar uit hijzelf alles kon bespieden. En toen
de voorstelling was afgelopen volgde hij hen op een afstand, zonder hen een seconde
uit 't oog te verliezen. Wat hij doen zou, wist hij niet; maar dat hij ‘iets’ zóu doen,
dat stond vastgespijkerd in zijn aangehitste brein.
In het gedrang van de leegstromende circus, onder het harde schijnsel van de reeds
brandende elektrische lampen, kwamen zij buiten en stapten dwars over het plein,
naar een zijstraat toe. Guustje berekende vlug, dat Zulma nog een kleine twee uur
vóór zich had, alvorens zij de trein kon nemen, waarmee zij in elk geval naar huis
moest keren. Waaraan zouden zij die uren wel besteden? Dat was de grote vraag, die
Guustje kwelde.
Hij zag hen in de schemering vóór zich uit lopen, de jongeman in winterjas, Zulma
in donker imitatie-bontmantel, waaronder haar roze-gekouste benen uitkwamen. Zij
had mooie benen, zoals ‘fraulein Adele’ destijds gezegd had en Guustje, scherp
gepijnigd door de angel der jaloersheid, had het gevoel alsof die mooie benen ook
hem toebehoorden. Hij zag ze flink en stevig vóór zich uit lopen onder de licht heen
en weer zwaaiende rand van de donkere mantel en hij volgde ze werktuiglijk, als
onweerstaanbaar meegetrokken.
Zij gingen beslist naar een doel, en zonder enige aarzeling. Welk was dat doel?
Guustje vreesde en vermoedde en zijn hart bonsde geweldig. Zouden ze werkelijk,
daar over de brug, langs het eenzame water...?! dáár, waar hij destijds met
Lowiezeken... Neen! dat kon niet! dat mocht niet!... Hij zou het, desnoods met geweld,
beletten.
Geen twijfel! Vastberaden stapten zij de brug over, volgden
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de kade onder de bomen, recht op het huis af!
Guustje versnelde de pas, volgde hen sluipend, op minder dan tien meter afstand.
Hij liep achter de dikke boomstammen; zij konden hem desnoods vagelijk horen,
maar niet zien.
Daar waren zij vlak vóór het huis. Plots staken zij de kade dwars over, klaar om
er binnen te gaan.
- Zulma! riep Guustje, eensklaps te voorschijn komend.
Als een paal bleven zij samen in gestolde schrikhouding staan. Toen week meneer
Gontran haastig opzij en Zulma kreet met schorre stem.
- Och Hiere! es da mij doen verschieten!
- Wilde meerijen? vroeg Guustje ineens gans bedaard. - Mijnen auto stoat hier
dichte bij.
- Meerijen! herhaalde zij, en keek naar meneer Gontran.
- Goen oavend, menier Gontran! groette Guustje of hij hem nu pas ontdekte.
- Goen oavend, Guust! antwoordde meneer Gontran met haast niet te verbergen
ergernis en verbeten woede.
- 'k Zage Zulma goan, voer Guustje voort, - en 'k peinsde in mijn eigen: ze zal
gemakkelijker thuis komen in mijnen auto as mee den trein. Hij woelde zenuwachtig
met de handen in de broekzakken en keek haar wachtend bij het schijnsel van een
straatlantaren aan.
- Wel ja; zei plotseling meneer Gontran met een wanhopig gebaar; - profiteert er
moar van.
Er was ook niet veel anders op te vinden. Zij voelden beiden, dat het een verkeken
kansje was, dat er nu geen mogelijkheid meer bestond om zo maar het ‘huis’ binnen
te gaan. Misschien, als er tijd was geweest om nog iets te verzinnen, maar 't ging te
gauw, te onverwacht, er was niets aan te doen.
- 't Es goed, 'k zal meegoan! antwoordde Zulma kortaf.
- Mademoiselle! groette meneer Gontran met de hoed in de hand van Zulma
afscheid nemend.
Trillend lei Zulma haar hand in de zijne en drukte die knellend.
- Tot binnen een paar dagen! fluisterde zij.
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II
In de auto, waarmee zij in volle vaart wegreden, wisselden zij geen woord. Wrok en
toorn van beide kanten hingen tussen hen. Guustje haatte haar om wat zou
voorgevallen zijn, indien hij het niet bijtijds verhinderd had; en zij haatte Guustje,
omdat hij, zonder enig recht op haar, als een onoverkomelijke hinderpaal tussen
meneer Gontran en haar was opgerezen. Zij beet van spijt op haar lippen en schreide
in stilte. Zij had ervoor bedankt vooraan naast hem plaats te nemen. Zij zat op de
achterbank en haar ogen priemden in zijn rug, als om hem te doorboren. Een ogenblik
kwam het in haar op hem te vragen met niemand over het voorgevallene te spreken.
Zij deed het niet. Zij wilde niets aan hem te danken hebben. Alleen zei ze, met doffe
stem:
- 'k Zal aan ou huis afstappen.
Zij kwamen in het dorp. Guustje vertraagde de vaart en vóór zijn huis hield hij
stil. Vóór Zulma kon uitstappen was daar Boesken, die Guustje begroette met een
‘Goen oavend, meniere!’ Toen zag hij ook Zulmatje en even keek hij daar wel wat
vreemd en verwonderd van op.
- Goen oavend, Zulma! zei hij echter zo gewoon mogelijk en bemoeide zich verder
niet met haar.
Sinds de dood van zijn vrouw, die kort na de oorlog gestorven was en na het vertrek
van zijn beide zonen, die, ongedeerd uit de strijd gekomen, in Vlaanderen niet meer
konden aarden en in Frankrijk werkten, had Boesken zich als knecht bij het rijk
geworden Guustje verhuurd. Hij noemde hem ‘meneer’ en Guustjes vrouw ‘madam’
en vond daar een gemakkelijk baantje voor zijn oud wordende dag.
- Goen oavend! antwoordde Zulma stroef en zonder verder te bedanken spoedde
zij zich heen. Guustje gaf ook nauwelijks een gebromde groet terug en reed zijn
wagen binnen.
Het goedige Boesken voelde vagelijk, dat er tussen die twee wel iets haperde...
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III
Guustje begreep goed genoeg, uit eigen jarenlange ondervinding, dat het daarmee
niet uit was tussen Zulma en meneer Gontran. Bij de eerst mogelijke gelegenheid
zouden zij elkander weer ontmoeten en dat wilde hij tot elke prijs beletten. Met het
verworven vermogen en de jaren voelde hij begrippen van eer en deugd in zich
ontwaken; hij rekende het tot zijn plicht, voor zover zulks mogelijk was, Zulma tegen
de verleiding te beschermen en vooral de jeugdige wellusteling in zijn vuige
ondernemingen te dwarsbomen. Na rijpe overweging en bij gebrek aan andere en
betere middelen, nam hij het besluit er met Lowiezeken, en desnoods met Madam
en meneer Aamidé, over te spreken. Hij had trouwens een plan. 't Was meer dan tijd,
dat Zulma naar een of andere betrekking ging uitzien; en hij dacht er ernstig over na
haar bij zich aan huis te nemen, waar zij allerlei nuttigs zou kunnen verrichten en in
elk geval goed bewaakt zou zijn.
Hij trok zijn fijne nieuwe kleren aan, hield in zijn dikke hand een paar lichte
handschoenen en een stok met gouden knop en begaf zich naar 't ‘Kasteelken’. Hij
vroeg zich even af of het niet goed zou staan, als hij een sigaar opstak. Hij twijfelde.
Toch meende hij zich te herinneren, dat Madam niet van tabakslucht hield en daarom
zag hij van de sigaar maar af.
- Lowieze, 'k zoe ou ne kier willen spreken.
- Joa, Guust, kom moar binnen.
- Es Zulma in huis? vroeg Guustje fluisterend.
- Nien z'. Z'helpt in den hof, bij Leonard.
- Zueveel te beter! zei Guustje. En hij begon zijn verhaal te doen.
Lowiezeken luisterde, doodstil, roerloos, met wijduitgezette, ontstelde ogen en in
elkaar geslagen handen. Tranen benevelden weldra haar blik en diepe zuchten stegen
uit haar boe-
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zem. Zij had al lang wel ‘iets’ vermoed, maar beschouwde het als een soort kinderspel,
dat zij wel veel liever niet had gezien, doch waarvan zij geenszins zulk een groot,
dreigend gevaar verwachtte.
- Moar zijde er toch wel zeker van, da z' in dat huis wilde binnengoan? herhaalde
Lowiezeken, nog kleurend van schaamte bij het herdenken aan haar eigen verleden.
- Zue zeker of da'k hier veur ou stoa! bevestigde Guustje met nadruk. - We zijn
ommers uek jonk geweest en we weten wat er op de moarkt te kuep es! voegde hij
er even met een verre glimlach en een korte fonkeling in 't oog nog bij.
Lowiezeken barstte in hete tranen uit.
- Dat ik nou nog die twiede schande moe beleven! snikte zij. Guustje kwam met
zijn voorstel voor de dag: Zulmatje bij zich aan huis te nemen.
- O! zei Lowiezeken verrast. - O!... En zij keek haar verleider lang en doordringend
aan. - Moar wa zoe ou vreiwe doarvan zeggen?
- Niets. Ze 'n hee zij moar te doen, wat da 'k ik wille! antwoordde Guustje op
besliste toon.
Lowiezeken aarzelde. In de grond had zij een innige hekel aan dat plan. Maar wat?
Er moest iets gedaan worden; en liefst zo spoedig mogelijk. De nood dwong.
- We zoen d'r in alle geval iest mee Medám moeten over spreken... en mee menier
Aamidé! meende Lowiezeken.
De droefheid greep haar opnieuw aan; zij brak weer in tranen en snikken uit.
- D' ienigste vreugde, die 'k nog in mijn leven hoa! kreunde zij.
Guustje nam niet veel notitie van haar tranen; hij wenste een spoedige, praktische
oplossing.
- Loat ons direct noar Medám en menier Aamidé toegoan! stelde hij voor.
Lowiezeken durfde haast niet. - O! wa goan ze zeggen! schrikte zij.
Maar Guustje drong aan; hij werd ongeduldig en woelde zenuwachtig met de
handen in de broekzakken.
- Ala toe toe, nou direct zie! Woar zijn ze?
- Ze zitten te goare in de serre...
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- Kom! beval Guustje.
Lowiezeken veegde haar tranen af, klopte het stof van haar werkkleren, volgde
hem, schoorvoetend.
- Es er gien belet? vroeg Guustje bij de openstaande deur van de serre.
- Entrez! antwoordde de stem van meneer Aamidé.
Zij traden binnen.
Madam zat met in de schoot gevouwen handen in een gemakkelijke stoel te
luisteren naar meneer Aamidé, die ook in een gemakkelijke stoel gezeten, haar voorlas
uit een boek. Hij lei een vouwtje in het blad en keek de bezoekers door zijn uilebril
aan.
- Wat es er van ulderen dienste? vroeg hij verwonderd.
Guustje, ietwat waggelend op zijn kromme benen en scharrelend in de broekzakken,
begon in opgewonden tempo te vertellen. Lowiezeken stond naast hem, de wangen
rood van schaamte, de betraande ogen neergeslagen.
- Ah! sapristi! Ah! sapristi! riep verontwaardigd meneer Aamidé, toen Guustje
aan de episode bij ‘dat huis’ gekomen was. Madam had een kleur over haar deftige
wangen gekregen. Zij lei even zenuwachtig de beringde linkerhand over de beringde
rechterhand.
- En doaromme, Medám en menier Aamidé, besloot Guustje zijn ontzettend verhaal,
- hè 'k aan Lowieze veurengesteld van Zulma bij ons in huis te nemen, os 't te minsten
mee ulder gedacht overienkomt!
Er was een hele poos volkomen stilte. Beiden keken strak starend en roerloos naar
Guustje, die nog steeds krampachtig in zijn zakken woelde. Lowiezeken durfde geen
seconde haar bedroefde ogen opslaan. Men hoorde het kriepen van een krekel achter
een bloempot.
Eensklaps wipte meneer Aamidé van zijn stoel en begon zenuwachtig-opgewonden
in de serre te ijsberen.
- Onmeugelijk! Onmeugelijk! We 'n keunen Zulma hier nie missen! D'r moet iets
anders op gevonden worden! riep hij driftig.
- Ha! Os ge gij iets anders weet, menier Aamidé! zei Guustje twijfelend maar
bereidwillig.
- Loat ons doar ne kier rustig op peizen; meschien 'n tijdje
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bij de nonnekes? opperde Madam.
Doch meer en meer wond meneer Aamidé zich op.
- Ge wilt er toch geen non van maken! Dat kan toch immers niet! riep hij, heftig
schouderophalend.
Madam keek hem met strakke ogen aan. Er lag iets kwaadaardigs in haar blik.
- Comme vous vous excitez, ami! berispte zij.
En, inderdaad, meneer Aamidé deed buitengewoon opgewonden. Het leek wel of
hij plotseling door een wesp gestoken was. Hij was zo prikkelbaar geworden na de
oorlog: een reactie na de vele doorgestane angsten en onaangenaamheden. Hij had
nu eindelijk pas enige rust teruggekregen en daar kwam dát nu weer! Neen, meneer
Aamidé wenste beslist geen verdere stoornis noch verandering in zijn leven meer.
Hij was erop gesteld Zulma op het ‘Kasteelken’ te houden. Zij maakte zich zeer
nuttig bij Leonard in de tuin en meneer Aamidé zelf - maar dat bekende hij zo maar
niet in duidelijke woorden - onderging de bekoring van haar gezonde schoonheid en
haar frisse jeugd. Meer dan eens op de dag ging hij wandelen, daar waar ze bezig
was en telkens wanneer het gelegenheid gaf, wisselde hij gaarne een praatje met
haar. Dat was van lieverlede zo een van zijn vaste gewoonten geworden. Hij kon er
haast niet buiten.
- Ik zal met haar gaan spreken! zei hij eindelijk, zich fiks als een kemphaantje
vóór Guustje en Lowiezeken opstellend.
- Goa gij moar gerust noar huis, Verschelde; 'k zal ou loaten weten, wat da ze
gezeid hee!
- Lijk of ge wilt, menier Aamidé! antwoordde Guustje op zijn kromme benen
schommelend. Hij groette met de hand, keerde zich om en verliet de serre. Aan
Lowiezeken, die nog steeds met neergeslagen ogen roerloos staan bleef, werd geen
advies gevraagd.
- Ge meugt uek goan, Louise! zei enkel Madam.
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IV
Meneer Aamidé zette zijn hoedje op, nam zijn stokje, bekeek zich even in de spiegel.
Madam zei niets meer. Nors nam zij het boek op en bladerde wat, als in zwijgend
protest. Zonder een blik liet zij hem gaan.
Hij trippelde over het grintpad, recht naar de bloemen- en groententuin toe. Leonard
was er bezig met spitten en Zulma zuiverde een zinniabed van onkruid.
- Zulma, zei meneer Aamidé met licht trillende stem, - wilt g' hier ne kier komen;
'k zoe ou wa moeten vroagen?
Leonard, die even op zijn spade geleund had opgekeken, ging weer aan 't spitten,
terwijl Zulma vlug oprees en het zand van haar handen en haar kleren klopte. Haar
zachte wangen bloosden, haar mooie ogen schitterden. Zij streek de fijne krulletjes
weg langs de oren en kwam, breed schrijdend tussen de bloembedden, naar meneer
Aamidé toe.
- Wat es er van ouën dienste, menier Aamidé? vroeg ze nederig.
Meneer Aamidé bracht haar buiten 't bereik van Leonards gehoor, achter een dicht
park rododendrons. Daar hield hij haar staan.
- Zulma... Zulma... 'k hè verdriet in ou! begon hij hoofdschuddend.
Het meisje kreeg een hete kleur en sloeg de blik ten gronde.
- Hoe zue datte, menier Aamidé? zei ze met zwakke, gevoileerde stem.
- Ou gedrag Zulma... Mee diene neef van mij...! Hoe es 't toch meugelijk da ge
nie mier verstand 'n hèt!
Zulma kon geen woord meer uitbrengen. Zij stond daar als verlamd en tranen
rolden plotseling over haar hete wangen.
- Hoe es 't toch meugelijk! Hoe es 't toch meugelijk! herhaalde meneer Aamidé,
zijn beide handen in wanhoopsgebaar
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opgeheven.
- Da es azue van 't zelfs gekomen binst den oorlog, menier Aamidé! zuchtte zij
eindelijk.
Er was een stilte. Hij keek haar door zijn uilebril aan en zijn kleine handjes beefden.
Hij legde de rechterhand op haar schouder.
- Ge verstoat toch wel, Zulma, dat doar niets goeds 'n kan van komen. Verstoade
da niet?
Zij knikte zwijgend, dat zij 't wel begreep, dat ze 't met hem eens was.
- Wel... woarom doede dat dan?
Zij wist het niet; zij haalde triestig haar schouders op, om te beduiden, dat zij het
niet wist.
- Madam es kwoad, huel kwoad! voer meneer Aamidé voort.
- Ze wilde zelve noar ou toe komen, moar 'k hè 't heur belet. 'k Zal ou helpen,
Zulmatje; moar ge moet willen meehelpen en mij ien belofte doen. Zilt ge 't doen?
Het meisje aarzelde. Even richtte zij haar betraande ogen naar meneer Aamidé op.
- Zilt ge 't doen, Zulmatje? herhaalde hij dringender, de beide handen op haar
schouders leggend.
Zwijgend en gedwee knikte zij van ja, zonder te weten, wat hij van haar verlangde.
- Da g' hem nie mier 'n zilt zien! Da ge nie mier tegen hem 'n zilt spreken! Da g'
hem nie 'n zilt schrijven!
Het kostte haar zo'n moeite en zij was zo diep bedroefd. Hij moest het tot driemaal
toe met klem herhalen alvorens zij sprakeloos-toestemmend knikte.
- Merci, Zulmatje; merci, lief kind! dankte hij bevend. En hij neeg naar haar toe
om haar te zoenen.
Zij liet het gebeuren, weerloos als een slachtoffer. Hij knelde haar plotseling, in
seniele vervoering tegen zich aan en drukte zijn bevende lippen op haar frisse mond.
- Past op, menier Aamidé; Leonard zoe 't keune zien! zei ze, machinaal de hand
over haar lippen strijkend.
Hij knelde haar nog eens met kracht tegen zich aan en liet haar los.
- 'k Zal veur ou zorgen; ge zil loater rijke zijn! stamelde hij bevend.
En haastte zich weg.
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V
Een week verliep. Moedeloos verrichtte Zulmatje haar dagelijks werk. Vroeger kon
ze soms zo lustig als een vogeltje zingen. Thans hoorde men haar niet meer.
- Zoede gelueven da Zulma studeert! zei soms Leonard met een hoofdschudding.
Hij bedoelde daarmee, dat Zulma aan 't tobben was en voegde erbij met een
geheimzinnige glimlach:
- 't En zoe mij niet verwonderen da z' al mee de knechtejongens in heur huefd zat!
Zo dachten ook wel Jeannette en Hortensken en zij plaagden met hun vragen en
toespelingen Lowiezeken, die aldoor in angst verkeerde en niet wist, wat ze daarop
moest antwoorden. Dan zocht Lowiezeken haar toevlucht bij Madam, die goede raad
gaf en telkens terugkwam met haar voorstel Zulma een poosje bij de nonnekens uit
te besteden. Eigenlijk wenste Lowiezeken niets beter; zij was het met Madam
volkomen eens, maar Madam zelf had een lastige dubbele rol te spelen: van een kant
voedde zij zoveel mogelijk de steeds scherper wordende haat van meneer Aamidé
tegen zijn neef Gontran en diens ganse familie en van de andere kant stelde zij alles
in 't werk om ook Zulmatje uit het ‘Kasteelken’ weg te krijgen. Maar hier stuitte zij
telkens op het hardnekkig verzet van meneer Aamidé, die daar absoluut niet wilde
van horen. Hij werd onmiddellijk driftig, zodra Madam daar ook maar eventjes over
begon. Het had reeds meer dan eens minder aangename woordenwisselingen tussen
hen teweeggebracht, en het was niet te voorzien, waarop die steeds verscherpende
toestand ten slotte zou uitlopen, toen de gebeurtenissen zelf de meest onverwachte
oplossing brachten.
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VI
Die middag - een zondagmiddag - was Zulma met een paar dorpsvriendinnetjes naar
de kermis in een nabijgelegen dorp vertrokken. Lowiezeken had dat eigenlijk liever
niet zien gebeuren; maar kondt gij een jong meisje van bijna twintig, zulk een
onschuldig pleziertje, vooral in gezelschap van andere meisjes, verbieden? Zij zouden
er een beetje rondslenteren en misschien een rondeke dansen; en trouwens: Zulma
had ten stelligste beloofd, dat zij vóór valavond weer thuis zou zijn.
't Werd zes uur... zeven uur... halfacht. Lowiezeken was reeds een paar maal op
de stoep gaan kijken, waar Zulma toch zo lang bleef. De zon ging reeds onder in een
gloed van goud, over de donkerende daken van het dorp en Lowiezeken begon erg
ongerust te worden. Zij zag Boesken passeren, die waarschijnlijk ook wel die kant
uit was geweest en vroeg hem in 't voorbijgaan:
- Boesken, komde gij uek van Vanneloare?
- Joajik, Lowieze! antwoordde Boesken.
- Hedde gij onz' Zulma ginter nie gezien?
- Joajik, moar 't es al ne huelen tijd geleën. Ze zat op de peirdekesmeulen mee
Zulma Speybroeck en Eematsje Geirnoart.
Dat bericht stelde Lowiezeken weer enigszins gerust. Als ze bij haar vriendinnen
gebleven was, dan zou ze natuurlijk ook wel met haar vriendinnen terugkeren. Zij
dankte Boesken voor de mededeling en keerde zich juist om, om weer binnen te
gaan, toen Boesken haar nog nariep:
- Ha, kijk, Lowieze, Zulma Speybroeck en Eematsje Geirnoart komen doar zjuust.
Ze zillen ou beter beschied keune geven of ikke!
Verbaasd keek Lowiezeken om en zag inderdaad de twee
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meisjes aankomen. Zij ontstelde hevig, dat Zulma niet bij hen was. De meisjes
naderden met snelle tred, in een soort opwinding, toen zij Lowiezeken op de stoep
van 't ‘Kasteelken’ ontwaarden. En juist op 't ogenblik, dat Lowiezeken hun ging
toeroepen: - Woar es toch onz' Zulma?, riep Zulma Speybroeck tot haar:
- Lowieze, es ulder Zulma al thuis?
- Ha ba nien z' jong! schrikte Lowiezeken. - Es ze zij mee ulder nie meegekomen
dan?
- Ha ba nien z' jong! We 'n hên wij heur nie mier gezien! antwoordden de meisjes
onthutst.
- Och Hiere toch! Och Hiere toch! En ze zat mee ulder op de peirdekesmeulen!
kreunde Lowiezeken.
- Hawèl joa z' en 't es zjuust doarachter da w' heur nie mier gezien 'n hên! lichtte
Eematsje toe.
Lowiezeken brak in tranen uit.
- Och Hier, och Hier, och Hiere! snikte zij onbedaarlijk.
Boesken was luisterend op een afstand blijven staan. Hij kwam weer naar
Lowiezeken toe en zei:
- Lowieze, den boas zal wel thuis zijn, peis ik. Wil ik hem vroagen, dat hij ne kier
mee zijnen odemobiel tot aan Vanneloare rijdt? Hij zal heur meschien onderwig
tegenkomen?
- O joa g' Boes, os 't ou b'lieft! smeekte Lowiezeken.
Boesken spoedde zich naar Guustjes huis en enkele minuten later zag zij Guustje
in wilde vaart met zijn automobiel voorbijrijden.
Een gedachte schoot door Lowiezekens brein. Wie weet of Zulma niet bij vader
en moeder was. Het gebeurde wel eens, dát zij daar 's zondagsavonds heenging.
- Voader... moeder...! viel Lowiezeken gejaagd bij haar ouders binnen, - es Zulma
hier niet?
- Zulma, ba nien z'! antwoordden zij verwonderd.
Lowiezeken kon haar wanhoop niet meer beheersen. Zij snikte, op een stoel
ineengezakt:
- Ze zal wiggeluepen zijn! 'k Voel het! We 'n zillen heur nie mier zien!
- Wiggeluepen! gilde Tieste met gebalde vuisten; - mee wie zoe ze wiggeluepen
zijn?
Lowiezeken schrikte bij 't herdenken aan haar vroeger mis-
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handeling. Zij wisselde een wanhoopsblik met moeder Dorté, wier ogen van angst
stonden opengesperd.
- 'k 'n Weet niet; 'k 'n weet niet! kreunde zij bevend. - Guust es noar Vanneloare
mee zijnen odemobiel. Hij zal heur meschien tegenkomen.
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VII
't Was ruim halfelf toen Guustje met zijn auto onverrichterzake in het dorp terugkwam.
Hij had niets van haar gemerkt, maar wel een en ander vernomen; en de berichten,
die hij meebracht waren allesbehalve van geruststellende aard.
Zij was voor 't laatst gezien geweest, alleen, in ‘nen kreuzeté’1. kort nadat ze gezien
werd in gezelschap van Zulma Speybroeck en Eematsje Geirnaert, op de
‘peirdekesmeulen.’ Het kon toen ongeveer vijf uur zijn. Wat ze daarna zou gedaan
hebben klonk onzeker en tegenstrijdig. Een nicht van Guustje, die te Vannelare
woonde, meende haar ontmoet te hebben, even vóór zes uur, op weg naar 't station,
waar zij waarschijnlijk de trein ging nemen naar de stad. De nicht van dat nichtje,
die Zulma ook min of meer kende, sprak dit echter tegen en geloofde, dat zij haar
zien zitten had in een automobiel met twee heren en nog een andere juffrouw. Maar
ook zij was er toch niet zo volstrekt zeker van. Het enigste wat men als vast kon
aannemen was, dat zij sinds lang het kermisdorp verlaten had en reeds uren had
moeten thuis zijn.
Madam en meneer Aamidé, die opgebleven waren om Guustjes terugkomst af te
wachten, hoorden, omringd van hun bediening, met verschillende gevoelens, die
ontstellende berichten aan. Lowiezeken, aan een totale wanhoop ten prooi, schreide
zonder ophouden. Jeannette en Hortensken stonden stom en roerloos van ontzetting
met de handen in elkaar geslagen en Madam had een vreemde uitdrukking op haar
gelaat: iets buitengewoon straks en strengs, alsof haar ganse wezen zich van
verontwaardiging en afkeer stramde, terwijl er tegelijkertijd een soort triomfglans
in haar ogen schitterde,

1.

Kiekkast.
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alsof zij zeggen wou: heb ik het niet voorspeld, en kon het anders dan verkeerd
aflopen met zo 'n ding? Maar wie het ergst van allen van streek was, dat was meneer
Aamidé. Hij stond van woede op zijn schrale beentjes te trillen en tot tweemaal toe
viel zijn uilebril op de grond, zo heftig trok en grijnsde heel zijn aangezicht. Hij
twijfelde er geen ogenblik aan of het hele spelletje was op touw gezet door zijn neef
Gontran en hij schreeuwde dreigend, in toenemende opgewondenheid en
overprikkeling:
- De schurk! De schelm! 'k Zal hem bij de politie aanklagen! En 'k zal hem
onterven, hem en zijn hele familie, tot de laatste cent, tot de allerlaatste cent!
- Ami, je t'en prie, calme-toi! Que doivent penser les sujets! trachtte Madam hem
te bedaren.
Maar hij wás niet te bedaren. Hij kermde trippelend in seniel gekreun, alsof hij
onder lichamelijke pijnsteken gefolterd werd; en toen voor de derde maal zijn uilebril
van zijn neus viel, schopte hij hem razend weg en vloekte daarbij; vloekte als een
razende ketter, zó dat Jeannette en Hortensken een angstgil slaakten, terwijl Madam,
buiten zichzelf over zulk een vernederend gebrek aan zelfbeheersing, trots als een
pauw, met blakende wangen de kamer verliet.
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VIII
Het was een droeve nacht op 't ‘Kasteelken.’ Meneer Venneman, die reeds te bed
lag, stond, door het geraas in zijn slaap gestoord, op en kwam beneden om nieuws.
Hij begreep slechts vaag waarover het ging en sukkelde weer naar boven. Meneer
Aamidé, stug en koppig ondanks het zacht aandringen van Madam, wilde helemaal
niet naar bed en ook Lowiezeken zou opblijven, in haar smart vernield, alleen met
haar wanhopige droefheid, op een laag stoeltje in de naakte, dode keuken.
De uren vervlogen, kwellend, moordend langzaam. Lowiezeken hoorde twaalf
uur slaan..., en dan een... en dan twee. Zou die nacht van foltering nooit eindigen?
Zou Zulma niet terugkomen, al werd het vier, al werd het vijf, al werd het zes uur 's
ochtends? Om halfdrie hoorde zij een vaag gerucht in huis. Was Zulma daar toch
eindelijk? Met bonzend hart vloog zij gespannen luisterend overeind en opende de
keukendeur op een kiertje. O! droevige teleurstelling! 't Was meneer Aamidé, die,
met een blaker in de hand, eindelijk naar boven strompelde. Lowiezeken zag de kaars
in zijn hand trillen en hoorde hem nijdig brommen. Hij zag haar niet. Zij schoof de
keukendeur dicht en zakte weer in wanhoop op haar stoeltje neer.
Toen Jeannette om zeven uur benedenkwam, vond zij haar daar nog zo zitten.
- Nog niet thuis? vroeg Jeannette met schrikogen.
Somber schudde Lowiezeken het hoofd.
Hortensken volgde Jeannette op de hielen. Zij liep op de tenen, als in een huis,
waar een dode ligt. Meewarig, zonder een woord te bespreken, keek zij Lowiezeken
aan.
- Lowiezeken, zei Jeannette, - ge zit doar nog mee ou schoens aan. Doe ze gij uit,
jong, en trek gij ou sletsekes aan.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 3

775
Goedig boog zij naar Lowiezeken en hielp haar de pantoffels aantrekken. Toen stak
zij 't fornuis aan en gaf Lowiezeken al spoedig een kop warme koffie.
- Drink gij da uit, jong, da zal ou deugd doen.
Om acht uur kwam Madam beneden.
- Nog niet thuis? vroeg zij op haar beurt.
- Nie Medám! antwoordde Lowiezeken met doffe stem.
- We zillen de politie verwittigen! zei Madam.
Moeder Dorté kwam aanbellen en 't ogenblik daarna ook Guustje. Moeder Dorté
schreide en Guustje was heftig opgewonden. Hij wroetelde in zijn zakken en zei, dat
hij er dadelijk weer op uit ging met zijn auto, en dat hij haar zou opsporen, al moest
hij haar tot Parijs narijden.
Madam was erg uit haar humeur door al dat heen en weer geloop. Zij zei aan
Hortensken, dat meneer Aamidé zich niet goed voelde en dat hij zijn ontbijt op zijn
kamer zou gebruiken. Jeannette en Hortensken haastten zich zoveel zij konden en
de ongewenste bezoekers dropen af.
Het kon zowat tien uur geworden zijn en de spanning nam steeds toe, toen
plotseling het telegramdragertje verscheen met een telegram voor Lowiezeken.
- Veur mij! gilde Lowiezeken, ontsteld overeind springend.
- Joa, en ge moet hier aftiekenen! zei 't jongetje haar een bulletintje voorhoudend.
Lowiezeken kon haast niet. 't Was of ze flauw ging vallen en even werd het als
nacht voor haar troebele ogen. Zij krabbelde eindelijk iets onleesbaars en scheurde
de omslag met bibberende vingers.
- O! O! O! kreet zij, als in verwildering.
- Wat es 't? riepen Jeannette en Hortensken.
Het blaadje viel uit Lowiezekens handen en in zwijm zakte zij neer.
- Toe... toe... toe... azijn... en 'n glas woater! gilde Hortensken.
Zij tilden Lowiezeken op en zetten haar neer in een oude zetel. Jeannette bette de
slapen en de neusvleugels met azijn, Hortensken sproeide waterdroppels over het
gezicht. Lowiezeken kwam weer bij.
- O!... O!... O! kreunde zij onbedaarlijk.
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Hortensken raapte het telegram op en las:
IK BEN VERTROKKEN. WEES NIET ONGERUST. BRIEF VOLGT. ZULMA.

De brief kwam de volgende ochtend. Hij was niet lang, maar hield een wereld in.
Moeder,
Ik neem de pen in de hand om u te laten weten dat ik alzoo niet langer leven kan.
Mijnheer Gontran is mij in zijnen auto komen afhalen en wij gaan te zamen ons leven
in. Gij moet niet ongerust zijn over mij, er zal mij niets ontbreken, want mijnheer
Gontran zal voor mij zorgen alsof het voor zijn eigen was. Hij bezit geld genoeg om
ons beiden in rijkdom te laten leven, zoodat gij hoegenaamd niet ongerust moet zijn
over mij. Ik zeg u niet waar wij zijn, noch waar wij naar toe gaan, maar dat is
hetzelfde, ik heb alles wat mijn hart verlangt, en gij moet u niet ongerust maken over
mij. Ik zal later wel weer van mij laten hooren en ik hoop van harte dat wij malkander
later gelukkig zullen weder zien. Ik zal u niet vergeten en u van tijd tot tijd eens
schrijven. Nu neem ik van u afscheid, moeder, zoo niet met het hart, dan toch met
de pen,
uwe verkleefde dochter,
ZULMA.
Lowiezeken zei eerst niets, toen ze die brief gelezen had.
Door overmaat van verdriet was ze eensklaps hard en stug geworden. Zij liet hem
lezen aan Madam, met verzoek hem ook aan meneer Aamidé te overhandigen. Zij
hoefde hem niet terug te hebben. Zulma was dood voor haar.
- Moeder... ze noemt mij moeder! schimpte Lowiezeken bitter. - Da es den ieste
kier van heur leven, da ze mij moeder noemt. Moar, 't mag uek de loaste kier zijn.
Z' es dued veur mij!
- Joajoa, Louise! zei Madam met strenge blik. - Hoadde moar mijne road gevolgd!
Hoad' heur moar op tijd bij de nonnekes gedoan!
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- 't Was al te loate, Medám; 't kwoad zat er al in! antwoordde stug Lowiezeken.
Haastig kwam meneer Aamidé aangetrippeld.
- Hawèl...? Hawèl? vorste hij gejaagd.
- Lisez-moi ça! zei Madam hem de brief aanreikend.
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IX
De tijd verliep en van Zulma was niets meer te horen. Meneer Aamidé had bij de
politie een door Lowiezeken ondertekende klacht tegen zijn neef Gontran ingediend,
wegens ontvoering van een minderjarige; doch dat bleek geen uitslag op te leveren.
Trouwens, die minderjarigheid van Zulma was al zeer betrekkelijk: zij zou weldra
negentien worden.
Er verliepen weken... en er verliepen maanden. Lowiezeken wilde zelfs van Zulma
niet meer horen. Haar naam mocht in haar tegenwoordigheid niet meer genoemd
worden. - 'k Ben heur al lank vergeten! beweerde zij soms vinnig, wanneer Jeannette
of Hortensken bij toeval nog op haar zinspeelde. En wanneer haar vader soms in
woede uitbarstte en dreigde de kop in te slaan van die slet, die zijn goede naam aan
de schandpaal had gespijkerd, dan haalde Lowiezeken de schouders op en zei bitter
minachtend:
- O! zoede gij veur azue iene in 't kot willen goan zitten!? 't Es nog wel de moeite
weird!
Maar vader Tieste grijnsde en knelde de vuisten:
- 'k Hè ou indertijd gestraft lijk of ge 't verdiende; raasde hij, - moar hoa 'k ou nog
wa mier gegeên, ge 'n zoedt meschien da schandoal op de weireld nie gebrocht hên!
Strak, met felle blik, keek Lowiezeken hem op zulke ogenblikken aan. Zij was zo
bang niet meer voor hem en al haar vroegere zachtheid en gelatenheid was door het
ongeluk in wrange wrok veranderd.
- 't Zal zeker nog wel mijn schuld zijn, wat er mee heur gebeurd es! durfde zij te
zeggen. - 'k Ben ik het zeker, die heur in kennesse gebrocht hè mee die smeirlap,
ginter over d'Hollandsche grenze!
Zo durfde Lowiezeken nu soms spreken, ondanks de stomme smeekgebaren van
moeder Dorté, die gewelddaden vreesde.
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En Tieste had daar niets meer op te antwoorden. Hij droop vloek-brommend met
gebalde vuisten af en raasde, dat hij die ploert zou neerschieten, als hij hem ooit
ergens tegenkwam. In al haar wrangheid en verbittering had Lowiezeken echter één
goede vriend gevonden, die medelijden met haar had en haar dat gevoel in
zachtmoedige genegenheid betuigde: Boesken Veugeloars, die overdag bij Guustje
werkzaam was.
Somtijds, wanneer Lowiezeken even in de schemering haar ouders kwam opzoeken,
zat Boesken op een stoel vóór zijn open deurken uit te rusten. Hij groette vriendelijk
Lowiezeken en als er gelegenheid voor was, maakte hij gaarne een praatje met haar.
- 't Goa nog altijd goed mee ou, Lowieze? begon Boesken. En hij glimlachte haar
minzaam toe, met een goedige uitdrukking op zijn mager, bleek gelaat, dat enigszins
door de pokken was geschonden.
Over Zulma sprak hij nooit, uit een gevoel van ingeboren kiesheid. Maar
Lowiezeken voelde een onuitgedrukt medelijden met haar in alles wat hij zei, en dat
deed haar innig goed. Zij waren twee eenzamen op de grote wereld en voelden
instinctmatig elkanders leed.
Eens, toen ze daar langs kwam, stond Boesken in zijn open deurgat, als 't ware
haar op te wachten en zei:
- Lowieze-jong, voader en moeder 'n zillen nog niet thuis zijn. Ze zijn noar ulder
land om eirdappels. Wilde gij en attendant bij mij 'n beetse binnenkomen?
- Ha! 'k zoe keunen, Boesken! antwoordde Lowiezeken, vriendelijk glimlachend
dwars over de straat schrijdend.
Boesken ging haar voor, als om haar de weg te wijzen, en zij volgde hem in het
donkerig keukentje, dat doodeenvoudig was gemeubileerd met enkele stoelen, een
tafel en een kasken. Tegen de wand hingen foto's van zijn zoons in militair uniform
en boven op de schoorsteenrichel prijkte, in een lijst onder glas, een schelgekleurd
Alziend Oog, met het bekende opschrift in grote drukletters ‘God ziet mij’ en ‘Hier
vloekt men niet.’
- Zet ou! zei Boesken, een stoel aanbiedend.
Lowiezeken nam plaats en Boesken ging tegenover haar zitten, de elleboog geleund
op de rand van de tafel.
- 't Es vandoage nog goe weer, ne woar? meende Lowieze-
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ken, de beide handen even roerloos in de schoot gevouwen.
- 't Goa nogal! zei Boesken, door het raampje kijkend. - De petoatters zillen goe
zijn van de joare en d'r zijn d'r vele!
Er viel een stilte. Zij leken dadelijk uitgepraat. Eentonig tikte de klok in de hoek
naast de haard. Lowiezeken keek naar de foto's van Boeskens zoons aan de wand.
- En goan ze zij nou toch woarlijk ginter in 't Fransche blijven? vroeg ze na een
poos.
- O, ba, joa z' jong! antwoordde Boesken ietwat neerslachtig hoofdschuddend. Doar 'n es gien doen mier aan. Ze 'n willen zij van den Belziek nie mier weten.
- Schrijven ze nog dikkels? vroeg Lowiezeken belangstellend.
- Bijkans noeit! zei Boesken gelaten.
- Dien oorlog hee toch kwoad gedoan! zuchtte Lowiezeken. Boesken mijmerde,
de ogen star, als in verre gepeinzen. Hij hoofdschudde en glimlachte zwakjes.
- Ne meins, zei hij, - hee joaren lank in angst en vrieze geleefd binst den oorlog
en 't es nog deur de vrede da g'ou kinders kwijt geroakt. Da es de nieuwen tijd, jonk!
De kinders 'n kennen ulder ouërs nie mier! Ze 'n hên ze nie mier nuedig! Lowiezekens
ogen kwamen vol stille tranen. Zij dacht aan haar eigen dochter, die van haar
weggelopen was. Zij voelde haar eigen diepe leed in dat van Boesken en keek hem
medelijdend en meteen zelfmeewarig aan.
- Och Hiere, jonk, os ze zij uek zonder ons gelukkig zijn! filosofeerde hij.
Lowiezeken knikte. Zo was het. Boeskens zoons waren gelukkig in den vreemde
zonder hun oude vader, die ze nooit meer zagen; en ook Zulma was gelukkig...
gelukkig in haar schande, ver van haar droeve moeder, die nog altijd om haar treurde.
Daar kwamen vader Tieste en moeder Dorté voorbij het raampje, met een halfvolle
mand aardappelen, die zij samen droegen. Lowiezeken stond zuchtend op.
- Ala, Boesken, de goen oavend en merci, zulle! dankte zij voor de korte
gastvrijheid.
- Goen oavend, Lowieze, en os 't veuren valt, zulle!
Hij leidde haar uit tot op de drempel, knikte haar nog eens stil-vriendelijk toe, zag
haar in Tiestes huisje verdwijnen...
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X
Toen kwam er eensklaps een gebeurtenis! Op een ochtend bracht de postbode een
vrij lijvig pak mee voor Lowiezeken.
- Veur mij nogal! verbaasde zich Lowiezeken.
- Joa, en 't riekt goed, zulle! Riek ne kier! glimlachte de nieuwsgierige bode haar
het pak reikend.
- Van woar komt dat? vroeg Lowiezeken.
- Uit 't zuijen van Frankrijk; uit Nice. Kijk, ge keunt het zien aan 't adres.
Lowiezeken durfde 't touwtje haast niet lossnijden. Zij riep naar Jeannette en
Hortensken om hulp.
- Ha moar jongens toch! riep Jeannette de handen in elkaar geslagen. Zij knipte
het touwtje door en opende het pak.
- Ooo!... kreten zij alle drie in verrukte verbazing.
Het was een pracht-bezending gekonfijte vruchten: peren, pruimen, kersen,
abrikozen, om van te duizelen. 't Was iets als uit 't Beloofde Land, iets waarvan men
droomt zonder het ooit verwezenlijkt te zien. Geen van de drie vrouwen durfde het
wonder aan te raken. Zij staarden ernaar met een soort aanbiddende bewondering en
Lowiezeken had een instinctmatige beweging om er het mooi-versierde deksel weer
op te leggen, toen zij een papiertje bemerkte, dat daar in een hoekje dichtgevouwen
zat. Zij nam het, ontplooide het met bevende vingers en las:
Met de complimenten van Zulma, voor moeder en familie.
Een gloeiend rood kleurde plotseling Lowiezekens wangen en zij liet 't papiertje
vallen, of het in haar vingers brandde.
- O! kreet zij, - O!... met grote, starre ogen als van afschuw.
- Van Zulma? vroegen Jeannette en Hortensken met trillen-
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de nieuwsgierigheid.
- Joa.
Er was een ogenblik volkomen stilte.
- 'k 'n Wille da niet! 'k 'n Moet da nie hên! riep plotseling Lowiezeken, met een
gebaar van heftige afkeer. En zij duwde ruw de mooie doos opzij.
Jeannette en Hortensken bleven ernaar staren, stom en roerloos. Zij begrepen
Lowiezekens weerzin; maar 't was toch zulk een prachtige doos, en 't rook zo heerlijk
lekker en Jeannette kon niet nalaten zich even voorover te buigen en een van de
mooie vruchten met de vinger te bevoelen.
- O! ik zoe toch willen weten hoe da ze da moaken! verzuchtte zij.
Lowiezeken beefde. Haar konen vlamden en haar ogen keken boos.
- 'k 'n Moet da nie hên! herhaalde zij vinnig. - Eet het gulder moar op os ge wilt.
- 'k Zal ze veur ou bewoaren! zei Jeannette.
- Nie nuedig! grijnsde Lowiezeken. - Moar steek ze wig, da Medám of menier
Aamidé ze nie 'n zien.
Jeannette nam de mooie doos voorzichtig op en droeg ze weg gelijk een heiligdom.
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XI
Er kwam weer een brief van Zulma:
Lieve Moeder,
Ik heb in lang geen nieuws van mij laten hooren en gij zoudt wel kunnen peizen, dat
ik u allen vergeten ben, maar het is zoo niet, ik denk heel dikwijls aan u allen en ik
heb u eenen tijd geleden eene schoone doos met vruchten gezonden en ik hoop, dat
gij die smakelijk zult opgegeten hebben.
Nu, moeder, moet ik u het een en 't ander van mij vertellen. Ik heb wel begrepen,
dat gij niet content zult geweest zijn over mijn gedrag; maar ik kon er niets aan doen,
moeder, ik zag meneer Gontran te danig geerne. Nu, moeder, moet ik u zeggen dat
wij te zamen met den automobiel op reis vertrokken zijn en dat er in Parijs een kindje
geboren is, een meisje dat onder de voornamen van Elvire, Marie, Christine gedoopt
is. Het is een danig schoon gezond kindje en ik ben zeker, dat gij er zot van zoudt
zijn als gij het moest zien. Ik zal binnenkort haar portret laten maken en het u
opzenden. Nu moeder, gij moet ook weten, dat ik heel zwak en ziek ben geweest na
de geboorte van Elvierken en het is daarvoren dat ik hier zit in het Zuiden van
Frankrijk, waar het altijd zacht en warm is en een paradijs van schoone bloemen.
Mijnheer Gontran is nog altijd bijzonder goed en vriendelijk voor mij en hij laat mij
zoo weinig mogelijk alleen. Maar een jonge man als hij kan toch niet altijd op een
verzwakte vrouw zitten kijken en hij is nu met een paar vrienden in zijnen auto een
reis door Italië gaan doen. Ik heb hier goeden oppas en niets te kort, want mijnheer
Gontran doet zaken, waar hij heel veel geld mee verdient en als wij van hier weggaan
zal hij voor mij een appartement huren in Brussel, waar ik dan
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waarschijnlijk wel voor goed zal blijven wonen. Gij kunt denken, moeder, dat het
wel chic zal zijn, want ik krijg ook eenen automobiel van hem voor mijn eigen
gebruik, met eenen chauffeur, die hij betaalt als wij in Brussel zijn.
Nu moeder, ik denk wel, dat ik hier nog heel den winter zal moeten blijven. Schrijf
mij toch eens hoe gij het allemaal stelt. Gij moet maar op het adres schrijven: Madame
Zulma Vereecke, Nice, poste-restante. Ik zou heel gaarne willen weten hoe het is
met u, en met vader Tieste en moeder Dorothée. Doe mijn komplimenten aan
Jeannette, Hortensken, Leonard en ook aan mijnheer en madame Aamidé. En schrijf
mij sitoe zoo gauw mogelijk.
Uwe verkleefde dochter,
ZULMA.
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XII
- Lowieze, wil ik heur ne kier schrijven os ge gij nie 'n wilt? stelde Hortensken voor,
toen Lowiezeken haar Zulma's brief had laten lezen.
Lowiezeken bleef nurks en onwillig. Zelf zou ze niet schrijven, geen sprake van.
Zij schaamde zich diep over haar dochter, die het onwaardige, vernederende,
onzedelijke van haar levensverhouding niet eens scheen te beseffen. Was de wereld
dan zó veranderd, dat het niet meer als een schande, maar haast als een eer gold een
onwettig kind te hebben? Want zo was het toch en zo zou het ook blijven. Meneer
Gontran sprak niet van met Zulma te trouwen; hij dacht er blijkbaar niet aan. Hij
betaalde haar; hij kocht haar, meer niet. En Zulma was daarmee tevreden, voelde de
oneer niet. Voor haar, Lowiezeken, was de wereld onmeedogend hard en wreed
geweest. Haar ganse leven was door die ene fout, door het bedrog van de man
verwoest geweest. Zulma, daarentegen, klaagde niet, werd rijk beloond. Waarom
dat groot verschil voor één en dezelfde daad? Lowiezeken begreep het niet en bleef
verbitterd. Neen; zij zou niet schrijven. Maar wilde Hortensken schrijven, zij kon
het niet beletten. Hortensken moest maar weten wat ze deed.
Hortensken schreef:
Beminde Zulma,
Ik neem de pen in de hand om u te laten weten den staat van mijn gezondheid en
verhoop van u hetzelfde. Uwe moeder heeft die schoone doos met vruchten en uwen
brief goed ontvangen. Ja, Zulma wat zal ik daarvan zeggen. Uwe moeder heeft het
zeker zeer kwalijk genomen, dat gij alzoo met dien heer weggelopen zijt en het heeft
lang geduurd aleer zij naar
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die schoone vruchten wilde kijken. Zij had ze aan Jeannette en aan mij weggegeven
en wilde er hoegenaamd niet van proeven, maar wij hebben er heel vele van de fijnste
en de schoonste voor haar bewaard en eindelijk hebben wij er eenige in haren mond
gekregen en zij moest bekennen dat zij nog nooit van haar leven zoo iets fijns geëten
had. Ook aan moeder Dorté hebben wij er van gegeven en die vroeg niet beter of er
van te mogen smullen. Wij hebben er ook aan vader Tieste van gepresenteerd, maar
die zei dat het smeirigen bucht was en moest er niets van hebben. Nu Zulma ik denk
wel als gij hem een pak toebak of een kasken sigaren afzond, dat hij wel anders zou
klappen.
Wel Zulma wat gij daar schrijft dat er een kind geboren is en dat het zulk een
schoontje is! Ach, daar is nu niets meer aan te doen en wat gebeurd is, is gebeurd.
Wel, ik heb zoo een gedacht dat het Lowieze toch aan heur harte zou pakken als zij
het kon zien en gij en moogt niet nalaten haar een portret van het kindje te zenden.
Het is nu eenmaal zoo en er is niet aan te doen, maar ik beken dat ik het heel geerne
eens zou zien en Jeannette ook, daar ben ik zeker van. Welnu Zulma als het nu toch
zoo verre komt dat gij naar Brussel gaat wonen en eenen automobiel krijgt, dan moest
gij er toch eens naar hier mee komen en ons het kindje laten zien. Nu, Zulma, dat
gaat hier nog altijd lijk of het pleegt. Madam heeft onlangs eenen brief ontvangen
van dienen Duitschen docteur, gij weet wel, mijnheer Schwarz, die hier heel den
oorlog is geweest. Hij is weer in zijn land en stelt het goed, schrijft hij en hij zou
heel gaarne de familie nog eens komen bezoeken. Maar Madam zegt, dat zij meer
dan genoeg heeft van de Duitschers, al was dat eenen braven man en zij heeft op
dienen brief niet geantwoord. Van de andere kerels, die hier waren is niets meer te
hooren geweest, maar het schijnt toch wel dat dien baron, ge weet wel met dat ronde
glas voor zijn rechterooge op het einde van den oorlog door zijn eigen mannen
doodgeschoten is omdat hij zulk een eeuwige beeste was voor de meinschen.
Nu Zulma verder is dat hier nog altijd hetzelfde. Mijnheer is ne sukkelaare lijk of
gij weet, maar Madam en mijnheer Aamidé zijn nog altijd felle duvels. Madam en
spreekt nooit
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meer van u en dat is maar beter ook, maar mijnheer Aamidé is geweldig kwaad op
zijn familie, sitoe op mijnheer Gontran en hij zegt aan al wie 't hooren wilt dat hij
ulder allemaal tot den laatsten cens zal onterven. Maar Zulma weet gij wat voor een
gedacht dat ik altijd gehad heb: dat mijnheer Aamidé u geirne zag en dat hij het niet
en kon uitstaan van jaloerschheid dat gij het lief van mijnheer Gontran geworden zijt
en Jeannette is van 't zelfde gedacht.
Nu Zulma met deze woorden ga ik eindigen met de pen maar niet met het hart en
verhoop dat gij daar eens zult over denken om met het kindje eens naar hier te komen,
anders zullen wij het wel nooit te zien krijgen.
Uwe verkleefde
HORTENSE.
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XIII
Die zondag was het ganse dorp in rep en roer. Het werd eerst heftig tegengesproken,
dan weer met volle zekerheid beweerd, dan nog eens als iets al te geks verworpen
tot het eindelijk vast en zeker stond in ieders overtuiging: Zulma kwam die namiddag
haar kind, haar onwettig kind, haar bastaard aan haar grootouders en moeder vertonen!
Het leek iets ongehoords, maar 't was zo: ze zou komen! Schaamtevrij! riepen de
opgewonden mensen. Schaamtevrij, dat was ze, dat wisten ze reeds lang; maar dat
ze zó iets durfde, het overtrof toch alles! Waar bleef nu Tieste met al zijn dreigementen
van haar de kop in te slaan? En wat was er geworden van Lowiezekens
onverzettelijkheid, Lowiezeken, die weken lang niet eens had willen proeven van
die prachtige, fijne vruchten, die haar fameuze dochter uit het zuiden van Frankrijk
had gezonden? Haha! Tieste had uit Brussel menig pakje lekkere tabak en menig
kistje geurige sigaren ontvangen; en Lowiezeken?... die was ineens om zo te zeggen
gek geworden van ontroering, toen zij die prachtige fotografie gekregen had van
Zulma met het kind!
Madam hoorde ervan, en ook meneer Aamidé. Zij ontboden Lowiezeken in de
serre.
- Es da woar, Louise, da Zulma hier vandoage komt mee... mee da kind!
- O! hier niet, Medám! schrikte Lowiezeken, in de waan dat Madam een bezoek
op 't ‘Kasteelken’ bedoelde.
- Ha 't 'n zoe moar dat aan mankeren! riep Madam verbolgen uit de hoogte. - Hier,
op 't dorp, wil ik zeggen.
- Z' hee zij toch geschreven da ze geschikt was van te komen, antwoordde
Lowiezeken deemoedig.
Madam sloeg de handen in elkaar en meneer Aamidé begon driftig te ijsberen.
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- Hoe es 't toch meugelijk, Louise, da ge zue iets toeloat! Lowiezeken kreeg tranen
in de ogen.
- Wa kan ik doar aan doen, Medám! En uek... en uek... het her te spreekt toch!
- Hier 'n mag ze nie komen! Hier 'n mag ze giene voet over de zulle zetten! beval
meneer Aamidé met sidderende stem. - Ze 'n zal hier nie komen, menier Aamidé; ge
meug gerust zijn! deemoedigde Lowiezeken met van ontroering hijgende stem.
- W' hên alles veur heur gedoan! W' hên heur behandeld of z' ons eigen kind was
en dát es onze luen! riep meneer Aamidé in heftige, opgewondenheid. - 't Es 'n
schande, 'n schande!
- Du calme ami, du calme! suste Madam.
Lowiezeken zuchtte:
- 'k Zoe 't ik uek liever anders g' had hên, Medám; moar da klein schoapken 'n kan
da toch nie helpen. 'k Zoe 't ik toch ne kier wille zien.
Met een deftig gebaar beduidde Madam, dat ze gaan mocht en zelf rees zij op om
door een wandelinkje in de tuin meneer Aamidé tot bedaren te brengen.
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XIV
Om drie uur stond een dichte menigte in de Zijstraat, om en bij het huisje van vader
Tieste en moeder Dorté. Boesken zat al van vóór twee uur op een stoel vóór zijn
gevel en Zulma's vroegere vriendinnen: Zulma Speybroeck en Eematsje Geirnaert,
op hun uiterst best gekleed, liepen onophoudend heen en weer. Ook Guustje
Verschelde was reeds een paar maal verschenen, driftig wroetelend in zijn
broekzakken, telkens ongeduldig starend in de richting van waar de auto vermoedelijk
komen zou. Hij was een ogenblik van plan geweest hem tegemoet te rijden, maar
dat was gekheid; hij had er van afgezien en verbeet nu zijn ongeduld in
zenuwachtig-opgewonden afwachting.
Tiestes huisje was de vorige dag grondig schoongemaakt, als voor een
buitengewoon voornaam bezoek. Lowiezeken had heimelijk wat meegeholpen; en
ook Hortensken was even uit 't ‘Kasteelken’ weggeglipt om frisse, witte gordijntjes
voor de raampjes te hangen. Vader Tieste, vers geschoren en gewassen, droeg het
nieuwe pak, dat Zulma hem de vorige week uit Brussel had gezonden en rookte een
sigaar; en moeder Dorté zag er uit als een dame, van top tot teen door Zulma in 't
nieuw gestoken, het haar netjes gekapt onder een mutsje met zwarte kant. Men mocht
ervan denken, wat men wilde, meende Boesken, Zulma had de dingen goed gedaan.
Om vijf minuten over drie had er eensklaps een beweging plaats, tegenover 't
‘Kasteelken.’ Een troepje bengels kwam hollend om de hoek gedraaid, bleef staan,
hurkte neer, keek in de richting van de steenweg en rende weer met wild gejuich de
Zijstraat in. En haast op 't zelfde ogenblik was daar een prachtige limousine, langzaam
rijdend, in zacht geglinster van panelen, bestuurd door een statige chauffeur in livrei,
die een pet droeg met vergulde rand. Een witgeschoelde hand
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daarbinnen tikte op de voorruit en, terwijl de menigte joelend opzij drong, gleed de
mooie auto tot vóór Tiestes huisje en hield daar stil. De chauffeur stapte uit, opende
't portier, nam zijn pet af; en iets kortgerokts in wit en zwart stapte haastig uit en
verdween in Tiestes huisje, gevolgd door iets langer gerokts in 't beige met lange
linten, dat een pak witte kanten in de beide armen droeg. De deur ging dadelijk weer
dicht en de op elkaar gedrongen menigte zag door de raampjes Zulma, die om beurten
haar moeder, vader Tieste en moeder Dorté en Hortensken, die daar ook was,
omhelsde.
- Ze geeft aan amoal totten! riep Zulma Speybroeck, de neus tegen de ruit gedrukt.
De deur werd weer geopend en de chauffeur ging binnen, buigend onder het gewelf,
tot aan de kin beladen met manden en pakken.
- S'il vous plaît, madame! zei hij, zijn vracht op tafel neerzettend.
Vader Tieste keek er even met begerige ogen naar, maar aller belangstelling was
nu vooreerst in beslag genomen door Zulma en vooral door het meisje met het kleine
kind, dat in kanten gewikkeld, op haar knieën lag. Om beurten, zonder iets anders
te zien, kwam iedereen er bewonderend naar kijken. Zij stonden er in een dichte
groep overheen gebogen en spraken het wicht aan, met allerhande lieve naampjes.
Lowiezeken hijgde en schreide dooreen en zei, dat ze nog nooit in haar leven zulk
een wonderschoon kind had gezien. Zij praatte er tegen: ti ti ti ti ti... en kittelde het
even op het borstje: tu tu tu tu tu... en deed het glimlachen met kuiltjes in de zachte
wangetjes: ta ta ta ta ta... en pakte het bij zijn beentjes en even nam zij het van 's
meisjes schoot in haar armen op en overdekte het met zoenen. Eerst toen dat alles
afgelopen was, konden zij ook van Zulma notitie nemen. Wat zag die er knap en
keurig uit in haar wit-en-zwart geruit rokje en haar wit zomermanteltje! Haar haar
was naar de mode kortgeknipt, zij droeg een hoedje als een omgekeerde bloempot
en haar gezicht was helemaal geverfd, wit en roze, met kersrode lippen. Haar handen
zaten vol ringen, zij droeg een paarlenketting om de hals en verschillende armbanden
om de polsen en haar schoentjes waren van het fijnste witte leer,
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boven fijne witte zijden kousen, waar het roze van de benen doorheen schemerde.
Een heerlijk fijne reuk zweefde om haar heen.
Zij gingen eindelijk zitten en Zulma opende de manden en de pakken.
- Papa, zei ze glimlachend tot vader Tieste, - dit es veur ou en ge meugt ons
trekteren. En zij pakte, de een na de andere, drie flessen port, drie flessen witte en
drie flessen rode wijn uit.
- Sakkerdeke! Sakkerdeke! Sakkerdeke! jubelde vader Tieste.
- Mama, ging Zulma voort en overhandigde moeder Dorté een lijvig pak, dat
heerlijk geurde, - dit es veur ou os ge ne kier goest hèt van 'n beetse te sneukelen.
- Oooo! Azue 'n schuene dueze sekelou! En ik die doar zue zot van ben! juichte
moeder Dorté met in elkaar geslagen handen. - Toe, Lowieze, en Hortense, proeft al
gauwe watte! Maar ook Lowiezeken en Hortensken waren niet vergeten. Voor haar
moeder had zij een gouden horloge met mooie gouden ketting meegebracht en voor
Hortensken en Jeannette elk een gouden ringetje met steentjes.
- Ha moar, Zulma, dat 'n was toch nie nuedig! dankte Hortensken met gloeiende
wangen en stralende ogen. - En Jeannette, o, wa zal ze blije zijn! 'k Ben verwonderd
da z' hier nog nie 'n es; moar ze zal wel gauwe goan komen.
- En hier es uek nog iets veur Leonard en iets veur Boesken, zei Zulma ten slotte
en legde twee pakken sigaren op het tafeltje.
Daarbuiten, voor de deur, wemelde het van nieuwsgierigen. Zij omringden de
mooie auto en staarden met bewonderende verbazing naar de dikke chauffeur, die
als een pasja weer achter zijn stuur was gaan zitten. Het was dan ook wel een wonder
van een chauffeur. Zijn rood gezicht leek eerder vierkant dan rond en een dikke
zwarte snor streepte er dwars doorheen bijna van oor tot oor. Hij deed denken aan
een zuigeling, op wiens bovenlip en wangen men voor de grap een zware donkere
snor zou geplakt hebben. Hij hield zich roerloos deftig, als zat hij op een troon, en
staarde vanuit de hoogte op het wriemelend gepeupel neer. Boesken, onzegge-
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lijk geboeid, kwam naar bem toe, bekeek hem, roerloos van bewondering en zei
glimlachend:
- Verdeke! Gij ziet er ne gezonden broer uit, zulle! G' eet gij toch wel mier
buufstikken dan eirdappels!
Het volk schaterde, kronkelde zich van 't lachen, maar de chauffeur verloor geen
ogenblik zijn superieure deftigheid; hij staarde minachtend op Boesken neer en
bromde iets in zijn snor, dat niemand begreep.
Vlak voor de moteur stond Guustje, met wroetelende handen in de broekzakken.
- 't Es nen Dion-Bouton! zei hij naar de motorkap wijzend.
- Lijk of ge ziet; 't stoat er langs buiten op! antwoordde de chauffeur, met nauwelijks
bedwongen minachting.
- Zijde 'r kontent van?
De chauffeur haalde de schouders op, verwaardigde zich niet tot nadere toelichting.
- Ik hè nen Hupmobile! zei Guustje om verder gesprek uit te lokken. Maar de
deftige chauffeur reageerde in het geheel niet meer. Hij haalde zijn zilveren
sigarettenkoker uit en stak er eentje op. Zijn ogen keken superieur en ernstig; de
witte sigaret leek op een stukje ganzepen onder zijn dikke, zwarte snor.
De menigte verdrong zich, roerloos, gapend. Daar kwam de oude baron van Houren
d'Uputin aangekrukt, die die kant uit een wandelinkje maakte. Hij keek verbaasd op
naar de prachtlimousine vóór het arme huisje, aarzelde, bleef even staan, nam zijn
hoed af, groette in 't vage en krukkelde verder.
Van binnen werd er op de ruit geklopt.
- Boesken, kom ne kier hier! riep vader Tiestes stem.
Boesken ging binnen.
Er werd opnieuw geklopt.
- Zulma!... Eematsje! Komt uek ne kier! riep Zulma glimlachend wenkend.
De meisjes stapten blozend in het huisje.
Een portfles was ontkurkt, de bonbondoos stond wijd open; zij moesten meeëten
en -drinken. Boesken had alvast zijn pak sigaren in de hand.
- Haaa! Dat 'n hè 'k van mijn leven nog niet gedronken!
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jubelde Boesken lekkerbekkig aan zijn portglaasje smakkend. Hij keek even naar 't
kindje op de schoot van 't meisje en vroeg:
- Es dat de memme, Zulma?
Zij moesten allen schateren om die onnozele vergissing van Boesken; Zulma
Speybroeck en Eematsje Geirnaert pletsten van de pret op hun dijen en ook het meisje
zelf moest er om lachen, terwijl zij een kleur kreeg.
- Alij 't mag zijn lijk of het wilt, zei Boesken, - g' hèt gij 'n firme streusche dochter,
Zulma en 'k weins ou proficiat. Hij schudde haar de hand.
Daar kwam ook eindelijk Jeannette.
- Hortense, zei Jeannette eerst en vooral, - goa gij nou vuers; 't huis stoa alliene,
ze zoen keuneti bellen.
Hortensken repte zich.
- Ala, Zulma, tot loater zulle! En nog wel duzen kiers bedankt!
Zij drukten handen en zoenden elkander en Hortensken holde weg.
Jeannette kwam naar 't kindje toe, op haar tenen, met gevouwen handen, als in
goddelijke aanbidding.
- Ha moar Hiere toch! Ha moar Hiere toch! Ha moar Hiere toch! herhaalde zij
voortdurend.
- 'n Schuen kiendsjen, ne woar, Jeannette? glimlachte Zulma met gelukzalige
glimlach.
- O! Wie zoe dat toch oeit gepeisd hên! Wie zoe dat toch oeit gepeisd hên! jubelde
Jeannette.
Weer ging de voordeur open en aarzelend, toch wel enigszins gegeneerd en
schuchter, trad Guustje binnen. De verzoeking was hem te machtig geweest; hij
moest dat toch ook eens van nabij zien.
- Es er gien belet? glimlachte hij verlegen.
- Kom moar binnen! antwoordde Tieste zonder wrok. Lowiezeken bedwong een
angstgebaar; zij ging aan 't ander eind van de kamer staan.
Guustje trad op Zulma toe.
- Proficiat, Zulma! zei hij op zijn beurt, met uitgestrekte hand.
Even aarzelde Zulma. Even zette zij een hard gezicht. Veel
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liever had zij hem daar niet gezien. Maar zij beheerste zich en antwoordde, koel en
kort beleefd, terwijl haar hand nauwelijks zijn - vingers raakte:
- Merci.
- Dat 't moest lukken, da ge benzine te kurt hèt, ge keunt er bij mij krijgen zue veel
of da ge wilt, zulle! zei Guustje bereidwillig.
Zulma dankte nog eens. 't Zou wel niet nodig zijn, meende zij, de chauffeur was
altijd zeer attent op dat punt.
Guustje drong niet verder aan. Wild wroetend in zijn broekzakken ging hij even
naar het meisje toe en zei:
- 't Es 'n schuen kind! 'n Huel schuen kind!
Het meisje glimlachte zonder daarop te antwoorden en Guustje aanvaardde een
glas port, dat vader Tieste hem aanbood.
Zulma keek op haar juweel-horloge, die zij als een armband droeg.
- Joa, 't zal onze tijd goan worden! zei ze.
- Nou al! riep moeder Dorté.
- Veur mij niet, moar veur Elvierken! meende Zulma.
Zij begrepen het. Zulma deed door het raam teken aan de chauffeur, dat hij zijn
wagen zou keren. Onder wild uiteengestuif van de straatbengels, die met de vinger
hun naam in het stof van de panelen hadden geschreven, ging de wagen een eind
verder deftig zwenken. Zulma nam afscheid.
- Moeder, tot binnen kort nog eens! zei ze, Lowiezeken omhelzend.
- Joa... joa... antwoordde Lowiezeken met hikken in de stem. En bij het kind zuchtte
zij, in tranen en zoenen:
- Elvierken!... Mijn dutseken...! Mijn ijngelken!
Ook vader Tieste, die reeds lichtelijk aangeschoten was, kon zijn ontroering met
moeite verbergen; en moeder Dorté snikte hardop, alsof er een groot ongeluk gebeurd
was.
- Ha, gie dwoazekonten, moette gulder doaromme schriemen! spotte Boesken.
Zij waren weg. Sierlijk verend en zoemend, een licht wolkje stof opjagend onder
de meehollende straatjeugd, reed de mooie auto de Zijstraat uit. Zulma's witte
handschoen groette nog een laatste maal door 't neergelaten raampje. Daar reed
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ze traag om de hoek voorbij 't ‘Kasteelken.’ Werktuiglijk keek zij in de ramen. Als
in een weerlicht zag ze vagelijk Madams streng-deftig aangezicht en daarnaast het
grijze uilekopje van meneer Aamidé met zijn bril. Het kwam haar voor, dat beiden
zich even achteruittrokken, als vissen, die zich in de diepte van een vijver laten
zinken. Zij glimlachte even in zichzelf, met peinzende ogen...
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XV
In haar eentje keerde Lowiezeken naar 't ‘Kasteelken’ terug. Zij voelde zich vreemd
moedeloos en triestig. Zij had veel geschreid heel die dag en nu had zij het gevoel
of zij nog veel meer zou moeten schreien. Het was opeens zo eenzaam stil en leeg
na al die drukte, een stilte, die benauwde en prangde aan het hart. Zij had nu niets
meer uit te voeren die namiddag, zij kon gezellig zitten napraten met Jeannette en
Hortensken in de keuken als zij wilde; maar juist daarvoor voelde zij een
onoverkomelijke afkeer; zij wilde geen mensen meer horen of zien; zij had behoefte
aan nog groter eenzaamheid, in de verlatenheid en eenzaamheid, die haar gemoed
zo drukte.
Zij nam het pakje sigaren, die Zulma haar voor Leonard had achtergelaten en begaf
zich naar het tuinmanshuisje om hem die te geven. De huisdeur stond op slot;
vermoedelijk was Leonard nog ergens in het dorp gebleven. Zij dacht er eensklaps
aan, dat Leonard de enige was onder hun kennissen, die Zulma en haar kind in vader
Tiestes huisje niet was komen opzoeken. Zij nam het hem geenszins kwalijk. Zij was
er hem haast dankbaar voot, dat hij niet gekomen was.
Slenterend liep zij de mooie lusttuin in.
Er was geen gevaar, dat zij er op dit uur Madam of meneer Aamidé kon ontmoeten;
zij zaten reeds voor 't avondmaal aan tafel.
De zon ging onder in een gouden wolkenchaos. De zwarte boomstammen tekenden
zich als kolossale tempelpilaren tegen het glanzende westen af. De bloeiende
boomgaard geurde en in de donkerende kruinen zongen zo schoon de nachtegalen.
Een snik steeg uit haar keel en weer vloeiden haar tranen. Zij liet ze vloeien. Een zee
van verkropt wee stortte zich onweerstaanbaar uit. Wat was haar leven en wat moest
het
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verder worden? Wat was haar dochter nog voor haar, die ze nu verder van zich
afvoelde, dan toen zij haar niet eens meer zag? Zij voelde de schande, die Zulma niet
voelde. Zij, die aan de schandpaal had gestaan, voelde er zich voor de tweede maal
aan vastgekluisterd, door de oneer van haar dochter. Het ganse dorp had Zulma
bewonderd en benijd om haar verondersteld geluk; maar dat wás geen echt geluk en
op de bodem van die bewondering lag minachting. Of was de wereld dan toch zo
veranderd, dat het wél bewondering en waardering was, en geen minachting?
Lowiezeken aarzelde, twijfelde, zij wist het zelf niet meer. Het leven was zo hard
geweest voor haar en voor Zulma leek het zo fleurig en zacht. Zij voelde geen
jaloersheid, maar zij begreep niet meer.
Zij zuchtte en dacht: O, was ik nu maar meteen dood! Lag ik daar maar in de diepte
van de vijver onder het effen, stille water, dat mijn droefheid dekken zou! Zij keek
naar de donkere plas, waarin nog een naschijn van het avondrood gloeide en het trok
haar zo machtig aan. Het zou zo gauw gedaan zijn: een sprong, een plons, een korte
worsteling en daarna! niets meer! Zij huiverde. Neen! Neen! Neen!! Ook dát niet!
Zij was bang; zij gruwde. Over het water heen keek zij naar 't ‘Kasteelken’ en zag
daar, door het groen, de verlichte eetkamer, waar meneer en madam Venneman en
meneer Aamidé nu zaten. Zij staarde en liet haar gedachten gaan. Meneer Aamidé
en madam Venneman! Voor het eerst dacht ze dieper na over die vreemde verhouding,
die nu reeds zoveel lange jaren duurde. Eenieder wist, en niemand sprak ervan!
Waarom niet? Waarom stonden ook zij niet aan de schandpaal? Lowiezeken begreep
het niet. Zij begreep enkel, dat de één er wél aan stond en de andere niet; maar waarom
het zo was, neen, dat begreep ze niet.
Zij zuchtte en droogde haar tranen af. Zij voelde in haar hand de voor Leonard
bestemde sigaren. Nu zou hij wel thuis zijn; zij zag van ver een lichtje achter zijn
raampje schemeren. Zij haastte zich, 't werd donker, 't werd nacht en zij had die
avond angst voor de nacht.
Zij kwam bij het huisje en lichtte de deurklink op.
- Gien belet?
- Ha! Lowieze, kom moar binnen.
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Hij zat alleen in zijn keukentje, aan een tafeltje, verorberend het sober avondmaal,
dat hij voor zichzelf had klaargemaakt. Hij keek haar vriendelijk glimlachend aan,
zijn een oog scheel, zijn andere niet scheel, en bood haar een stoel.
- Wilde meeëten? glimlachte hij.
- Merci, Leonard; zei Lowiezeken, - moar 'k hè hier 'n cadeautje veur ou, kijk, 'n
pakske sigaren, die Zulma veur ou meegebrocht hee.
- Haaa! dat doe mij plezier, zulle! jubelde Leonard, de hand uitstrekkend. - En zuk
'n schuene! Sakkerdeke, da zal smoaken, zulle! Moar zet ou 'n beetse, Lowieze, ge
goat 'n dreupelken of 'n gloazeken bier pakken!
- 'k 'n Doe, Leonard; 'k moe uek nog goan eten. Ala, de goen oavend, zulle! En
ruek moar nistig!
- Ala, Lowieze, merci zulle! Ge zij wel duzen kiers bedankt! herhaalde Leonard
haar tot de voordeur vergezellend.
Lowiezeken verademde. Dat vlug en nuchter bezoek, dat nuchter onthaal, o, wat
had het haar onverwacht veel goed gedaan en opgebeurd! Hij had niet eens naar
Zulma gevraagd, alleen het geschenk in zichzelf had hij gewaardeerd; hij had ook
geen nieuwsgierigheid getoond, toen zij in 't dorp gekomen was; hij nam de toestand
aan zoals hij was; hij nam hem aan met Zulma, zoals hij hem al zoveel lange jaren
aangenomen had met Madam en meneer Aamidé, zonder er ooit verder over na te
denken of te praten; hij nam het aan als iets gewoon-natuurlijks, zoals hij zonneschijn
en regen aannam, of vorst en wind en sneeuw. Zij was hem zó dankbaar, dat hij met
geen enkel woord van Zulma gewaagd had, en zó bang, dat hij het tóch zou doen,
dat zij letterlijk uit zijn huisje was weggevlucht.
Nu voelde zij zich weer gesterkt om de tegenwoordigheid van Jeannette en
Hortensken en desnoods zelfs die van Madam en meneer Aamidé te trotseren.
- Och jonk toch, woar hedde gij zue lank gezeten? riepen Jeannette en Hortensken,
toen zij binnenkwam.
- 'k Ben Leonard zijn sigaren goan brengen! antwoordde zij op natuurlijke toon.
- Hij was zeker kontent?
- Joa hij, zulle! En ginter? Hên ze ginter niets gezeid of ge-
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vroagd? vroeg Lowiezeken stil, naar de eetkamer wenkend.
- Gien woord. Ze 'n hên d'r nie van geoassemd!
- Zueveel te beter! zuchtte Lowiezeken.
Jeannette zette haar vlug een lekkere, dampende schotel voor:
- Ala! En nou eten, zulle! Alles es nou goed. We 'n goan d'r nou nie mier over
klappen!
Zwijgend nam Lowiezeken een stoel en ging zitten. Zij was dankbaar... o zo
dankbaar, dat Jeannette deze woorden uitsprak. Ze was zo moe, zo op, zo afgelopen;
zij kon haast niet meer spreken. De beide andere meisjes zagen het en eerbiedigden
haar stil-zijn. Zij spraken gedempt onder elkaar, over onverschillige dingen. Buiten
zong zo schoon de nachtegaal, met als 't ware naar zijn eigen klanken luisterende
tussenpozen. En door het bovenraampje van de keuken kwam de volle maan naar
binnen kijken, zo rustig rond en groot en doforanje in de donkerblauwe hemel.
Jeannette had van moeder Dorté een zakje pralines meegekregen. Zij bood er
Lowiezeken enkele aan.
- Toe, neem da moar, da es goed, da zal ou eten doen teiren. Lowiezeken wou
eerst niet. Maar Jeannette, en ook Hortensken, drong zo moederlijk aan, dat zij niet
langer wilde weigeren.
Zij nam er een en kauwde langzaam, heel langzaam en verstrooid met verre,
starend-dromerige ogen.
Er was een lange poos stilzwijgen. De klok tiktakte gelijkmatig tegen de witte
wand naast het glimmend fornuis. Jeannette vroeg nog even met gedempte stem iets
aan Hortensken over het werk van de volgende dag en Hortensken antwoordde op
dezelfde toon, met een licht hoofdgeknik en ernstige ogen.
Van de kerktoren vielen langzaam negen duidelijke slagen in de onbewogen
zomernacht. Er volgde een ogenblik volkomen stilte en toen luidde zwaargalmend
in trage cadans de avondklok het uur van slapen-gaan.
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Twee werelden
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Eerste deel
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De brief lag open op het tafeltje bij 't raam. Steefnie zuchtte en lei haar magere handen
over elkaar. Haar lichte ogen, waar vocht als van tranen in glom, staarden
triestig-peinzend naar buiten. Ivan zei niets meer. Clotilde stond eventjes op om naar
het vuur te kijken. Zij pookte erin, schoot er wat steenkool op en kwam weer bij 't
raampje zitten.
Die brieven van Oculi, wat een onrust en stoornis hadden zij in hun kalm en
tevreden gezin gebracht! Vijf jaar was het nu geleden, dat hij naar Amerika vertrok.
Eerst hadden zij gedurende lange maanden niets van hem gehoord. Het leek wel of
hij nooit in 't nieuwe land was aangekomen. En zij begonnen reeds te denken dat hij
dood was, toen de postbode op een ochtend aan moeder een brief overhandigde met
onbekende postzegels erop.
Hij was van Oculi! Hij kwam uit een plaats, waarvan zij nooit gehoord hadden en
die ook niet die was van zijn bestemming op de dag van zijn vertrek. Hij was
afkomstig uit een oord, waaraan Oculi de vreemd klinkende naam van Blue Springs
gaf, Blue Springs, in een staat genaamd Michigan, alles zo vreemd, zo ver, zo
onbekend, alsof het in een andere wereld lag! Maar de brief zelf bracht hen dadelijk
weer zo heel dicht bij de verlopen zoon en broeder; het leek wel of hij nog in hun
midden zat, en of er niets aan hem veranderd was, niets, behalve dat hij, in plaats
van de nietswaard en vagebond, die hij vóór zijn vertrek was, een ordentelijk mens
scheen te zijn geworden; een flinke man, die niet meer luierde noch dronk, maar de
ganse week vlijtig werkte en al heel wat centjes had opgespaard, en volkomen tevreden
en gelukkig leefde met Zwarte-Mie, waarmee hij, o zo zeer tegen de zin van moeder,
broeder en zuster, destijds getrouwd en naar Amerika vertrokken was. Er zat een
portret in die brief: hij,
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als een heer gekleed, met witte boord en manchetten, de blik kordaat en de donkere
snor netjes gekamd; en Zwarte-Mie naast hem als een echte dame, met lichte
handschoenen en een gouden ketting om de hals. Moeder Steefnie had dadelijk brief
en portret met walg en afkeer van zich weggeschoven; maar Ivan en Clotilde wilden
hem toch wél lezen en -ook hun moeder hadden zij ten slotte gedwongen en bewogen
aan te horen wat er in stond.
En daar stond wat in! Oculi beschreef, wat hij van Amerika gezien en ondervonden
had als de schoonheden en de genoegens van een aards paradijs. Er was daar geen
onderscheid tussen een heer en een werkman; er bestond geen eerste, tweede en
derde, maar slechts één enkele klasse in de treinen; en in de ‘saloons’, waar gij een
glas bier of een ‘cocktail’ gingt gebruiken, kondt gij meteen ook eten zoveel als ge
lustte, allerlei fijne, lekkere spijzen: kip, ham, rosbief, vis, taart, vruchten en alles
voor niet, volstrekt gratis, voor niet! - Hij liegt! had Moeder gezucht, terwijl zij de
schouders ophaalde. - Hij liegt, zoals hij altijd gelogen heeft!
Ook Ivan en Clotilde geloofden, dat hij jokte; maar toch, wat zou hij eraan
hebben!... Hij overdreef misschien wel wat, misschien heel sterk zelfs; maar die
portretten zeiden eigenlijk meer dan wat hij schreef; men kon niet zo gekleed lopen
als heer en dame als men geen geld bezat; en wat hij aan het einde van zijn brief
schreef, maakte op hen allen wel een zeer diepe indruk.
‘Arme, ongelukkige menschen,’ zo eindigde Oculi, ‘hoe is het Gods mogelijk, dat
gij in miserie in uw Belgenland blijft zitten, terwijl de rijkdom hier voor u te pakken
ligt. Ivan en Clotilde, en gij ook, Moeder, maakt toch spoedig uw pakken en zakken
en komt naar hier! Het is hier de hemel op aarde. Ik en kan u dat met geen woorden
zeggen, want gij zoudt mij toch niet gelooven. Komt, zeg ik ulder, komt en gij zult
zien en hier nooit meer weg willen gaan!’
Zo was de eerste brief geweest, door hoeveel andere gevolgd! Gedurende al die
vervlogen jaren had Oculi niet opgehouden geregeld om de twee, drie maanden te
schrijven, met telkens herhaalde en toenemende aandrang om hen naar Amerika te
lokken. Moeder was boos om die brieven en wou ze nooit zo
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maar dadelijk horen voorlezen; maar op Ivan en Clotilde maakten zij van lieverlede
diepe indruk. Moeder zei telkens: - Hij 'n schrijft da moar om ulder noar ginter te
trekken! Maar zij antwoordden met reden: - Wa veur 'n veurdiel zoed' hij doarbij
hên, Moeder? Moeder kon moeilijk daarop antwoorden. Ja, voordeel was er voor
Oculi niet aan verbonden. Eerder last kon hij van zijn jongere broer en zuster ginds
krijgen. Waarom dan drong hij zo halsstarrig en herhaaldelijk aan? Moeder wilde
maar niet aannemen, dat Oculi, die zo een slechte zoon en broeder was geweest, nu
uit louter genegenheid en liefde hen tot zich riep. Voor moeder was Amerika een
soort verbanningsoord, een land van laatste toevlucht voor wie in zijn eigen land niet
deugen wilde. Geen mens, die in zijn eigen streek fatsoenlijk leefde, dacht eraan ze
te verlaten. Moeder beschouwde al die brieven van haar oudste zoon als holle
snoeverij; moeder dacht niet - en als ze 't had gedacht, ze zou het niet geloofd hebben
- dat een verlopeling als haar oudste zoon zich nog rehabiliteren kon en die
herschepping van zichzelf in 't land, dat hem had opgenomen en waarvoor hij een
bewonderende liefde was gaan voelen, met rechtmatige trots aan zijn naastbestaanden
wilde laten zien.
Toen was die laatste brief gekomen, - die brief, die nu op tafel lag - waarin Oculi
hen alle drie uitnodigde op zijn kosten naar het Beloofde Land te komen! Zij hadden
slechts ‘Ja’ te zeggen, onmiddellijk zou hij hun 't geld voor de reis opsturen.
Zij zaten met hun drieën in het laaggebalkte en zwartgerookte keukentje, dat door
twee kleingeruite raampjes uitzicht op het smalle boomgaardje had. Buiten regende
het stilletjes uit grijze lucht en ofschoon het nog maar september was, hingen reeds
enkele bruine blaren in de pereboom, terwijl de rijpe appelen rood gloeiden in de
kruinen van de appelaars. Een geit stond op het gras, gebonden aan een staak, nu
zenuwachtig grazend, dan schor blatend; en de kippen hielden zich beschut onder
het vooruitspringend pannendak van 't stalletje, klaar om weldra op hun roestplaats
te wippen.
- Wa moen we doar nou op antwoorden? zuchtte Moeder,
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de handen gevouwen in de schoot.
Er was een lange stilte. Beiden, Ivan en Clotilde, staarden peinzend naar buiten.
't Was steeds dezelfde besluiteloosheid en dezelfde strijd, reeds maanden nu. Zij
hadden er wel zin in en als Moeder mee gewild had, zouden zij onmiddellijk ‘ja’
hebben gezegd; maar Moeder wilde niet mee: Moeder werd oud en was als een plant
aan haar geboortegrond gehecht. Moeder had haar leven lang voor een armoedig
loon gesjouwd, met en naast haar brave, te vroegtijdig overleden man; zij kon niet
denken, dat er iets anders en beters voor haar op de wereld was weggelegd. Zij was
tevreden geweest met haar nederig lot. Zij keurde het voorstel af, voornamelijk omdat
het van haar oudste zoon afkomstig was; maar verzetten zou ze zich toch niet; zij
liet hen vrij te handelen, zoals zij wilden. Zij voelde zich nog flink genoeg om alleen
op hun heel klein boerderijtje achter te blijven; trouwens zij had Peetje, die, hoewel
gebrekkelijk, voor haar een hele flinke hulp begon te worden.
- We moen toch iets doen; we 'n keunen hier toch op mallekoar nie blijven zitten
kijken op da huel klein hoveken! zei ernstig Ivan.
Dat was zó, en Moeder wist het. Zij hadden daar geen bezigheid, twee flinke jonge
mensen. Ivan sprak van naar de steenkolenmijnen in het Walenland te gaan en Clotilde
zou wel ergens moeten gaan dienen, bij rijke mensen in de stad. Het was in elk geval
de scheiding, onvermijdelijk.
- Dat 't zue verre nie 'n woare! Dat die gruete plas woater tusschen ons nie 'n lag!
zuchtte Moeder.
Ivan berekende, peinzend-starend door het raam:
- Twoalf doagen zie en twie doagen ijzere wig, es da zue schrikkelijk vele?
Veronderstelt da 'k in de Woalepays zitte. Hoe dikkels zoe 'k noar huis keune komen?
Misschien ne kier of vier in 't joar. En Clotilde, os z' in nen dienst zoe zijn? Misschien
nog min of ikke!
Moeder zei niets meer; zij voelde de waarheid van Ivans woorden. Zij keek triestig
naar de open brief op tafel en schudde bezorgd het hoofd.
- Lijk of ge peist dat 't best es! zuchtte zij eindelijk.
Ondervragend keken Ivan en Clotilde elkander aan. Een die-
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pe ernst lag in zijn altijd ietwat zwaarmoedige blauwe ogen. Hij scheen zijn zuster
zwijgend om een beslissend, antwoord te vragen. Zij boog het hoofd en haar zachte
wangen kleurden een weinig. Zij was een mooi meisje, donkerbruin van haar met
lange wimpers, die de grote, zachte, donkere ogen overschaduwden. Hij, blond van
haar, leek op zijn moeder; zij, op haar vader, in zijn jeugd. Zij was twee jaar jonger
dan haar broeder.
- Lijk of ge wilt. Os ge goat zal 'k mee ou meegoan! antwoordde zij bedeesd.
Opnieuw viel er een lange stilte. Zij staarden strak elkander aan. Er was gelatenheid
in hun blik en in hun houding: de onderworpen gelatenheid van overerfelijk nederige
mensen. Zij waren bereid tot elk offer.
Daar klonk een vrolijk gefluit op het erfje; en, door het raampje kijkend, zagen zij
Peetsen komen, een korfje aan de hand, zijn lange koewachterszweep over de
schouder. Hij keerde, als elke dag met valavond, terug van boer Celies grote hoeve,
waar hij het vee in de weilanden hoedde. Hij liep, klein en krom-waggelend op zijn
beide gebrekkige benen; hij was drijfnat en beslijkt, maar 't scheen hem niets te
kunnen deren: zijn grote ogen blonken vrolijk en zijn grote mond, die even ophield
met fluiten, liet witte, lachende tanden zien. - Alwere nen brief van Okeli? kwam hij
luidruchtig binnen en hinkte dadelijk naar 't tafeltje, waar het velletje opengespreid
lag.
- Joa, zei Moeder; - alwere! Hij zoe nou 't geld willen afzenden veur de reize!
- En goan ze niet! riep Peetsen, verwijtend-verbaasd broeder en zuster aanstarend.
Ivan glimlachte zwakjes.
- Zoede gij goan, Peetsen, as't Okeli ou vroeg?
- Joajik, zulle! antwoordde Peetsen zonder aarzelen, met de diepste overtuiging.
Zijn grote ogen blonken van ernst; hij knikte herhaaldelijk met het hoofd, als om zijn
mening nog sterker te bevestigen.
Ivan en Clotilde voelden zich door een soort vreemde schaamte bevangen. Wat
was hij flink, hun klein, gebrekkelijk broertje! Hij, de kleine, de zwakke, de
mismaakte, zou
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niet aarzelen als het hem aangeboden werd! Was hún weifelen dan geen lafheid?
Waren zij bang wellicht, bang in hun diepste binnenste, voor de verre reis naar 't
onbekende? Peinzend staarden zij Peetsen aan; en in de vastberaden houding van het
gedrochtelijk ventje voelden zij een vertrouwensvolle kracht. Zij konden het wagen,
als zij wilden en durfden; Moeder zou steun en hulp aan Peetsen hebben.
- Es 't zeker, Peetsen, dade gij bij Moeder zoedt blijven en heur bijstoan en helpen?
vroeg plechtig Ivan.
- Joa 't, 't es zeker! beloofde Peetsen als een eed.
- In da geval... zei Ivan, gans opgelucht naar zijn zuster starend, - zoen we 't wel
keunen proberen.
Zij knikte met het hoofd, dat even neergebogen bleef over de borst. Zij verborg
de tranen, die in haar ogen opwelden. Moeder was zwijgend opgestaan. Zij ging naar
de haard toe en blies er het smeulend vuurtje aan. Buiten viel de natte schemering,
als een zware grijze deken over de triestige aarde. Ach ja, 't was nu wel vast besloten.
Morgen in de vroegte zou Ivan met de schoolmeester, die agent was van de
stoomvaartmaatschappij, gaan praten...
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II
De ruwe stoomfluit liet voor de tweede maal haar schor gebrul weergalmen. Het
dreunde tot in de ingewanden en de mensen werden er bleek, gejaagd en angstig
onder. Ivan behield nog een verstijfde glimlach op 't gelaat, maar Clotilde was het
te machtig: weer sprongen haar de tranen uit de ogen en haar beide handen klampten
zich krampachtig aan de reling vast. Als door een nevel zag zij Moeder met Peetsen
en de schoolmeester in het gedrang van de mensen op de kade staan. Gelukkig toch,
dat de meester mee had willen komen! Dat gaf een troost en een steun. Hoe eenzaam
en verlaten zouden zij daar anders hebben gestaan! Moeder schreide niet, maar zij
zag er zo bleekjes en zo mager uit. Zij leek opeens een verschrompeld oud vrouwtje
geworden. En Peetsen stond daar als een kleine kabouter, verdwaald onder reuzen.
Alleen de meester hield zich goed, vol zelfbewuste waardigheid, met
kalm-glimlachende ogen achter zijn bril. Hij wees voortdurend naar het grote schip
met beide handen; hij legde de betekenis uit der manoeuvres en der seinen in die
razend-drukkend laatste ogenblikken van de vlaggende, op 't punt van vertrekken
staande stoomboot.
Al de passagiers op boven- en benedendek stonden tegen de verschansing.
Zakdoeken wuifden, gezichten schreiden of lachten, kleurige voilettes fladderden.
Laatste vaarwelkreten galmden uit monden, waarrond handen trechterden, van schip
tot kade en wederkerig. Een late passagier kwam nog aangehold, zwetend en hijgend,
met zware valiezen, en was nog juist bijtijds aan de loopplank, die sjouwers klaar
stonden om neer te halen. Toen klonk de derde, rauwe stoomkreet. Hij brulde langer
dan de andere en deed het ganse schip en de omgeving trillen. Het was als iets, dat
onder folterkreten uit elkaar scheurde, iets dat van smart ineen deed
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krimpen, iets waartegenover men machteloos stond, als voor een overweldigende
vernielingskracht. En heel langzaam, onmerkbaar en onvoelbaar, als in een droom,
als in een nachtmerrie, week het reusachtige schip van de kade. Een inwendige trilling
deed het beven, een ritme sloeg aan, dat nu dagen en nachten zonder onderbreking
zijn cadans zou volhouden.
Ivan en Clotilde, tegen de reling gedrongen, zagen een langzaam vergrotende
waterbreedte gapen tussen hen en Moeder en Peetsen en de meester. Moeder wuifde
loom en langzaam met haar zakdoek en de meester hield zijn opgerolde paraplu
scheef en roerloos in de hoogte. Peetsen deed niets. De afstand werd groter, de
gestalten langs de kade smolten in elkaar. - Ik zie Moeder niet meer! snikte Clotilde.
- Jawel, antwoordde Ivan, - dáár, met haar zakdoek tussen Peetsen en de meester!
Clotilde zag ze nog even, meende althans ze te zien. Toen warde alles door elkaar;
zij zagen niets meer. Alleen toen de meester zijn opgerolde paraplu met een kort
gebaar eindelijk neerliet, konden zij de plek raden, waar Moeder en Peetsen
waarschijnlijk nog stonden.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 3

812

III
In volle zee nu ploegde het deinende schip door de schuimende en spattende golven.
't Was nog geen ruwe zee; maar een kille noordwesterwind stak nijdig op en deed
de boot ietwat naar bakboord hellen. Ivan en Clotilde hielden zich beschut op 't
tussendek, achter een hoge stapel manden gevuld met touwen en zeilen. Zij waren
nog niet zeeziek, maar wel een ietsje lusteloos, met een slaperige behoefte om zich
zo weinig mogelijk te bewegen. Van op de stille plek, waar zij met enkele andere
landverhuizers zaten, konden zij het heen en weer bewegen gadeslaan van de
eersteklassereizigers op 't bovendek, en dat gaf afleiding. Wat leken al die mensen
flink en gezond en gelukkig! Wie waren zij? Wat deden zij in 't leven? Zeker geen
behoeftigen als zij, die hun vaderland en hun familie moesten verlaten om in een
ander werelddeel een nieuw bestaan te zoeken. Zij wandelden met vlugge, stevige
passen heen en weer, niet bang voor wind of koude, de dames stralend van opgewekte
levenslust in hun rijke, lange bontmantels, de heren een en al vrolijke en galante
voorkomendheid, lachend en pratend, een elegante pet diep over 't hoofd getrokken.
Ivan en Clotilde kregen de indruk of al die mensen elkander intiem kenden, en of zij
een wereld apart uitmaakten, een wereld van frisse weelde en vast geluk, hoog
verheven als het dek, dat zij bewandelden, boven de grauwe eentonigheid van 't
tussendek, waar de armen en de ongelukkigen op elkaar gedrongen zaten.
Zachtjes aan daalde de avond, in een chaotische glorie van grijze en gouden wolken.
De wind was iets geluwd, de zee had groenachtige diep-glanzingen, met zilverwit
gekuifde baren. Hier en daar blonk reeds een lichtje, boven, in de luxekajuiten. Een
bel weergalmde, eenzaam en weemoedig, onmiddellijk door een tweede bel
beantwoord. 't Was als een
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vraag en een antwoord. De grote stoomboot gleed, machtig en rustig nu, met staag
ritme door een element, waarvan zij de weerspannige kracht scheen overwonnen te
hebben. Zij scheen tot reusachtige afmetingen uit te groeien in het grootse mysterie
van de invallende nacht. Haar blanke dekken glinsterden fosforisch, haar gele
schoorstenen, met zwart geringd, rezen als twee forse pantsertorens naar de nog
lichtende hemel op, waarin reeds enkele sterren weekjes blonken. Talrijker kwamen
de landverhuizers uit de sombere afgrond van het tussendek naar de frisheid van de
avondlucht opduiken. Zij spraken allen vreemde talen en enkelen zongen bedjes vol
melancholie, begeleid door kleine blaasinstrumentjes. Ook onder hen schenen velen
elkander goed te kennen, alsof zij tot één familie behoorden. Alleen Ivan en Clotilde
kenden niemand, spraken met niemand, voelden zelfs een soort van angst of schaamte
om met elkaar te praten. 't Was alles zo vreemd, zo helemaal en zo plotseling anders
dan wat ze gewend waren. Zij dachten aan Moeder, aan Peetsen, aan de meester.
Waar waren die nu? Wat deden die nu? Wat zegden of peinsden ze nu? Konden ze
zich ook maar in de verste verte voorstellen, waar zij, Ivan en Clotilde, nu waren, en
wat ze deden? Neen, dat konden ze niet. Er lag reeds een kloof, een wereld, tussen
de ochtend en de avond. Moeder had geen flauw begrip, hoe ze daar nu zaten,
vereenzaamd tussen vreemden, op dat grote schip, dat als een spookgedaante door
de zeenacht voer. Moeder... om dit uur zat Moeder zeker bij het haardvuur in haar
keukentje, peinzend starend in de vlam; en Peetsen zat waarschijnlijk tegenover haar
en samen spraken zij van hun reis naar de grote havenstad en hoe zij Ivan en Clotilde
met dat reuzenschip hadden zien vertrekken. Misschien was nonkel Justien, haar
schoonbroer, met enkele buren ook bij haar, om daar alles van te horen.
De nacht was gans gevallen, de koude kwam op; de meeste passagiers waren van
de dekken verdwenen. Het avondeten van de landverhuizers werd in grote, stomende
ketels aangebracht en daar beneden, in de grauwe diepte, waar ternauwernood enkele
lichtjes schemerden, in tinnen borden uitgeschept. Zij zaten op banken aan lange
ruwhouten tafels en slurpten. Het eten was overvloedig, maar slordig klaarge-
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maakt en opgediend. En het rook in die bedompte ruimte naar zure, weeë lucht en
naar bedorven zeewater. De mensen hielden het er niet lang uit. Zij klauterden nog
even weer naar boven, terwijl de stewards opruimden en op dezelfde plaats de
nachtlegers inrichtten.
Helder blonken nu de sterren in de koele, donkerblauwe hemel. De bovenstructuur
van het schip verdween in de nacht, behalve daar waar lichten brandden, die een halo
toverden. De eetzalen van eerste en tweede klasse keken op het tussendek uit en de
landverhuizers konden er langsheen wandelen. Maar zij zagen niets: ah de kleine
rode gordijntjes van de patrijspoortjes waren zorgvuldig neergelaten. Zij hoorden
alleen het gerinkel van borden en glazen en roken af en toe de geur van de spijzen.
De nacht droomde in het ritmisch gonzen van de machines en de landverhuizers
staarden langdurig naar die geweldige werktuigen in de ruisende diepte. Een hete
stoom- en oliewalm steeg eruit op en af en toe zagen zij mannen over getraliede
trappen en balkonnetjes lopen. Daar leefde de ziel en het hart van het schip. Daar
broeide de reuzenkracht, die meesleepte en boeide. Daar dreunde de forse gang naar
het nieuwe bestaan. Ginds... ginds verre, dáár waar de steven van het vaartuig
heenploegde, lag de onbekende, onzekere toekomst. Duizenden en duizenden vóór
hen hadden dezelfde weg gevolgd. Velen waren gestorven of verdwenen, maar ook
velen hadden rijkdom, macht, geluk veroverd. En, als 't ware magnetisch
aangetrokken, kuierden zij tot aan de voorsteven en bleven daar staan, starend in de
verte en in de diepte. De verte was 't mysterie, ondoorgrondelijk. In de diepte ploegde
de boot, als met lange snikken, door de wegschuimende golven. Die schuimden wit
als sneeuw in 't donker water en er vonkten lichtsprankels uit op, gelijk juwelen. Wat
zou het ginds verre zijn: voorspoed of ellende? Wie kon het zeggen? Zij waren
overgeleverd -aan het noodlot; zij werden meegesleept door een macht, waartegen
geen weerstand meer gold. Zij behoorden zichzelf niet meer.
Ivan en Clotilde keerden terug naar de plek, waar zij nagenoeg de ganse dag gezeten
hadden en bleven daar nog even pleisteren alvorens naar hun sombere nachtkooi af
te dalen.
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Zij keken naar de masten van het schip, die trilden in de nacht. Een licht brandde
daar hoog, en af en toe klonk weer melancholisch een bel, die door een andere
melancholisch klinkende bel beantwoord werd. Dat waren de nachtelijke wakers, de
verantwoordelijke veiligheid van 't grote schip. Op de commandobrug bewogen zich
schimmen: zij, die de vaart van 't schip beheerden en bestuurden. En daaronder was
er weer heen en weer gewandel van de luxepassagiers: heren in lange, donkere jassen
en dames in weelderige bontmantels boven schitterend-lichte japonnen. Zij liepen
arm aan arm tegen elkander aangedrongen; zij praatten en lachten gedempt; zij
schenen te vrijen en gelukkig te zijn.
Ivan en Clotilde waren doodmoe. Hun ogen vielen dicht. Hun hoofd zonk op hun
borst en zij droomden: vage dromen van heel verre dingen. Ver in 't verleden, al lag
dat nog zo dicht bij hen; ver in de toekomst, die toch met stage snelheid naderde! 't
Geluid van de bel maakte hen wakker. Zij openden de ogen en Ivan zei:
- Joa, 't zal tijd worden van te goan sloapen!
Clotilde stond op en, zich vasthoudend aan de steile trapleuning, gingen zij naar
beneden.
Daar schemerden de benauwde hokken, die hun tot rustplaats zouden dienen: hier
de mannen, ginds verder de vrouwen: sombere afdelingen met harde britsen, elk voor
zes personen ingericht. Zij wensten elkander goede nacht en Ivan ging zich uitstrekken
naast vijf vreemde mannen, waarvan hij de taal niet verstond, terwijl Clotilde kwam
te liggen naast vijf vreemde vrouwen, waarvan zij evenmin de taal kende.
En het grote schip gonsde zijn weemoedig lied van mysterie en van eenzaamheid.
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IV
Somber strekte nu de oceaan zijn woeste eindeloosheid uit. De grauwe wolken drukten
laag en de wind gierde. Het bijna zwarte water deed denken aan een woelend
berglandschap. Er waren steigerende hoogten en plonzende diepten. Het grote schip
klauterde omhoog, stond een wijle als het ware onbeweeglijk op de top, plofte in de
afgrond neer, in cataracten van opspattend schuim. Het sidderde en schudde en brede
beken kwamen over 't dek gestroomd, tot waar zij een uitweg vonden, die hen weer
in de golven stortte. De lucht was ijzig koud geworden, doorstriemd door wilde
regenvlagen.
Op de commandobrug liepen kapitein en officieren huiverend heen en weer,
onkennelijk onder hun zware regenjassen. Verder was het ganse dek verlaten. De
gemakkelijke rietstoelen lagen op elkaar gestapeld en met touwen vastgebonden.
Eén enkele passagier, die het even waagde het hoofd naar buiten te steken, werd als
door een slag in het gezicht weer binnen gestampt. De orkaan zegevierde, ontembaar.
In de emigrantenafdeling waren de dekluiken potdicht. De lampen brandden in de
diepte als bij nacht; en in alle hokken lagen de zeezieken op hun stroleger te kermen
en te kruipen. De meesten waren al lang leeggebraakt; zij maakten nog slechts de
geluiden van 't braken, in krampachtige schorkreten. Alles wat niet muurvast stond
bewoog zich. Tinnen kroezen en borden ratelden over de vloer en uitgetrokken
schoenen en laarzen huppelden, gleden en buitelden, alsof zij benen zochten. De
lucht daarbinnen was walgwekkend ondragelijk.
Ivan lag op zijn brits, gans uitgebraakt, in dof-kreunende onbeweeglijkheid. Naast
hem kronkelde zich een Duitser, die met armen en benen sloeg en stampte en
voortdurend kermde en vloekte. Een eind verder was een rampzalige, die aan één
stuk
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door dezelfde klank liet horen: een langgerekt en onophoudend ‘Aaaaaaaa...!’ alsof
al de laatste krachten van zijn uitgeputte lichaam uit zijn griezelig open mond
wegvloeiden.
Sinds drie dagen, dat de storm aanhield, had Ivan Clotilde niet meer gezien. Was
zij ook zo ziek als hij? Hij twijfelde er niet aan, maar hij voelde zich zó ellendig, dat
haar veronderstelde klagelijk lot hem haast niet schelen kon. 't Was elk voor zichzelf;
men lag als dood; men had geen kracht meer om nog iets te doen, om nog aan iets
te denken. De zeeziekte was één en almachtig; al het overige bestond niet meer.
Dat duurde zo vier volle dagen en vier volle nachten. Toen begon het van lieverlede
te luwen. De slingeringen, de schokken en stampen werden minder, de katrollen
ratelden niet meer over de vloer; de schoenen en laarzen dansten niet meer naar
afwezige voeten en benen. De dekluiken gingen weer open, frisse zeelucht stroomde
binnen en een blauwe hemelvlag verscheen in zonneglinstering tussen de grauwe,
wegvluchtende wolken.
't Was een herleving! Het luxebovendek weergalmde opnieuw van vrolijk gepraat
en gelach en de paren liepen weer vrijerig gearmd met elastische pas op en neer. De
zee was diepblauw met glinsterwitte schuimkoppen en heel het schip scheen geschuurd
en geboend, alsof een algemene grote schoonmaak had plaatsgehad. Alleen de beide
gele schoorstenen waren van onder tot boven nog bespat door de wilde striemslagen
van het zilte nat, dat er zich had op vastgezet.
En ook het tussendek herleefde. Bleke, haveloze mannen staken weer hun pijpje
aan en maakten grapjes over wat zij geleden hadden: en de vrouwen kwebbelden in
neergehurkte groepjes, hoofd en schouders door kleurensjaals bedekt.
Clotilde vertelde aan Ivan, dat zij gemeend had te zullen sterven. Zij had het gevoel
gehad of haar maag uit haar lichaam losscheurde en of de ogen uit haar hoofd barstten.
Ivan glimlachte weekjes: dezelfde gewaarwording, die hij ook had gevoeld! Maar
nu was 't voorbij, zei hij troostend; het einde van de reis was nabij; zij zouden weldra
in het wonderland zijn, waar Oculi hen opwachtte.
Men voorgevoelde als 't ware de nabijheid van de bewoonde wereld. De oceaan,
die al die dagen een verlaten, eindeloze
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chaos was geweest, gaf tekens van leven: een zeiltje of een stoomboot in het verschiet;
een dwarreling van blanke meeuwtjes, die zich in glijvlucht door de vaart van 't schip
liet meezuigen; en om en bij de voorsteven, soms hele scholen bruinvissen, die
voortdurend in en uit het water wipten, wedijverend, als stoeiende kinderen, om de
gang van de stoomboot bij te houden en die zelfs voorbij te zwemmen.
Toen kwam er plotseling een bruuske opschorsing in 't dagenlange, gelijkmatige
ritme van de boot. De schroeven stopten, stoom siste razend, het schip dreef op eigen
vaart een eindje door. En meteen was daar langszij een zeilschuitje, heel klein naar
't scheen naast het grote gevaarte, een schuitje, dat niemand had opgemerkt of zien
komen en waaruit langs een touwladder een vlugge man opklauterde, tot op het
bovendek. Hij gaf een lijvig pak brieven en couranten af en onmiddellijk daarop
besteeg hij de commandobrug, waar hij door de kapitein begroet werd. Het kleine
schuitje was alvast van langszij weggezeild, terwijl de stoomboot dadelijk weer het
stage ritme van haar vaart hervatte.
Het was de loods, die zich aan boord gehesen had. Een gedrang van passagiers
staarde hem na, alsof zij een wonderwezen aanschouwden. Men hoorde hem enkele
woorden spreken, met neus- en buikklank. Hij had een effen-vuurrood gezicht, alsof
het gekookt was, en heel lichtblauwe ogen. Tussen neus en rechteroog droeg hij een
bobbel, als een soort kleine eikel. Dat gaf aan zijn gelaat een ietwat nurkse
uitdrukking. Men kreeg de indruk of hij aldoor vertoornd was, omdat die eikel daar
stond. Maar hij kwam uit de bestaande wereld en 't was alsof hij van die wereld iets
met zich had meegebracht. Het scheen of er eensklaps meer leven en beweging van
schepen over de eindeloos-deinende watervlakte was gekomen en de Amerikaanse
reizigers drongen naar voren en staarden met gespannen aandacht 't verre westen in.
Zij konden nog wel niets ontwaren, maar 't leek of zij hun land reeds roken.
De nacht viel in en in de majestueuze glijding van het grote schip over een diep
kalme zee, ontloken lichtjes hier en daar, als tintelende sterren. Er waren er, die even
flitsten en verdwenen, en andere, die een hele poos roerloos blonken als
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ogen, die kijken. Af en toe brulde de stoomfluit, schor als een noodkreet en op de
commandobrug stapten de officieren eindeloos heen en weer, terwijl de loods daar
onbeweeglijk bleef staan, gelijk een beeld.
Tegen de ochtend vertraagde het schip voelbaar zijn vaart. 't Was of het aarzelde
om verder door te stomen. En weer was er een oponthoud en een klein vaartuig
naderde, met een gele vlag in top. Dat was de geneeskundige dienst. Een lange man
met uniformpet en uitgestreken gezicht kwam aan boord en daalde terstond in het
tussendek af. Hij bleef er een vrij lange poos en monsterde de landverhuizers, hen
aandachtig in de ogen kijkend. Toen ging hij naar het bovendek, bij de luxepassagiers.
Een lichte mist was met de vroege ochtend opgestegen en zee en lucht versmolten
samen in een blauwachtige vaagheid. Men onderscheidde met geen duidelijkheid of
men land zag, dan wel water. Maar plotseling, als een gordijn, dat eventjes wegschuift,
werd een hoekje van het mistscherm opgelicht en de passagiers zagen een schouwspel,
dat hun kreten van bewondering ontrukte.
Het was een golvende lijn van lage heuvelen, met een wondere vegetatie bedekt.
Waren het wel heesters en bomen, of waren 't reusachtige bloemtuilen van allerhande
kleur en schakering? Het schitterde bloedrood, en vlammend geel, en fonkelend
oranje, met hier en daar nog zachte schakeringen van het tederste lichtgroen, alsof
er plotseling een onverwachte, nieuwe lente was geboren. De weke ochtendzon
speelde daarin met tovertinten en de villa's en huizen, half in het hout verscholen,
lagen daar als verrukkelijke nestjes van vrede en geluk. Het was de prachtige ‘Indian
Summer’ van Noord-Amerika, een wonder tafereel van goddelijke weelde en
schoonheid. - O! wat es dat toch schuene! Wat es dat toch schuene! jubelde Clotilde
met stralende ogen. - Ivan, we zillen hier gelukkig zijn!
- Joa 't, 't es oprecht schuene! antwoordde hij bedaarder, het schouwspel aandachtig
opnemend.
De feeërie vertoonde zich nu langs beide kanten toenemend in pracht, en meteen
trilde het van leven en beweging op het water, dat onder de schroeven van een steeds
aangroeiend ge-
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tal grote en kleine vaartuigen, zonder rust werd heen en weer geklotst. Sirenes brulden,
vlaggen wapperden. Een uitvarende reuzenstomer met drie rode schoorstenen kwam
de binnenlopende mailboot tegemoet en de twee schepen groetten elkaar met hun
banieren. Een reusachtig standbeeld verrees op een eiland, met een in de arm hoog
opgeheven fakkel en in het kort verschiet, recht vóór de boeg, doemde, in een
apocalyptische atmosfeer van smook, een formidabele chaos van hoge gebouwen en
schoorstenen op. Zij kwamen aan, zij waren op de plaats van bestemming. Enorme
loodsen rij-den zich langs beide oevers aan elkaar en kleine barkassen kwamen ijlings
aanstomen en plakten zich aan tegen de romp van 't schip, dat, zijn dagenlange ritme
stakend, als een plotseling willoos monster naar zijn pier werd geduwd. Daar stonden
mensen en mensen, die door politiemannen en beambten op behoorlijke afstand
werden gehouden. Armen gingen in de hoogte en zakdoeken wuifden, evenals bij 't
vertrek. Ivan en Clotilde, tegen de verschansing gedrongen, keken met vorsende
ogen of zij Oculi onder de menigte zagen. Maar 't was er te vol, te rumoerig, zij
konden niets onderscheiden.
De loopplanken werden aangelegd en de reizigers mochten aan wal. Zij schaarden
zich om hun koffers, die uitgeladen werden. De tolbeambten gingen rond,
onderzochten soms vluchtig, soms nauwkeurig, schetsten met krijt een merkteken.
De luxepassagiers geraakten tamelijk gauw weg; maar met de landverhuizers ging
het langzaam. In benauwde kudde vorderden zij, één voor één langs een smalle gang
naar een loket, waar twee mannen stonden, die ze om de beurt aan een kort verhoor
onderwierpen. Waren de antwoorden voldoende, dan mochten zij linksaf, naar de
ruimte van vrijheid, waar de talrijke verwanten en vrienden op elkaar gedrongen
stonden te wachten; waren de antwoorden niet voldoende, dan werden ze, door een
tweede loket, in een grote vierkante houten loods geduwd, waarin afsluitingen waren
aangebracht, die deden denken aan kooien voor wilde beesten.
Ivan en Clotilde, bevend van emotie, volgden de lange rij, van ver peilend in de
menigte der wachtenden of zij Oculi nog niet ontdekten. Wat zou er van hen worden
als Oculi daar niet was en zij in een van die akelige hokken werden
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opgesloten?! Zij zagen daar menselijke wezens zitten en liggen, als hopen lompen
in ellende. Zij zagen gebochelden, verminkten, schreiende vrouwen en kinderen met
roodgekreten ogen. Waarom mochten die rampzaligen het land niet binnen? Wat
hadden zij misdaan? Clotilde zelf was op 't punt in tranen uit te barsten en Ivan zag
doodsbleek, met strak starende ogen. Maar eensklaps helderde zijn gelaat als door
een uitstraling van binnen op en hij jubelde, terwijl hij met bevende vinger in de
wachtende menigte wees:
- Doar! Hij stoat doar! Hij hee ons gezien! Hij stoa noar ons te laaën!
- Woar! Woar? kreet Clotilde, die hem niet ontdekte.
- Doar! Doar! Nevens die medám in grijze mantel. Ziede hem niet, mee zijne
moustache en zijn rond hoedsen!
- Moar dat 'n es Okeli niet; hij 'n droeg hij giene moustache! gilde Clotilde
ongelovig.
Doch Oculi zelf gaf van ver het antwoord. Hij glimlachte duidelijker en stak zijn
rechterhand op; en toen herkende Clotilde hem eindelijk en barstte meteen in
overstelpende tranen los.
Zij waren aan hun beurt bij 't loket. Een man met vrij stuurs gezicht nam hun
reiskaarten aan en bekeek hen vorsend.
- Wa komde gij in Amerika doen? vroeg hij, in gewoon Vlaams dialect, alsof hij
van hun eigen streek was, aan Ivan.
- Wirk zoeken, Meniere, mee mijn zuster! antwoordde hij droogslikkend, zich
even tot Clotilde omkerend.
- Woar goade noartoe?
- Noar Blue Springs, in Miezegan! antwoordde met moeite Ivan, zoals de meester
hem geleerd had. En schuchter voegde hij erbij:
- Onz' broere Okeli stoat doar op ons te wachten.
Dat scheen de beambte weinig te kunnen schelen.
- Hedde wa geld op zak? vroeg hij kortaf.
- Elk vijfentwintig dolloards, Meniere, moar Okeli...
- Ala! Schiet er ulder moar van onder! lachte bruusk de man, reeds met een
volgende landverhuizer bezig.
Een stugge ‘policeman’, die op een tabakspruim kauwde, opende 't hek en zij
waren in het land van vrijheid. Oculi kwam lachend naar hen toegesneld.
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V
- Hoe was de ‘trip’? klonk 't eerste wat Oculi vroeg.
Zij begrepen niet wat hij bedoelde, keken hem vragend aan.
- De ziereize? glimlachte hij.
- O, goed, huel goed! antwoordde Ivan automatisch, in zijn gejaagde haast de
kwellingsdagen reeds vergetend.
- Gien zieziekte g'had? vroeg Oculi verwonderd.
- O joa zulle! Wried!
Oculi glimlachte, met brede glimlach. Dat glimlachen, was 't enigste wat het flegma
van zijn uitgestreken gezicht verlevendigde. Hij scheen het zo natuurlijk mogelijk
te vinden, dat zijn broer en zuster, die hij in geen vijf jaar had gezien, daar nu
plotseling vóór hem stonden. Hij had ze terstond van ver herkend, zei hij en moest
weer glimlachen, omdat zij hem niet dadelijk gezien hadden. Was hij dan zó veranderd
in die enkele jaren?
- Die moustache! zei Clotilde. - Ge 'n droeg gij indertijd gien moustache.
Oculi glimlachte flegmatisch en wel ietwat innerlijk zelfbewust.
- Os g' in Amerika weunt moet ge doen gelijk d'Amerikoanen! meende hij.
Clotilde keek in het drukke heen en weer ge jaag naar de mensen om zich heen.
Onmiddellijk, op 't eerste zicht, kon men de Amerikanen van de vreemdelingen
onderscheiden. Die ernstig-neergekamde snor, zoals Oculi ze nu droeg; die
koel-ernstige blik, die ook de zijne was geworden; zijn houding, zijn kledij, tot zelfs
zijn glimlach, die zo anders was dan vroeger, alles droeg dezelfde eenvormige stempel,
dat geijkte, dat eenmaal als vaste vorm aangenomene, 't welk het fatsoensbegrip van
de gemiddelde Amerikaan kenmerkt. 't Was haar zo vreemd te moede en ook Ivan
voelde als 't ware de
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afstand, die hen nu eensklaps van hun broeder scheidde. Aan niets meer zou men de
losbandige wildzang van vroeger jaren herkend hebben. Hij was een ander mens
geworden, veel beter, veel degelijker zeer zeker; en toch sloop er in het gemoed van
broeder en zuster een vreemd gevoel van verwijdering, van spijt bijna, omdat hij zo
helemaal niet meer was, zoals zij hem gekend hadden. Dat waren dan ook maar de
eerste, oppervlakkige indrukken, die dadelijk door de vereisten van het ogenblik
opzij gedrongen werden.
- Komaan; de koffers! riep Oculi, met hen door het gedrang borend. Zij stonden
daar naast ontelbare andere koffers gestapeld, terstond herkenbaar aan iets primitiefs
en onbeholpens naast de zoveel praktischer Amerikaanse ‘trunks.’
- Wie heet er die ongelukkige dijngen gemoakt? vroeg Oculi geringschattend.
- Vital van de Walle; ge weet wel: Vital mee zijn schele uegen, uit de
Kirnemelkstroate! antwoordde Ivan.
- 'k Zal ulder in Blue Springs ander ‘trunks’ kuepen. Dat 'n zijn gien koeffers; 't
zijn stekbakken! Ge 'n keunt doarmee in Amerika nie komen! smaalde Oculi.
Ivan en Clotilde zeiden daar niets op, maar voelden zich wel enigszins beledigd.
Schele Vital stond immers toch bekend als een zeer knap timmerman in 't dorp. Hij
was ook volstrekt niet goedkoop. Moeder had er eerst wel wat tegen opgezien om
bij hem de koffers te bestellen. En dat dit nu zo kleinerend door Oculi werd behandeld!
Ongelofelijk toch hoe Oculi in die enkele jaren veranderd was! Zelfs zijn manier van
spreken was anders geworden. Zijn stem had iets bijna kinderachtig-sleperigs
gekregen; hij zong om zo te zeggen zijn woorden uit en het kruimige Vlaams klonk
zo vreemd, zo onecht op die toon en die manier gesproken. Was het aanstellerij?
Deed hij, alsof hij niet goed Vlaams meer kende? Zonderling en verwijderend alweer!
Iets waaraan zij zouden moeten wennen, evenals aan zijn koel-onverschillige glimlach
en zijn hangende snor.
Hoe dan ook, de koffers moesten weggehaald en Oculi had al spoedig een paar
sjouwers te pakken, met wie hij even in vreemde taal sprak. Heel anders klonk nu
de toon dan in zijn Vlaams: kort, zakelijk, met nauwelijks bewegende lippen en
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in een klank, die tegelijkertijd uit neus en buik scheen te komen. Zo hadden Ivan en
Clotilde op het schip reeds horen praten. Zo sprak de loods, toen hij aan boord kwam.
In een oogwenk waren de twee koffers op een ‘truck’ geladen en Oculi kreeg in de
plaats twee koperen ‘checks’ in de hand.
- Joa moar, riep angstig Ivan, - woar rijen ze doarmee noartoe?
- Zij moar gerust! glimlachte Oculi hooghartig; ge zil ze morgen in de stoassie
aan den trein vinden. Kom; w'hên hier gedoan. We goan 'n glas bier goan drijnken.
Zij verlieten langzaam de reusachtige loods, waar het nog gonsde en woelde van
bedrijvigheid. Ivan kon zo maar niet weggaan zonder nog eens naar het formidabel
schip te kijken, dat hen zover had gebracht. Wat een geweldige massa! Het leek wel
op een kathedraal zo groot, zo hoog, met zijn vlaggende masten en zijn torenbrede
schoorstenen, die nog duidelijk de zilte sporen droegen van de ziedende zeeën, die
er hadden overheen gezweept. Dat schip... het was het laatste stuk van het verdwenen
vaderland! Om de zoveel weken kwam het heen en weer gevaren en bracht het nieuws
mee van alles, wat zij ginder achterlieten. Zouden zijzelf er nog wel ooit mee
terugkeren of waren zij hier nu voor altijd? Een diep gevoel van heimwee greep hem
even prangend aan. Hij loosde een zucht en tranen kwamen hem onweerhoudbaar
in de ogen.
- Ivan, woar blijfde dan? keerde Oculi zich ongeduldig om. Ivan spoedde zich naar
zijn broeder toe.
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VI
Zij stapten dwars over een vuile, drukke straat, die bezaaid lag met splinters hout en
sinaasappel- en bananeschillen en stonden al spoedig op een plein, dat begrensd was
door een hoge glas-en-ijzeren stationskap. Treinen reden op en af, over een soort
dijk, vrij hoog boven de straat; en Ivan zag prachtige lange spoorwagens, zoals er
gene in het vaderland bestonden.
- O! da zijn schuene treins! jubelde hij met een soort eerbied.
- 't Es wa anders of ons Europesche káffeemeulens, hé! triomfeerde Oculi
glimlachend.
Daar had men 't alweer: hij had dat woord ‘kaffeemeulens’ op een klagende
zangtoon vol geringschatting uitgesproken. Niets meer was goed voor hem in 't oude
land; alles in Amerika was veel groter en veel beter. En dat sprak voor hem zo vanzelf,
dat hij er niet eens een klemtoon op legde. Hij zeurde dat zo maar op een jammertoon
uit, alsof hij 't aan de hemel klaagde, dat er nog zo iets als een ‘old country-trein’ op
de wereld kon bestaan. - Kom, zei hij, - ge zilt doar loater genoeg van zien; loat ons
nou iest nen ‘drink’ hên!
Op de hoek van het plein was een ‘saloon’: ronde glazen draaideur en grote, in
vergulde lijst gevatte kleurenramen. Oculi ging hen zelfbewust voor, alsof hij daar
thuis was en zij volgden hem aarzelend, zeer door de uiterlijke pracht overweldigd.
Het was half schemerig daarbinnen en achter een lange, schitterende acajou-toonbank
vol flessen en glazen zagen Ivan en Clotilde twee mannen staan in wit buisje met
vergulde knopen, druk bezig met 't bedienen van een vijftal klanten die, ofwel overeind
stonden, of neerzaten op hoge, driepotige krukken, de armen op de toonbank geleund.
- Hallo! riep Oculi tot een van de kelners, zodra hij binnen-
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trad, en deze antwoordde op dezelfde toon, zonder zijn bezigheid te staken, - Hallo!
terwijl hij meteen naar Ivan en Clotilde opkeek. Oculi vertelde hem in vreemde taal
en korte woorden, dat zij zijn broeder en zijn zuster waren, waarop de man even iets
mompelde, terwijl zijn mond, onder de snor, eigenaardig naar links vertrok.
Alweer dat zelfde type met hangende snor, uitgestreken gezicht en flegmatische
ogen. Leken ze dan allen op elkaar in Amerika? Ook die andere bediende in wit
buisje en vergulde knopen had een soortgelijk gezicht. Ivan en Clotilde werden er
benauwd onder. Kwamen die kerels dan nooit uit de plooi? Konden ze dan nooit
eens hartelijk lachen, zoals in Vlaanderen? Maar Oculi liet hun geen tijd om daarover
te prakkezeren: hij vroeg hun wat zij drinken wilden.
- 'n Glas bier, zeker! antwoordden zij schuchter.
- Zoede nie liever ne cocktail pakken? stelde Oculi voor.
Zij wisten hoegenaamd niet wat dat was. Zij keken verbouwereerd. Oculi wisselde
vlug enkele vreemde woorden met de ‘barkeeper’ en beiden glimlachten even, de
barkeeper met scheeftrekkende mond.
- 'k Zal 't ulder iest loate proeven! zei Oculi; en hij bestelde.
Twee glazen werden volgetapt met bier, waarvan de man even met een stokje het
schuim wegstreek. Toen nam hij een soort tinnen kroes, vulde die half met gestampt
ijs, goot er drank in uit verschillende flessen, schudde de inhoud door elkaar en goot
hem in een glas, waarin hij iets als een geconfijte kers liet zinken. Over de rand hing
hij een klein, opgekruld citroenschilletje.
- Proef ne kier! glimlachte Oculi, het glas aan Clotilde reikend.
Zij stak er haar lippen aan.
- O! 't es goed; moar 't es te stirk veur mij! zei ze met een grimas. Zij reikte het
glas aan Ivan.
Ook hij trok een grimas: heel fijn, maar wel te sterk!
- Ge zilt het moeten lieren! schertste Oculi. De barkeeper zei iets tot Oculi, dat zij
niet konden begrijpen en glimlachte koel-stijf, met een mond, die nu naar rechts trok.
Oculi nam zijn cocktail en Ivan en Clotilde dronken een teugje van hun
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bier.
- Kom nou wa eten! zei Oculi.
- O! we'n ben gienen honger! bedankten zij beiden.
- Dan tegen den honger die komt! glimlachte Oculi; en hij bracht hen bij een tafel,
die zij nog niet gezien hadden en die vol stond met allerlei lekkere spijzen op borden
en schalen. Er was koude vis en roastbeef, kreeft en kip, eieren met mayonaise, een
ruime keus van groenten, kaas en vruchten. Er was van alles, en alles in de mildste
overvloed.
- Wa wilt g' hên? vroeg Oculi, genietend van hun diepe verbazing.
- O, niets, Okeli; 't zoe amoal veel te diere zijn! schrikte Clotilde.
- Diere! 't 'n kost niets! 't es allemoal veur niets! glimlachte Oculi.
Ivan keek zijn broeder aan of hij door hem voor de gek gehouden werd.
- Don 't you want some beautiful soup? vroeg de barkeeper van achter zijn
schenktafel.
- De garçon vroagt of da g'n talluere goeie soepe wilt hên! vertaalde Oculi.
- O nien nien, ge zij wel bedankt, meniere! schrikten Ivan en Clotilde om het meest.
De beide barkeepers, alsook de verdere gasten in de ‘saloon’ begonnen zich over
de verbouwereerdheid van de twee vreemdelingen vrolijk te maken. Een goedige
drinkebroer kwam half waggelend naar hen toe en trachtte hun, door woorden en
gebaren, duidelijk te maken, dat zij zich maar flink van alles, waar zij lust in hadden,
moesten bedienen. Doch zij werden hoe langer hoe schuchterder; Clotilde kreeg een
kleur en haar ogen vulden zich met tranen. Zij vonden het niets aardig van Oculi hen
zo voor de gek te houden.
Toen gaf Oculi eindelijk zelf het voorbeeld. Hij vulde zich een bord met kip en
sla en begon gulzig te eten.
- Ge moet het moar weten os g' ulder loat verhongeren! riep hij met volle mond.
De andere ‘saloon’-gasten lachten en de een na de ander kwamen zij ook naar de
weelderig bedekte tafel en bedienden zich met gulle maat. Toen moesten Ivan en
Clotilde er wel
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aan geloven, dat zij in een soort van luilekkerland waren terechtgekomen en op hun
beurt bedienden zij zich, bedeesd en bescheiden nog, met bevende vingers, van waar
zij zin in hadden. Telkens keken zij schuw naar de barkeepers om, alsof zij ieder
ogenblik een heftige scheldpartij verwachtten. Maar de beide kerels hadden slechts
een soort meewarige glimlach op de lippen en hielden geen ogenblik op met bier
tappen en cocktails schudden. Toen was er iemand, die met harde stem iets riep, dat
Clotilde noch Ivan begrepen en 't ogenblik daarna kwam een van de barkeepers van
achter zijn schenktafel en vroeg aan al wie daar aanwezig was, wat zij wilden
gebruiken.
- 't Es iene van die hieren die trekteert mee 'n rondeken en de barkeeper vroagt
wat da ge wilt drijnken! expliceerde Oculi.
- Ha moar we 'n kennen wij dien hiere niet! antwoordden Ivan en Clotilde van
verbaasde ontroering een kleur krijgend.
- Dat 'n doet er niet toe; da es Amerikoansche geweunte! zei Oculi niet zonder
Amerikaanse trots.
De barman wachtte, een stille glimlach op de lippen.
- Hawèl, nog elk 'n glas bier! antwoordde Ivan gans ontdaan.
De glazen gingen rond en er werd ‘ge-prosit.’ De meeste gasten dronken whisky's
of cocktails, die zij ineens naar binnen sloegen. Hoe kon het ook anders? Er was daar
stoel noch tafel in die zo weelderig ingerichte herberg. Clotilde vond iet er eigenlijk
wel ongezellig en Ivan draaide een paar keer in 't rond, als zocht hij een plaats om
te zitten.
- Joa, ne stoel 'n zilt hier nie vinden! lachte Oculi, die begreep, waarnaar zijn
broeder zocht.
- Ge moét hier wel drijnken; ge 'n keun nie anders! waagde Ivan bedeesd.
- Precies. 't Es uek doarom dat er gien stoelen of toafels 'n zijn. 't Es drijnken en
wiggoan. Den Amerikoan 'n verliest gienen tijd! glimlachte Oculi.
Ivan en Clotilde bekwamen niet van wat zij bijwoonden. Zij kregen het er benauwd
onder en hadden willen weggaan. Maar juist op het ogenblik, dat Ivan zulks aan
Oculi schuchter voorstelde, klonk weer een soort luide commandostem en
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weer was daar de flegmatisch glimlachende barman, die hun vroeg wat zij gebruiken
wilden.
- Voor mij 'n sigaar! zei wijselijk Oculi. Ivan volgde zijn voorbeeld en Clotilde
verlangde niets meer. Het was ook beter, dat ze maar gingen. De stemmen der
overigens vriendelijke slampampers begonnen wat hoog te klinken. Kennelijk werden
zij dronken.
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VII
Zij kwamen buiten en stonden voor de grootsheid van het tafereel in avondglorie.
De verhoudingen waren enorm. De reeds elektrisch verlichte stationskap van de
spoorweg deed denken aan een kathedraal, waarin zich een ongeëvenaarde
plechtigheid aan het voltrekken was. De onophoudelijk inen uitrijdende locomotieven
leken op vuurspuwende monsters in een apocalyptische gloed-en-smook atmosfeer.
Een toren rees hoog in de woelige avond met in zijn top vier geweidige klokken met
zwarte uurwijzers op stralend wit schild. Het plein daaronder dreunde van gedruis
en drukte en alles scheen zich te bewegen naar één enkele richting: daar waar de
rivier lag te fonkelen.
- Kom, we goan mee de ferry oversteken en in Nieuw York goan dineren! zei
Oculi.
- Dineren! En we 'n hên nog moar geten! verbaasden zich Ivan en Clotilde.
Meelijdend haalde Oculi de schouders op:
- 'n Proeverken! Dat 'n telt nie mee. Moar w' hên uek al den tijd nog. We zillen
iest wa van de stad goan zien.
Ivan en Clotilde begrepen er niets meer van. Zij dachten, dat zij reeds lang in New
York waren. Doch hun verbazing nam nog toe, toen Oculi hen op een groot plat schip
bracht, dat reeds vol stond met allerhande rij- en voertuigen en waar ook dichte rijen
mensen langs de zijwanden op banken zaten.
- We goan toch nie weer over zie? vroeg Ivan beangstigd.
- Kom mee noar veuren; 't es de moeite weird om dat te zien! zei Oculi.
Hij bracht hen op de voorplecht van de ‘ferry’ en daar sloeg Clotilde als 't ware
in aanbidding de handen in elkaar, terwijl Ivan, niet wetend wat hij zag, in stomme
roerloosheid stond te staren.
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Het was een feeërie... De laatste stralen van de ondergaande zon schoten vonken op
de hoge gebouwen van New York en tintelden als goud en juwelen in de duizenden
ruiten van de reeds verlichte vensterramen. Er rezen torens uit op, die stralenbundels
in de somberende ruimte zonden; er waren vlakten van licht als bloemenvelden van
licht; en er waren ook grote, donkere plekken, waaruit grimmige massa's opdoemden,
dreigend van grootsheid en mysterie. De brede rivier, waardoor de ontelbare machtige
ferry's ritmisch ploegden, leek een woelend schubbenkleed van alle tinten: groen,
rood, wit, blauw, oranje, al naar gelang de lichtkleuren der piers en der schepen:
roerloze sterren, drijvende sterren, verschietende sterren, sterren, die van kleur
veranderden, sterren, die even wegknipten en weer verschenen! Een enorme chaos
van geluiden daverde alom als begeleiding van 't geweldig tafereel: en 't was al
tesamen als een visioen van helsheid in een toverparadijs.
- O! o! o!... A moar Okeli toch! jubelde Clotilde.
- 't Es schuene, newoar? zei hij flegmatisch.
- O! o! Da es toch 'n schuen land! Ik voele da 'k hier gelukkig zal zijn! zei 't meisje
met een soort van vroomheid.
- En gij, Ivan; wa zegde gij? keerde Oculi zich tot zijn broeder om.
- O, 't es wonderboar! Wonderboar! bekende Ivan.
Zij kwamen aan wal en dadelijk werden zij als in een maalstroom meegesleept en
opgenomen. Iets donderde boven hun hoofd, dat zij niet zagen en terwijl zij verschrikt
opkeken kwam er reeds een tweede donder uit de tegenovergestelde richting.
Oculi glimlachte:
- Den ‘elevated!’ We goan hem straks nemen!
- O! 'k Ben ik schouw! huiverde Clotilde.
Maar reeds had Oculi de brede treden van een ijzeren trap bestegen en deed hun
teken, dat zij moesten volgen.
- Hurry up! riep hij vermanend.
Alweer kwam er een donder aan, die plotseling, als met een ruk, boven hun hoofd
verstomde.
- Hurry up! Hurry up! riep Oculi rennend.
Zij kwamen nog juist bijtijds aan de trein en holden er bin-
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nen.
- Da zilde moeten lieren. Gienen tijd verliezen in Amerika! zei Oculi hijgend.
Zij zaten op rieten banken in een mooie, lange, helder verlichte wagen, die terstond
zacht verend en snel met hen wegreed. Ivan en Clotilde keken benauwd om zich
heen. Alweer diezelfde uitgestreken gezichten met strak-hangende snor zonder enige
vrolijkheid. Er werd geen woord gesproken in die wagen, maar bijna alle mannen
hadden een opengevouwen courant in handen, waarin zij aandachtig, met inspanning
zelfs, zaten te lezen. Dat scheen wel hun enige verstrooiing te zijn. De vrouwen,
daarentegen, maakten een treffende uitzondering, zowel in hun houding en in hun
gelaatstrekken als in hun kledij, op die eenvormigheid en verveling. Clotilde werd
al dadelijk getroffen door hun uiterlijke bevalligheid en hun meestal knappe gezichten.
Maar wat vooral indruk op haar maakte, dat was hun air van zelfbewustheid, van
zelfgenoegzaamheid en zelfs van een zekere aanmatiging ten opzichte van de mannen.
Op een gegeven ogenblik, aan een halte, waar meer reizigers in de wagen kwamen,
vloog Oculi letterlijk van zijn plaats o p om die aan een dame af te staan. En, daar
Ivan gewoon bleef zitten, gaf hij hem een por en beval hem insgelijks op te staan.
- Ge 'n meug nie blijven zitten os er dames rechte stoan! bromde hij.
- O! mag da niet? vroeg Ivan verwonderd.
- Da's onbeleefd; we 'n zijn hier in Vloanderen niet! zei Oculi.
De dame voor wie Ivan zijn plaats had afgestaan nam deze in bezit zonder hem
zelfs een blik te gunnen, als gold het iets, dat haar van rechtswege toekwam; en
Clotilde was door het geval zó onthutst, dat zij ook opstond, in de waan dat zij, als
mindere, daartoe verplicht was.
- Gij niet! Wa peisde dan! Ze zoen wel mienen da g' uit de wildernesse komt!
bromde Oculi. En hij voegde eraan toe: - Iederen Amerikoan es nen ‘gentleman’ en
da moet g'uek zue gauwe meugelijk zien te worden. Anders 'n zoedt g' hier in dees
land nie keune weunen.
De trein schoof onvoelbaar-zacht steeds verder en door de
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heldere ramen ontvouwde zich de grootheid van New York. Ivan en Clotilde zagen
steeds tot in 't oneindige rechtlijnige, verlichte straten. 't Was als een dambord van
vuur in de diepte, gelijk en eenvormig zonder enige afwisseling, behalve hier en daar
een overgroot gebouw, dat alles beheerste, als een glanzende kathedraal van licht.
- Woar goan we toch noartoe? vroeg Clotilde verbouwereerd.
- We zijn d'r hoast! zei Oculi. - 'k Kenne doar ne goeje restaurant woar da we goan
dineren. 't 'n Es nie verre van 't hotel, woar da we zillen sloapen.
Zij stapten uit. Het leek betrekkelijk stil nu, waar zij kwamen en zij waren al
spoedig op een plein met talrijke, verlichte eetgelegenheden. Alvorens binnen te
treden nam Oculi hen nog eens kritisch op:
- Iederien ziet da ge vrendelingen zijt, zei hij; - moar morgen zal 't ons ieste wirk
zijn doar verandering in te brengen: ander klieren, ander schoenen, nen anderen hoed;
ge moet er zue gauwe meugelijk lijk Amerikoanen uitzien. Os ge geklied zijt lijk
nen Amerikoan zijde nen hiere en 'n dame. Anders blijf de lomperiken.
De eetzaal was vol; alleen in een hoek was nog een vrij tafeltje, dat Oculi al spoedig
ging bezetten. Zij kozen het menu van de dag. Zij wisten trouwens niet wat zij kozen,
maar Oculi verzekerde, dat het fijn was en zij hadden toch geen honger.
Onder het eten overzagen Ivan en Clotilde de zaal en wie daar al was. Voor het
grootste deel mannen. Uitgestreken gezichten en hangsnorren, maar gezichten die
nu toch van heel wat meer leven getuigden onder het eten. Het was geen eten, maar
schrokken. Zij slikten de brokken in, alsof zij nagezeten waren door een vijand, die
het hun zou kunnen ontnemen. Het leek wel een gevecht tegen de spijzen. Ivan hoorde
een man naast hem heftig soep inslurpen en Clotilde zag er een die sla inslikte als
een dolle bok. Toen merkten zij, dat ook Oculi zo geweldig snel at en Ivan vroeg
hem met verbazing:
- Woarom hoasten al die meinschen ulder zue?
Oculi, de mond vol, antwoordde:
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- Nen Amerikoan es altijd hoastig. Hij 'n hee noeit giene menuut tijd te verliezen.
Hij stopte zijn mond nog voller, lachte even en zei:
- Hier 'n es da nog niets. Moar ge zoedt ne kier moeten aan de ‘quick lunch’ zijn,
‘downtown,’ bij Astor: vier plats en dessert, wijn, kaffee en likeur, alles in minder
dan 'n kwoartier tijd!
Ivan en Clotilde keken met verslagenheid om zich heen. Zo iets hadden ze nog
nooit gezien. Kwam dat wellicht omdat alles tegelijkertijd werd opgediend, op grote
presenteerbladen, die stampvol stonden? Moest men zo slikken en schrokken om het
eten niet koud te laten worden? De meeste eters waren in enkele minuten klaar; en
dan zaten zij daar, paf, met uitgestrekte benen achterover op hun stoel, een sigaar
scheef in de mond.
- Da schijnt mij 'n ongezonde maniere van eten! meende Ivan.
- Kwestie van geweunte! glimlachte Oculi wat hoogmoedig. - Vinde gij da we wij
ongezonder zijn dan de Vloamsche boeren?
Hij rekte zich even genoeglijk uit en onder die beweging rispte zijn maag op,
hardop. Dat scheen niemand te hinderen; hetzelfde geluid weerklonk ook verder in
de zaal.
- Have a cigar! zei hij, zijn koker naar Ivan reikend. En, tot gezelligheid gestemd,
vroeg hij hun, voor 't eerst sinds zij elkander zagen, hoe het ginds, in de ‘old country’
met Moeder en met Peetsen ging.
Ivan en Clotilde deelden om beurten het nieuws uit het vaderland mee. Oculi zat
onverschillig-welgedaan te luisteren, achterover op zijn stoel, de ogen half dicht in
de rook van zijn sigaar. Ach ja, die ‘old country’; de mensen wisten er eigenlijk niet
wat leven was. De ‘old country’ voor werkmensen, ach, dat was immers van de
ochtend tot de avond slavenwerk verrichten en, als voedsel, beestenkost verorberen.
Pap en aardappels en rogge-smouterhammen! zei hij met grijnzende minachting,
terwijl wij hier vlees en vis eten en alle dagen lekkere ‘cakes.’
Ivan en Clotilde verstonden ‘kiekens’ en zetten wijde ogen van verbazing op.
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- Kiekens! Ete gulder alle doagen kiekens! riep Clotilde ongelovig.
Oculi barstte in een proestlach uit.
- Cakes! gilde hij. - Koeken! Ach ach! wannier zulde gulder toch Amerikoans
lieren!
- O! es 't moar datte! zei Ivan teleurgesteld.
Zij waren moe; zij waren alle drie erg moe: Ivan en Clotilde van de zeereis, Oculi
van de spoorreis; en morgen was het weer een drukke dag. Clotilde zag bleek van
uitputting en bedwong met moeite herhaaldelijk opkomende geeuwbuien. Oculi had
hen nog wel naar een tingeltangel willen brengen, maar hij begreep, dat het te veel
zou zijn.
- Clotilde, g' hèt voak. Wimme goan sloapen? stelde hij voor.
- O joa! antwoordde zij, de handen vouwend, bijna als een smeekbede.
Het hotel was dichtbij, in een rechte, vrij sombere dwarsstraat. De deur stond open
en een bleke man - de portier - zat in een soort glazen kastje, zijlings van de kleine
hal. Hij zag er afgewerkt en verwaarloosd uit. De kamers waren vooruit door Oculi
besteld: één voor hem en Ivan; één voor Clotilde. Oculi vroeg om de sleutels.
De portier haakte die van een hangbord en reikte ze zwijgend.
- Morgen zeven uur wekken! schikte Oculi.
- Ja! antwoordde de man laconiek en griffelde iets op een lei.
Er was geen lift; zij klommen, langs een vrij sombere trap, naar de derde verdieping.
Daar waren lange, schaars verlichte gangen, met hier en daar laarzen en schoenen
vóór de genummerde deuren. Oculi hield stil voor nummer 171 en wees meteen naar
het volgende, 173, dat voor Clotilde bestemd was. Zij droegen hun kleine bagage
aan de hand en wensten elkander goede nacht. Oculi opende Clotildes deur alvorens
met Ivan in de kamer daarnaast te verdwijnen.
Een vreemd-vereenzaamde gewaarwording kwam over Clotilde, toen zij alleen stond
in haar kamer. Er hing een triestig bruin papier met paarse bloemetjes aan de wanden
en ook de
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gordijnen waren bruin, met donkere krullen doorweven. Het bed leek kil en klein;
een somber-rode deken lag er strak gespannen over uitgespreid. Een pitje van één
lamp daalde van het witgekalkt plafond.
Clotilde ging naar 't raam en schoof het gordijn weg. Zij opende 't venster en
staarde in de lichtende nacht van New York. Het schouwspel overweldigde haar. Het
leek geen stad meer; het was een ganse onbekende wereld. Een onmetelijkheid; een
chaos, waarin zij zich, klein-nietig schepseltje, verloren voelde. Zij zag iets van de
rivier en hoorde de brulstemmen van de schepen. Ze klonken als noodkreten van
gefolterde reuzen. Zij zag witte, groene, rode lichten varen en 't waren als zoekende,
loerende, fonkelende ogen van jagende monsters. Zij hoorde, tot in de verre verte,
de bellen en de stoomfluiten van de locomotieven.
Haar wijde ogen staarden en een huivering bekroop haar. Zij kreeg ineens het
angstgevoel of zij nooit meer uit deze prangend-overweldigende werkelijkheid zou
losgeraken. Het was alsof zij door een wentelend rad werd meegenomen, waaraan
zij willoos vastgeketend lag. Hoe zou dat zijn? Was ze hier nu voor altijd? Zou ze
nooit meer haar geboorteland, haar dorp, haar moeder, haar broertje, de welbekende
vrienden en kennissen terugzien? Zij had het zo gewild; zij, veel meer nog dan Ivan,
had willen komen; en nu prangde 't haar zo, nu ze voor de geweldige, voor de
overweldigende werkelijkheid stond. Tranen kwamen haar in de ogen en zij schreide,
zij schreide onbedaarlijk, zonder te weten waarom. Het speet haar niet, dat zij
gekomen was, dat zij aan alles had vaarwel gezegd; maar 't was te veel ineens geweest,
té menigvuldige indrukken waren in té korte tijd, als slagen op haar neergekomen.
Zij sloot het raam, schoof het gordijn weer voor. Zij kwam bij haar bed staan, zonk
er op de knieën, vouwde de handen in elkaar en bad... Zij bad wenende, overstelpt
door emoties, maar zonder bitterheid, noch smart. Zij bad voor Moeder, voor Peetsen,
voor Ivan en Oculi,... voor zichzelf. Zij bad, omdat zij bidden moest.
Een klok sloeg ergens elf uur, nietig-klein geluid in 't grootse gonzen van de
reuzenstad. Een misthoorn brulde; een stoom-
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fluit schrilde, de bel van een vertrekkende trein galmde melancholisch. Clotilde
kleedde zich uit en ging te bed. Zij knipte 't pitje dood en sloot haar ogen. Wat was
ze moe, o moe! Zij rilde even. De lakens waren kil, ondanks het zachte weer. Zij
dacht aan niets meer. Alles verzwond tot ijlheid in haar geest en zij sliep zoetjes in.
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VIII
Fris, de geest wakker en helder als een schoongeveegde lucht, stond zij de volgende
morgen op. Oculi en Ivan zaten reeds aan tafel in de ontbijtkamer op haar te wachten,
toen zij benedenkwam. Oculi had een opgewekt gezicht en wreef zich vrolijk de
handen, terwijl hij haar vroeg wat ze eten wilde. - O! nen boterham en 'n tasse kaffee!
antwoordde zij bescheiden.
Haar broeder lachte haar vierkant uit.
- Ge keun wel merken dat g' uit de ‘old country’ komt! spotte hij. - Wete gij wat
da 'k veur Ivan en veur mij besteld hè? Iest 'n talluere ‘porridge’ mee ruem en suiker.
Doarachter ne gebakken vis; doarachter spek mee eiers; en om 't eindigen 'n buufstik
mee eirdappels.
Clotilde keek haar beide broeders met starre ogen van verbazing aan. Maar Ivan
lachte zo gul en zo vrolijk, dat zij ook dadelijk begon te lachen, als voor een leuke
grap.
Oculi drukte op een schelknop. En dadelijk ging in de achtergrond een spiegeldeur
open en een wezen verscheen, dat aan Clotilde een kreet van angst ontrukte.
- Wa ès dat? Wa veur ne veint es dat? gilde zij.
't Was een neger, met brede glimlach en witte tanden, de eerste in haar leven, die
Clotilde zag.
- 't Es onze garçon! glimlachte Oculi. - Ge zilt er wel mier zien in Amerika! Hetzelfde als voor ons! bestelde hij aan de bediende.
Clotilde bekwam er niet van. - Ván woar komen die wrieë zwarte duvels hier?
vroeg zij.
- Ze zijn hier altijd geweest! verzekerde Oculi.
De neger was daar al spoedig terug, met een overgroot presenteerblad vol dampende
schotels en borden, die hij hard op tafel neerplofte. Clotilde sloeg haar ogen neer,
als voor de
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verschijning van de antikrist. Zij kreeg er een kleur van. Maar Oculi bediende haar
en wees haar, hoe ze de ‘porridge’ moest gebruiken. Clotilde proefde en vond het
heerlijk.
- 't Es rijstpap! glimlachte zij.
- O, rijstpap! deed Oculi geringschattend.
Zij aten hun gebakken vis. Verrukkelijk! Maar 't was te veel, zei Ivan. Ze kregen
meer dan genoeg om er een volle dag van te leven. Ook Clotilde vond het veel te
veel, doch at maar door.
- We zillen hier zue vet worden as otters! lachte zij.
- Azue leven wij in Amerika! zei Oculi op een slepende toon, eenvoudig-hooghartig
doende.
- 't Zal toch zeker wel schrikkelijk diere zijn! vreesde Clotilde.
- 't Eten in Amerika es goed en goedkuep! pochte Oculi en hij wenkte de neger
om af te rekenen.
Clotilde dorst hem weer niet aankijken. Zij had het gevoel, alsof hij haar zou
kunnen dooddrukken.
- Noeit en noeit 'n zal ik aan die keirels wennen! ijsde zij. Oculi was opgestaan en
keek op zijn uurwerk.
- Hurry up! riep hij. - 't Es onzen tijd! Den buet vertrekt om negen uur.
- Den buet! riepen verbaasd Ivan en Clotilde.
Oculi glimlachte in zijn hangsnor.
- Den buet nie veur ‘old country’ zulle!
Ivan en Clotilde begrepen er niets meer van.
- Joa moar, onz' koeffers, Okeli! zei Clotilde bezorgd.
- Die stoan ginter al op ulder te wachten! glimlachte flegmatisch Oculi.
Zij waren al spoedig aan de rivier en zagen daar een prachtboot liggen, hoog en
wit als een paleis.
- Hoe vindt g'hem? glimlachte Oculi ijdel.
- O!... En goan wij doarmee voaren? jubelde Clotilde.
- Joa zulle! En huel den dag nog wel, langs de riviere.
- Moar onz' koeffers, Okeli! Onz' koeffers!
Ivan zag ze staan: twee zwartgeverfde, vierkant-logge bakken, midden in de
elegante koffers van Amerika.
- Hoe goan we ze krijgen? twijfelde Ivan.
Oculi kreeg een grijns op 't gezicht. Hij zei, dat hij zich
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schaamde voor soortgelijke bagage. Dat zou, bij aankomst, wel zijn allereerste werk
zijn: andere kofiers kopen en die lelijke kisten verbranden. Nu moesten ze, helaas!
toch maar mee en hij had al dadelijk twee sjouwers te pakken, aan wie hij twee
koperen penningen overhandigde. De mannen vergeleken de nummers en in een,
twee, drie sleurden ze de gedrochten aan boord.
- 'k Moe zeggen, 't goa hier rapper en gemakkelijker as bij ons! bekende Ivan.
- Time is money! onthoud die woorden! oreerde Oculi. - Tijd is geld... en geld is
alles in Amerika. Komaan! zei hij en ging hen voor op 't schip.
Het was een zeer grote, prachtige salonboot, een echt drijvend kasteel. Ivan en
Clotilde zagen een eindeloze rij luxekajuiten en keken door de ramen in een eetkamer
en een salon, waar zij van duizelden. Het dek, waarop zij liepen, was lang en breed
als een marktplein, en overal stonden gemakkelijke stoelen, als op het strand van een
badplaats.
Enkele reizigers waren er reeds gezeten of wandelden keuvelend heen en weer.
Clotilde en Ivan zagen nog eens de reeds welbekende weinig vrolijke, uitgestreken
gezichten en de ernstig-neerhangende snorren. Zij zagen insgelijks de aanmatigende,
zelfbewuste vrouwen, die deden of 't heelal hun toebehoorde. Wat 'n gedurfde
toiletten! dacht Clotilde; en wat 'n air van verwaandheid! Er was er één, die als hoed
een soldatenkepi droeg. Clotilde kon er haar ogen niet van afwenden. - Hoe schaamt
ze zich niet! dacht Clotilde. En zich tot Oculi wendend, met gedempte stem:
- Ik gelueve, dat 't vreiwevolk hier vele te zeggen hee!
- Alles! bekende Oculi volmondig. - En hoe verder da ge noar 't westen reist, hoe
mier da ze den boas spelen! En hij verklaarde:
- Da komt nog van uit den tijd dat 't vreiwevolk hier moeielijk te krijgen was. In
New York wilden ze geirne genoeg blijven, moar in de ‘prairie’ da was 'n ander
affeiren! Ge moest ze gouden bergen beloven, of ze wilden niet mee. Past op veur 't
Amerikoans vreiwevolk! vermaande hij Ivan. - As ge wilt treiwen, jongen, pakt den
buet en hoalt er ou ien uit de ‘old country.’ Hier 'n deugen ze niet! 't Es 't ienigste,
dat
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in Amerika nie 'n deugt!
- O! doar 'n peis ik nie op! zei Ivan geruststellend.
- Es Maria uek azue geworden? vroeg Clotilde aarzelend.
- Nie zulle! pochte Oculi. - Maria es 'n ieste klasse huisvreiwe. 'k 'n Zoe d'r gien
beter keunen hên!
Clotilde zat even zwijgend na te denken. 't Waren nog de eerste woorden, welke
over Maria gesproken werden; over Maria, die in hun dorp zulk een slechte naam
had en die door haar verhouding met Oculi, zoveel verdriet in het ouderlijk huis had
gebracht. Zou ze zich werkelijk gebeterd hebben? Zou ze een degelijke vrouw
geworden zijn?
De Amerikaanse met de soldatenkepi kwam met vaste tred voorbijgestapt, aan de
arm van een reeds bejaarde heer, tegen wie ze opgewonden en luidruchtig snaterde.
- O! fluisterde Clotilde met nauwelijks bedwongen weerzin, - zoe dat heure man
zijn,... of heur lief?
Oculi glimlachte in zijn snor: - Woarschijnlijk noch 't ien noch 't ander, zei hij. Da zilde vele zien in Amerika: ouwe mannen mee jonge vreiwen. Ze zijn d'r op uit
veur de cenzen en d'ouwe loaten ulder dikkels vangen. Ziede wel; ziede ze lachen
en flikflooien! Ze mient al da z' hem vast hee.
Clotilde keek met walging naar het tafereel. Zij hing letterlijk aan zijn arm, zo
dicht mogelijk tegen hem aangevleid. En haar durvende ogen priemden in de zijne,
als om hem een verklaring te ontlokken. Maar hij leek wel een slimme vos; hij liet
zich glimlachend het hof maken, gevleid zeer zeker, maar zichtbaar op zijn hoede.
Hij eindigde met haar iets aan te bieden in de ‘bar’ en kort daarop wandelde hij alleen
en rokend over 't dek en was de kepihoed uit het gezicht verdwenen.
- Azue hee onzen boas, den dienen bij wie da w' in Blue Springs goan wirken,
hem loaten vangen aan 'n dijnk van twieëntwintig joar en hij es er drijentsjestig!
vertelde Oculi. - Moar 't 'n hee nie lank geduurd zulle! Binnen 't joar woaren z' al
geschied! Moar wete wat da't curieuste van al es: vijf moanden loater was hij alwere
getreiwd, en nóg ne kier mee 'n spertelgat van nog gien vijfentwintig. Ze treiwen
hier gemakkelijk, moete weten, en schien goa nog veel gemakkelijker! Joa, 't es 'n
oardig land, Amerika. Moar 'k zeg het
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nog ne kier, Ivan: os ge wilt treiwen, 'n treiw mee gien Amerikoansche! En 'n probeert
er uek nie mee te vrijen, want ze keunen ou doen treiwen os ze willen. Opgepast,
manneken!
De stoomfluit brulde drie korte schorre stoten uit en langzaam kwam de boot in
beweging. De huizen langs de oever gleden weg en schenen klein te worden, terwijl
de brede rivier, onder het ploegen van de boot, golfde en deinde als een zee. Al
spoedig waren zij buiten de dichte massa der aaneengeregen straten. Lapjes grond
vertoonden zich hier en daar, waarop villa's stonden tussen bomen. En weldra zagen
zij de steile, grijze oeverrotsen; en daar vertoonde zich alweer een tafereel, zoals zij
nooit gezien hadden en ook nooit hadden kunnen dromen.
De bomen en de heesters, die op de top of in de spleten groeiden, waren vuurrood,
brandend oranje, lichtend geel, bloedend paars met hier en daar nog een tengergroen
boompje of struikje, dat scheen te trillen van frisse jeugd en vreugde midden in al
die overweldigende pracht van zware weelde. De zon straalde daarover, vonken
schietend als van juwelen op brokaat en de wolkenloze hemel was van een diephelder
turkooisblauw, dat onvergankelijk scheen.
- Ha moar Hiere toch, wat es dat toch schuene! riep Clotilde de handen in elkaar
slaand. - 't Es nog wel honderd kiers schuener as gisteren, toen we aankwamen.
- Da es iets, hé? glimlachte Oculi triomferend. - Da es wat da z' hier
‘Indian-summer’ noemen.
- Lijk of ze bij ons zoen zeggen: Sente Michiels zomerken! meende Ivan.
Oculi grijnslachte kritisch, spottend:
- Sente Michiels zomerken! 't Es mij watte! Goed veur de boerkes uit de ‘old
country!’
De boot stuwde naar links, recht op de oever aan. De glinsterende schoonheid
kwam in weeldestraling naar hen toe. In 't wit geklede dames stonden daar te wachten
met tuilen in de hand. Het waren geen bloemen, maar bladerentuilen, die zij droegen;
en zij leken schoner en rijker van kleur dan echte bloemen. Op een daarvan zag
Clotilde een rood-en-zwarte vlinder zitten, als een broche op satijn. De boot lei aan,
de
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dames stapten aan boord en verder voer het schip, naar steeds vernieuwde glorie.
Zo ging de stralendag voorbij. Clotilde en Ivan vroegen telkens, bij elke
aanlegplaats, of zij nu eindelijk aangekomen waren en telkens weer antwoordde
Oculi met triomfante glimlach:
- Nien, zeg ik ulder! 't Zal nog uren duren. Verveelt het ulder dan?
Het verveelde hen geenszins, maar zij kregen de indruk, alsof zij nooit aan 't einde
van die prachtreis zouden komen. Er waren ogenblikken van prangende eenzaamheid,
alsof zij naar een onbewoonde wereld reisden. En dan zagen zij plotseling weer een
feeërie, die naar hen toekwam: een drijvend prachtpaleis als het hunne, wit en hoog
met glinsterende ramen, als het eigen spiegelbeeld van 't schip, waarop zij zaten.
Oculi kwam naar hen toe en tikte hen op de schouder.
- Ziede da ginter? vroeg hij, in de verte naar iets vingerwijzend.
Zij volgden met de blik de aangeduide richting en zagen, hoog in de lucht, iets als
een draad, die was gespannen van de ene hoge rotsoever naar de andere.
- Wete gulder wat dat es?
Zij wisten het niet, konden het niet vermoeden.
- 'n IJzerenwigbrugge! zei Oculi.
Zij dachten dat hij hen voor de gek hield. Wat! Dat draadje in de lucht een
spoorwegbrug! Maar het draadje werd groter en dikker naarmate zij dichterbij kwamen
en eensklaps zagen zij er een soort rups overkruipen: een treintje, klein en nietig als
een kinderspeeltuig.
- O! riep Ivan. - Es da oprecht nen trein, ne grueten trein?!
- Joa 't zulle! juichte Oculi. - Da es de brugge van Poughkeepsie, op de ligne van
de Lehigh-Vallei Railroad. 'k Hè vergeten hoeveel miljoen dolloars da ze gekost hee,
moar 't es wrie viele!
De klank van dat woord ‘dollar’ viel in Clotildes en Ivans oren. Het trof hen nu,
dat zij het voortdurend om zich heen hoorden uitspreken. Zij hadden maar eventjes
te luisteren naar de gesprekken in die taal, die zij verder niet verstonden, telkens
weer kwam de klank van dat éne, onvermijdbaar
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woord naar hen toe. De voorname meneer, die 's ochtends met de kepi-juffer op en
neer langs het dek liep, had het nu over dollars met een oude dame, die in een rieten
leunstoel zat te schommelen; de dikke veekoper uit 't Westen sprak van dollars met
een mager mannetje, dat er als een jockey uitzag; en ook de kepi-juffer, die nu met
een lange, blonde slungel liep te flirten, liet even het woord van haar koketterende
lippen vallen.
- Iederien klapt hier over dolloars! zei Clotilde verwonderd. Oculi schoot in een
korte lach.
- Da verstoade wel; 't es 't gien da g'hier 't miest nuedig hèt! zei hij. - 't 'n Es hier
nie lijk ginter, woar da ze moar van frankskes en van halve frankskes 'n keune klappen.
Een bel weergalmde op de boot en hoewel het nog klaarlichte dag was, werden
daarbinnen reeds elektrische lichtjes aangestoken.
- 't Es etenstijd! zei Oculi. - Kom, we goan uek wa profiteren.
- O moar we 'n hên wij nog gienen honger! protesteerden Ivan en Clotilde.
- Dan tegen den honger die komt! lachte Oculi.
Zij traden binnenin de ruime eetzaal en gingen zitten in een hoekje, waar zij niet
opvielen.
- Van os ge huel-de-gans Amerikoans geworden zijt zillen w'uek aan de
middentoafel goan zitten! troostte Oculi.
Ivan en Clotilde dankten in stilte de hemel, dat zij nog niet helemaal Amerikaans
geworden waren, want zij voelden zich nu al bedeesd genoeg, in hun schamele,
boerse kleren naast al die luxemensen, die in die prachtzaal zaten. En toch: het was
alweer dat lomp en haastig slikken, alsof zij door een vijand werden nagezeten, die
hun de brokken kon ontnemen. Schrokken; en dan paf zitten van niet gerechtvaardigde
haast en overdaad, met uitgestrekte benen. De kepi-juffer had nu reeds haar derde
flirt aan de hand, - een rood-opgezwollen whisky-kop met dikke snor - en zij dronken
champagne. Zij waren echter een uitzondering. De meeste uitgestreken gezichten en
hangsnorren dronken ijs water en knabbelden daarbij aan tuilen rauwe selder, die in
hoge glazen op iedere tafel stond. Clotilde vond het akelig om aan te zien en aan te
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horen.
- 't Zijn lijk gieten, die kloaver eten! zei ze tot Oculi. Maar hij werd bijna boos
over haar aanmerking. Hij beweerde, dat het heel lekker was en begon er ook van te
knabbelen.
- Ge 'n meug niet, Okeli; 'k 'n kan 't nie zien of nie hueren! huiverde Clotilde
griezelend.
Toen zij weer buiten op het dek kwamen, was het schouwspel er van een
toverachtige, haast immateriële schoonheid. De zon ging links achter de grijze rotsen
onder en smoorde het tafereel in een grootse, blauwachtige vaagheid. Maar al de
laatste avondpracht viel op de andere oever en daar was 't als een fonkelend vuurwerk
over de stralende gewassen. Het gloeide, het brandde, het trillerde van levend
toverlicht tegen de donkerende blauwe hemel. 't Was als een eindeloze vuurslang
van nooit geziene kleuren en vormen; 't was niet van deze aarde; 't was om bij te
knielen als voor een goddelijke openbaring.
Het duurde slechts enkele stonden. De laatste zonneflitsen deden hier en daar als
't ware korte vuurpijlen ontspringen uit de rotsenoever en toen doofte 't eensklaps
uit en was er niets meer dan twee grimmige grauwe muren, met in het midden de
rivier bloedrood, onder een strak-gespannen hemel van donker indigo, waarin de
eerste sterren tintelden.
Daar lag het einddoel van de rivierbootreis: een vrij aanzienlijke stad met veel
twinkelende lichtjes, die zich in het water weerkaatsten. Het ritme van het schip
vertraagde en de stoomfluit brulde, als om iets te vragen. Schuimend en kolkend
streek de boot de kade aan. Loopplanken werden uitgeschoven en de passagiers
stapten aan wal. Het schip bleef nog inwendig nadreunen, als kon het na de urenlange
inspanning, maar niet zo dadelijk tot rust komen.
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IX
Zij hadden nog ruim de tijd en kuierden op hun gemak, door de verlichte straten,
naar het station. Wat een verschil met New York! Hier geen stoom- en brulgeluiden,
geen lichtorgieën van allerlei kleur; maar een vrij stil provincieleventje, met langzaam
langs de magazijnen slenterende mensen, die telkens bleven staan om de
tweederangsartikelen te bewonderen. Alleen de gezichten waren dezelfde: de
uitgestreken tronies met de hangsnorren en de verwaande vrouwengelaten met
quasi-hooghartige uitdrukking.
- 't Es hier bijkans lijk Gent! zei Clotilde verrast.
- Da es hier nog den ouwen trampel! gaf Oculi toe.
Zij kwamen aan het stationsgebouw: monumentaal, met verlichte uurwerktoren:
een spoorpaleis onevenredig met de slechts betrekkelijke belangrijkheid van de ietwat
suffige provinciestad. Oculi had reeds in New York de biljetten genomen en zij
gingen maar dadelijk binnen, recht op de trein af.
- O! da es nen donkeren trein en zuk 'n lange wagons! zei Clotilde.
- 't Es de ‘sleeping’ veur Buffalo; anders nie as sloapwoagens! lichtte Oculi toe.
- En moete wij doarin? kreet Clotilde.
- Natuurlijk! glimlachte Oculi.
Clotilde staarde naar de donkere trein als naar een monster, dat haar zou verslinden.
Maar zij schrok vooral geweldig, toen zij een portier zag opengaan, waaruit een
kolossale neger met gegalonneerde pet te voorschijn trad. Zij rukte zich om, wilde
vluchten. De neger echter kwam met brede glimlach naar hen toe en Oculi
overhandigde hem de slaapbiljetten. Er ontstond een kort geredekavel. Toen knikte
de neger herhaaldelijk goedkeurend en met een gulle wenk verzocht hij hen in te
stappen.
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- Nien ik! Nien ik! Nien ik! Hij zoe mij vermuerden! gilde Clotilde weerbarstig.
De neger keek met grote ogen van verbazing naar die ietwat boers uitziende jonge
vrouw, die zich opwond voor iets, dat hij niet snappen kon. Hij staarde met een
komisch-ernstig gezicht naar Oculi op, als om uitlegging te vragen.
Oculi zei het hem. De neger gaapte hen in stomme verbazing alle drie aan en toen
barstte hij eensklaps in zulk een overweldigende lachbui los, dat de andere reizigers
op het perron er zich voor omdraaiden. Hij krulde letterlijk scheef-achterover van
het bulderlachen en zijn wijdopen mond was als een donkere oven, waarin de gave
witte tanden gloeiden. Zijn vrolijkheid werkte aanstekelijk. Ivan kreeg ook een
proestbui, met korte, snelle schokjes en Oculi poogde tevergeefs zijn gezicht tot een
deftige glimlach te plooien. Clotilde schaamde zich; en toen de neger, eindelijk
bedaard, haar nogmaals met breed gebaar en hoofse buiging, nodigde om plaats te
nemen, stapte zij in en liet ze zich door hem haar bed aanwijzen.
De nachttrein ruiste door het onbekende... Oculi en Ivan lagen samen in een hut;
Clotilde deelde de hare met een vreemde dame. Zij had het bovenste bed. De dame
poogde even een praatje met haar aan te knopen, maar toen zij merkte, dat het meisje
haar taal niet verstond, drong zij niet verder aan en wenste haar ‘good night.’
Clotilde was blij, dat zij 't bovenste bed had. Waarom had ze eigenlijk niet kunnen
zeggen, maar zij voelde het zo. Zij voelde zich ook veiliger, dat zij daar met hun
tweeën lagen. Verondersteld, dat de neger nu toch kwade bedoelingen had, dan zou
het zo gemakkelijk niet gaan, dan wanneer zij alleen lag. In elk geval, aan zich uit
te kleden dacht zij niet. Zij maakte alleen haar schoenveters los en zette haar hoed
af. Zij lag op de rug uitgestrekt en peinsde en luisterde. Van slapen zou, ondanks
haar zware vermoeidheid, wel niets komen. De trein schuifelde door de nacht met
af en toe een langgerekte gil van de stoomfluit, als een schrille noodkreet. Zij voelde,
dat hij stations voorbijraasde; zij zag soms, als in een weerlicht, schelle lichtflitsen.
Met lange tussenpozen hield de trein voor korte tijd soms stil, en dan hoorde zij
beweging en gesjouw
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en stemmen van mensen. De dame onder haar sliep en snurkte. Hoe was dat mogelijk!
dacht Clotilde. Af en toe renden haastige voeten in het gangetje langs de hutten heen
en dan bonsde van angst haar hart tot in haar keel. Telkens dacht zij, dat er een ramp
gebeurde en dat men haar kajuit zou binnenstormen. Doch er kwamen weer lange,
egale einden van eentonig rijden en eindelijk, door vermoeidheid uitgeput en
overwonnen, viel zij ook in slaap...
Een harde bons op haar deur deed haar wakker schrikken.
- Clotilde, zijde wakker? klonk Oculi's opgewekte stem.
Vóór zij de tijd had tot antwoorden bromde een neus- en buikstem in het bed onder
het hare iets, dat onaangenaam klonk. Clotilde begreep, dat de dame boos was, omdat
zij in haar rust gestoord werd.
- Die medám es kwoad omda g' heur wakker moakt! zei Clotilde bedeesd door de
deur.
- Dat die medám mijn bottienen kust! antwoordde Oculi zeer on-Amerikaans. Moar gij moet opstoan!... Tusschen dit en 'n half ure zijn we gearriveerd. Hurry up!
Clotilde repte zich. De dame neus- en buikbromde nog wat, maar scheen terstond
weer in te slapen. Heel stil en voorzichtig, om haar niet te storen, kroop Clotilde
langs het trapje naar beneden en opende de deur van 't gangetje. Een kreet van
verrassing ontsnapte haar. 't Was volop daglicht en vanuit het raampje zag zij, dat
de trein door een woud reed: een woud als van licht en vuur en bloed, zoals zij de
vorige dag langs de rivier gezien hadden.
- O! da es toch schuene! jubelde zij weer.
Ivan en Oculi kwamen haar vrolijk glimlachend in het gangetje tegemoet. Beiden
hadden uitstekend geslapen en verbaasden er zich over, dat Clotilde eerst zoveel
moeite had gehad om in te dommelen. Maar er was verder geen tijd in praatjes te
verliezen; zij moesten dadelijk gaan ontbijten en met een opjagend ‘hurry up!’ ging
Oculi hen naar de restauratiewagen voor.
Ivan en Clotilde waren reeds iets minder verbaasd over de praktische inrichting
van het Amerikaanse leven. Zij begonnen alvast te veramerikaniseren. Zij gebruikten
zonder aarzelen het overvloedig ontbijt, waaraan zij reeds gewend waren
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en zij genoten ervan als van een heerlijke weelde.
- Zoede gelueven, zei Ivan opgetogen, - da 'k da nie geirne mier 'n zoe missen!
- -'t Es wat anders dan de Vloamsche roggene-smeiterhammen, hé! pochte Oculi.
- Joa 't zulle!
- We komen in Buffalo! zei Oculi, door 't raampje kijkend.
- Moen we 'r doar uitstappen? vroeg Clotilde gejaagd.
- Nog niet; nog 'n half uur ken verder! zei Oculi. En heimelijk glimlachend deelde
hij hun mede, dat ze met dezelfde trein wel zouden kunnen doorrijden tot aan Blue
Springs, de plaats van hun bestemming, maar dat hij opzettelijk de reis onderbrak
om hun iets te laten zien, dat zij nog nooit gezien hadden en misschien ook nooit
meer in hun leven zouden zien.
- Wat es 't? vroeg Clotilde gretig en nieuwsgierig.
Oculi glimlachte geheimzinnig.
- 'k 'n Goa 't ulder nie zeggen. Ge 'n keunt het nog nie zien, moar 'k peize wel da
ge 't nou al keunt hueren.
Hij trok het raampje even open en stak het hoofd naar buiten in de glasheldere,
bladstille, blauwe ochtend. - Hurk ne kier! zei hij, zich terugtrekkend.
Ivan stak het hoofd naar buiten en luisterde.
- 'k Huere lijk ne verren donder! zei hij.
Clotilde kwam naast hem staan en hoorde 't ook.
- Wat es dat, Oculi? vroeg zij in vage angst.
- Dat es Niagara Falls! glimlachte Oculi.
Zij begrepen hem niet.
- Hawèl joa; de woatervallen van tie Niagara! lichtte hij iets ongeduldig toe, alsof
't vanzelf sprak, dat de ganse wereld zulks begrijpen moest.
- En goan we da zien? vroeg Clotilde.
- Natuurlijk; huel den dag zelfs. Ge zilt ulder uegen de kost meugen geven!
De trein reed door een grote, zwarte stad. Hij reed gewoon door de straten, zonder
de minste afsluiting, alleen maar langzaam en voortdurend bellend, om zijn doortocht
te melden. Het duurde lang. Die sombere, rokerige stad leek eindeloos. Toen zij er
ten slotte uit waren stoomde de trein weer met
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versnelde vaart door een landschap, dat Ivan en Clotilde wel zeer eentonig en triestig
vonden. Het waren slordige uitgestrektheden, landerijen omsloten door bouwvallige
houten omheiningen en waarop nog de zwart-verkoolde stronken stonden van de
bomen, die er in vroeger tijden hadden gegroeid. Daartussen was de grond beploegd
en blijkbaar bemest en bezaaid en de boerderijen zelf waren zeer eenvoudige,
kleurloze houten gebouwen, alsof ze daar slechts voorlopig waren neergezet.
- Zijn da hofstees? vroeg Ivan teleurgesteld.
- Joajoa 't! zei Oculi, alsof zo iets vanzelf sprak.
- 't Zijn gien schuene, zulle! kritiseerde Ivan.
Maar Oculi nam het terstond voor de Amerikaanse boerderijen op:
- G'n peist toch zeker niet, dat de boeren ulder hier bezighouen mee prutsen en
peuteren op ulder land gelijk in Vloanderen! Da woaren hier indertijd amoal bosschen.
Ge verstoat toch wel da ze da niet buem veur buem 'n kosten uitdoen. Z'hên ze ne
halve meter van de grond afgezoagd en d'isgatten in brande gestoken. En nou, effen
aan da ze vurt zijn, trekken ze ze'r mee de peirden uit. Gien tijdverlies hier, zulle!
Time is money! En money es dollars! voegde hij er glimlachend bij.
Ivan zette een triestig gezicht. Hij dacht aan de mooi-verzorgde boerderijen van
Vlaanderen, aan hun eigen boerderijtje, dat, hoe klein ook, er toch zo netjes en zo
aardig uit kon zien. En dan die houten woningen en stallen, zonder een borsteltje
verf, zonder een bloempje langs de gevel! Hij had, in die paar dagen, al veel moois
en groots gezien in Amerika; maar neen, dat beviel hem niet, hoegenaamd niet.
- 'k 'n Zoe nie geirne boer zijn in Amerika! zei hij teleurgesteld.
Oculi maakte zich boos.
- Ge 'n weet nie wat da ge zegt, jongen! bromde hij. - Nen Amerikoanschen boer
es nen hiere, vergeleken mee de Vloamsche boeren, die nog sloaven zijn. Heiten
huizen zegde! Moar goa ne kier binnen in die heiten huizen! Ge zilt er ne salon vinden
mee 'n piano en de boerin en heur dochters geklied lijk de groavinne van 't kastiel
bij ons. En 't eten!...
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ala toe toe, ge 'n weet nie wat da ge zegt en ge zil wel anders Happen os g'hier 'n
tijdje zult geweest zijn.
De trein vertraagde; 't uitzicht van de streek veranderde. In plaats van de
verwaarloosd uitziende, lelijk omheinde boerderijen verschenen nu liefelijke
landhuisjes omlijst door purperen en gouden bomen. Zij waren meest alle aardig van
bouw en van kleur en er bloeiden bloemen, veel mooie bloemen in perkjes langs de
gevels. Weldra sloten al die villaatjes zich aan elkander tot een lange straat en eindelijk
hield de trein in een nogal onaanzienlijk stationsgebouw stil.
Ze stapten uit en waren dadelijk in een korte, brede laan met weinig huizen. En 't
eerste wat hen trof was een overweldigend ruisend gedonder, datzelfde ontzettend
geluid, waarvan zij slechts het verre gonzend echo hadden gehoord, toen hun trein
Buffalo naderde.
Ivan en Clotilde stonden even stil, als met angst geslagen. Zij zagen niets en dat
niets-zien maakte de indruk van wat zij hoorden nog overweldigender en grootser.
't Was een gedonder, als van een onderaards orkaan. De grond trilde en men kreeg
het angstwekkend gevoel of hij elk ogenblik zou kunnen openscheuren en alles
verzwelgen.
- Allez dan! Zijde schouw dan! lachte Oculi, die zwierig vóór hen uit liep.
Ja, zij waren bang en ware het niet geweest, dat zij andere mensen in de richting
vanwaar het geweld kwam zagen lopen, zij zouden misschien wel op afstand blijven
staan zijn. Maar Oculi wenkte met zwaaiende armen; zij naderden schoorvoetend en
eindelijk stonden zij vóór het ontzettend tafereel.
Een schuimende, kolkende chaos, een uit zijn kluisters barstend meer, een zee in
wilde stormwoede, - wat was het? - kwam uit de verre einder aangedonderd, buitelend
over reusachtige rotsblokken, meeslepend in zijn dolle vaart ontwortelde bomen, die
barstten met krakend geweld, springend naar rechts, springend naar links, met
spietsende schuimpluimen, met rollende golven van een dreigend zwartgroen, tot
eensklaps alles, als vallend van een reuzenmuur, loodrecht met donderend geraas in
duizelingwekkende diepte neerplofte en daar in de afgrond het gevecht voortzette,
kolkend en
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schuimend, onder fantastische bruggen, tussen feeëriek begroeide rotsoevers, stormend
in woeste vlucht naar men wist niet welk ontzettend apocalyptisch doel. Een
doorschijnende waterstofnevel, waarover een regenboog zijn stralende kleurenark
uitspande, was als de toegang naar een toverwereld, waarin het geluid van de
watervallen klonk als een orkest van goden.
- Hawèl, wa zegd' er van? gilde Oculi, de beide handen als een trechter aan de
mond, om het gedruis te overheersen.
Clotilde stond roerloos, als versteend, haar grote ogen in betovering op het
ontzettend tafereel gevestigd. Zij kon geen enkel woord spreken; 't geweld sneed
haar de adem af. Ivan glimlachte met een zonderlinge glimlach.
- 't Es ongelueflijk! zei hij enkel, haast onhoorbaar in het woest gebulder. En
dadelijk daarop:
- D'r komen zeker wel veel visschen mee, mee da woater!
Zij bleven er staan, eindeloos, door het geraas bedwelmd, als onder een soort
hypnose. Zij zagen andere mensen in de diepte afdalen en daar van rots op rotsblok
springen, midden in de ziedende stroom.
- Willen w' uek goan? stelde Oculi voor.
Clotilde sprong van schrik bij de gedachte achteruit en Ivan had een kalm-besliste
hoofdschudding van weigering.
- Nog veur gien duzend fran! zei hij vastberaden.
- Ge keunt uek ónder de woatervallen goan, langs da wegelken in die rotse doar!
Ofwel mee 't buetsen op het woater zelve! Kijk doar komt het zjuust!
Van onder de hangbrug kwam het klein stoombootje te voorschijn, dansend op de
wilde deining, zich wringend en dringend, wit van opspattend schuim, met een dichte
groep toeristen onder caoutchouc-mantels op de voorplecht. Hoe het zich overeind
hield, hoe het geen tienmaal achtereen ombuitelde, leek een wonderbaar raadsel;
maar het voerde zijn wildedans uit met kranige gratie,-het waagde zich tot op slechts
enkele meter van de donderende stormval en keerde daar sierlijk en kwam behouden
bij de veilige oever terug.
- Okeli, w' hên 't nou gezien. Willen we nou noar Maria toe goan? stelde Clotilde
voor.
Oculi schoot in een lach:
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- Acht uren express! riep hij. - Maria verwacht ons van den oavond ten elven, moar
we keunen ne vroegeren trein pakken os ge wilt.
Zij voelden beiden voor de vroegere trein. Dat overweldigend grootse schouwspel
was hun te machtig. Zij werden er te moe van. Oculi haalde zijn spoorboekje en zijn
horloge uit. - D'r es nen trein ten halver twoalven! zei hij. - W'hên nog schuene den
tijd. 'k Zal Maria 'n depêche zenden. We komen dan ten halver achten in Blue Springs,
zjuust bijtijds om 't eten. Moar goat 't ulder nie spijten da g'hier zue hoastig wigluept?
Dat 'n ziede misschien noeit van ulder leven mier!
- O nien nien 't! bevestigden zij beiden, reeds half omgekeerd om weg te gaan.
Zij voelden zich verlicht, toen het gedonder achter hen verminderde en zij weldra
rustig in de buffetzaal van het station iets zaten te gebruiken. Maar zij spraken toch
weer over het geziene en drukten hun gewaarwordingen uit.
- Ik 'n verstoa niet hoe dat de meinschen die doar tegen weunen 's nachts keunen
sloapen! zei Ivan.
- O! ge wordt da geweune! 't Es lijk bij 'n stoassie van den ijzeren wig weunen!
meende Oculi.
Clotilde had het over het gevaar van zulke omgeving.
- D'r versmueren hier zeker wel veel kleine kinders! vreesde zij.
Maar Oculi lachte haar vierkant uit.
- D' Amerikoansche kinders zijn 'n beetse wakkerder as de Vloamsche
boerejongens! pochte hij. - En uek, voegde hij er met een zonderlinge glimlach aan
toe: - d'r zijn nie veel kleine kinders in Amerika.
Nu hij 't zo zei, was het Clotilde ook reeds opgevallen. Zij had bijna nog geen
kinderen gezien in de weliswaar zeer korte tijd, dat zij in 't land vertoefde.
- Woarbij komt dat? vroeg zij verwonderd.
- D' Amerikoansche vreiwe! grinnikte Oculi geringschattend. - Ien kind, twieë t'
allerhuegste en nog liefst gien ien! da es 't gien da ze willen! Zonder de kinders van
de landverhuizers zoe Amerika uitstirven!
- Woarveuren es datte?
- De luxe! zei Oculi. - De gruete luxe! Kinders beletten de
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luxe en 't gemak van 't leven. D'Amerikoansche vreiwe luept den helft van den dag
op stroat om 't geld te verteiren, dat de man mee zijn wirken verdient. Ze 'n hên
gienen tijd om ulder kinders op te passen.
- O! ik 'n zie die wijven nie geirne! huiverde Clotilde met afkeer.
Hun trein stond klaar. Clotilde was weer zeer bezwaard of hun koffers wel zouden
meereizen, maar Oculi stelde haar met een overtuigend gebaar gerust.
- Da zijn andere treins, hé? vergeleken bij ons Vloamsche kaffeemeulens! schertste
hij.
Weer hinderde 't haar, dat hij zo afgaf op hun eigen land; en ook die
sleperig-klagende wijze, waarop hij dat woord ‘kaffeemeulens’ uitgesproken had,
vond zij zo onnatuurlijk, zo onnozel. Waarom deed hij dat toch? Was het iets, dat
men aanleerde als men een tijd in Amerika woonde? Zij zou er wel voor oppassen,
dat nooit na te doen en Ivan mocht er zich ook niet aan wennen. Zij vond het
belachelijk en kinderachtig.
Zij stapten in een lange wagen met brede, heldere ramen en zaten neer in
gemakkelijke leren zetels, die heerlijk-zacht veerden. Ja, het was wel een zeer groot
verschil met de harde, ratelende treinen uit het vaderland. Hier werdt ge gewiegd;
ge merkte 't nauwelijks, dat de trein reeds in beweging was.
Oculi was dadelijk weer opgestaan en holde naar het linkerraam.
- Kijk! Kijk! Kijk! riep hij dringend.
De trein reed langzaam over een brug, hoog boven de watervallen. Het kolkte en
schuimde daar beneden in de diepte, tussen de rode en gouden feeërie van de dicht
begroeide oevers en de regenboog spande er, als een erepoort, zijn glinsterende
kleurenark onder de felblauwe hemel overheen. 't Was van een onvergetelijke pracht;
men had er uren lang willen naar kijken, maar 't was té groots, te machtig; het
overweldigde; en er kwam eerst rust in Ivans en Clotildes gemoed, toen zij weer door
het vlakke en banale land reden, met zijn zwartverkoolde boomstronken rottend in
de grond én zijn droeve boerderijen, van kleurloos hout achter de slor-
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dige houten omheiningen. Er was nu eigenlijk eensklaps niets meer te zien en om de
tijd te korten vertelde Oculi van 't leven in Blue Springs en van alles, wat zij daar
zouden horen en zien.
De rijtuigfabriek, waarvan hij een der meesterknechts was en waar ook Ivan zijn
werk zou vinden, lag een halfuur buiten de stad aan de oever van een rivier en telde
meer dan zevenhonderd werklui, waaronder ettelijke Vlamingen. Er werden
vrachtwagens en ook lichte luxerijtuigjes gemaakt. Het werk was stipt in bepaalde
vakken verdeeld. Hier de grote, mechanische zagerij; dáár de smederij; verder de
ververij; verder nog de afdeling voor bossen, spaken en koetswerk in het algemeen.
De bomen - meestal zware olmen, essen en acacia's, - werden per spoor of per water
in de fabriek gebracht en reden er als rijtuigen uit weg. Ivans bezigheid was reeds
bij voorbaat vast bepaald. Hij zou niets anders doen dan spaken in de bossen slaan.
Niet met hand en hamer, zoals in de achterlijke ‘old country’ gebeurde, maar
mechanisch, dat was vanzelfsprekend, met een allerzonderlingste machine, die vlug
en hard kon beuken, maar ook langzaam en zacht, fijn en gevoelig als een bezield
wezen. Ivan zou niet weinig verbaasd opkijken, als hij dat mechaniek voor het eerst
zou zien werken.
Ivan luisterde met vage ogen, die peinzend door het raam over het onbeduidend
landschap dwaalden. Hij was bereid om spaken in bossen te slaan. Waarom niet?...
't Was immers om te werken, dat hij naar Amerika kwam; maar iets benauwde hem
bij de gedachte van dat aldoor onveranderlijk eentonig werk, dat elke dag zou
herbeginnen met de gelijkmatigheid van een horloge. Hij zei daar wel niets van, maar
Oculi voelde als 't ware instinctmatig zijn onuitgesproken tegenzin en weerlegde die
met geestdriftige woorden.
- Op die maniere wirken es 'n plezier! jubelde hij. Er viel niets te bepeinzen, te
beschikken, te berekenen; alles ging om zo te zeggen vanzelf; men werd zelf als een
stuk mechaniek, dat volmaakt in de andere mechanieken paste. In den beginne moest
men daar natuurlijk aan wennen; het was alles zo helemaal verschillend van de ‘old
country’; maar eenmaal gewend was het een heerlijkheid; men zou niet anders meer
willen of
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kunnen werken. Wat de lonen betreft, daar wist Ivan reeds een en ander van: men
verdiende in één dag bijna zoveel als een Vlaamse arbeider in een week. Men moest
dan ook maar willen rijk worden om spoedig rijk te zijn; en eigenlijk had de
Amerikaanse werkman slechts één grote en gevaarlijke vijand: de saloon! Velen
verbrasten op één avond het loon van dagen en zelfs weken. Daarom: zo weinig
mogelijk bezoek aan de saloons. Een enkele maal kon geen kwaad, maar, o wee, wie
ze geregeld bezocht! Geen fortuin was daartegen bestand. Ivan zou ze wel dadelijk
onderscheiden, de goeden en de slechten. Herinnerde hij zich nog Mielke Vervaet,
een jongen van goede familie uit hun dorp? Ja? Welnu, hij zou Mielke daar zien: een
totaal verlopen dronkaard, een ruïne, die geregeld 's nachts op straat door de politie
werd opgeraapt! En Mielke Dzjeurens! Herinnerde hij zich nog Mielke Dzjeurens,
een schooiertje in 't dorp? Ja? Welnu, Mielke Dzjeurens, die acht jaar geleden zonder
een rooie duit in Amerika aankwam, bezat nu reeds vijf eigen huizen en was meer
dan tachtigduizend dollar waard! Zo ging dat: de een verbraste zijn centen; de andere
spaarde ze op. Hetzelfde eigenlijk als in de ‘old country’, maar hier op grote schaal.
Men steeg algauw heel hoog, of daalde dadelijk heel laag. Wat Clotilde betrof, die
moest maar eventjes haar tijd afwachten. Zij zou beginnen met Maria een beetje in
haar huishouden te helpen. Wilde zij dan bij rijke lui gaan dienen, zij zou terstond
een leventje hebben als een prinses. Goede dienstmeiden waren zó schaars in;
Amerika; dat zij werkelijk konden vragen, wat zij wilden.
De trein rolde ruisend door Amerika's eentonigheid en langzaam daalde de gouden
avond over een vlakke streek, die gaandeweg van uitzicht was veranderd. 't Was nu
de ‘prairie’ met het hoge, dorre, harde gras, waar slechts met verre tussenruimten
een eenzame hoeve zich vertoonde. Magere kudden vee waren hier en daar aan 't
grazen, als 't ware voor eeuwig afgezonderd en verloren in die doodse oneindigheid;
maar wat Clotilde en Ivan het meest verbaasde dat waren, langs de zeldzame wegen,
tot in 't verschiet zich uitstrekkende dreven van fruitbomen, die vol stonden te gloeien
van de mooiste rijpe appelen en peren, terwijl ook onder aan de
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stammen vruchten lagen, die niemand zich de moeite scheen te geven op te rapen.
- Ha moar worden die vruchten nie gestolen! verbaasde zich Clotilde.
- Deur wie? glimlachte Oculi hooghartig.
- Bij ons... meende Ivan...
- Joa moar, we 'n zijn hier bij ons nie, zulle! zei Oculi heel trots. En hij voegde
eraan toe:
- Nen Amerikoan es te rijk en t' hueveirdig om te stelen! Ge ziet die appels en
peiren doar liggen, newoar? Hawèl, loat al de jongens van Amerika hier komen: doar
'n es nog gien ienen, die 'n vrucht zal oproapen!
De nacht was ingevallen, de kleurloosheid van 't land versmolt in pikkeduister.
En de nachtelijke trein ruiste daar gonzend doorheen, in een aanhoudend ritme zonder
enige afwisseling, als zou hij nooit zijn einddoel bereiken. Oculi, moe gepraat, was
in zijn gemakkelijke leunstoel ingedut. Ivan en Clotilde staarden peinzend in de
duisternis, door de licht trillende ramen. Wat voelden zij zich ver van huis en o zo
eenzaam nu Oculi niet meer praatte! Zij spraken met gedempte stemmen om hun
broeder niet te storen. Alles wat ze die dag gezien en ervaren hadden kwam weer in
hen op.
- Da was toch wel 't zien weird, die woatervallen! zei Clotilde zacht.
- Joa 't, 't was schuene! beaamde Ivan.
- En die fabriek, Ivan, die moet toch wel 'n huele gruete zijn!
- Joa 't zulle! Zeven honderd meinschen!...
- Ik ben benieuwd om Maria were te zien! fluisterde Clotilde.
- Ik hè 'n gedacht da ze nie veranderd 'n es! antwoordde Ivan op dezelfde toon.
- 't Es wel meugelijk!
- 't Es eigentlijk spijtig da ze gien kinders 'n hee! zei Clotilde.
Ivan antwoordde daar niets op.
De trein reed over een lange metalen brug, die donderend dreunde. Oculi werd
ervan wakker.
- Haha! 't Begint te kurten. Nog 'n halfuurken! zei hij, han-
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denwrijvend.
Er blikkerden weldra lichtjes in de verte. Men voelde 't naderen van een stad. De
trein reed nogmaals over een metalen brug en door een soort van lange, rechte
loopgraaf, tussen struikgewas. Een ogenblik kreeg men de indruk of hij de stad
ontweek om verder door de eenzaamheid van de wildernis te dwalen. Maar eensklaps
stonden daar langs beide kanten hoge huizen met verlichte ramen en na wat slingeren
over wissels vertraagde de trein zijn vaart en hield eindelijk onder de hoge kap van
een aanzienlijk stationsgebouw stil.
- Hopla! We zijn er! riep Oculi zich uitrekkend.
- Zoe Maria hier nie zijn? vroeg Clotilde.
- Nie zulle, die hee heur wirk thuis!
Zij namen hun kleine handbagage en stapten op 't perron.
- Os we nou moar onz' koeffers 'n vinden! vreesde Clotilde. Oculi liet haar, in de
drukte van de reizigers, de twee koperen penningen zien in ruil waarvoor zij hun
koffers zouden krijgen. En ze zagen ze ook dadelijk, de twee lelijke zwarte bakbeesten,
reeds op een wagentje, voortgeduwd naar de uitgang. Daar riep Oculi een koetsier;
de dingen werden opgeladen en weg waren ze, naar Oculi's woning toe.
Het was een lange rit. Oculi deelde mede, dat er een spoorweghalte was, dichtbij
zijn huis, waar hij dagelijks de trein nam naar de fabriek, maar dat de grote sneltreinen
er niet stilhielden. Ze reden eerst door drukke, lange, rechte, helder verlichte straten
met veel grote winkels, dan van lieverlede door stiller buurten met deftige huizen in
tuinen, dan door een lange, kaarsrechte, brede laan, waarin een dubbele tramlijn lag.
De huizen aan weerszijden werden daar laag en klein en Clotilde merkte op, dat zij
bijna alle van hout waren.
- O! wa-zijn d'r hier nog veel heiten huizen! zei te met verwondering.
- Ons huis es uek van heit! We zijn d'r dichte bij! zei Oculi.
- Ha moar jongens toch! riep Clotilde.
- Hier zie, we zijn d'r! glimlachte Oculi.
Het rijtuig had stilgehouden voor een onaanzienlijk en kleurloos gebouw, dat twee
huizen scheen te bergen. Er waren althans twee deuren onder 't zelfde dak, en twee
verandaatjes, en twee heel kleine voortuintjes, door een laag, houten hek-
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werk van elkaar gescheiden. En een van die deurtjes ging open en een struise vrouw
met rode konen en lachende ogen verscheen op de langs binnen verlichte drempel
en riep, met hartelijke welkomstem:
- Zijde doar! Kom binnen! Kom binnen! Ge zij wel gekomen, zulle!
Het was Maria, Oculi's flinke, knappe vrouw. Niets veranderd in die vijf jaren,
zoals Ivan wel gedacht had, een mooi stuk van een vrouw, kloek en gezond als een
paard, met stevige borsten en brede heupen, een plezier om naar te kijken. En toch
was het diezelfde vrouw, die Moeder destijds zoveel verdriet had bezorgd en als een
waas van droefheid over hun aller bestaan had geworpen. Zij kwam Ivan en Clotilde
tegemoet en schudde hun krachtig en hartelijk de hand. Zij loodste Clotilde naar
binnen, terwijl Oculi met de koetsier afrekende en met Ivan de koffers hielp
versjouwen; en al spoedig stonden zij allen in een kleine eetkamer vóór een netjes
gedekte tafel, terwijl uit de keuken daarnaast een smakelijke geur van gebraad naar
binnen drong.
- Ge zij zeker half dued van den honger! riep Maria hard. - Kom, zet ulder moar,
we zillen direct goan eten!
Zij verdween even in de keuken, waar het op het fornuis siste en dadelijk was ze
daar terug, met een dampende schotel op haar beide uitgestrekte handen.
- Allez! Valt er moar aan! riep zij lachend. - Ge krijgt ‘turkey’ mee kastoanden
en doarachter cakes mee confituren. Ge moet moar zien da g' er ulder dik in eet!
Zij was van een rondborstige gulheid, die innemend aandeed; zij porde hen aan
om zich flink te bedienen en zelf vergat ze zich niet: zij at met volle mond zonder
daarom het praten te staken, in tegenstelling met haar man, die alweer zwijgend aan
het schrokken was, alsof hij door een vijand achtervolgd werd, die hem de stukken
zou ontroven. En nauwelijks waren zij klaar met hun maaltijd of de deur ging open
en drie personen: een vrouw en twee mannen, traden te voorschijn met de glimlach
op de lippen en de welkomgroeten in de mond.
- Hallo! juichte Oculi luidruchtig met zwaaiende hand hun verschijning tegemoet.
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Het waren hun buren, die het overige deel van het gebouw bewoonden. Zij wisten
dat Ivan en Clotilde die avond aankwamen en wilden eventjes goedendag zeggenen
kennis maken. Maria stelde ze aan elkander voor.
Ivan en Clotilde onthielden slechts vagelijk de namen, maar begrepen, dat het
Ieren waren, die op vriendschappelijke voet met Oculi en Maria omgingen. Molly,
de vrouw, had een verlept en vriendelijk gezicht met grijzend haar en zachte blauwe
ogen. Zij was lang van gestalte, maar zag er zwak en tenger uit. Franklin, daarentegen,
haar broer, was een stevige reus, rond als een worst met dikke snor en volle rode
wangen, een gezicht dat een harde indruk had gemaakt, ware 't niet vermilderd
geweest door twee grote blauwe ogen, naïef en argeloos als van een kind. Veel minder
aangenaam als uiterlijk en omgang leek de derde bezoeker: een oude kerel met rossig
haar en vuurrode tronie en allesbehalve vriendelijke ogen, die dadelijk hardop met
grove stem ging praten, alsof hij zich in een herberg bevond. Dat was ‘Uncle Gerrit,’
de broer van Molly's en Franklins overleden vader, voerman van beroep en dronkaard
van gewoonte. Hij was kostganger bij zijn jongere verwanten en sliep in een soort
stal achter het hoofdgebouw, als een lastdier, dat te lomp was om in huis geduld te
worden. Geen van de drie sprak iets anders dan Engels, maar Oculi en Maria dienden
tot tolk en de algemene vriendelijkheid deed de rest. Alleen Clotilde was geweldig
geschrokken, toen zij Franklin zag binnenkomen. Hij droeg een uniform en Clotilde
dacht, dat hij hen als vreemdelingen in naam der wet kwam ondervragen en misschien
wel molesteren. Zij zei dat met angstige stem aan Maria, die hard daarop in
schaterlachen uitbarstte en het ook dadelijk aan Franklin mededeelde. Die stond een
ogenblik pal van verbazing en kreeg toen insgelijks een hevige lachbui, die zich
meteen aan Oculi en Ivan mededeelde. Alleen ‘Uncle Gerrit’ snapte de aardigheid
niet en zette een strak-ingespannen gezicht van niet begrijpen. Frank was policeman,
dat kon eenieder aan zijn uniform wel zien. Was dat een reden om er zo hard om te
lachen! Oculi poogde hem Clotildes vergissing duidelijk te maken, maar het lukte
blijkbaar niet, zodat Uncle Gerrit, ten einde raad en om zich een houding te geven,
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een platte fles whisky uit zijn vestzak haalde en die in 't ronde aanbood. Maar ook
daarmee behaalde hij geen bijval en troostte zich ten slotte met er een flinke teug
van te proeven. Voor de tweede maal werd de deur geopend en een klein mannetje
van een veertigtal jaren, netjes gekleed, maar het aangezicht lelijk door pokkeputten
geschonden, verscheen glimlachend op de drempel. Ivan en Clotilde herkenden hem
onmiddellijk, ofschoon zij hem in vele jaren niet gezien hadden. 't Was Mielken
Dzjeurens, het dorpsschooiertje van vroeger, die in Amerika fortuin had gemaakt.
- Wel, Mielken, da we wij ou hier were zien! kreet Clotilde met van blijde
verrassing in elkaar geslagen handen.
- Well! antwoordde Mielke flegmatisch glimlachend, - 't doe mij uek plezier ulder
were te zien! Hoe es 't mee ulder? Het was toch zonderling, maar ook Mielken sprak
zijn Vlaams uit met die ‘lamijnachtige’ stem, die Oculi zich eigen had gemaakt en
die zo onecht klonk in pas uit 't land gekomen Vlaamse oren. Het prikkelde en ergerde
Clotilde en zij kon de uitroep niet bedwingen, meest nog omdat Oculi het ook zou
horen:
- Ha moar Mielken toch! Keunde gij nou gien Vloams mier klappen dan?
- Well... antwoordde Mielken ongestoord, op de zelfde zeurig-sleperige zangtoon;
- d'r 'n es hier al nie veel gelegenheid om Vloams te klappen.
- Moar woarveuren zingde gij azue in 't klappen? drong Clotilde pittig aan.
- Well... we klappen wij amoal azue in Amerika! zei Mielken.
- Maria 'n klapt azue wel niet!
- Well... uitte Mielken zonder meer.
De Ieren zaten te luisteren, vriendelijk glimlachend, naar dat gesprek, waarvan zij
niets konden snappen. Molly hoofdknikte goedig, alsof zij toch wel iets begreep; en
Franklin had heimelijk pret om de grappige wijze, waarop Clotilde Dzjeurens in 't
nauw drong. Hij keek haar, innig geboeid, met zijn kinderlijke ogen aan en af en toe
bewoog hij zijn lippen, alsof hij mee had willen praten. Alleen Uncle Gerrit, als 't
ware uit de gemeenschappelijke kring gesloten, scheen
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zich te vervelen en pruttelde af en toe iets onverstaanbaars. Zij waren allen om de
tafel gaan zitten en spraken nu breedvoerig, in een mengsel van Engels en Vlaams,
over die twee, zo hemelsbreed van elkander verschillende werelden: Amerika en de
‘old country.’ Franklin en Molly waren heel jong met hun ouders in de Verenigde
Staten gekomen en herinnerden zich niets meer van hun land; maar Uncle Gerrit was
reeds volwassen, toen hij in New York aanlandde en wist te vertellen, dat Amerika,
ondanks zoveel voortreffelijks, er nog niet in geslaagd was een whisky te stoken, die
met de Ierse concurreren kon.
Dzjeurens sprak, zoals Oculi ook al gedaan had, over de Vlamen en hun leven in
Blue Springs. Er was een kleine buurt van haast uitsluitend Vlamen in de stad. Zij
hokten gaarne bij elkaar; zij hadden er hun eigen eethuizen en saloons, waar met de
dobbelstenen en de kaarten werd gespeeld, net als in Vlaanderen. Zij vonden er de
meest bekende Vlaamse dagbladen en er bestond zelfs een in het Vlaams gestelde
Blue Springs Nieuws, dat elke week verscheen en, om de waarheid te zeggen, al niet
veel bijzonder nieuws bevatte. Er was ook sprake van, dat er weldra een Vlaamse
kerk en zelfs een Vlaamse school zou komen.
Dzjeurens vertelde dat alles met veel nauwkeurigheid, maar niet met heel veel
geestdrift. Het beste dat een Vlaming in Amerika doen kon was, meende hij, zijn
Vlaanderen zo gauw mogelijk te vergeten en op en top Amerikaan te worden.
- En... viel eensklaps Maria gans onverwacht in 't gesprek, -...os hij fortune gemoakt
hee zue gauwe meugelijk noar zijn land terug te kieren!
- Woaromme? riep Oculi enigszins bars.
- Om plezier 't hên van zijn geld! antwoordde Maria kordaat.
- Keunt ge 'r hier dan gien plezier van hên?
- Toch niet lijk in de ‘old country’!
Daar was het gewone, brandend onderwerp van gesprek, het voor- en nadeel der
twee werelddelen, aan de gang! Oculi was uitsluitend in zijn oordeel: Europa
betekende niets in de wereld; Amerika álles! Maria was dat veel minder. Zij vond
het best in Amerika; men verdiende er ruim geld; maar,
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om van dat verdiende geld te genieten, vivat Europa, zulle! Zij hoopte wel degelijk
haar dagen daar in welstand te gaan eindigen.
Uncle Gerrit wist niet of hij nog in de ‘old country’ zou kunnen aarden. Hij vertelde
van Ierland, zoals hij het in zijn jeugd gekend had: arm, árm! Uitgezogen en
geplunderd door een handjevol vreemde grooteigenaars, die men nooit zag. Een leven
als van beesten: roggebrood en aardappelen, met als enige opfleuring een lekkere
slok whisky, zoals Amerika er geen had. Uncle Gerrit was tevreden waar hij nu was.
Hij zou zijn land nog wel eens terug willen zien, maar dan voor korte tijd. Ook hij,
evenals Oculi, voelde zich Amerikaan geworden.
De anderen luisterden, met verschillende gewaarwordingen en gevoelens. Clotilde
en Ivan keken naar de naakte houten wanden van het houten huisje, waar zij zaten,
alles zo verschillend van wat zij nog maar pas verlaten hadden en 't kwam hun haast
niet denkbaar voor, dat zulks nu ook wellicht hun leven worden zou, niet voor een
min of meer lange tijd, maar voor immer, immer! Een diep gevoel van heimwee
greep hen bij die gedachte aan. Moeder nooit meer terugzien; Peetje-nooit meer
terugzien; en ook hun streek niet meer, de welbekende oorden, de welbekende mensen,
was dat wel mogelijk! Een prop kwam Ivan in de keel en hij zei met een trillende
stem:
- Da 'k moest weten da 'k hier altijd moe blijven, 'k zoe nog liever seffens noar
mijn land teruggoan!
- Precies lijk of ik zelf gezeid hè os ik hier gekomen ben! riep Oculi. - 'k Hè hier
's zondags soms alliene zitten schriemen in de bosschen. 'k Hè wel honderd kiers op
't punt gestoan van were wig te luepen; es 't gien woar, Maria? Moar 'k hè mij stirk
gehouwen en os die kwoajen tijd veurbij was, ben ik hier huel kontent en gelukkig
geworden. Twie joar hee 't geduurd ier da 'k het hier geweune was. En 't es mee
allemoal 't zelfde lijk mee mij. Twie joar, jongen; rekent op twie joar; en dan zilde
mienen da g' in den hemel zijt!
Ivan sidderde. Hij voorgevoelde als 't ware reeds de knaging van die lange tijd.
Zou hij het ooit zo lang uithouden? Ook Clotilde vreesde; maar zij voelde zich sterker
dan haar broe-
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der. Het voorbeeld van Maria, die zich aldoor sterk gehouden had en feitelijk nooit
onder heimwee had geleden, staalde haar. Zij zou trachten te doen als Maria: flink
geld verdienen in Amerika om er dan later in haar eigen land van te genieten. Zo
sprak ze en de Ieren stemden met haar in toen Oculi hun haar woorden had vertaald.
Zijzelf konden dat gevoel van heimwee niet ondergaan; Amerika was om zo te zeggen
hun geboorteland; maar wel konden zij begrijpen, dat Ivan en Clotilde als
vreemdelingen zo voelden. Zij keken vriendelijk en enigszins meewarig naar de
beide Vlamen en eensklaps zei Franklin met gulheid:
- Als gij ooit iets nodig hebt, gij moet maar spreken, wij zullen u niet in de steek
laten.
Dat was aardig gezegd en Clotilde dankte hem van harte met zachte blik en lieve
glimlach. Zij voelde eensklaps vrienden in die vreemdelingen.
't Was laat geworden en zij waren zo moe na al die lange reizensdagen. Hun ogen
vielen dicht waar zij zaten. De Ieren en ook Dzjeurens merkten het en stonden op.
- Have a drink? probeerde Uncle Gerrit nog eens met zijn fles. Maar hij had geen
bijval. Zij namen afscheid, en met:
- Morgen zullen we hun eens de stad en omgeving laten zien en overmorgen aan
het werk, in de fabriek! besloot Oculi de avond.
Alleen in hun houten kamer met de naakte, houten wanden overpeinsden Clotilde
en Ivan nog eens al de gebeurtenissen van die dagen. Wat was ze goed en lief die
Maria, waarvan zij eertijds zoveel kwaads gehoord en ook wel gedacht hadden.
Clotilde twijfelde er niet aan of ze zou het goed met haar schoonzuster kunnen vinden.
En dan die Ieren, welke hartelijke mensen! Zij moest nog even lachen in haar bed
om haar onberedeneerde angst, toen zij Franklin in zijn uniform had zien
binnenkomen. En Molly! De goedheid stond op haar gezicht te lezen. En ook Oculi
en Dzjeurens, hoewel zij zo vervelend spraken; en zelfs Uncle Gerrit, die oude zuiplap
met zijn whiskyfles, allen toch goede, hartelijke mensen! Zij voelde zich bijna reeds
thuis in 't nieuwe land; zij zou er aarden. En Ivan moest er ook maar aarden en niet
zo
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kritisch doen nog vóór hij iets van het land kende. Zij zou het hem eens flink zeggen.
Hij was toch immers niet gedwongen naar Amerika gekomen. Ook hij had er willen
komen, evenzeer als zij.
Zij sloot haar ogen en vouwde de handen samen in een vroom gebed. Zij bad voor
Moeder, voor Peetsen, voor Ivan. Zij bad uit dankbaarheid. Er waren lieve, goede
mensen op de wereld en die mensen had zij ontmoet. De stille nacht van de afgelegen
wijk was om haar heen, maar niet de eenzaamheid. Zij hoorde af en toe het belgerinkel
van een tram of de stoomfluit van een trein op de nabije spoorweg. Zij zou aan die
geluiden wennen, er vertrouwd mee worden. Zacht sliep zij in. Zij droomde van
Vlaanderen, maar zonder weemoed, zonder smart. Vlaanderen en Amerika, 't werd
één, 't smolt in elkaar, in zachte harmonie: zij zou hen weerzien, allen die ze liefhad...
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De volgende ochtend voorspelde alweer een gouden dag: zacht-koesterende zon,
vlekkeloos blauwe hemel, oranje en purperen najaarsbomen in een bladstille
atmosfeer. Clotilde zou met Maria uitpakken en haar helpen in 't nu druk geworden
huishouden en Oculi en Ivan gingen stad en omgeving zien. Oculi had nog één dag
vrij en wou hem geheel aan zijn broeder en zuster wijden.
Zij namen de tram vóór Oculi's deur.
- Zo ziet ge de stad op de beste manier, zei Oculi. - Wij nemen hem tot aan 't verste
eind, stappen daar in een tweede, komen langs een heel andere weg terug.
Zij reden door lijnrechte straten, met hoge huizen, die alle op elkander leken. Ivan
had dat nu reeds gezien, het kostte hem moeite om enige belangstelling levendig te
houden.
- Ge ziet, niet waar, hoe praktisch! pochte Oculi. - Geen kromme, nauwe stegen
als in onze ouderwetse steden; alles recht op recht om tijd noch ruimte te verliezen.
Ivan hoofdknikte zwijgend: - Jaja, 't was gauw gezien, een Amerikaanse stad!
meende hij.
- Niet zo gauw als ge wel denkt! zei Oculi ietwat vinnig. - Wilde ne kier den
environ zien; ge zil nog oardig opkijken. Ivan wilde wel graag den ‘environ’ zien.
Zij namen een rijtuigje en lieten zich buiten de drukte van de stad brengen.
Oculi had een heimelijke glimlach op 't gezicht.
- Weet ge in wa veur 'n voituurken da ge zit? vroeg hij met olijke ogen.
Ivan keek even met aandacht naar het rijtuigje.
- Nog al 'n schuen voituurken! meende hij.
- Hawèl, zei Oculi met zekere plechtigheid, - 't zijn zulk 'n voituurkes, datte gij in
de fabriek goat helpen moaken.
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- Ha moar!... riep Ivan verwonderd.
- Wete gij hoevele dat er azue doagelijks uit de fabrieke vertrekken?
Ivan keek zijn broer in zwijgend vragen aan.
- Vierhonderd! jubelde Oculi. - Moar de fabrieke goa nog vele vergruet worden:
ze willen tot zevenhonderd vijftig doags komen.
- Zevenhonderd vijftig voituren per dag! hoofdschudde Ivan haast ongelovig. Woar moet dat allemoal noartoe?
- Amerika es gruet! zei heel trots Oculi. - Kijk moar rondom ou. Ge 'n zie gien
ander of zulk 'n voituurkes.
Het was de waarheid. Ivan merkte met verbazing op, dat het krioelde van die kleine
wagentjes: vier fijne wieltjes, een smal, langwerpig zitbakje voor twee personen en
een paardje daarvoor, dat vloog! 't Leek fijn en tenger werk en toch heel sterk; 't deed
denken aan stevig horlogewerk.
- Veur die voituurkes es 't da ge zilt de spieken sloan! glimlachte Oculi. - Spieken
en spieken en nóg spieken, mee honderden per dag!
Ivan zat peinzend-zwijgend. Dat werk, zo fijn en netjes, stond hem wel aan. Hij
voelde, dat hij het gaarne zou doen. Die lichte dingetjes snorden over de weg; 't was
aardig!
Zij waren in een lange, brede laan gekomen, lijnrecht, zich uitstrekkend als 't ware
in 't oneindige.
- Wete woar da ge nou zijt? glimlachte Oculi.
Hoe kon Ivan het weten? Hij haalde zijn schouders op.
- Ge zijt hier gisteren al geweest. Ziede doar ons huis nie stoan? zei Oculi.
Waarachtig! Ivan herkende het, terwijl zij er langs raasden.
- We 'n zillen moar nie ophouen; 't vreiwevolk es doar nou toch aan 't wirk en 'k
wil ou nog wa anders loate zien! glimlachte Oculi.
- Moar hoe lank es die stroate wel? vroeg Ivan, verbaasd dat er geen eind aan
scheen te komen.
- Tachentig mijlen, mier dan vijfentwintig uren in ién rechte lijne! jubelde Oculi.
- Hier keunen de peirdeliefhebbers ulder biestjes loate luepen, jongen, doar 'n hedde
gien gedacht van!
Ivan kon het wel merken. Daar waar de huizen eindelijk op-
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hielden en alleen struikgewas en bomen de brede, gladde weg omlijstten, was het
als een renbaan. De lichte rijtuigjes reden in volle vaart elkaar tegemoet of voorbij
als in een wedren. De paarden schuimden in de hitte, met wijd opengesperde
neusgaten.
- Azue 'n hè 'k nog nie zien rijen! zei Ivan met een soort angst.
Zij kwamen aan een rivier, waarover een brug lag. Oculi het het wagentje even
stilhouden.
- Ziede ginter die schouwen en die gebouwen in de verte? vroeg hij aan Ivan.
Ivan zag, op een vijfhonderd meter afstand, langs de oever van de rivier, een ruim
complex van roze gebouwen, waaruit twee hoge, rokende schoorstenen ten blauwen
hemel oprezen. Een weg volgde de lichte kronkelingen van de rivier en langs die
weg was het een onophoudend heen en weer gerij van ontelbare wagentjes, als van
bijtjes in en uit een bijenkorf.
- Wat es dat? vroeg Ivan verwonderd.
- Dat es de fabrieke, woarin da ge morgen al zilt wirken.
- O! riep Ivan onthutst.
- Willen w' er direct ne kier noartoe rijen om te zien? stelde Oculi voor.
Ivan schrikte haast van 't onverwachte voorstel.
- 'k Zoe nog liever wachten tot morgen! antwoordde hij.
- Lijk of ge wilt! zei Oculi.
Ivan staarde met grote, ernstige ogen naar de verwijderde gebouwen. Daar zou hij
dus in opgenomen worden; daar lag, naar alle waarschijnlijkheid, een groot gedeelte
van zijn komend leven. Hij zou er spaken slaan in wielebossen, aldoor, aldoor,
gedurende dagen, weken, maanden, jaren. Hij zou er zijn midden in vreemden,
waarvan hij de taal niet verstond; hij zou er afstompen in het gedreun van de
mekanieken; hij zou er, droef van heimwee, peinzen aan het verre Vlaanderen en
aan alles, wat hem lief daar was. En toch: hij voelde geen afkeer; iets, hij had niet
kunnen zeggen wat, trok er hem aan. Het leek alles zo nieuw en zo netjes van ver en
dat mierennesterig gekrioel van af- en aanrijdende lichte wagentjes gaf leven en
beweging aan de ganse omgeving en deed plezierig

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 3

869
aan. Hij glimlachte voldaan en zei:
- 't Ziet er 'n doanige schuene en gruete fabriek uit; moar hoe komt het, dat er doar
zue ongeluefelijk veel voituurkes in en uit rijen.
- Wel, da zijn kalanten, die leveringe komen nemen en andere die wa reparoassie
hên! zei Oculi. - Da goat azue huel den dag, van den uchtijnk tot den oavend.
- O! wa veur 'n fortune moet er doar in zitten! zei Ivan in een soort eerbiedige
bewondering.
- Da keunde peizen! En os ge tons peist da Menier Keane mee niets, als simpele
wirkman begonnen es, en dat hij nou ten minsten zes of zeven miljoen dolloars weird
es!
- 't Es ongeluefelijk! echode Ivan.
- In Amerika es álles meugelijk! Wie weet of da ge zelve loater giene miljonair 'n
wordt! glimlachte Oculi.
- Zueveel 'n verlang ik niet! antwoordde peinzend Ivan. - Os ik hier moar genoeg
'n kan verdienen om loater op mijn gemak in mijn land te goan leven, zal ik al huel
kontent zijn!
- You put your aim too low! zei Oculi halfluid met een grimas van geringschatting.
Maar die woorden verstond Ivan niet.
Er stond daar een net restaurant met terras aan de oever van de rivier en daar het
langzaam aan tijd werd om iets te gebruiken, stelde Oculi voor daar te blijven lunchen.
- Ge zil ne kier echt Amerikoans eten proeven: oystersoup! Fijn, zulle! jubelde
hij.
Ivan stemde toe. Zij namen plaats in een hoek van het terras, in 't koesterend
zonnetje en Oculi bestelde twee porties ‘oystersoup.’ 't Gerecht was klaar. Zij werden
dadelijk bediend.
- 'k Zal ou tuegen hoe da ge da moet eten! zei Oculi.
Hij bediende zich eerst, om 't voorbeeld te geven. Uit een grote soepterrien schepte
hij zich een bordvol kokend hete melk, waarin vreemde, geelachtige stukken dreven.
Toen nam hij uit een blik een greep kleine beschuitjes die hij ‘crackers’ noemde en
brokkelde die aan stukken in de melk. Hij strooide er een halve peperbus over uit en
roerde met zijn lepel om. Hij proefde even en murmelde:
- Hm!... da es goed!
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Ivan deed het hem trouw na. Doch nauwelijks had hij geproefd of hij het met een
grimas zijn lepel vallen en walgde:
- Bah! 'k Zoe d'r ongemakkelijk van worden!
Oculi, die in zijn bord aan 't slurpen was, keek met verbazing op:
- Watte! Ete da nie geiren!
- Mijn herte kiert er van omme! bekende Ivan pijnlijk glimlachend. Hij kokhalsde
en zijn ogen stonden waterig.
- 'k Zal wat anders veur ou bestellen. Clam chowder! riep Oculi. En hij wenkte de
‘waiter.’
Ook de ‘clam chowder’ was klaar en verscheen dadelijk. Ivan zag een soort bouillon
met kruiden, waarin ook al gele dingen zwommen. - Wa zijn die gelewe brokken?
vroeg hij wantrouwig.
- Clams! zei Oculi gulzig zijn oystersoup inslikkend. - 't 'n Zijn gien oesters, zulle!
Clams!
- Moar wa zijn clams? vroeg Ivan wanhopig.
- Clams? Van die schelpen die ge langs de zie oproapt!
Ivan rilde. Hij proefde van zijn soep. Het viel hem mee. Wel vreselijk gepeperd,
maar nogal goed van smaak. Lang niet zo weeïg als die gruwelijke oestersoep. Hij
nam ook een van de beesten op zijn lepel en bracht die aan de mond.
Het lag er dadelijk weer uit. Het was iets zó afschuwelijks, dat zijn ogen ervan
draaiden. Net oud leer of rubber met een smaak, bitter als gal.
- Ge moet da lieren eten, jongen; ge moet da lieren! Anders 'n worde noeit
Amerikoan! riep Oculi geërgerd. - Kom, wilde nog wat anders hên?
- Merci... merci... om de woarheid te zeggen 'k 'n hè gienen honger; w' hên te vele
geten al die doagen! huiverde Ivan. Oculi haalde zijn schouders op en slokte verder
door. 't Was of er een orkaan woedde in zijn bord. Hij slurpte bijna de ganse
soepterrien leeg en toen zat hij daar amechtig, achterover op zijn stoel, een sigaar
scheef-in de rechtermondhoek. Het duurde niet lang of hij dommelde in, als een
digererende boa.
Vrij laat in de namiddag keerden zij terug en vonden thuis Maria en Clotilde in
opgewekte stemming. Zij hadden alles uitgepakt en opgeborgen en 's namiddags
waren zij per tram
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in de stad geweest, op boodschappen.
Maria had uitbundige pret. - Clotilde verstoat al wa Engels! lachte zij. - Ze 'n zoe
al van honger nie mier stirven. Hoe zegde brued, Clotilde?
- Breed! antwoordde Clotilde ietwat aarzelend.
- En melk?
- Mielk!
- En vlees?
Clotilde twijfelde. Zij glimlachte verlegen.
- Toe!... moedigde Maria haar aan, - Peist op Mietje Voarnewijck, van Wemelbeke!
- Miet! riep Clotilde triomfant.
Zij moesten allen hartelijk lachen en Oculi vertelde, dat Ivan van zijn kant
merkwaardige vorderingen had gemaakt in het Amerikaanse leven, onder ander in
de voedingskwestie. Hij had oystersoup gegeten en clam chowder.
- Hoe vinde dat! vroeg hem Maria, levendig, met schitterende ogen.
- Om van te wurgen! bekende hij zonder omwegen.
- Ne woar! gilde zij. - Oculi, hoe es 't toch meugelijk, da ge die jongen zuk 'n
dijngen wilt doen eten!
- Hij moet da toch lieren! weersprak Oculi bits.
- Och! riep Maria geërgerd schokschouderend.
Zij hadden nog een paar uurtjes te verliezen vóór het avondeten en Oculi stelde
voor, dat zij eens de Vlaamse wijk van Blue Springs zouden gaan bezoeken.
Ivan was er dadelijk voor te vinden. Het zou hem in het bijzonder boeien waar te
nemen, hoe de Vlamingen daar leefden. Zij namen een tram en na een vrij lange rit
stapten zij in een somber en verlaten uitziend gedeelte van de stad af.
- Hier 'n weunen gien Amerikoanen! vertelde Oculi. - Anders nie of vrendelingen,
woaronder nog al ienige Vloamingen.
Ivan voelde reeds, aan de huizen, aan de schaarse verlichting, aan de ganse
atmosfeer als 't ware, dat hij zich daar in een vreemde, on-Amerikaanse buurt bevond.
En toch voelde hij zich niet in Vlaanderen. Hij voelde iets halfslachtigs. Hij merkte
Vlaamse namen op de winkelramen; hij hoorde in 't voorbijgaan Vlaamse woorden;
hij zag een herberg, zonder
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uithangbord, maar met een wel door en door Vlaamse naam ‘Jan Maerschalck’ in
grote, gele letters op een spiegelraam geschilderd.
- Hier, zei Oculi even stilhoudend, - hên de Vloamingen ulder eigen hirbirge. Hier
zijn ze thuis. Ik kom er nou en dan ne kier, moar 'k moe rechtaf zeggen dat 'k mij
mier op mijn gemak voel in nen amerikoanschen ‘saloon.’ Kom, we goan ne kier
kijken!
Hij duwde een tamelijk vunzige voordeur open en, door een trapportaal van drie
treden, kwamen zij in een vrij ruime, nogal spaarzaam verlichte gelagkamer. Een
man in hemdsmouwen stond achter een schenktafel vol flessen en glazen; een biljart
vulde een hoek van de zaal en aan twee tafeltjes zaten acht personen: vier bezig met
kaartspelen en vier aan 't dobbelspel. Tegen de wand achter het biljart hingen in
lijsten onder glas de chromo's van de Koning en de Koningin van België, vlak
tegenover de chromo van Mac Kinley, president der Verenigde Staten.
- Good evening! groette de man achter de schenktafel, toen Oculi en Ivan
binnenkwamen. - Take a seat! zei hij en kwam vriendelijk glimlachend op de
bezoekers af.
Oculi stak hem de hand toe en groette meteen de spelers om de tafeltjes. En zonder
overgang, in 't Vlaams, naar Ivan wijzend:
- Hier es mijn broere; gisteren mee zijn zuster uit de ‘old country’ overgekomen.
'k Loat hem ne kier Blue Springs zien!
- Very pleased, Sir! kwam de baas naar Ivan toe en drukte hem de hand. - Zijde 't
hier al 'n beetse geweune? vroeg hij, om wat te zeggen.
Ivan keek met verwondering de waard aan. Hij had zulk een typisch Vlaams
gezicht, dat de enkele Engelse woorden die hij sprak als een wanklank uit zijn mond
kwamen. Ivan kon zich hem duidelijk voorstellen werkend op het land met ploeg
achter de paarden, of rijdend met een kruiwagen vol wortels en rapen over een
boomgaard naar een koeiestal. Hij had een hooggekleurd gezicht met vrolijke rimpels
en lichte blauwe ogen, die voortdurend lachten. Hij was reeds meer dan twintig jaar
in 't land, eerst werkzaam in de wagentjes-
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fabriek, daarna knecht bij een kruidenier, daarna met een ploeg metselaars in 't
Lake-district, dan weer naar Blue Springs in de wagentjes, tot hij zich eindelijk
gevestigd had in de ‘line,’ waar hij nu was en waar hij wel hoopte te blijven. Hij was
nooit meer in de ‘old country’ terug geweest en voelde ook niet de minste lust er nog
te komen; maar dank zij zijn dagelijkse omgang met Vlamingen had hij zijn taal nog
niet geheel vergeten en sprak die ook wel gaarne nu en dan, vooral ter wille van de
jonge kerels als Ivan, die nog te weinig Engels kenden om zich te kunnen behelpen.
- What do you want to drink, gentlemen? Ne goeien Vloamschen dreupel? 'n Fijn
gloas Oudenoards bier? Ge keunt dat hier allemoal krijgen. You are in old Flanders,
here!
Ivan voelde zich vreemd in Amerika, maar nog honderd maal vreemder voelde
hij zich op deze plek, die heette een levend stuk van Vlaanderen te zijn. Die waard
met zijn echt Vlaams gezicht; die Vlaamse kaart- en dobbelspelers om de tafeltjes,
dat Vlaams biljart, die vaderlandse afbeeldingen van de Koning en de Koningin, 't
leek alles onecht, 't was alles ontworteld, een parodie van 't echte en 't ware, dat hij
nog maar pas verlaten had. Hij proefde van zijn Amerikaans-Oudenaards bier; hij
rookte Amerikaans-Vlaamse tabak in een Amerikaans-Vlaamse pijp; hij praatte met
de waard en de bezoekers ‘lamijnig’ Amerikaans-Vlaams maar 't boorde hem van
droefenis en heimwee door de ziel en hij voelde zich eerst verlicht, toen Oculi
eindelijk opstond om te vertrekken. - Hallo! Tot ziens! riep de vrolijke waard hen
nog na. - Don't forget you are in Flanders here!
Ivan verademde, toen zij weer op straat waren.
- 't 'n Betiekent doar nie vele, newoar? zei Oculi, terwijl zij naar de tramhalte
teruggingen.
- O! Ik zoe doar triestig worden! bekende Ivan.
- In Amerika moete op zijn Amerikoans leven! besloot Oculi.
Die avond, toen zij gegeten hadden en rustig bij elkander in het houten huisje
zaten, werd er zachtjes op de deur geklopt en op Oculi's ‘Come in’ verschenen weer,
als de vorige avond, de policeman Franklin en Molly, zijn zuster. Zij kwamen eens
horen hoe Ivan en Clotilde de dag hadden doorge-
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bracht, hoe ze de stad en haar omgeving vonden en of zij dachten, dat z'er zouden
kunnen wennen.
- Ik ben 't hier al geweune! juichte Clotilde met stralend gezicht.
- Da's gauw! glimlachte Franklin. En hij keek haar vriendelijk glimlachend aan.
- Er zijn mensen, die zich hier van de eerste dag thuis voelen! zei Molly. - Gij nog
niet zo helemaal, geloof ik? vroeg ze aan Ivan.
- 't Zal komen, hoop ik, antwoordde hij zachtjes.
- We zijn in de Vlaamse wijk geweest, maar dat viel ook al niet bijzonder mee,
zei Oculi.
Franklin vertelde van de Ierse wijk, waar hij ook zo af en toe eens ging. Hij voelde
er zich niet thuis, zei hij. Men vond er niet het beste soort van landgenoten. Hij
bekende ronduit, dat hij zich soms schaamde voor wat hij daar hoorde en zag. De
avond was een beetje koel en Maria, altijd gul, stelde voor een glaasje warme punch
te gebruiken.
- Jammer dat Uncle Gerrit dat niet hoort! schertste Franklin.
Zij moesten allen even lachen, terwijl Maria in het keukentje daarnaast verdween.
Een ogenblik later zaten zij alle vijf met een dampend glas vóór zich en Franklin
bood sigaren aan. Een soort gezellige verbroedering schiep een aangename atmosfeer.
Zij waren al geen vreemden meer, die daarbij elkander zaten. Clotilde moest nog
eens grappig, tot groot vermaak van Molly en Franklin, haar eerste Engels lesje
opzeggen en ook Ivan begon reeds hier en daar een woordje te snappen. De warme
punch deed de gezichten blozen en maakte de tongen los. Wat zou het plezierig
kunnen worden als zij elkanders taal goed verstonden! Clotilde, vrolijk opgewekt,
wilde nu ook de Ieren enige woorden Vlaams leren.
- Zeg ne kier: 'k ben kontent van ou te zien! leraarde zij Molly. De Ierse zei de
woorden na, doch zó onbeholpen, dat de vier Vlamen in een schaterlach uitbarstten.
- What does it mean? What does it mean? vroeg Franklin dringend.
- It means: I love you! schertste Oculi.
Zij hadden de dolste pret; zij lachten tranen.
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Op dat ogenblik ging de deur ongevraagd open en een raar uitziend personage
verscheen op de drempel.
Hij was vuil en gekleed in lompen; en zijn gezicht, waarin een druipsnor over de
halfopen mond hing, was rood en puisterig, met waterig-fletse ogen. Hij wenste met
een broddelstem ‘Good evening’ en, terwijl hij op onvaste benen naar voren waggelde,
vulde zich het kamertje met drankwalm. Kennelijk was hij beschonken.
- Ha! dag Miel! zei koeltjes Oculi.
De bezoeker kwam nog twee schreden verder gestrompeld. Clotilde trok machinaal
haar stoel achteruit.
- 'k Hè g'huerd, brabbelde de ongewenste gast, - dat er gisteren twie Vloamingen
uit Wemelbeke gearriveerd zijn en 'k kome ne kier goen dag zeggen.
- Zet ou, Miel! zei Maria, naar een stoel wijzend.
Met een zucht nam de bezoeker plaats en keek eens vluchtig naar 't gezelschap
om zich heen. Zijn blik echter bleef dadelijk gevestigd op een der dampende
punchglazen en Maria kon al niet anders dan hem er ook een aanbieden.
- With pleasure! zei hij met griezelige glimlach.
Het was Mielke Vervaet, de verlopen jongen, waarover zij juist de vorige avond
met Dzjeurens gesproken hadden. Van goede familie in Vlaanderen, maar al van
jongs af aan de drank verslaafd, door zijn centen heen gebrast en op hoop van beternis
door zijn ouders naar Amerika gezonden, was hij, na een korte opbeuring, dieper
dan ooit in de afgrond verzonken en leefde nu van de hand in de tand, drie dagen
werkend, vier dagen zuipend, geheel verboemeld en vervallen, zodat iedereen zijn
gezelschap meed en hem somtijds met een aalmoes, als een schooier van zich af
poogde te weren. Franklin had hem reeds herhaaldelijk dronken van de straat
opgeraapt en er was ernstig sprake van geweest hem in een inrichting op te sluiten.
Hij proefde even van het glas, dat Maria hem voorzette, verslikte zich en hoestte
griezelig door de damp, die hem in de neus sloeg, tastte in zijn vest naar een zakdoek,
die er niet was, en gebruikte eindelijk zijn mouw.
- Ne meins zie nog geiren ne kier zijn landgenueten were! broddelde hij. - Hoe es
't ginter in Wemelbeke? Nog altijd
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't zelfde zeker, hé?
- O joa, dat 'n verandert ginter nie vele! erkende Ivan.
Er was een korte stilte. Men keek elkander aan in pijnlijk zwijgen. Clotilde
schaamde zich diep, dat de twee zo fatsoenlijke Ieren dat vernederend schouwspel
onder de ogen kregen. Wat zouden ze wel van de Vlamingen denken? Uncle Gerrit
was een verfijnde gentleman bij Mielke vergeleken. Oculi zag er zeer ontstemd en
vergramd uit en zelfs de vrolijke Maria wist niet goed, hoe zich te houden. Molly
had een haakwerkje ter hand genomen; Franklin keerde zich half terzijde om zijn
sigaar weer aan te steken.
- Afin... welkom, you know! grijnslachte Mielke een vuilzwarte hand naar Ivan
en Clotilde uitstekend.
Zij dachten, dat hij reeds afscheid ging nemen en stonden levendig op. Doch 't
bleek, dat het slechts zijn vertraagde entree-groet was en zij zakten in ontsteltenis
op hun stoel weer neer. 't Geval was hopeloos. Men kon hem niet ruw weg aan de
deur zetten en met hem iets aanvangen was onmogelijk. De Ieren hakten de knoop
door: zij rezen overeind en namen afscheid.
- Nu al! deed Oculi verwondering veinzend. Maar hij nam meteen de gelegenheid
te baat om aan Mielke te zeggen:
- Hawèl, Miel, we goan wij uek goan sloapen. 't Es morgen vroeg op te zijn: Ivan
moe mee noar de fabrieke!
Doch zijn woorden hadden een gans verkeerde uitwerking. Mielke werd eensklaps
als 't ware nuchter en riep smalend:
- Watte! Noar de voituurkes-fabrieke! Bij die nieweird van Keane!
- Stille, Mielke, stille! suste Oculi, hem zachtjes aan naar de deur drijvend.
- Die veint van niemendalle! Dien hongerlijer van vroeger! gilde Mielke meer en
meer opgewonden. - Hij hee mij aan de deure geschupt, ik, de zeune van den
oliesloager van Wemelbeke, en hij, nen hongerlijer! nen hongerlijer! 'k Zoe nog
liever op stroate liggen creveren as doar noartoe te goane!
Hij was aan de deur, hij keerde zich nog eens om en stak zijn beide zwarte handen
uit:
- Ivan, onthoud wat da'k ou zegge: ge zilt er wigluepen!
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Adzju, Ivan, Adzju! Onthoud wa da'k ou zegge!
Oculi gaf een zacht duwtje aan de deur en Mielke was buiten. - Vervloekte zatlap!
bromde hij.
Maria, en ook Oculi, vroeg de Ieren om weer te gaan zitten, maar de aangename
stemming was verstoord en het begon ook wel wat laat te worden. Zij namen
vriendelijk afscheid. Hun goedmoedige glimlach scheen te willen zeggen, dat zij hun
Vlaamse vrienden niet in 't minst aansprakelijk stelden voor het wangedrag van een
van hun landgenoten. Zij hadden immers ook hun Uncle Gerrit!
Die nacht kon Clotilde niet goed slapen. Zij zag aldoor het griezelig-vuil gezicht
van Mielke vóór zich opdoemen. Dat was nu 't eerste, wat haar in Amerika teleurstelde
en tegenstond. En dat 't nog wel een landgenoot en vroegere bewoner van haar eigen
dorp moest zijn! Ivan, integendeel, ging opgewekt naar bed. Voor het eerst voelde
hij zich beter thuis bij de Amerikanen dan bij zijn eigen landgenoten. Hij voelde, hij
voorgevoelde, dat hij aan de eersten in den vreemde 't meest zou hebben. Zijn
aanvankelijk heimwee taande...
Trouwens, Oculi, in zijn Amerikaanse trots, wilde zijn broeder en zuster onder een
betere indruk van de Nieuwe Wereld brengen.
- Wete watte? zei hij de volgende ochtend opgeruimd, - we goan van den oavend
ne kier noar den theoater. Ge zilt doar ne kier wa zien da ge nog nie gezien 'n hèt.
We goan noar de ‘Wages of Sin’ goan kijken.
- O! Chestnuts! lachte Maria.
- Juist! gilde Oculi op zijn knieën pletsend.
Ivan en Clotilde begrepen natuurlijk niet wat de aardigheid was; maar Oculi vertelde
het hun.
Het stuk was een stuk als veel andere, maar de grappigheid van de avond bestond
hierin dat, onvermijdelijk, op een gegeven moment in het derde bedrijf, iemand van
de bovengalerij het woord ‘Chestnuts’ uitschreeuwde. Dat gaf telkens een geweldige
stoornis; de politie, op de loer, greep dadelijk in en de ganse zaal bulderde van het
lachen.
- Ge zult het zien en hueren! verzekerde Oculi. - 't Gebeurt elken oavend, zonder
foute!
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- D'Amerikoanen zijn somtijds percies kleine kinders! zei Maria hoofdschuddend.
Zij zaten beneden in de ruime zaal, die stampvol was; en, in afwachting dat het
gordijn opging, vertelde Oculi aan zijn broeder en zuster, welke voorname personages
daar al zaten: - Ziede doar die kurten dikken, mee zijn rued gezicht en zijn grijs hoar,
doarboven, in die loge?... Da es Charles Morton Wheeland, den bankier, mier dan
twintig miljoen dolloars weird. Rechtover hem, langs den anderen kant, zit John P.
Barker, de man van de Corned Beef!
Oculi gaf zijn broeder een duw in de zij, en stiller, met een soort eerbied:
- Kijk ne kier wie dat er doar binnen komt. Mrs. Harvey Martin, de weeuwe van
den Real Estate Keuning, mier dan vijftig miljoen dolloars weird. Z' hee heuren
diamanten diadeem op; hij hee acht honderd duzend dolloars gekost. Kijk! Kijk!
Charles Morton geeft heur d'hand. Ziede de ringen aan heur vingers blinken! D'r
wordt gezeid, dat hij meschien mee heur zal hirtreiwen. O! en Lallah Reed es doar
uek, die donkere, mee heur geluw klied! Heur portret hee zondag gepasseerd in den
‘Herald’ gestoan!
Een schei-dreunende muziek barstte eensklaps los en het scherm ging op. Het
eerste wat men zag was een twintigtal ‘girls,’ de hoofden met bloemen omkranst,
die een zeurig liedje aanvingen. Het sleepte en zeurde, als droef in uiterlijke
vrolijkheid, maar plotseling begonnen zij dol te dansen en dat leek al even
onverklaarbaar als het verdrietig liedje bij de met bloemen omkranste hoofden. Toen
kwam er een heel oude man binnen, met lange, witte baard. Hij sprak met een grafstem
rampen-voorspellende woorden uit, maar opeens begon hij ook te dansen en daarbij
vlogen hem de kleren van het lijf en ontpopte hij zich tot een sierlijke jongeling, die,
men begreep niet waarvandaan, elektrisch kleurenlicht uitstraalde. Toen kwam er
een deftige matrone met twee jonge knaapjes en een bedelaar in lompen, die eindjes
sigaar opraapte en bij elke vondst een elektrisch belletje deed rinkelen. Toen kwamen
er twee boksers op 't toneel...
Oculi poogde Ivan en Clotilde duidelijk te maken, waarover
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het ging, maar zij snapten er geen zier van. Zij zaten met verstarde glimlach te kijken
en als de toeschouwers nu en dan in bulderend gelach uitbarstten kregen zij het er
haast benauwd onder. Zij waren moe en gaapten. Zij snakten naar het einde. Doch
naarmate de vertoning vorderde werd Oculi al wakkerder en helderder; en gedurende
het derde bedrijf zat hij aldoor naar de bovengalerij te kijken, vanwaar de dagelijkse
‘chestnut-kreet’ moest komen. De hele zaal, trouwens, deelde mee in zijn opgewonden
verwachting. Er was alom een zenuwachtige spanning. Charles Morton Wheeland
zat glimlachend over de rand van zijn loge naar Mrs. Harvey Martin toegebogen;
John P. Barker hield strak zijn kijker op de bovengalerij gemikt en Lallah Reed bleef
stijf en roerloos als een stok, in hiëratische houding.
Daar klonk eensklaps het ‘Chestnuts,’ door een gebrul van de ganse zaal begroet.
Het woei rond als een stormvlaag door bomen, en Ivan en Clotilde, opkijkend, zagen
een vlugge worsteling daarboven, het flitsen van een sabel en een reus van een
policeman, die een kerel buitenstompte.
- Hedde 't gezien? Hedde 't g'huerd? gilde Oculi uitgelaten.
Maria haalde meelijdend de schouders op, maar lachte toch ook.
- Percies kleine kinders! herhaalde zij haar gezegde.
Weinig belangstelling scheen er voor de verdere opvoering. Mrs. Harvey Martin
was alvast opgestaan en nam glimlachend afscheid van de diep voor haar buigende
Charles Morton Wheeland. Miss Lallah Reed volgde schier onmiddellijk haar
voorbeeld. John P. Barker was reeds uit zijn hok verdwenen.
- Giestig, hé? moest Oculi nog na-lachen, toen zij de schouwburg verheten.
Ivan en Clotilde deden hun best om ook eventjes te lachen.
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XI
De fabriek was groot en Ivan vond ze reusachtig. Zo iets had hij nog nooit gezien en
kon hij zich niet voorstellen. - Toen hij met Oculi door de wijd openstaande
wagenpoort het erf betrad stond hij op een binnenplaats, groot als een stadsplein,
omringd langs alle kanten door roodstenen gebouwen, die aan een kazerne of een
gevangenis deden denken. Een man, als heer gekleed, kwam uit een zijgebouwtje
op hen af en er ontspon zich tussen hem en Oculi een kort gesprek, waarvan Ivan
geen enkel woord begreep. De heer had een beenderig gezicht met grijzende hangsnor
en terwijl hij sprak trokken zijn nauwelijks bewegende lippen, nu eens naar links en
dan weer naar rechts. Zijn blik was kil en zijn gebaren waren nul. Hij monsterde Ivan
gedurende een ogenblik en zei toen nog iets tot Oculi, zijn mond even naar rechts
trekkend. Daarop keerde hij zich om, beantwoordde vagelijk de groet van de beide
broeders en verdween weer in het zijgebouwtje.
- Da es den directeur! fluisterde Oculi op een toon van eerbiedig ontzag.
- 't 'n Ziet er giene gemakkelijken uit! meende Ivan.
- Da schikt nogal! zei Oculi. - Os ge goed ou wirk doet 'n zilde van hem niet te
kloagen hên. Moar 't es ne meins die zijnen tijd in gien nuttelueze proatjes 'n verliest.
Kort en goed. Zeggen wat er te zeggen es, en doarmee uit. Time is money. Kom, we
goan ou direct aan 't ambacht zetten!
Hij stapte met Ivan dwars over de reusachtige binnenplaats en duwde een deur
met glazen ramen open. Onmiddellijk sloeg hun een stoffig gegons in 't gezicht en
te allen kante zagen zij snelwentelende assen en wielen. Bestoven mannen stonden
aan werkbanken en er was druk heen en weer gerij van met hout geladen wagentjes
langs stalen rails.
Oculi groette rechts en links, meestal vriendelijk terug ge-
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groet door arbeiders, die dan met aandachtige nieuwsgierigheid Ivan nakeken. Hier
en daar werd er een haastig woord gewisseld, maar 't was inspannend, vanwege het
aanhoudend geruis der mekanieken. Trouwens, Oculi hield zich nergens op; hij nam
de kortste zigzagweg naar een der werkbanken aan 't verste uiteinde van de reusachtige
zaal en bleef daar staan bij een klein ventje, die hem met glimlachende ogen bejegende
en riep, in het gedreun der raderen, terwijl hij naar Ivan wees:
- Is he my help?
- Yes, Sir! glimlachte Oculi en hij stelde hen aan elkander voor:
- My brother Ivan.
- Mr. Jones.
Jones stak de hand uit en drukte die van Ivan. Hij had een geelbleek gezicht met
lichtblauwe ogen, een gezicht dat als 't ware de stoffige kleur gekregen had van 't
hout, dat hij zijn leven lang bewerkte. De oogopslag was zacht en goedig en deed
sympathiek aan. Alleen de linkerwang was enigszins gezwollen, alsof hij daar langs
binnen een vleesbobbeltje zitten had.
- Does he speak English? vroeg hij aan Oculi.
- Neen, zei Oculi, - maar hij zal het wel spoedig leren.
Jones hoofdknikte tevreden. En dadelijk, zonder tijdverlies, deed hij Ivan voor
wat voortaan zijn vaste werk zou zijn.
Hij nam een houten bos met symmetrisch ingekapte gaten en stak, met vlugge
hand, in ieder gat een spaak. In een oogwenk leek het op een wiel. Maar die spaken
moesten vastgeklonken worden en daarom stak hij de bos op een as, die zacht begon
te wentelen. Boven die as hing een aan een tweede as bevestigde hamer. En nu begon
die hamer flink te kloppen op een spaak: een harde slag, een tweede nog harder en
een derde heel zacht, als slot. De spaak zat vast als vastgegroeid in haar bos en de
volgende spaak kwam mechanisch aan de beurt. Zo draaide 't wiel in langzaam tempo
rond tot al de spaken waren vastgehamerd. 't Werd afgehaakt, op een wagentje geladen
en automatisch weggevoerd naar verdere behandeling. 't Was een eenvoudig werkje
van oplettendheid, dat om zo te zeggen geen de minste fysieke inspanning verg-
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de.
- Nou, Ivan, wat denkt ou? Zoe 't goan? glimlachte Oculi.
- 't Es kinderwirk; 't goa van zijn eigen! glimlachte Ivan terug.
- 't Es wat anders of onz' Vloamsche woagenmoakers, hé?
- Joa 't zulle!
Jones wreef zich de handen. Hij scheen tevreden weer naast zich een compagnon
te voelen, die behagen in zijn werk kon hebben. De vorige, die trouwens maar heel
kort bleef, was een vervelende kerel, een lammeling.
- 'n Dag,... twee dagen,... drie dagen op zijn hoogst en ge zult het werk al spelende
doen! voorspelde Oculi.
Jones was 't geheel met hem eens. Hij wou iets zeggen, maar keerde zich eerst
even om en spuugde een straal bruinig sap naar een bakje, dat in een hoek stond.
- Ha joa, da moe 'k ou uek nog zeggen! waarschuwde Oculi zijn broeder: - 't rueken
es hier natuurlijk streng verboden, moar ge meug sjieken os ge goest hèt!
Ivan glimlachte. Nu begreep hij 't propje achter Jones' linkerwang, dat hij voor
een vleesbobbeltje genomen had.
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XII
't Ging wel zoals Oculi en Jones voorspeld hadden: in minder dan een week tijd was
Ivan volkomen op de hoogte en deed hij zijn werk als een machine. Machines waren
ze allemaal, die daar arbeidden, menselijke machines tussen mechanische machines,
met gelijke, geijkte bewegingen, in een geelachtige nevel van houtstof, die de ganse,
aanhoudend gonzende ruimte vulde. Zij, die het dichtst bij Ivan stonden, hadden de
vorm van mensenwezens, maar naarmate zij zich verder bewogen leken zij steeds
vreemder wordende verschijningen, tot ze zich eindelijk versmolten in onrustige
schimmen, die om zo te zeggen geen materie aan zich meer hadden. Praten ging niet,
of slechts heel moeilijk in dat dreunend gegons. Daarom ook werd meestal gezwegen,
wat de automatische indruk van het geheel nog vergrootte. En zó sterk was dat
gedwongen zwijgen een tweede natuur geworden, dat zelfs bij schafttijd, terwijl zij
buiten hun eten gebruikten, de werklui weinig of niet met elkander spraken. Zij waren
allen geelachtige poppen met strakke gezichten en starre ogen, die slechts één enkel
doel schenen te zien: hun werk, dat moest uitgevoerd worden, om tot de rust te komen,
waarop zij recht hadden. Allen droegen een soort contractueel bewustzijn in zich
om. 't Was ‘business’ wat zij deden. Zij verkochten hun arbeid van zoveel werkuren
tegen zoveel per uur of per dag en er bestond geen de minste reden daar iets meer of
iets minder voor te presteren. Zij voelden zich moreel- en zelfs sociaalgelijken met
hun werkgevers. Harding, de directeur met zijn beenderig gezicht en kille ogen,
verdiende zoveel meer als zij; en Keane, de ‘boss’, bezat zo oneindig veel meer geld;
maar verder waren zij huns gelijken: zakenmensen, die de vruchten van de arbeid
verkochten, welke zij, de arbeiders, hun leverden. Keane was als gewoon werkman
zijn car-
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rière begonnen en Harding was de zoon van een railroadbediende. Zo was de waardige
gelijkheid van de mensen in Amerika. Ivan verdiende drie dollars per dag en Keane
wellicht meer dan driehonderd; dat was het enige verschil tussen hen. Ivan had de
‘boss’ nog maar eenmaal gezien, op een avond, toen hij met Oculi de fabriek verliet.
Het was een grote, zware man met rood, gladgeschoren gezicht en grijze haren. Hij
was geheel in 't zwart gekleed en leek meer op een geestelijke dan op een fabrieksbaas.
Hij was in gesprek met Harding op de binnenplaats. Ivan zag hem stuurs kijken en
zijn wangen opblazen. Waarom hij zijn wangen opblies begreep Ivan niet. Ivan nam
in 't voorbijgaan zijn pet af en groette. Keane keek even vreemd op en groette
verstrooid terug.
- Ge 'n moet da niet doen; we 'n doen dat hier niet! zei Oculi half berispend, toen
zij buiten waren.
Ivan was zeer verwonderd. Wat! Als arbeider de eigenaar niet groeten!
- Wel nien! bevestigde Oculi. - Dat 'n hee mee d'affeirens niets te moaken. We
zijn hier veur business. Anders niet as veur business!
Ivan begreep zo iets nog niet. Hij bekwam er niet van.
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XIII
's Avonds, na de arbeid en het eten, in Oculi's houten huisje, spraken zij uitvoeriger
over al die dingen en over 't groot verschil in 't ganse leven van Amerika en
Vlaanderen. Franklin en Molly en af en toe Uncle Gerrit kwamen er nog steeds
geregeld op bezoek en wie ook trouw verscheen was Mielke Dzjeurens met zijn
pokkenaangezicht en vriendelijke glimlach. Mielke kon daar zo gemoedelijk en
gezellig zitten praten en voor Ivan vooral scheen hij een met de dag toenemende
genegenheid te voelen. Hij kon zo heel rustig vertellen van het leven in Amerika, en
van alles, wat men er als vreemdeling doen en laten moest. Hij hield van Amerika;
maar was lang niet zo grondig veramerikaanst als Oculi; hij kende het voor en het
tegen van 't land en gaf wel eens wijze, goede raad.
- Ge moet niet te lang in die fabriek blijven wirken! er es mier en beter in Amerika
te doen! zei hij; en hij stelde zichzelf tot voorbeeld. Twee jaar had hij in de fabriek
gewerkt. Toen had hij er genoeg van en was zijn enkele honderden verdiende dollars
in winstgevende zaakjes gaan beleggen. In ‘real estate’ om te beginnen.
Ivan keek niet-begrijpend op. Real estate, wat was dat?
- Grond... bouwgrond! viel Oculi enigszins geringschattend in de rede.
Dzjeurens glimlachte, zelfvoldaan. - Oculi heeft mijn raad niet willen volgen,
grinnikte hij, - maar als hij 't gedaan had zou hij nu een hele baas zijn. Pat O'Healy...
- Ha! Pat O'Healy! Doar es hij were! riep Oculi nijdig.
- Heet hij mij misschien slechte road gegeven? grinnikte Dzjeurens.
- 't Hee meegeslegen; moar g' hoadt al zuewel ou cenzekes keune kwijt zijn!
meende Oculi.
- Wie es Pat O'Healy? vroeg Ivan bedeesd.
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- Nen Iersche ronseloare! zei Oculi schouderophalend. - Ien van die keirels die
vandoage rijke zijn en morgen oarm!
Maria viel in de rede.
- Ge 'n meugt da nie zeggen, Okeli. We kennen hem nou al vijf joar en't es ne
fatsoenlijke meins. Isn't he, Frank?
Franklin, die daar zijn pijp zat te roken en vagelijk 't gesprek van de Vlamen
trachtte te volgen, gaf toe dat Pat O'Healy wel een beetje van een waaghals, maar in
de grond een eerlijk en in elk geval zeer ‘clever’ man was. Hij is zeker op het ogenblik
wel ruim tweehonderd duizend dollar waard, meende hij.
- En morgen aan den dag misschien twiehonderd! schimpte Oculi.
De meisjes schudden lachend 't hoofd. - Wat kunnen de mannen zich voor die
geldkwesties opwinden! zei Molly.
Clotilde begreep er niets van. Zij vroeg aan Dzjeurens of die man, hoe heette hij
hem ook?... die Pat zo maar duizenden dollars uit-zijn zak kon schudden.
Dzjeurens, lachte hartelijk. - Hij geeft raad, zei hij, - goede raad. Hij zegt u: koopt
die of die ‘claim’ en wacht. Ik heb zijn raad gevolgd en tot nu toe is het nog niet
misgelopen. - Wete wat, Ivan, kom zondag achternoen ne kier bij mij. Hij zal doar
zijn en ge zilt kennesse mee hem moaken.
- Hou goed ou hand op ouë portemonnaie! schimpte Oculi. - 't Gien dat er in zit
en es nog 't pakken nie weird! lachte Ivan.
Een afspraak werd gemaakt. De volgende zondag tegen vier uur zou Dzjeurens
Ivan komen halen, om hem aan Pat O'Healy voor te stellen.
- Komt g' uek mee, Clotilde? vroeg Dzjeurens.
Franklin, die half begreep, fronste de wenkbrauwen en schudde 't hoofd.
- Niet doen! meende hij.
Clotilde dacht er ook niet aan; maar 't plotseling streng gelaat van Frank liet haar
bedeesd en deed haar wangen kleuren. Zij sloeg de ogen neer.
- Niet doen! herhaalde hij nog eens hoofdschuddend.
Maria kreeg een glimlach op de lippen en keek met zonderlinge ogen Molly aan.
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XIV
Pat woonde op kamers, een weinig ten uitkante, in een fatsoenlijk gedeelte van de
stad. Hij was verwittigd van 't bezoek en hij ontving de twee Vlamen in een keurig
gemeubileerde bureau-salon, die op Ivan de diepste indruk maakte.
Hij zat in een gemakkelijke leunstoel, toen zij binnenkwamen en rees niet op. Hij
wees met de hand naar twee andere gemakkelijke stoelen en zei eenvoudig:
- Sit down!
Meteen reikte hij naar een sigarenkistje, dat in zijn bereik stond op een tafeltje,
en zei:
- Have a sigar.
De beide Vlamen gingen zitten en namen een sigaar. Pat keek Ivan met aandacht
aan. Hij zag de jonge man met van aandoening bevende vingers het tipje van de
sigaar afknippen en bood hem vuur. Toen vroeg hij aan Dzjeurens:
- What are you going to take: whisky-soda or cocktail?
Dzjeurens keek ondervragend naar Ivan:
-Whisky-soda?
Ivan knikte goedkeurend.
Pat reikte naar een plankje onderaan het tafeltje, waarop de kist sigaren stond en
had daar dadelijk flessen en glazen bij de hand. Wat 'n praktische kerel! dacht Ivan.
Het lijkt wel een goochelaar. Pat vulde de glazen, die prikkelden en schoof ze naar
zijn bezoekers toe. Het zijne vulde hij maar half.
- Well... begon hij met neus- en buikklank, achterover in zijn stoel en de blik
gericht op Dzjeurens. - Anything news to-day?
Dzjeurens, vriendelijk glimlachend, begon een en ander te vertellen, dat Ivan niet
snappen kon. Pat luisterde, hoofdknikte, keek aandachtig naar het witte astopje van
zijn sigaar. Af en toe richtte hij strak de blik op Dzjeurens en dan weer
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op de punt van zijn sigaar. Ivan, zeer onder de indruk van 't bezoek in zulke rijke
omgeving, zat hem vol bedeesdheid op te nemen.
Hij zag een man van middelbare leeftijd, vet zonder té dik te zijn, met rode, bolle
whiskywangen en een donkere snor, die keurig rechts en links neerboog en weer
opkrulde, zo precies gelijk langs beide kanten, dat men de indruk kreeg of hij twee
snorren had. Zijn grote bruine ogen stonden ietwat bol en zijn haar was glanzend
zwart, als met olie overstreken. Hij droeg een donkere jacquet en een wit-en-zwarte
ruitjesbroek en in zijn das stak een grote briljantspeld, die glinsterde als een ster.
Toen Dzjeurens breedvoerig uitgesproken had, nam Pat op zijn beurt het woord en
al zijn woorden, blikken en gebaren waren als een les van levenswijsheid en kennis.
Dzjeurens nu, luisterde en hoofdknikte en af en toe wendde hij zich tot Ivan en zei:
- 't Es spijtig da ge nie 'n keunt verstoan, wat dat hij zegt, moar 'k zal 't ou vertoalen!
En hij vertaalde:
- Menier O'Healy zegt, da ge zoedt moeten onnuezel as 'n kind zijn om langer in
de fabrieke te blijven dan absoluut nuedig es. Iederien, die 'n beetje zijn verstand
gebruikt kan binnen korten tijd rijke worden in Amerika. Ge moet moar speculeren...
moar... mee verstand speculeren. D'r es weer 'n bezondere schuene occoasie op
handen, zeg menier O'Healy. D'r zijn claims te krijgen, langs die wig woar Oculi
weunt, moar veel verder op, over de riviere. Ze goan die wig deure trekken tot aan
Red Hill, zestig mijlen en da wordt rechts en links allemoal bouwgrond. Menier
O'Healy heet er al ne huelen boel van gekocht en ik goa d'r uek van kuepen. Ge moest
het uek doen!
- Ik!... 'k 'n Hè gien cens! lachte Ivan gegeneerd.
- Lient er. Ge zilt het tiendubbel keunen were geven.
- 'k 'n Zoe nie weten woar! zei Ivan kleurend.
Pat en Dzjeurens schenen zich even in een belangrijk gesprek te verdiepen. Pat
zette grote ogen van overtuiging op, zonder zich echter uiterlijk in het minst op te
winden. Die man had een zekerheid over zich die vertrouwen inboezemde. Hij streek
rechts en links met duim en wijsvinger over zijn mooie snor, die daardoor niet het
minst uit haar sierlijke golving
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kwam en liet ten slotte, terwijl hij Dzjeurens strak aankeek, eensklaps beide handen
rechts en links van zijn leunstoel hangen, alsof hij zeggen wou: Is dat niet mooi?
Wat zou ik nog wel meer kunnen?
Dzjeurens was opgestaan, geestdriftig jubelend. En hij vertaalde aan Ivan, in radde
woorden, wat Pat hem daar zo even gezegd had:
't Kon Pat in het geheel niet schelen, dat Ivan geen geld beschikbaar had; hij zou
het hem voorschieten, tegen een zeer geringe rente. Meer nog: hij zou zelfs geen
schuldbekentenis eisen. Hij gaf Ivan zo maar een ‘claim’ op zijn naam en hij, Pat,
betaalde. Alleen later, als Ivan de ‘claim’ met grote winst weer zou verkopen, dan
zou hij met hem afrekenen. Haast u dat te aanvaarden, Ivan, en bedank hem hartelijk.
't Is een cadeau, dat hij u doet.
Ivan stond verbluft! Verbluft en wantrouwig in zijn onwetendheid. Waarom gaf
die man, die hij een uur geleden nog niet kende, hem zulk een aanzienlijk geschenk?
Wat stak daarachter? Zijn wangen kleurden vuurrood, zijn blik weifelde.
- Dat 'n verstoa 'k niet! zei hij bevend tot Dzjeurens.
- Gien dwoaze loeder, hoast ou toch van t' accepteren, zeg ik ou! bromde Dzjeurens.
- Tiekenen 'n doe 'k toch niet; veur niets in de weireld! zei Ivan beslist.
- Ge 'n moet gij nie tiekenen, gie kalf da ge zijt! Niemand 'n vroagt ou datte!
- Moar woarom doet hij dat dan? vorste Ivan wanhopig.
Strak keek Dzjeurens zijn landgenoot aan.
- 'k Zal 't ou zeggen, nou niet, moar in 't noar huis goan! zei hij. - Moar ge moet
mij beloven da ge'r noeit mee iemand, zelfs mee ou broer en zuster niet, over zult
klappen.
Ivan beloofde en Dzjeurens dankte Pat in warme woorden uit name van zijn vriend.
Zij stonden op om afscheid te nemen.
Op 't zelfde ogenblik werd zachtjes aan de deur getikt en meteen ging die open en
een nieuwe bezoeker verscheen glimlachend in de kamer.
- Hallo! riep Pat op vrolijke toon, terwijl hij zich half in
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zijn leunstoel oprichtte.
De glimlachende man trad op Pat toe en drukte hem de hand. Toen keek hij
vriendelijk naaf de Vlamen en groette hen met een hoofdknikje. Maar plots herkende
hij Dzjeurens, die hij daar reeds vroeger ontmoet had en stak hem insgelijks de hand
toe. Vóór Ivan bleef hij vriendelijk-aarzelend staan.
- A Flemish friend of mine! stelde Dzjeurens Ivan voor. En tot Ivan:
- Mr. Watson, ne nonkel van menier O'Healy.
- Just arrived from the old country? vroeg Mr. Watson belangstellend.
- Just arrived a few days ago! berichtte Dzjeurens.
- Very much pleased! zei Mr. Watson en drukte ook Ivan de hand. Toen nam hij
ongevraagd een stoel en ging zitten. Op verzoek van Pat, die alvast bezig was voor
zijn oom een ‘drink’ klaar te maken, namen de twee Vlamen ook weer even plaats.
Ivan nam met belangstelling de bezoeker op. Het was een man van een zestigtal
jaren, die uiterlijk al heel weinig aan een typische Amerikaan deed denken. Hij was
vrij lang van gestalte en mager en droeg een ietwat schrale, maar volle spikkelbaard,
iets dat Ivan om zo te zeggen in Amerika nog niet had gezien. Zijn blauwe ogen
keken zacht, en goedaardig en de vriendelijke glimlach week niet van zijn lippen.
Het zou Ivan niet verbaasd hebben, als men hem gezegd had, dat hij een landgenoot
van hem was en hij was verrukt, maar nauwelijks verwonderd, toen de goedige man
hem vriendelijk zei, dat hij Vlaanderen wel kende. Hij kon zelfs enkele woorden
Vlaams en tot grote opgetogenheid van Ivan bracht hij die glimlachend te pas.
- Kende gij 't Verloren-Bruedstroatsjen in Gent? vroeg hij.
- Joajoaiky meniere! antwoordde Ivan verrukt.
- En de Krommen Ellebogen?
- Joajoaik, meniere!
- En 't Galgenhuizeken? En de Donkerstege, Rue du Paradis?
- Joajoaik! Joajoaik!
Ivan jubelde. 't Was of hij onverwacht een oude vriend teruggevonden had.
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- Hedde gij al poalink mee serlootseisse weest eten in de Vleurmuis?
Ivan schaterde. Wat leek de wereld hem eensklaps klein en de afstand gering, die
hem van zijn vaderland scheidde! Hij voelde als een zedelijke steun in die onbekende;
een man, die hem zou kunnen en willen helpen als het erop aankwam. Zou die hem
geen goede raad geven in die kwestie van grondspeculaties? Hij vroeg het fluisterend
aan Dzjeurens, terwijl Pat en Mr. Watson even in apart gesprek waren.
- Ha joa, zulle! antwoordde Dzjeurens dadelijk. - Hij heet er zelf mier dan vijftig
duizend dollars ingesteken! Wil ik hem ne kier zijn mieninge vroagen?
- Joa g', as 't ou b'lieft! fluisterde Ivan dankbaar.
Dzjeurens vroeg het; en onmiddellijk plooide Mr. Watsons gezicht zich tot
stemmige ernst.
- Excellent! Excellent! herhaalde hij met overtuiging.
Ivan voelde zich geheel en al gerustgesteld. Hij had het grootste vertrouwen in de
sympathieke man. Alleen begreep hij nog maar steeds niet, waarom Pat hem zo gul
de nodige fondsen wou voorschieten.
- Da zal ik ou straks vertellen! herhaalde Dzjeurens nog eens.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 3

892

XV
- Woarom Pat dat doet? zei Dzjeurens tot Ivan, terwijl zij samen wandelend huiswaarts
gingen. - Niet om ou plezier te doen, natuurlijk, aangezien hij ou nie 'n kent. Hij doet
het enkel en allien om Keane, ouën ‘boss’ te hinderen.
Ivan bleef van verbazing stilstaan.
- Wa kan hem da schelen! riep hij.
Dzjeurens glimlachte geheimzinnig.
- 'n Vreiwenhistorie! fluisterde hij.
Ivan keek Dzjeurens ongelovig aan. Wat voor 'n vrouwenhistorie kon er wel bestaan
tussen hem, zijn ‘boss’ en O'Healy! Hij begreep er niets van.
- 'k Verstoa da ge 't nie verstoat, moar ge zilt het wel goan verstoan! schertste
Dzjeurens. En hij vertelde:
- Er woonde, in Blue Springs, niet ver van het huis, dat we zo straks verlaten
hebben en waar Pat O'Healy zijn kamers heeft, een heel schoon jong meiske van
ouders, die weinig of geen fortuin bezaten. Zij was typiste op een kantoor, gelijk
zovele meiskes van haar stand en elke dag trok zij viermaal voorbij het huis, waar
Pat O'Healy woont. Pat had haar opgemerkt en werd op haar verliefd. Hij vroeg haar
ten huwelijk en er was alle kans, dat hij haar krijgen zou, toen eensklaps zich 't gerucht
verspreidde, dat ze wel trouwen ging, niet met Pat O'Healy, maar met een schatrijke
oude man, een gescheiden man, die hier in de buurt van de stad een kolossaal grote
fabriek had.
- Keane?... kreet Ivan.
- Precies! glimlachte Dzjeurens.
- Hoe kwam hij doar in kennesse mee? vroeg Ivan verbaasd.
- In de bank zelve woar da ze typiste was.
- En?
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- En 't gebeurde! Pat kreeg zijne congé en Gladys [z'hiet Gladys] wierd mistress
Keane. Begrijpt ge nu waarom Pat zulk een hekel heeft aan Keane en hoe hij alles
doet om hem te pesten?
- Door werklui uit zijn fabriek weg te trekken?
- Juist. Ik weet nu reeds van negen, die hij er in twee jaar tijds heeft uitgehaald.
- Zue, zue, zue! murmelde Ivan nadenkend. En voor het eerst sinds hij in Amerika
was, voelde hij iets van de Amerikaanse business-geest tot zich doordringen. Ja, nu
begreep hij Pat beter en zag meteen hoe hij wellicht zijn voordeel uit het geval kon
halen. Alle wantrouwen was uit hem verdwenen; hij moest nu maar de zaak stilletjes
haar gang laten gaan en afwachten. Hij voelde zich ineens gans opgewekt en vrolijk.
Dzjeurens was flink bezig met fortuin te maken dank zij de tussenkomst van Pat.
Waarom zou hij dat ook niet kunnen? Hij zag reeds weeldeschemeringen in 't
verschiet: geld dat hij zou afzenden aan Moeder en Peetsen; financiële hulp en steun
aan Clotilde en voor zichzelf een prachtkamer in een mooi gedeelte van de stad, als
daar waar Pat nu woonde. Voor het allereerst voelde hij zich thuis in 't nieuwe land
en zijn meestal ernstige en zelfs ietwat zwaarmoedige ogen vulden zich met een
lichte glans van geluk.
- Weet Keane dat van Pat? vroeg hij.
- Natuurlijk! zei Dzjeurens. - Hij weet er alles van en 't moakt hem roazend. 't Es
tegenwoordig lastig om wirkvolk te krijgen en telkens zit hij weer zonder. Hij zoe
Pat vermuerden als hij kon!
Zij liepen even glimlachend stilzwijgend, elk met zijn eigen gedachten bezig, door
een lange, rechte, mooie laan vol weelderige ‘residences.’ De late oktobernamiddag
was schitterend; de ondergaande zon goot goud over de stralende herfstlovers onder
puurblauwe hemel. De meeste wandelaars droegen nog hun zomerkleren en de mooi
geklede dames waren als opgezette bloemen in de lichte rijtuigjes. Men voelde als
't ware de deftige weelde van al die statige verblijven midden in hun fijn-verzorgde
tuinen.
- Doar moe hier geld zitten! zei Ivan met een soort vrome eerbied.
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- Hier!?... Van huis tot huis miljoenen en miljoenen! jubelde Dzjeurens. - 't Es in
deze wijk, da ouën ‘boss’ uek weunt; wete gij da niet?
- Ba nien ik; woar weunt hij? vroeg Ivan verwonderd.
Dzjeurens keek aandachtig naar de huizen en telde de nummers: 345 - 347 - 349
- 351. - Hier! zei hij, even vóór een prachtwoning stilhoudend.
Het was als een kasteel midden in de luxestadswijk. Drie treden op naar een bordes
vol bloemen; een lange rij glanzende ramen, waarachter prachtgordijnen hingen.
Gouden en purperen bomen op een mollig-groen geschoren grasveld; en achter 't
openstaande ingangshek met vergulde spijlen, een breed, zachtkronkelend grintpad,
dat naar de stallingen en bijgebouwen leidde.
- O! da es schuene! riep Ivan in verrukking.
Maar hij kreeg een duw in de zij van Dzjeurens, die dringend zijn aandacht opeiste.
- Kijk! Kijk! z' es doar! fluisterde Dzjeurens.
- Wie dátte? vroeg Ivan verwonderd.
- Mistress Keane, de vreiwe van den ‘boss.’
Ivan hield zijn adem op en keek, met grote, starre ogen. Daar kwam een rijtuigje
van 't erf gereden, lichtgeel, met glinsterende wielen, getrokken door een nerveuze
alezan met lange staart en glanzende robe. Het mooie dier droeg zo weinig mogelijk
harnas en in het hoofdstel staken twee rode roosjes, als een koketterie van elegante
vrouw. Een jonge dame mende, heel alleen in het rijtuig gezeten. Zij was gekleed in
beige kleur met witte blouse onder een half open zomermanteltje en droeg een blauw
capote-hoedje met witte veer. Zij had frisroze wangen en donkere, uitdrukkingsvolle
ogen. Haar lippen waren rood als pioenblaadjes. In een sierlijke zwaai verliet zij het
erf en reed de laan op in flinke draf, met glinsterend gewentel van spaken.
- Hawèl, wat denkt er ou van? vroeg Dzjeurens olijk glimlachend.
- 't Es 'n schuene, zulle! antwoordde Ivan met overtuiging, terwijl zijn geboeide
blik het rijtuig volgde. - Moar woarom rijdt ze zue ziere; en zue alliene!
- Altijd! zei Dzjeurens. - Altijd allien en in volle vitesse.
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Z'es al drij kiers ‘gefined’ wegens ‘furious riding!’
- Wa zegde doar? vroeg Ivan, die niet begreep.
- Da z'al drij kiers in contraventie gepakt es om te ziere te rijen. Iene van die kiers
es 't zelfs Franklin, die ze gepakt hee!
- Allo dan! verwonderde zich Ivan. Maar zijn gedachten volgden de mooie jonge
vrouw in haar snelle rit en hij vroeg:
- Hoevele zoen ze wel in leeftijd schillen, zij en heure man?
- Keane es zevenentsjestig en zij zesentwintig! wist Dzjeurens mede te delen.
- Mier dan viertig joar! zei Ivan hoofdschuddend. - Gien kinders?
- Wel nie! lachte Dzjeurens.
- Geluk en gien geluk! filosofeerde Ivan. - Al wat dat heur herte lust, al wat da de
fortune kan geven en toch!...
- Da zilde vele zien, hier in Amerika: ouwe, versleten mannen mee schuene jonge
vreiwen! De man uit hueveirdije; de vreiwe veur 't geld!
- 'k 'n Zoe in heur ploatse nie willen zijn! zei Ivan.
- En ik in de zijne niet! lachte Dzjeurens. - D'r worden almets oardige dijngen over
heur verteld.
- Uit zjaloesheid misschien! meende Ivan.
- Misschien! zei Dzjeurens, raadselachtig glimlachend.
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XVI
Dat was een zondag geweest met veel afwisseling; maar hoe dikwijls was die dag
anders saai, en triestig, en kleurloos! Clotilde had steeds haar bezigheid met Maria
in het huishouden te helpen; maar als Ivan naar de mis was geweest in de meest
nabije katholieke kerk, waar hij trouwens van het sermoen in de Engelse taal zo goed
als niets verstond, was de dag om zo te zeggen voor hem afgelopen. De winkels
waren dicht, de bars, die hij toch slechts bij hoge uitzondering bezocht, waren
gesloten; hij wist niet wat te doen met al die lege uren van de lange dag. Oculi was
geabonneerd op een dik weekblad vol plaatjes en daar zat hij, bij wijze van
uitspanning, in zijn hemdsmouwen pijprokend, eindeloos in te kijken en te lezen,
maar Ivan had daar al gauw genoeg van en doelloos ging hij buiten in het kleine,
dorre tuintje staan, kijkend naar de beweging in de lange, eentonige laan.
Rijtuigen zag hij, eindeloze risten van die lichte rijtuigjes zoals hij er elke dag
hielp vervaardigen. Daar zaten mensen in, die naar buiten reden, mensen met een
doel, mensen die zich gingen vermaken. Waarmee? Ivan vroeg het zich af, en begreep
het niet. Er was geen vrolijkheid op de gezichten, zij maakten geen drukte, zij lachten
niet; het was of zij niet konden lachen.
De zondag leek een dag van onoverkomelijke triestigheid, een dag van straf, in
stede van een dag vol pret en opgewektheid, zoals 't in Vlaanderen was. Ivan begreep
nog niet, dat de zondag in Amerika een dag van rust was in de letterlijke zin, een
dag van gedwongen, opgelegde rust. Hij gaapte van verveling, een verveling, die
slechts gaandeweg afnam naarmate de fijne lucht van de spijzen, die Maria en Clotilde
in de keuken aan het toebereiden waren, sterker in de kamers doordrong. Het was
een uitkomst en een troost, dat lekker zondagsmaal;
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en zij tafelden lang en genoeglijk door en praatten breedvoerig over allerlei mensen
en herinneringen van vroeger. Wat zouden ze nu doen, in Vlaanderen, hun
familieleden en zovele welbekenden, terwijl zij, de reeds half veramerikaanste
Vlamen, nu rond de dis zaten en somtijds spijzen aten, waarvan men in Vlaanderen
het bestaan zelfs niet vermoedde? Clotilde en Ivan waren nog niet vertrouwd geraakt
met het besef van tijdverschil en Oculi moest er hen telkens, soms met ongeduld,
aan herinneren, dat het in Vlaanderen reeds vijf à zes uur later was dan op de plek,
waar zij nu zaten, zodat het onzin was te denken, dat Moeder en Peetsen nu ook wel,
op dat zelfde ogenblik, hun middagmaal gebruikten. Het werd reeds avond in
Vlaanderen, terwijl zij hier nog in 't volle zonlicht zaten; en zij mochten zich alleen
maar voorstellen, dat Moeder misschien een avondluchtje schepte alvorens naar bed
te gaan en dat Peetsen wellicht met een paar kameraadjes van zijn leeftijd uit het
dorp naar huis terugkeerde. Aan die gedachte konden zij - vooral Ivan - niet wennen.
Er was daar wel geen reden voor, maar dat verschil van tijd stemde hen heimweeïg
en triestig. De afstand, de verwijdering, leken dan zo oneindig veel groter dan zij
werkelijk waren. Zij konden er stil onder worden en terwijl Clotilde en Maria
afdienden en omwasten ging Ivan dan meestal in zijn eentje wandelen, ver, heel ver
buiten de stad, langs die eindeloze rechte weg, waar hij nu ook een ‘claim’ had liggen,
iets eigens, iets dat hem toebehoorde in het verre land.
Een vreemd gevoel was dat. Ivan dacht eraan hoe hij zich gehecht zou hebben aan
zulk een stukje eigen grond in Vlaanderen. Hier zei het hem niets, niets meer dan
het bezegeld stuk papier 't welk zijn waarborg van eigendom was. Hij zag het in zijn
ogen niet als hij ernaar stond te kijken; het trilde in zijn lichaam niet wanneer hij er
zijn voet op drukte. Het lag een eind ver over de rivier, daar waar de eindeloos rechte
weg door een verlaten wildernis van armoedig struikgewas en onkruid liep. Hij
hechtte geen geloof aan de waarde van dat stuk grond. Wat mocht daar ooit op
groeien? Wie zou zich daar ooit metterwoon komen vestigen? Gelukkig maar dat
Oculi van die gekke verhandeling niets afwist! Wat zou hij hem uitgelachen hebben!
En Ivan keerde mistroostig zijn
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‘claim’ de rug toe en ging eenzaam verder dwalen, tot aan een afgelegen hoekje,
waar, tussen bossen, een stille vijver lag. Daar ging hij zitten aan de oever op het
mos en droomde. Er stond daar aan de overkant een boerderijtje, dat hem aantrok.
Het was, als alle Amerikaanse boerderijen, van kleurloos hout, maar 't gaf toch iets
van leven aan de doodse streek en soms, bij avondspiegeling, kon het zich lief
weerkaatsen in het water. Het trok hem aan, het lokte, als een hoekje onbewuste
poëzie in vale eentonigheid; en eens was hij rond de vijver heengewandeld, om het
hoevetje van dichterbij te zien. Hij stond er roerloos naar te kijken en vroeg zich af
of hij nog verder zou gaan dan wel terugkeren, toen eensklaps een man uit het huis
kwam, die hem van ver, met gebiedend armgebaar, 't bevel toezond de plaats te
ruimen. 't Sloeg als een schrik Ivan om 't hart. Wat had hij misdaan? Was dat de
manier, waarop men in Amerika een vreemdeling bejegende? Hij keerde zich om en
dacht weemoedig aan het gans verschillend onthaal, dat een vreemdeling, onder
gelijke omstandigheden, hoogst waarschijnlijk in Vlaanderen zou te beurt gevallen
zijn. Ivan wist nog niet dat Amerika een land van hardheid is, waar geen
gemoedelijkheid bestaat. Hij keerde nooit terug tot bij het boerderijtje; voortaan bleef
hij altijd zitten aan de andere oever, iets waar hij recht op scheen te hebben en waar
hij soms uren roerloos en peinzend zat te staren.
Teruggekeerd in 't huis van Oculi, schreef hij geregeld, elke zondag, vóór zij het
avondmaal gebruikten, een brief aan Moeder en Peetsen. Maar zo weinig had hij te
vertellen. Dat begon altijd, onveranderlijk: ‘Beste Moeder en Peetsen, ik neem de
pen in de hand om u te laten weten den staat van mijn gezondheid en verhoop van u
hetzelfde. Ware het anders dat zou mij veel verdriet doen.’ Dat moest beduiden dat
hij nog steeds in goede gezondheid verkeerde, evenals Moeder en Peetsen, naar hij
hoopte. Dan had hij 't over zijn werk in de fabriek, dat steeds hetzelfde was en over
Clotilde, Maria en Oculi, die het ook goed stelden. ‘Verder, lieve Moeder is er hier
al niet veel nieuws; het is hier al verre gelijk ginter, met dat verschil altijd dat het
hier nog volop dag is binst dat het ginter al nacht wordt; maar ja, men bemerkt daar
al niet
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veel van, het is maar een gedacht en een kwestie van gewoonte.’
Moeder antwoordde vanuit Vlaanderen niet zo geregeld op zijn brieven, maar dat
kwam omdat Peetsen die moest schrijven, en dat Peetsen, niet bepaald de eerste van
zijn klas in 't schrijven, in zijn vrije uren wellicht liever nog wat anders deed dan
brieven opstellen.
Toch kwam het er af en toe van en Peetsen schreef naar Moeders woorden:
Beminde broeder en zuster, ik laet u weten den staet van mijn gezonteit en veroop
van u hetzelve. Ware het anders et zou mij veel verdriet doen. De beesten maken het
goet en de geet heeft gelammerd. Moeder zegt dat Urzüla Verghote in heur bedde
dood gevonden is en dat Irma Jaegers eenen tweelink heeft gekocht. Allewis De
Reuze zit in 't kot voor pensejagen en Marie De Waele gat trouwen met Assiel
Verlizze. Meneer Alexander en kan bijkans niet meer gaen van het roomaties in zijn
kniens en er is eene non op 't kasteel die hem moet opassen. Stien Veugeloare heeft
hem zeere gedaan met van nen boom te valen. Nu beminde broeder en zuster dat is
wel al het nieuws dat er op Wemelbeke is en als er nog meer komt zullen wij het u
schrijven. Veel kobblementen aan Clotilde Maria en Oculi en moeder vraagt of
Clotilde nog niet ast in een rijken dienst zal gaan.
uw verkleefde
Peetsen.
Ik heb twee schoone duivenjongens gekregen van Peetse Speybroeck. Het is een
plezier om ze te hooren ronken. Den eenen is nen blauwen en den anderen ne
zandveugel. Ik ga d'r van kweeken. Ivan, dat moet toch aardig zijn dat het ginter nog
dag is, binst dat het hier al nacht is. Dat zou ik wel eens willen zien.
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XVII
Tot dusver had Clotilde nog geen pogingen aangewend om ergens in een dienst te
komen. Maria hield er haar van terug en telkens als daarover gesproken werd kreeg
Maria een eigenaardige, raadselachtige glimlach op de lippen. ‘Wacht moar, g' 'n
moet gij ou nie hoasten! Er komen occoazies genoeg!’ herhaalde zij voortdurend.
En, als Clotilde aandrong: ‘Woarom wilt g'hier wigluepen? Zijde hier nie goed, bij
ons en bij onz' vrienden?’
Die vrienden, dat waren hun buren, die meer en meer geregeld en bijna elke avond
op bezoek kwamen. Molly bracht daar haar handwerk mee en Franklin, rustig rokend,
kon soms wel heel aardig vertellen. Clotilde leerde veel vlugger de taal dan Ivan; zij
begreep meestal vrij goed wat Franklin zei en kon zelfs af en toe een mondje Engels
antwoorden. Zij deed het nog wel blozend en gegeneerd, maar hij was er verrukt
over en zei, dat zij zulke verbazende vorderingen maakte. Hij zat doorgaans vlak
tegenover haar en tersluiks keek hij haar aan. 't Was eigenaardig, maar zijn
weldoorvoed gezicht scheen op te zwellen en te glimmen, terwijl hij daar zo schijnbaar
rustig rokend zat. Men kreeg de indruk of hij daar niet op zijn gemak zat en toch was
hij het nooit maar wel zijn zuster, die telkens het sein tot de aftocht gaf. En aan dat
alles merkte niemand iets bijzonders, behalve Maria, die alles zag en voelde en
heimelijk in haar eentje pret had. Meer dan eens stelde zij voor om 's zondags samen
uit wandelen te gaan en wat Clotilde ook volstrekt eens moest gaan zien, dat waren
de oefeningen van de politiemannen, om den anderen dag, op een plein, niet ver
vanwaar zij woonden. Het was de moeite waard, verzekerde Maria: zij werden gedrild
als soldaten, met honderden tegelijk en daar zag men eerst goed welke flinke en
keurige mannen dat waren. Clotilde wilde dat wel
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als vaststaande waarheid aannemen en voelde geen buitengewone behoefte om zich
daarvan daadwerkelijk te overtuigen, doch Maria kwam daar steeds op terug en drong
zó sterk aan, dat Clotilde zich eindelijk Het overhalen. Er werd met Franklin een
afspraak gemaakt, en op een ochtend, om negen uur stipt, stonden de twee vrouwen
met nog een paar andere nieuwsgierigen op het plein, waar de oefeningen zouden
plaatshebben.
Daar kwamen de mannen: in donkerblauwe uniform, een militair-gehelmde troep
van grote, stevige kerels. Zij stapten als automaten, nauwelijks te onderscheiden van
de officieren, die hen commandeerden. Zij leken allen op elkaar, met ernstig-strakke
ogen en dikke snorren. Het duurde een hele poos alvorens Clotilde Franklin tussen
de anderen herkende. Maria moest hem haar met de hand aanwijzen.
Clotilde keek met grote, starre ogen. Hoe vreemd, die grote, zware mannen, die
als schooljongens gedrild werden! Zij vond er iets onnozels in en ook iets, dat op
haar lachspieren werkte, zonder dat ze echter durfde lachen. Waarom moesten zij
dat bijna dagelijks doen? Was dat werkelijk nodig? Zij waren te zwaar, te dik, te
stevig; en ook te ernstig in hun doen. Dat kinderachtig-ernstige maakte hen zo
belachelijk. En Clotilde kreeg een soort weerzin, zij had niet kunnen zeggen waarom.
Gans anders echter voelde Maria. Haar donkere ogen blonken en haar wangen
gloeiden. - Da zijn toch schuene mannen ne woar? herhaalde zij telkens, als ze dicht
voorbijtrokken. En eensklaps flapte ze 't er in haar geestdrift uit.
- Clotilde, hij zie ou geirne, weet ge 't?
- Wie? riep Clotilde met verbazing.
- Wie!... Wel, Franklin dan! gilde Maria schaterlachend.
Clotilde keek haar schoonzuster met een soort verontwaardiging aan. Zij voelde
eensklaps weer in haar de deerne, die vroeger zulk een smet op hun fatsoenlijke
familie had geworpen.
- Zijde toch nie beschoamd, Maria! bromde zij, een vuurkleur krijgend.
Doch Maria schaterlachte nog harder en gilde:
- 'k Weet het! Hij heet 't mij bekend! En uek 't es wel ge-
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noeg te zien: ge zoe het uit zijn scheppen. Hij zal mee ou treiwen, Clotilde.
Clotilde kreeg tranen in de ogen. Zij was boos en bedroefd. Zij smeekte om weg
te gaan. Zij kreeg een angst voor al die grote, flinke kerels, die zo automatisch heen
en weer stapten. Zij zag Franklin niet meer tussen de anderen; zij zag enkel een troep
van potelingen, waaronder er één was, die haar zou komen overweldigen. - Loat ons
wiggoan, Maria! smeekte zij.
- O! gie dzjeepte! riep Maria geërgerd. - Azue ne schuene broave jongen!
Clotilde zei niets meer maar week langzaam terug. Haar handen waren klam en
haar benen beefden. Zij kreeg het benauwd in de warmte die uit al die transpirerende
lichamen straalde. Het pakte haar aan de adem en het opgejaagde stof stikte in haar
keel. - 'k 'n Kan nie mier! 'k Goa fleiw vallen! hijgde zij.
Maria haalde meewarig-minachtend de schouders op en volgde haar schoonzuster!
Zij spraken geen woord meer met elkander in 't naar huis gaan. Maria was boos en
Clotilde heel triestig. Zij zelf begreep niet, wat er met haar gebeurd was. Waarom
die plotse angst, die vlucht! Zou Franklin er iets van gemerkt hebben en er
teleurgesteld en droef om wezen? Zij had hem toch vooral niet willen kwetsen. Maria
met haar onverwacht geflap was de schuld van alles. Clotilde had wel van droefheid
kunnen schreien.
Die avond wachtte zij in spanning en met jagend hart op de komst van de broeder
en de zuster. Als ze moest merken, dat hij treurig gestemd was, zou zij hem misschien
wel haar verontschuldigingen maken.
Hij kwam binnen, vriendelijk als altijd en in 't geheel niet bedroefd of ontstemd;
integendeel: hij had iets tevredens en zelfbewust over zich, alsof hij niet twijfelde
aan de sterke indruk, die hij 's ochtends had gemaakt. Hij deelde mede, dat zijn zuster,
ietwat ongesteld, zich liet verontschuldigen, terwijl Maria, van haar kant hem
berichtte, dat hij die avond Ivan noch Oculi zou zien, wijl de eerste met Dzjeurens
uit was en de laatste even tot aan Maerschalcks ‘saloon’, waar hij
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enkele nieuw aangekomen Vlamen hoopte te ontmoeten. Maria had overigens een
paar dringende zaken te beredderen op een van de bovenkamers, zodat zij Franklin
en Clotilde al heel spoedig voor een poos alleen moest laten.
Het meisje schrok. Maria was er wel goed toe in staat om zulk een plannetje vooruit
geschikt te hebben. - Kan ik u niet helpen? vroeg ze nog haar schoonzuster. Doch
Maria was reeds weg langs de trap, die onder haar gewicht en haar vlugge schreden
kraakte. Zij sloeg boven hard een deur dicht en Franklin en Clotilde zaten in de
huiskamer alleen. Een plotse stilte heerste.
Hij was enigszins bleek geworden. Hij haalde even diep aan zijn pijp en lei die
dan neer. De koperen knopen van zijn uniformjas blonken als ogen; zijn handen
beefden lichtelijk. Hij keek naar haar liefelijk profiel, dat met warme kleur over haar
naaiwerk was gebogen.
- Hoe vondt ge 't vanmorgen? vroeg hij eindelijk met een stem, die ietwat anders
dan gewoonlijk klonk.
- Schoon! zei ze, even de ogen naar hem oprichtend en ze dadelijk weer neerslaand.
Een stilte. Boven hoorden zij Maria op de kamer rommelen. - Wel een beetje lang
om naar te blijven kijken! meende hij, waarschijnlijk op haar plotse heengaan doelend.
Hij had het dus gemerkt. Zij voelde zijn onuitgesproken teleurstelling.
- Ik werd een beetje moe! zei ze zacht.
Hij begreep dat. Hij knikte herhaaldelijk om te beduiden, dat hij zulks begreep.
- 't Is onze plicht! zei hij. - En plichten zijn niet altijd aangenaam; tenzij... voegde
hij er met een schuchtere glimlach bij, - tenzij daar iemand staat, die u de lengte van
de tijd niet voelen laat.
Een hevig vuur kwam over haar wangen. Strakker hield zij het hoofd over haar
werk gebogen. Haar rechterhand prikte zenuwachtig-vlug in 't witte linnen.
- Clotilde... klonk eensklaps zacht en aarzelend zijn stem... Zij keek op en zag een
aangezicht, waar zij van schrikte. Hij was ineens doodsbleek geworden en zijn ogen
staarden donker... - Clotilde! een snik brak in zijn stem en hij zonk op
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de knieën... - Clotilde!... I love you!
Zij begreep zijn woorden niet, maar zij begreep zijn gebaar... - O!... O!... kreet zij
dof en stond bevend voor hem overeind. - Sta op, Franklin! Maria zou kunnen komen!
- Wilt ge mij? vroeg hij trillend zijn beide handen uitstrekkend.
- Ik weet het niet! 'k Ben zo bang! sidderde zij.
Hij glimlachte en de kleur kwam terug op zijn wangen. Heel zacht omsloot zijn
arm haar middel en hij zoende haar zonder dat zij hem wegduwde.
- Maria zal komen! Maria zal komen! zei ze enkel met een schorre stem.
Maria kwam eerst geruime tijd later beneden. Zij bleef nog een hele poos boven
rommelen en toen zij eindelijk op de drempel verscheen zagen haar felle ogen dadelijk
hoe de zaken stonden. Zij glimlachte voldaan en geheimzinnig in zichzelf.
Ook Ivan en Oculi keerden weldra terug. Ivan was weer eens met Dzjeurens bij
O'Healy geweest, die hem verbluft had door zijn gevatheid in zaken; en Oculi kwam
buitengewoon vrolijk en zelfs wat opgewonden te voorschijn, dol van pret door de
verbouwereerdheid van de pas aangekomen Vlamingen, die hij in de ‘saloon’ van
Maerschalck had ontmoet. Hij vergat er zijn ‘lamijnerige’ uitspraak door, hij was
even weer Vlaming geweest met de Vlamingen, helemaal echt Vlaming, met potjes
bier en borreltjes en wilde snoefpraat, alsof hij voor een ogenblik weer op zijn oude
dorp geweest was. Hij schaterlachte en gooide zijn jas uit en greep Maria in de lenden
om met haar te dansen.
- Zot! weerde Maria hem krachtig af. - Nou kermde wel were natuurlijk klappen,
hé!
Van de nauwelijks bedwongen ontroering van Franklin en Clotilde merkten geen
van allen iets. Alleen Maria was nu wel ten volle overtuigd, dat alles lopen zou zoals
zij vond dat 't goed was voor haar vriend en haar schoonzuster. Zij stelde voor een
grogje te gebruiken. Dat wilden zij allen wel graag, behalve Oculi, die eigenlijk meer
zin in een glas spuitwater had. - Na-dorst! schertste Maria, terwijl zij achter zijn rug
haar hand naar de mond bracht, in drinkgebaar.
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Het duurde nog een hele tijd alvorens Clotilde haar besliste jawoord gaf. Zij had nog
menige dagen van strijd en twijfel en angst voor 't onbekende van de toekomst. Zij
was zo weinig tot iets dergelijks voorbereid. Zij hield wel van Franklin, zij hield véél
van hem, maar zij was lang niet zo gehaast als hij en had alles nog zo graag met
kalme rijpheid willen overwegen. Sloot ze niet voor altijd haar verleden af? Zou ze
nog wel ooit haar moeder en Peetsen, en zovele vrienden en bekenden terugzien?
Zou ze op den duur wel kunnen aarden in het vreemde land, waar ze zich voorgoed
aan banden legde? In elk geval wilde zij eerst haar moeder raadplegen en zij schreef
haar een brief.
Beminde Moeder,
Ik neem de pen in de hand om u te laten weten den staat van mijn gezondheid en
verhoop van u hetzelfde. Ware het anders het zou mij veel verdriet doen. Ja, Moeder,
ik moet u laten weten dat er hier nevens Oculi's huis een jonge man woont, die met
mij zou willen trouwen. Hij woont te samen met zijn zuster, die heel braaf is en hij
is ook een heele brave man. Hij is een en dertig jaar oud en politie-agent. Hij heet
Franklin van zijnen voornaam en is van Iersche afkomst. Ja, Moeder, wat moet ik
daarmee doen? Hij staat mij wel aan, maar daarvoren was ik toch naar Amerika niet
gekomen. Ik zou eerst liever in eenen schoonen dienst zijn gegaan, maar hij heeft
zijn gedacht op mij gesteld van den eersten avond, dat hij mij gezien heeft. Geeft
mij goeden raad, Moeder, ik ben toch uwe dochter. Het is eigenlijk Maria, die dat
een beetje bekonkelfoesd heeft lederen keer als ik sprak van in eenen dienst te gaan,
zeide zij: wat voor een haast hebt gij; wacht toch nog een beetje. Ivan en Oculi weten
er nog niets van en zij zullen zeker niet weinig aardig opkijken als zij het vernemen.
Nu, Moeder ik wacht uwen goeden raad af per brief vooraleer een beslissing te nemen.
Ge zult toch zeker geenen verkeerden raad geven aan uw dochter.
Nu Moeder eindig ik met de pen maar niet met het hart.
Uw verkleefde dochter
Clotilde.
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Het was natuurlijk weer Peetsen, die in Moeders'naam antwoordde:
Beminde Zuster
Ik neem de pen in de hant om u te laeten weten den staet van mijn gezonteit en veroop
van u het zelfde. Ware het anders het zou mij veel verdriet doen. Ja, Clotilde, wat
moet men daarop antwoorden. Gij zijt uw jaren en gij moet uw verstand gebruiken.
Moeder is daar niet tegen, maar wat kan zij zeggen van iemand die ze van verre nog
van bij en kent. Moeder zegt dat gij vergeten hebt te schrijven hoe hij van zijn
familienaam heet. Moeder denkt dat gij u hoofd kwijt zijt om dat te vergeten. Moeder
zegt in geval dat gij trouwt, dat gij wel heel percies moet weten dat gij voor de wet
en voor de kerke trouwt en dat het geen lollekes zijn die die vent u komt verkoopen.
Moeder zegt al zuchtend dat het toch een dingen is alzoo met eene vrende luis te
trouwen, maar dat zij u geen anderen raad kan geven aangezien dat zij die menschen
niet en kent. Laat ons nu weten, beminde zuster, of gij goed en wel getrouwd zijt en
hoe dat alles afgeloopen is.
Uwe verkleefde
Peetsen.
Weet gij wat dat aardig is, Clotilde? Sedert dat gij naar Amerika vertrokken zijt en
is Lisatje Baere hier haast van de zulle niet meer. Zij komt stanvastig vragen of er
nieuws is, zoogezegd voor u, maar het is natuurlijk om iets te hooren over Ivan. Die
is nu zot geworden van Ivan sedert dat hij weg is en als zij hem alle dagen kon zien
en keek zij er bijkans niet naar. Ik heb veel pleizier van mijn duiven. Zij hebben
gekweekt en liggen met twee schoone jongskes.
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XVIII
Het huwelijk had midden in de winter plaats. De sneeuw lag dik en het vroor hard.
Men zag weinig of geen rijtuigen meer. Alles reed per slede, met vlugge, pittige
paardjes. De bellen rinkelden en de sneeuwbrokken stoven. Schitterende vederbossen
sierden de blinkende harnassen. Er was vrolijkheid en feest in de prikkelende lucht.
Franklin had twee van zijn politiekameraden tot getuigen. Hun uniformen waren
keurig, de koperen tuniekknopen schitterden in de strakke winterzon. Oculi en
Dzjeurens stonden Clotilde bij. Ivan en Uncle Gerrit liepen doelloos in de kleine
stoet mee.
Clotilde was diep ontroerd en die ontroering uitte zich in tranen. Zij had aanhoudend
natte ogen, alsof zij ten diepste ongelukkig was. Zulks wekte de ergernis en zelfs de
toorn van Maria op. - Wa zal Franklin van ou peizen! Hij zal wel moeten peizen da
g' hem nie geirn 'n ziet en da g' ongelukkig zijt! bromde zij. Clotilde zag Franklin
wel gaarne en was niet ongelukkig, maar zij kon het zelf niet helpen, dat zij zo moest
schreien. Het greep haar zo aan; zij dacht aan te veel dingen. Zij dacht aan Moeder,
aan Peetsen, aan haar vrienden en kennissen, aan haar geboortedorpje. Dat kwam zo
alles tegelijk in haar opgestormd. Zij werd er weemoedig onder.
Maria had voor het feestmaal gezorgd. Het was prachtig: oystersoup, turkey en
taart. Maria blaakte als een pioen. De zachte Molly hielp haar op- en af dienen. Zij
dronken Californiawijn en bij de taart champagne. Uncle Gerrit had zijn platte fles
met whisky niet vergeten. Hij zag als gekookt-rood met waterige ogen en brulde
geweldig. Hij was woedend, omdat Ivan weigerde van zijn fles te proeven.
Franklin omarmde Clotilde aan tafel en drukte haar zoenen op de mond. Hij was
kokend verliefd. Zijn beide makkers
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hadden dolle pret om zijn verliefdheid. Clotilde glimlachte zacht en trachtte haar
tranen te bedwingen. Ivan zat stil, in gepeinzen. Het was alsof zijn gedachten elders
waren. Dzjeurens en Oculi, dik van oystersoup, spraken Vlaams, met ‘lamijnerige’
stem.
De avond viel in. Door het raam zagen zij de sleden voorbijglijden, donkerend
schimmenspel in de oranjegloed van de ondergaande zon. Sigaren werden
aangestoken; de kamer hulde zich in blauwachtige nevel.
't Werd tijd voor Franklin en Clotilde. Hij had vijf dagen vrij, die zij in Chicago
zouden doorbrengen. De slede stond reeds voor de deur. Met beide uitgestrekte
handen kwam Franklin naar Maria toe. Hij dankte haar gulhartig en omhelsde haar
op beide hete wangen. Dat was ook haar te machtig. Zij omsloot hem eensklaps
uitbundig in haar armen en barstte meteen in tranen uit. Dat deed Oculi schudden
van 't lachen. - Ge kijft op Clotilde omda ze schriemt en ge 'n keunt ou zelve nie
inhouën! gilde hij. Maria schaamde zich en dadelijk straalde weer haar gezonde lach.
- 't 'n Es nie alle doagen treiwfieste! schertste zij. Uncle Gerrit brulde luid en
zwaaide met zijn bijna lege whiskyfles. Clotilde kwam naar Ivan toe. - Zilt g' alles
schuen aan Moeder schrijven? smeekte zij.
Hij beloofde het haar. Hij schudde haar zenuwachtig de handen en snikte even
droog.
Zij waren weg. Allen samen op de drempel zagen zij het echtpaar in de slee
vertrekken. Zij wuifden haar met de handen na tot zij in de chaos van de andere
sleden verdween. Toen viel er grote stilte in het houten huisje.
Maria en Molly hadden het druk met opruimen en omwassen en Oculi en Dzjeurens
zouden eens met Franklins kameraden tot aan Maerschalcks ‘saloon’ gaan. Ivan ging
niet mee. Hij wilde liever in eenzaamheid eetì luchtje scheppen. In de schone straling
van de winteravond op de blanke sneeuw liep hij de eindeloos lange laan af, naar
buiten toe.
O! de ruimte, de eenzaamheid, hij had er zo 'n behoefte aan! De rinkelbellen van
de sleden wiegelden zijn heimweeïge gedachten; de verre, schaarse lichtjes lokten
hem, als weke ster-

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 3

909
retjes van troost en hoop. Wat voelde hij zich ver en eenzaam, nu Clotilde weg was!
Hoe zou hij wennen zonder haar met wie hij naar het vreemde land gekomen was!
Zij was zijn kracht, zijn steun geweest; nu eerst voelde hij het scherp en duidelijk.
Een snik brak in zijn keel; hij zuchtte diep en tranen sprongen hem uit de ogen.
Zijn gezicht verwrong; zijn hoofd zonk op de borst. Dat was 't begin van wat men
hem voorspeld had: twee jaren smart en heimwee voor men wende! Oculi had dat
gekend; Dzjeurens had het gekend; alle Vlamen kenden en leden het alvorens in het
vreemde land te aarden. Hij dacht aan Moeder, aan Peetsen, aan het geboortedorp
en het deed alles zo'n pijn, zo'n pijn! Hij was alleen in 't schemerige sneeuwveld en
hij kreunde 't uit van foltering. Het steeg hem als in gulpen van smart naar de keel
en zijn knieën knikten van machteloze ellende. O! was hij maar nooit gekomen in
dat droeve land, waarvan hij niets begreep, bij dat vreemde volk, waarvoor hij geen
genegenheid kon voelen. Nooit... nooit... nooit... zou hij er aarden, dat voelde hij nu
wel in al zijn prangende smart, in al zijn bodemloze weemoed! Hij zou er kwijnen
en sterven van heimwee; hij zou er zich van kant maken!...
Hij liep... hij liep... eenzaam in de schemering langs de verlaten laan, doelloos in
de diepte van het veld, waar weg en land zich tot één eindeloze vlakte schenen te
versmelten. Kon hij nu maar uren, dagen, weken gaan, steeds in dezelfde richting,
het oosten in, daar waar de grote schepen lagen, die hem naar het vaderland zouden
terugbrengen! Hij voelde geen moeheid, alleen maar wilde, hete drang, een stug en
woest verlangen om te komen, waar de vezels van zijn ziel hem onweerstaanbaar
trokken.
Toen zag hij eensklaps vlak voor zich een grote, donkere gedaante op het schemerig
wit van de sneeuw. Meteen hoorde hij een gerinkel van beüetjes en drukke stemmen.
Hij begreep dat het een slede was, die stadwaarts keerde. Hij schreed opzij om door
te laten. Tot zijn verwondering echter kwam de slee niet verder. Hij zag in een ruk
de paarden even voorwaarts rijden en dadelijk weer stilstaan. De stemmen die hij
daarbij hoorde schenen met elkaar te kibbelen. Hij nader-
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de om te zien wat het was.
Hij schrikte geweldig. Zijn ‘boss,’ Mr. Keane, met zijn mooie, jonge vrouw! Een
der strengen van de paarden sleepte over de grond. Ivan begreep, dat er iets aan
gebroken was en dat zij niet behoorlijk konden repareren. De oude heer en de jonge
vrouw stonden er beiden aan te knutselen zonder dat het scheen te helpen. Ivan
aarzelde niet. Hij nam beleefd zijn hoed af, vroeg in gebroken Engels of hij hun van
dienst kon zijn.
Als een redder begroetten zij hem. Ivan laad genoeg met tuig en paarden omgegaan,
destijds in Vlaanderen bij boer Celie. Hij verbeterde het onbeholpen knoeiwerk van
zijn meesters, verstevigde dat nog door middel van zijn zakdoek, verzocht hen zachtjes
aan te rijden. Het ging, het hield, hij volgde te voet om te zien of het zou blijven
houden. - Langzaam rijden, raadde hij aan, en groette, met de hoed in de hand.
De ‘boss’ wenkte hem dringend bij zich en wilde hem een vijfdollarbriefje in de
hand duwen. Ivan trok zich snel achteruit.
- O, neen, Meneer, als 't u belieft niet! zei hij.
- Mag ik dan uw naam weten? vroeg de ‘boss.’
Ivan slaagde erin hem te doen begrijpen, dat hij Vlaming was en in zijn fabriek
werkte.
- Oh! Oh! Oh! riep de ‘boss’ verrast. Zijn vrouw keek vriendelijk glimlachend
naar de jongeman. Zij fluisterden iets tot, elkaar en aarzelden een ogenblik, Ivan
rook even een fijnbedwelmende parfumlucht.
- Wilt ge met ons terugrijden? vroeg Mr. Keane.
Ivan kreeg een vuurkleur in de schemering.
- O, merci, Meneer, gij zijt wel vriendelijk, maar ik ben een beetje aan 't wandelen.
- Well, als ik ooit iets voor u kan doen!... zei de ‘boss’. En de mooie jonge vrouw
bekrachtigde zijn woorden met haar liefelijkste glimlach.
Ivan dankte, groette, zag de mooie slede met haar rinkelende bellen en haar rode
en blauwe harnaspluimen zachtjes in de avondgloed verdwijnen.
Ineens had hij genoeg gewandeld! Machinaal, na enkele schreden, wendde hij zich
om en volgde, op een afstand, als
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meegezogen, de terugtocht van de slede. Wat was er gebeurd? Wat was er in hem
omgegaan? Hij wist het niet, hij handelde instinctmatig, zonder plan noch doel,
gedachteloos. Weg was opeens zijn heimwee; weg was zijn folterende smart, zijn
grenzeloze droefheid. Iets schoons was eensklaps midden in zijn lijden ontstaan; iets
troostends en opbeurends. Diep haalde hij adem en proefde weer de fijn-bedwelmende
violettelucht van de mooie, jonge vrouw. Hij sloot de ogen op de zachte herinnering.
Hij voelde zich ineens en onverwachts heel dichtbij iets heel moois, dat even in zijn
grijs en moedeloos bestaan was opgebloeid. Zijn handen sloten zich werktuiglijk,
als om de schone illusie vast te houden. Wat was het alles vlug gegaan; zo rijk en zo
vlug! 't Was als een droom geweest; hij spande zijn geest in om het weer tot
werkelijkheid te herscheppen. Hij had hen geholpen en zijn hulp had gebaat. Hij liep
een poos met koortsig-gehaaste schreden, of ze soms niet weer hulpbehoevend langs
de weg stonden. Neen; zij waren uit het zicht, waarschijnlijk nu reeds veilig thuis.
Hij dacht met welgevallen aan de zakdoek, waarmee hij de gebroken streng verstevigd
had. De mooie jonge vrouw zou ernaar kijken en zien dat het een keurige zakdoek
was. Heel toevallig, met Clotildes huwelijk, was hij op zijn uiterst best uitgedost.
Hij voelde, dat hij een gunstige indruk had gemaakt. Hij was wel maar een werkman,
maar een keurige werkman. En welk geluk, dat hij dat vijfdollarbiljet geweigerd had!
Had hij 't moeten aannemen, nooit zouden zij hem met zich in hun slede hebben
meegevraagd. Hij liep met veerkrachtige tred; hij was tevreden over zichzelf. Voor
het allereerst, sinds hij in Amerika was, voelde hij zich geheel en al over zichzelf
tevreden. Hij voelde zich bijna gelukkig!
Thuisgekomen vertelde hij met opwinding het geval aan Molly en Maria, die nog
aan het opruimen waren.
Molly had het terstond over het welbekende roekeloos rijden van Mrs. Keane,
waarvoor Franklin haar reeds herhaaldelijk had moeten berispen en bekeuren; maar
Maria stelde uitsluitend belang in de ontmoeting op zichzelf en wilde allerlei
bijzonderheden horen. - Wat zei ze? Hoe was ze gekleed? Was ze kontent da g' heur
hielp?.
Ivan vertelde: Ze waren zeer kontent. Zij hadden hem mee-
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gevraagd in hun slede.
- En zijde meegekomen? kreet Maria.
- Nien ik, 'k 'n durfde niet!
- O! gie loeder! riep Maria. - G' hoadt nevens heur meugen zitten!
Ivan kreeg een kleur. - Ah joa moar! Ah joa moar! stamelde hij.
Maria schoot in een lach. Haar ogen blonken. - 't Schijnt da ze zot es van 't jonk
mannevolk! giechelde zij.
Ivan vertelde van de zakdoek. Maria luisterde met gespannen aandacht, de vuisten
op haar kloeke heupen.
- Die zilde morgen were krijgen, mee ne schuenen boekee blommen! voorspelde
zij schaterlachend.
Ivan vertelde niet verder. Hij vreesde Maria's gespitste scherpzinnigheid. Hij zag
aan haar olijke ogen, dat zij veel verder dacht dan hij. Hij stak een sigaar op en ging
bij de kachel zitten.
Oculi en Dzjeurens kwamen terug uit de Vlaamse wijk, nog steeds vergezeld door
Uncle Gerrit en de twee politiemannen. En wie hen ook vergezelde was Mielke
Vervaet, smoordronken. De Vlamingen en de oude Ier schreeuwden luidruchtig onder
elkaar. De beide agenten hielden zich stiller, enigszins op hun hoede.
- Die Vlaamse jenever is absoluut niets waard! Leve de Irish whisky! gilde Uncle
Gerrit.
Dzjeurens spotte:
- Waarom hebt ge 'r dan zoveel van gedronken?
- Water! Niets dan vuil water! kreet Uncle Gerrit.
Mielke Vervaet wilde iets zeggen, maar raakte uit zijn woorden niet. De beide
agenten stonden roodglimmend te glimlachen, zonder zich in het twistgesprek te
mengen.
Met een felle glansblik op Ivan kwam Maria naar voren.
- Die heeft het beter gehad! lachte zij. En zij vertelde de gebeurtenis met de slee.
- Ooooooo!... riepen zij allen met grote ogen.
Ivan werd vuurrood. Hij was woedend op Maria.
- 'k 'n Zal ou noeit mier iets vertellen! riep hij nijdig.
Allen lachten, hadden de dolste pret. Alleen de glimmende agenten bleven wat
terughoudend.
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- Pakt hem zijn schuen wijf moar af! schreeuwde Mielke in zijn oude haat tegen
Keane.
Zij klopten op hun dijen van het schaterlachen en Oculi oordeelde, dat daar nog
eens moest op gedronken worden.
Eensklaps vloog Ivan overeind, recht naar de deur toe. Hij rukte die open, sloeg
ze met een harde smak weer dicht, was buiten in de kille vriesnacht.
- Ivan! holde Maria hem achterna.
Maar hij kwam niet terug.
De volgende dag, tegen valavond, werd voor Ivan een pakje aangereikt. Kleurend,
onder de felle spotogen van Maria en Oculi, deed hij het open.
Boven op een kartonnen doos lag, keurig gewassen, gestreken en gevouwen, een
zakdoek, zijn zakdoek! En binnen in de doos nog twaalf andere, fonkelnieuwe
zakdoeken, met een blauw lintje toegebonden, waaraan een kaartje hing ‘With many
thanks.’
Maria zweeg, maar haar wangen gloeiden als pioenen en haar felle ogen staken
en spraken. Oculi glimlachte en keek zijn broer ondeugend aan.
- Ge zilt heur moeten goan bedanken! zei hij na een poos.
Ivan stond helemaal beteuterd, als onnozel.
- Dat 'n was nou toch nie nuedig! stamelde hij.
Maria kon zich niet langer bedwingen. Zij barstte plotseling uit in een gelach, dat
in hysterisch gehuil ontaardde.
- Wa krijgde gij! riep Oculi ontdaan.
Maria vluchtte in haar keuken weg. Zij schudde haar potten en pannen door elkaar
en men hoorde haar nog een hele poos schokken en proesten van 't lachen.
- Ze wordt zot! dachten Oculi en Ivan allebei.
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Tweede deel
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I
Gladys was in trilling!...
Zij was pas teruggekeerd van een driemaandse ‘trip’ door Europa en had daar de
eerste automobielen gezien. Ook in New York had zij er gezien, maar nog geen
enkele in Blue Springs. Zij wou de eerste zijn in Blue Springs om er een te hebben.
Keane, rustig schommelend in zijn rocking chair, liet haar maar doorpraten. Hij
rookte zijn sigaar en peinsde. Ook hij had ze gezien, in New York, die nieuwe dingen
en zijn gedachten van business-man, - uitsluitend van business-man - peilden de
mogelijke toekomst van die uitvinding.
Hij had zijn vrouw voor haar terugkomst een surprise bewaard. Hij had haar een
auto gekocht, maar zij mocht het nog niet weten. Het ding zat mysterieus en veilig
opgeborgen in een dichtgesloten loods van de fabriek. Op 1 mei, haar verjaardag,
zou zij het cadeau krijgen.
Een auto, dat was goed, maar lang niet alles. Er moest ook iemand gevonden
worden om de auto te besturen. Keane vreesde de hem welbekende roekeloosheid
van zijn vrouw. Zij zou er dadelijk alleen mee willen uitrijden en een of ander ongeluk
was bijna onvermijdelijk. Wie zou hij haar als leraar en als leidsman geven?
Keane peinsde, zijn sigaar scheef in de mondhoek, de ogen wellustig halfdicht in
de schommelende heen en weer beweging van zijn ‘chair’; en van lieverlede gingen
zijn zoekende gedachten zich vestigen op de jonge Vlaming, die hen de vorige winter
zo handig met de slee geholpen had. Het waren goede mensen, die Vlamingen, eerlijk,
werkzaam, kalm, voorzichtig. Als hij nu eens Ivan voor een maand naar New York
stuurde, in de garage van de agent van wie hij de auto gekocht had...? Keane peinsde
en, hoe meer hij peinsde, hoe
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meer hij tot de overtuiging kwam, dat zulks de goede weg was. Hij zei er nog geen
woord van aan zijn mooie, jonge vrouw; hij rookte maar en schommelde; maar een
weldadige leukheid blonk heimelijk in zijn ogen; hij zag reeds in verbeelding haar
geluk en haar verrassing, als de wagen daar voor de deur zou komen staan, met achter
't stuur die vriendelijke, trouwe jongeling onder wiens hoede hij haar veilig durfde
toevertrouwen.
- Well, Freddy, krijg ik er een? fleemde zij, strelerig over zijn ‘chair’ heenbuigend.
- Wie weet? glimlachte hij, tot haar opkijkend.
Zij zoende zijn grijze bakkebaarden en zijn rimpelig voorhoofd. Hij sloot de armen
om haar middel en trok haar op zijn knieën. Hij zoende haar met hartstocht op de
lippen. Instinctmatig wendde zij het hoofd ietwat opzij.
Zij was de trots, de ijdelheid en de luxe van zijn leven. Hij was te oud om veel
van haar als man te eisen; wat hij verlangde was de praal van haar schoonheid naast
hem in de ‘society.’ Hij gaf haar volle vrijheid, hij liet haar reizen, soms maandenlang
alleen en als ze terugkwam onthaalde hij haar als een vorstin, met geschenken en
juwelen, in de bewonderende kring van kennissen en vrienden. Zij was als de
schitterende vlag op het voortvarende schip van zijn leven.
Zij was al spoedig weer opgestaan, voldaan door zijn halve belofte en wellicht
ietwat huiverig voor verdere, ál te uitbundige genegenheidsbetuigingen. Trouwens,
hij was al dadelijk weer de ‘business-man,’ met grote plannen bezig. Ja, dat nieuwe
vervoermiddel, het kon een grootse toekomst hebben. Hij zag het reeds
vermenigvuldigd in 't verschiet, staagsgewijze vervangende het werk van de paarden.
Er zouden fabrieken verrijzen en een zaak zoals de zijne zou misschien wel binnen
afzienbare tijd meer automobielwielen dan rijtuigjeswielen afleveren. Even blies hij
zijn wangen op, zoals hij dikwijls deed, wanneer hij belangrijke plannen in 't
vooruitzicht had. Hoe dan ook, mee zou hij gaan met de vooruitgang, dat Het geen
twijfel over. Daarvoor was hij in de eerste plaats de business-man. Hij hoefde 't niet
te doen; hij was reeds miljonair, in staat alle mogelijke grillen van zijn mooie vrouw
te bevredigen; maar hij zou het doen, althans wanneer het lo-
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nend bleek te zijn; dat was hij aan zijn naam, aan zijn sociale reputatie, aan zijn
business-mans waardigheid verschuldigd.
Hij blies opnieuw de wangen op en peinsde, terwijl zijn vrouw in haar boudoir de
verdere namiddag ging verbeuzelen. Ja, automobielen; maar voor automobielen
moest men wegen hebben; en Amerika bezat er nog geen, of althans weinig geschikte
wegen. Alleen de grote steden hadden iets als een omgeving. New York had dat, en
ook Philadelphia, en Boston en Chicago; maar Blue Springs kon nog op niets anders
wijzen dan op de in aanleg zijnde weg naar Red Hill, tweeëndertig mijlen lang. Ruim
een derde was in orde en goed berijdbaar; maar de werken lagen stil bij gebrek aan
beschikbare fondsen en niemand kon bij benadering bepalen, wanneer het overige
zou voltrokken worden.
Keane blies en peinsde. Het was een ideale weg, één rechte lijn, die uitliep op een
prachtig eindpunt daar waar Red Hill lag, aan de oever van zijn meer, omringd door
schilderachtige heuvelen begroeid met prachtige bossen. Als er één plaats in de
Verenigde Staten was, die bij geschikte verkeersmiddelen een mooie toekomst had,
dan was het wel Red Hill. Er zouden villa's, grote, hotels komen; nu reeds waren er
enkele, ondanks de gebrekkige verbindingen. Al die terreinen, om en bij Blue Springs
en Red Hill zouden geweldig in wraarde stijgen. Keane was niet onwetend gebleven
van O'Healy's speculaties in ‘real estate.’ Als hij zijn venijnige vroegere mededinger
naar Gladys' hand nu ook eens een hak zette met hem vóór te zijn, hier in Blue Springs
langs die nieuwe weg en ginds, in Red Hill bij het meer!
Keane glimlachte genoeglijk in zichzelf en wreef de handen over elkaar. Hij streek
zijn grijze bakkebaarden glad en rees overeind. Hij schelde om zijn rijtuig. Hij wou
onmiddellijk naar de fabriek om met zijn directeur te spreken.
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II
Het was besloten: Ivan zou tot chauffeur worden opgeleid! 't Was vlug gegaan, echt
op zijn Amerikaans. Mr. Keane ontbood Ivan en Oculi in de geheime loods, waar de
auto stond en vroeg aan Ivan:
- Weet ge wat dat is?
Ivan, na een aarzeling:
- 'n Automobiel, Meneer.
Mr. Keane: - Zoudt ge daarmee willen leren rijden?
Nieuwe aarzeling en stilte van Ivan.
Oculi, vinnig:
- Zeg toch van joa, gien dwoaze loeder!
Ivan: - Ja.
Mr. Keane: - All right! Dan gaat ge de volgende week les nemen in New York, in
een garage waar een precies gelijke wagen staat!
Ivan: - All right, Meneer!
Afgelopen! Mr. Keane liet hen uit en sloot zelf de garage. Ivan kreeg drie dagen
om zich reisvaardig te maken.
't Was me wat, die avond, in het houten huisje, toen Ivan en Oculi van de fabriek
teruggekeerd, er het gebeurde vertelden. Dadelijk werd er langs binnen op de
scheidingsmuur geklopt en 't ogenblik daarna stonden daar Franklin en zijn zuster
met Uncle Gerrit en Clotilde, deze laatste reeds in merkbaar zwangere toestand.
Maria gloeide van opgewonden geestdrift. Niet Oculi of Ivan, zij vertelde 't
overweldigend nieuws.
- 't Es natuurlijk om mee de jonge medám uit te rijen! 't Es zijn geluk! Zijn fortune!
jubelde zij.
Clotilde riep angstig:
- Och Hiere, os er hem toch moar gien ongeluk 'n overkomt!
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Franklin zweeg grinnikend en Uncle Gerrit scheen niet te begrijpen. Hij schudde 't
hoofd en stopte een tabakspruim in de mond. Meteen spuugde hij naar een bakje, dat
in een hoek van de kamer stond.
- Joa moar, riep Oculi, naar Ivan vingerwijzend, - 't 'n scheelde niets of da kalf liet
d'occoasie veurbij goan. Hij stond iest zue stom of nen uil os den ‘boss’ hem da
vroeg.
- Wie zoe d'r hem doar aan verwachten! verontschuldigde zich Ivan.
Maria kwam naar hem toe en gaf hem met blinkende ogen een por in de zij.
- O, jongen! riep ze. - Ge goat 'n schuen leven hên! En meteen schoot ze in een
lach dat haar heupen er van dansten. - Moar ziet! vermaande zij gemaakt-streng, ziet da ge niet te troag 'n valt, zulle! En weer schoot zij in een zenuwachtig
opgewonden lach.
't Verveelde Ivan, al dat drukke gedoe om hem heen. En hij was Molly dankbaar,
toen deze kalm naar hem toekwam en wijselijk zei:
- 't Is een groot bewijs van achting en vertrouwen, dat de ‘boss’ u daarmee betuigt;
tracht het te verdienen, jongen.
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III
't Was eigenlijk niet in New York zelf, maar in Jersey City, de stad vlak tegenover,
dat Ivan zijn werk zou vinden. Gelukkig maar. Jersey City was een kalm dorp,
vergeleken bij de hel van New York.
Hij werd afgehaald aan de trein door de agent van de autozaak, een vlug mannetje
met felle ogen, die door Mr. Keane was gewaarschuwd en hem onmiddellijk naar 't
hotelletje bracht, waar hij een onderdak zou vinden. 't Was aan de grens van de stad,
op een hoogte met mooi uitzicht en dicht in de nabijheid van de garage.
- Gij zult niet heel alleen zijn van uw land bij mij, glimlachte de agent. - Er werkt
in mijn garage een Vlaming, die Bruycker heet. Kent ge die naam in Vlaanderen?
- Bruycker! jubelde Ivan verrast. - Zeker; dat is wel een echt Vlaamse naam. Kan
hij nog Vlaams spreken?
- Natuurlijk, hij is hier nog maar pas een jaar. Hij heeft lang heen en weer gevaren
op de boten, tot hij er op zekere dag genoeg van had.
Ivan verheugde zich bij voorbaat op de kennismaking. De vrees voor heimwee,
die hij in zich reeds voelde opkomen, werd er veel minder door. Die Bruycker kon
hem wel een vriend worden tijdens zijn kort verblijf.
- Ik ook ben eigenlijk van Vlaamse afkomst! voer de agent vriendelijk voort. Mijn naam is Van Iderstine. Mijn overgrootouders kwamen uit Vlaanderen.
- Zo! verbaasde zich Ivan. 't Was hem eensklaps te moede of hij zich niet helemaal
in den vreemde voelde. Hij was vol goede hoop die eerste avond van zijn aankomst.
Na een rustige nacht en een stevig ontbijt, begaf hij zich welgemoed naar de
dichtbije garage. Een man van middelbare leeftijd stond er onbeweeglijk vóór de
wijdopen poort, als 't
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ware wachtend. Ivan voelde instinctmatig, dat het zijn landgenoot was.
- Zijde gij Bruycker? vroeg hij aarzelend.
- Joajik! antwoordde de man in welbekend Vlaams dialect.
- Kom moar binnen.
Ivan kreeg de indruk of hij Dzjeurens voor zich had. Zelfde soort gezicht, ook,
hoewel minder, door pokkeputten geschonden, zelfde oogopslag, bijna dezelfde stem.
Alleen merkbaar groter en steviger van gestalte. De gelijkenis was zó sprekend, dat
Ivan hem zei:
- 't Es lijk of ik ou al mier gezien had. Ge doe mij denken aan 'n kennisse van ons
die Dzjeurens hiet.
- Miel Dzjeurens! riep Bruycker verbaasd.
- Joa.
- 't Es ne kozijn van mij! lachte Bruycker. - Zijn moeder en de mijne woaren
halfzusters. Weunt hij nog altijd in Blue Springs?
- Joajoa hij! We zien hem dikkels!
Wat 'n heerlijkheid voor Ivan, die onverwachte kennismaking! Nu voelde hij zich
helemaal geen vreemde meer. - Wa ben ik blije da 'k ou zie! zei hij, en drukte
Bruycker warm de hand.
- O! 't zit hier vol mee Vloamingen, amoal wiggeluepen van de schepen! lachte
Bruycker. - Kom binnen. Ik ben het die ou moe lesse geven.
In de garage liepen enkele kerels, deuntjes fluitend, met gereedschap heen en weer;
anderen stonden kijkend om een grote auto, waarvan het ingewand garis open lag,
als van een geslacht dier. Bruycker stelde de nieuweling voor. De kerels groetten
kort en gingen, weer aan 't kijken en aan 't fluiten. - Kijkt uek! zei Bruycker. - Ge
keunt meedien ou ieste lesse nemen!
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IV
Hij leerde 't goed, maar niet heel vlug. Mr. Keane had drie à vier weken voor zijn
volledige opleiding gerekend en die zou hij wel nodig hebben. Het mechanisch
gedeelte was het moeilijkste. Het rijden daarentegen ging soepel en gemakkelijk. De
vriendelijke meneer Van Iderstine zag hij weinig. Die was veel reizende of op kantoor.
Feitelijk was hij vrijwel uitsluitend op Bruycker aangewezen.
Bruycker leerde hem zijn stiel en ook nog wat er volgens hem, Bruycker, bij
behoorde. Een stel banden, b.v. moest maar niet te lang meegaan. Er bestonden
diverse middelen om te langzame slijtage te bevorderen. Een van de eenvoudigste
middelen was langs binnen, met een pennemes, een kerfje in de canvas te snijden.
De band zelf zorgde dan wel verder voor de rest. De band sprong en de meester kocht
een nieuwe band, met zoveel percent voor de chauffeur.
Ivan luisterde triestig en ontdaan naar zulke raadgevingen. Neen; zo iets zou hij
niet doen, nooit. Bruycker lachte hem uit: alle chauffeurs deden het immers! Ook
met olie en benzine was er heel wat te verdienen.
Maar Ivan schudde het hoofd. Neen; nooit. En het doodde zijn opkomende
vriendschap voor Bruycker en hij ging weer kwellend zijn heimwee en eenzaamheid
voelen. Hij kreeg een soort angst voor Bruycker, en, naarmate hij hem minder nodig
had, verwijderde hij zich meer van hem. Dan liep hij eenzaam in zijn vele vrije uren
buiten de stad in 't veld te wandelen. Triestige omgeving. Hier en daar een banale
villa en dadelijk de wildernis van 't open en verwaarloosd veld. Geen wegen meer,
geen aanleg van bouwland of tuin: een vuile rommel, afval van allerlei, half bedolven
onder hoog, ruig gras of roestig-verzwolgen in moerassen. Triestig, lelijk,
heimwee-wekkend! Hij liep soms ver, tot op de hoge rotsen
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langs de Hudson en van daaruit zag hij aan de overzijde van het water 't beeld van
New York en zijn haven, enorm, monstrueus, apocalyptisch. Hij hoorde 't brullen
van de stoomfluiten, hij zag de rookpluimen van de treinen schuiven, hij volgde met
het oog de grote stoomschepen, die in en uit voeren. Daarachter, achter de reuzenstapel
van de gebouwen, lag de zee in haar oneindigheid. Langs daar was hij gekomen; zou
hij nog wel ooit dezelfde weg terug doen? Hij dacht aan Moeder, aan Peetsen, aan
't verre vaderland. Het greep hem alles aan, zoals 't hem aangegrepen had ginds in
de eenzaamheid van 't meertje bij Blue Springs, toen hij daar langs de weg, 's avonds
van Clotildes huwelijk, had zitten snikken. Weer schreide hij, tranen van heimwee,
eenzaam op een rots gezeten, vóór het groots geruis van New York. Hij had een angst
voor die enorme stad. Tweemaal was hij er geweest met Bruycker en telkens had hij
't als een nachtmerrie aangevoeld. Die donderende treinen boven de zwarte straten,
waar dag en nacht het licht moest branden; die sombere, lijnrecht in het verschiet
zich uitstrekkende lanen, als griezelige mijnschachten tussen de torenhoge ‘buildings’,
waar mensendrommen als mieren langs de trottoirs met strakke gezichten heen en
weer joegen, het benauwde en beangstigde hem en hij snakte naar licht en kalmte en
ruimte. Bruycker loodste hem waar 't stiller was: lage, rommelige huizen; straten en
lanen als in een groot dorp of kleine stad. Daar liepen vreemde types rond: gele
Chinezen met grijnslach en rimpelogen, sombere Italianen met donkere snor en
beenderig bruin gezicht; en eigenaardige mannen met volle baarden en lange, zwarte
jassen, naast dikke, olijfkleurige vrouwen, in bonte en vuile klederdracht van groen
en geel en rood, als op een carnavalvertoning. Er waren daar vele kleine winkeltjes
en herbergjes en kroegjes en in één daarvan waren zij binnengegaan en hadden er
een schouwspel bijgewoond, dat Ivan nog dagen lang daarna met walg en afkeer
vervulde. Een monsterachtig-dikke vrouw, een olifant, een hippopotaam, een
zeugmens zat er heel alleen midden in een ruime zaal op een soort troon. Haar
kwabberig gezicht was pustuleus-paarsrood, haar blote armen leken op hammen,
haar borsten waren uiers; en haar benen, puilend onder de spannende, helblauwe
japon
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met klatergoud, deden achteruitdeinzen schrik. Zij dronk een glas bier en glimlachte
cynisch en met de rechterhand trok zij haar rok half op, om te laten zien dat alles
echt was. - Ge meug voelen os ge wilt! fluisterde Bruycker aanmoedigend.
Met een ruk trok Ivan zich achteruit:
- Loat ons goan! smeekte hij.
Bruycker lachte. Hij betaalde en zij gingen. - Nu kunt ge ten minste zeggen dat g'
ook in de ‘Bowery’ zijt geweest! schertste hij.
Zij waren teruggekeerd tot heel aan 't uiterst eind van New York, daar waar de
golven van de Atlantische Oceaan op de rotsige oever van Manhatten Island komen
breken. Er was daar een parkje, met heerlijk groen gras en enkele bomen, die vol
zaten met tjilpende mussen. Oude kanonnen stonden hier en daar te vergroenen, en
het aanhoudend donderend gedreun van de reuzenstad kwam daar als machteloos
uitsterven in het ritmisch zacht gezang der golven. Bruycker vond het er vervelend,
maar Ivan, achterover op een bank geleund, genoot van de heerlijk-ontspannende
kalmte. Die reine, groene, witgekuifde golven, zij kwamen van de verre overzijde
van de zee, van 't dierbaar vaderland! In hun gewieg sloot hij even zijn ogen en, liet
het frisse windje door zijn haren waaien. Ginds ver zat Moeder, zat Peetsen, zaten
zovele vrienden en bekenden. Hij dacht ineens ook aan Lisatje Baere, zijn halve-liefde
ginds in 't dorpje, die nu, naar Peetsen schreef, zo vaak naar nieuws van hem kwam
vragen sinds hij weg was. Hij glimlachte en opende de ogen. Hij zou haar eens een
briefje schrijven! Zij zou tevreden zijn en hem antwoorden. Hij glimlachte!... Hij
zag de grote schepen op de deinende waterspiegel drijven. Het waren als
reuzenkastelen van zo dichtbij gezien. Zij lagen zo hoog; 't was of ze geen diepgang
hadden. En zij schenen zo maar licht te varen, uit louter genoegen, met hun hoge,
glinsterwitte bovendekken en hun rode of gele schoorstenen. 't Was als een feest op
het water, een hymne van vrolijke vrijheid en geluk, na de somber-dreunende
gevangenis van New York.
Met een zucht, omdat Bruycker ongeduldig werd, was hij eindelijk opgestaan en
vertrokken. Hij zou er in zijn eentje nog wel terugkomen.
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V
Tegen eind april was hij in Blue Springs terug.
Vooral door Maria, maar ook wel door Oculi en Clotilde werd hij in het houten
huisje als een held ontvangen. Zij vonden hem zeer in zijn voordeel veranderd, veel
meer man geworden en zo verbazend vooruitgegaan in zijn Engels.
- Nou zilde mee ou medám wel keunen klappen os g' uitrijdt! riep Maria met
stralende ogen.
- Rijd maar niet te snel! waarschuwde Franklin half lachend, half ernstig.
Ivan moest zo spoedig mogelijk naar de fabriek om met de ‘boss’ te spreken. Hij
werd er onmiddellijk bij hem toegelaten en samen verdwenen zij in de geheime loods.
- Kunt gij er nu mee rijden? vroeg Mr. Keane ernstig wenkbrauw-fronsend.
- Zeer zeker, Meneer! bevestigde Ivan.
Zij wachtten tot de werklui weg waren en toen zette Ivan de auto in gang. Mr.
Keane nam naast hem plaats.
- Langs de weg naar Red Hill! beval Mr. Keane.
Zij reden... Het kon niet beter. De motor zoemde, de wagen wiegde heerlijk. Hij
reed vlug, hij reed langzaam; een ideaal. De ‘boss’ was een en al verrukking. Zij
reden, nieuwsgierig door de voorbijgangers nagekeken, de ganse weg af, zover hij
berijdbaar was en keerden, daar waar hij weer in wildernis veranderde, naar de fabriek
terug.
- Ik neem u dus vast als chauffeur, als ge wilt, zei Mr. Keane.
Ivan knikte toestemmend.
- Gij verlaat met 1 mei de fabriek en komt bij mij in dienst. Hij noemde een hoog
loon.
Ivan knikte, met een kleur over de wangen.
- Ga nu onmiddellijk naar Behrens Brothers om u de maat
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te laten nemen voor uw chauffeurspak. Ze zijn verwittigd. Zij verwachten u.
Ivan knikte nogmaals, dankte en ging.
- 1 mei, om 10 uur 's morgens, moet ge kant en klaar met de auto vóór mijn huis
staan! riep Mr. Keane hem nog na.
Ivan boog. Mr. Keane verdween in zijn bureau.
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VI
Het was een zalige meiochtend. Een hymne van zachte heerlijkheid in wazig-blauwe,
zon-doorzeefde atmosfeer. Goudenregen en seringen bloeiden geurend, gele en bruine
vlinders aasden op de blauwe myosotis-perkjes.
Heel zacht, onhoorbaar, voor de verrassing, kwam Ivan klokslag tien met de auto
vóór de villa aanschuiven. Hij merkte beweging achter de ramen, waar bloementuilen
prijkten, en heen en weer gedraaf van zich haastende bedienden. Hij zag even de
hoge, grijze schim van Air. Keane en onmiddellijk daarop het gezicht van mevrouw,
met rode wangen en ronde ogen van verbazing. Hij zag haar beide handen in elkaar
slaan, hij zag haar hollen en 't ogenblik daarna stond ze buiten, met kreten van
verrassing, bij de mooie, glanzend-nieuwe wagen.
Ivan nam zijn pet af en groette diep. Zij nam er nauwelijks notitie van. Als een
kind wipte zij om de wagen heen, hem van alle kanten bekijkend en bewonderend,
in uitbundig uitgelaten verrukking. Nieuwsgierigen troepten samen er omheen; een
meid bracht hoed en mantel en met Mr. Keane nam zij op de achterbank plaats. Ivan
schakelde zachtjes in, en reed...
Achter hem gingen kreten van verrassing op. Gladys' geestdrift was niet te
beteugelen. Keane, minder luidruchtig, genoot van háár geluk. Zij reden de laan af,
de weg naar Red Hill op. Maria, die van het uur wist, stond op haar drempel. Roerloos,
als versteend van eerbied en ontroering, zag zij de auto voorbijrijden. Clotildes
silhouet was even zichtbaar achter een vensterraam.
Zij waren al spoedig over de rivierbrug heen en aan de plek waar de mooie weg
in bijna ontoegankelijke wildernis ontaardde.
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- O! Nog een beetje verder! smeekte Gladys.
Ivan aarzelde, keek vragend om.
- Onmogelijk! Er is geen weg meer! zei Mr. Keane.
- Probeer toch eens; nog een klein eindje! drong zij aan.
Ivan probeerde, maar 't was ondoenlijk. De wagen schokte en hotste; en Mr. Keane
liet luid protest horen. Ivan zette stop.
- Waarom ook wordt die weg niet voltooid? bromde zij als een verwend kind.
- Die weg zál voltooid worden, zei Mr. Keane zeer beslist, - maar ge moet wat
geduld hebben. Laten we nu liever eens door de stad rijden.
Dat beviel haar. Zij wilde wel heel graag met haar mooie wagen in de stad eens
geuren. Ivan keerde niet zonder moeite om en zij reden terug. Maria, die hem van
ver had horen toeteren, stond weer roerloos van emotie op haar drempel, als
vastgemetseld, als geplant.
In de stad was het een opschudding. De eerste auto, de állereerste in Blue Springs!
De auto van Mr. Keane, de grote industrieel! Ivan moest langzaam en voorzichtig
rijden en meer dan eens stilhouden, voor vrienden en kennissen, die Mr. en Mrs.
Keane wilden gelukwensen en begroeten. Op het plein vóór de City Hall kwam een
fotograaf met zijn toestel op hen afgerend. Ivan moest nog eens stilhouden en zij
werden gekiekt. Meteen was daar een man van de pers, die hen aan een interview
onderwierp. Gladys glunderde van ij dele trots. Mr. Keane begon het welletjes te
vinden. Ivan kreeg het warm van inspanning en had moeite om door het gedrang
heen te komen.
De volgende ochtend stond de auto met inzittenden afgebeeld op de eerste bladzijde
van The Blue Springs Daily News en daaronder volgde een lang artikel, over de
familie Keane en het vervoermiddel van de toekomst. Er werd daarbij niet vergeten
welk toilet Mrs. Keane droeg, noch de nationaliteit van de jeugdige en bekwame
chauffeur, die pas sinds het vorige jaar in Amerika was. Het artikel eindigde met de
aankondiging van een ‘crusade’ die in de Blue Springs Daily News zou aangevangen
worden tot het eindelijk verkrijgen van een behoorlijk wegennet, waarop de auto's
zouden kunnen rijden.
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VII
Reeds diezelfde ochtend stond Dzjeurens in het houten huisje, met de courant tussen
de vingers. Hij kwam van Mr. O' Healy, die insgelijks het artikel had gelezen en al
dadelijk aan zijn ‘auctioneer’ opdracht had gegeven nog, een hele uitgestrektheid
grond voor hem bij te kopen langs de weg van Blue Springs naar Red Hill. Ook
Dzjeurens had er bij ger kocht en hij kwam zijn vrienden aanwakkeren het insgelijks
te doen. Zonder twijfel zou er nu een ‘boom’ ontstaan in die terreinen en wie er tijdig
bij was kon een groot fortuin verwerven. De prijzen waren alvast aan 't stijgen. Ook
Mr. Watson had er dadelijk terreinen bijgekocht. Het gaf enige moeite om Oculi te
overtuigen, maar van het ogenblik, dat er sprake was van een ‘crusade’ in de
couranten, kreeg Franklin daarentegen het volste vertrouwen en na een uurtje heen
en weer gepraat waren zij allen besloten. Ivan, eensklaps geest driftig, stak er tot zijn
laatste spaarcent in.
Het duurde niet lang of er verscheen een tweede auto in Blue Springs, die van Mr.
Pupke, een groothandelaar in koloniale waren. Weer verscheen er een artikel in de
Blue Springs Daily News, met het portret van Mr. Pupke, een kleine dikkerd met
schrale o-benen en bazuinengel-gezicht. En nauwelijks was die tweede emotie geluwd,
of er was er reeds een derde, een vierde en een vijfde; en nog vóór de maand ten
einde liep waren er twaalf rijke ingezetenen van Blue Springs, die een auto bezaten.
Meteen steeg de waarde van de terreinen langs beide zijden van de Red Hill Road,
terwijl de Blue Springs Daily News in dagelijkse artikels zijn ‘crusade’ voortzette.
Er waren verkiezingen op handen en de wegenkwestie werd al spoedig het
verkiezingsplatform. Meetings pro en contra: grepen plaats; een oppositieblad The
Blue Springs Herald zette insgelijks een ‘crusade’ op touw, minder ten ba-
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te van de Red Hill Road dan wel van andere verwaarloosde verbindingswegen, die
Blue Springs van de verdere wereld afgezonderd hidden. Daar was de Longwood-weg,
de Spender-weg, de Mishawaka-weg, alle buitengewoon belangrijke problemen, die
een dringende oplossing eisten. Mr. Pupke, die aanzienlijke bezittingen had in de
buurt van Longwood en Mishawaka, financierde grotendeels, naar men vertelde, de
‘crusade’ van de ‘Herald’, wijl Mr. Keane, die pas uitgestrekte terreinen had
aangekocht in de omgeving van Red Hill, de ‘crusade’ van de ‘Daily News’ steunde.
Beiden ijverden voor het welzijn van 't gemenebest en de voorspoed van hun eigen
zaken.
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VIII
Een auto is geschapen om te rijden. Zulks voelt heel duidelijk, vooral in den beginne,
wie een auto bezit. Gladys had al heel gauw afgereden alles wat in en om Blue Springs
af te rijden was en toen zocht haar blik en haar verlangen naar horizonten, die zij
nog niet kende.
Zij liet Ivan bij zich komen en vroeg hem:
- Ivan, zoudt ge ook in andere plaatsen dan Blue Springs en omgeving kunnen
rijden?
- Waarom niet, mevrouw! zei Ivan welbewust dat hij kon. - Ook in andere landen
als dat moest? In Frankrijk bijvoorbeeld?
- Er is geen enkele reden, waarom ik het niet zou kunnen, Mevrouw.
- Kent ge 'n beetje Frans, Ivan?
- Een beetje, mevrouw. Ik heb het vroeger op school geleerd en ben het nog niet
gans vergeten.
Gladys ging daarover prakkezeren en zei eens tot haar man: - Wist gij dat Ivan
ook Frans spreekt? We zouden best met hem door Frankrijk kunnen reizen!
- Per auto? schrok Mr. Keane.
- Ja.
Mr. Keane zette een zurig gezicht:
- Liefste, ik heb nu toch heus geen tijd om pleziertochtjes door Frankrijk te maken.
Grote veranderingen zijn in de fabriek ophanden. Wij gaan automobielwielen maken.
Ik moet daarbij zijn om de boel in gang te zetten.
- Dan zie ik u haast weer van ganse dagen niet! pruilde zij. Hij dacht na, de
wenkbrauwen gefronst:
- Ge zijt nog maar pas in Europa geweest. Wilt ge daar alweer naartoe!
- O, voor heel, héél kort maar! fleemde zij. - Enkele weken
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maar, om op die mooie wegen zelf te leren rijden. Hier is 't niet mogelijk. Ge leert
niets. Ge zijt dadelijk aan een eind.
- De nieuwe wegen komen er, weet ge! zei hij, even opgetogen. - Eerst Red Hill
en daarna Mishawaka. 1 september wordt ermee begonnen!
- Nou! juichte zij; - heerlijk! Bij mijn terugkomst zal ik dan kunnen rijden!
- Zoudt ge 't durven wagen met Ivan alleen? Het lijkt me zo gevaarlijk!
Zij vloog hem om de hals, voelde hem overwonnen.
- Eén maand! Juist maar één maand! smeekte zij. - Een week zeereis; één week
terug en vier weken ginder, terwijl gij de fabriek in orde brengt. Dan blijf ik bij u en
we rijden alle dagen samen langs de nieuwe wegen uit!
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IX
Ivan verkeerde in een staat van koortsige opwinding. Het was besloten, hij ging met
zijn jonge meesteres naar Europa! Hij ging! hij ging! hij ging!... hij kon er niet van
eten en niet slapen. Hij had haar gevraagd of hij een paar dagen vrij kon krijgen om
zijn moeder te bezoeken en dadelijk had zij toegestemd. Dat zou dan gebeuren op
de terugreis, terwijl zij zich even in Parijs ophield, voor haar toiletten.
De auto was reeds per spoor vooruitgezonden; de reisbiljetten waren genomen.
Ivan was vrij, deed boodschappen, ontving bezoeken. Maria was om beurten stil en
heftig opgewonden, met plotse schaterbuien, als van een hysterische; Clotilde schreide
af en toe zachtmoedig, hoopte dat hij niet lang weg zou blijven, gaf hem allerlei
groeten en complimenten mee, voor Moeder, voor Peetsen, voor Lisatje Baere, voor
een hoop kennissen en vrienden. Oculi liep zenuwachtig heen en weer. Hij die zo
door en door veramerikaanst was, zou nu toch ook wel willen meegaan om nog eens
die achterlijke ‘old country’ terug te zien. Dzjeurens kwam Ivan opzoeken en zei
hem dat hij ginder moest vertellen, dat zij allen op weg waren om schatrijk te worden
door hun speculaties in terreinen. - Op dit ogenblik ben ik al meer dan tweehonderd
duizend dollars waard, verkondigde hij met zijn ‘lamijnige’ stem. Ook Mielke Vervaet
kwam hem even begroeten, maar hij was zo erg dronken, dat Franklin hem met zacht
geweld aan de deur moest zetten.
's Ochtends Van het vertrek schreide Maria geweldig. Zij had trouwens niet kunnen
zeggen waarom, want het ogenblik daarna schaterde zij weer in opgewonden
vrolijkheid uit. Zij brachten hem allen aan de trein en wuifden hem na met zakdoeken.
Hij vertrok een dag vroeger dan zijn meesteres, om de inlading van de auto bij te
wonen.
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X
De blanke meeuwtjes volgden het deinende schip, dat met zijn glinsterwitte
bovendekken en zijn vlaggende masten getooid was als voor een groot jubelfeest.
De groene golven kuifden en schuimden en de waterwijdte was oneindig, alsof er
geen vasteland meer bestond. Het schip was een wereld op zichzelf, een drijvende
wereld naar een vast doel.
Ivan, in tweede klasse, zag af en toe zijn jonge meesteres op 't eersteklasse-dek
en groette haar eerbiedig. Hij voelde sterk de afstand tussen haar en hem, zoals hij
die ook voelde tussen zichzelf en de passagiers van 't tussendek waarin hij destijds
naar Amerika gekomen was. Dat vormden drie afzonderlijke werelden op die éne
wereld, die het grote schip was. Maar tevens voelde hij, dat er mogelijkheid bestond
om van de ene wereld in de andere te komen. Zo was 't Mr. Keane gegaan; zo was
't gegaan met zoveel duizenden, zo kon het hem misschien ook gaan. Waarom niet?
Nu reeds was hij van de derde wereld in de tweede overgestapt! Maar iets zei hem,
dat de afstand van de tweede tot de eerste oneindig veel groter was dan van de derde
tot de tweede. Men kon die afstanden niet dwingend overwinnen. Zij openden zich
vanzelf, onder gegeven omstandigheden.
Hij zag Mrs. Keane wandelen op háár dek, soms alleen, soms in gezelschap van
passagiers met wie zij kennis had gemaakt of die zij reeds van vroegere overtochten
kende. Zij droeg een rijke bontmantel en zij zag er zo fris en bekoorlijk uit. Ook zij
was van de ene wereld in de andere gekomen, van arm typistje tot miljonairs vrouw.
Hij mocht haar nu niet ongevraagd aanspreken, maar als hij ook ooit in die eerste
wereld kwam zou hij dat wel mogen. En hij zag met een geheime afgunst jonge en
oudere mannen om haar heen zwermen. Ook hij zou dat mogen en kunnen als hij in
die wereld was,
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zo goed als die magere, bleke pier, die nu glimlachend buiginkjes om haar maakte;
zo goed als die kortgeknipte, kaalgeschorene, die aan haar andere zijde stapte, groot
en massief als een beest.
Maar waaraan dacht hij ook al! Wat nu vóór hem lag, wat hij jubelend tegemoet
ging was geen hersenschim, doch een bereikbare werkelijkheid: Moeder, Peetsen,
zijn vrienden en kennissen, zijn dierbaar land, waarnaar hij zulk een prangend
heimwee had gevoeld. Het naderde tot hem, hij voelde 't komen, hij snoof er als 't
ware de bekende en beminde atmosfeer van op. Wat kon het hem deren, dat hij eerst
een maand door Frankrijk reizen zou? Ook Frankrijk trok hem aan, 't lag naast zijn
eigen land, het was als 't ware de verlenging van zijn eigen land. Zijn land, zijn
dierbaar eigen Vlaanderen! Wat zou het er rijk en schoon zijn tegen de tijd dat hij er
kwam! De rijpende korenoogsten golvend alom in de verten met rode en witte en
blauwe bloemen langs de kanten! De witte boerderijtjes met groene vensterluiken
en rood pannendak; de kleine dorpjes, de hoge molens op de heuvelkammen; de
kerkjes en kastelen midden in het groen! En de mensen: al die bekende, glimlachende
gezichten, die hem vriendelijk zouden bejegenen; de handen, die hij zou drukken,
de ontelbare vragen, die hij zou moeten beantwoorden. Tranen van verlangen kwamen
hem in de ogen; zijn sidderende handen strekten zich naar 't boeiend droombeeld uit.
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XI
Zij landden in Le Havre. Ivan had onderweg zijn Frans een beetje kunnen bijwerken
en dit kwam hem goed van pas. Hij zag zijn wagen uit de diepte van het schip naar
boven halen, hangend aan sterke kettingen, onder de ijzeren arm van een kraan. Zo
hing hij daar even, als een reuzewieg en toen zette de kraan hem zacht neer op de
kade, vóór de voeten van de tolbeambte. Gladys had papieren mee, die in orde waren;
Gladys was elegant en mooi; de beambten bogen beleefd en lieten door. De koffers
werden opgeladen, Ivan en twee werklui duwden de auto buiten de loods; olie, water
en benzine werden bijgevuld en zij konden rijden.
Ivan reed behoedzaam door de drukke stad. Gladys zat naast hem. Buiten het
octrooi stonden wegwijzers. Op een daarvan las Ivan Mont St. Michel en't aantal
kilometers. Zij waren in de goede richting. Mont St. Michel zou hun eerste etappe
zijn.
De mooie, brede, harde, rechte, blonde wegen strekten zich tot in 't oneindige
tussen de hoge bomenrijen uit. Er was weinig verkeer en wát er was ging steeds
bereidwillig voor de auto uit de weg. 't Was nu of nooit de gelegenheid om een rijlesje
te nemen.
Reeds een paar maal, in Blue Springs, had Gladys het stuur in handen genomen.
Maar 't ging daar moeilijk; telkens kwam er een hindernis voor en de eindjes, die
men afrijden kon, waren zo kort. Daarbij gevoegd de angst van Mr. Keane. Neen,
zelf sturen was in Blue Springs geen plezier.
Hier wel. Zij had met Ivan van plaats verwisseld en stuurde... Zij kende reeds
tamelijk goed de beweging van remmen en ‘handles’ en zij bloosde van aandachtige
inspanning en haar ogen blonken van genoegen. Ivan zat oplettend aan haar zijde.
Hij voelde volkomen zijn verantwoordelijkheid en
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hielp haar een enkele maal, waar zij naar zijn oordeel niet flink of niet snel genoeg
handelde. Hij durfde dat doen, omdat hij voelde, dat hij 't moest doen. Zij was zijn
meesteres en toch was hij in de auto de baas. En zodra hij meende, te merken, dat
zij moe begon te worden, vroeg hij beleefd of zij niet even rusten zou, terwijl hij
verder doorreed.
Zo gingen zij, af en toe van plaats verwisselend. Dan voelde hij de zachte warmte
van waar zij gezeten had en een fijne violettengeur - haar parfum - omwasemde hem
even met zachte bedwelming. Hij vond haar veel voorzichtiger, dan hij gedacht had.
Telkens, bij de ingang van een kleine stad of dorp, overhandigde zij hem weer het
stuur. Hij vond haar zelfs overdreven omzichtig en bij een kleine plaats, waar bijna
geen verkeer was, raadde hij haar aan maar kalmpjes door te rijden. Zij deed het en
juichte, blij als een kind, toen zij het er goed had afgebracht:
Zo reden zij, het grootste gedeelte van de dag. Om één uur hielden zij! op in een
kleine stad en gebruikten er de lunch, buiten, op een terrasje, hij afgezonderd in een
hoekje, zij aan de overzijde, naast een paar andere, vreemde reizigers.
't Was bijna avond, toen zij op de plaats van hun bestemming aankwamen. De zee
was hoog en donderde tegen de rots. De rode zon ging in een apotheose van chaotische
wolken onder. Zij was doodvermoeid en ging zich voor tafel opfrissen. De avondlucht
was zwoel en broeierig. Hij reed zijn auto binnen en deed er het nodige aan voor de
reis van de volgende dag.
Na tafel ging hij eens rondwandelen. De zee was prachtig en sterren blonken als
juwelen in de donkere hemel. De golven kwamen aangestormd als wilde furies en
braken in wit-schuimende zwalpen op de zwarte bazalten, die sidderend dreunden.
Daar kwam zij ook, in haar bontmantel gehuld. Tussen de van elkaar wuivende
slippen zag hij even 't lichte van haar avondtoilet. Hij ging beleefd opzij om haar
door te laten en groette eerbiedig.
- Mooi, niet waar, Ivan! zei ze vriendelijk.
- Prachtig, mevrouw. En zulk schoon weer!
- Zijt ge niet moe, Ivan?
- O, niets, Mevrouw.
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- Tot morgen, Ivan. Wel te rusten!
- Wel te rusten, mevrouw.
Zij smolt in de schemering weg, de fijne bedwelming van haar parfum achter zich
latend.
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XII
De dagen volgden op elkander en brachten de verrassingen van 't nieuwe. Zij voelde
echter niet bijzonder veel voor oude monumenten en schilderachtige gebouwen; zij
had algauw genoeg van wat zij ‘that old stuff’ noemde; haar grote verrukking was
weer voor die prachtige wegen, die nu eens blond waren, dan weer blauwachtig en
dan weer rozekleurig en aldoor glad en effen, zodat het een voortdurend genot was
er overheen te vliegen. Zij reed heel goed nu, en stuurde met een vaste hand en er
ontstond weldra een soort van kameraadschap tussen hen, uit dezelfde
levensomstandigheden geboren. Hij werd iets anders voor haar dan droogweg haar
chauffeur en zij voor hem iets anders dan zijn meesteres. Zij hield van een ‘drink’
vóór haar maaltijden en 't werd al spoedig haar gewoonte hem er ook een te laten
bezorgen. Dan hief hij van ver zijn glas naar haar toe en dronk, glimlachend buigend,
op haar gezondheid. Hij had weinig omgang met de andere chauffeurs, die zij op reis
ontmoetten; en als zij hem vroeg, waarom hij zich zo afgezonderd hield, kreeg hij
een kleur als een meisje en zei, dat hij weinig zin in nadere kennismaking met die
vreemden had.
Soms sprak zij hem over zijn familie en zijn vrienden, die hij nu weldra terug zou
zien.
- Daar verlangt gij zeker wel zeer naar, Ivan?
- O ja, mevrouw, zeer!... Maar hij kleurde terwijl hij dat zei en voelde minder
scherp verlangen dan zijn woorden uitdrukten.
- Ik zal u tien of twaalf dagen vrij geven, terwijl ik in Parijs ben! zei zij.
Hij boog in dankbaarheid, maar kon toch niet de warme woorden vinden, die zijn
gevoel van erkentelijkheid zouden uitdrukken.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 3

941

XIII
't Was vreemd; er kwam een soort van weemoed over hem. Hij zat soms lange pozen
peinzend stil naast haar aan 't stuur. Was het 't gevoel van afstand en verwijdering,
dat hem drukte? Was het de grootse plechtigheid van de woeste bergstreek waar zij
nu doorheenreisden?
- Ivan, vroeg ze, - wat hebt ge toch? Ge zijt zo stil. Voelt gij u niet goed?
Hij wilde antwoorden en kon niet. Hij slikte droog. Zijn wangen werden blakend
rood en zijn ogen schoten vol tranen. Verbaasd, verschrikt bijna, keek zij hem van
terzijde aan. En een lange poos stilzwijgen volgde.
Zij waren tussen een woeste bergkloof gekomen, waar de smalle weg scherp
meekronkelde met de bochten van een bruisende, ziedende stroom. Zij werd angstig
en gaf hem het stuur over. Dat staalde hem, vermande hem, gaf hem zijn
zelfbeheersing terug. Hij stuurde met vaste zekerheid, al zijn aandacht gespannen.
In stilte bewonderde zij zijn handigheid. Zelf zou zij er nooit doorheen gekomen
zijn.
Daar rees eensklaps een berg vóór hen op, als een geweldige reus; en de weg verliet
de stroom en slingerde de steile hoogte op.
- Daar komen we nooit boven! schrikte zij.
Hij zei niets, klemde zijn tanden op elkaar. De motor zwoegde, heet-stomend.
Bliksemsnel schakelde hij lager in en de motor denderde. 't Was of hun beider leven
van de krachtproef afhing. De weg slingerde, kronkelde, met bochten, die steeds
scherper werden. De afgrond gaapte links, de rots torende rechts, gelijk een eindeloze
vestingmuur. Zij beefde, zij lei instinctmatig de hand op zijn arm, als in
bescherming-zoeken. Toen kwamen zij op de top en zagen in het ver verschiet, over
de berggolvingen heen, de zon gloeiend in 't wes-
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ten zinken.
- 't Is gelukt! zei hij, verademend.
Zij liet haar bevende hand van zijn arm los, slaakte een diepe zucht. En weer zaten
zij zwijgend.
De wagen, uitgeschakeld, daalde langzaam op zijn remmen naar de diepte. Zij
reden de komende duisternis in. Het eenzame landschap herleefde met hier en daar
een huisje, waarin licht reeds brandde. Donkere mensenschimmen liepen langs de
weg.
Zij kwamen aan 't octrooi van de kleine stad. Even ophouden en weer verder, door
de verlichte straten. Soldaten in rood-en-blauwe uniformen slenterden; officieren
zaten buiten op 't terras van een café; renteniertjes lazen hun couranten. Daar stond
het hotel, wit, met groene blinden, tamelijk groot op een plein, tegenover de oude
kathedraal. De hotelier kwam te voorschijn, hoffelijk groetend. Ivan hielp Gladys
uit de wagen en bedienden namen de bagage in ontvangst.
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XIV
- Chauffeur, Mrs. Keane vraagt of u eventjes bij haar komt. Ivan stond een luchtje
te scheppen, buiten vóór 't hotel, alvorens zich naar bed te begeven, toen een vlug
dienstmeisje met dat verzoek tot hem kwam.
- Waar is mevrouw? vroeg hij, enigszins verwonderd.
- Op haar kamer, eerste etage, nr. 23.
Ivan ging de trappen op en klopte.
- Binnen! riep haar stem.
Hij opende de deur en trad binnen. Maar meteen sloeg de schrik hem weer achteruit.
- Come in! Come in! herhaalde zij dringend.
Hij gehoorzaamde.
- Shut the door! zei ze gebiedend.
Hij sloot de deur; en stond daar, de ogen als verblind, hijgend.
Zij zat bij een lamp met roze kap, achterovergeheld in een zetel, half uitgekleed
in een crême peignoir met kant. Haar mooie blanke armen waren bloot; haar benen,
over elkander gekruist, lieten de zachte, roze huid zien.
- Mevrouw! o, mevrouw! schrikte hij bevend.
- Come here! glimlachte zij, beide armen naar hem uitstrekkend.
Hij zag een soort van wilde uitdrukking op haar gezicht, die hij niet kende; hij
sloot zijn ogen, bedwelmd door haar parfum.
- Kom toch! herhaalde zij ongeduldig.
Toen kwam hij, toen sprong hij, als op een prooi, naar haar toe, gek, dol, zijn
lippen op de hare, zijn armen om haar lichaam.
Met dichte ogen kneep zij 't licht uit.
In de toren van de kathedraal, tegenover het hotel, sloeg de
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zware bronzen stem van de klok tien uur...
Zij bleven daar drie dagen.
De omstreken waren prachtig en zij maakten veel uitstapjes. Er waren ook een
paar grote magazijnen in het stadje en Gladys kocht hem daar twee nieuwe pakken,
nieuw ondergoed, nieuwe laarzen, nieuwe handschoenen en een nieuwe hoed.
- Ziezo, nu zijt ge een gentleman! zei ze.
Ivan nam dat aan. Hij voelde ook, dat hij eensklaps een Amerikaans gentleman
was geworden. Maar hoe haar zijn dank te betuigen? Wat kon hij doen voor haar?
Er was een bloemenwinkel in het stadje en hij kocht de mooiste bloemen. Hij liet
ze door het kamermeisje op haar kamer brengen. Zo zou een Amerikaans gentleman
toch doen. En op het ritje, die namiddag, op een eenzaam plekje, sloot hij haar
plotseling in zijn armen en overweldigde haar met zoenen.
- No! no! no! verweerde zij zich nijdig. - Zo niet; alleen als ik het wens!
Hij werd er eensklaps schuw en kil van. Hij kroop bevend in zijn hoek en zei geen
woord meer.
- Alleen als ik het wens! herhaalde zij zachtjes met een liefelijke glimlach.
- Dank! Dank! Ik zal u eeuwig dankbaar zijn! zuchtte hij bevend.
- Je mag vanavond terugkomen! fluisterde zij.
Hij kreeg als een schok van geluk. Zijn armen deden pijn van hartstochtelijk
verlangen om haar tegen zich aan te knellen, maar hij deed het niet.
- O! dank! dank! zei hij enkel, met gesmoorde stem.
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XV
In uren van eenzaamheid dacht hij na, over het wonder dat geschied was. Hoe was
dat zo gekomen? Hoe ging het zich verder ontwikkelen? Wat zou er nog meer
gebeuren? Als zinneloos was hij, van brandende liefde. Hij was dronken van
lichamelijke hartstocht voor die mooie vrouw, die hem, eenvoudige jongen, die aan
zo iets nooit had durven denken, hemelen van genot geopenbaard had. Hij zou doen,
wat zij wilde, wat zij gebood. Gehoorzamen; als een nederige slaaf gehoorzamen!
Geen eigen wil meer; in niets! Háár wil! Háár slaaf! Zij zat hem in 't bloed; zij kon
met hem doen wat zij wilde. Hij was wellicht maar een gril van haar; een korte,
vluchtig-voorbijgaande gril! Never mind! Hij zou haar gril wezen, aangezien hij haar
slaaf was! Hij zou zijn als een van haar mantels of japonnen, waar zij een poosje dol
op was en die ze na een tijd, zonder enige merkbare reden, ergens in een hoek
weggooide. Hij zou zijn als de sigaret, die zij rookte; als de prikkelende cocktail,
waarmee zij haar eetlust opwekte. Zij was zijn mooie, met bedwelmend violet
geparfumeerde godin; zij was zijn alles!
Een schok!... Opeens dacht hij aan Mr. Keane! In zijn roes had hij het bestaan van
Mr. Keane vergeten. Nu dacht hij er vlijmend-scherp weer aan. Hij had de vrouw
van zijn baas genomen en hij zou haar nog nemen! Hij was jong en sterk en Mr.
Keane was oud en versleten! Daarom hadden zij elkander genomen! Maar, als Mr.
Keane het vernam zou hij als razend worden en hem met zijn stok de kop inslaan.
Hij voelde 't heel duidelijk: met zijn stok zou hij hem de kop inslaan. In verbeelding
zag hij de oude, grijze man met woedende ogen op hem afkomen, de stok hoog
opgeheven. Hij sloeg uit al zijn kracht en hij, Ivan, probeerde zelfs niet zich te
verdedigen. Roerloos ontving hij de slagen, tot hij bloedend in-
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eenstortte. Dat was zijn welverdiende straf en hij onderging die met een soort wellust,
uit brandende liefde voor de aanbiddelijk-schone jonge vrouw, die de zijne was
geweest. Zo voelde hij, zo was hij bereid te voelen.
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XVI
Zij kwamen in Parijs. Zij vond er brieven van haar man en drukke bezigheden in de
modewinkels. Zij gaf hem twaalf volle dagen vrij om in Vlaanderen zijn familie te
bezoeken.
Hij schreide haast, toen hij dat hoorde. Zo heel veel liever was hij nu bij haar
gebleven. Zijn Moeder, Peetsen, zijn land, hij taalde er niet meer naar. Hij zei haar
dat en smeekte om bij haar te mogen blijven. Maar zij bleef onverbiddelijk. Hij moest
naar zijn familie toe; zij wilde, eiste het; en daarna mocht hij bij haar terugkomen.
Hij ging... Op een ochtend vertrok hij, na haar een laatste maal, hartstochtelijk, in
haar kamer omhelsd te hebben. Zij was lief, streelde hem, zei lachend dat hij haar
trouw moest blijven. Hij viel voor haar op de knieën, snikte, omstrengelde haar benen.
- Kom, kom, ga nu! glimlachte zij, zijn blonde haren aaiend. - Ge ziet er keurig
uit! Ze zullen trots op u zijn!
Toen hij even over de grens was zag hij de rode wieken van de eerste Vlaamse
molens draaien en dat verkwikte en verwarmde hem het hart. Vlaanderen was mooi
onder de stralende julizon met zijn gouden korenvelden en zijn blinkende dorpjes
en boerderijen. De sierlijk kronkelende Leie weerspiegelde de blauwe hemel, waarin
witte wolkjes dreven, en de kerktorentjes, stonden zo fijn tussen het malse groen van
de bomen. Het golfde in zijn hart van liefde voor zijn land, dat hij nu sinds bijna
twee jaar niet meer had teruggezien. 't Was alles zo intiem en liefelijk; het sprak zo
innig tot het gemoed.
Moeder was verwittigd en Peetsen stond hem af te wachten aan het kleine station.
Hij zag Peetsen van ver, kijkend naar de lange, zwarte trein en hij wuifde met zijn
zakdoek door het raampje.
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- Peetsen! riep hij, nog vóór de trein stilhield. En Peetsen keek op en herkende hem
blijkbaar niet dadelijk. Toen herkende hij hem toch wél en zijn grote mond ging in
een brede glimlach open.
- O! gij zij veranderd! riep hij, zijn oudere broeder de hand drukkend.
Ivan lachte, ontroerd, vertederd.
- Ge ziet er goed uit, Peetsen. En hoe es 't mee Moeder?
- O! goed! En mee Okeli, en Clotilde?
- Uek huel goed! Veel complimenten van allemoale!
Ivan had zijn valiesje opgenomen en met Peetsen, die naast hem hinkte, verliet hij
't kleine station. Op de drempel van de herberg om de hoek à la Descente des
Voyageurs stond de baas in hemdsmouwen nieuwsgierig te kijken.
- Ha! Ivan! Ge zij welgekomen zulle! groette hij vriendelijk.
- Merci, merci! glimlachte Ivan zich voorbij haastend.
- Ge ziet er goed uit, zulle! riep de man hem nog na.
- 'k 'n Hè gien kloagen; 'k ben gezond! antwoordde Ivan het hoofd omwendend.
- Ge zij vervet! gilde de man.
Ivan maakte een beweging met de hand.
Zij spoedden zich. Ivan vond die onbehouwen nieuwsgierigheid wel wat hinderlijk.
- In Amerika 'n doen de meinschen da niet! zei hij tot Peetsen.
- O! zei Peetsen met een soort van eerbied, - huel 't dorp es er vul van da ge
vandoage werekiert. Hoelang meugde blijven, Ivan?
- Twoalf doagen.
Zij sloegen rechtsaf; hij zag van ver hun heel klein hoevetje, bij een driesprong,
vlak tegenover de lusttuin van 't kasteel. - 'k Ben zeker da Moeder ou al zien komen
hee! zei Peetsen. - Kijk! Ze kom buiten!
Hij zag zijn oude moeder. Zij kwam uit haar huisje, het boomgaardje op, hem
tegemoet. Het ontroerde hem zo. Hij kreeg tranen in de ogen. Van ver kwam zij hem
verouderd, strammer voor.
- Moeder! Moederken! riep hij met hikkende stem.
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- Ivan, jongen! lachte zij, met half tandeloze mond.
Hij vloog naar haar toe, nam haar beide handen, omhelsde haar.
Zij schreide en lachte door elkaar; zij zei: - Kom binnen, jongen, kom binnen, en
ging hem zelf voor in het huisje.
Hij zat daar, in de koelte van het kleine keukentje, bij de kachel, die niet brandde,
naast zijn moeder en zijn broeder en het was hem te moede, alsof hij niet weg was
geweest, en nu ook reeds alles gezien en gehoord had, wat hij daar was komen horen
en zien. Niets was veranderd, de tijd had daar als 't ware onverschillig stilgestaan;
alleen hij zelf voelde zich nu zo vreemd geworden in die ouderwetse omgeving. Hij
keek naar de bekende plaatjes aan de muren, naar de zwartgerookte haard, naar de
deur van 't achterhuis, die halfopen stond en langswaar Mina, de oude, witte poes,
omzichtig binnensloop. Hij voelde zich als 't ware gegeneerd in zijn eigen huis, maar
bedacht zich eensklaps, dat hij cadeautjes had meegebracht en opende zijn valies.
Voor Moeder had hij een mooie zwartzijden sjaal en voor Peetsen drie prachtige,
gekleurde zijden dassen. Zij namen aan met woorden van diepe bewondering en
dank. Toen veronderstelde Moeder, dat hij wel moest honger hebben en zij stond op
om het vuur aan te maken en koffie te zetten. En terwijl begon hij over Amerika en
zijn verdere reis te vertellen.
Moeder sneed boterhammen voor en Peetsen luisterde, met open mond en starre
ogen. Even viel hij zijn broeder in de rede om uit te roepen:
- Moar, Ivan, woarvan riekte gij zue goed?
Ivan schrok op en kreeg een kleur. Het was de lieve geur van Gladys, die nog in
zijn kleren hing. 't Was iets als van haar innigst wezen, dat hij in zich meedroeg en
zijn ontroering sloeg over tot een soort ijdelheid, die hem onweerstaanbaar deed
zeggen:
- Da es woarschijnlijk nog van noast madam te zitten, in den auto.
- Riekt ou medam zue goed? vroeg Peetsen stralend.
- 't Moe zijn! lachte Ivan, gemaakt onverschillig.
- Z' es zeker wel schuene? veronderstelde Peetsen.
- Huel schuene! beaamde Ivan.
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- En nog zue jonk, ne woar; en heure man al zue oud? zei Moeder.
- Joa, Moeder, da ziede veel in Amerika.
Een schaduw versomberde even het open deurgat en met een zangerig: ‘Es er gien
belet?’ kwam een lieve verschijning naar binnen.
't Was Lisatje Baere, die de laatste tijden zo dikwijls kwam informeren hoe Ivan
en Clotilde het in Amerika stelden. Zij had van Ivans komst gehoord en kwam hem
goedendagzeggen.
- Hoe goat 't, Ivan? 'k Ben kontent van ou te zien!
- Goed, Lisatje; en mee ou uek, zie 'k!
Zij was een nog heel jong meisje van misschien een jaar of zeventien, fris, met
blozende wangen en helderblauwe ogen. Zij was fijn gebouwd en hield zich heel
recht en onder de zachtheid der vormen had het gezicht toch iets beslists en flinks.
Haar haren waren blond en krulden lichtjes, met een soort dieper glanzing, om de
blanke slapen.
- Zet ou! zei Moeder, een stoel bijschuivend.
Zij dronken koffie en Ivan vertelde... Lisatje luisterde naar die wondere verhalen
uit het verre land, roerloos-aandachtig, met halfopen lippen, die haar mooie, blanke
tandjes lieten zien. En ook zij zei, dat zij Ivan wel veranderd vond, maar dat zij hem
toch dadelijk, op 't eerste zicht, herkend zou hebben.
- Hedde geroken hoe goed dat hij riekt! riep Peetsen met breedlachende mond. Da es van nevens zijn medam te zitten.
Weer schrok Ivan even op en Lisatje keek hem ernstig aan. Zij lachte niet; iets
pijnlijks kwam op haar gezicht; en haar ogen peilden hem zo, dat hij met een kleur
de blik afwendde. - Peetsen 'n kan doar nie van zwijgen! schertste hij gedwongen.
Weer kwam een schaduw in het deurgat en met een kordaat klinkend ‘Es er gien
belet?’ stond een dame van stevig figuur in het keukentje. Terstond rezen zij allen
eerbiedig op.
- Zet ou, Mevreiwe, zet ou! zei Moeder, een stoel aanbiedend.
Het was mevrouw Alexander, van het kasteel vlak tegenover.
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Het boerderijtje, waarop Moeder woonde, was haar eigendom. Ook zij had van Ivans
terugkomst gehoord en kwam hem eens goedendagzeggen. Zij reikte hem de hand
en vroeg:
- Zijde 't ginter al geweun, Ivan?
- O joajik, Mevreiwe, huel goed.
- Ge zijt doar de chauffeur van de madame, nie-woar?
- Joajik, Mevreiwe.
- En g'hèt er mee deur Frankrijk gereisd?
- Joajik, Mevreiwe.
- En ge goat were mee heur noar Amerika?
- Joajik, Mevreiwe.
Mevrouw was gaan zitten en keek hem aan. Ook de anderen hadden weer hun
plaats genomen en bleven roerloos, in eerbiedige stilte. Het oud ontzag voor de
kasteelbewoners beklemde en verlamde. Zij zaten maar te wachten tot mevrouw
weer weg zou gaan. Maar mevrouw was nieuwsgierig van aard en wilde allerlei
weten. En Ivan moest vertellen, vertellen, in 't oneindige.
- En keunde doar uek ou christelijke plichten volbrengen? vroeg zij eensklaps.
Ivan schrikte.
- Zeker, Mevreiwe; d'r es 'n katholieke kirke, dichtbij woar da'k weune.
- Gelukkig! zei mevrouw. - Gelukkig! Want er zijn doar veel protestanten, es 't
nie woar?
- Joa 't, Mevreiwe; doar zijn d'r vele!
Mevrouw was voldaan en stond meteen op.
- Hoe goat 't mee menier Alexander? vroeg nederig Moeder bij het afscheidnemen.
Mevrouw trok een bezorgde grimas.
- O! altijd 't zelfde; altijd stijf van 't rumaties! antwoordde zij machinaal.
Toen ze weg was vertelde Ivan welk groot verschil er bestond tussen rijke mensen
in Vlaanderen en rijke mensen in Amerika. Nooit zou een Amerikaanse dame zo
opgetreden zijn. Mevrouw Alexander had wel niets verkeerds gezegd of gedaan,
maar toch, die manier van binnenkomen, dat onbescheiden uitvragen, dat doen alsof
de minderen slaven waren,
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neen, zo iets zou in Amerika nooit kunnen voorkomen. Daar heerste gelijkheid; de
ene telde zoveel, als de ander; alleen bezat de ene meer geld dan de ander; dat was
het enig verschil.
- 'k 'n Weet niet of da 'k hier nog zoe keune leven! zei Ivan. Moeder zuchtte:
- D'r zijn overal rijke en oarme. Ne meins moet trachten kontent te zijn mee 't geen
dat hij hee.
- Ik zoe van Ivans gedacht zijn! zei Peetsen, vol bewondering zijn oudere broer
aanstarend.
Lisatje stond op. Zij zag er een beetje ernstig en een beetje triestig uit.
- 'k Zal ou nog wel zien ier da ge vertrekt, Ivan! zei ze zacht, hem de hand
drukkend.
- 'k Hoop het toch, Lisatje! antwoordde hij.
Moeder zat even peinzend, de handen in de schoot.
- Lisatje es 'n broaf meisken. Die loater mee heur treiwt zal 'n goeje vreiw hên!
zei ze.
Ivan bleef zwijgend. Peetsen, de wangen hooggekleurd, keek zijn broeder met
strakke ogen aan.
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XVII
Een eenzame, hobbelig-geplaveide straat, waarvan men elke kei kon tellen; kleine,
lage huisjes met groene of grijze luiken rechts en links; een herberg, en nog een
herberg, en nog een herberg, die meteen winkeltje was; het schoolgebouw, de pastorij,
de kerk met puntig torentje; de oude molen op zijn heuvel en het kasteel met lusttuin
van meneer Alexander op een andere heuvel in de bocht van de rivier... zo was het
dorpje. De wijde velden lagen er omheen, bezaaid met boomgaarden en boerderijen;
en het rijpende koren golfde alom als een zee, zacht deinend in het zomerbriesje,
onder een blauwe hemel met drijvende witte wolkjes. Zo was het dorpje... 't Was
alles klein en nauwtjes afgemeten binnen in het dorpje en de mensen liepen er stil
en gebogen, alsof een last op hen drukte. Zij hadden er weinig behoeften, en luttel
verlangens; hun leven scheen er op de maat van de huizen, die zij bewoonden.
En ginds ver, aan de overzijde van de brede Oceaan was alles zo groot en zo ruim
en geweldig; en velen van de mensen, die ginds nu in weelde leefden hadden vroeger
toch ook gewoond in de kleine bekrompen huisjes en begrepen soms niet hoe zij het
er zovele lange jaren hadden uitgehouden. Het waren twee werelden, die niets met
elkander gemeens hadden; twee gans afzonderlijke werelden, die als 't ware op twee
verschillende planeten lagen.
Zo dacht Ivan, terwijl hij eenzaam in zijn eindeloze vrije uren door de velden
wandelde. Hij voelde zich vreemd ontworteld en toch nog niet helemaal overgeplant.
Hier kon hij niet geheel meer aarden; en ginds ver was hij nog niet ingegroeid.
Hij had willen blijven en hij had willen vertrekken. De stille uren in Moeders
huisje, naast Peetsen bij de haard, waren zo
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goed en zo vreedzaam. Men sloot zijn ogen en dommelde zacht in bij het gegons van
de onbeduidende gesprekken. Maar meteen sloop de verveling in zijn binnenste en
hij staarde zoekend om zich heen, als een gevangen vogel in zijn kooi. Dat was geen
léven! Er was zoveel meer in de wereld en al dat meerdere lag ginds ver, in
overvloedige weelde! 't Zou zacht en goed geweest zijn hier kalm te blijven zitten,
gelukkig in eenvoudigheid en tijd-vergeten naast een dierbaar en beminnend vrouwtje
als Lisatje Baere; maar het was levend zich begraven, terwijl ginds ver het echte,
sterke leven fonkelde, en dringend riep en gebiedend eiste.
En in de grote luxestad zat Gladys, die op zijn terugkomst wachtte.
Ivan had brieven ontvangen uit Blue Springs: een van Dzjeurens en een van Oculi.
‘Jongen,’ zo schreef Dzjeurens, ‘wat moogt ge blij zijn dat gij onzen goeden raad
gevolgd hebt, van mij en van Pat O'Healy om nog meet van dien grond te koopen
langs den weg van Blue Springs naar Red Hill. De prijzen loopen op, daar 'n hebt
gij geen gedacht van! Ik mag zeggen dat ik den dag van vandage reeds meer dan drie
honderd duizend dollars weerd ben en dat 'n is nog maar een begin. Wacht maar, gij
zult wat zien! En weet gij waardoor dat in eens zoo geweldig opkomt: omdat ze nu
reeds volop aan 't werk zijn aan den weg [twee maanden vroeger dan zij eerst gedacht
hadden] en omdat Mr. Pupke nu ook langs dien kant een massa grond heeft gekocht.
Ja, Ivan, gij hebt wel gedaan van naar ons te luisteren, en als Oculi zoo onnoozel niet
was geweest van zoolang te wachten en altijd te zeggen dat het allemaal bedrog was,
zou hij den dag van vandage ook al zoo rijk zijn als ik.’
Oculi schreef, in andere woorden, ongeveer in dezelfde zin: ‘Ja, Ivan jongen, ik
ben een beetje te trage geweest, omdat ik geen vertrouwen had in O'Healy en
Dzjeurens; maar, enfin, einde goed alles goed en ik mag zeggen, dat ik den dag van
vandage heel wat meer duizend dollars weird ben dan toen gij hier aangekomen zijt
en Clotilde en Franklin zijn in hetzelfde geval. Het is toch maar chance hebben in
de weireld en Dzjeurens die toch maar eenen loeder 'n es mag nog meer van geluk
spreken dan wij. Afin ik 'n benijd hem niet, want
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het is geenen kwade jongen, maar wat zal hij doen met al zijn geld en zijn gezicht
vol pokkeputten? Afin dat kan hij ook niet helpen; het bijzonderste is dat wij nu
allemaal ‘good off’ zijn.
Maria vraagt of gij het kunt gewone worden zonder Mrs Keane in de auto. Zij zegt
dat zij u wel eens zou willen zien rijden met haar door de bergen. Veel komplimenten
aan Moeder en Peetsen en kom nu maar gauw terug. Gij zult er nu al wel genoeg van
hebben, van dat armentierig leven in de old country.’
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XVIII
Het afscheid was mat, triestig. Moeder zat daar zo gewoon op haar stoel; 't was of
ze zich in 't geheel geen rekenschap gaf, dat Ivan misschien wel voor jaren, ja, wie
weet, wellicht voor altijd wegging. Zij gaf hem een slappe hand en keek hem aan
alsof zij niet begreep, waarom hij nu weer moest vertrekken. Zij knikte hem zwijgend
na en zei dat hij goed zorg moest dragen voor zijn geld en zijn kleren. Lisatje Baere
was daar ook en die had tranen in de ogen. Maar wat kon zij zeggen? Zij was toch
maar een vreemde voor Ivan. Alleen Peetsen scheen alles te beseffen en te voelen
en was diep ontroerd. Zijn dikke ogen puilden uit van droefheid en zijn grote lippen
bibberden. Hij ging mee tot aan het station en onderweg vroeg hij nog en nog of Ivan
toch terug zou komen, als het hem mogelijk was. Ivan beloofde het en om Peetsen
te troosten zei hij, dat zijn madame nu reeds gesproken had van 't volgend jaar weer
een autoreis te ondernemen door Europa en dan ook een veel langere. Peetsen knikte
met het hoofd, half gelovend, half twijfelend. Maar toen de trein met zijn broeder
wegreed, kreeg hij een stuip van smart en Ivan zag hem over het perron weghinken,
de beide handen aan zijn ogen, als een gemartelde kabouter. Toen voelde Ivan zelf
al het zware leed van de scheiding en hoeveel gelukkiger het wezen zou voor hem
en allen die hij kende en liefhad, als hij maar voor altijd bij hen blijven kon. De
vaderlandse grond trok hem weer zo innig tot zich, nu hij nog eens op het punt stond
die voor wie weet hoe lang te verlaten. De velden, de huizen, de molens, de mensen
op de akker, de beesten in de wei, alles scheen hem in stille droefheid zijn ontrouw
te verwijten.
Toen hij te Parijs in het hotel aankwam berichtte de portier hem, dat mevrouw
hem onmiddellijk op haar kamer wenste
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te zien. Ivan schrok hevig. Hoezeer hij ook naar zijn meesteres verlangde, toch voelde
hij een soort angst om weer bij haar te komen. Als hij de vrije keus had gehad, zou
hij misschien niet gegaan zijn. Aarzelend klom hij de trap op en tikte bevend aan
haar deur.
- Come in! klonk haar stem bijna gebiedend.
Hij opende de deur en zag haar staan, half aangekleed, midden in een berg bagage:
koffers, dozen, pakken, om van te duizelen.
- Hoe hebt ge 't gehad? vroeg ze, vlug-vriendelijk. Maar, zonder zelfs op zijn
antwoord te wachten, met gefronste wenkbrauwen:
- Ivan, help mij die koffers dichtmaken; ik kan niet meer! Behulpzaam snelde hij
toe. Hij perste de rommel ineen en duwde tot de sloten knapten.
- Er komt nog meer, zei ze, - en 't maakt mij zenuwachtig, want er blijft zo weinig
tijd over. Overmorgen avond moeten wij in Cherbourg zijn.
- Dat zal wel gaan, mevrouw! meende hij, geruststellend.
- Komen wij in één dag van Parijs naar Cherbourg?
- O, zeker, Mevrouw... als we tenminste niet te laat van hier vertrekken.
- Zo vroeg als ge wilt! glimlachte zij opgelucht.
Zijn handen beefden en zijn keel hikte droog. Zijn ogen keken haar
angstig-weifelend aan. Er was iets zo vreemds en onnatuurlijks in hun weerzien.
Waarom vloog hij haar niet om de hals? Waarom zoende hij haar niet op de mond?
Iets zei hem, dat hij 't nu niet doen mocht. Van háár moest het uitgaan. Zij had het
immers bepaald gezegd. En nu dacht zij er blijkbaar niet aan. Zij dacht alleen aan
haar koffers en dozen, aan haar luxeklerenrommel. Even stond hij daar, roerloos, de
handen neergestrekt, de ogen strak op haar gevestigd, wachtend op verdere bevelen.
Zij glimlachte en haar ogen glinsterden.
- Vanavond! fluisterde zij. En duwde hem zacht de deur uit.
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XIX
Mr. Keane kwam zijn vrouw in New York aan de boot afhalen. Zij zouden daar een
week samen doorbrengen, terwijl Ivan voor verdere verzending van de auto zorgde.
Een doodsangst bekroop Ivan toen hij zijn ‘boss’ op de kade zag staan. Hij voelde
alsof zijn misdaad op zijn aangezicht te lezen stond en 't zou hem niet verwonderd
hebben als twee policemen hem de boeien om de polsen sloegen. Maar Mr. Keane
was een en al opgewekte vriendelijkheid en zijn vrouw vloog hem om de hals met
de warmste liefdesbetuigingen.
‘Wat kunnen vrouwen toch comedie spelen!’ dacht Ivan nog bleek en bevend. Hij
zag het vreemde koppel uit de hal verdwijnen, arm aan arm, de stijve grijsaard en de
soepele jonge vrouw, beiden verrukt en opgetogen, als de gelukkigste mensen ter
wereld.
In Blue Springs stonden Oculi en Clotilde Ivan af te wachten aan de trein. Oculi
glunderde en 't eerste wat hij zijn broeder toeriep was:
- Hip! Hip! Hoera! De waarde van de grond is alweer met veertig percent gestegen!
Clotilde weende van ontroering en vroeg dadelijk, hoe het met Moeder en Peetsen
ging. Zij was enorm zwaar geworden tijdens Ivans afwezigheid en verwachtte haar
verlossing in de loop van de volgende maand.
In het houten huisje, bij Maria, wachtte hem een jubelend onthaal. Maria had te
zijner eer een feestmaal ingericht en ook Franklin, Molly, Uncle Gerrit en Dzjeurens
zaten aan de dis. - Het geluk stroomde over in hun familie! zei Maria gans ontroerd
en haar ogen waren niet afgewend van Ivan, alsof zij in hem een wonder aanschouwde.
Soms begon zij eensklaps zonder enige reden hardop te lachen en 't ogenblik daarna
vulden zich haar ogen, eveneens zonder merkbare aan-
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leiding, met tranen. Zij was gek, bekende zij zelf, 't was van geluk, omdat alles hun
zo meeliep.
Dzjeurens zei niet veel. Hij was zó vol van voorspoed, dat hij er als 't ware in stikte
en wát hij dan nog zei klonk lamijniger dan ooit, alsof bij hem het geluk zich in
jammertonen uiten moest. Maria werd er kregel onder en riep:
- Moar Dzjeurens, spreek nou toch ne kier lijk ne geweune meins!
- 'k Spreek ik lijk ne geweune meins! lamijnde Dzjeurens. - Dzjeurens!... riep
jolig-opgewonden Oculi; - wa goade gij doen mee al ou geld? Hedde nog gien gedacht
van treiwen? Allen lachten; maar Franklin, heel ernstig:
- Dzjeurens zal zich ook 'n automobiel kopen, als alle rijke mensen in Blue Springs.
- Ik zeg niet neen! glimlachte Dzjeurens enigszins laatdunkend.
Uncle Gerrit gromde in zijn hoek:
- Ik nooit! Wat er ook gebeurt! Ik blijf bij mijn paarden! 't Idee, dat Uncle Gerrit
met een automobiel zou rijden, was dan ook zo grappig, dat zij allen in een schaterlach
uitbarstten, wat Uncle Gerrit hun zeer kwalijk nam.
- Als hij per auto rijdt zou ik het misschien ook niet kunnen! knorde hij met valse
blik naar Dzjeurens.
Na tafel duwde Maria Ivan heimelijk in een hoek.
- Ivan, zeg mij nou ne kier, hoe was 't? fluisterde zij met hete wangen en flikkerende
ogen.
- Wa miende? zei Ivan op zijn hoede.
Zij gaf hem een stomp in de zij en drong zich dicht tegen hem aan.
- Ala toe toe, ge 'n moet ou bij mij nie zot geboaren!
Ivan zei niets en zijn zwijgen was voor haar een bekentenis. Zij kneep hem de
polsen en jubelde dof.
- Z'es zeker schuene, hé! O! gij zij ne gelukkigoard! Ne gelukkigoard! Zij
besnuffelde hem van dichtbij en kreet dof: - Ge riekt er nog noar! 'k Geriek het aan
ou klieren. O! gie gelukkigen deugniet!
- Ge zij zot, Maria! bromde Ivan half boos, half lachend.
Maar zij kneep hem weer, dat hij er haast van piepte en duwde hem lachend terug
bij het gezelschap.
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XX
Amerika groeide! Amerika bloeide! De almachtige dollar zegevierde en regeerde!
Mr. Keane had heel zijn fabriek gereorganiseerd en maakte nu hoofdzakelijk
automobielwielen en koetswerk. Driehonderd man werkten aan de nieuwe weg naar
Red Hill en tweehonderd vijftig aan die naar Longwood en Mishawaka. Vandaar
heftige perscampagne pro en contra. De Blue Springs Herald, gefinancierd door Mr.
Pupke, vroeg hardnekkig of iemand ook met enige schijn van recht en reden verklaren
kon, waarom Longwood en Mishawaka vijftig man minder kregen dan Red Hill.
Was het soms omdat Mr. Keane zoveel ‘real estate’ had aangekocht in Red Hill's
buurt? De Blue Springs Daily News, gefinancierd door Mr. Keane, antwoordde
daarop, dat Mishawaka en Longwood toch maar negorijen waren in vergelijking met
Red Hill en vroeg op zijn beurt of het misschien was om de waarde van Mr. Pupkes
gronden te verhogen, dat de ‘Herald’ bedoelde negorijen tot belangrijke verkeerscentra
op wou blazen? Twee redacteuren waren reeds slaags geweest, 's nachts, in een bar,
waar Franklin, toevallig van dienst, tegen hen proces-verbalen had opgemaakt. Toen
ging het gerucht, dat een enorme automobielenfabriek zou opgericht worden, buiten
de stad, langs de weg van Blue Springs naar Red Hill, en wel even voorbij de
rivierbrug, daar waar O'Healy, Dzjeurens en Ivan en zijn familie hun gronden hadden.
't Was Dzjeurens zelf, die op een avond met die opwindende tijding in het houten
huisje aankwam. Er was geen tijd te verliezen; Ivan moest dadelijk met hem naar
O'Healy om te horen, wat er van aan was.
Zij vonden O'Healy als naar gewoonte op zijn luxueus ingerichte kamers, rokend
uitgestrekt naast whisky-voorraad in een makkelijke stoel, de benen op een andere
stoel. Zijn oom,
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de vriendelijke Mr. Watson, was daar ook.
- Sit down! zei O'Healy zonder op te staan en bood dadelijk toddy en sigaren aan.
Dzjeurens, ontdaan en bevend, stelde terstond de ophefmakende vraag:
- Is 't waar dat er een grote automobielenfabriek wordt opgericht langs de weg van
Blue Springs naar Red Hill?
- Yes, Sir! antwoordde O'Healy laconiek, aandachtig naar de as van zijn sigaar
kijkend. Mr. Watson, hoofdknikkend, bevestigde het gezegde.
- Daar in de buurt waar gij en wij onze gronden hebben?
- Yes, Sir!
- Heeft men u reeds gevraagd om grond te verkopen?
- Yes, Sir!
- En doet ge 't?
- Yes, Sir!
Dzjeurens voelde zich een beetje kregel worden onder het aanhoudend laconiek
gedoe van O'Healy; maar plotseling rees O'Healy overeind, begon in zijn kamer te
ijsberen, terwijl hij hun in korte, besliste woorden vertelde wat er ging gebeuren.
Een consortium had zich in Blue Springs gevormd, met aan 't hoofd Mr. Pupke,
tot het oprichten van een aanzienlijke fabriek van automobielen en koetswerk. O'Healy
rolde grote ogen en lei de sterkste nadruk op ‘én koetswerk.’ Ivan begreep terstond,
dat het een tegen Mr. Keane concurrerende zaak zou worden, eigenlijk in het bijzonder
gericht tegen Mr. Keane zelf door twee mannen, zijn aartsvijanden, waarvan hij de
een zijn aanstaande vrouw had weggekaapt en de andere dwarsboomde in zijn
grondspeculaties in de buurt van Longwood en Mishawaka. Hij voelde zich al dadelijk
niets op zijn gemak en sloeg werktuiglijk de blik ten gronde. Maar O'Healy keek
hem juist zeer sterk en doordringend aan, terwijl hij zei:
- Wie nu eens rijk wil worden heeft een enige kans. Volgende maand komen de
aandelen van de nieuwe fabriek aan de beurs!
- Keane, voer O'Healy voort, - is een oud en versleten man. Er zit niet genoeg fut
meer in hem om zijn fabriek nog lang ‘up to date’ te houden. Wij zullen zijn opvolgers
worden!
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Ivan zat gegeneerd te luisteren. Zon O'Healy wellicht de aard van zijn verhouding
tot Mrs. Keane kennen of vermoeden? Hij twijfelde en ontweek instinctmatig de blik
van de business-man. Waarom drong deze zo aan? Was het om door middel van
hem, - de chauffeur van de familie, - de Keanes te beïnvloeden? Het speet hem, dat
hij met Dzjeurens meegekomen was; het leek hem een soort van verraad tegenover
zijn meesters. Doch O'Healy ging naar een tafel en nam daar een dichtgevouwen
courant, die hij met een sardonische glimlach ontplooide.
- Zie maar, zei hij, - het is geen geheim meer. De avondeditie van de ‘Herald’ staat
er vol van.
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XXI
Het was me een opschudding in't houten huisje, toen Dzjeurens en Ivan die avond
laat terugkwamen! Zij hadden daar ook reeds het avondblad in handen en maakten
hun voorspellingen.
- Keane zal meer dan de helft van zijn personeel kwijt geraken als de fabriek er
eenmaal staat! voorspelde Oculi.
Franklin deelde zijn mening.
- Hoe dan ook, voor ons is 't goed! voer Oculi voort. - De gronden zullen tot in 't
waanzinnige stijgen! Maar 'k ben benieuwd om morgen den ‘boss’ zijn gezicht te
zien!
Ja, daar waren zij allen benieuwd naar. Molly en Clotilde zaten als verslagen en
Maria had vuurrode konen van opwinding.
Ivan zei niets. De hele zaak ontstemde hem. Mr. Keane zou natuurlijk woedend
zijn;... en mevrouw,... wat zou die wel zeggen?
Maria stelde hem plotseling de vraag, die hij zichzelf in stilte stelde:
- Wa zal Mrs. Keane doarvan zeggen?
Ivan haalde zijn schouders op. 't Verveelde hem. Hij voelde zich giftig worden op
zijn schoonzuster, omdat zij hem zo peilend en doordringend aankeek. Hij voorzag
verwikkelingen, onaangenaamheden zonder eind.
Wat Mr. Keane over 't nieuwsje dacht was duidelijk genoeg op zijn gezicht te lezen,
toen hij de volgende ochtend met Ivan in zijn auto op de fabriek verscheen. De
directeur stond hem zenuwachtig bij de ingang af te wachten en nog vóór hij uit zijn
wagen steeg, riep Mr. Keane zijn ondergeschikte toe: - U hebt de ‘Herald’ gelezen!
We krijgen ernstige concurrenten: Mr. Pupke en O'Healy! Hahaha!
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Hij beefde zenuwachtig en zijn kinnebak knapte, alsof hij op iets beet. Het ontzettende
nieuws ontstemde hem gruwelijk, maar hij wilde doen alsof het enkel spotlust bij
hem verwekte. - Laat ons eens rondgaan! riep hij tot zijn directeur. - Laat ons eens
zien of er kans is dat we nog een tijd kunnen blijven bestaan! Mr. Pupke en O'Healy...
met de hulp van Mr. Watson nog wel! Hahaha!
Al zijn strijdlustigheid van jarenlang zwoegend ‘business-man’ herleefde met een
ongehoorde heftigheid in hem. Men zou eens zien; men zou eens zien of old Keane
zich zo maar aan de wal liet zetten. Een nieuwe concurrerende fabriek, met Pupke
en O'Healy aan 't hoofd! All right! All right! En met de steun van Mr. Watson!
Hahaha! Maar Keane's factory bestond toch ook nog 'n beetje, haha! en men zou
eens zien, men zou eens zien wie het 't langste zou uithouden! Hij rende met zijn
directeur door al de werkplaatsen en bij het nog eens aanschouwen van al die reeds
jarenlang stevig gevestigde, industriële macht, voelde hij het in zijn binnenste zwellen
van hoge trots en onbegrensd vertrouwen. Wat! Pupke en Watson en O'Healy? Haha!
Men zou eens zien! Hij kinnebakte zenuwachtig en zijn tanden knapten nijdig, alsof
hij een vijand opknabbelde. Maar hij was tevreden; hij was verrukt; hij lachte; zijn
ogen staken en hij leek verjongd in zijn bewegingen. Hij wreef zich de handen, dat
de gewrichten kraakten.
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XXII
Die middag, aan de lunch, deelde hij zijn vrouw het gewichtig nieuws mede. De
belangrijkheid ervan scheen echter in 't geheel niet tot haar door te dringen. Zij zette
een verveeld gezicht en zei:
- Ik had juist zo graag eens van middag de nieuwe weg opgereden om te zien
hoever ze daar gevorderd zijn.
- Niets belet zulks! antwoordde hij zenuwachtig. - Ik wil dat ook wel graag eens
zien. Hoe laat zullen we gaan? Drie uur?
Drie uur was goed en Ivan werd gewaarschuwd. Stipt op tijd stond hij vóór.
Het was een schitterende najaarsdag: zacht stralende zon, vlekkeloos blauwe hemel,
rode en oranje bomen tegen de stille heerlijkheid van goud en blauw. Zacht zoemde
de wagen, een lichte stofwolk achter zich opjagend.
Gladys, zomers gekleed, had een verwend boudeergezicht. Waarom wist ze
waarschijnlijk zelf niet, maar zij leek uit haar humeur. Zij antwoordde nauwelijks
op zijn druk gepraat en keek hem af en toe vreemd aan, omdat hij zo
zenuwachtig-opgewonden deed.
- Kijk... kijk... zei hij, met een bevende vinger naar links wijzend toen zij over de
rivier waren, - hier komt waarschijnlijk de fameuze nieuwe fabriek.
Zij keek ternauwernood en gaf geen antwoord. Het interesseerde haar blijkbaar
geen zier. Ivan, achter het stuur, tuurde ook even, met schuine, schuwe blik. Ja, daar
zou het komen en ginds, slechts even verder, lag ook ‘zijn’ grond. Mr. Keane moest
het eens weten; wat zou hij nijdig zijn! Zou hij hem niet ogenblikkelijk als chauffeur
ontslaan? En als hij dan 't andere moest weten; die reis door Frankrijk, met zijn mooie,
jonge vrouw... Ivan voelde zichzelf een schurk, noch min
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noch meer; en nog steeds zag hij, in zijn benauwde verbeelding, Mr. Keane op hem
afkomen, met vlammende ogen, de stok hoog opgeheven en slaan... slaan... tot hij,
Ivan, er machteloos bij neerstortte.
Zij reden... De mooie, nieuwe weg strekte zich ver reeds uit, effen als een biljart,
stijgend en dalend, tussen wijde uitgestrektheden van verwaarloosde eenzaamheid,
met hier en daar een gouden of vuurrode boom, als een glanzende schildwacht opzij
van de baan. Andere auto's reden af en aan en ook veel fietsers en kleine
paardenrijtuigjes op fijne wielen, zoals Mr. Keane in zijn fabriek er zoveel duizenden
gemaakt had. Gladys keek ze nog ternauwernood met een sneer van geringschatting
aan en zij begon daar juist met vrij onaangename stem iets over te verkondigen, toen
een verschijning op de weg al haar aandacht in beslag nam en de woorden op haar
tong deed stollen.
Het was een luxeautomobiel, zoals Blue Springs er nog geen had gezien. Een grote
wagen, half dicht, half open, stemmig donkerblauw koetswerk en glinsterend nikkel,
met ruiten en paneled die blonken als zonnen. Een chauffeur in blauwe jas en gouden
knopen; stuurde; en binnen in de wagen, in het open gedeelte, zaten twee personen
een dik heertje en een dikke dame, beider welgedane gezichten stralend van
parvenu-weelde en trots. Het heertje kreeg een spotlach op 't gezicht, toen zij Mr.
Keanes auto kruisten, terwijl de dikke mond van de dame tot een soort van vieze
grimas vertrok.
- Well, my Lord! kreet Mr. Keane even van zijn plaats opschuddend.
- Wie zijn dat? vroeg Gladys ontstemd.
- Pupke en zijn vrouw! zei Keane bevend. - Heb je nog ooit...!
Gladys kreeg een kleur van toorn.
- Dat kan niet! Dat kan niet! riep ze ziedend.
- Wat kan niet? vroeg hij verbaasd.
- Dat dié lui in zulk een auto zitten; en wij... Dear, ik moet er onmiddellijk een
nog mooiere hebben! Ivan! riep ze, - Ivan!
- Mevrouw? keerde Ivan zich om.
- Ivan, zou jij ook zo'n auto als die daar kunnen besturen?
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- Waarom niet, mevrouw?
- Hoort ge wel, Jimmy, ge doet het, niet waar? Ge doet het voor u en voor mij!
Keane sidderde... van verbeten haat en woede.
- Morgen ga ik met Ivan naar New York! riep hij. - En over een week hebt ge een
wagen, waarbij die andere in 't niet verzinkt.
Zij slaakte een triomfkreet en gaf hem een klappende zoen. Ivan kon het horen en
zijn bevende hand stuurde even... heel eventjes maar, de wagen een ietsje te veel
naar rechts...
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XXIII
Toen Ivan na een week verblijf te New York, waar de ‘boss’ een nieuwe prachtauto
gekocht had, in het houten huisje terugkwam, vond hij er de familie in rep en roer.
Drie dagen tevoren was Clotilde bevallen van een zoon en juist die middag was het
kind in de Ierse katholieke kerk gedoopt. 't Ging best met moeder en zoon, doch
Maria deelde hem half lachend mede, dat Clotilde ten diepste geërgerd en
verontwaardigd was over de voornaam van ‘Grover’ die Franklin aan 't wicht had
willen geven. - Goat er moar ne kier noartoe, lachte Maria, - ze zal d'r direct over
beginnen!
Ivan ging. Hij vond zijn zuster bleekjes in haar bed, met ogen die blonken. Het
wurm lag in een wieg naast haar en hij moest dadelijk kijken en bewonderen.
Insgelijks moest hij de sprekende gelijkenis met Frank bevestigen.
- Es da nou gien zonde dat azue 'n schuen kind zuk ne luelijke noame moet droagen?
jammerde zij. - Grover; hedde da nou nog oeit van ou leven g'huerd van luelijkheid?
Franklin kwam bedeesd in 't midden:
- 'k Was erop gesteld omdat mijn vader zo geheten heeft en dat die naam al sinds
vele geslachten in onze familie bestaat. Ivan wist al niet veel te antwoorden. Ook hij
vond de naam afschuwelijk, maar zei het niet. - 't Es 'n bezonder schuen kind! meende
hij.
Franklin glom van vaderlijke trots.
- Niet waar? jubelde hij. - En weet ge wat: hij heeft ook nog twee andere
voornamen: de uwe en die van uw overleden vader: Grover Ivan Louis dus. Vindt
ge dat Clotilde zo te klagen heeft? Als 't een meisje was geweest zou ik haar de volle
vrije keus gelaten hebben.
Ivan hoofdknikte. Hij vond de schikking nogal billijk en hij zei het aan zijn zuster.
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- Dat 'n belet niet, dat hij toch Grover zal hieten! Moar ik hiet hem Ivan of Lowie!
bromde zij.
De mannen drongen niet aan. Zij knipoogden even naar elkander en lieten haar
met rust. Clotilde was een beetje overspannen. Zij moest nu maar goed slapen. Alles
zou wel best terechtkomen.
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XXIV
De prachtauto was er, en de meesters reden er voor 't eerst mee uit. Een droom, een
ideaal, een verwezenlijkte illusie! Pupkes luxewagen haalde het er niet bij. Gladys
wou er dadelijk mee door de stad rijden. Keane stelde voor hem eerst eens langs de
weg naar Red Hill te proberen, maar Gladys wilde er niet eens van horen. Neen;
direct door 't centrum van de stad en dan even de weg naar Mishawaka op, voorbij
het huis van de Pupkes. - 't Zal toch wel gaan, niet waar, Ivan?
- Wel zeker, mevrouw.
Gladys had die namiddag talrijke boodschappen in de stad en ook visites bij
vriendinnen af te leggen; en de prachtauto draaide straat in straat uit, door de
bevolking aangegaapt. Op het plein vóór de City Hall leek het wel een opstootje en
Franklin, die daar van dienst was met nog twee andere mannen moest ruimte maken.
Reporters en fotografen kwamen toegesneld en notitieboekjes werden druk bekrabbeld.
Op een gegeven ogenblik moesten de tramcars voor het gedrang stoppen.
- Naar Mishawaka! beval Gladys met vastberaden stem.
Onhoorbaar zacht zoemde de prachtwagen weg.
- Langzaam rijden! zei Gladys toen zij de buurt van Pupkes residence naderden.
Zij keken in de ramen, maar niemand was te zien. Gladys deed hoog en Keane
kinnebakte zenuwachtig. Zij reden de weg naar Mishawaka op zover die reeds
berijdbaar was en sloegen dan rechtsaf, op Longwood. Maar ook die kant uit was
niets te zien, evenmin als bij het huis van Pupke, toen zij er weer langs kwamen.
Misschien waren de Pupkes nog eens in de richting van Red Hill uitgereden. Gladys
stuurde Ivan die weg op maar insgelijks tevergeefs. Het leek wel of de Pupkes van
de komst van de nieuwe auto op de hoogte
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waren en zich schuil hielden. Nou, het avondblad van de Blue Springs Daily News
zou hen wel voldoende inlichten.
- Ivan!... 'k Hè ou gezien, zulle, mee oue schuenen nieuwen auto! jubelde Maria
met blinkende ogen toen haar schoonbroer die avond in het houten huisje terugkwam.
- O! en schuene da madam doar in zat! Ivan, os ik ulder azue zie es da zjuust lijk of
ge gulder man en vreiwe woart en menier Keane uldere pepá!
En zij barstte in een hysterisch wilde schaterlach uit.
Ivan was boos.
- Ge zij zot, Maria! bromde hij.
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XXV
De schone nieuwe auto reed en reed en steeds verder strekten zich de nieuwe wegen
uit, tot de ene weldra Longwood en Mishawaka en de andere Red Hill bereikte.
Meteen verrees trapsgewijs de nieuwe grote fabriek aan de oever van de rivier en
steeg de prijs van de gronden er omheen met duizelingwekkende snelheid. Dzjeurens
kon haast niet meer berekenen hoeveel duizenden dollars hij dagelijks meer waard
was en de Blue Springs News mocht weldra een beschrijving en een tekening
publiceren van het paleis, dat O'Healy van plan was in de buurt van de fabriek te
laten bouwen. Wat de Pupkes betrof, die waren op reis met hun auto naar 't buitenland
en het gerucht ging, dat zij voor de volgende zomermaanden een groot kasteel hadden
gekocht aan het meer van Zurich.
Mr. Keane las en hoorde dat alles en hoe hij zich ook flink hield, het was niet te
ontkennen, dat hij met de dag meer gejaagd en zenuwachtig werd. Voor een niets
kon hij soms opvliegen, zelfs tegen zijn vrouw, die hij anders zo verwende en ontzag.
Zijn kinnebak was nooit geheel in rust meer en zijn handen hadden dikwijls
krimpbewegingen, alsof hij iets klein kneep. Hij was de laatste tijd ook zichtbaar
vermagerd en hield zich niet meer zo mooi-oud recht als vroeger.
Men praatte er heimelijk over in de fabriek, en ook 's avonds, in de familiekring
van 't houten huisje.
- Hij goat dued! zei Oculi kortaf.
Franklin dacht het eveneens.
- Wa moet er van die schuene fabrieke geworden os hij zoe stirven? vroeg Maria.
Clotilde, die met haar zuigeling op de schoot zat, zei:
- 't Es toch spijtig da zuk 'n meinschen gien kinders 'n hên! - Te loate begonnen!
lachte Oculi.
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Maria vloog op:
- Gij zij wel op tijd begonnen en toch 'n hee 't nie g'holpen! Maar Oculi kaatste
vinnig terug:
- 't Es nog de vroag of 't van mij dippendeert!
Maria zat even peinzend. Zij keek met strakke ogen naar Ivan en een glimlach
ontbloeide langzaam op haar rode lippen.
- Wa peist er gij van, Ivan? schertste zij.
Ivan kreeg een kleur.
- Ik 'n peize doar niets van; dat 'n zijn mijn affeirens niet! antwoordde hij bruusk.
Allen keken hem met verwondering aan. Wat was hij kittelorig en zo rood ineens!
't Was of hij door een wesp gestoken werd. Er heerste een ogenblik volledige stilte
en zij bekeken vragend elkaar. Zij voelden allen ‘iets’, maar wisten niet goed wat zij
voelden.
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XXVI
Middernacht... Twaalf keer na elkaar heeft de koekoek in het klokje, dat Oculi destijds
uit Vlaanderen meebracht en dat nog altijd, als een herinnering aan 't verre vaderland,
in de woonkamer tegen de houten wand van 't houten huisje hangt, zijn roep doen
horen; en, alsof, die roep het wakker schudde, daar ratelt plotseling het belletje van
de telefoon.
't Is Maria, die er van wakker schrikt! Zij wipt uit haar bed, rent naar het toestel,
luistert...
- Ivan! roept ze eensklaps met luider stem. - Ivan!
Ivan wordt niet dadelijk wakker.
- Ivan! Ivan! herhaalt zij dringender.
Hij springt uit zijn bed:
- Wat is er.
- Mrs. Keane roept ou! Menier hee wa gekregen! Ge moet er direct noar toe, mee
oue velo!
Een poos verwarring. Maria antwoordt in de telefoon, dat Ivan dadelijk komt, en
vraagt wat er met meneer gebeurd is. Kreten aan de telefoon: O! O! O! hoe
schrikkelijk! En tot Ivan, die half aangekleed beneden komt:
- Menier hee 'n attaque gekregen! Hoast ou! Hoast ou! Ge moet mee den auto om
den dokteur!
Ivan staat met de auto in de stil-donkere nacht vóór 't huis. De dokter is binnen. Ivan
wacht. Angstig kijkt hij naar het grote, mooie huis. Beneden is licht; en ook boven,
op de tweede verdieping. Daartussen is alles somber, dood, verlaten...
Een deur gaat open, een schim komt buiten, haastig, door een dienstmeisje tot op
de drempel vergezeld. Ivan opent het portier van de auto en de dokter stapt binnen.
Ivan zou hem naar nieuws willen vragen, maar durft niet. De auto snort
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door de dode straten, houdt in Mishawaka Avenue, voor het huis van de dokter, stil.
- Hoe is de toestand, Meneer? waagt Ivan toch te vragen, terwijl hij het portier
opent.
- Slecht! klinkt het monosyllabisch antwoord, terwijl de dokter zijn tuinhekje
opent.
Ivan keert om en rijdt terug. 't Is drie uur in de nacht. Lang blijft hij wachten...
wachten. Eindelijk gaat de voordeur open en een dienstmeisje komt naar hem toe.
Met gedempte stem zegt ze:
- Meneer is zoëven gestorven!...
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XXVII
Het was een plechtige begrafenis, de plechtigste, de meest indrukwekkende, die men
ooit in Blue Springs had gezien. De rijkste bloemenkransen hingen overvloedig om
het zwart en zilver van de lijkwagen. De ganse stad scheen mee te rouwen. De Blue
Springs Daily News had een necrologisch artikel van zes kolommen gepubliceerd
en ook de Blue Springs Herald was niet in gebreke gebleven: drie kolommen met
foto's van de overledene, zijn vrouw, zijn ‘residence’ en zijn fabriek. De Blue Springs
bevolking had die nobele geste van een uitgesproken tegenstrever ten zeerste
gewaardeerd. Maar wat werkelijk vele mensen tot de tranen ontroerde, dat was het
zien in de rouwstoet van die tegenstrevers zelf: Mr. Pupke, Mr. O'Healy en Mr.
Watson, deftig in 't zwart en hoge hoed, alle drie met een gelegenheidsgezicht van
ernstige, diepgevoelde deelneming. Zij werden vele keren door de fotografen gekiekt,
terwijl ze statig voor Mr. Keanes ‘residence’ heen en weer stapten; en men zag ze
ook op het kerkhof, bij de open groeve.
De late najaarszon scheen op de laatste gouden bomen onder de puur-blauwe lucht
en onzichtbare vogeltjes kweelden zacht-weemoedig in de roerloze stilte. Het kerkhof
lag boven op een heuvel en zo banaal als de stad was met haar rechthoekige lanen
en straten, zo intiem en poëtisch droomde in zachtheid de grote, schone rustplaats.
Geen gejaag noch gedrang daar: een heerlijke lusthof met hier en daar, tussen groen
en bloemen halfverscholen monumenten, die grafsteden waren. De gele, kronkelende
kiezelpaden kermden er week onder de wielen en de voeten; en de horizont strekte
zich uit in verte en in diepte, met treinen die reden, en stoomfluiten, waarvan het
verwijderd echo op die hoogte kwam uitsterven.
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De stevige kist van eik en zilver werd in de grafkelder neergelaten. 't Was alles zo
degelijk en solide, een praalgraf uit arduin en brons, waardig van de man, die zulk
een krachtige fabriek had opgebouwd. Er waren geen zuchten en geen tranen, maar
iedereen strooide een greepje bloemen in de diepte en keek een poosje strak en
roerloos alvorens weg te gaan. Oculi was daar, zichtbaar ontroerd, en ook Dzjeurens,
die een splinternieuw pak droeg, van donkergrijze stof. Maria stond op een afstand
te kijken. Toen alles afgelopen was schoven de grafmakers brede planken dwars over
de kuil en de talrijke mooie kransen werden erop neergelegd.
Even buiten het hek staken de heren een sigaartje op...
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XXVIII
- Ivan!... Pas nou op, zulle! Zie wat da ge doet! Zie da g'ou schuene beetjes nie 'n
loat pakken!
Met die woorden kwam Maria naar haar schoonbroeder toe, de felle ogen
opgewonden stralend.
Ivan zat alleen aan tafel, laat thuisgekomen na afloop van de plechtigheid, vermoeid
van al die dagen heen en weer gesjouw. Onwillig keek hij op en vroeg:
- Wa wilde zeggen?
Zij gaf hem met de elleboog een duw in de zij.
- Pak ze, zeg ik ou! Pak ze!
Ivan werd ongeduldig.
- 'k Hè ze gepakt! riep hij, driftig, kortaf.
Haar ogen glinsterden. Zij wist wel, zij vermoedde wel, maar hem het zo ronduit
te horen zeggen, het gaf haar toch een slag.
- O! gie verdeke! riep zij, de handen in elkaar geslagen, met een soort eerbied en
bewondering. En stiller, met vurige wangen:
- Z'es zeker wel schuen, hé?
- Wrie schuene! antwoordde hij bruusk.
Zij was overtroefd; zij liet hem even rustig eten.
- 't Es ou fortune! zei ze eindelijk, iets kalmer. - Ge keunt er nou mee treiwen en
ou leven lang gelukkig zijn!
- Nou?... Nou direct! spotte hij.
- Os heuren tijd om es! antwoordde zij ernstig.
Hij zei niets meer. Hij slikte zijn bord leeg en stond op. Juist kwam Dzjeurens
binnen, die hem gaarne spreken wou.
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XXIX
Ivan was mistroostig, zenuwachtig... Wat moest hij nu doen? Hij wist het niet. Een
machteloosheid drukte hem neer. Hij voelde, nog onbepaald, dat hij nu moest trachten
van knecht meester ie worden; maar hoe? Mr. Keane had zich aldus, met eigen
krachten, opgewerkt; maar zou hij dat ooit kunnen?
Elke ochtend kwam hij, als naar gewoonte, in de luxewoning van zijn meesteres
aan, en wachtte daar op haar bevelen. Veel was er voor hem nu niet te doen:
boodschappen in de magazijnen, af en toe visites. Zij droeg nu rouwkleren en al dat
wit en zwart omlijstte zo mooi haar fris gezicht en haar slanke leden. Zij was
ontroerend mooi en op straat keken de mensen haar na.
Ivan trilde telkens als hij haar zag. Zijn armen deden pijn van verlangen om haar
te omstrengelen; en hij durfde niet. Haar ogen zeiden hem, dat hij niet mocht; haar
mooie ogen, die hem zo dikwijls in streling gelokt hadden. Hij wachtte op diezelfde
blik van vroeger en hij kwam niet. Waarom kwam hij nu niet? Wat was er eensklaps
veranderd? Treurde zij om de dood van haar oude man? Neen; hij voelde instinctmatig,
dat zij er niet om treurde. Hoe kwam het dan dat juist datgene, wat hem dichter tot
haar had moeten brengen, hem van haar verwijderde? Hij begreep het niet. Was en
bleef hij dan toch maar de knecht en niets meer? Een gril van een ogenblik; iets dat
zij verlangd, gewild had in een uur van lichamelijk verlangen, zoals zij haar cocktail
gebruikte vóór tafel! Die krenkende vergelijking kwam telkens weer vlijmend in
hem op. Haar cocktail, af en toe was hij haar cocktail; en niets meer. Zij zou hem
nog vragen, als ze behoefte aan hem had, maar anders niet. Hij zelf kon niets
bespoedigen, hij moest wachten, wachten en folterend lijden van wil-
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de begeerte.
Eens, op een namiddag, zond zij hem door een van de dienstmeisjes de boodschap,
dat hij met de auto Mr. Pupke en Mr. O'Healy moest gaan afhalen en bij haar brengen.
Ivan meende verkeerd verstaan te hebben en zond het meisje om nader toelichting.
Ja, het waren wel die beide heren, die hij moest gaan halen; en daarna ook een notaris
en een advocaat, waarvan hij het adres kreeg.
Ivans handen beefden om het stuur. Wat! O'Healy, haar vroegere verloofde; en
Pupke, Mr. Keanes concurrent! En dan die advocaat en die notaris; wat was er aan
de hand?
De zitting duurde lang in Mrs. Keanes residence. Ivan zat zich in ongeduldig
wachten te verbijten. Toen de heren eindelijk buitenkwamen las hij opgewektheid
op hun warme gezichten. Zij praatten druk over dingen, die hij niet kon begrijpen.
Twee dagen later was er nog eens een vergadering. En de week daarop volgend
nog twee vergaderingen, waarvan de laatste meer dan drie uren duurde. En nog
dezelfde avond publiceerden de Blue Springs Daily News en de Blue Springs Herald
gelijktijdig een bericht, dat de hevigste opschudding in gans de stad verwekte: de
fabriek van Mr. Keane en die welke Mr. Pupke en consorten aan het opbouwen
waren, werden tot één enkele grote zaak met aandelen versmolten! Dzjeurens kwam
met de fladderende couranten in het houten huisje aangerend en berichtte, dat de
gronden langs de Red Hill weg met sprongen in de hoogte gingen; en Ivan was als
dol, als dronken: Mrs. Keane had hem zo juist gezegd, dat zij voor de ganse winter
met de auto naar Europa gingen, zodra haar geldelijke zaken bepaald geregeld waren.
Er werd die avond champagne gedronken, in het houten huisje. Franklin was dik
en rond van trots en Clotilde schreide van geluk. Zij zei aan Ivan, net of hij op het
punt stond om te vertrekken, dat hij toch vooral aan moeder en aan Peetsen zeggen
moest hoe rijk zij werden. Oculi kon geen ogenblik rustig blijven zitten en sprak van
ergens, maar niet in de ‘old country’, te gaan rentenieren; en Maria was gek, gewoon
gek, om beurten, zonder enige reden, schaterlachend en schreiend dat de tranen haar
langs de wangen rolden. Uncle Gerrit, de
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whiskyfles in de hand, bulderde, dat men het tot ver in de laan kon horen; en de stille
ingetogen Molly zat als verslagen, als ziek van geluk. Alleen Dzjeurens bleef enigszins
zichzelf. Hij kon niet eens meer met benadering berekenen, hoeveel hij thans wel
waard was; maar in het overstelpende van zijn voorspoed werd zijn slepende stem
van zulk een onuitstaanbare lamijnerigheid, dat Maria eensklaps als razend opvloog
en hem in 't aangezicht schreeuwde:
- Dzjeurens, ge moet uitschien mee lamijnen of 'k steek ou aan de deure!
Zij barstten allen in een gulle lach uit en Oculi stelde voor verder hun geluk te
gaan vieren bij Maerschalck, in de Vlaamse wijk.
Geestdriftig trokken zij erheen.
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XXX
Weer reden zij door 't mooie Frankrijk, nu langs andere wegen en door nog niet
geziene steden; en Gladys, meestal aan het stuurwiel, genoot van haar vrijheid. Zij
en Ivan waren weer als twee goede kameraden en als haar dat behaagde nodigde zij
hem op haar kamer uit, om samen een cocktail te drinken. Zij had een geperfectioneerd
toestel in haar koffer mee; zij dronken er doorgaans twee en dan werd zij heel week
en vertederd en had hem niets te weigeren.
Voor Ivan telkens hartstochtelijke overwinningen, die in 't koele licht van de
volgende ochtend echter als ijle rook verdwenen! Telkens meende hij haar voor goed
en altijd te bezitten en telkens weer ontsnapte zij hem. Er was iets tussen hen - en
hij kon niet zeggen wát - dat zijn triomf voortdurend verijdelde. Hij was als een hond
zo vast en trouw, bereid tot alles om wat zij hem eenmaal gegeven had voor altijd te
behouden; zij scheen daar geen geheugen van bewaard te hebben. Hij begreep haar
niet en zij van haar kant gaf zich niet de minste moeite om hem te begrijpen. Het
waren als twee vreemde werelden tegenover elkander. Hij dacht aan wat Maria hem
bij 't afscheid nog eens zo uitdrukkelijk had gezegd: - Zie da g'heur goe vasthoudt
en da ge 't noaste joare mee heur treiwt! en vroeg zich af met wanhoop, hoe hij zo
iets kon bereiken. Vasthouden! Iemand vasthouden, die niet wil vastgehouden worden!
Hij snikte soms van onmacht en ellende; hij folterde zijn geest om uit te denken hoe
hij haar vast aan zich hechten zou. Hij hield van haar, niet omdat ze zo rijk was, zoals
Maria dacht, maar om haar zelf, om haar schoonheid, omdat zij hem gegeven had
dát wat nog geen andere vrouw vóór haar hem had gegeven! En hij wenste in volle
oprechtheid, dat zij arm mocht zijn om voor haar te kunnen werken en haar steun te
zijn in 't leven.
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Doch haar beviel de reis en de verhouding zoals ze zich verder ontwikkelde en toen
zij na enkele dagen aan de Spaanse grens stonden, keerde zij niet terug gelijk haar
eerste plan was, maar wenste zij ook dát, haar onbekende land per auto af te reizen.
De wagen liep zo heerlijk en het weer was zo voortdurend mooi! Ivan vroeg niet
beter: een nieuwe kans stond voor hem open. En zij reden langs de mooie Spaanse
wegen, zonder veel belangstelling voor de ‘old stuff’ van de middeleeuwse steden,
die zij op hun weg ontmoetten; alleen maar eventjes geboeid door de onverwachte
klederdrachten en de vreemde volkstypen; op zoek vooral naar zindelijke en
comfortabele hotels, die zij niet elke avond aantroffen. Die vonden zij eerst werkelijk
in Madrid en haar vreugd daarover was zo groot, dat Ivan drie avonden na elkaar op
een cocktail werd uitgenodigd. ‘Nu ben ik er!’ dacht hij jubelend. En toch was hij
er weer niet; en langzaam aan begon hij te begrijpen, dat hij er ook nooit komen zou.
Wat zij wilde was haar vrijheid, haar volle, onbeperkte, grillige, Amerikaanse vrijheid;
iets dat Ivan nog niet kende. Zo kon hij wel van haar genieten, zolang 't haar fantasie
behaagde en meer niet. Was hij daarmee tevreden? Zo was de wereld waarin zij
leefde, zo absoluut verschillend van zijn wereld!
Ivan knaagde daarover aan zijn eigen ziel en voelde zich soms zo wanhopig-diep
bedroefd. Maar zijn liefde was alweer veel sterker dan zijn ontgoocheling en zijn
smart; en slaafs legde hij zich bij 't onoverkomelijke neer.
Gladys durfde, tegenover haar vrienden en bekenden in Blue Springs, Madrid toch
niet verlaten zonder ook eventjes de ‘old stuff’ van het Prado gezien te hebben. Zij
bracht er dus een kort bezoek en vergat vooral niet een catalogus en foto's van wat
zij gezien had mee te nemen. En toen dat in orde was oordeelde zij, dat zij Spanje
nu voldoende kende en aanvaardde zij de terugreis.
Een vriendelijke fantasie kwam onder het terugreizen in haar op. Zij zei dat zij
gaarne een bezoek zou brengen aan Ivans moeder. Zij wilde eens het kleine
boerderijtje zien waar zij woonde en haar even de hand drukken.
De schrik sloeg Ivan om het hart. Zijn mooie meesteres in het armoedig huisje
van zijn moeder! Wat zou ze wel den-
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ken en zeggen?
- O! het is zo doodeenvoudig bij ons! zei hij met kleurende wangen, om haar af
te schrikken. Maar juist dat doodeenvoudige trok haar aan. Zij moest enkele dagen
in Brussel zijn, waar zij kant wilde kopen en zou juist even, eens op een namiddag,
heen en weer met hem rijden. Verder kon hij dan de ganse week bij zijn familie
blijven. Zij had geheime pret om zijn ontsteld gezicht en zei plagerig lachend, dat
ze zich iets heel bijzonders van dat bezoek voorstelde. Zij was ondeugend-lief gestemd
die avond en nodigde hem met strelende ogen op een cocktail uit.
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XXXI
Ivan schreef nog diezelfde nacht aan zijn moeder en aan Peetsen wat hun te wachten
stond. Hij stelde zich van ver hun geweldige ontzetting voor. Hoe zou dat gaan? Wat
moesten zij, arme mensen, zulk een rijke, aan luxe gewende dame aanbieden? Ivan
verloor er eet- en slaaplust van en hoopte maar dat zij, met haar gewone
veranderlijkheid, op 't laatste ogenblik haar plan nog zou wijzigen. Maar zij veranderde
geenszins; zij kwam er plagerig steeds op terug en in zijn ontreddering begreep Ivan
maar niet, dat voor het eerst sinds hij intiem haar kende, onder dat herhaalde plagen,
iets schuilde van die diepere gehechtheid, welke hij tot nog toe tevergeefs van haar
verwachtte. Het glom in haar ogen, het zweefde om haar glimlach, het had misschien
iets kunnen worden, indien hij het gesnapt had. Maar hij snapte enkel, wat zij uiterlijk
liet zien en horen en 't diepere ontging hem. Op een vroege namiddag van april
kwamen zij per auto in het dorpje aan. Peetsen stond op de drempel te wachten en
zag de prachtwagen van ver komen. Hij holde dadelijk weer naar binnen om zijn
moeder te waarschuwen. Zij sloeg haar handen in elkaar en bleef roerloos achter de
ruitjes staan.
De wagen hield in de landweg vóór het erfje stil en Gladys wipte eruit. Zij droeg
een donkergrijs mantelpak en een zwart vilten hoedje. Zij stond ogenblikkelijk in
verrukking voor een overvloedig bloeiende seringstruik in de omheiningshaag en
stak er gulzig snuivend haar neus in.
- Hoe heerlijk! jubelde zij.
Ivan verzocht haar binnen te gaan.
Zij plukte vlug een paar gele narcissen uit het groene boomgaardje en stapte naar
het huisje toe. Moeder verscheen op de drempel.
- Ge zij welgekomen, Mevreiwe! groette Moeder nederig. -
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Kom binnen os 't ou b'lieft, Mevreiwe.
Gladys verstond natuurlijk niet wat Moeder zei, maar begreep dat het een
welkomstgroet was. Zij glimlachte heel vriendelijk en bood de oude vrouw een zak
pralines aan, die zij in de hand droeg. Meteen knikte zij naar Peetsen, die met vurige
wangen en stralende ogen roerloos van ontroerde bewondering naast de haard stond.
Ivan, bevend van emotie, groette zijn moeder en zijn broeder en volgde Gladys op
de hielen.
- O! Mevreiwe, dat 'n was toch nie nuedig! zei Moeder gans ontroerd, terwijl zij
de bonbonzak even opende. Zij had geen tijd om zich met haar zoon te bemoeien,
die ze sinds zolang niet gezien had. Haastig bood zij stoelen aan en zei:
- Zet ou os 't ou b'lieft, Mevreiwe. Zoede nie 'n gloazeken goeje versche melk
drinken?,
Vragend keerde Gladys zich tot Ivan om:
- Wat zegt uw moeder?
- Of u een glas lekkere verse melk wilt gebruiken? vertaalde Ivan.
Zij jubelde: - O! graag! zij was dol op melk, zo vers van de koe.
Peetsen werd terstond naar de kelder, gestuurd. Hij kwam toet de melk weer boven
gehinkt, terwijl Gladys was gaan zitten en nieuwsgierig in het nederig huisje rondkeek.
- 't 'n Es hier zue rijke niet of bij ou, nie woar, Mevreiwe? glimlachte Moeder.
Ivan moest weer vertalen:
- 't Is hier heel proper! glimlachte Gladys vriendelijk. - En de melk is heerlijk,
verrukkelijk! smulde zij proevend.
Zij keek door 't kleingeruite vensterraampje naar de bloeiende seringenstruik.
- En welke mooie bloemen! zei ze vol bewondering.
Moeder begreep wat zij bedoelde en riep tot Peetsen:
- Toe, Peetsen, hoast ou! Trekt al gauwe ne schuenen boekee veur mevreiwe.
Gladys keek door 't tweede raampje.
- En hier vlak tegenover is een groot buiten? veronderstelde zij.
Ivan deelde haar mede, dat daar het kasteel stond van me-
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neer Alexander, de dorpsburgemeester.
- Uw moeder moest daar zelf gaan wonen! lachte Gladys. Ook Moeder moest
hartelijk lachen, toen Ivan haar de woorden van zijn meesteres vertaalde.
- Mevreiwe 'n spreekt zeker nie anders of Frans? veronderstelde zij.
- Engels, Moeder, Engels! riep Ivan verbaasd over Moeders onwetendheid.
- Hajoajoa! zei Moeder.
Peetsen kwam binnen, het hoofd bijna verdwenen onder een reuzentuil geurende
bloemen.
- O! is dat voor mij! riep Gladys verrast.
Peetsen durfde haar de ruiker haast niet aan te bieden. Zij moest hem zelf! uit zijn
handen nemen.
- O! wat geuren ze heerlijk! juichte zij snuivend.
- Wa zeg ze? vroeg Peetsen.
- Da ze zue fijn rieken! antwoordde Ivan.
- Ze riek zij nog veel fijnder! zei Peetsen. En zijn grote ogen straalden.
Gladys keek naar Peetsen.
- Is hij zo gebrekkelijk geboren? vroeg ze meewarig.
- Ja, Mevrouw! antwoordde Ivan.
Moeder begreep waarvan zij spraken en zei:
- O, moar Mevreiwe, dat 'n belet hem nie van firm te wirken, zulle! Hij doe hij
hier al ons wirk huel alliene!
Gladys voelde medelijden. Zij opende haar sacoche en haalde er een briefje van
honderd frank uit.
- Kom, Peetsen, dat is voor u!
- O! moar Mevreiwe toch! gilde Moeder ontdaan. En Peetsen zelf trok zich als
verschrikt terug. Gladys moest het hem in de hand duwen.
Zij bleven nog een poosje. Ivan deelde vlug de goede berichten over Oculi en
Clotilde mede; en toen vroeg Moeder met een opgewekte glimlach:
- En zijde gij kontent van Ivan, Mevreiwe?
- Heel kontent! Heel kontent! bevestigde Gladys met overtuiging, toen Ivan,
gegeneerd en blozend, haar de vraag vertaald had.
Peetsens ogen glommen van bewondering. Hij kon slechts
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zijn blikken van Gladys afwenden om ze stralend op Ivan te vestigen. Hij was
bedwelmd door haar schoonheid en haar parfum en zijn trillende ontroering scheen
hij telkens, als een hulde, naar zijn broer over te brengen.
Gladys stond op en reikte Moeder en Peetsen de hand tot afscheid.
- Overmorgen mag uw zoon hier terugkomen en een hele week bij u blijven! zei
ze glimlachend.
Bij de mooie auto stond een groepje mensen in bewonderende afwachting te kijken;
en verder op de drempels van de huizen waren er nog meer. Moeder zag Lisatje Baere
en wenkte haar bij zich. Maar Lisatje kreeg een plotse vuurkleur en verdween in haar
huisje.
Gladys stapte in, met haar bloemenruiker in de hand. Meteen zag Moeder mevrouw
Alexander, loerend van achter een bos rododendrons in haar tuin en dicht bij 't kasteel,
op een hoogte, meneer Alexander steunend op twee stokken. Het was een gebeurtenis,
dat bezoek van Ivan met Mrs. Keane! Moeder voelde zich wel een ietsje trots.
Zacht zoemde de motor en Ivan schakelde in. De straatbengels stoven joelend
uiteen. Gladys keerde zich nog eens met haar liefste glimlach om. Peetsen stond als
van bewonderende ontroering aan de grond genageld.
Nauwelijks was de auto weg of Lisatje Baere verscheen in het huisje.
- Woarom 'n zijde toch nie ne kier komen zien? vroeg Moeder verwijtend.
Lisatje wou iets zeggen, maar zij kon niet. Haar wangen gloeiden en haar ogen
waren vochtig. En eensklaps, zonder schijnbare reden, barstte zij in tranen uit.
- Ha moar Lisa toch! schrok Moeder.
- Past op! riep Peetsen. - Mevreiwe es doar!
Uit haar tuin kwam mevrouw Alexander en stak de straat dwars over, naar Moeders
huisje toe.
- Es er gien belet? klonk haar scherpe stem.
- Kom moar binnen, Mevreiwe! zei Moeder voorkomend.
Lisatje was langs het achterhuis weggevlucht.
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XXXII
De nieuwe fabriek stond er nu: een reusachtig complex van roze gebouwen met
ontelbare vensters en zij was reeds volop in werking. De vervaardiging van een
automobiel, dat duurde slechts enkele uren en dagelijks werden zij met honderdtallen
afgeleverd. Een aantal Vlamingen werkten er onder toezicht van Oculi, die daar nu
onderdirecteur geworden was. Er heerste als een koorts door heel 't Amerikaanse
land. Iedere dag las men in de bladen van nieuw opgerichte fabrieken, terwijl te allen
kante wegen werden aangelegd waarover auto's raasden. Het reeds gejaagde
‘hurry-up’-tempo van vroeger was ontaard in een soort wilde gekkendans, die niemand
tijd meer overliet om nog iets rustigs aan te vangen. De gezichten stonden strak
gespannen, de hypnotische ogen zagen maar één doel: ‘money’ maken! Iedereen
maakte ‘money’. Men moest een verstokte dronkaard zijn als Mielke Vervaet of
Uncle Gerrit om niet rijk te worden. Oculi, Dzjeurens, Frank, Ivan, allen hadden
aandelen genomen in de nieuwe fabriek en zagen met de dag hun kapitaal verhogen.
Wat hun gronden betreft, daar was geen waarde meer voor te bepalen; men had
sommige percelen wel met goud moeten bedekken. Maria en Clotilde droegen
bontmantels en zijden japonnen en Oculi had reeds een automobiel voor eigen gebruik,
waarmee hij 's zondags naar Mishawaka, Longwood of Red Hill reed. Dan zaten zij
daar genietend aan het meer in een mooi restaurant te dineren en spraken van hun
toekomstig ‘money’ maken. Niet zelden ontmoetten zij er Ivan, die er Gladys in
alweer een nieuwe luxeauto met een paar vrienden heenbracht.
Ivan, die was nu de enige ergernis en schaduwzijde in hun ideaal geluksleven
geworden. Vooral Maria kon soms woedend tegen hem uitvaren. Wat bleef hij daar
als chauffeur,
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als gewoon knecht vegeteren, terwijl hij 't maar moest willen om zelf heer en meester
te worden! Maria had het niet langer in zich kunnen opkroppen. Eerst aan Oculi,
daarna aan Clotilde en aan Frank had zij verteld hoe het stond met de verhouding
tussen Ivan en Gladys. Een opschudding, toen ze dat hoorden! Oculi en Clotilde
bekeken hun broeder alsof zij een wonder aanschouwden. Alleen Franklin, als
vertegenwoordiger van het wettelijk gezag, moest afkeuren. Ivan zelf wist trouwens
niet, dat zij op de hoogte waren en begreep niets van hun vreemde houding tegenover
hem. Hij kreeg alleen geweldig het land aan Maria, die telkens weer met dezelfde
brommerijen voor de dag kwam.
- Gien domme loeder! Gie kalf da ge zijt! Ge loat de schuenste occoazie van ou
leven ongebruikt veurbijgoan! Ze zit op ou te wachten en ge 'n vroagt heur niet! Ge
zilt ou beetses deur 'n ander, loate pakken, gien uil die ge zijt!
Ivan, hevig gesard, wist niet wat daarop te antwoorden. 't Was onbegonnen werk
Maria diets te willen maken, wat hijzelf in het karakter van Gladys niet snappen kon.
- Och! loat mij gerust; ge 'n verstoa gij die dijngen niet! antwoordde hij telkens
met weerzin. Maar het scheve van de verhouding en zijn eigen onmacht maakten
hem wanhopig, terwijl hij ook wel voelde, dat de toestand zo niet duren kon. In zijn
slapeloze nachten dacht hij onfeilbare middelen uit om tot een of ander beslissing te
komen; maar 't was voldoende, dat hij Gladys vóór zich zag om al zijn moed te voelen
zakken. Hield hij ondanks alles, wellicht niet genoeg van haar om tot het uiterste
voor haar bezit te strijden? Misschien... hij wist het soms zelf niet meer en Maria
maakte hem dol. Hij wist alleen, dat hij diep en diep ongelukkig was. Soms had hij
willen vluchten, alles in de steek laten en vol heimwee, weer naar Vlaanderen
terugkeren, bij Moeder en bij Peetsen. Wat had hij nodig langer in Amerika te blijven!
Hij bezat reeds genoeg om ruim van te leven. Moest hij nog verder oppotten, zonder
enig doel, zoals Dzjeurens deed, die absoluut geen raad wist met zijn geld en
onbekwaam was offi ervan te genieten? Gladys!... Ja, hij hield toch wel van haar!
Zij was zo mooi, zij rook zo fijn, hij duizelde bij de herinnering. En als Gladys arm
was geweest zou hij hardnekkig, tot
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het uiterste, om haar gestreden hebben. Maar hij voelde, voelde, met onverbiddelijk
scherpe hevigheid, dat hij nooit anders dan een vluchtige gril van haar was geweest
en dat verlamde hem zo hopeloos, zo totaal. Hij lag soms in zijn bed te snikken van
machteloze ellende.
Aldus, in toenemende spanning, verliep de zomer. Na eindeloze tweestrijd met
zichzelf, had Ivan ten slotte aan zijn onzekerheid een grens gesteld. Hij twijfelde er
niet aan of Gladys zou weer, als naar gewoonte, een auto-winterreis naar Europa
ondernemen; en op die reis zou hij haar, ja dan neen, vragen of ze met hem wilde
trouwen. Was het neen, dan zou hij haar voorgoed verlaten en zich weer in 't vaderland
gaan vestigen. Dat stond nu vast in hem en dat gaf hem sterkte. Hij wachtte nu zonder
ongeduld de ontwikkeling van de gebeurtenissen af.
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XXXIII
't Was op een glanzende zondag van eind september. Gladys had hem opgebeld om
met haar naar Red Hill te rijden en ook Oculi had diezelfde dag met Maria, Frank,
Clotilde en Dzjeurens een ritje naar hetzelfde oord bepaald.
Oculi en zijn familieleden zaten reeds aan tafel, buiten, in een hoekje van de open
veranda, vóór een mooi uitzicht over 't meer, toen Ivan met Gladys in haar prachtauto
aankwam. 't Was Gladys die stuurde; zij zag Ivans verwanten, die zij van uiterlijk
kende en groette even, met een vriendelijke neiging. Toen wendde ze zich dadelijk,
terwijl Ivan de auto ging parkeren, naar een ronde tafel in de andere hoek van de
veranda en nam er plaats.
Oculi en zijn familie keken enigszins verwonderd op. Wat 'n idee van mevrouw
Keane om daar alleen te gaan zitten aan een tafel, die gedekt was voor vier! Maar
zij begrepen de bedoeling, toen een andere auto opreed, waaruit drie personen stapten,
die meteen naar Gladys toegingen en hartelijke handdrukken en groeten met haar
wisselden.
Maria smoorde een doffe kreet. Zij, en ook de anderen, herkenden terstond de
bezoekers. Het waren Mr. en Mrs. Pupke en... Mr. O'Healy, Gladys' vroegere
verloofde!
Maria keek naar Ivan om, om op zijn aangezicht zijn indrukken te lezen. Zij zag
hem in gesprek met de chauffeur van Mr. Pupke. Hij was zeer bleek en zijn ogen
staarden in de richting van zijn meesteres. Hij luisterde blijkbaar verstrooid naar de
woorden van de andere chauffeur. Hij trippelde ongeduldig heen en weer, als
onbekwaam een ogenblik rustig te blijven.
Maria legde van ontsteltenis haar vork en mes neer. Haar handen beefden; haar
mond stond halfopen, alsof ze naar adem snakte.
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- Ziede dat? Hedde da nog oeit gezien! slaakte zij dof.
Clotilde keerde zich half om te kijken; Oculi glimlachte, met een soort pijnlijke
grijns. Frank hield zich afzijdig.
- Den onzen hee te troage geweest! fluisterde Oculi.
- Da kalf! Dien domme jongen! bromde Maria.
Clotilde zei niets, 't gezicht een beetje triestig.
Het viertal, aan de ronde tafel, was gaan zitten. Van op haar plaats kon Maria, op
een afstand, alles waarnemen. Zij zag het triviaal figuur van Mr. Pupke, die met zijn
waaierige baard, zijn dik buikje en zijn korte, schrale beentjes, op een duiveltje uit
een springdoos leek. Zij zag zijn dikke, blonde vrouw, amechtig hijgend in haar
opbochelend corset; en vóór al zag zij Mr. O'Healy en Mrs. Keane: hij vet en rood
met wit-en-zwarte ruitjesbroek en prachtige, opgekrulde, donkere snor; zij, slank en
elegant, in wit en zwart van late rouw, de fijne handen vol ringen, een donkerbruin
bont los over haar schouders. Zij praatten allen vrolijk en gezellig onder elkaar; men
kreeg de indruk van een tafeltje met beste vrienden.
Maria kon geen brok meer eten. Haar grote ogen staarden als in verslagenheid
naar het opgewekte viertal en haar teint, anders zo levendig, was mat van aandoening.
- Da menier Keane dá moest zien! Da menier Keane dá moest zien! Zijn wijf mee
al zijn duedsvijanden! herhaalde zij voortdurend. En toen keek zij weer om naar Ivan,
die achter in de veranda met de chauffeur van Mr. Pupke zat te eten, alsof ze hem
zeggen wilde: - Ziet ge nu wat ge gedaan hebt; azue ou schuene beetjes loaten pakken!
Ivan zag er uit of hij ziek was. De foltering stond op zijn trekken te lezen, terwijl
hij met wanhopige inspanning naar het gepraat van zijn makker luisterde. Zodra hij
met zijn maaltijd klaar was stond hij op en zonder naar het tafeltje van zijn
familieleden te komen daalde hij af naar de oever van het meer en verdiepte zich
daar in zijn eenzaamheid.
Niets wist hij af van die voorgenomen, gezamenlijke lunch. Het was hem als een
slag op 't hoofd gevallen, toen hij O'Healy met de Pupkes naar haar tafeltje zag komen.
't Was hem te moede of zij hem belogen en bedrogen had. Hij wist wel dat O'Healy
destijds met Gladys verloofd was geweest;
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doch haar huwelijk met Mr. Keane had dat alles verbroken; dat alles behoorde tot
een lang voorbij verleden en nooit had hij er zelfs in de verste verte aan gedacht, dat
men die verbroken banden weer kon aanknopen.
Hadden ze die nu werkelijk weer aangeknoopt of was het slechts een hersenschim
van zijn ontredderde geest? Gold het niet een doodgewoon zakendejeuner, zoals
business-mensen wel meer doen? Zij waren immers geassocieerden; hun beider zaken
waren één grote zaak geworden! Niets was natuurlijker dan dat ze met elkaar eens
rustig en gezellig praatten! Hij trachtte zichzelf te beredeneren, maar het ging niet.
Hij voelde zich bedot, verraden. Ook Maria voelde het, was er zeker van; hij had 't
gezien aan haar ontsteld gezicht!
Gejaagd liep hij langs de oever van het meer, waar alles vreugd en opgewektheid
was. Nog nooit was er glanzender, prachtiger Indian-summerdag geweest. Het heldere
water lag hemelsblauw onder de blauwe lucht en de rode en oranje bomen
weerspiegelden zich erin als decors van feeërie. De blanke villa's glinsterden tussen
hun lovers en bloemen en de wandelaars droegen nog hun zomerse kleren: witte
japonnen, witte broeken en strooien hoeden. Hier en daar lag een zeilschuitje haast
roerloos te dobberen of schoot een motorbootje snel voorbij, als een acrobaat die
zijn kunsten vertoont.
De prangende tegenstelling van zijn smart met de omgevende geluksatmosfeer
deed hem weer zo vinnig-scherp als in de eerste maanden de bodemloze diepte van
zijn heimwee voelen. Ware hij alleen geweest, hij zou snikkend aan de oever van 't
water ineen zijn gezakt. Hij voelde zich weer zo verlaten, zo eenzaam. Hij snakte
naar iets, dat hij niet uitdrukken kon, iets dat uit de diepste diepte van zijn ziel naar
boven drong. Hij had dood willen zijn, of hij had willen vluchten, vluchten, ver van
haar, die hij zo vurig begeerde, ver van zijn familieleden, waaraan hij anders zo
gehecht was. Hij was zwak als een kind van ellende.
Zo kon hij het leven niet verder dragen. Nu of nooit was het ogenblik gekomen,
dat hij weten moest en weten wilde. Wat er ook gebeurde, spreken zou hij, nog
diezelfde avond. Opeens was dat besluit onwankelbaar-vast in hem genomen.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 3

995
Hij keerde terug naar het restaurant en zag de beide tafels nog bezet: die van Gladys
en die van zijn familieleden. Hij voegde zich tot de laatste en nam er met een gemaakte
glimlach plaats. In stilte keken zij hem aan en hun stilzwijgen zei meer dan duizenden
woorden. Vooral het gezicht van Maria was als een stomme akte van beschuldiging
tegen hem. Zij spraken over onverschillige dingen, over zaken waarmee hun geest
zelfs geen ogenblik ernstig bezig was. Het niet-uitgesprokene vervulde, beheerste
hen geheel. Maria's blik stond onafgewend gevestigd op de tafel aan de overzijde
van de veranda.
Er was daar beweging gekomen. Gladys was glimlachend opgestaan en drukte
handen. De stemmen klonken levendig opgewekt. Ivan ving haar afscheidsblik aan
O'Healy op en sidderde. Hij haastte zich bevend naar zijn auto.
De Pupkes en O'Healy reden de eersten weg. Zij groetten in het omzwenken van
de auto wuivend met de hand. O'Healy keerde zich nog eens naar Gladys om. Maria's
bleek gezicht wendde zich naar het bleek gezicht van Ivan.
Gladys zou weer zelf sturen. Ivan hielp haar in de wagen en sloot het portier. Hij
wipte naast haar, keek naar zijn familie niet meer om, terwijl Gladys toch weer in
het voorbijrijden even groette.
Een glanzende oranjezon zonk stralend in het blauwe westen. De gouden en
purperen bomen stonden roerloos te gloeien. Het meer vonkte. Geruisloos zoemde
de mooie wagen over de gladde weg. Haar parfum mengde zich bedwelmend in de
avondgeuren. Ivan sloot de ogen van droefheid. Het stormde in zijn binnenste.
Wanneer zou hij 't haar vragen, nu, in de eenzaamheid, of straks, als ze thuiskwamen.
Nu! Nu! Nu! riep in hem een dringende stem. Nu of nooit, want eenmaal terug is er
geen gelegenheid meer! Hij hijgde; een floers kwam hem vóór de ogen en eensklaps
hoorde hij een stem, zijn stem, maar een stem, die hij niet meer als de zijne herkende
en die vroeg:
- Mevrouw, gaan wij deze winter weer een rondreis door Europa maken?
Waarom vroeg zijn stem juist dát, terwijl hij heel iets anders wilde vragen? Hij
wist het niet; 't was werktuiglijk gebeurd;
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en na een poos, als in een droom, hoorde hij háár stem, die antwoordde:
- Ik denk het niet, Ivan; waarom?
Waarom? Ja, waarom? Dat enkele korte woord leek hem onmogelijk te
beantwoorden. Hij staarde haar even in een soort verwildering aan en zei:
- Om het te weten.
Zij keek hem van terzijde aan, in trager tempo van de motor. Zij zag zijn ontstelde
gelaatstrekken en schrikte ervan.
- Voelt ge u niet goed, Ivan?
Een plotse snik brak in zijn keel.
- Ik wou dat u arm, doodarm was! kreet hij dof.
- Waarom? vroeg ze verbaasd.
- Omdat ik dan met u zou kunnen trouwen.
Er was een lange, doodse stilte. Hij had iets gezegd van wat hij zeggen wilde. Hij
loosde een diepe, zware zucht. Zijn lippen trilden.
Zij was ineens heel bleek geworden en haar gezicht stond strak en ernstig. De
wagen liep nog langzamer.
- Ivan, zei ze met doffe stem; - ik ben zwak geweest; ik heb niet goed met u
gehandeld en nu spijt het mij zo.
Hij luisterde, roerloos, ademloos.
- In de opwinding van onze eerste reis, en toen ik u verliefd en ongelukkig voelde,
heb ik gedaan wat ik niet had mogen doen. Het is mijn schuld, alleen mijn schuld.
Ik was getrouwd met een oude man, die wel goed voor mij was maar die mij niet
kon geven, wat een jonge vrouw verlangt. Zo heb ik u genomen; de omstandigheden
hebben meegewerkt. Gij hebt mij verkwikt; ik heb u genomen zoals ik een cocktail
nam, om mij te verjongen, om mij op te fleuren. Ik heb ongelijk gehad.
- En nu wilt ge mij niet meer! snikte, hij dof. - Nu gij een ander hebt.
Zij keek hem aan, strak, zwijgend.
- Ik ben zo ongelukkig, zo diep ongelukkig! jammerde hij. - Ivan, zei ze na een
poos, - ik weet wie ge bedoelt en ik zal u dadelijk bekennen, dat ik altijd van hem
gehouden heb. Hij was mijn eerste grote liefde en ik heb hem nooit geheel vergeten!
Weet ge wel, Ivan, dat ik veel ouder ben dan gij, dat
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ik reeds grijze haren krijg? En dat ik nu voor 't eerst de ernst van 't leven ben gaan
voelen?
- Gij zijt schoon als een godin! riep hij schreiend.
- Ivan, voer ze met zachter stem voort, - gij zoudt met mij niet gelukkig kunnen
zijn; niet alleen door het verschil van stand, fortuin, opvoeding en leeftijd, maar
omdat wij als 't ware tot twee, gans verschillende werelden behoren. Gij zijt van uw
land en ik van het mijne. Er ligt een afgrond tussen beide. Dat heb ik zo gevoeld,
toen ik in uw eigen streek was, toen ik uw goede, oude moeder en uw broertje zag.
Ik zou er niet kunnen aarden, ook niet met iemand van mijn stand, ook niet op het
prachtig kasteel van meneer Alexander; niet omdat ik mij beter acht, maar omdat ik
anders ben, begrijpt ge, ánders! Geloof mij, Ivan, treur niet om mij, ge zoudt met mij
niet gelukkig zijn. Ik zal altijd alles voor u zijn en voor u doen wat ik kan, maar dát
niet meer; en gij zult er mij later dankbaar voor zijn. Geef mij uw hand, Ivan, en
vergeef mij mijn vroegere lichtzinnigheid en zwakheid!
Hij gaf haar zijn bevende hand en zij knelde die, warm. Hij keek tot haar op en
zag, onder haar hoedje, in haar kapsel, twee grijze haren. Hij voelde plotseling 't
verschil, de afstand. Aan dat verschil in leeftijd had hij nooit gedacht. Nu zag hij,
dat 't bestond. Vreemd-koel werd hij er eensklaps onder. Zijn hart joeg minder angstig;
hij mat de afgrond die hen van elkander scheidde. Die mooie vrouw, die hij zo vurig
had verlangd, misschien toch hield hij niet zo diep en sterk van haar als hij gedacht
had. Misschien... misschien als hij haar niet meer zag, zou hij haar niet zo hopeloos
missen! Misschien zou hij in haar verlies zich troosten en weer zichzelf worden,
zoals hij vroeger was...!
Voelde zij instinctmatig wat in hem omging en wat hij wellicht nodig had om te
genezen? Zij zei, na een ogenblik peinzend stilzwijgen:
- Gij moest nu maar alleen eens voor een tijdje naar uw land teruggaan, Ivan. Mag
ik voor uw reis heen en weer en voor de verblijfkosten zorgen?
Hij schrok. Hij voelde het definitieve van de scheiding. Nooit zou hij bij haar
terugkeren; nooit, dat wist hij; het kon niet anders. Weer snikte hij en zijn handen
krompen van
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ellende in elkaar. Hij wenste dood te zijn.
Zij kwamen in 't zicht van de stad; en nu moest hij zich wel beheersen. Zwart, met
hier en daar rood-tintelende ruiten, tekenden de hoge gebouwen zich fantastisch
tegen de oranje westerhemel af. Zij spraken niet meer. Zij stuurde met gespannen
aandacht door de drukte van auto's, rijtuigen en zondagswandelaars en reed langzaam
het erf op. De huisknecht kwam buiten om haar uit de wagen te helpen. Ivan reed
naar de garage.
In het houten huisje, waar zij allen bij elkander zaten, heerste een gedrukte stemming.
Zij staakten hun gesprek, toen Ivan binnenkwam en keken hem ondervragend aan.
Hij aarzelde een ogenblik; toen zei hij:
- 't Kan gebeuren da 'k binnen kort nog ne kier were noar Europa goa!
- Mee medám! riep Maria plotseling opjuichend.
- Nien; alliene!
De verslagenheid viel over 't gezelschap. Zij keken hem allen aan of hij een grote
ramp verkondigd had. Er was een ogenblik doodse stilte.
- 'k Krijge drij of vier moanden vakantie! lichtte hij toe.
Oculi keerde zich half op zijn stoel en zei:
- Dzjeurens es uek van plan om veur nen tijd noar de ‘old country’ te goan. Ge
zoedt meschien te goare keune reizen! - Meschien! zei Ivan droog.
En weer viel de benauwende stilte, terwijl zij elkander aankeken.
Eensklaps stond Maria met een snik van haar stoel op en verdween haastig in de
kamer daarnaast. Verbaasd, verschrikt bijna, keken zij allen op.
- 't Es wel de moeite weird van doarveuren te schriemen! riep Ivan geërgerd en
geprikkeld.
Waarvóór Maria schreide duidde hij niet nader aan, maar zij begrepen het allen.
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Derde deel
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I
De ruime gelagkamer van het Hof van Oostenrijk, de deftige herberg vlak tegenover
het kerkplein, was vol mensen... Selevie, de flinke waardin, kon niet bijtijds bedienen.
Men zag haar ronde vormen, onder de spannende lichte katoenen japon, voortdurend
heen en weer draaien. Haar wangen gloeiden, terwijl zij, de armen uitgestrekt, met
het grote presenteerblad vol glazen tussen de drukke groepen laveerde. De zaal was
vol lawaai en rook, en plasjes drank en schuim lagen hier en daar over de rode
tegelvloer gespat.
Ivan en Dzjeurens waren de oorzaak van al die buitengewone bedrijvigheid. Het
was bekend, dat zij drie dagen tevoren in Wemelbeke waren aangekomen; men had
ze goed gezien die ochtend in de hoogmis en ze daarna gevolgd in de bekende herberg,
waar zij een glaasje gingen gebruiken.
De grote nieuwsgierigheid ging eigenlijk nog meer naar Dzjeurens dan naar Ivan.
Men had Ivan de vorige zomer reeds gezien, toen hij met zijn mooie mevrouw in
haar prachtauto zijn moeder was komen bezoeken; maar Dzjeurens!... o, het leek wel
eeuwen geleden; men herkende hem haast niet meer. Men wist, dat hij rijk geworden
was, heel rijk, schatrijk; doch wie hem vroeger in het dorp gekend hadden als
koewachtertje, als schooiertje, konden, wilden het haast niet geloven. En toch, zo
moest het wel zijn, want wie anders dan een rijkaard, zou bij het binnenkomen aan
Selevie gezegd hebben: - Selevie, vroagt aan al wie binnenkomt wat ze veur mijn
rekening willen drinken! Hij zat met Ivan bij een raam aan een tafeltje, elk met een
glas port vóór zich en de getrakteerde boeren kwamen met hen aanklinken en
luisterden naar de verhalen.
Dzjeurens vertelde. Hij vertelde over Amerika. Hij was gekleed als een fijne
meneer, met verlakte schoenen en diaman-
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ten hemdknopjes. Hij rookte een sigaar, die heerlijk geurde en hij praatte kalm en
langzaam, op de zangerig-lamijnachtige toon, die hij in Amerika geleerd had.
Dat alles in Amerika veel groter, rijker, mooier, beter was dan in het arm, oud
Vlaanderen, hoefde hij niet eens te zeggen: dat sprak vanzelf uit zijn verhalen. Maar
hij illustreerde zijn woorden met enkele voorbeelden en die klonken als een klok. Bij veurbeeld nen ijzeren wig, zei hij; - doar 'n hedde gulder gien gedacht van!
Tusschen New York en Washington liggen d'r acht routen neffens mallekoar: vier
op, vier af, trafiekke dag en nacht, zonder ophouen! 'n Hotel, doar 'n hedde gulder
gien gedacht van! In 'n Amerikoans hotel keunt g' alles krijgen, alles da ge weinschen
of peizen keunt, dag en nacht. 'k Was ne kier gelogeerd te New York in 'n hotel bij
de River; 'k moeste huel loat uitblijven, dien oavend, en 'k vroeg aan de manager of
't hotel tusschen drij en viere van den uchtijnk nie 'n zoe gesloten zijn. Hij schoot in
mijn gezicht in ne lach: 't es mier dan vijfentwintig joar geleen, zei hij, dat de deure
van ons hotel toe geweest hee!
De boeren luisterden, roerloos van spanning, hun pijp scheef in de mond, geboeid
tot in het ongelooflijke, doch eigenlijk maar half gelovend al die wonderen, waarvan
Dzjeurens zo gul vertelde. Het kon hen trouwens ook niet zo bijzonder veel schelen;
het was hun toch te machtig wat zij hoorden en zij hadden geen punten van
vergelijking; doch één ding was vast en tastbaar: Dzjeurens, tien jaar tevoren
vertrokken als een arme bedelaar, zat daar nu als een schatrijke meneer en dat
overweldigde hen. Te weten, hoe hij het zover gebracht had was eigenlijk het enige
wat hun belang inboezemde en zij konden niet nalaten het hem te vragen.
- 'k Hè chance g'had in real-estate-speculaties! zei Dzjeurens zelfbewust
glimlachend.
Zij verstonden hem niet. Hij moest het hun nader uiteendoen. Toen begrepen zij
en hoofdknikten gewichtig.
- 'k Schatte da 'k den dag van vandoage zeven honderd duzend dolloars weird ben!
lamijnde Dzjeurens.
Zij begrepen, dat hij zoveel bezat en een gemurmel van eerbiedige bewondering
ging op.
- Joa moar, lamijnde Dzjeurens glimlachend naar Ivan wij-
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zend: - den dienen es uek al wel 'n twie à drij honderd duzend dolloars weird!
De blikken van bewondering vestigden zich op Ivan, die ietwat gegeneerd de ogen
neersloeg.
- Toch nie mee chauffeur te zijn! riep een stem.
- Uek in real estate! zei Dzjeurens.
Een man riep opgewonden:
- Ge zoedt gulder gemakkelijk menier Alexanders kastiel keune kuepen!
- We zoen keunen! lamijnde Dzjeurens.
Een ander vroeg:
- Wa goade gij nou doen mee al ou geld, Dzjeurens?
- 'k Goa ienige moanden in de ‘old country’ reizen: Frankrijk, Duitsland, Itoalden,
Spoanje; ne kier zien wat dat er op de weireld es.
- En Ivan!
- Ivan goa were noar Amerika os zijn vakantie om es; moar 'k zoe willen dat hij
iest mee mij meereist.
Ivan schudde gedrukt het hoofd.
- 'k Hè al zue vele gereisd! zei hij.
Er was een stilte. Dzjeurens gaf een wenk aan Selevie, dat ze nog eens de glazen
vullen zou.
- Joa moar, joa moar, riep eensklaps een brommig oud boertje, - ge 'n zil mij nie
wijsmoaken da iederien die noar Amerika trekt zuk 'n fortuene moakt. 'k Hè onlangs
g' huerd van Mielke Vervoat...
Dzjeurens hoofdknikte:
- Da spreekt vanzelf. Moar ge 'n meug nie vergeten da Mielke nen dronkoard es!
- Ivan! riep eensklaps een harde stem, - Ou medám zal zeker hoast hirtreiwen!
't Viel als een steen, die ploft, en Ivan kreeg een vuurrode kleur.
- Dat 'n weet ik niet! antwoordde hij gegeneerd.
Dzjeurens keek hem aan en glimlachte heimelijk. Zou hij er iets van afweten?
dacht Ivan.
De torenklok sloeg twaalf uur en de boeren, hun nieuwsgierigheid voldaan,
begonnen af te trekken. Alleen het brommig boertje vroeg nog even:
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- En den boerestiel, Dzjeurens, hoe goat dat doarmee in Amerika?
- Oewell! zei Dzjeurens zelfgenoegzaam op zijn stoel achterovergeheld, - nen boer
es in Amerika nen hiere!
- Eten z' alle doagen vlies? vroeg 't boertje.
- Ha joa z' zulle! En eiers en toarten uek! Alle doagen ‘cakes’, da zijn toarten!
lamijnde Dzjeurens.
- O, gie verdomsche leugenoare! gilde 't boertje.
De nog aanwezigen barstten in een lachbui los, maar Dzjeurens nam het kwalijk
en maakte zich heel boos.
- Ge 'n moet het mij nie vroagen os ge mij nie 'n wil gelueven! zei hij een kleur
krijgend.
- Es 't woar, Ivan? vroeg het boertje.
Ivan bevestigde, dat het de zuivere waarheid was.
Het boertje, niet overtuigd, was toch wel geschokt in zijn pessimistische mening
en droop langzaam met de anderen af. - 'k Zal 't gelueven as ik het zie! hoorden
Dzjeurens en Ivan hem in het portaal nog pruttelen.
Moeder verwachtte hen voor het eten en de tafel stond keurig gedekt met een
wit-en-blauw geruit kleedje en een fles rode wijn in het midden. Moeder had zelf
gekookt, door Peetsen geholpen. Haar mager gezicht zag blakend-rood van bij de
kachel te staan.
- Zet ulder, jongens! nodigde zij vriendelijk.
Er was soepe-mee-bollekes, bouilli met aardappels en varkenscarbonaden met
worteltjes. Als toespijs: rijstpap.
't Was iets ontzettends om Dzjeurens te zien eten. Hij ‘sloeberde’ zijn eten binnen,
net Oculi.
- Ha moar Dzjeurens, jongen, ge 'n moet gij ou azue nie hoasten, w' hên wij al
onzen tijd! zei Moeder goedig.
Dzjeurens vertraagde even, maar kreeg al spoedig weer zijn schrokkend tempo,
tot hevige belangstelling van Peetsen, die de ogen van hem niet afwendde. En
eensklaps werd het de kleine gebochelde te machtig: hij legde vork en mes neer en
barstte in een overweldigende lachbui los.
- Peet! Wa doede gij? bromde Moeder.
- 't Es omdat Dzjeurens hem zue wrie zier hoast! gillachte Peetsen.
Dzjeurens nam het geenszins euvel op.
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- We zijn wij dat azue geweune in Amerika! glimlachte hij vergoelijkend. - Time is
money, tijd es geld! zeggen d'Amerikoanen.
- Ha moar jongens toch! verbaasde zich Moeder. En tot Peetsen, streng:
- Ala, Peet! 't Es nou genoeg, zulle! Ge moet ou manieren houen!
Peetsen bedaarde en Dzjeurens, verzadigd, zocht naar een gemakkelijke houding
op zijn stoel. Hij had het benauwd, wist niet goed hoe zich te wenden of te keren.
Eindelijk had hij 't gevonden: de rug scheef tegen de leuning, de beide voeten op een
andere stoel.
- Joajoa, zet ou moar op ou gemak, jongen! goedkeurde Moeder. - Wilde meschien
'n beetse rusten op 'n bedde? stelde zij voor.
Doch neen, daaraan had Dzjeurens geen behoefte. Een grote sigaar scheef in de
rechter mondhoek, de ogen halfdicht onder het lastig digereren, vertelde hij verder,
met zijn lamijnachtige stem, over Amerika. Eigenlijk wist hij niet zo heel veel te
vertellen, want schokkende gebeurtenissen waren daar voor hem niet voorgevallen;
hij was rijk geworden door gelukkige speculaties in ‘real estate’, dat was 't
voornaamste; ja, hij was heden ten dage ruim zevenhonderd duizend dollar waard
en zijn fortuin zou met de dag nog stijgen; hij kon nu verder leven zoals hem dat
behagen zou.
- Ge zoedt ou nou moeten 'n vreiwemeins zoeken! meende Moeder.
Dzjeurens trok een vreemd gezicht. Neen, daar had hij vooralsnog geen zin in. Hij
hield van zijn vrijheid. Alleen zijn was meester zijn! meende hij. - Ivan! zei hij; Ivan, den dienen zoe moeten treiwen!
- Da zeg ik uek! riep Moeder met overtuiging. - En ik weet 'n schuen, broaf meiske
veur hem!
- Wie datte? vroeg Peetsen met stralende ogen.
- Gij zij nog te jonk om doarin mee te klappen! snauwde Moeder.
- 'k Weet 't toch! jubelde Peetsen. - Die schuene medám woarmee dat hij hier
passeerde joar geweest hee!
- Ge zij gij zeker zot, jongen! bromde Moeder.
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Ivan zat op de pijnbank. Hij voelde Dzjeurens' blik spottend op hem gericht en hij
zag Peetsens ogen glinsteren. Hij was diep ongelukkig. Hij had kunnen schreien. Hij
begreep duidelijk genoeg welk meisje zijn moeder bedoelde: Lisatje Baere! Maar
hoever stonden zijn gedachten van dat lieve kind! Hij nam het Moeder kwalijk, dat
zij daar zelfs bedektelijk op zinspeelde. Hij was nog zo vol van het ander, voor hem
onbereikbaar ideaal.
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II
Dzjeurens bleef drie dagen te Wemelbeke op logies in 't Hof van Oostenrijk. Toen
had hij er genoeg van. Hij lamijnde, dat hij nu alles gezien had op zijn geboortedorp
en dat niets meer hem daar kon interesseren. Hij kon er ook niet aan wennen, dat hij
geen badkamer had in 't landelijk hotelletje en dat er geen cinema was. Hij zou liever
dood zijn dan daar te leven, zeurde hij. Met drang, doch tevergeefs, poogde hij nog
eens Ivan op reis mee te krijgen.
Nu was Ivan alleen met Moeder en met Peetsen op het kleine boerderijtje. Het
leven, dat hij daar nu leefde was 't zelfde, dat hij vroeger had gekend. De dingen
schenen maar nooit te veranderen in 't oude Vlaanderen. Alles ging er rustig,
langzaam, in een soort van lethargie. 't Was 's ochtends vroeg opstaan om de koe en
de geiten te melken en te voederen; 't was naar de akker gaan om er te werken; 't was
om twaalf uur terugkomen voor 't eten; het was 's namiddags weer hetzelfde doen
en 's avonds vroeg naar bed. Zo kwamen er zes eentonige gelijke dagen in de week.
En dan was daar de zondag, die afwisseling bracht. 's Zondags ging men naar de
hoogmis en daarna naar een paar herbergen, waaronder steeds het Hof van Oostenrijk.
Men kon er met de kaart of op het biljart spelen en luisteren naar de nieuwtjes van
de dag. Dat was alles. 's Namiddags had men niets te doen dan wat te zitten of te
liggen rusten, of eens wandelend rond het akkertje te gaan om te zien hoe de
veldvruchten gedijden. Dat was alles. Ook 's zondags ging men vroeg naar bed, omdat
men 's anderendaags alweer vroeg op moest zijn. Het leven stond stil in oud
Vlaanderen.
Toen Ivan in de Amerikaanse drukte leefde, had hij zo dikwijls naar die rust en
die vrede gesnakt. Nu hij daarvan genieten kon, voor weken nog, snakte hij soms
weer naar het
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gejaagd-rumoerige Amerika. Hij dacht aan de avonden vol leven in 't houten huisje,
waar altijd drukte en bezoek was; aan de geestige opgewektheid van Maria, aan het
gepraat van Oculi, aan de gezelligheid met Franklin en Clotilde, aan de gekke
verschijning af en toe van Uncle Gerrit en Mielke Vervaet, aan het gelamijn van
Dzjeurens. Men kon zich in Amerika vreemd en heimweeïg voelen; zich vervelen
deed men er nooit. Er was geen tijd voor. In Amerika had men nooit tijd genoeg; in
oud Vlaanderen steeds tijd te veel. In oud Vlaanderen waren er mensen, zoals meneer
Alexander, die nooit in hun leven iets uitgevoerd hadden; in Amerika was zo iets
ondenkbaar. In Amerika was te weinig rust; in oud Vlaanderen te veel rust. Het waren
twee vreemde werelden, die eigenlijk niets van elkaar konden begrijpen.
Tobberig dacht Ivan daarover na en meteen dacht hij ook weer aan Gladys en aan
wat zij in zijn leven was geweest: een wereld op zichzelf; een wereld waar hij even
was binnengetreden en die hem toch voor altijd vreemd moest blijven. Een droom,
een illusie, een ideaal, een feeërie, die hij een poos in werkelijkheid geleefd had,
maar die geen duurzaamheid kon hebben, dat voelde hij zo knijpend-duidelijk, nu
hij, wel voor altijd, van haar gescheiden was. Hij kon bij haar terugkeren, en zou
terugkeren, maar dát wat eenmaal was geweest, zou toch nooit meer bestaan!
Hij zelf wist niet of hij er nog wel zo diep om treurde. Hij wist niet, als iemand
hem gezegd had ‘Gij hebt ze weer terug!’ of hij wel van geluk en geestdrift zou
gejubeld hebben. Misschien? Misschien ook niet! 't Was soms zo vreemd in hem; er
waren zulke diepe tegenstrijdigheden! En toch zou hij nog om haar lijden, dat
voorgevoelde hij. Hij kon zich niet voorstellen, hoe dat zijn zou als hij haar terug
zou zien. Hoe moest dat, met die andere man naast haar met wie ze nu waarschijnlijk
zou hertrouwen? Was het mogelijk, was het denkbaar dat hij, Ivan, nog bij haar bleef?
't Scheen hem onmogelijk en toch, zolang zij niet zei: ‘Het kan niet nieer!’ moest hij
maar afwachten.
Hij leefde in afwachting...! Elke dag verwachtte hij een tijding, van haar, van zijn
familie, die hem een beslissing brengen zou. Maar niets kwam en zelf durfde hij niet
te schrij-
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ven. Wat zou hij ook schrijven? Wat zou hij vragen? Hij had drie maanden vakantie
en na verloop van die tijd moest hij terug in zijn betrekking. Dat was alles. Meer
hoefde er niet over gezegd of geschreven.
Dat besef ging van lieverlede sterker in hem doordringen en gaf een gevoel van
rust, dat hem beter van zijn terugkeer in het oud familieleven liet genieten. De dagen
schenen hem niet meer zo eindeloos lang en vervelend, en het eenvoudig bestaan
om zich heen niet meer zo saai en onbeduidend. Een zachte liefde en belangstelling
herleefde in hem, voor zijn oude moeder, voor zijn gebrekkig broertje, voor de mensen
uit hun dagelijkse omgeving. Hij voelde weer de mogelijkheid van geluk in nederige
eenvoud; en als Lisatje Baere somtijds 's avonds kwam een praatje maken wist hij
de intieme bekoring, die van haar uitging, te waarderen. Dan liet hij in de schemering,
terwijl zij allen buiten op de drempel in de avondstilte zaten, zijn gedachten gaan als
dromen. Het was zo zalig stil en vreedzaam in de lentelucht vol zoete geuren. De
westerkim smolt weg in roze wazigheid; de fruitbomen spreidden hun bloeiende
tuilen open en meikevers gonsden geruisloos heen en weer. Het waren alom als zachte
fluisteringen, als tedere aanmaningen tot kalm en bescheiden geluk. En in de
schemering keek hij van terzijde naar Lisatje en liet zich meeslepen in bespiegelingen.
Haar fijn profiel tekende zich vagelijk in het halfduister af. Haar blonde haren, die
licht om de slapen kroesden, hadden doffe glanzingen, als van tanend goud. Hij dacht
aan haar donzig-zachte wangen en dat het zoet zou zijn die te aaien en te zoenen. Hij
voelde als 't ware de ongerepte maagdelijkheid van haar nog ietwat tenger figuurtje.
Zij was een heel jong meisje nog, fris als de geurige appelbloesems boven hun
hoofden. Hij wist, dat zij hem heimelijk liefhad en 't was alsof een schat daar naast
hem lag, waarnaar hij maar de hand moest uitsteken. Hij dacht, hij dacht! Hij en
Lisatje samen voor het leven verenigd! Het kon; hij moest maar willen; hij moest
maar nemen! De nacht daalde over hun stille gevoelens; vleermuizen zweefden
geruisloos, als zoekende zielen heen en weer en in de lusttuin van meneer Alexander
zongen zo plechtig de verliefde nachtegalen. In sprakeloosheid scheen zoveel gezegd
te
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worden; allen voelden in peinzend stilzwijgen een groot geheim om zich heen.
Moeder, de ogen op de sterrenhemel, zat als naar een openbaring te wachten en
Peetsen bleef zo roerloos-stil, alsof hij bang was door een woord of een gebaar de
mysterieuze bekoring te storen. Amerika leek nu zo ver, zo eindeloos vaag en ver
en Gladys een zo vreemde schim, alsof zij nooit in werkelijkheid bestaan had. En zo
kwam het als vanzelf op een avond, dat hij, in de zoete schemering op de huisdrempel
naast Lisatje gezeten, zijn hand legde op de hare en er die in zachte drukking liggen
Het. Zij keek hem aan en haar ogen spraken. Zij drukte zwijgend zijn vingers en iets
zaligs stroomde door hun beider lichaam. Noch moeder, noch Peetsen konden iets
zien; maar 't was alsof zij het onuitgedrukt voelden. Zij bleven roerloos, heilig stil,
terwijl het diep mysterie om hen heen zweefde.
Dat duurde zo een hele poos. Toen vroeg Moeder iets zeer gewoons en
onverschilligs aan Peetsen, die zakelijk antwoordde en even opstond om te gaan
halen, wat Moeder verlangde. En zij wisten beiden zonder verdere woorden, dat iets
groots en plechtigs was gebeurd.
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III
Hun brieven hadden elkander gekruist: de brief waarin Gladys hem het weten, dat
Mr. O'Healy haar zijn chauffeur had afgestaan; en die waarin Ivan haar meldde, dat
hij zich verloofd had en voorlopig niet van plan was naar Amerika terug te keren. In
't briefje van Gladys, dat kort was, stak een cheque. Zij betaalde hem twee jaar voluit
salaris, plus een som als cadeau: alles bij elkaar een klein fortuintje!
Moeder sloeg de handen van ontroering in elkander. - Azue 'n broave medám!
jubelde zij. Peetsen kreeg een kleur en had iets als een uitdrukking van verslagenheid
in zijn grote ogen.
- Wa zegde doar wel van, Peetsen? vroeg Ivan glimlachend. - Ha, dat 't wrie veel
es! antwoordde Peetsen. Maar meteen keerde hij zich, als gegeneerd, half om.
- Ge zegt doar zue weinig over. Es 't ou goeste niet dan? riep Ivan verwonderd.
- Bah joa 't, moar...
- Moar watte?
- 'k Zoe 't toch nog liever anders g'had hên!
- Hoe anders, Peetsen?
- G' hoadt mee die schuene medám moeten treiwen, in ploatse van mee Lisa! zei
Peetsen. En meteen keerde hij zich gans om.
Moeder en Ivan stonden als verstomd.
- Ha moar Peet, ge zij gij zot! riep Moeder.
- 'k 'n Ben ik nie zot! antwoordde Peetsen naar de voordeur hinkend.
Een wolk kwam over Ivans gezicht. Hij voelde plotseling weer met vlijmende
scherpheid zijn liefde, zijn lijden. 't Parfum van haar briefje steeg hem bedwelmend
naar het hoofd en tranen kwamen in zijn ogen. Hij dacht aan hun reizen, aan
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hun verliefde avonden, aan de mooie auto's, aan de rijkheid van 't Amerikaanse leven.
Dat mooi geschenk bracht hem meteen de doodstijding van zoveel wat hem dierbaar
was geweest. Een heimwee kwam in hem naar 't verre land. Zou hij nog wel ooit, nu
hij van dat andere leven had geproefd, in het ouderwets, armoedig Vlaanderen kunnen
aarden? Hield hij genoeg van Lisatje om de andere te vergeten? Er was een angst in
hem, een twijfel. Zij waren zo verschillend: twee werelden, door een onoverbrugbare
afgrond van elkaar gescheiden! Waarom was dat alles gebeurd? Waarom had Gladys
zich aan hem gegeven en waarom had hij op die onvergetelijke avond Lisatjes hand
genomen en die vastgehouden? - Peetsen! riep hij eensklaps, zijn gebrekkig broertje
buiten narennend; - Peetsen, kom ne kier hier!
Peetsen keerde zich om, bleef staan.
- Peetsen, vroeg hij ernstig en stil, zodat Moeder het niet horen kon: - woarom zoe
'k ik mee mijn medám moeten treiwen hên?
Peetsen keek zijn broeder lachend aan, met ogen die straalden. Hij aarzelde een
ogenblik; toen liet hij los:
- Omda ze rijk en schuen es en da ze zue goe riekt!
- O gien dwoaze loeder! riep Ivan verbaasd. Maar de gekke woorden van Peetsen
kwelden hem schrijnender, dan hij zeggen kon.
- Ze goa mee 'n ander treiwen; mee 'n ouw lief van heur! zei hij, een trilling in de
stem.
Peetsen haalde de schouders op en strompelde over de boomgaard naar het
geitestalletje toe.
- G'hèt ou kanse verkeken! riep hij, terwijl hij zich nog eens omkeerde en 't wrakkig
deurtje opende.
- Mijn leven in Amerika heeft mijn leven in Vlaanderen bedorven! dacht Ivan met
bitterheid, terwijl hij naar Moeders huisje terugkeerde. En die avond was hij niet zo
lief jegens Lisatje als op andere avonden.
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IV
Er kwam een brief van Maria en ook een van Dzjeurens.
‘Ivan’, zo schreef hem Maria,
ik neem de pen in de hand om u te laten weten, dat gij hier verandering zult vinden
als gij terugkomt. Er wordt in Blue Springs van niet anders gesproken, als dat Mrs
Keane gaat hertrouwen met Mr O'Healy met wien zij vroeger in haar jonkheid al
heeft gevreen. Is dat nu toch niet spijtig, Ivan, dat ge alzoo uw schoone beetjes hebt
laten pakken. O, jongen, als gij toch naar mij geluisterd had, wat zoudt ge nu toch
een schoon leven hebben! Het en gaat mij wel niet direct aan, maar ik en kan er soms
niet van slapen als ik er 's nachts aan denk. Nu gaat gij trouwen met dat jong kieken
van Lisa Baere volgens wat gij in uwen brief aan Oculi en Clotilde geschreven hebt.
Well, ik en zal daar geen contrarie van zeggen, dat meisje was nog een klein kind
als ik uit Wemelbeke vertrokken ben; maar het spijt mij toch in den grond van mijn
hert dat het niet anders is en ik vraag mij af hoe dat nu alles moet gaan als gij hier
terug zult zijn.
Verder kan ik u laten weten dat de bouwgrond alweer dertig per cent gestegen is
en dat onze aandeelen in de nieuwe fabriek nu goud waard zijn. O, als ik toch denk
dat dat allemaal van u had kunnen zijn, o gien dommen jongen die ge zijt, hoe is het
toch mogelijk alzoo uw eigen geluk weg te smijten. Afin, daar is niets meer aan te
doen en ik noem mij met liefde, maar ook met veel droefheid
uwe verkleefde schoonzuster
Maria.
P.S. Naar het schijnt is het met Clotilde alweer mis. Zij en weet het nog niet zeker,
maar zij peist het toch. 't Is wel wat gauw zoo kort opeen, maar afin zij maakt het
verder goed.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 3

1013
Zeg er maar iets van aan Moeder en aan Peetsen. Als het nu maar een meisken is,
zegt Clotilde, zal zij er nog al een reden in maken.
Uncle Gerrit heeft passeerde weke weer lelijk zat geloopen en Mielke Vervaet
niet minder. Franklin is te wege geweest van hem in den bak te draaien. Well, Ivan,
ik zal toch blije zijn als gij hier weere zijt. Wij waren al goed aan mallekaar gewend.
O jongen jongen, wat is dat toch spijtig dat gij zoo dom hebt geweest!
Ivan lei met een grijns de brief van Maria opzij en opende die van Dzjeurens.
Vriend Ivan
Ik neem de pijn in de hant om u te laeten weeten den staet van mijn gezondeit en
veroop van u hetzelve. Ware het anders het zou mij veel verdriet doen. Well Ivan ik
heb nu al diffrente landen afgereisd en begin er leelijk genoefd van te krijgen. All
die old stuff en is mij het bekijken niet waard. Hoe is het toch mogelijk al die kronkels
en kruinkels van straten te bouwen, als het toch zoo gemakkelijk is schoone rechte
vierkante bloes te bouwen gelijk wij in Amerika doen. Well Ivan ze brengen u daar
dan in museums waar dat ge zoudt beschaamd zijn van gezien te worden. Ja, tabloos
met groote spiernaakte geschilderde vrouwen zooals ze in de slechte huizen
rondloopen. Dat zou in Amerika toch door de policie verboden worden. En als ge
peist dat er daar jonge mannen en jonge meisjes staan naar te kijken. Ik en wiste niet
dat de old country zoo verdorven was. Well, men ontmoet gelukkiglijk op reis veel
Amerikanen en zoo heeft men nu en dan toch wel wat fun en good time, want anders
zou men het er niet kunnen uithouden. Well het eenige dat ik hier somtijds beter vind
dan in Amerika dat is het eten en ik geloof dat veel Amerikanen naar hier komen om
eens goed te eten. Anders begrijp ik niet wat zij hier komen doen. Nu moet ik toch
ook zeggen dat de bergen in Zwitzerland hooger zijn dan alles wat ik in Amerika
gezien heb, maar hun watervallen zijn muggepisjes vergeleken bij Niagara.
Nu Ivan heb ik u omtrent alles gezegd wat de moeite waard was en ik ga mijn
trunk inpakken om terug te keeren. Ik
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denk dat gij van uwe kant ook al meer dan genoefd hebt van oud. Vlaanderen en dat
gij zoo blij zult zijn als ik als gij weer op zee zijt. Nu Ivan laat mij weten te Parijs
Hotel Continental wanneer gij vertrekt ik zal al doen wat ik kan om op denzelfden
boot te zitten.
Uw verkleefde Dzjeurens.
P.S. Ik heb eergisteren een aardig nieuws ontvangen van Jan Maerschalck, gij weet
wel de Vlaamsche saloonkeeper van Blue Springs. Hij laat mij weten als dat Mrs
Keane zou gaan hertrouwen met Mr. O'Healy. Ik geloof er niets van. Hij heeft wel
vroeger met haar gevreen, maar hij zal toch wel verstand genoefd hebben om met
alzoo een hooggeleide dwoazekonte niet te trouwen. Ze zouden ze mij voor niet
mogen geven dat ik ze nog niet en zou willen.
Al dat geschrijf maakte Ivan triestig en wierp een schaduw op zijn frisse liefde voor
Lisatje. Gladys was voor hem verloren, dat wist hij nu wel; maar waarom moest men
nu ook zijn jong geluk vergallen? Men deed hem aarzelen, twijfelen; het was of allen
het erop aanlegden om hem nergens vrede en geluk te laten genieten. Hij wist nu
ook nog niet, wanneer hij trouwen zou; hij moest toch eerst een betrekking hebben,
hetzij in Vlaanderen, hetzij in Amerika. Hij kon toch niet, op nog geen dertigjarige
leeftijd, als paprentenier gaan leven!
Hij sprak met Lisatje, en met haar moeder. Lisatje voelde angst en afkeer voor het
verre land. Was het bij haar een doffe jaloersheid ten opzichte van de mooie, rijke
dame, die zij eens van ver met Ivan in 't dorpje had gezien? Misschien wel. Zij sprak
er niet over. Zij vermeed stelselmatig van zijn vroegere betrekking te gewagen. Zij
was bereid hem te volgen, waar hij zich zou willen vestigen, maar herhaalde steeds,
dat zij, ó zo heel veel liever, in haar eigen land zou gebleven zijn.
Haar moeder, een nog jonge weduwe met sluwe ogen, had een voorstel.
- Spreek ne kier mee Nonkel Justien! opperde zij. - Den dienen zal ulder goeje,
verstandige road geven.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 3

1015
Nonkel Justien was haar broeder. Hij woonde, met vrouw en kinderen, even buiten
't dorp en bezat daar een kleine bloemkwekerij. Ivan kende hem wel, wist dat het een
felle werker was. Op een middag ging hij er met Lisatje heen.
Lisatjes moeder was sluw, Nonkel Justien was slim en flink voortvarend. Hij had
een open gezicht met heldere ogen en snapte dadelijk de hoofdzaak van de dingen.
Zodra Ivan hem op bescheiden toon gevraagd had of hij geen baantje wist voor hem,
was hij met een concreet antwoord klaar.
- Joajik! zei hij. - Joajoajik. De blomisterije, os ge wa geld hèt om er in te steken.
- 'k Hè geld! antwoordde Ivan; - moar 'k 'n hè hoegenoamd gien verstand van dien
artikel.
- Dat 'n es niets; da lierde in ienige moanden! beweerde Nonkel Justien. - Hoeveel
geld zoede er in keune steken? - Hoeveel geld zoed' er veuren nuedig zijn? vroeg
Ivan voorzichtigheidshalve.
- Da dippendeert ervan hoe gruet da g' ou wilt inrichten! zei Nonkel Justien. - Mijn
affeiren es te kleine. Hoa 'k mier geld g'had 'k was al lank ne rijken boas!
- 'n Poar honderd duus frank! vroeg Ivan aarzelend.
- Nondedzju! riep Nonkel Justien van geestdrift op zijn knieschijf pletsend. - In
tien joar tijd zijde miljonair!
Ivan moest om Nonkel Justiens opgewondenheid lachen. Hij gaf een duwtje in de
zij van Lisatje, die ook eventjes lachte. - Twie honderd duus fran, nondedzju!
herhaalde Nonkel Justien met een soort eerbied; - wel doar keunde toch al mee doen
wat da ge wilt: ouë grond kuepen, ou serren zetten, ou huis bouwen, ou zoad en
planten kuepen, nondedzju! - Moar zoen we hier wel geschikte grond keunen vinden?
twijfelde Ivan.
- Hier? Geschikte grond! Zueveel of da ge wilt! G'hèt doar da stik land nevens
den hof van menier Alexander. 'k Ben zeker dat hij 't zoe verkuepen, want hij hee
cenzen nuedig, zulle! Wil ik het hem ne kier goan vroagen?
- Ge zijt er zue hoastig mee, Nonkel Justien?
- Haaa!... ik ben ne man van de veuruitgang, pochte Nonkel Justien. - Ne kier da
'k iets besloten hè, 'n sloap ik er nie mier op. Wil ik het hem goan vroagen. Ge 'n
reschiert
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doar nie bij.
Ivan glimlachte. Hij dacht even, dat het nu voor de tweede maal zou zijn, dat hij
ging speculeren in gronden, waar hij toch eigenlijk geen verstand van had. De eerste
maal was 't schitterend geslaagd, door allerhande gunstige omstandigheden. Wie
weet of het nu ook geen meevaller zou worden? Hoe dan ook, hij riskeerde er niets
bij, zoals Nonkel Justien zei, om meneer Alexander eens te polsen.
- Hawèl joa, Nonkel Justien, goa vroag het hem ne kier!
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V
Mijnheer en mevrouw Alexander waren rijke mensen, rijk door hun prachtige
bezittingen, maar af en toe wel ietwat gegeneerd door onvoldoende inkomsten. Er
waren soms lastige jaren, waarin zij veel aan herstellingen van gebouwen moesten
besteden en dan maar nauwelijks rondkwamen om hun rang op te houden. Mevrouw
Alexander had er reeds meer dan eens op aangedrongen om dat ruïneuze grote buiten
te verlaten, aangezien zij toch geen kinderen hadden, die hen zouden opvolgen; maar
aan zijn buiten was meneer Alexander koppig-hardnekkig gehecht: liever zou hij op
wat ook bezuinigen dan daarvan afstand te doen. En zo kwam het, dat zij daar als
vorsten schenen te leven, terwijl zij er eigenlijk maar de streng nodige bediening op
nahielden en niet eens een automobiel bezaten. Van af en toe eens te reizen was zelfs
geen sprake en de enige weelde, die ze zich veroorloofden was een fijne keuken,
zeer tot nadeel trouwens van meneer Alexanders gezondheid, waarvoor gematigdheid
gebiedend was. Toen Nonkel Justien nu met zijn plan voor de dag kwam om een
stuk van hun overtollig-uitgestrekte bezittingen te kopen, was meneer Alexanders
eerste beweging een besliste weigering. Neen, hij verkocht niets, nog geen vierkante
meter, zolang hij leefde. Mevrouw Alexander echter, die een praktische vrouw was,
en eerzuchtig zonder sentimentele dweepzucht, wist hem van lieverlede aan 't verstand
te brengen, dat de afstand van bedoeld perceel, geheel buiten de omheining van hun
park gelegen, in niets de waarde van hun eigendom verminderen zou, terwijl de
opbrengst ervan, - men zou een zeer hoge prijs stellen, - hen eindelijk zou toelaten
een kuur te gaan doen in Vichy, wat voor meneer Alexanders gezondheid meer dan
gewenst, ja, volstrekt noodzakelijk was. Hoe dan ook, het bond hem tot niets die
mensen
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eens te laten komen en uit te horen; en eindelijk, na nog heel wat tegenstribbeling,
had hij Nonkel Justien en Ivan op zijn kasteel ontboden.
Het kasteel, omgeven door malse grasvelden en prachtige bomen, was een groot,
stijlloos gebouw in rode baksteen, van een sombere en griezelige ongezelligheid.
Het stond op een hoogte, met een prachtig uitzicht over de weilanden en de
kronkelende wentelingen van de rivier, tot waar een ander groot buiten, met zijn
spitse torens en zijn uitgestrekte bossen, heel de westerhorizont begrensde. Het stuk
grond, dat Nonkel Justien voor Ivan verlangde, lag ook gedeeltelijk op een hoogte
en glooide verder af naar de rivier, palend aan de lusthof, waarvan de hoge bomen
en de dichte heesters het als met een ondoordringbare muur gescheiden hielden.
Mevrouw Alexander stond op het perron, als 't ware in afwachtende houding, en
meneer Alexander, steunend op zijn stokje, kuierde heen en weer over het grintpad
tussen de bloemperken, toen Nonkel Justien en Ivan, beiden op hun zondagsbest
gekleed, om de hoek van het kasteel verschenen. Nonkel Justien nam zijn pet af en
groette luidruchtig: - Dag Menier Alexander, en Mevreiwe. Ivan, bescheidener, boog
in stilte en bleef met de hoed in de hand even staan.
- Kom binnen, en zet ulder! nodigde mevrouw met vriendelijk gebaar; en zij wees
naar rieten stoelen onder de veranda. - 't Es zulk 'n schuen were; vinde niet dat 't
aangenoamer buiten es dan in huis?
- 't Es woar, Mevreiwe! antwoordde Nonkel Justien, uit voorzorg toch zijn pet
weer opzettend, terwijl meneer Alexander, steunend op zijn stok, met moeite het
perron opkrabbelde. Hij tikte even aan zijn strohoed bij wijze van groet en het zich
zuchtend in een leunstoel neer.
- Nog altijd 'n beetse moeilijk te biene, menier Alexander? vroeg Nonkel Justien
welwillend.
- Ja, altijd die goutte! antwoordde meneer Alexander, die zich slechts met moeite
in gebrekkig Vlaams uitdrukte. - 't Zit in de rechterbeen! En hij klopte even met zijn
stokje op de tere plek.
Nonkel Justien wist dadelijk een heelmiddel: knoflook op zoete melk. Prachtig!
De oude pastoor van Amertinge was er
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in drie maanden tijd mee genezen.
- Jaja, ik ken die remède! zei meneer Alexander ietwat wrevelig. - Ik heb die
geprobeer en ook nog andere remèdes. Niets geholp!
Nonkel Justien wist nog meer. Had meneer Alexander reeds geprobeerd met
koemest aan zijn been te strijken? Kletsen, het vrouwtje van de oude postbode, had
er zich radikaal mee hersteld.
Meneer Alexander maakte een gebaar van ongeduld en mevrouw gaf een stille
wenk aan Nonkel Justien, dat hij op dat thema niet zou doorgaan. Zij wisten allebei
zeer goed waarmee de kwaal misschien nog te verhelpen was; maar zij waren twee
rijke, oude mensen, die van lekker eten en drinken hielden en zich niet gaarne de
nodige ontberingen wilden getroosten. Meneer Alexander zag er kwaadaardig uit,
met rood gezicht en fletse blauwe ogen. Zijn dik grijs haar stond borstelig overeind.
Zijn knokerige vingers hielden ietwat beverig zijn krukkestok vast. Mevrouw was
bleek en pafferig, met dubbele kin en afzakkende wangen. Toch waren haar
bewegingen nog kort en vlug en in haar blik blonk felle vastberadenheid en levenslust.
- Ge zijt gekom voor de land? begon meneer Alexander, ietwat onwillig, met
weinig toeschietelijke dwarsblik.
- Joa w', Menier Alexander. Veur mij niet, moar veur Ivan doar, die mee mijn
nichtsje goat treiwen. Hij hee azue lijk halvelijngen 'n gedacht van 'n blomisterije te
beginnen.
Mevrouw wendde zich tot Ivan, en met onbedwingbare nieuwsgierigheid:
- Ge 'n goat dus nie were noar Amerika, Ivan?
- 'k 'n Peis 't nie, Mevreiwe;... of 't zoe moete zijn da 'k hier niets 'n kan vinden!
- Ge woart doar toch huel goed, ne woar, bij ou madame? - Huel goed, Mevreiwe,
moar...
Gesard keerde meneer. Alexander zich tot zijn vrouw:
- Mais enfin, Jeanne, qu'est ce que cela peut t'intéresser! Laisse-nous continuer,
je t'en prie! en meteen wendde hij zich tot Nonkel Justien en zei:
- Ik moet u zeg ik heb geen goest om die land te verkoop. Als ik doe moet het zijn
duur!
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- Hoevele, Menier Alexander? vroeg Konkel Justien, sterk voorovergebogen, de
landjonker met zijn felle ogen vlak in het aangezicht starend.
- Er is twee hectaar; het moet zijn dertig duus fran par hectaar! zei meneer
Alexander.
Nonkel Justien wipte met een kreet van zijn stoel op alsof hij een slag op het hoofd
had gekregen.
- Moar Menier Alexander, dat 'n es toch nie serieus! gilde hij met rollende ogen.
Vernietigend keek de landjonker de lomperd aan. Even bewoog hij sidderend zijn
stokje, alsof hij er ging mee slaan.
Toen herhaalde hij beslist:
- Dertig duus fran per hectaar. Geen cent min! Ik heb geen goest om te verkoop.
Gij vraag om te koop. Dan moet gij de prijs betaal!
Nonkel Justien kreeg eensklaps een smekende toon.
- Ooo, Menier Alexander! Ooo, menier Alexander! Dat 'n es toch nie meugelijk!
Die jongen hee wel wa cenzekes gespoard, moar dát 'n kan hij mee gien meugelijkheid
betoalen. Kijk, Menier Alexander, 't pak mij aan mijn herte. 'k Zoe der keunen omme
schriemen!
En, werkelijk, er kwamen hem tranen in de ogen, terwijl hij, met diepe zuchten,
op zijn stoel in elkaar zonk.
Meneer Alexanders stokje sidderde.
- Dertig duus fran! Dertig duus fran! Gene cens min! herhaalde hij met nijdige
nadruk.
Nonkel Justien stond, als geknakt, in vertwijfeling op.
- Ivan, jongen, gij moet het weten, moar aan die prijs 'n goa d'r ik mij nie mier
mee bemoeien.
Ivan rekende vlug 't bedrag in dollars om. 't Was duur, heel duur, voor Vlaanderen,
maar als hij dacht aan wat zijn grond ginder in Blue Springs waard was...!
- 't Es mij te veel, Menier Alexander, zei hij op beleefde toon, insgelijks opstaand.
En hij had een gebaar om afscheid te nemen.
Mevrouw Alexander, voelend dat de zaak verloren ging en er dus van de zeer door
haar verlangde reis naar Vichy niets zou komen, mengde zich eensklaps in de
onderhandeling.
- Och kom, d'r es toch wel ne middel om malkander te ver-
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stoan!
Nonkel Justien ging dadelijk weer zitten.
- Joa 't, Mevreiwe, doar es ne middel, os elk van zijne kant iets wil doen!
Hij stond weer op, kwam naar haar toe, de ogen glinsterend van heldere eerlijkheid,
in breed gebaar de beide handen open.
- Viertig duus fran! riep hij. - Twintig duus fran d'hectare! Mier of twie kiers
zueveel of da 't weird es!
Mevrouw Alexander wendde zich tot haar echtgenoot:
- Qu'en dis-tu, chéri?
- Non! Non! Non! riep hij driftig, met zijn stokje rammelend. Maar hij herhaalde
niet meer zijn eis van dertig duizend per hectare.
Nonkel Justien keek de landjonker aan. Hij was bleek geworden en zijn handen
en zijn knieën beefden.
- Kijk, Menier den baron! gilde hij. Hij wist wel, dat meneer Alexander geen baron
was; maar eensklaps, als bij geniale ingeving, gaf hij hem die titel. - Hier es mijn
loaste, mijn allerloaste woord! Loat er ons elk den helft afdoen: vijftig duus fran,
nondedzju! Es 't gedoan?... En hij stak zijn grove hand, die onnatuurlijk hard sidderde,
naar meneer Alexander uit, om de koop toe te slaan.
Meneer Alexander weifelde. Hij had een korte, driftige woordenwisseling in 't
Frans met zijn vrouw.
- Pense à ta santé! Pense à ta santé! herhaalde zij voortdurend.
- Zijn we t' akkoord? vroeg Nonkel Justien, steeds verder zijn sidderende hand
uitstekend.
- Joa, Justien, 't es goed! zei eensklaps mevrouw in meneer Alexanders plaats.
Hij protesteerde, maar Nonkel Justien greep met geweld zijn weerbarstige hand
en pletste er hard de zijne op.
- Proficiat! riep hij en hield meteen op te beven.
Toen zij rustig weer in Moeders huisje zaten, haalde Ivan een bankbriefje van
vijfhonderd frank uit zijn portefeuille en overhandigde dat aan Nonkel Justien. Dat
was de afgesproken ‘commissie’ voor zijn tussenkomst. Nonkel Justien wreef
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zich de handen. Toen vroeg hij, zijn olijk glinsterende ogen lachend op Ivan gevestigd:
- Hè 'k mijn wirk nie goe gedoan? Hedde mij zien schriemen en schudden en
beven?
- Joa, antwoordde Ivan op meewarige toon, - 'k hè gezien dat 't ou doanig aanpakte.
Nonkel Justien barstte in een klinkende schaterlach uit.
- 'k Hè da bestudeerd, jongen, in den tijd da 'k tot Eustende van de reddingsbrigade
was! En hij vertelde, hoe hij eens met twee van zijn kameraden een onvoorzichtige
badgast had helpen redden. De kerel had zich te ver gewaagd en werd reeds met de
golven meegezogen. Geen aarzelen! In een, twee, drie wat kleren uit en 't water in!
Zij kregen, hem vrij gauw te pakken, maar deden of het hun ontzettend veel moeite
kostte. Een paar keer duwden zij hem kopje onder vóór zij hem aan wal sleurden.
Het strand stond zwart van mensen. Een wild hoezee begroette hun knap
reddingswerk. Maar er woei een kille avondwind en zij stonden verkleumd in hun
natte kleren te beven. Eigenlijk vond Nonkel Justien het niet zó vreselijk koud en
het verbaasde hem, dat zijn twee kameraden zo geweldig sidderden. - Beef gadom
ook! snauwde een van hen hem nijdig toe. Nonkel Justien begreep en toen zij daar
alle drie stonden te schudden en te trillen ging een gejammer van medelijden onder
de op elkaar gedrongen menigte op. Een oude, keurige heer, een Engelsman, nam
zijn hoed af, legde er een bankbiljet van betekenis in; ging onder de menigte geld
inzamelen. Het regende geldstukken en bankbiljetten, hoewel hier en daar nog al
enige belangstellenden afdropen. Een week lang hadden zij met de opbrengst kunnen
fuiven.
Ivan, en ook Peetsen, lachten hartelijk en Moeder schudde 't hoofd en zei, dat
Nonkel Justien toch altijd zulk een deugniet was geweest.
Lisatje kwam binnen en vernam de gelukkige tijding. Die had op haar een
zonderlinge uitwerking: zij ging aan 't schreien!
- Hedde da nou nog oeit geweten! verbaasde zich Nonkel Justien.
- Da es azue van kontentement da ze schriemt! zei Moeder.
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- Es 't gien woar, Lisatje?
Lisatje knikte met het hoofd dat het wel waar was dat ze schreide van kontentement.
- Al 't vreiwevolk es zot! riep Nonkel Justien. - Kom, Moeder, loat ons doar liever
'n gloazeken op drijnken!

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 3

1024

VI
Lisatje had geschreid van ‘kontentement’ en ook nog voor iets anders dat niet de
naam van ‘kontentement’ verdiende.
Wat was er toch met Ivan? Sinds die eerste, zalige lenteavond, toen hij haar
spontaan, in zwijgende tederheid zijn liefde had verklaard, was hij zo vreemd, zo
stil, als 't ware zo ver van haar af geworden! 't Was met geen woorden uit te drukken
en er bestond ook geen reden noch aanleiding toe; het was als iets, dat tussen hen
hing, onzichtbaar en toch alom tegenwoordig, en dat zij beiden aldoor voelden. Hij
nam haar hand, hij zoende haar, hij trok haar in vertedering naar zich toe, hij zei haar
lieve, zachte woorden en toch bleef altijd die verdrietige sluier hangen. 't Was of zij
beiden zwaar bevangen werden door iets, dat gezegd had moeten worden en dat geen
van beiden ooit kon uitdrukken. Zij waren telkens blij-verrukt als zij elkaar terug
zagen en telkens kwam er iets als een verlichting over hen, wanneer zij van elkaar
weer scheidden.
Zij leden eronder in stilte, elk van zijn kant en pijnigden zich met de gedachte,
hoe zij die vreemde koelheid en verwijdering zouden overwinnen. Wat was het?
Treurde hij heimelijk om het verlies van zijn Amerikaanse leven? Treurde hij om
zijn mooie mevrouw, met wie hij 't jaar tevoren in het dorpje was gekomen en die
nu ging hertrouwen? Nooit had Lisatje er ook maar van ver op gezinspeeld, maar zij
voelde instinctmatig, dat er iets geweest was en dat er ook iets van dat verleden tussen
Ivan en haar bleef hangen. Waarom vroeg ze 't hem niet, zo maar op de man af, in
eerlijke eenvoud, zonder verwijt noch bitterheid? Zij wist het niet, maar zij deed het
niet. 't Was of het tussen hen niet kon opgehelderd worden. Want ook hij deed niets
om het aldoor aanwezige, nooit in oprechtheid uitgesproken misverstand uit de
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weg te ruimen.
Wist hij zelf wel heel juist wat aan zijn geluk ontbrak en wat bij verlangde? Hij
vroeg het zich zo vaak in pijnlijke twijfel af en kon geen afdoend antwoord vinden.
Hield hij van Lisatje? Ja, heel zacht en veel. Hield hij ook nog van Gladys en treurde
hij om haar verlies? Neen...; eigenlijk niet; en toch... er ontbrak iets aan zijn geluk
en aan zijn leven. Hij had even terug willen zijn in Amerika en Gladys weerzien en
toch zou hij diep ongelukkig zijn geweest, wanneer hij er voorgoed had moeten
blijven zonder Lisatje. Hij zou er hopeloos naar Lisatje en Vlaanderen gesnakt hebben.
Hoe had hij 't dan en hoe kon hij zijn zonderlinge tweestrijd aan anderen meedelen
en doen begrijpen? Hij wist het niet en voelde folterend, dat hij nog zijn eigen ik niet
kende. Hij wist niet wat hij eigenlijk verlangde; dat was het enigste, wat hij wist. Hij
wist niet, dat hij van huis uit een weemoedige tobber was, een heimweeïge zoeker,
die nog niet gevonden had, wat hij zocht en het wellicht ook nooit zou vinden.
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VII
Gans onverwacht keerde Dzjeurens op een middag van zijn reis terug. Hij stond daar
ineens, vriendelijk glimlachend als altijd, met een valiesje aan de hand en vroeg Ivan
of hij hem weer naar Blue Springs vergezelde.
Ivan kreeg een kleur van verrassing en plotseling verlangen. Dzjeurens wist reeds,
dat hij van zins was te trouwen; maar dat was geen bezwaar, zei Dzjeurens; Ivan
moest vóór die tijd toch in ieder geval even naar Amerika terug om zijn geldelijke
zaken te regelen.
Eigenaardig dat Ivan daar zelf nog niet eens aan gedacht had, althans er nog niet
over had gesproken. Het had natuurlijk ook wel kunnen geschikt worden door
tussenkomst van Oculi, maar het was toch veel beter, dat hij zelf ging en hij had
immers zijn retourbiljet, waarvoor Gladys had gezorgd.
- Joa, 'k zoe eigenlijk wel moeten goan! zei hij aarzelend.
- Och Hiere, wa zal Lisa zeggen! schrok Moeder.
Dzjeurens glimlachte meewarig:
- Business es business, da goa toch veur alles, Moeder!
- Ha! 'k Zoe ziere goan! juichte eensklaps Peetsen met stralende ogen.
- Woarom? vroeg Moeder verwonderd.
- Ha! da es azue 'n gedacht! zei Peetsen. - 't Zal d'r meschien mee veranderen!
- Wa zoe d'r veranderen, dwoaze jongen?
- Hawèl, dien treiw meschien; os Ivan zijn medám were ziet! lachte Peetsen.
- Moar jongen, ge zij gij toch wel zot! riep Moeder verontwaardigd. - 't Es wel da
Lisa ou nie 'n huert!
- 'k Zeg ik mijn gedacht! zei Peetsen, zich hinkend omdraaiend.
Lisatje kwam binnen en 't nieuws werd haar medegedeeld.
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Zij werd doodsbleek en stond daar even roerloos, als een beeld der smart.
- Es da nou nuedig? jammerde zij.
- Goa mee! glimlachte Dzjeurens; - ge zil mee ienen ne kier zien, hoe dat 't ginter
es!
- O! Nien ik! Nien ik! Nien ik! riep Lisatje eensklaps nijdig, alsof haar geweld
werd aangedaan.
- Ge zilt er loater wel noartoe goan, blije da ge meugt! voorspelde Dzjeurens
lamijnend.
Moeder zat met gevouwen handen hoofdschuddend op haar stoel te zuchten; Ivan
keek gedrukt vóór zich uit en Lisatje was hevig ontstemd. Alleen Peetsens grote ogen
straalden.
Dzjeurens vertelde van zijn reizen. Hij glimlachte geringschattend en lamijnde
dat de ‘old country’ een ‘armoedje’ was vergeleken bij Amerika. Hij had talrijke
prentbriefkaarten mee en gaf de verzekering, dat wie deze aandachtig bekeek zich
van de verdere reis kon onthouden. Eigenlijk was er niets te zien, niets! Ja, toch:
dikwijls vuile hotels, met onfris beddegoed en ongedierte. Hij was eens in een hotel
geweest waar in de toiletkamer een handdoek hing, die door meer dan één persoon
moest gebruikt worden. Stel u voor! - Ha moar jongens toch! zei Moeder toonloos,
wijl zij blijkbaar niet het ergerniswekkende van het geval snapte.
- Doar 'n es moar ien land op de weireld! besloot Dzjeurens zijn beschouwingen.
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VIII
Naar dat land waren zij nu weer op weg: Dzjeurens en Ivan; de eerste vol
onwankelbare gelukszekerheid, de tweede twijfelend, weifelend, schommelend tussen
vrees en geestdrift, bijna gelijk het schip dat met onvaste vaart door de zwaar deinende
golven ploegt. Lisatje en Peetsen hadden hen tot aan Antwerpen vergezeld en de
boot zien vertrekken. Peet sen, kleine, mismaakte kabouter naast die kolossale
reuzenromp, had daar weer, als bij het eerste vertrek van Ivan en Clotilde, stom en
roerloos van bewondering op de kade staan kijken; maar Lisatje had zo in-droevig
geschreid; en de tranen op haar fijn en mooi gezichtje hadden Ivan met wroeging
doorboord. Het schor geloei van de stoomfluit, dat rauw gebrul van afscheid, dat als
't ware tot in de ingewanden doordreunt, het was hem geweest als een noodkreet van
foltering, een gruwbaar leed, dat hij zo nutteloos zijn dierbaar meisje aandeed. Had
hij gekund, had hij gedurfd, hij zou van boord gesprongen zijn en smekend om
vergiffenis voor haar op de knieën zijn gevallen. Tot het allerlaatste ogenblik, tot hij
haar in de menigte niet meer onderscheiden kon, tot hij haar niet meer zien kon, had
hij haar met zijn zakdoek toegewuifd; en daarna was hij naar beneden gehold, en
had daar een briefje vol liefde geschreven, dat de loods voor haar bij het verlaten
van het schip zou posten. Zo zou zij althans spoedig nog eens weten, hoe vurig-diep
hij haar beminde!
Nu waren zij weer in het zicht van de Amerikaanse kust en wat zij achter zich
gelaten hadden vernevelde tot herinnering. Het grootse van het nieuwe land kwam
opgedaagd, greep hen in zijn forse klauw. Daar ging een polsslag, daar blies een
levensadem, die in 't oude land gans onbekend was. Ivan zag met verbaasde verrassing
de eerste sky-scrapers, die tijdens zijn afwezigheid in New York als 't ware uit de
grond waren
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gesproten. De zon ging onder en haar gloed weerkaatste zich in de duizenden ramen,
waar ook hier en daar reeds de elektrische lichten waren aangestoken. Het waren
doorschijnende levenstorens, roze en oranje wonderen, als gedroomde toverpaleizen.
Dzjeurens kwam naast hem bij de railing staan. Hij glimlachte en zijn ogen blonken.
- Hoe vindt ge 't? vroeg hij.
- 't Es lijk nen andere weireld! zei Ivan.
- Keunde nou nog op de ‘old country’ peizen os ge da ziet? voer Dzjeurens voort.
Ivan gaf geen antwoord. Hij peinsde, droomde, door de grootsheid van het
schouwspel overweldigd.
Het toverachtig overglansde en bevlagde reuzenschip liep langzaam in de haven.
Het witte schuim spreidde zich zuchtend vóór de zwarte boeg rechts en links open
en ontelbare lichten van allerlei kleur: gele, rode, groene, paarse, blauwe, tintelden
tot in de verre verte van de neerdalende zomernacht. Alom loeiden en brulden de
stoomfluiten en een zwaar gegons van in elkaar versmeltende geluiden steeg als uit
een reusachtige, onzichtbare krater op.
- 't Es geweldig... geweldig! zuchtte Ivan.
Zij bleven maar één nacht te New York. Zij kenden dat overweldigend leven; 't
was hun voldoende het nog eens even aan te voelen.
- Vloanderen es 'n kirkhof doarbij vergeleken! zeurde Dzjeurens.
De volgende avond waren zij weer te Blue Springs, in het houten huisje, waar de
ganse familie hen wachtte.
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IX
Zij hadden elkander heel veel te vertellen; daarom begonnen zij met de meest banale
beschouwingen over wind en weer. 't Was mooi, zacht weer; de zeereis was
voorspoedig geweest, met slechts twee dagen mist ter hoogte van Newfoundland.
Moeder en Peetsen stelden het goed en verder was er weinig nieuws in het bekende
leventje van de ‘old country.’
- En ge goat dus treiwen, Ivan, en veurgoed noar oud Vloanderen terugkieren?
vroeg eindelijk Maria. En terwijl ze dat vroeg knikte zij herhaaldelijk en snel met
het hoofd, alsof zij op haar eigen vraag bevestigend antwoord gaf.
- 'k Ben toch zueverre van plan! zei Ivan zeer gewoon.
Weer knikte Maria gewichtig met het hoofd.
- Hier goat er uek getreiwd worden, op 't einde van de noaste moand. Weet ge 't
al: Mrs. Keane mee Mr. O'Healy?
- 'k Weet het! zei Ivan kortaf!
Er was een stilte. Hij voelde zich opeens zo vreemd in zijn eigen familiekring. Hij
zag alle ogen op hem gevestigd en in die blikken en die stilte voelde hij iets als
afkeuring en verwijt. 't Was of hij hen allen in iets bedrogen had; of hij verwachtingen
had opgewekt, die hij op onbegrijpelijke wijze niet was nagekomen. Het onthaal was
niet hartelijk; het onthaal was koel; en in de stilte, die bleef duren, vroeg hij eindelijk,
met aarzeling:
- Doar 'n es zeker niemand van ulder, die Lisa nog zoe kennen? 't Was nog 'n kind
os ge gulder noar Amerika vertrokken zijt.
Oculi haalde zijn schouders op, glimlachend: hij herinnerde zich niets meer; Maria
ook niet. Zij haalde insgelijks haar schouders op en keek naar de wand, alsof het haar
volkomen onverschillig liet. Alleen Clotilde herinnerde zich Lisatje zeer
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goed en zei dat het een lief en vriendelijk meisje was. Alleen wat te jong voor Ivan,
meende zij.
- En zonder ne cens! viel Maria vrij giftig in.
Weer zwegen zij, allemaal. De stemming was bepaald onplezierig, op het
vijandelijke af. Ivan voelde spijt dat hij gekomen was.
- Kijk, Ivan, zei eensklaps Maria, - 't 'n zijn mijn affeirens niet, moar g'hèt ongelijk,
jongen. Mee ou fortune, die ge nou al hèt en die nog alle doagen grueter wordt zoede
al keune krijgen, die ge wilt in Blue Springs. Gien dwoaze jongen toch! Gien dwoaze,
dwoaze jongen! En van ergernis sloeg Maria met beide handen op haar knieën.
Ivan voelde zich diep ongelukkig. Zij strooiden een twijfel in hem die hem folterde.
Was hij maar niet gekomen! Was hij ginder maar gebleven waar hij toch zacht
gelukkig was geweest.
Maria voelde hem wankelen en haar ogen staken feller. Zij keek eens schichtig
rond, als om aller goedkeuring te hebben; en toen zei ze, vastberaden:
- Ik, in ou ploatse, zoe d'r toch nog ne kier serieus op peizen ier da 'k mij veur
altijd verbinde. 't Zoe ou loater toch zue schrikkelijk keune spijten, jongen! Wa zegde
gulder?
En weer keek zij rond, om goedkeuring.
- Ha!... ik 'n zoe mij nie hoasten! zei Oculi.
Franklin, die reeds genoeg Vlaams kende om te verstaan, waarvan er sprake was,
deelde dezelfde mening; en Clotilde deelde de mening van Franklin. Alleen Molly
met haar zachte ogen voelde medelijden voor het haar onbekende meisje. Wat
Dzjeurens betrof, die glimlachte even geheimzinnig en lamijnde:
- Ik zoe van morgen af 'n briefke schrijven om te loaten weten, da 'k van gedacht
veranderd ben.
- Moar 'k hè nou die grond getocht! riep Ivan wanhopig. - Die grond 'n luept nie
wig en houdt zijn weirde. Zet er Nonkel Justien op als kastelein: hij zal blije toe zijn!
lachte Oculi.
Ivan had een droevig gebaar. Geen een van hen, die de zo ernstige zaak ernstig
opnam. Het leek wel of het slechts een klucht gold. Maar juist 't lichtzinnige van hun
opvatting deed
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hem zelf het losse en onvaste van zijn eigen gevoelens beseffen. Hield hij wel genoeg
van Lisatje om zich levenslang aan haar te binden? Zou hij wel weer voor altijd
kunnen aarden in 't geboorteland, dat hij nu toch even weer, uit vrije wil, verlaten
had? Hij aarzelde, hij twijfelde, hij voelde zich zo diep ellendig.
- 'k Zal d'r op peizen! zei hij eindelijk.
Hij peinsde veel, de ganse slapeloze nacht; en toen hij de volgende morgen afgemat
ontwaakte, was hij nog niet uitgepeinsd. Toch had hij min of meer een half besluit
genomen, waarover hij Maria ging raadplegen. Hij zou namelijk aan Lisatje schrijven,
dat de regeling van zijn geldelijke zaken hem waarschijnlijk langer in Amerika zou
ophouden dan hij eerst gedacht had. En meteen zou hij aan Nonkel Justien schrijven
om hem voor te stellen alvast de serres, enz. te laten bouwen en desnoods in zijn
plaats, mocht hij nog niet terug zijn, met de uitbating te beginnen.
Maria gaf hem een forse por van goedkeuring. Dat was nu eens verzonnen zoals
't hoorde: geen overhaasting, geen lichtzinnige verbintenis; volop tijd om eens goed
rond te kijken en dan met kennis van zaken een bepaald besluit te nemen! Zij jubelde;
het speet haar, dat Oculi nog niet terug was van de fabriek om hem dat verrassend
nieuws gauw genoeg te kunnen mededelen. Ivan zelf gevoelde zich ineens verlicht,
alsof in hem een nieuw leven ontwaakte.
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X
Het waren dagen van louter ontdekkingsgenot. Hij had eigenlijk niets te verrichten
en hij slenterde met Dzjeurens in een wereld van gejaagdheid en drukte, waar zij
wellicht de enigsten waren op duizenden, die geen dagelijks vast doel voor ogen
hadden. Dzjeurens bracht hem bij de nieuwe fabriek, die in haar geweldige afmetingen
aan de oever van de rivier verrees; bij het nieuw huis, dat er voor Oculi, als directeur,
in aanbouw was; bij de gronden, die hun in gemeenschap toebehoorden en die, vol
onkruid en afval, slompen goud waard waren. Misschien zou welhaast het ogenblik
gekomen zijn om er, tegen grof geld, een deel van te verkopen. Ivan keek, en luisterde,
en snoof met een soort wellust die daverende atmosfeer van voorspoed en
voortvarendheid op. Wat 'n gang, wat 'n polsslag in dat forse, harde leven!
Automobielen met honderden, hotels als mierennesten, winkels en magazijnen
schitterend van licht en weelde. En dan die geweldige gebouwen, die te allen kante
uit de grond rezen, torenhoog, met honderden ramen, overdag stug en streng, zonder
bekoring, maar bij avondverlichting zo teer- en fijn-doorschijnend, zo toverachtig
slank, alsof het ideale tempels waren van een nieuwe, onbekende godheid.
Ivan dacht met meewarigheid aan Vlaanderen terug. Wat leek het daar alles klein
en oud en versleten! Meneer Alexander en zijn vrouw waren er grootheden; maar
wat zouden ze hier zijn? Stumperds, nietelingen! Een dienstmeid hier zag er eleganter
en voornamer uit dan een mevrouw ginds; en meneer Alexander zou al niet veel
deftiger indruk maken dan Uncle Gerrit. Hij dacht aan Lisatje. Arm, vriendelijk,
eenvoudig Lisatje! Geen jong meisje hier zou naar de kleren willen kijken, die zij
ginder dragen moest. Geen een zou ook maar een voet willen zetten in 't armoedig
huisje, waar zij
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met haar moeder leefde! De jonge meisjes van Amerika, wat waren zij gans anders
dan de meisjes van de ‘old country!’ Geen liefelijke zachtheid, geen nederige
onderworpenheid! Zij waren mooi en frank, met vaste tred en heldere ogen. Zij wisten
wat zij wilden, zij waren affirmatief in hun gezegden, zij kenden wankeling noch
weemoed. Zij waren gewend over de mannen te heersen en de mannen lieten zich
dat welgevallen. Zij leken soms op mannen in vrouwenkleren.
Ivan was door hun verschijning bekoord en tegelijkertijd door vrees bevangen.
Nu eerst, nu hij haar niet meer had, voelde hij pas duidelijk hoe hij door Gladys'
vluchtige gril was beheerst geweest. Het waren allen Gladysses, die hij nu om zich
heen zag en voor allen onderging hij dezelfde bekoring en dezelfde angst. ‘Trouw
nooit met een Amerikaanse!’ had men hem zo dikwijls gewaarschuwd en nu begreep
hij het gegronde van die waarschuwing. Hij bewonderde, maar was bang! Het waren
allerverleidelijkste luxepoppen, verrukkelijk om naar te kijken, maar o zo gevaarlijk
om te bezitten! Hij treurde om het verlies van Gladys niet meer; hij had zelfs geen
verlangen haar terug te zien. Maar hij koesterde een vage hoop, een tere illusie: een
verfijnd en elegant geworden Lisatje, dat verder al haar goede hoedanigheden, van
zachtheid, liefde en gehechtheid zou behouden hebben! Jammer toch, dat ze niet
meegekomen was, zoals Dzjeurens had voorgesteld, om eens te zien hoe alles hier
was en er het goede van te nemen en het kwade te mijden.
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XI
Ivan ontving twee brieven: een van Lisatje en een van Nonkel Justien. Lisatje was
bitter teleurgesteld dat hij langer weg zou blijven dan hij eerst gedacht had; en zij
verweet hem met droefheid, dat hij zeker wel zijn mooie madame had terug willen
zien en eigenlijk daarvoor naar Amerika gereisd was.
‘Dat is heel triestig voor mij, Ivan,’ zo schreef ze, ‘want ik ben maar een arm
meisje, die geen geld over heeft om mij te parfumeeren; maar ik mag toch eerlijk
overal mijn gezicht toonen en dat is toch ook wel iets weerd. Schrijf mij nu sitoe
wanneer gij terug komt, want het leven is triestig, voor mij als gij zooverre van mij
weg zijt.’
Ivan voelde medelijden en wroeging. Maar schuld had hij toch niet en ontrouw
was hij niet geweest. Of was het toch wel een laatste verlangen naar Gladys, dat hem
naar Amerika terug getrokken had? Hij wist het zelf soms niet. Er was zoveel
tegenstrijdigs in hem. Hij hield heel veel van Lisatje, maar Gladys - o, die was toch
ook zoveel in zijn leven geweest. Hij zuchtte en opende de brief van Nonkel Justien.
Daar ging een andere klank uit op. Nonkel Justien juichte, jubelde, liep over van
geestdrift. ‘Doet uw zaken in Amerika maar op uw gemak, Ivan,’ zo schreef-hij,
‘want hier gaat alles eerste klasse en ik zou willen, dat gij nog een tijdje wegbleeft
om bij uwe terugkomst te zien, hoe wij in uwe afwezigheid ons devooren hebben
gedaan. Uwe grond staat reeds rondom in zijnen enclos en ze zijn bezig kalk en steen
te brengen voor de serren. Basiel Vermeire is bezig met het ijzerwerk en het glas
voor de serren is gecommandeerd. Ook de sooffaeze en de jonge plantjes zijn
gecommandeerd. Jongen, wat zullen wij daar geld van maken! Een fortune, dat zeg
ik u! En weet ge wat: als ge lang genoeg wegblijft zal ik u op den dag van
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uw huwelijk de schoonste blommen van de wereld brengen uit uw eigen kweekerije.
Jongen gij zult hier een leven hebben lijk nen baron. Aangaande van uw toekomstig
huis, Ivan, de plaats ligt uitgemeten, maar verder vaag ik daar natuurlijk mijn bottienen
aan. Dat moet gij zelf maar schikken te gaare met Lisa lijk of ge 't hebben wilt.
Uw verkleefde aanstaande nonkel
Justien.’
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XII
Gladys!... zo van lieverlede drong haar beeld zich toch weer aan hem op! Hij was
nu reeds meer dan een maand in Blue Springs; hij had er alles gezien en gehoord,
wat er te horen en te zien was; hij was met Dzjeurens in zijn auto naar Red Hill
geweest, naar Mishawaka, naar Longwood en verder langs de mooie nieuwe wegen,
die nu te allen kante werden aangelegd; alleen háár had hij nog niet teruggezien! Een
paar maal, in de schemering, was hij steels haar ‘residence’ voorbij gewandeld, maar
zonder iets bijzonders op te merken. Het brede ingangshek stond als gewoonlijk
open, bloemperkjes versierden de grasvelden; bloempotten prijkten tussen de stille
gordijnen achter de ramen. Hier en daar een bescheiden verlichting, alsof daar iemand
woonde, die rustig en deftig en ietwat afgezonderd wilde leven.
Hij vermeed zoveel mogelijk met zijn familieleden - vooral met Maria - over haar
te spreken; maar het verlangen nog iets van haar af te weten groeide langzamerhand
in hem tot een obsessie. Waarom zou hij niet eens gewoon naar haar toe gaan? Was
het niet heel natuurlijk, dat hij 't deed? Was het niet een onhebbelijkheid als hij 't
niet deed, al was het maar om haar te bedanken voor het milde geschenk, dat hij van
haar gekregen had? Hij aarzelde nog enkele dagen; en toen, op een namiddag, tegen
't schemeruur, vatte hij al zijn moed tezamen en belde vastberaden bij haar deur aan.
Zijn hart klopte hevig terwijl hij even stond te wachten. Hoe gek leek hem dat
plechtig aanbellen voor een huis, waar hij gewend was als in zijn eigen woning binnen
te treden. Wie zou hem komen opendoen: Smith, de keukenmeid, of Jack, de
huisknecht, of Myra, de kamenier? Een vlugge stap kwam in de gang getrippeld, de
deur ging open en Myra stond vóór hem.
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- Well, Ivan! kreet zij in verbazing.
- Is mevrouw thuis? vroeg Ivan met een hik in de keel.
- Wel neen; mevrouw is reeds meer dan veertien dagen in Parijs, voor haar toiletten.
Zij komt pas hier terug voor haar huwelijk en gaat onmiddellijk daarna weer naar de
‘old country’ voor vele maanden! Ge weet toch, niet waar, dat ze hertrouwt met Mr.
O'Healy? Maar kom binnen. Smith en Jack zullen verrukt zijn u terug te zien!
Ivan trad binnen. Hij voelde zijn benen slapjes van ontroering. Hij werd in de
zitkamer gebracht naast de keuken en vond daar Smith en Jack bezig met theedrinken.
- Well! slaakten zij allebei, de armen in de hoogte.
En het werd een gezellig partijtje.
Smith was een Cornwallische; kort en dik, met donkere pruik; Jack een Canadees,
met slimme ogen en veel rimpels in 't gezicht, en Myra, een Amerikaans geborene
van Ierse ouders, had een vrolijk snuitje, met rossige haren en lichte sproetvlekjes
onder de ogen. Zij keken alle drie in lachende verrukking naar Ivan en Smith
verkondigde:
- Hij blijft met ons eten! Wij laten hem niet los!
- Het spijt me; ik mag niet, ik kan niet; ik word bij mijn schoonzuster verwacht!
verontschuldigde zich Ivan.
- Niemendal! Jack, stop zijn hoed weg en telefoneer naar zijn schoonzuster! beval
Smith.
Met een wip was Jack aan de telefoon.
- Hallo! Hallo!... Yes, Madam, in here! Yes, all right. Thank you. Good bye!
- In orde! zei Jack en ging weer zitten. Ivan voelde zich hopeloos gevangen.
Het eten was lekker, flink begoten met waardering verdienende wijn; en Ivan hoorde
vreemde dingen, die hij allerminst zou verwacht hebben. Zij hadden 't over Gladys;
zo maar: Gladys! Smith, breed-uitgezeten op haar stoel, vertelde, dat de vrijage tussen
Gladys en O'Healy nooit opgehouden had, vóór, tijdens en na haar huwelijk met Mr.
Keane. Dat wist ze met vaste zekerheid, maar er was meer gebeurd en van dat ‘meer’
kon Jack wat vertellen, zo goed als Ivan dat ook wel kon.
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Ivan schrok geweldig. Hoe in godsnaam wisten zij en wat moest hij daarop
antwoorden. Smith keek hem met leuke ogen aan en Myra kreeg een kleur van
ondeugende pret. Maar al de rimpels van Jacks sluw gezicht trokken lachend samen
en zonder zelf iets los te laten, vroeg hij:
- Zeg eens, old man, hoe ging het op de autotochtjes in de ‘old country?’
- Goed! antwoordde Ivan voorzichtig en wantrouwend.
- Ja maar, 's avonds, meen ik, als gij in uw hotel waart. Komaan, vertel eens. Hoeft
niet bang te zijn. 't Blijft onder ons.
- Er is niets te vertellen! zei Ivan.
- Heus niet? Niets bijzonders voorgevallen, noch gemerkt? Niet eens geïnviteerd
op de kamer in negligé: roze peignoir met kant en dat aardig bruin vlekje boven het
linkerbeen? Zij barstten alle drie in een hevige lachbui los, terwijl Ivan van ergernis
en spijt zich op de lippen beet.
't Was of hij een slag in 't gezicht kreeg. Wat! Gladys, met die Jack, die ploert,
zoals ze met hemzelf was geweest! O'Healy kon hij nog begrijpen. Dat was een
eerste, oude liefde. Maar zo'n kerel!
- Jaja, zei Smith, - maar gij hebt Luis niet gekend, de Mexicaanse koetsier. Hoe
Keane dáár niet achter is gekomen, daar staat mijn verstand op stil. Telkens als hij
in huis kwam hield ik mijn hart vast!
Ivan was opgestaan. Hij kon het er niet danger uithouden. Hij had wel kunnen
schreien van vernedering en ellende.
- Zult ge gauw eens terugkomen? vroegen zij alle drie.
Hij beloofde het, om weg te geraken, vast besloten daar nooit meer een voet over
de drempel te zetten. Hij vluchtte letterlijk naar 't houten huisje toe.
- Wa ziede bliek! zei Maria toen hij binnenkwam.
- 'k Hè huefpijne! klaagde hij. - 'k Goa noar mijn bedde.
- Hoe was 't doar? Hedde medám gezien?
- Madam es noar Parijs, veur heur klieren!
Maria keek hem starend aan en sloeg de handen in elkaar.
- Hadde gewild! Hadde gewild! zuchtte hij.
Ivan zei niets meer. Hij was al de trap op.
- 't Zit schief! merkte Oculi half lachend.
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XIII
Opeens had Ivan weer genoeg van Amerika! Hij zei de volgende ochtend aan zijn
huisgenoten, dat hij van plan was zo spoedig als 't maar kon naar Vlaanderen terug
te keren.
- Hoe es 't meugelijk! Azue mee da onnuezel jong dijng in ou huefd zitten!
jammerde Maria.
- Dá niet, moar 'k 'n hè hier niets te doen! zuchtte Ivan.
- Sloat ou affeirens hier goa, lijk of Dzjeurens doet! bromde Maria.
Oculi viel haar bij. Men stond op het punt ernstige beslissingen te nemen; zijn
tegenwoordigheid in Blue Springs was onontbeerlijk. De nieuwe fabriek breidde
zich zó reusachtig snel uit, dat, vroeg of laat, het grootste deel van hun terreinen erin
zouden worden opgenomen. De fabriek was als een veelvraat. Zij slorpte dagelijks
grond op als voedsel. Een bod was reeds gedaan, prachtig! Maar zij zouden nog meer
kunnen krijgen. Men moest de ontwikkeling van de fabriek steunen, aangezien men
er aandelen in had; maar van de andere kant was het zaak, uit rechtstreeks eigenbelang,
haar de grond zo duur mogelijk te verkopen. Daarom moest men volstrekt eens ernstig
vergaderen: Dzjeurens, Franklin en Clotilde, Oculi en Maria, en Ivan. Hij mocht zo
maar niet weglopen en alles in de steek laten.
Met tegenzin stemde Ivan erin toe zijn vertrek enkele dagen uit te stellen.
Zij kwamen op een avond in het houten huisje bij elkander en bespraken de toestand
en de toekomstplannen. Grote plannen, inderdaad, voor elk van hen. Zodra de nieuwe
woning van Oculi naast de fabriekin orde was, zou hij het houten huisje verlaten, dat
Franklin en zijn gezin met Molly en Uncle Gerrit dan in zijn geheel zouden bewonen.
Franklin trouwens stond op het punt tot inspecteur bevorderd te wor-
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den, wat hem voorgoed uit actieve dienst als politieagent ging terugtrekken.
Maria nam het woord. Er broeide reeds lang iets in haar en nu zou zij haar hart
eens luchten.
- We zijn nou rijke, zei ze, - en we 'n hên gien kinders. We worden stillekes aan
oud. Veur wie moeten wij nog wirken? Goan wij hier nou huel ons leven lank blijve
slameuren? Ik zoe op mijn goed willen goan leven. In alle geval zoe 'k willen beginnen
mee nog ne kier were noar Vloanderen te goan. Verwonderd keek Oculi haar aan.
Naar Vlaanderen terugkeren! Om wat te doen? Om daar krenterig te vegeteren, terwijl
zij hier in weelde gingen baden!
- Om mijn land en mijn volk nog ne kier were te zien! zei Maria vreemd-weemoedig
gestemd.
- G' hèt hier al da ou herte kan lusten. Goe eten en drijnken; nen automobiel en
schuene Mieren. Wa wilde nog mier?
- 'k Ben t' oud en te zwoar geworden om schuene klieren te droagen! antwoordde
Maria. En zij herhaalde, vreemd-heimweeïg:
- 'k Zoe mijn land willen were zien!
Er stonden tranen in haar ogen.
Allen staarden haar met verbazing aan. Vanwaar kwam plotseling die weekheid
van de anders zo flinke Maria! - Zoede gij mij hier alliene willen achterloaten? vroeg
Oculi gans ontdaan.
- 'k Zoe willen da ge mee mij meeging! was haar antwoord. - En hier alles adzju
zeggen! Wigluepen os de fortune noar mij toekomt! Ha 'k zoe nog liever!...
Clotilde zat te beven op haar stoel. Zij keek haar schoonzuster met grote, starre
ogen aan. Haar figuur was reeds zwaar van de gebeurtenis, die weer in aantocht was
en een soort machteloosheid drukte haar ganse wezen. Steeds was de flinkheid van
Maria haar een steun geweest in moeilijke uren van vereenzaming en heimwee in
den vreemde. Nu ontviel haar eensklaps die sterkende troost. Zij zei bedeesd, met
ogen die smeekten:
- O! ik zoe uek zue geiren Moeder en Peetsen nog ne kier goan zien; moar
wannier?... wannier?
Oculi werd eensklaps woedend. Hij sloeg met zijn vuist op
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tafel en riep:
- Ge wor gulder allemoal zot, geluef ik! En 't es zijn schuld, zijn schuld! gilde hij,
naar Ivan de vuist ballend, - mee zijn standvastig heen en were reizen!
Ivan wou antwoorden, maar Franklin en Dzjeurens beletten het hem. - Laat ons
kalm de dingen bespreken! zei Franklin; en Dzjeurens, lijzig, met een toegevende
glimlach:
- Wie of wat zoe d'r beletten da Maria, en loater uek Clotilde en Franklin zuewel
als Ivan were veur nen tijd noar de ‘old country’ goan. 't 'n Es toch moar 'n kwestie
van money. Loat ons iest zueveel meugelijk money moaken en de reste komt vanzelf.
Plechtig stak Oculi de rechter arm uit.
- Dzjeurens! riep hij, - dá es noar mijn herte gesproken. Azue verstoa 'k het leven!
En op die conditie wil ik zelf uek mee!
Het was opeens een algemene en heerlijke opluchting. Iets was gezegd, van
ver-strekkende betekenis. De wereld, waarin zij leefden, kwam eensklaps nader tot
de wereld, die zij verlaten hadden en die zij allen, in het diepste van hun wezen,
onbewust soms, vurig wensten weer te zien. Zij voelden dingen, die zij met geen
woorden konden uitdrukken, dingen waaronder zij geleden hadden zonder het te
kunnen uiten. Nu pas, nu stil verlangde, lang gesloten horizonten weer open gingen,
wisten zij waarnaar zij soms, in uren van ontmoediging, zo diep gesnakt hadden.
Maria's ogen straalden en de lach speelde om haar lippen. Zij rende naar de keuken,
rommelde daar luid met borden en glazen, kwam met een hele vracht allerlei weer
binnen.
- Eten! riep ze. - Lekker eten en drinken! Niet treuren! Plezier maken! Genieten
van het korte leven! Kom, Dzjeurens, doe die flassche champagne open; en gij die
andere, Oculi! Hier: pâté, kouwe zalm, cake! Ete moar! Drinke! Vivat 't leven!
Franklin, de ogen peinzend, zat stil te glimlachen, als 't ware met een innerlijke
glimlach.
- Ik zou dat land toch ook eens willen zien! zei hij.
- Welk land?
- Well, uw aller old country, waar ge 't zo dikwijls over
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hebt.
- Ge zult het zien! beloofde Oculi opgewonden en geestdriftig.
- Waarom niet? We zullen er allen samen naartoe gaan!
- O! zei Clotilde dweperig, - en Moeder en Peetsen moesten hier ne kier komen!
- 'k Zal ze meebrengen! riep Ivan.
- Gij! wa zoede! Ou 'n zien we noeit mier were! Gij 'n zij gienen echten Amerikoan!
smaalde Oculi.
- Ik!... Ik zal hier komen mee Lisa! zwoer Ivan.
Molly zat zacht te glimlachen, vreemd aan hun vreemde opgewondenheid.
De deur ging open en Uncle Gerrit kwam binnen, gevolgd door Mielke Vervaet.
- What 's the matter here? vroeg de verbaasde oude met zijn schorre stem.
- We vertrekken allemaal naar de old country! Gade mee, Uncle Gerrit? gilde
lachend Maria.
- Gij zit allemaal dronken! gromde de oude, die bij uitzondering nuchter was.
Mielke, lichtjes aangeschoten, keek begerig naar de champagneflessen.
- Kom, Mielke! zei Oculi voor hem inschenkend.
Uncle Gerrit moest van dat zoeterig stuff niets hebben. Hij vroeg om whisky.
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XIV
Er was het verlangen en er was de werkelijkheid...
Ivan was getrouwd en gelukkig. Alle jonggehuwden zijn gelukkig. Dat komt van
de wittebroodsweken. Bij sommigen duren ze weken, maanden en zelfs jaren; bij
anderen slechts dagen. Het was nog niet te voorzien, hoelang ze wel bij Ivan zouden
aanhouden, maar het begin liet zich gunstig aanzien. Zijn huisje was gebouwd, heel
aardig, en zijn broeikassen waren in orde. Nonkel Justien had hem in korte tijd goed
op de hoogte gebracht en hielp hem verder, waar het nodig was. Het zaakje liep.
Lisatje zorgde voor het huishouden. Een jonger zusje hielp haar als dienstmeid en
haar moeder gaf haar goede raad.
Ivan had zich een autootje aangeschaft: een mooi Amerikaantje. Zo iets, zei hij,
zou Jan en Alleman weldra hebben. Zo was het reeds in Amerika; zo zou het ook in
de ‘old country’ worden. Moeder schudde 't hoofd; en ook Lisatjes moeder schudde
het hoofd. Grote luxe! meende zij; goed voor rijke mensen! Maar Ivan hield er
Amerikaanse begrippen op na. Hij maakte scherp onderscheid tussen werktijd en
verpozing. Zoveel uren nuttige arbeid; zoveel uren rust en ontspanning! Lisatje en
hij waren werkers in de werkuren en verder was Lisatje een dame en hij een heer.
Hij reed gaarne met haar, niet alleen 's zondags, maar ook in de week, op excursie
uit, of naar de naburige stad, waar zij dan haar boodschappen deed; en elke avond,
na hun maaltijd, zaten zij bij mooi weer, netjes gekleed, van de koelte te genieten in
hun veranda, of bleven zij, bij de gezelligheid van de lamp, in hun salonnetje zitten,
zij met een handwerk, hij met een boek of een blad.
De moeders schudden 't hoofd, konden zulk een levenswijze niet begrijpen.
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- Dat 'n kan toch azue nie blijven duren! meende zijn moeder. En háár moeder, met
nog sterker nadruk:
- Dat 'n mág azue nie blijven duren. De meinschen in 't dorp beginnen d'r over te
klappen!
Ivan voelde iets als een stille vijandigheid groeien om zich heen. Het kwam hem
voor of meneer en mevrouw Alexander, die eerst zo vriendelijk waren, hen van
lieverlede met een soort stroefheid begonnen te bejegenen. Het was hem opgevallen,
dat meneer tot tweemaal toe rechtsomkeer had gemaakt, toen hij hem zag komen;
en mevrouw deed zo uit de hoogte, vooral tegen Lisatje, die zij soms kritisch van
het hoofd tot de voeten scheen op te nemen. Ook de dorpelingen begonnen soms
heel vreemd te doen; spottende blikken, onbehouwen nieuwsgierigheid van
voorbijgangers, die kwamen kijken hoe ze daar als welgestelde renteniers in hun
veranda van de avondkoelte zaten te genieten; en eens een schimpkreet achter hen:
‘beslagmoakers!’ van een paar jonge kerels, die hen zonder te groeten op straat
tegemoet kwamen. Het ergerde Ivan geweldig, al liet hij er ook niets van blijken en
hij vergeleek de kleinzielige bekrompenheid van oud Vlaanderen met de zwier van
het Amerikaanse leven, waar bij geen mens de gedachte zou opkomen, dat een gewone
burger niet hetzelfde recht zou hebben als een miljonair om naar goeddunken van
zijn vrije uren te genieten.
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XV
Twee werelden, dát waren het: een oude wereld en een nieuwe wereld, die met elkaar
haast niets gemeens hadden. Wanneer Ivan in Amerika was, had hij heimwee naar
het oude Vlaanderen, met al zijn bekrompenheid, met al zijn vervallenheid, met al
zijn armoede, maar ook met zijn poëzie en zijn intimiteit, die zo zacht en
stil-ontroerend tot het hart konden spreken. Hij droomde soms van de gouden
korenvelden vol blauwe en rode bloemen en van de roze en gele en groene
boerderijtjes, die zich met hun grauwe strodaken onder hoge bomen in de stille,
kronkelende waters spiegelden. Die had het grote Amerika niet. Maar het leven in
Amerika was fors en machtig; en bij de lage, arme huisjes van oud Vlaanderen
droomde hij heimweeïg van de fantasmagorie der wolkenkrabbers in stralend
avondlicht en van de overweldigende levenskracht, die daar ziedend in verborgen
zat.
Maria was in trouwe briefwisseling met hem gebleven en hield hem goed op de
hoogte.
‘Gij en kunt niet gelooven, Ivan,’ zo schreef ze, ‘hoe Blue Springs elken dag verandert.
Het is om er deuzig van te worden. De eene sky-scraper staat er nog niet of twee,
drie andere en hoogere zijn reeds in aanbouw. Komt toch eens weer naar hier, al was
't maar om te zien wat er van de nieuwe fabriek geworden is. Standvastig worden er
groote, nieuwe batimenten bijgezet en het stuk grond dat wij hun verkocht hebben
is al bijkans volgezet en wij zullen hun al spoedig weer een stuk grond moeten
verkoopen. Ik dien u niet te zeggen hoe dat alles geld in de portemonnaie brengt; en
als wij de volgende maand in ons nieuw huis zullen zitten, zal er al niet veel verschil
zijn tusschen ons en mijnheer Pupke of mijnheer O'Healy. Ja, Ivan, gij zoudt dat huis
eens moeten
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zien: goud en spiegels met de macht en overal gekleurde ruiten en dikke tapieten.
En er zijn ook twee hadkamers met loopend koud en warm water. Ik vrage mij af
wat wij daarmee moeten doen, maar Oculi zegt, dat men geen ‘residence’ meer kan
bouwen zonder. Well, Ivan, ik zou eens het gezicht van mijnheer en mevrouw
Alexander willen zien als ze dat hier eens zagen. Zij zouden opeten van zaloescheid.
Ivan, zooals ge weet is Mrs Keane in het begin van April hertrouwd met Mr
O'Healy en zijn ze reeds sinds maandçn in de ‘old country’ op toer. Dat scheen eerst
allemaal bijzonder goed te gaan, maar nu verneemt men aardige geruchten. Zij zouden
op hun speelreis in ruzie geslegen zijn en reeds klappen van te scheiden. 't Is Dzjeurens
die dat hier is komen vertellen. Hij had het vernomen uit een brief, zei hij, van Mr
O'Healy's chauffeur. Well, Ivan, als dat waar is, dan moet zij toch maar een zottekonte
van een wijf zijn. Ik verschoot er danig van en vreesde dat dat heel slecht zou zijn
voor ons en de affeirens. Ja, ik dacht dat misschien alles verkocht zou moeten worden.
Maar Dzjeurens en Oculi lachten mij vierkant uit zeggende dat die fabrieken in
societeit waren en dat iedereen zijn acties daarin heeft en geen kwestie van verkoopen.
Well, Ivan, dat heeft mij zeer gerustgesteld en wat die zotte dwazekonte verder
uitsteekt kan mij hoegenaamd niet schelen. Elk zijn sarze en wie geen heeft slaapt
zonder.
Well, Ivan wat ik sedert eenigen tijd ook maar half meer vertrouw, dat is het doen
en laten van Dzjeurens-zelf. Ik heb hem al een paar keeren in zijnen auto zien rijden
met eenen ‘flapper’ naast hem; gij weet wel wat dat is, alzoo een heel jong ding van
een jaar of zestien of zeventien, dat ouder mannen hun cenzen afspeelt. Hoe is dat
toch mogelijk voor eenen man van zijn leeftijd met al die pokkeputten! Ja, en ik heb
hem ook gezien met datzelfde ding in den restaurant te Red Hill, gij weet wel daar
aan de lake en ik moet mij al heel stijf bedriegen of dienzelfden avond zat hij met
haar in de halve duisternis in zijnen auto die stilstond langs den kant van den weg,
bezig met malkander totten te geven. Ge moet goest hebben met Dzjeurens; maar
heel zeker zal hij daar vuil mee vangen en reschieren van er mee te moeten trouwen
of er heel veel geld aan geven. Het is toch ongeloofelijk hoe dom

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 3

1048
het mannevolk kan zijn.
Afin, Ivan ge moet toch absoluut eens weer naar hier komen en uw vrouw
meebrengen die wij nog niet en kennen. Met Franklin en Clotilde gaat het heel goed.
Franklin is nu inspecteur benoemd en schrijft in de stad op eenen buroo; en Clotilde
is geweldig struisch en verwacht alle dagen haar tweede. Zij hoopt dat het nu een
meisje zal zijn en als dat zoo is moet het Myriam heeten en ik meter zijn. Wij zijn
nog altijd vast besloten van eens naar de old country te komen zoodra de affeirens
het toelaten. Maar nu kunnen Franklin en Clotilde natuurlijk nog niet en Oculi zit
tot over zijn ooren in zijn werk. Daarbij klaagt hij nog al over maagpijn en het zou
mij niet verwonderen als hij dyspepsia had. Hij zegt dat alle Amerikanen dat krijgen,
omdat zij denktijd niet nemen van op hun gemak te eten. Well, zeg ik hem stanvastig,
'n slikt ou eten toch alzoo niet in, ze zitten achter u niet om het u af te nemen. Maar
hij kan het niet laten. All de business-men, zelfs de miljonairs eten alzoo, zegt hij.
Afin, hij moet het weten, maar ik blijf op zijn Vlaamsch eten, op mijn gemak.
Wat ik u nog moet melden, Ivan, is dat Mielke Vervaet al met een keer de
moersessen gekregen hee, binst dat hij gin zat te drinken in de saloon van Jan
Maerschalck in de Vlaamsche wijk. Hij werd in eens zoo blauw als een schalie en
stuikte achterover van zijnen stoel. Uncle Gerrit was bij hem en goot hem whisky
in, zeggende dat de kracht van de whisky den gin zou verjagen. Maar het werd van
langs om erger en nu licht hij in 't Ospitaal, waar hij ratten langs den muur meent te
zien loopen. Dat is toch iets, niet waar, voor eenen jongen van zoo goede familie!
Maar dat zwalpei van Uncle Gerrit is toch ook eenen sloeber van hem daar nog
whisky bij te gieten. Het is nog hoegenaamd niet zeker dat hij er zal door komen,
maar zeg er toch maar niets van in geval gij iemand van zijn familie ziet. Ik zal u
wel laten weten hoe het er mee afloopt.
Nu Ivan moet ik eindigen. Komt dus maar naar hier zeg ik u nog eens met uw
jonge vrouw. Dat kan nu toch niet zijn dat wij onze schoonzuster nog niet kennen.
Zoo eindig ik met de pen maar niet met het hart.
Uwe verkleefde schoonzuster
Maria.
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Ivan, ik doe mijnen brief weer open om te melden dat Oculi zoo juist bij den dokteur
is geweest. Het is wel zooals ik dacht. Hij heeft dyspepsia en mag eenen heelen boel
dingen niet meer eten. Maar gij en moet niet denken dat hij daar veel beslag van
maakt. Ik geloof waarachtig dat hij er een beetje hooveerdig op is dat hij de
Amerikaansche rijke-menschensziekte heeft. Maar hij mag ze van mij hebben; ik
ben er niet jaloersch van.’
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XVI
Ivan las die brief aan Lisatje voor en vroeg haar:
- Hawèl, goade ne kier mee noar ginter!
- Noar Amerika! riep ze ontsteld.
- Joa!
- Noeit! Doar 'n moette nie mee aankomen. En, daar hij aandrong, werd ze boos.
- Ge mien zeker da 'k nie 'n wete woarom da ge were noar Amerika wilt!
- Woaromme? vroeg hij verbaasd.
- Om nog ne kier bij ou schuene madam te zijn, natuurlijk! - Moar Lisatjen, hoe
es 't toch meugelijk! zei hij bedroefd.
Zij schreide. Zij was jaloers, ongelukkig.
- Ge weet toch wel da ze getreiwd es! sprak hij verzoenend. - En da ze goa schien!
riep ze kwaad.
En hij haalde zijn schouders op.
- Ge verstoat toch wel da 'k ou nie mee 'n zoe vroagen as ik slechte intensies ha.
- 't Es gelijk; 'k 'n goa nie mee.
- Ik moe goan! zei hij ernstig. - Mijn fortune 'n ligt hier niet; ze ligt ginter. 'k Moe
mijn zoaken oppassen.
Hij bleef een ogenblik peinzend, de ogen strak.
- 'k 'n Reize nie geiren alliene! zei hij eindelijk. - As ge gij nie 'n wilt, 'k zal Peetsen
meevroagen. Hij zoe Amerika zue geiren ne kier zien.
Zij schoot in een lach. Haar kwaad humeur verdween; haar ogen lachten door haar
tranen heen, als een zonnepijltje door een wolk.
- Peetsen! Hoe krijgt ge 't in ou huefd! spotte zij. - Hij zal toch zeker zue zot nie
zijn van dát te doen!
- Peetsen? echode hij. - Peetsen 'n hee moar ien gedacht in zijn leven; en da es van
da land ne kier te meugen zien!
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Zij geloofde 't niet, maar lachte weer. Zij had er niets tegen, dat hij met Peetsen ging.
- Hoelang zoede wig zijn? vroeg zij enkel, met een zweem van weemoed in de
stem.
- Kort! zei hij, - acht doagen goan; acht doagen kieren en viertien doagen ginter
blijven. Al te goar 'n moand van huis! Zij zei niets meer. Hij ging naar Moeders
huisje toe, om erover te spreken.
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XVII
Peetsen was als gek van opgewonden blijdschap.
- Joa moar, es 't nie om mee mij te laaën? vroeg hij tot driemaal toe, niet kunnende
geloven, dat het ernst was. Heel zijn gezicht glom en straalde: de grote, witte tanden
van zijn brede mond lachten als een vuurwerk.
Moeder was er minder mee ingenomen.
- Zoen z' hem ginter gien kwoad doen? vreesde zij.
- Moar Moeder toch! zei Ivan.
- Wa moet hij doar goan doen? jammerde Moeder vol bezwaren.
- Hawèl, ne kier goan kijken hoe dat 't ginter es! zei Peetsen kribbig.
- Ha moar ge 'n keun nie zwemmen en ge 'n hèt gij gien klieren! zeurde Moeder.
- Woarveuren zoe 'k ik moete keune zwemmen? riep Peetsen verbaasd.
- Ha 'k 'n weet ik zelve niet! bekende Moeder. - Moar wie goat er op de biesten
passen binst da ge wig zijt?
- Nonkel Justien! zei Ivan. - 'k Hè 't hem al gevroagd.
Moeder zuchtte en schudde 't hoofd, maar zei niets meer.
Peetsen werd door Ivan met zijn auto naar de stad gereden en geheel in 't
fonkelnieuw gestoken. In het groot confectiemagazijn waar zij hun keuze deden
stond Peetsen onder het aanpassen roerloos met de armen van zich af als een
gedrochtelijke pop. Het was een hele kunst om iets voor hem te vinden, vooral omdat
hij gaarne lichte en schelle kleuren wilde: een beigegeel pak, een azuurblauwe das.
Maar het gekste van al was nog het zwarte bolhoedje, dat maar altijd op zijn oren
bleef zinken.
- Joa, ge moet da lieren droagen! troostte Ivan.
't Was ook een hele zaak wat Peetsen in zijn koffer mee zou
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nemen. Moeder drong erop aan dat hij een stuk gerookt spek tussen zijn kleren zou
verstoppen. Men kon nooit weten... Ivan had enige moeite haar aan de milde overvloed
van allerlei aan boord te doen geloven.
- Hij es geweune van zue goed gevoed te worden en hij hee da nuedig! zuchtte
zij.
Zij vertrokken uit Antwerpen op een stille, zacht-wazige septembermorgen.
- 'k Voele 't scheep beven! zei Peetsen, zodra de boot van wal stak. Hij stond naast
Ivan langs de reling en keek met grote, strakke ogen.
- Ge zoedt precies zeggen dat 't scheep grueter es dan huel de stad Antwerpen!
meende hij.
- 't Scheep blijft gelijk en de stad verkleint! zei Ivan.
Peetsen begreep dat; hij knikte ernstig met het hoofd.
- Eigentlijk ben ik blije da Moeder en Lisa nie meegekomen 'n zijn! zei hij.
- Woarveuren datte, Peetsen?
- Omda ze huel zeker zoen geschriemd hên.
Aandachtig staarde Peetsen rechts en links over de Scheldeoevers.
- Da es hier plat en lege! merkte hij.
Maar 't meest nog interesseerde hem het schip zelf, met al zijn leven en beweging.
- Zoen da allemoal Amerikoanen zijn? vroeg hij fluisterend, op de passagiersdrukte
doelend.
- D'r es van alles onder, Peetsen: uit alle landen van de weireld.
De stoomfluit brulde schor en dreunend. Peetsen keek naar de reuzeschoorstenen
op en zei:
- 'k Voel 't doaveren tot in mijnen buik.
Het water werd breder, de oevers smolten in lichte nevelen weg.
- We zijn al in volle zie, nie woar, Ivan?
- Nog nie huelegans, Peetsen.
Peetsen zag een hoge toren rechts, die uit het water zelf scheen op te rijzen.
- Da es zeker al IJ-eland, Ivan?
- Da es Oland, Peetsen; Vlissingen!
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De avond daalde in rijke schoonheid van goud en paarlemoer over de groenachtige
golven. Visserszeiltjes tekenden zich zwart tegen de lichtende einder af.
- Ik vinde da schuene! zei Peetsen.
- Spijt het ou nog niet da ge meegekomen zijt?
- Nien 't zulle!
In volle zee begon het schip te deinen. 't Was als een hoffelijk neigen en groeten
en bij elke beweging spatte wit schuim rechts en links van de voorsteven op.
- Es 't doarvan da ge de zieziekte krijgt, Ivan?
- Van zue weinig toch niet, Peetsen. Kom we goan 'n beetse wandelen!
Zij liepen heen en weer over het dek, met vele andere, flink stappende passagiers.
Er was een levendige en opgewekte stemming om het mooie weer. Elegante jonge
vrouwen lachten met stralende ogen; bejaarde heren trokken de oorkleppen van hun
petten neer. Het werd een ietsje fris. De golven schuurden wit-schuimend langs de
zwarte flanken van de stomer heen, in een eentonig geruis als van zuchten en snikken.
Een gong weergalmde, dof; en binnen in het schip was het meteen algemene,
elektrische verlichting.
- Joa, 't es tijd om te goan eten! waarschuwde Ivan.
- 'k 'n Hè nie veel honger! zei Peetsen.
- Toch nie ongemakkelijk, Peetsen?
- O nien nien!
Zij daalden in de eetzaal, waar reeds veel reizigers op draaistoelen zaten. Een
hofmeester wees hun hun plaats. Vlugge stewards dienden, in korte, donkerblauwe
jasjes met vergulde knopen.
- 'n Talluerken soep, newoar, Peetsen? vroeg Ivan aanmoedigend.
- Joa, moar nie te vele.
Peetsen at met smaak, nogal hevig slurpend. Een paar dames keken op het geluid
om.
- 'n Stiksken terrebeit, nou?
- Joa! zei Peetsen.
Hij keek eens rond in de luxueuze zaal en zei:
- 't Es hier wrie schuene, moar nogal bevangen, vind ik, omdat de plafond zue lieg
es! Op den duur zoe 'k toch liever
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boven zitten. En uek die doaverijnge van 't scheep voelt g' hier mier dan op 't dek.
- Dat es woar! gaf Ivan toe.
Na de tarbot kwamen kleine biefstukjes met een dikke gele saus erover. Peetsen
aarzelde even.
- Moette doar apoart veuren betoalen? vroeg hij.
- Nie, da es amoal in de prijs van de reize begrepen.
- Os 't azue es goa 'k 'r toch nog 'n stikske van pakken! zei Peetsen breed-stralend
glimlachend.
- Zueveel of da ge wilt, moar 'n eet ou nie ziek.
Peetsen smulde. Hij vond het heerlijk. Nog nooit had hij iets zo lekkers gegeten.
Maar toen het biefstukje half op was had hij toch een lichte weifeling.
- Ivan, moe 'k 't huelegans opeten? vroeg hij.
- Nienieg! Ge meugt het loate liggen os ge genoefd hèt.
Peetsen het liggen. Even keek hij, als het ware iets zoekend, over de druk bezette
tafels rond. De boot schommelde lichtkens, met af en toe een sterker hellende
beweging naar links en rechts.
- 'k Gelueve da 'k nie mier 'n zal eten! zei Peetsen.
Ivan keek hem aan. Peetsens ogen stonden vreemd, een beetje waterachtig; en zijn
gezicht was ietwat bleekjes.
- Voelt g' ou nie wel, Peetsen?
- Eigentlijk zoe 'k liever were boven zijn! zei Peetsen.
- Hawèl, loat ons goan!
- 'k 'n Voele mij nie ongemakkelijk, lichtte Peetsen nog toe terwijl hij opstond, moar 'k hè azue iets woaterachtigs in mijne mond en mijn huefd droait 'n beetsen
omdat 't hier nogal bevangen es.
Hij waggelde naar de uitgang, wellicht omdat het schip juist op dat ogenblik nogal
slingerde; en hij was net buiten de deur en op de eerste trede van de trap naar boven,
toen plotseling een soort uitbarsting in hem plaatsgreep, terwijl hij zich meteen,
kreunend als van pijn, aan de trapleuning vastklampte.
Ivan greep hem bij de arm en steunde hem door de gangen naar hun kajuit toe.
Peetsen waggelde als dronken en kermde ellendig. En vóór hij aan hun kooi was had
een tweede uitbarsting plaats welke hem ineen deed krimpen.
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- 't Es... van... da... loatste... stikske vlies! hikte Peetsen. Ivan schelde haastig om een
steward en leidde Peetsen in de kooi.
- 't 'n Es niets, Peetsen, moar ge moet ou direct ontklien en noar ou bedde goan.
Legt ou moar nere. 'k Zal ik ou schoens uittrekken en ouë col losmoaken.
- O!... O!... 'k ben toch zue ziek! kreunde Peetsen. En weer kwam er een uitbarsting.
- Kijk, Peetsen, os 't nog gebeurt; hier in da zinken baksken. 't Hangt aan ou bedde
vast.
- O!... O!... O!... kermde Peetsen.
Het duurde vier volle dagen: vier sombere dagen van zwiepende wind en striemende
regen in een reuzeschip dat danste als een notedopje op golven als schuimende bergen.
Te allen kante hoorde men gerinkel en geratel en kreunen en klagen en 't was alsof
het schip zelf jammerde van onuitstaanbare ingewandspijnen. Peetsen dacht dat hij
ging sterven. Als een gedrocht lag hij in 't onderste bed met het zinken bakje tussen
zijn bevende armen. Hij had niets meer te geven, want er was niets meer in hem,
maar steeds deed hij of hij wel nog wat te geven had en dat ontaardde dan telkens in
rauwe gruwelhikken en kreten, alsof hij geworgd werd. Maar met de avond van de
vierde dag zonk een stralende oranjezon als in een bad van lichtgroene, schuimende
zeep en de volgende ochtend was het alom als een schone, fris-gewassen oneindigheid
onder een lichtblauwe hemel met wattig-blanke wolkjes. Het schip gleed zachter
schommelend door gestilde golven en enkele passagiers, bleekjes nog en ingeduffeld,
begonnen zich met onvaste benen op het dek te wagen. Ook Peetsen was opgestaan.
Hij leek kleiner en magerder geworden en lag op 't dek in een rieten stoel, door Ivan
zorgvuldig met een reisplaid toegedekt. Hij kreeg een kop sterke bouillon en een
paar droge beschuiten. Zienderogen kikkerde hij op. Hij glimlachte even en zei:
- 't Es amoal van da loaste stikske vlies mee die geelwe seisse da 'k tegen mijn
goeste opgeten hè!
Ivan glimlachte terug. Hij voelde zich reeds als een geroutineerd Amerikaan ten
opzichte van zijn onervaren jonger broertje.
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- Ne kier dat 't veurbij es, es 't vergeten! troostte hij.
- Os 't moar nie weer 'n komt! vreesde Peetsen.
- Nie! verzekerde Ivan. - Da es lijk den ieste kier as ge ruekt. Ge mient da ge dued
moet!
- 't Es woar! zei Peetsen, die zich nog goed herinnerde hoe misselijk hij was geweest
na het oproken van twee eindjes sigaar, die Nonkel Justien had laten liggen.
's Ochtends van de achtste dag doemde het land in de verte vóór hen op. Peetsen
staarde eerst een lange wijle sprakeloos. Toen zei hij:
- 'k Hoa wel gemiend dat 't anders was!
- Hoe zue datte, Peetsen?
- 'k 'n Weet ik niet... Anders!...
Het schip voer tussen lage oevers. Peetsen zag van op het dek de ongeëvenaarde
pracht van de Indian-summerlovers. - Ivan... wa es dat? Woarom hên ze die bloaren
van de buemen gevirrewd?
- Da es om ulder t' amezeren, Peetsen. Meinschen die veel tijd hên!
- O! gien dwoazekul! riep Peetsen.
Maar in het onophoudend heen en weer gewemel van de brullende en fluitende
stoomschepen van alle grootte, schenen ook de roze geuren van New York, de
sky-scrapers, uit de blauwachtige nevels naar hen toe te komen en Peetsen week
instinctmatig, als in plotselinge angst, drie schreden achteruit.
- Wa es dat, Ivan?... Zijn da fabrieken?
- Nie nien't, Peetsen!
- Kirken?
- Uek niet!
- Moar wa zijn 't dan?.
Ivan zei het hem. Maar Peetsen geloofde 't niet.
- O, gie loeder! Kantueren die zue huege zijn as birgen! Ge wil mij wa wijs
moaken!.
In New York zelf werd Peetsen stil. Hij hield zich zo dicht mogelijk bij Ivan en
staarde benauwd naar de donderende treinen, die onophoudend heen en weer boven
hun hoofd
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rolden.
- Valt er noeit gien ienen in de stroate, Ivan?
- Da 'n es nog nie veurgevallen, Peetsen.
- Hoe lang blijven w' hier?
- Tot morgen!
- 'k Zal blije zijn as 't morgen es! zei Peetsen.
In de trein, toen zij een paar uur gereden hadden, vroeg Peetsen:
- We zijn d'r zeker hoast, Ivan?
- Woar? vroeg Ivan.
- Wel, bij Okeli en Clotilde!
Ivan schoot in een lach.
- Morgen uchtijnk, Peetsen, tussen elf en twoalven!
Peetsen geloofde hem niet.
- Ivan, zei hij, - g'hèt ons ne kier geschreven dat er vijf uur verschil was in den
tijd tusschen Amerika en Wemelbeke. Goat da hier nou vandoage vijf uur langer
kloar zijn?
Ivan trachtte hem aan 't verstand te brengen, hoe dat in elkaar zat. Peetsen begreep
hem niet.
- 't Es hier 'n oardig land! zei Peetsen.
Tegen de avond kwamen zij aan de watervallen van Niagara. Ivan wilde zijn
broertje dat wonder nog bij daglicht laten zien.
Toen Peetsen reeds op ruime afstand het overweldigend gedonder hoorde, vroeg
hij:
- Ivan, zijn da marsendieze-treins die azue stanvastig over en dwere rijen?
Ivan zei hem wat het was, maar Peetsen geloofde 't weer niet.
Zij kwamen aan de vallen. Het wit-schuimende meer stortte zich bliksemend in
de fonkelende diepte tussen de rode en oranje lover-oevers, die in de ondergaande
zon gloeiden als de wanden van een oven en een dubbele regenboog spande er zijn
twee doorschijnend-lumineuze arken overheen.
- Hawèl, Peetsen? vroeg Ivan, glimlachend naar zijn broertje omkijkend.
- Nondedzju! zei Peetsen, paf van verbazing.
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XVIII
Om elf uur, de volgende ochtend, waren zij in Blue Springs en even later stonden
zij in 't houten huisje.
- Ge zij welgekomen! riep Maria van op de drempel.
Peetsen keek en lachte, met brede mond en glinsterende ogen.
- Dag, Maria! groette hij, heel gewoon, alsof hij haar dagelijks zag.
Hij staarde eens rond en zei:
- Da es hier 'n heiten huis!
Oculi kwam binnen, gevolgd door Franklin en Clotilde. Zij groetten Ivan en Peetsen
met vrolijke uitroepingen en Oculi vroeg hoe het met Moeder in oud Vlaanderen
ging.
Ivan deelde de goede berichten mede en Peetsen keek in verbazing naar zijn zuster
en haar man.
- Clotilde es streus geworden, newoar? lachte Oculi.
- Joa zulle! zei Peetsen. En stiller, naar Franklin in uniform wijzend.
- Es da heure man?
Franklin glimlachte - goedmoedig en klopte Peetsen op de schouder.
- Ala! Aan toafel! riep Maria. - Ge zil loater tijd genoefd hên om te klappen!
Ivan vertelde onder het eten van oud Vlaanderen en hoe daar alles vrijwel
onveranderd voortsukkelde. Zijn vrouw had hij niet mee kunnen krijgen. Die was
bang voor de verre reis.
- 'n Reize van 'n weke! spotte Oculi op lamijnige toon.
Peetsen staarde zijn oudere broeder met verwondering aan. Maria merkte het en
zei:
- Okeli zie 'n beetse bliek, newoar?
- Joaj, zei Peetsen. - Wa heet hij?
- 'k Hè dyspepsia! lamijnde Oculi.
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- Wa es da? vroeg Peetsen.
- Aan de moage! zei Oculi naar zijn borst wijzend.
- Es 't doarvan da ge zue lamijnachtig klapt, Okeli?
Allen schoten in een lach, maar Oculi bromde:
- 't Es 'n Amerikoansche ziekte. Al de rijke Amerikoanen hên datte! 't 'n Es nie
om mee te laaën!
- Peetsen, zoede 't hier geweune keunen worden? vroeg Clotilde.
- 'k 'n Weet 't nog niet! zei Peetsen.
- Stoat 't eten ou aan, Peetsen?
- Joajoa 't!
- Hawèl, ge moet moar doen lijk of ge thuis woart, zulle, Peetsen! zei Maria goedig.
Na tafel spraken zij over hun zaken, die hoe langer hoe schitterender liepen en
Ivan beloofde Peetsen, dat hij hem de volgende morgen de stad, de fabrieken en de
omstreken zou laten zien.
- Zijn d'r hier uek van die woatervallen? vroeg Peetsen.
- Nien't; moar d'r es ne ‘lake’; we zillen d'r mee Okeli z'n auto noartoe rijen!
Peetsen was voorlopig tevreden; hij vroeg niets meer. Hij zat daar of hij zich
volkomen thuis gevoelde. Alleen de houten wanden bleven hem vreemd, gaven hem
een soort van ongemak.
- 'k 'n Gelueve niet da 'k dá zoe keunen geweune worden! meende hij.
- Os ge nog ne kier komt zillen w' ou in onz' schuene nieuwe residence ontvangen!
lamijnde Oculi.
Peetsen barstte plotseling in een schaterlach uit.
- Woarom lachte gij? vroeg Oculi ontstemd.
- 'k 'n Kan nie wennen aan die uitsproake van ou! giechelde Peetsen.
Oculi glimlachte meewarig.
- Ge 'n zij uek nog gienen Amerikoan! lijzigde hij geringschattend.
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XIX
Zij zagen de stad, de lake, de fabrieken; en dan nog weer de stad, tegen de avond.
- Ivan?... vroeg eensklaps Peetsen, - tueg mij uek ne kier da huis woar da ou schuene
medám geweund hee?
Verbaasd, verschrikt bijna, keek Ivan op.
- Interesseert ou da, Peetsen?
- Joa 't; 'k zoe da ne kier willen zien.
In de gouden schemering bracht Ivan hem vóór Gladys' residence. Een
melancholische glimlach zweefde over zijn lippen. 't Leek alles nu zo vreemd, zo
ver wat eenmaal zo diep geleefd had.
- Kijk, Peetsen, 't es hier, achter die hovijnge, da gruet huis mee trappen op.
- O!... 't es schuene! zei Peetsen vol bewondering en eerbied. - En weun ze doar
nou nie mier, Ivan?
- 'k 'n Zoe 't nie keunen zeggen, Peetsen, moar 't es toch nog beweund, lijk of ge
ziet.
- En zoe da woar zijn da z'al were goa schien van die veint woar da ze nog moar
mee getreiwd 'n es?
- 'k Hè 't ik toch huere zeggen!
- Verstoade gij da nou, Ivan, woarveuren da ze treiwen os ze zue gauwe were
willen schien?
- Nien ik, Peetsen.
- Ik 'n zoe nie schien, zulle! Azue 'n schuene medám! En zue goe rieken da ze dee!
Spijt het ou niet, Ivan, da ge bij heur nie mier 'n zijt?
- Peetsen... Peetsen... ge goat ne vroagsteert krijgen!
Peetsen schaterde en ook Ivan moest even lachen.
- 't Es gelijk! zei Peetsen. - 't Es hier amoal veel grueter en veel rijker dan bij ons.
Azue schuene hotels en wijnkels en cafés! En automobiels! Twintig tegen bij ons
iénen! Ik ge-
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lueve dat de meinschen hier gelukkig zijn!
- Willen w'hier blijven, Peetsen?
Met een geheimzinnige glimlach keek Peetsen zijn broeder aan.
- Zoede gij hier altijd keunen blijven, Ivan?
- 'k 'n Weet 't niet, Peetsen.
- Ik uek niet! zei Peetsen.
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XX
Zij bleven veertien dagen, zoals afgesproken. Toen hadden zij er vol genoeg van.
Peetsen had kennis gemaakt met Uncle Gerrit, die hem angst en afkeer inboezemde
met zijn roodpuisterig gezicht en zijn whiskyfles en ook met de goedige Molly, die
hij vermeed, omdat zij altijd zo kleverig-meewarig met hem deed. Peetsen wist ook
wel, dat hij misvormd was, maar had niet graag dat anderen er notitie van namen.
Hij was ook in de Vlaamse buurt geweest en had er de saloon van Jan Maerschalck
bezocht.
- Z' hieten dat 'n Vloams hirbirge, moar dat 'n es gien Vloams hirbirge! meende
Peetsen.
Hij had er ook, tot zijn grote verbazing, Mielke Vervaet aangetroffen en hem
gezeid:
- Wel, Miel, leefde gij nog! Er wierd in Wemelbeke verteld da ge dued woart!
Peetsen was ervan overtuigd, dat hij nu een zeer complete indruk van Amerika
had.
- 't Es gemakkelijk om ouë wig te vinden in d'Amerikoansche steeën! zei Peetsen.
- 't Zijn overal percies gelijke stroaten.
Clotilde voelde zich triestig de laatste dagen van hun verblijf. - 'k Zoe toch zue
geiren Moeder nog ne kier werezien, moar God weet wannier! zuchtte zij.
Maria werd ongeduldig:
- Ha moar, Clotilde, hoe keunde doar toch altijd over zoagen! 't Es ommers
gedecideerd da we goan, van as Okeli veur nen tijd wig kan!
- Okeli zal wel wig keunen; moar ikke, mee mijn kinders! Wie zal d'r op mijn
kinders passen os ik wig ben?
- En Molly dan! Telt Molly meschien nie mier mee? Es 't gien woar, Frank?
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- We zullen gaan en Molly zal voor de kinderen zorgen! beloofde Franklin. En hij
voegde eraan toe:
- Ik wil en ik zal ook eens de ‘old country’ bezoeken en met Moeder en de verdere
familie kennismaken. Ik verlang er heel sterk naar.
Zij waren allen aan de trein, toen Ivan en Peetsen vertrokken. Er stonden tranen in
de ogen en er was bleekheid op de gezichten. 't Was vast besloten, dat zij elkander
zo gauw mogelijk terug zouden zien en toch heerste een sombere en gedrukte
stemming, alsof 't een eeuwig afscheid gold.
Op 't laatste ogenblik kwam echter nog een onverwachte vrolijkheid: Dzjeurens,
die plotseling opdaagde, pas sinds de vorige avond terug van een snoepreisje ‘met
zijnen flapper.’ Hij zag er stralend uit en allen merkten met verbazing, dat hij bijna
geen pokkeputten meer had.
- Hoe zijde da kwijt gerocht? vroeg Maria vrij onbescheiden. Maar Dzjeurens nam
het geenszins kwalijk. Integendeel: hij voelde zich gevleid dat de verandering werd
opgemerkt. - In Saratoga! vertelde hij. - D'r es doar nen dokteur die d'r zijn specialiteit
van moakt!
- Zijde doar alliene noartoe geweest? vorste Maria vrijpostig.
- Allien en nie alliene! glimlachte Dzjeurens fatterig.
- Pas moar op mee ouë flapper! waarschuwde Maria.
Zij moesten allen even lachen en dat verlichtte de zwaarmoedigheid van het
afscheid.
De trein reed weg. Ivan en Peetsen hingen uit het raampje en wuifden met hun
zakdoek, zolang zij ook de achterblijvenden konden zien wuiven.
En toen kwam weer de zwaarmoedigheid over hen...
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XXI
Twee werelden!... Er lag een grote waterplas tussen beide, waarover schepen voeren,
onophoudend, heen en weer. Het duurde slechts een week - en minder nog - om van
de ene wereld in de andere te komen en toch was het soms of zij tot twee verschillende
planeten behoorden.
Tegen het einde van de zomer schreef Maria aan Ivan:
Ivan, nu zijn de plannen vast gemaakt. Het seizoen is te verre gevorderd om nu
nog te reizen, maar tegen Paschen die komt moogt gij ons vast en zeker verwachten:
Oculi, Franklin, Clotilde en ik. Clotilde stelt het zoo goed mogelijk na haar tweede
bevalling en het is een plezier om te zien hoe schoon de kleine Myriam opgroeit.
Ook Grover stelt het opperbest en wordt eenen fameuzen deugniet; zoodat zij
gemakkelijk uit zal kunnen met Molly die achterblijft om voor de kleinen te zorgen.
Franklin klapt van niets anders meer dan van de ‘old country’ te zien en zelfs Oculi,
die anders zulk een hardekop van Amerikaan is, begint oprecht goeste naar de reis
te krijgen; zoodat wij ons allen buitengewoon verblijden in de aanstaande reis. Vóór
dien tijd zullen wij in ons schoon nieuw huis zijn en Clotilde zal zich van haren kant
ingericht hebben in het huis waar wij nu samen wonen. Afin, Ivan, het is maar om
te zeggen dat wij allen om het meest vol hoop en blijdschap zijn. Ik heb ook een
gedacht dat de reis goed zal doen aan Oculi zijn dyspepsia en dat hij zal leeren eten
zonder alzoo te slikken als hij zal zien dat de menschen in de old country dat ook
niet doen.
Laat ons weten hoe gij het allen stelt en telt met ons de dagen af van nu tot Paschen.
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XXII
Het water klotste dag en nacht tussen de twee werelden; de schepen voeren aan en
af en Pasen naderde. Ivan, Lisatje, Moeder, Peetsen, allen maakten toebereidselen
om hun familie uit het verre land behoorlijk te ontvangen. Hun reisbiljetten waren
reeds besteld en Maria had de naam geschreven van de boot, waarmee zij zouden
overvaren, toen plotseling een telegram aankwam met deze enkele woorden:
REIS UITGESTELD BRIEF VOLGT.

Molly, die plotseling ziek geworden was! Wel niet zo heel erg, maar toch erg genoeg
om er hun reis voor uit te stellen. Molly was al lang zo zwak en krukkerig. ‘Clotilde
is diep bedroefd,’ schreef Maria, ‘maar zij durft haar kinderen niet aan de zorgen
van een zieke overlaten. Ook Franklin spijt het zeer, maar hij zou nu toch ook niet
durven komen. Wij moeten dus uitstellen, hetgeen ons allen danig spijt. Sinds verleden
week zijn wij in ons nieuw huis en het is toch zoo schoone! Ach, Ivan, kom gijzelve
toch nog eens naar hier als wij niet kunnen komen. Wij zouden dan misschien te
samen kunnen terugreizen. Verder moet ik u het droevig nieuws mededeelen dat
Mielke Vervaet dood is, overreden door den tram passeerde nacht. Hij had nog tot
elf uur in de saloon van Jan Maerschalck zitten drinken ‘en hij was niet zatter dan
gewoonte, maar ja, ons Heere weet wat er met zulke gasten onderweg gebeurt. Zijn
familie zal er toch wel van verschieten. En die zot van Dzjeurens is nu toch waarachtig
met zijnen flapper naar Jacksonville in Florida vertrokken. Dat is de duurste stad van
heel Amerika en al heeft hij nog zooveel geld, hij zal waarachtig nog zijn cenzen
met dienen flapper opmaken. O, spreek mij niet van mannevolk die niet getrouwd
en zijn; zij zijn dommer en simpelder dan kleine kinderen!’
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XXIII
De zeeën klotsten en de schepen voeren en de schone zomer ging stilaan voorbij.
Twee werelden waren van elkaar gescheiden en het was zo gemakkelijk en toch zo
lastig om van de ene wereld naar de andere te komen.
‘Met Molly,’ zo schreef Maria, ‘gaat het nu wel stilletjes aan beter, maar Ivan wilt
gij nu eens wat weten: het is weerom al mis met Clotilde; ja, zij wacht nu haar derde
binnen een paar maanden en het zou voor haar niet wenschelijk zijn om nu op zee
te gaan. Zie, Ivan, ik wil geen kwaad van Franklin zeggen, maar hij had toch wel
wat beter kunnen oppassen als hij nu toch besloten had met Clotilde naar de old
country te reizen. Het is wel dat hij met geen Amerikaansche getrouwd is, want die
zou hem wel andere manieren leeren. Van veel kinderen moet ge met de
Amerikaansche niet spreken: één, of hoogstens twee en daarmee doef! Ik had aan
Oculi voorgesteld om met ons tweeën te reizen, maar dat is toch zoo eenen
eigenzinnigen man geworden; hij heeft dat nu in zijn gedacht gezet van met vieren
te reizen en anders wil hij niet. En weet ge wat nog het curieuste van al is: hij en is
niet tevreden in zijn schoon nieuw huis. Als hij thuis is loopt hij er standvastig in
rond, kamer in, kamer uit en zegt dat hij liever in het houten huis woonde. Hoe is 't
toch mogelijk, niet waar?
Hij zegt dat hij niet weet in welke kamer daar te gaan zitten, precies lijk of ge
zoudt zeggen dat er geen plaats genoeg is. Ik vraag mij somtijds af of hij zot wordt.
En met zijne dyspepsia gaat het ook maar zoo en zoo. Den docteur heeft hem gezeid
en herzeid wat en hoe hij moet eten en dat hij vooral zijn eten niet haastig en mag
inslikken, maar het helpt niemendal. Eergisteren heeft hij met Mr O'Healy en Mr
Pupke in eenen restaurant geluncht en hij is half ziek met maagpijn
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thuis gekomen. Ha! gij hebt zeker weer geslikt, zei ik hem. En wilt gij eens weten
wat hij antwoordde: Mr Pupke heeft ook dyspepsia en eet nog rapper dan ik. Dat is
nu een antwoord, niet waar!
A propo, Ivan, ik moet u nog iets schoons vertellen. 't Is mis, zulle, met Mr O'Healy
en Gladys. Zij zijn bezig met te scheiden en die dwazekonte gaat nog ne keer
hertrouwen, ik laat u raden met wie! Met eenen santeur van den theater die hier
verleden winter liedjes zong! Wat zegt gij daarvan? Zij moet hem ievers ontmoet
hebben in de old country toen ze met Mr O'Healy op speelreis was en zij heeft hem
naar hier doen komen op den theater. Hij is zoo arm als een luis en heeft zijn leven
lang met alle soort van slechte wijven gebambosseerd. Dat is iets, hé? Gelukkig dat
de affeirens daar niet onder lijden, zooals gij wel ondervindt in uwe portemonee niet
waar? Maar ik blijf er bij dat het een zot mensch is en een onnoozele dwazekonte.’
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XXIV
De zeeën klotsten en de schepen voeren en tussen de twee werelden kwam langzaam
aan vervreemding en verwijdering. Zij groeiden vast, elk in hun eigen wereld en het
verlangen om elkaar terug te zien was weldra niet meer zulk een dringende behoefte.
Clotilde zoogde nu haar derde en ook Ivan was vader geworden. Zij zonden elkander
foto's van zichzelf, van hun huis en van hun kinderen en zo en met de brieven van
Maria en Ivan leefden zij van ver nog tezamen. Zij zorgden goed voor hun oude
moeder, die haar boerderijtje had verlaten en nu met Peetsen in een net dorpshuisje
woonde en Ivan was een personage geworden op Wemelbeke: zijn bloemkwekerij
ging naar wens, hij zetelde in de dorpsgemeenteraad en er was sprake van dat hij, na
meneer Alexander, die een wrak werd, tot burgemeester zou benoemd worden.
En zo verliepen jaren... en er was weldra geen sprake meer van komen.
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XXV
Toen kwam er een brief, een korte, een formele, van Clotilde:
Lieve moeder en broeders en verdere familie, Er is nu jaren en jaren gesproken van
eens naar oud Vlaanderen terug te keeren en nu zal het er eindelijk toch van komen.
Wij gaan het nu vóór alles doen, om niet meer uit te stellen. De volgende maand
vertrekken wij van hier om ulder allemaal nog eens in goede gezondheid te zien; en
ik breng Grover mee, die nu veertien jaar geworden is en juist in dien tijd vacantie
heeft. Myriam en Dolly zijn nog te jong om mee te reizen en blijven aan Molly's
zorgen toevertrouwd.
Lieve moeder en broeders ik kan u niet zeggen, hoe vurig wij verlangen na al die
lange jaren u allen en ons Vlaanderen nog eens terug te zien. Gij zult aardig opkijken
als gij ons zult zien, want gij zult ons allen zeker veel veranderd vinden. Ja, ik peins
dat gij sommigen van ons niet meer zoudt herkennen als gij ze moest op strate
tegenkomen. Wel, lieve moeder en broeders en familie hiermede eindig ik mijnen
brief, zooal niet met het harte, dan toch met de pen.
Uwe verkleefde
Clotilde.
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XXVI
Ivan stond met zijn auto aan het station en eerst van al zag hij Maria met lachend
gezicht uit het portierraampje hangen. Haar ogen waren niet veranderd en haar
gelaatskleur was nog fleurig, maar haar haren waren helemaal wit geworden. Zij
wipte op 't perron gevolgd door een dame, in wie hij nog precies Clotilde herkende.
Toen kwam er een oud heertje te voorschijn met dunne haren en gerimpeld geel
gezicht, die Oculi moest zijn. Toen een grijze reus met hoornen uilebril, die een
donker knaapje met grote, zwarte ogen bij de hand hield: Franklin en Grover!
Franklin straalde. Hij drukte Ivan de beide handen en zei, dat hij verrukt was in
Vlaanderen te zijn. ‘Funny country!’ riep hij lachend uit. Clotilde snikte. Het greep
haar zo aan. - Hoe es 't mee Moeder? vroeg ze dadelijk. Ivan vond haar zó veranderd,
zó verouderd! Het greep hem pijnlijk aan. Oculi keek vreemd en kritisch rond. - Da
es nog altijd da zelve stoasietjen; doar 'n es hier niets veranderd! lamijnde hij
geringschattend. Het joggie keek vrij brommig rond en zei iets tot zijn vader, met
diepe neus- en buikklank. Franklin, alles vlug in zich opnemend, herhaalde nog eens,
dat hij 't zulk een ‘funny country’ vond en had vooral pret in het treintje, dat puffend
't kleine station verliet.
- That I have never seen in my life! grinnikte hij Maria en Oculi zouden bij Moeder
hun intrek nemen; Franklin, Clotilde en Grover bij Ivan en Lisatje; maar allen zaten
reeds op hun komst te wachten in de villa van Ivan, waar ook het avondmaal gebruikt
zou worden.
Daar kwamen zij in 't dorpje. De mensen stonden gapend op hun drempels. Velen
hadden slechts een vaag geheugen van die vreemdelingen uit hun eigen dorp; anderen
herinnerden ze zich zeer goed en slaakten kreten van verrassing. Meneer
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en mevrouw Alexander stonden roerloos op hun perron te kijken.
Zij reden de stijgende grintweg naar de villa op. Van ver zagen zij de brede glimlach
van Peetsen, die de auto tegemoet kwam hinken. Zij hielden stil en Lisatje verscheen
in de veranda.
Franklin nam zijn hoed af, als voor een vreemde.
- Dat is mijn vrouw! zei Ivan eenvoudig.
Lisatje glimlachte en drukte handen.
- 't Es spijtig da we mee mallekoar nie 'n keune klappen! zei ze tot Franklin,
gegeneerd en blozend.
- Ja maar ik kan 'n beets en zal leern! antwoordde hij, verstaande. Clotilde moest
even om zijn rare uitspraak lachen. Lisatje knikte en keek bevreemd naar de glimlach
van zijn met goud ingezette tanden. Clotilde herkende zij wel en gaf haar vriendelijk
de hand. Toen moest zij ook nog kennis maken met Oculi en Maria, die zij zich in
't geheel niet meer herinnerde. Naar Grover keek zij verlegen, alsof hij er niet bij
behoorde.
- Kom binnen! noodde zij. - Moeder zit doar op ulder te wachten. 't Was 'n beetse
te koele veur heur buiten.
Zij traden binnen en zagen 't oude vrouwtje zitten, strak en mager als een houten
beeldeken, met de handen in de schoot, bij een der brede vensterramen van de
woonkamer. Zij stond niet op bij hun intrede, maar zij wendde 't hoofd naar hen en
haar mond mummelde - Ge zij welgekomen! terwijl haar ogen vol met tranen kwamen.
- Moeder! Moeder! snikte Clotilde naar de oude vrouw toesnellend. - Kende mij
nog, Moeder?
Franklin hield zich op een afstand om de eerste ontboezemingen niet te storen.
Maar Moeder merkte hem vóór alle anderen op en vroeg:
- Es da ouë veint, Clotilde?
- Joa 't, Moeder. Kom, Frank, zeg goen dag!
- Moeder! zei Franklin glimlachend en drukte haar de hand. - Ge zij welgekomen!
herhaalde Moeder. Toen zag ze ook Oculi en Maria en vroeg:
- Zijde gulder dat, Okeli en Maria? Ge zij vele veranderd! Het laatste merkte zij
Grover. Franklin duwde de knaap naar

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 3

1073
voren en Moeder vroeg, de handen in elkaar geslagen:
- Och Hiere! es dat ulder jongentsjen! Kom hier mijn manneken. Geef mij 'n
handsjen.
Grover legde schuchter en met een soort weerzin zijn hand in die van de rimpelige
oude vrouw. Zij hield die vast, toen Grover zachtjes trachtte los te komen.
- Hoe hiette gij, mijn manneken?
- Tell your name! zei dringend zijn vader.
- Grover! antwoordde de knaap met diepe keel- en buikklank.
Moeder schreide van aandoening. Zij schreide griezelig, met grote strakke ogen,
waaruit tranen liepen zonder dat haar oogleden verpinkten. Clotilde, de rechterarm
aaiend om haar schrale schoudertjes geslagen, herhaalde onophoudend hoe gelukkig
zij was weer bij Moeder te zijn.
- Moeder es wa vermoagerd, moar ze ziet er nogal goed uit! lamijnde Oculi.
Maria beaamde Oculi's woorden. Zij hield zich heel bescheiden in die familiekring,
waar ze vroeger niet geliefd was. Ivan en Peetsen stonden op een afstand naar het
familietafereel te glimlachen. Lisatje ging haar tweejarig zoontje halen om het te
laten zien.
Zij bleven allen bij Ivan dat eerste avondmaal gebruiken. Het was er gemoedelijk en
gezellig in de kleine eetkamer, die uitkwam op de open veranda, waarachter zich het
heerlijk schouwspel van de zonsondergang over meneer Alexanders prachttuin
ontvouwde. De groene stammen van de statige beuken kleurden zich met vlekken
en vegen van glanzend oranje; een brede bocht van de rivier was rood als een plas
bloed. In het hoog-ijlblauwe van de lucht joegen de zwaluwen met schrille kreetjes
elkaar in brede kringen na. De grote avondrust van elke dag zonk over 't stille dorp.
Zij aten kalfsgebraad met aardappelen en kip met sla en nog meer lekkere dingen
en Frank vooral genoot van wat hij noemde de heerlijke ‘French Cookery.’ Alleen
Oculi moest, om wille van zijn maag, een vervelende uitzondering maken. Maria
had voor hem een diep bord gevraagd en twee rauwe eieren. Zij scheidde zorgvuldig
het geel van het wit en kluts-
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te dit laatste tot een schuimende sneeuwwolk. Toen mengde zij er zorgvuldig de
dooiers in en zette hem de schotel voor, met twee droge beschuiten.
Moeder, Lisa, Peetsen staarden ernaar met verbaasde belangstelling.
- Ha moar jongens toch! Goade gij da eten! riep Moeder. - Joajoajik, Moeder; alle
oavenden; 'k 'n mage nie anders hên!
En hij begon!... Hij kraakte zijn beschuiten in het mengsel en ging heftig met een
soeplepel aan 't slurpen.
- Zue ziere niet, verdome! bromde Maria.
Lisatje kreeg een kleur en Peetsen barstte plotseling in een onbedwingbare
schaterlach los.
- Woarveuren moette gij laaën? vroeg Oculi ontstemd.
- Omda ge doar azue in die kwansel zit te sloeberen! giechelde Peetsen.
- Ne woar! Hedde da nog oeit gezien! riep Maria verontwaardigd.
- 'k Eet ik lijk of ik wille! lamijnde Oculi.
- Dat is Amerikaans, maar ik doe er niet aan mee! glimlachte Franklin.
- Ik 'n kan toch nie peizen, dat da gezond es van ou azue t'hoasten! zei Moeder
bedaard.
Oculi bedwong zich even, maar 't ogenblik daarna was hij alweer aan 't schrokken.
- Da es toch ongelukkig; en den dokteur die 't hem zue streng verboon hee!
jammerde Maria.
Peetsens ogen glinsterden. Hij had de grootste moeite om zijn lachlust te beteugelen.
Als dessert was er rijstpap met bruine suiker, meer speciaal voor Grover. De knaap,
die zeer verwend scheen, zette echter een zuur gezicht bij dat hem onbekend gerecht.
- Toe manneken, ge moet er van eten, 't es espres veur ou gemoakt! zei Moeder
aanmoedigend.
Hij proefde even, met tegenzin, maar 't viel hem erg mee. Hij bediende zich een
vol bord.
- It's awfully nice! zei hij smullend.
Moeder moest om zijn gulzigheid lachen.
De avond was van een verrukkelijke zachtheid en na het eten
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gingen zij, behalve Moeder, die met Clotilde binnen bleef, buiten in de veranda zitten.
Franklin en Oculi, lui op gemakkelijke stoelen uitgestrekt, rookten een sigaar, Franklin
scheef in de rechter mondhoek, Oculi scheef in de linker mondhoek. Af en toe
spuugden zij ver van zich af, zoveel mogelijk over de balustrade mikkend en wisselden
in buik-Engels hun indrukken over de ‘old country.’
Franklin wou Grover naar bed sturen, maar de knaap weigerde en Franklin drong
niet aan. De volle maan kwam op in 't oosten, dof oranjegeel en rond als een kaasbol
boven de donkere kruinen van meneer Alexanders park. Zij lei een zilveren plas in
de bocht van de rivier, daar waar de bloedplas van de ondergaande zon gelegen had.
Geen ander geluid was hoorbaar dan af en toe een verre ratelkar over de steenweg
en 't hol geblaf van de waakhonden op de eenzame boerderijen.
- Wat 'n verschil met Blue Springs om nog niet eens van New York te spreken!
meende Franklin.
- You bet! zei Oculi. - Zoudt gij hier kunnen leven?
- Ik denk het niet! glimlachte Franklin. - En gij?
- Nooit! Liever dood! antwoordde Oculi.
- Gij wel, Ivan. Dat gaat hé!
- Dat gaat! bekende Ivan zonder veel geestdrift. - Soms weet ik zelf niet wat ik
zou willen. Als ik hier ben, snak ik naar ginder; als ik ginder een tijd ben, snak ik
naar hier. Ik voel mij overal en nergens thuis.
- En gij, Peetsen?
Peetsen kronkelde zich scheef op zijn stoel en zijn grote mond ging in een brede
glimlach open. Hij kreeg een kleur en antwoordde:
- 'k Ben toch wrie blije da 'k 't ginter ne kier gezien hè!
- Moar om er veur altijd te blijven, Peetsen?
- 'k 'n Weet ik da nie! Ge vroag mij al te vele! zei Peetsen zich wringend.
Maria zou er best weer kunnen wennen, in oud-Vlaanderen, maar in Amerika was
zij ook tevreden. Zij was tevreden daar waar ze 't goed had. Alleen Lisatje had een
besliste afkeer van Amerika, waarom wist ze eigenlijk niet.
De binnendeur ging open en drie personen verschenen aarze-
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lend in de open veranda.
- Es er gien belet? klonk een vriendelijke stem; en een lange man in zwarte soutane
trad naar voren.
Ivan was haastig opgestaan.
- Kom binnen, menier de paster. Zet ou os 't ou b'lieft!
- Derangeren we niet? glimlachte de geestelijke.
- Hoegenoamd niet, menier de paster. Zet ulder. Zet ulder! Lisatje, Maria, Franklin,
allen waren overeind gerezen en boden stoelen aan. Meneer de pastoor ging naar
Franklin toe en bood hem de hand.
- Excuzeer, meneer, I speak a little bit English and wanted very much to see you.
En, tot Ivan:
- 'k Ben moar meegekomen mee Nonkel Justien, en, omdat de schoolmiester doar
uek perries was, hên w'hem uek moar meegenomen. En meneer de pastoor stelde
aan Franklin zijn beide gezellen voor.
Franklin glimlachte met gouden tanden, boog, drukte handen, zei dat hij verrukt
was. Zij gingen allen zitten en op een wenk van Ivan spoedde Lisatje zich om whisky
en glazen.
Meneer de pastoor zei in betrekkelijk Engels, dat hij zo buitengewoon verlangend
was eens, met een echte, geboren Amerikaan kennis te maken. Ook de schoolmeester,
die helaas geen Engels kende, was buitengewoon geïnteresseerd; en Nonkel Justien
ja, dat sprak vanzelf! Ivan draaide het elektrisch licht aan; de veranda stroomde vol
gezelligheid en Lisatje verscheen met de glazen. Franklin bood sigaren aan.
- Amerikaanse? vroeg meneer de pastoor.
- Havana's, zei Franklin.
- Hm! da zal fijn zijn! glunderde meneer de pastoor.
Maria hielp Lisatje inschenken. Zij staken aan en dampten.
- En hoe is dat leven ginder, meneer? vroeg de pastoor vol belangstelling. Hij had
bolle ogen achter brilleglazen en grote, gele tanden, die aan een paardengebit deden
denken.
- Well! All right! antwoordde Franklin rustig glimlachend. All right! De pastoor
knikte met waardering. Dat nuchter antwoord op zijn nuchtere vraag scheen hem
volkomen te bevredigen.
- Wat moet dat interessant zijn! zei hij.
De schoolmeester knikte glimlachend met het hoofd. Ja, wat
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moest dat interessant zijn! Hij trilde van belangstelling en staarde strak naar de
Amerikaan, als naar een wonderwezen. Ook Nonkel Justien knikte en zei, dat er wel
wonderbare dingen op de wereld waren.
Zij roemden even de sigaren en proefden van de whisky. Toen vroeg meneer de
pastoor verder:
- En den buiten, meneer, is dat ook zoals hier: veel dorpen en veel boerderijen en
hier en daar een kasteel?
Franklin, en ook Oculi, vertelden bijzonderheden. Neen; 't was niet als in oud
Vlaanderen; 't was geheel anders: grote afstanden, weinig dorpen, geen kastelen...
- Toch zijn er veel rijken in Amerika, veel meer dan hier! meende meneer de
pastoor. - Is er bij voorbeeld op een dorp geen kasteel, als dit hiernaast, van meneer
Alexander?
- Neen, dat bestaat niet! zei Franklin.
Meneer de pastoor, en ook de schoolmeester, was ten diepste verwonderd.
- Hoe leven dan de rijke mensen? vroeg meneer de pastoor. - Rijke Amerikanen,
zei Franklin, - zijn daarom nog geen nietsdoeners. Massa's miljonairs werken nog
elke dag op hun kantoren; en zij, die geen business meer hebben, gaan dan lange en
verre reizen maken of hebben het druk in ‘society.’ Geen enkel Amerikaan renteniert,
zoals men dat in de old country doet. Een Amerikaan kan niet stilzitten.
De schoolmeester stelde een vraag, die meneer de pastoor vertaalde:
- Hoe het onderwijs is in Amerika? vraagt meneer De Vreese.
- Prachtig! vertelde Franklin. - U hebt b.v. geen idee wat die kleine kerel daar,
Grover, al niet weet. Als het moest kon hij morgen aan de dag in zijn eigen onderhoud
voorzien.
De bezoekers keken met een vriendelijke glimlach van belangstelling naar Grover
die, blijkbaar ontstemd door het bezoek, vrij nurks scheef op zijn stoel zat en enige
diepe buiken keelklanken uitte. Zijn vader poogde nog eens hem naar bed te krijgen,
maar hij weigerde alweer met de grootste hardnekkigheid. Franklin, in plaats van
boos te worden, glimlachte.
- Ziet u wel, zei hij, - onze jeugd is in de hoogste mate zelf-
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standig. Hij is vermoeid door, de reis en ik wou hem graag doen gaan slapen, maar
hij wil absoluut niet.
Meneer de pastoor en de schoolmeester keken naar de bengel. - Do not you want
to go to bed? vroeg de eerste glimlachend.
- No, sir! bromde kortaf de kleine, met nijdige blik.
- Dat zou bij ons geen plaats hebben; hij zou moeten gaan! zei de schoolmeester
streng.
Franklin haalde achteloos zijn schouders op. Maar de kleine, venijnig, zei iets, dat
zijn vader in een lach deed schieten.
- Wat zegt hij! Wat zegt hij? vroegen pastoor en meester nieuwsgierig.
- Dat u zelf naar bed kunt gaan als u daar zin in hebt! lachte Franklin.
- Hij heeft gelijk! zei de pastoor vrolijk opstaand. Maar de meester schudde 't
hoofd, ten zeerste geschokt in de vaste routine van zijn pedagogische begrippen.
- Zo is dat bij ons! zei Franklin de armen uitspreidend: - Absolute vrijheid; totale
onafhankelijkheid; elk doet zijn zin! Groot verschil met de old country, geloof ik.
Eigenlijk twee gans verschillende werelden, op elk gebied.
Ivan keek strak zijn schoonbroeder aan. Die volstrekte vrijheid, die totale
onafhankelijkheid, was dat wel zo? Neen, dat was het niet! Men moest ‘conform’
zijn in Amerika, gelijk, genivelleerd, zoals hun steden en hun straten waren. Zo en
zo moest men zijn en moest men doen, of men werd schuin aangekeken en
gedwarsboomd. Het individu was dood in Amerika; het kon er niet bestaan; de
kuddegeest regeerde. Er was oneindig veel goeds in Amerika, oneindig veel beters
dan in Europa; maar sommige hoofdzakelijke dingen waren er niet, konden er niet
bestaan. Er was te veel onverdraagzaamheid in Amerika; en dat was er een lelijke,
lelijke smet. Franklin glimlachte goedmoedig om Ivans plotselinge opgewondenheid,
terwijl de pastoor en de schoolmeester luisterden met open monden van belangstelling.
Ja, ja, Ivan kon wel gelijk hebben; hij kende de twee landen, de twee werelden en
Franklin kende er maar een.
Zij waren opgestaan. De kerktorenklok sloeg elf uur en Clotilde kwam zeggen,
dat Moeder vermoeid was en naar huis
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wenste te gaan. Zij namen vriendelijk afscheid. De pastoor en de schoolmeester
waren dankbaar voor wat zij gehoord en geleerd hadden en Nonkel Justien, die anders
zo graag en zo veel praatte maar nu bijna geen woord gesproken had, zei nog eens
als besluit, dat de wereld toch zulk een aardige parochie was.
- Vivat Amerika toch boven alles! lamijnde Oculi nog even na.
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XXVII
Zij bleven veertien dagen...
Ivan toerde met Franklin en met Grover Vlaanderen in auto rond. Zij bezochten
de grote en kleine steden en zagen het landschap in zijn afwisselende bijzonderheden.
Franklin had een vaste maatstaf van vergelijkingen: Amerika. De oude Vlaamse
steden vond hij rommelig en vuil en overal zo laag van bouw. Hoe konden mensen
daarin leven! Waarom hier geen praktische, rechthoekige lanen en straten met
gebouwen van twintig, vijfentwintig, dertig verdiepingen, zoals in New York en zelfs
in Blue Springs? En de fabrieken! De grootste waren nauwelijks fabriekjes, bij de
Amerikaanse vergeleken! Maar wat hem schudden deed van 't lachen, wat hem bijna
van streek bracht, dat waren de windmolens, vooral de houten windmolens van het
Vlaamse platteland. De eerste maal, dat hij met Ivan een van die oeroude tuigen langs
de wrakke, wiebelige steiger beklom en daarbinnen al die primitieve mekanieken
zag schudden en hoorde kraken, dacht hij wel dat heel het ding elk ogenblik zou
uiteenvliegen. Hij stond er pal van verbazing en deed door Ivan aan de molenaar
vragen of deze niet bang was. Hij hield Grover flink bij de hand in bescherming en
vroeg Ivan, waarom zulke gekheden niet door de wet verboden waren.
De molenaar glimlachte kalmpjes.
- Hij staat er al van 't jaar vijftienhonderd, meer dan vierhonderd jaar, meneer! zei
de man.
- Onmogelijk! kreet Franklin.
De molenaar schoof een spinraggig meeldoek opzij en liet hem op de staak het
ingebeiteld jaartal zien: 1503.
- Do you see, Grover, 1503! riep Franklin verbaasd.
Grover zag, maar zei niets. Het kon hem blijkbaar niet schelen.
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- Dirty thing! bromde hij enkel, met buikgalm.
- Zoudt ge niet liever met een stoommachine werken, of met een elektrische motor?
vroeg Franklin aan de molenaar.
- Neen, meneer! zei de witbestoven man, langzaam het hoofd schuddend. - Die
oude molen is al meer dan honderd vijftig jaar in mijn familie. Ik ben eraan gehecht.
- Ongehoord! zei Franklin in het Engels tot Ivan.
Terwijl Ivan met Franklin uit was, ontvingen of bezochten Oculi, Maria en Clotilde
hun oude vrienden en kennissen van vroeger. Clotilde kende er nog vele, maar die
van Oculi en Maria waren zo schaars geworden. Bijna telkens als Maria aan Moeder
vroeg of die of die nog leefde, was 't als een droevig refrein:
- O, jong, z'es toch al zueveel joaren dued!
Anderen leefden nog, maar waren uit het dorp verdwenen.
- Weunt Manse Bockstoal hier uek nie mier?
- O, nien z' jong. Z'es hier al zue lange wig!
- En Triene de Buck?
- Die es getreiwd mee ne sandurm in de Woale-pays!
- En Fietriene van de Walle?
- 'k 'n Zoe nie keune zeggen, wat dat er van de die geworden es!
- De meinschen stirven hier lijk de vliegen! lijzigde Oculi... alsof er in Amerika
ook niet gestorven werd.
Van lieverlede begonnen zij zich te vervelen. Franklin had Amerikaanse of, bij gebrek
aan deze, Engelse couranten willen lezen en kon die heel moeilijk in de stad krijgen.
Als hij er bij toeval een had, dan bleef hij er, zonder opkijken, uren in verdiept. Maria,
van haar kant, was uitgepraat en uitgekeken en zat vaak doelloos, in het vage starend,
met de handen onbeweeglijk in de schoot. Alleen Clotilde wenste niets; die had
genoeg aan Moeder. Maar wie volstrekt onhandelbaar werd was Grover. Hij had
ballen en stokken meegebracht, voor geweldige spelen en vond geen medespelers
onder de dorpsjeugd. Een paar maal had hij 't beproefd, maar de straatbengels
verstonden hem niet, begrepen niet wat hij wilde. Dan werd hij boos en dreigde; en
eens was 't tot een vechtpartij gekomen waarbij hij lelijk troef gekregen had. Nu
sloeg
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hij meestal in zijn eentje met zijn stokken en ballen, die wel eens in Ivans broeikassen
terechtkwamen. De enige, die nog soms met hem wou spelen was Peetsen; maar
Peetsen was al veel te oud voor hem en daarbij gauw vermoeid door zijn gebrekkig
lopen. 't Werd lastig en droevig met Grover. Hij zette zure en verveelde gezichten
en bromde inwendig, met keel- en buikgeluiden.
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XXVIII
Zij vertrokken op een vrijdagnamiddag. De volgende morgen vroeg zou de boot
Antwerpen verlaten.
Het afscheid was droef, zoals ieder afscheid voor wie weet hoelang. Moeder zat
in haar keukentje op een stoel, onbeweeglijk, de handen in de schoot gevouwen, haar
beste muts met linten op het hoofd, alsof zijzelf het was, die ging vertrekken. Haar’
magere konen waren rood-gevlamd van onrust en zij schreide tragisch met wijdopen,
starre ogen, zoals zij geschreid had bij hun aankomst. Haar kinderen en aangetrouwde
kinderen en kleinkinderen stonden om haar heen. Clotilde snikte wanhopig. Oculi
was rusteloos, Maria kalm en ernstig. Ivan en Lisatje waren gewoon, Franklin poogde
opgeruimd te doen en glimlachte vriendelijk. Peetsen spande zich in om zijn
ontroering te verbergen, maar grote tranen blonken in zijn ogen. Ivans auto stond
voor. Het reisgoed was reeds aan het station.
- Allo, Moederken, houd ou goed! zei Oculi de oude vrouw haar beide handen
drukkend.
- Van 's gelijke, jongen, en ziet da g' ou geld nie 'n verliest. - Ge meugt gerust zijn,
Moeder! glimlachte Oculi om de naïeve aanbeveling.
- Moeder! naderde Maria op haar beurt en drukte warm de gerimpelde handen.
- Stel het al wel, Maria-jong! zei Moeder.
- Moeder!... kwam toen ook Franklin; en glimlachend zoende hij haar op beide
wangen.
- Ha moar jongens toch! riep Moeder half lachend, half schreiend; en, als 't ware
door het voorbeeld aangemoedigd, tot Grover:
- Kom, mijn veintsjen! Geef gij ou gruetmoeder uek ne kier 'n totsen. - En zij trok
hem op haar knieën. Hij griezelde
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zichtbaar maar gaf toch een kus.
Clotilde kermde. Het was geen schreien meer, maar akelig en aanhoudend kreunen,
als onder folterende pijn. Zij kon van Moeder niet scheiden; zij klampte zich wanhopig
aan haar vast. Het was als bij een nooit terug meer zien!
- Kom, Clotilde, kom! zei Franklin, haar zacht, maar vastberaden van Moeder
wegtrekkend.
- Gij komt nog noar Amerika, zulle! En ge brengt Lisa mee! deed Maria aan Ivan
beloven.
Hij beloofde. Vast en zeker zou hij nog meermalen komen en al doen wat hij kon
om Lisa eens mee te krijgen.
Zij waren weg. Moeder zat nog steeds tragisch-roerloos op haar stoel te schreien,
met Lisatje en Peetsen om zich heen. De vele nieuwsgierigen, die van op hun drempels
het vertrek hadden bijgewoond, gingen langzaam weer binnen.
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XXIX
Nooit meer keerde een van hen, behalve Grover, naar oud Vlaanderen terug; en nooit
meer ging ook een van hen nog naar Amerika. Zo was de beschikking van de
levenseisen en omstandigheden...
Twee werelden lagen van elkander gescheiden door een brede waterplas, die toch
niet moeilijk te overschrijden was; zij maakten wederzijdse plannen, vaste plannen,
en bepaalden zelfs data, vaste data, maar telkens was er iets, sterker dan hun wil en
hun verlangen, dat alles kwam verijdelen.
Kinderen groeiden op, kleinkinderen van één moederlijke stam, aan gene en deze
zijde van de oceaan, die elkander niet kenden en talen spraken, die de anderen niet
begrepen. Zij waren vreemden voor elkaar. Clotilde had er nu vijf: twee jongens en
drie meisjes; en Ivan had er drie: een meisje en twee jongens. Zij kenden elkander
slechts door fotografieën en door de brieven, die Maria en Ivan nog een tijdlang
trouw aan elkander bleven schrijven.
Maar zelfs die brieven verloren langzamerhand aan waarde en belangstelling
naarmate de verre band, die hen aan elkander hechtte, steeds verslapte en vervaagde.
Het zei nu nog zo weinig aan Ivan als Maria hem schreef, dat Gladys, na haar
scheiding, nu met andere luxevrouwen in een dweperij verzeild was welke zij
Christian Science heette; en het zei hem nog minder, wanneer zij hem meldde, dat
Dzjeurens, na eindeloos met zijn flapper heen en weer trekken en knoeien, er ten
slotte ging mee trouwen. Het leek alles zo ver en lang geleden!
Hij, van zijn kant, had nog weinig te vertellen dat hen, ginds ver, interesseren kon.
Hoe zouden zij bijzonder belang kunnen stellen in de voor Wemelbeke wel zeer
schokkende gebeurtenis, dat meneer en mevrouw Alexander beiden in drie
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weken tijd gestorven waren en dat hun mooi kasteel verkocht was aan een self-made
man uit de stad? En wat kon het hun schelen, dat meneer de pastoor, die zij op die
eerste avond na hun aankomst in de veranda ontmoet hadden, als missionaris naar
de Congo was vertrokken? Neen; het enige wat van beider kanten nog
vermeldenswaard bleef, waren de wederzijdse berichten over hun gezondheid. Moeder
werd oud en was erg doof geworden; Peetsen maakte 't goed; Nonkel Justien had
last van reumatiek. Oculi's dyspepsia wilde maar niet geheel genezen; en zij, Maria,
kreeg last van haar ogen en moest een sterke bril dragen.
Twee werelden! De draden verslapten! De verwijdering werd vervreemding. Er
was geen vernieuwing van aanrakingspunten meer.
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XXX
Toen kwam de oorlog, 's werelds krankzinnigheid! Het normale leven was geschorst;
brieven kwamen niet meer over. Alleen de gedachten reisden nog heen en weer, van
wereld tot wereld. Tot ook Amerika aan het geweld ging meedoen en zij langs
omwegen het nieuws ontvingen, dat Grover reeds als vliegenier aan 't front was.
Vliegenier!... In benauwde angst keken zij hoog in de lucht naar de cirkelende,
mechanische vogels. Was hij daar ook bij? Was hij het die barstende bommen liet
neerploffen op de door de vijand bezette, vaderlandse grond? Was het naar hem, dat
zij schoten met hun donderende kanonnen, die rooktuiltjes deden openbloeien, hoog
in de blauwe lucht? Zij wisten het niet, zij wisten niets, tot zij het lazen in het enig
blaadje, dat nog mocht verschijnen. Grover was in een luchtgevecht gevallen, met
zijn brandend vliegtuig neergestort tussen de vijandelijke linies!
Aldus kwam Grover naar het geboorteland van zijn ouders terug!
Hij bleef er niet. Met vele anderen werd hij ontgraven en naar zijn vaderland
verscheept. In 't mooie kerkhof van Blue Springs, ginds op de frisse heuvel, waar
zoveel prachtige bloemen de grafzerken omgeven en waar al de geluiden van de
woelige stad zo rustig komen uitsterven, was een klein hoekje afgezonderd waar
nationale vlaggetjes in de grond waren geplant tussen de bloembedden. Op een van
de terpen stond een Belgisch vlaggetje naast een Amerikaans. Daar lag Grover
begraven en daar kon Clotilde haar droefheid komen uitschreien.
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XXXI
En stilaan dekte de tijd, als met zachte zoden, het verleden toe.
Maria schreef, dat ze zo heel, héél weinig nieuws meer te vertellen had; en Ivan
antwoordde, dat er ook op Wemelbeke haast niets noemenswaard meer gebeurde.
Met Kerstdag zonden zij elkander een prentkaartje, waarop gelukwensen gedrukt
stonden en op 31 december een kort briefje met hoop op een voorspoedig nieuw jaar.
Toen kwam er lange, lange stilte. Toen een briefje van Clotilde, aankondigend de
verloving en het spoedig huwelijk van Dolly, haar oudste dochter. Zij ging trouwen
met een jonge ingenieur, een vriend van Grover in de oorlog, en zich vestigen te
Denver, Colorado, waar hij een mooie betrekking had. Een foto gaf zijn trekken
weer.
En toen weer lange, lange stilte...
De golven klotsten tussen de twee werelden en alleen de gedachten gingen soms
nog van het ene land naar 't andere.
En zo verliepen de jaren...
Zij waren vastgegroeid, elk in zijn eigen wereld.
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De opvolgers
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I
Sluw zag hij er uit en sluw was hij, met zijn smal gezicht en zijn pierende, door een
net van fijne rimpeltjes omlijste oogjes. Hij was klein en mager van gestalte en liep
een weinig voorovergebogen; en om zijn geschoren lippen speelde steeds iets als
een heimelijke glimlach, of hij zich aldoor met bedekte plannen bezighield. Hij was
drieënvijftig jaar oud en weduwnaar. Zijn enige zoon - Alfons - thans zesentwintig,
woonde bij hem in op het kleine boerderijtje. En verder leefde daar alleen nog de
meid Emerance, een jonge deerne met zwart haar en zwarte ogen, die kon werken
als een paard.
Twee jaar geleden nu was moeder aan tering gestorven. Een groot verlies! Velde
hield veel van zijn vrouw. Hij zag haar met innige droefheid verkwijnen en deed
voor haar wat hij kon. Maar wat kunt ge als de Dood ermee gemoeid is? Velde
schudde zuchtend 't hoofd en schreide en wachtte het onafwendbare af. En toen het
eindelijk kwam hoofdknikte hij triestig, gelaten in zijn ongeluk.
Toen volgden triestige, doffe jaren. Velde voelde zich soms radeloos in zijn
eenzaamheid. Alfons was een zachtzinnige, goedige jongen, maar zo stil en futloos
in zijn dagelijkse omgang. Als zijn dagtaak afgelopen was, kon hij daar soms uren
zitten staren door de kleine vensterraampjes, zonder tien woorden te spreken. Dan
werd Velde ook heel stil en schudde zuchtend het hoofd, in zwaarmoedig nadenken.
Het leven stond niet stil voor Velde; hij wilde weer opveren, vooruitkomen. Hij was
klaar voor allerlei plannen; maar zijn zoon steunde hem niet, hielp hem niet. Zijn
zoon was een dromer; hij voelde geen levensstrijd.
Een van Veldes geliefkoosde toekomstplannen was de uitbreiding van zijn bedrijf.
Hij was nu maar een keuterboertje met drie koeien en hij had zo graag een grote
pachter willen
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worden, met uitgestrekte landerijen, met een rijke veestapel en schone, sterke paarden
om zijn akkers te bewerken. Geld had hij, langzaam opgespaard tijdens de goede
jaren; geld genoeg althans om mee te beginnen; maar de gelegenheid ontbrak om
het te pas te brengen; er was geen enkele mooie boerderij te huur in zijn omgeving;
en wat zou hij er ook aan hebben, alleen op een groot hof met zulk een sukkel als
Alfons! Telkens als Velde weer aan zijn jongen dacht moest hij het hoofd schudden
en zuchten. Dat leek toch naar niets, een jonge man van zesentwintig, die leefde als
een kostschoolmeisje! Hij deed al het huiswerk op 't boerderijtje. Hij kookte het eten
in plaats van een meid. Hij had geen kameraden in het dorp en zette 's zondags nooit
de voet in een herberg. Naar vrouwen keek hij in 't geheel niet om.
Velde, in zijn radeloosheid, ging zijn troost soms zoeken bij de Speltens, hun
naaste buren.
De Speltens, - vader, moeder en twee zonen, - woonden vlak naast Velde, op een
hoevetje, dat een ietsje groter was dan dit van Velde. Het bezat een liefelijk
voorkomen met zijn gele muren en zijn groene luiken en vooral het ingangdeurtje
had een aardige omlijsting: een boog van ietwat vooruitspringende alternerende rode
en blauwe steentjes, die deed denken aan de ouderwetse pijpjesmuts van een boerin.
Vader Speltens was een goedige man, die in zijn huis niet veel te zeggen had. 't
Was de boerin, - moeder Roozlie, - die regeerde. De zonen waren degelijke, werkzame
jongens, die allebei een beetje stotterden. Dat hadden ze waarschijnlijk van hun vader,
die met een dikke tong sprak, alsof hij steeds een aardappel in de mond had. Het was
een flink gezin, dat goed vooruitkwam in de wereld.
Telkens, bij elk van Veldes bezoeken, was moeder Roozlies eerste kreet:
- Hawèl? Hoe zit dat? Hedde nou eindelijk 'n meissen?
- Nee, jong! moest Velde telkens deemoedig bekennen. - Da es nog altijd 't zelfde
spel bij ons! Fons, e-woar!...
- Hoe es 't toch meugelijk! gilde moeder Roozlie, van ergernis met beide handen
op haar puntig papbuikje kloppend. - Wie es er dan boas op ou hof, gij of ouë zeune?
- 't Es zue moeilijk! zuchtte Velde, gedrukt hoofdschud-
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dend.
Moeder Roozlie was een dikke vrouw van vijftigjarige leeftijd, rond als een ton.
Haar aangezicht was breed en rood, met grote blauwe ogen, die aldoor, als in
bestendige verbazing, wijdopen stonden, terwijl baar mond, volkomen tandeloos,
insgelijks open stond, als in benauwd ademhalen. Eigenlijk leek dat ganse gezicht
meer op een achterste. Dit alles belette niet dat moeder Roozlie stevig en gezond
was en soms lachen kon dat haar buikje ervan danste. Zij hield van grapjes, - en nog
wel liefst van hele schuine grapjes, - en zodra zij Velde zag was het haar een soort
ondeugende behoefte deze voor de dag te brengen.
- 'k Hè 't ou al wel honderd kiers gezeid en 'k zeg het nog: ge moet hem doen
treiwen! gilde zij. - Ooo! jongen, da 'k ik 'n dochter hoa 'k ginge z'hem op zijne schuet
leggen!
- Hij zoe d'r hij van wigluepen! lachte Velde met rimpelogen.
- Ge zoedt ze beter in zijn bedde leggen! schertste Speltens, die ook het zijne wilde
zeggen.
Moeder Roozlie vond dat goed gezegd. Haar buikje schokte van het lachen. Maar
Velde was en bleef mistroostig. Hij schudde 't hoofd en ging verdrietig heen.
Maar eens, op een ochtend, kwam moeder Roozlie zelf gejaagd en hijgend bij hem
aan en gilde, van op de drempel: - Nou hè 'k ulder affeiren, zulle! Os ge dá nie mee
'n pakt 'n zij-je nie weird da ge nog leeft!
Zij kwam binnen in de boerenkeuken en ging ongevraagd zitten, de benen wijd
van elkaar.
- Te weten? vroeg Velde ietwat onthutst.
Moeder Roozlie wendde zich meer direct tot Alfons, die doelloos in een hoek zat.
- Moorkens ouwste dochter! riep moeder Roozlie, met ogen rond van overtuiging.
- Ze wil goan dienen. Ze zijn doar mee vijf meissejongens thuis. Da es te vele. Ze'n
keunen mee azue nen huep aan de kost nie blijven komen, Emerance, hiet ze. Ze zoe
liever op 't durp blijven, moar as z'hier gienen dienst 'n kan krijgen, goa z'heur goan
verhuren in de stad. D'r es al 'n rijke medam achter heur komen informeren!
Moeder Roozlie had zichzelf van opgewondenheid de adem
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afgesneden en moest even weer op haar verhaal komen.
- Pak ze! Hoast ulder! 'n Loat er gien ges over groeien! hijgde zij nog na.
Alfons bleef starend zitten glimlachen, maar reageerde met geen woord op moeder
Roozlies druk gepraat. Velde, daarentegen, was een en al geboeide en gespannen
aandacht. Hij hoofdknikte herhaaldelijk en zijn sluwe oogjes trokken onder rimpels
weg.
- Hawèl, Fons, wat denkt ou? vroeg hij eindelijk, met zijn vriendelijkste glimlach.
Moeder Roozlie slaakte een kreet van verontwaardiging:
- Hè-je da nou nog oeit geweten!
- We trachten met malkander iens te zijn! excuseerde zich Velde.
Alfons trok een pruilend gezicht. Aan het aandringen van zijn vader stoorde hij
zich geen zier, maar moeder Roozlie imponeerde hem door haar halsstarrig
doordrijven.
- Lijk of ge wilt, voader! antwoordde hij eindelijk met tegenzin.
Moeder Roozlie hervatte de aanval:
- Es da nou 'n leven, lijk of ge doar alle twieë zit! Lijk twie oarme sukkeloars, mee
't geld in ulder kasse! Zie, 't 'n goa mij nie aan, e-woar! moar 'k zoe d'r keunen omme
schriemen da ge zue onnuezel zijt! Probeert het teminsten, al was't moar veur 'n
moand!
- Dá es 'n gedacht! riep eensklaps Velde op zijn knie pletsend. - Fons, zijn we t'
akkoord?
Alfons antwoordde ja noch nee; maar 't feit dat hij niet ‘neen’ zei mocht eigenlijk
ja betekenen.
- Bravo dan! riep moeder Roozlie meteen opstaand. - 'k Zal heur loaten weten da
ze moandag veur 'n moand op proboassie mag komen!
En zo kwam Emerance de Moor op het hoevetje!
Zij stond daar reeds van in de vroege morgen, prompt en kordaat, met een in een
handdoek gebonden pak aan de arm. Stevig op haar rechte benen, de ogen frank en
helder, de haren zwart onder het gebreide mutsje, maakte zij een buitengewoon flinke
indruk. Dat was er een die zou aanpakken.
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Velde was door haar verschijning geïmponeerd en zelfs Alfons keek haar even met
een soort van bewondering aan.
- 't Es Emerance, ne woar? vroeg Velde, met een glimlach die zijn sluwe oogjes
bijna weg deed rimpelen.
- Joa 't, boas Velde! antwoordde Emerance kort en zakelijk. - En ge wilt veur
proboassie 'n moand bij ons komen?
- Joajik, boas Velde en 'k hope da we van mallekoar kontent zillen zijn.
- 'k Hoop het uek, Emerance! 'k Hoop het uek, jong! Eigentlijk hoadde gij nog 'n
half gedacht van in de stad te goan dienen, es 't gien woar?
- Ba joajik, boas Velde, os 't hier nie'n zoe goan 'k zoe wel moeten. We'n meugen
wij niet vies1. zijn, e-woar! Voader en moeder en zeven kinders thuis! We moen 't
wij ievers goan zoeken!
- 't Es het woar jong; 't es het woar. Ala, 'k hope da we 't mee mallekoar zillen
keunen vinden. Kijk, Emerance, hier es ou koamer, op de veite. Wilde nou 'n
boterhammeken eten? - Straks, boas Velde, 'k goa iest mijn wirkklieren aantrekken.
In enkele minuten was ze klaar en terug in de keuken. Zij aarzelde heel even, met
vragende blik, maar Velde wees haar de eetschapraai en zei:
- Doe moar lijk thuis, Emerance. Vlies en brued stoan doar in de kasse.
Zij sneed met forse hand een dikke roggesnee en legde er een bescheiden stukje
spek op. Ze schonk zich koffie in en zat daar even rustig aan een laag, groen tafeltje
te eten, de ogen als in gepeinzen door het raam naar buiten starend. Velde, in klompen
en hemdsmouwen, liep ietwat gebogen heen en weer wachtend tot zij klaar zou zijn;
Alfons nam zijn spade in de hoek en zei dat hij naar de akker ging.
- Goa-je nie mee om Emerance de biesten te loaten zien? vroeg Velde verwonderd.
- 'k Zoe diene mol willen vangen, die altijd in den vlasgoard zit te wroeten!
antwoordde Alfons met zeurige stem.

1.

Veeleisend.
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- Ah! joa, joa! zei Velde alsof hij 't dringende van het geval begreep.
Op Emerances fris gezicht kwam even een lichte verbazing en in haar mooie
donkere ogen een vluchtig glansje als van spotlust, terwijl zij de jonge man met de
spade op de schouder zag naar buiten gaan.
Zij was klaar, zij stond op en volgde Velde naar de stallen.
- Hawèl? kwam moeder Roozlie twee dagen later met niet langer te beteugelen
nieuwsgierigheid aan Velde vragen.
- Roozlie, 'k gelueve da we 't goan gelukt hên! antwoordde Velde, die dadelijk
begreep waarop zij doelde.
- Hè 'k 't ou nie gezeid! gilde moeder Roozlie opgewonden. - 't 'n Kan moar azue
zijn! bekende Velde met oogjes die rimpellachten.
- En Fons, hoe es-ie-hij mee heur? vorste zij verder.
Velde trok een vreemd gezicht en begon achter zijn oor te krabben.
- Da zoe nog anders keunen zijn! antwoordde hij ietwat zenuwachtig.
Hoe zue datte? vroeg moeder Roozlie verwonderd.
- Hawèl, hij 'n kijkt hij om zue te zeggen noar heur niet. Sedert da ze zij hier es 'n
doet hij nie anders of mollen vangen!
- Mollen vangen! riep moeder Roozlie verbaasd. - Hedde gulder zueveel mollen?
- Nie mier of 'n ander; da es azue 'n gedacht! rimpellachte Velde.
Moeder Roozlie kreeg ineens een proestbui.
- Hij zoe beter heure mol trachten te vangen! schaterde zij. - Joaj! Joaj! knikte
Velde met overtuiging. - Moar, jong, hij 'n geeft hij om gien vreiwevolk. Hij 'n hee
nog noeit noar gien vreiwemeins gekeken!
Moeder Roozlie kon zo iets niet begrijpen. - De weireld zoe wel uitstirven! meende
zij.
- 't Es woar! zei Velde ernstig.
- Ge moet hem d'occoasie geven van mee heur alliene te zijn! 'n Beter vreiw 'n
zoed' hij toch nie keunen vinden! Azue 'n vreiwemeins es toch 'n fortune weird!
meende moe-
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der Roozlie.
- 'k Zál z'hem geven! 'k Zál z'hem geven! beloofde ernstig Velde.
- En ziet da ze nie wig 'n goat achter d'ieste moand proboassie! riep moeder Roozlie
bijna dreigend.
- O joajoa-moar, ze'n zal zij nie mier wiggoan! zei Velde met overtuiging.
De proefmaand liep naar het eind en over weggaan werd van beide kanten nog geen
woord gesproken. Ook niet over blijven. Emerance was daar zo volkomen ingeleefd
als in haar eigen huis en Velde was aan haar gewend alsof zij nooit ergens anders
gewoond had. Beter en flinker hulp kon hij zich niet wensen. Zij deed er, - afgezien
van veldarbeid -, letterlijk álles. Haar te zien weggaan kwam hem als een ramp voor.
Ook Alfons was nu genoeg aan haar gewend om haar althans te dulden zodat Velde
het besluit nam eens met haar te spreken.
- Hawèl, Emerance, wat denkt ou: zoe-je 't hier geweune keunen worden? vroeg
hij haar op een ochtend, toen zij met twee volle melkemmers uit de stal kwam.
Zij zette haar emmers even neer en streek met haar mouw de donkere krulletjes
van haar warm voorhoofd weg.
- 'k Peize toch wel van joa, boas Velde! antwoordde zij, hem met haar
helder-donkere ogen aankijkend. - En gulder? Zij-je gulder uek van gedacht van mij
hier t' hêwen?
- Zeker, jong, zeker! zei Velde, alsof daarover nooit de minste twijfel had bestaan.
Zij aarzelde even. Een glimlach kwam over haar frisse lippen. - 'k Hè lijk azue 'n
gedacht da Fons mij liever kwijt zoe zijn! bekende zij.
Velde schrok. Zijn sluwe oogjes krompen onder rimpels weg. - O, jong, ge'n meugt
dát toch nie peizen! protesteerde hij. - Moar hij es hij 'n beetsen eigenzinnig, e-woar?
poogde hij te vergoelijken.
Haar ogen staarden ernstig.
- 't 'n Es moar da'k hier toch tegen niemands goest 'n zoe willen blijven! meende
zij.
Velde voelde 't groot gevaar. Zij zou misschien wel eindigen
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met weg te gaan als Fons zo stug tegen haar bleef. 't Werd dringend nodig, dat hij
niet zijn zoon eens ernstig sprak.
Hij deed het nog diezelfde avond, in stilte, toen Emerance naar bed was:
- Fons, jongen, 'k hè van den uchtijnk ne kier mee Emarance gesproken, nou dat
de moand hoast om es.
- Joa, voader! antwoordde hij onverschillig.
- Ze wilt hier blijven! ging Velde voort; - en 'k ben doar huel blij om, want beter
'n keunen we nie hên. Vindt ge 't uek niet?
- Ha!... 'k 'n Weet ik niet! antwoordde hij onwillig.
Velde trok een grimas. Hij krabde achter zijn oor en zijn oogleden rimpelden. Hij
werd zenuwachtig, ongeduldig.
- Fons! vroeg hij eensklaps, en gans onverwacht, - zoe-je gij gien gedacht hên van
treiwen, jongen?
- Ba nien ik, voader! riep hij, plotseling opschrikkend.
Opnieuw trok Velde een zuur gezicht. Hij dacht aan de herhaalde zinspelingen
van moeder Roozlie en was het met haar eens, dat Fons, niettegenstaande het groot
verschil van fortuin, geen betere vrouw zou kunnen hebben.
- Emerance, zei hij, - es 'n fortune weird. Ge'n zilt da nie mier vinden op de weireld!
- 'k 'n Hè gien goeste van te treiwen! antwoordde hij nijdig. - Ge 'n keunt toch huel
ou leven nie alliene blijven luepen op de weireld! zuchtte Velde. - Woar moette gij
noartoe, jongen, as ik er nie mier 'n ben?
- D'r luepen d'r zue veel alliene! zeurde Fons.
Velde hoofdschudde verdrietig. Niets te beginnen met zo'n jongen! Wachten
maar,... en hopen!...
- Ala, peist er nog ne kier op; 't es veur ou welzijn da'k spreke! besloot Velde
gedrukt. - Kom, 't es tijd om noar bedde te goan!
Of Fons er ook verder op ‘peisde’ is twijfelachtig; maar wie van lieverlede sterk over
het geval ging ‘peizen’ dat was Velde zelf.
Velde was een goed en braaf echtgenoot geweest en had over het verlies van zijn
vrouw diep getreurd; maar Velde was slechts eenenvijftig jaar oud en koesterde nog
vele en ruime

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 3

1099
toekomstplannen. Indien zijn zoon getrouwd en ergens voor zichzelf gevestigd was,
zou Velde wellicht ook nog aan hertrouwen denken! 't Was alweer moeder Roozlie,
die hem dat idee in 't hoofd gespijkerd had.
- As Fons mee heur nie 'n wilt treiwen, treiwt er verdeke zelve mee! had ze
uitgeroepen.
- Watte! schrok Velde. - Ik mee Emerance!
- Woarom niet! gilde moeder Roozlie met ronde ogen. - 'n Beter wijf 'n zoe-je gij
nie keunen vinden!
- Ha, moar Roozlie, we schelen dertig joar in leeftijd!
- Wa geeft dat! meende de dikke boerin. - Ge zij nog zue fel as ienen van drijmoal
zeven! En zij lichtte haar mening toe met een paar schuine grapjes, die van
ondeugende pret haar puntbuikje deden schokken en dansen.
Velde kon zo maar niet meelachen. Hij grinnikte wel even en zijn sluwe oogjes
omrimpelden zich, maar de grap drong niet tot hem door. Neen; 't was ernst wat hij
meende. Hij zocht naar een uitkomst. Zo kon de toestand niet blijven duren. Er moest
iets op gevonden worden. Hij wilde hertrouwen, zeker, maar volgens staat... volgens
staat...
Die nacht kon Velde niet slapen. Het was een zachte lentenacht met maneschijn en
de nachtegaal zong onbedaarlijk in de bloeiende boomgaardkruinen. Hij lag zich
rusteloos in zijn bed te wenden en te keren; en telkens stond het fris-bekoorlijk beeld
van Emerance vóór zijn opgezweepte verbeelding, naast dat van dikke moeder
Roozlie, die aan één stuk door bleef proestlachen en buikschokken. Wat was er met
hem? Werd hij nu helemaal gek! Hij kneep zijn ogen hard dicht en gooide zich om.
Vruchteloos! Nu stond Emerance mysterieus glimlachend overeind in de kruin van
een bloeiende appelboom, met moeder Roozlie achter zich, die door haar
buikschokkend lachen de fijne roze en witte blaadjes in het malse groene gras deed
neerzijgen. En de nachtegaal zong maar aanhoudend, om er dol van te worden!
- Zo kan dat niet blijven duren, zei Velde hardop en eensklaps was zijn besluit
genomen de volgende ochtend ernstig met Emerance te spreken.
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Hij wachtte haar in de keuken af toen zij met haar volle melkemmers uit de koestal
kwam. Vastberaden trad hij haar tegemoet in het smalle gangetje; en, zodra zij de
deur opende: - Emerance, 'k zoe ou ne kier willen spreken.
Verwonderd, met iets als van angst in de heldere ogen, keek zij hem aan.
- Mij? vroeg zij aarzelend.
- Joa!
- Mag ik iest mijn iemers goan uitgieten?
- Joag!
Zij ging met haar dubbele vracht naar de achterkeuken, waar men terstond de melk
in de karn hoorde stromen. Een ogenblik later stond zij met lege handen in de keuken.
- Emerance, zei Velde, terwijl zijn kleine oogjes tot twee dunne streepjes
wegknepen, - hedde gij nog gien lief?
Wat was dat bot gevraagd! Hij schrok haast van zijn eigen woorden. Hij had het
heel anders willen aanleggen; maar 't was hem letterlijk ontsnapt. Even stond hij
roerloos, met bevende handen, vóór haar.
Zij schrok niet minder dan hij had gedaan. Zij kreeg een plotse vuurkleur en werd
daarna heel bleek.
- Ba nien ik, boas Velde! antwoordde zij met moeilijk bedwongen ontroering.
- Haha! zei hij, als om iets te zeggen.
Er ontstond een korte, benauwde stilte.
- Woarom vroagde dat, boas Velde? vroeg zij eindelijk.
- Omdat ik mee ou zoe willen treiwen; doar zie!
Zij deinsde als verschrikt achteruit, tot bij de muur. En eensklaps kwamen tranen
in haar ogen.
- Ge 'n meug mee mij nie laaën, boas Velde! zei ze, zacht verwijtend.
- Joa moar 'k 'n laaë niet, 'k 'n laaë niet! 't Es huel serieus! riep hij op levendige
toon.
Roerloos staarden zij elkaar weer aan, als om elkanders diepste gevoelens te peilen.
- Zoe-de nie willen? vroeg hij eindelijk.
- 'k 'n Zegge da niet! antwoordde zij. En eensklaps schoot zij in een zenuwachtige
lach.
Ook hij moest even lachen. Zijn oogjes kropen helemaal ach-
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ter rimpels weg. Maar terstond werden zij beiden weer heel ernstig.
- O, dat 'n kan toch nie zijn! meende zij. - Zueveel verschil in leeftijd!
Hij trok een pijnlijke grimas.
- 't Es woar, zei hij, - moar 'k ben rijke!
Zij hoofdknikte gewichtig. Zij zwichtte.
- O! joa moar wa zoe Fons wel zeggen? schrok ze.
- Fons?... O! den dienen 'n kijkt noar gien vreiwevolk! riep Velde met een soort
minachting.
- Joa moar toch!... aarzelde zij.
- Veur hem 'n moe je 't nie loaten! verzekerde Velde. - Ala, zijn we t' akkoord?
Hij stak zijn hand, die lichtelijk beefde, naar haar uit.
- O!... En voader? En moeder! En mijn broers en zusters? - 'k Zal d'r van den
achternoene noartoe goan! beloofde Velde. - Ala, zijn we t' akkoord?
Steeds kwam hij met diezelfde woorden voor de dag, als gold het een kalf of een
koe die hij wilde verkopen. Zij vond het ook heel natuurlijk dat hij de zaak zo
behandelde en zwijgend, de ogen ten gronde, liet zij hem eindelijk haar hand nemen.
Hij drukte die met vuur, herhaaldelijk.
- T' achternoen goa 'k mee ou voader en ou moeder spreken! beloofde hij nog eens.
Nu de zaken alvast zo ver gevorderd waren, zou Velde geen rust kennen alvorens
zij ook nog verder werden afgewikkeld. Hij stuurde Emerance met een boodschap
naar het dorp en wachtte op de terugkomst van Alfons, die, als naar gewoonte, op
de akker mollen was gaan vangen. Hij zag hem weldra aankomen, zijn spade, waaraan
twee dode mollen hingen te bengelen, dwars over de schouder. Hij kwam loom de
boomgaard opgestapt, schudde de klei van zijn klompen op 't plankier, en trad binnen.
- De deze 'n zillen uek ons wurtels nie mier afknoagen! sprak hij met enigszins
lijzige stem, terwijl hij zijn vangst aan zijn vader liet zien.
- Ha! da es 'n goe wirk! 'n goe wirk! zei Velde, zich inspannend om geestdrift te
betuigen.
- 'k Hè d'r honger van gekregen! glimlachte Alfons. - Woar
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es Emerance?
- Jongen, zei Velde, - ge zil van den uchtijnk zelf ou eten moeten pakken. Emerance
es hoar 't dorp, veur commissies. Alfons bromde wat binnensmonds en slofte naar
de eetkast. Hij nam er een stuk spek en een snee roggebrood en ging zich bij de haard
een kop koffie inschenken. Hij kwam bij een laag tafeltje zitten en begon langzaam
te eten.
Velde zat bij het haardvuur op zijn stoel te draaien. Hoe zou hij dat nu aanvangen
wat hij te zeggen had! Het leek eerst zo eenvoudig en nu zo ongelofelijk lastig! Maar
't moest! het móést! En eensklaps kwam het eruit, terwijl zijn sluwe oogjes achter
rimpels wegkrompen:
- Alfons, 'k moe ou wa zeggen: d'r goa hier veranderinge komen.
- Veranderinge! Va veur 'n veranderinge? vroeg Alfons verbaasd, zijn hap even
roerloos in de hand.
- 'k Ben van gedacht van 't hirtreiwen, jongen!
- Hirtreiwen!... Mee wiene?
- Mee Emerance!
- Zij-je gij zot geworden, voader! kreet Alfons.
Velde bewoog zich zenuwachtig op zijn stoel.
- 'k Ben nog te jong om alliene te blijven! zei hij.
- Joa moar, mee Emerance! riep Alfons verontwaardigd.
- 't Es er ien uit 'n duust! We'n zoen gien beter boerinne keunen hên! jubelde Velde.
- Z'es dertig joar jonger dan ou en ze 'n bezit giene eens! smaalde de zoon
opgewonden.
- 't Es gelijk! Z'es 'n fortune weird! beweerde Velde.
Er viel een stilte. Vader en zoon staarden elkander als vijanden aan.
- Joa moar, ik 'n zal hier veur heur nie wiggoan, zulle! riep eindelijk de zoon
uitdagend.
- Ge 'n moet gij veur heur nie wiggoan! suste Velde. - Wilde gij mee heur treiwen?
riep hij in een plotselinge bui van zelfopofferende grootmoedigheid.
- Ha 'k zoe nog liever!... grijnsde de andere met van verachting opgekrulde
bovenlip.
En eensklaps sloeg hij zich met de vuist op de knie en begon van ellende te snikken.
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- O!... Da moeder da moest weten, ze zoe heur in heur kist ornme kieren! jammerde
hij.
Hij sprong eensklaps op, rukte naar buiten, rende als een gek, dwars over de
boomgaard, de velden in.
Toen Emerance kort daarop uit het dorp terugkwam en het verhaal van Velde hoorde,
barstte zij insgelijks in tranen uit en smeekte zij de oude boer van zijn plan af te zien.
- Pakt 'n ander! Hirtreiw mee 'n ander! snikte zij wanhopig. Maar Velde, sluw en
arglistig, kon ook taai-volhardend zijn als hij eenmaal vast zijn zin op iets had gezet.
En dat had hij nu, op Emerance! Ineens was hij verliefd op haar geworden, zinnelijk
verliefd, met al de late hartstocht van zijn laatste tweede lentevuur. Hij voelde een
onverwachte verjonging door zijn lichaam vloeien; hij was nog sterk, nog jeugdig
sterk, alsof hij nog maar nauwelijks geleefd had! Wat was zijn zoon naast hem? Een
sul! Niets! Met een ander hertrouwen? Neen, neen! 't Was Emerance die hij wilde;
Emerance en niemand anders! En hij zei het haar in positieve woorden, met felle
nadruk en felle ogen, die geen tegenspraak duldden. Gedwee boog zij het hoofd.
- 'k Goa direct noar ou famielde toe! zei hij vastberaden.
Guust de Moor woonde met zijn gezin in een klein huisje, eenzaam gelegen buiten
de dorpskom, aan de voet van een smal, kronkelend beekje, dat dan verder door het
veld ging dwalen. Het was witgekalkt, met groene luikjes en stond als 't ware te
zonnelachen, in zijn bloeiend boomgaardje. Er hoorde precies een bunder bouwland
bij, te weinig om er een koe op te houden, te weinig ook om zonder meer in het
onderhoud van de talrijke familie te voorzien. Vader en een van de zonen werkten
op het akkertje; de beide andere zonen waren dagloners. Moeder zorgde voor het
huishouden en de twee meisjes die nog thuis waren maakten fijn en kunstig kantwerk.
Zo leefden zij.
Boer Velde had zijn beste zondagskleren aangetrokken. Geheel in 't zwart, met een
rond, zwart hoedje: dezelfde plunje die hij droeg op de begrafenis van zijn vrouw.
Hij kwam par-
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mantig door de landweg aangestapt, even steunend op zijn stok, die hij af en toe ook
zwierig door de lucht zwaaide. Hij had iets van een triomfator.
Moeder De Moor zag hem van ver komen. Zij schrok geweldig.
- Guust! Kijk ne kier! Boer Velde die doar komt! riep ze. De Moor, die juist zijn
spade had genomen om naar de akker te gaan, keek verbaasd door het venster.
- Boer Velde nogal! Wa mag-ie hij alhier komen doen! Misschien 'n kalf of 'n
vigge goan kuepen bij boer Galle! veronderstelde hij. Boer Galle was de grote pachter
bij wie zijn beide oudste zonen werkten.
- Nien nien! Nien nien! Hij kom noar hier! riep moeder angstig.
Zij schrokken allen hevig op. Moeder klopte het stof van haar schort en de meisjes
schoven hun kantwerkkussen opzij. Vader stond fiks-roerloos overeind, als in
afwachting van een gebeurtenis.
Daar kwam de boer het erfje opgestapt. Zij vonden dat hij er vreemd uitzag: zo
zenuwachtig-gejaagd, zo anders dan gewoonlijk.
- O! Doar moe huel zeker wa gebeurd zijn! Mee Emerance woarschijnlijk!
jammerde Moeder in ondertoon.
Zij hoorden zijn stap op 't plankier bij de deur. Meteen ging de deur open en zijn
stem klonk, een beetje beverig, maar heel vriendelijk:
- Es er gien belet?
- Kom moar binnen, boas Velde! antwoordde Moeder opgewekt.
Hij trad binnen: enigszins gegeneerd glimlachend, de oogjes omrimpeld, licht
schommelend op zijn schrale, ietwat kromme benen.
- Elk ne goen dag! riep hij met gulheid; en ging zitten op de stoel die moeder Moor
hem aanbood, met zijn stok tussen de knieën.
- Ge zij mee 't schuen weer op gang, boas Velde! riep moeder Moor, met harde
stem.
- Joajik, 't es petijkelier e-woar! gilde Velde terug.
- We'n hên da nog nie g'had, dezen tijd van 't joar! riep op
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zijn beurt vader Moor.
Zij gilden allen om het hardst, alsof zij op de akker stonden. Dat gaf een afleiding
aan hun gedachten, die elders waren. Maar dat overtollig gillen was niet vol te houden
en er viel een plotse stilte. Wachtend keken de familieleden Velde aan. Velde aarzelde
en kuchte. Hij wrong zich heen en weer op zijn stoel, wrikkelde met zijn stok en
kuchte nog eens.
- Muer en vreiwe, zei hij eensklaps, - 'k zoe ulder ne kier iets willen vroagen.
De beide meisjes, begrijpend dat zij te veel waren, stonden dadelijk op en verlieten
de keuken.
- We zillen ulder roepen os ge meugt were komen! gilde de moeder hun na.
Zodra zij weg waren schoof Velde zijn stoel vertrouwelijk naar voren en zei:
- 't Es over Emerance da'k ulder zoe willen spreken!
- Och Hiere toch! riep Moeder met in elkaar geslagen handen.
Moor, die destijds door een ongeval een van zijn ogen had verloren, keek, met het
oog dat hem nog overbleef, de boer fel en scherp aan.
- 't 'n Es toch gien zwoarigheid, hoop ik? zei hij.
- Hoegenoamdniet! verzekerde Velde opgewekt. - Zie, meinschen, 'k zal ulder
zeggen wat dat 't es. 'k Ben van gedacht van t'hirtreiwen en 'k hè mijn zinnen op
Emerance gesteld! Wa zegde doarvan?
- Ha moar boer toch! kreet Moeder.
Vader zei eerst niets, het rechteroog als een doffe witte bol, het linkeroog vol felle
kracht strak op Velde gevestigd.
- Ha da es onverwacht! zei hij toch eindelijk.
- En wat zegt Emerance? vroeg Moeder.
- We zijn t' akkoord! zei Velde.
Er was een stilte. Zij staarden elkander roerloos aan.
- En 'k kwam ik ulder vroagen of ge toestemt? besloot Velde.
- Ba joaw zeker, e-woar, voader!
- Ba joaw! echode Moor.
- Proficiat, dus! zei Velde met uitgestoken hand.
- Proficiat! herhaalden man en vrouw en klapten hard hun
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hand in die van Velde. Het was alweer of er een stuk vee verkocht werd.
Moeder vloog naar de deur:
- Mrie! en Liza! Kom ne kier hier! d'r es nieuws! Gruet nieuws!
De meisjes, die over het boomgaardje drentelden, kwamen haastig weer binnen.
- Boer Velde goa hirtreiwen! gilde Moeder.
- Es 't woar! Alo, proficiat! zeiden zij beiden.
- Joa moar, roadt ne kier mee wie? riep Moeder.
- Mee de weeuwe Vessènt! ried Marie na een aarzeling.
- Nie, zulle! protesteerde Velde met komische haast.
- Hij wil jonger vlies in de kuip hên! zei Vader met een ondeugend schuin lachje.
- Mee Emerance! zei Moeder op plechtige toon.
- O, Moeder, gie dwoazekonte die ge toch zijt! riep Marie verontwaardigd.
- 't Es de zuivere woarheid, jongedochter! zei Velde heel ernstig.
- Doar stoa-je van te goapen, hé? kreet Vader met fel-schitterend één-oog.
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Levensleer
door Virginie Loveling en Cyriel Buysse [Louis
Bonheyden]
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Eerste deel
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I
- Paulke, mijn wijveke, schied er ne kier uit, ge zult uw uugskes krijnke.
Het was madame Verpoest, die dit zei. Zij zei het tot haar dochterken Paula, in de
omgang Paule of Paulke geheten.
Het begon inderdaad duister te worden om nog te borduren aan 't raam, in de
kelder-eetkamer, hoewel dit raam hoog en heel breed was. Wagens reden op de straat
aan of weg, werklieden spoedden zich voorbij. November hing in zware wolken over
de stad, en nu begonnen zelfs sneeuwvlokken te vliegen, dra smeltend in de modder,
zwart en glad als zeep. - Zu vroeg op 't joar! riep madame Verpoest, omhoog kijkend
uit. - Toe, Paulke, maande zij het meisje nog eens aan. Met een zucht vouwde deze
haar borduurwerk toe. Zij was zo vlijtig, Paulke. Zij kon er nooit toe besluiten haar
bezigheid te staken, wanneer de avondas binnendrong.
- Zjanitte! riep nu madame Verpoest, naar de achterkant toe, waar de keuken was
en gedempte huishoudelijke geluiden hoorbaar waren, - Zjanitte!
- Wa blieft er u, madame? antwoordde een slepende klaagstem.
- Es de compteur ope?
- Of dat de compteur open es?
- Ha joa, 'k vroage 't u.
- Joa j' hij, madam, 'k doe ekik hem altijd open als 't oavond wordt.
Een lucifertjes-schrap. Een grote gasplof, een helder auer-bek licht. Met een ruwe
ruk trok madame Verpoest het rolgordijn naar beneden.
Madame Verpoest was gezet, groot, met een stompneus, sproeten in het rood
gezicht en wollige rosse haartjes op de kin. Haar linkerbeen was een beetje korter
dan het rechter,
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wat aan haar gang iets waggelends gaf als van een dikke, zware eend.
Die eetplaats, voor een keldering hoog van verdieping, leek ruim, met: een brede
spiegel op het schoorsteenblad, en een pendule, in navolging van brons, waarop een
herderinnetje prijkte, twee lammetjes hoedend, die in hun onbeholpen houding zeker
geen neiging tot weglopen toonden, wat de hulp van een hond overbodig had gemaakt.
Een zogenaamd ‘duvelken’, zwart kolomkacheltje, dat naar desverlangd in zijn
schuilhoekje onder de schoorsteen kan geduwd of eruitgetrokken worden; een tafel,
een lessenaar, een piano, maakten de verdere meubilering uit.
Bij dat ‘duvelken’ zat, ineengezakt in een fauteuil, een zeer dikke, oudachtige
man. Langs weerskanten puilde het vlees van zijn onbeholpen lichaam onder de
armleuning uit. Zijn mond, die een buitengewone lippenontwikkeling had gekregen,
was scheefgetrokken aan de ene kant. Zijn kalfsogen keken verdwaasd voor zich uit.
Vlug trok Paula haar stoel tot bij de tafel onder de lichtkring, ontvouwde de groene
toile-cirée, waarop het wit borduurwerk vastzat, en dra waren naald en draad weer
in beweging. - Zoede nie zeggen da ze 't veur heur bruud moet doen? zei de moeder.
- Zie, sprak Paula, - als ik mij nie 'n hoaste 'n kan mijn blouse nie af zijn tege dat
Eugenie komt.
- Moede nu blousen droagen van wit goed in de winter uuk? vroeg madame
Verpoest, half ontevreden, half met een zekere trots. - In mijnen tijd was wirken
troef, ik spreek ik hier van nudig wirke! En dat hè 'k huul mijn leve moeten doen
uuk; als ge d'ouwste van ach te zijt! Joa, wirken hè 'k gedoan, al woaren we
welstellende meinsche. Voader was de beste mandemoaker van de stad. 'k Hè 't ulder
al zu dikkels verteld: als ik geboren ben, vroeg hij aan de vroedvrouwe: ‘Wat hee
Onze lieven Hiere verliend?’ en ze zei: ‘Iene veur den bessern en den dweil.’ Ze
miende doarmee dat 't 'n meiske was.
Deze zelfbewieroking, als nuttig lid van de samenleving, scheen haar effect te
missen. Paulke borduurde voort met vlijtige handigheid en de andere dochter, Marina,
die ook in
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de kamer stond, legde de piano open, stelde er een muziekboek op en begon te tjonken
aan een studie van Bach.
Paulke was tweeëntwintig jaar oud. In de eerste vervalperiode van vermagerd
meisje, leek ze veel meer op een aankomelinge met haar schraal figuurtje en haar
plat borstje, waarop de trouw gedragen ‘schamphelaarkens’1. met vergeefse pogingen
tot behoorlijke afronding, niet veel kans hadden om een doelmatige reclame voor de
verkoper te maken. Het bovendeel van haar fijn gezichtje was lief, de wenkbrauwen
zuiver afgetekend, maar haar grote zwarte ogen zonder diepte noch uitdrukking,
leken op balletjes git, haar kleur was bloedloos-vaal, de stem had iets
slepends-treurigs, als van vroege, verholen wereldsmart. Het geheel deed aan
zwakheid en ontbering denken.
Marina, daarentegen, drie jaar ouder, was een bloem van een meisje. Het was haar
duidelijk aan te zien, dat zij de kunst van caoutchouc niet hoefde in te roepen om
haar buste volheid bij te zetten. Zij was daarbij slank van gestalte, zeer dun in 't
midden en haar vol, ietwat langwerpig gelaat bloosde als een rijpe perzik. Beide
zusters droegen de haren, naar de mode, omhoog onder een verborgen wrong, in
golvingen gekruld, waarvan de scrupuleuze regelmatigheid zelf het onnatuurlijke
verried. Bij Paulke was het haar kastanjebruin; bij Marina was het tot het vorige jaar
ook aldus geweest; maar sinds had het zich verbazingwekkend ontkleurd, en pronkte
nu als Venetiaans ros in zijn oprecht weelderige groei. Wie goed zag en van dichtbij
onder het overhangend gewicht had mogen gaan inspectie houden, zou wel op enige
millimeters lengte het bruin aan de wortel hebben ontdekt.
Paula borduurde dus. Marina tjonkte op de piano. De vader zat versuft te staren.
De moeder was verdwenen.
Dat duurde zo een hele poos. Een sleutel kraakte in 't slot aan de voordeur; een
zware stap kwam langs de vier of vijf treden omlaag en Julien trad binnen. Hij keek
eens rond wie er in de kamer was, wierp zijn pet op een stoel en ging zitten met een
zucht van verlichting, de benen uitstrekkend, als

1.
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iemand die zeer moe is.
De oudste zoon...
Hij was breed en kloek, zwaargeschouderd, middelmatig van gestalte, met een
rood gelaat, een donkere korte knevel en het zwart haar als een gebreide muts te ver
over zijn laag voorhoofd gegroeid. Zijn kledij was niet keurig. Het halsdoek hing los
met twee ongelijke tippen, de hemdsborst was ietwat bezoedeld. Hij droeg stoffen
pantoffels, waarvan het rood en bruin betere tijden hadden gekend, voordat een zwarte
koollaag ze onwelkom bedekte. Nu keek hij naar de pendule op het schoorsteenblad,
maar het was niet om de herderin of haar lammetjes te bewonderen, want:
- Goan we wij nie ete dan vandoage? vroeg hij zonder dat het duidelijk bleek tegen
wie deze woorden waren gericht; en hij legde zijn twee handen, vingers-uitgespreid,
vóór zich op tafel. Zij waren dik, groot, rood-verbruind; haar groeide erop, dat zich
zelfs niet tevreden hield met die onbillijke huidverovering, maar zijn domein tot
onder de vuile band van de hemdsmouwen kortkrullend uitstrekte.
- 't Es koart veur den achten, hernam hij, als een klacht van ongeduld.
- Seffens, peis ik, antwoordde Paulke, ook een blik op de pendule slaand, - huur,
ma es bezig aan 't vlies, g' huurt het sisse.
Hij wendde het hoofd om, naar het eentonig geklank van gammespel op de piano.
- Goade gij nie 'n beetsen ophouwe? vroeg hij.
Marina speelde maar dapper door.
- Ha, jonge, zijde doar? zei minzaam madame Verpoest weer binnenkomend.
Doch hij beantwoordde haar welkom niet anders dan door het misnoegde, op
Marina doelend:
- Moeder, doe de dieë doar ne kier ophouwe mee heur zoagerije.
Maar vóór madame Verpoest de tijd had om tussenbeide te komen, sloeg Marina
de piano toe, begon te schreien en snokte: - Hij 'n kan nie verdroage da 'k mijn lesse
studere, en mademoiselle Strak die morge komt, c'est vrai aussi toujours comme ça,
vous, en zij nokte hoe langer hoe meer, met
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de twee handen voor het aangezicht.
Julien stoorde er zich niet aan.
- Ete, vroeg hij; en op een vermaan van zijn moeder: - Julien toch! verklaarde hij:
- Als ge gij azu ne hulen dag buiten gestoan hèt bij de kolelossijnge aan 't schip in
de kouwe, of buiten aan 't magazijn bij den baskuul, meugde zeker wel van da geruchte
bevrijd zijn, als ge thuis komt.
- Allo, allo, de vrede, als 't ulder blieft, bad madame Verpoest; en zij begon de
tafel te dekken. Paula schoof wat weg om plaats te maken voor die nuttige verrichting
en borduurde voort. Jeannette kwam binnen met een blikken korf aan de arm, waaruit
een opgerold werkschort en de tippen van haar kloefen keken, benevens de hals van
een fles.
Jeannette zag er net en handig uit. Zij stond en wachtte.
- Kijk, kind, hier zijn uw boterhamme, zei madame Verpoest, haar een pak in een
stuk dagblad gewikkeld overreikend, - en hier uw twie eiers, 'k hè de miesten
uitgezocht en ze zijn toch al zu diere!
- Danke, madam; en Jeannette glimlachte zo blij, de eieren voorzichtig in elkeen
van haar klompen bergend: - Ze zijn veur mijnen boas, och hiere! hij hee het nu zu
lastig, hij hee de nachtdienst in de stoasie.
- Jeannette, als 't u blieft, zeg ne kier aan Eugenie, da ze moe zien da ze zoaterdag
uuk komt, zei Paula.
- En woarveure dátte? vroeg madame Verpoest met de twee handen op de heupen.
- Veur mijn geborduurde blouse, ommers, mama, 'k zal der morge mee gedoan
hên, antwoordde Paula op een zachte toon.
- Ha joa, 't es woar uuk, mijn kind, 'k hoa 't al vergete, zei even vriendelijk madame
Verpoest: - hawèl, Zjanitte, zeg het gij heur.
- Zie, madame, 'k wil ekik da percies wel doen; moar ge weet gij zu wel als ik, dat
Euzeken heur vaste doagen hee, z'es zij overal gegeerd, azu 'n neerstig noaisterigske
van-e meiske.
- Ouwe kalante goan toch veure zeker? Zeg gij heur, dat 't nie gepast 'n zal zijn
als ze deserteert.
- Elle doit changer aussi le col de má blouse, van de mijne;
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zei Marina, op ietwat stillere toon tot haar moeder, de werkvrouw helemaal negerend.
- Komt ze niet, 't en es mijn foute niet; 'k en kan veur heur nie instoan; ze weunt
zij moar op mijn koamer, ze 'n es zij van mijn familie niet. Ge zult het overmorge
weten, als ik noar mijn wirk kome, antwoordde Jeannette.
Nauwelijks was de daghuurvrouw weg, met een ‘goen oavend’ door andere ‘goen
oavens’ beantwoord, of Marina begon:
- Mama, woarom 'n pakte toch geen meisse die hier sloapt, une qui ne doit pas
découcher, lijk overal elders? Wa zijde mee 'n binnediensterigge, ge 'n keunt ze 't
zelfs nog nie alle doage krijge.
- Zwijg gij 'n beetse, antwoordde madame Verpoest, de zaak hiermee zonder
verklaring beslissend afdoend. En zij wierp een voor haar dochter onmerkbare blik
op Julien.
En juist nu verscheen de jongste zoon: Florimond.
Al zonneschijn! Een beeld van frisse jeugd, deed hij denken aan een mooie
appelboom in overweldiging van lentebloei. Groot, met een rozig gelaat, blauwe
ogen vol levenstinteling, blond haar en een goudblond sikkebaardje op de kin.
- Maatje! riep hij, als een schooljongen, ofschoon hij reeds een paar jaar op een
handelskantoor werkzaam was, - Maatje, mijn maatje; en half in nuk, half in streling
sloeg hij zijn arm om haar schouder en kittelde haar eens lichtjes in de hals. Het was
gedaan, voor ze de tijd had hem met een gevleid-vrolijke lach en een ‘zotte jongen
toch!’ zacht weg te duwen.
Hij was reeds bij zijn vader, een mooie, stevige hand lag neer op diens schouder:
- Dag, poatjeko! zei hij, de arme man met bezorgde liefde in de ogen kijkend.
Zijn trekken ontspanden zich, voor zoveel het op een gelaat zonder gevoel of
wilsbestuur nog mogelijk was. Hij deed een wrikkende beweging en wilde iets zeggen,
maar de tong weigerde haar dienst, en enkel een onverstaanbare wanklank kwam uit
de scheve mond.
Aan tafel nu...
De hoofden bogen, de handen vouwden samen en Marina be-
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gon hardop:
- Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne nous
arrive, enz. enz. Florimond had papa's rolzetel bijgeschoven, Paulke had hem zijn
servet rondom de hals geknoopt. Zij zat naast hem, zij zorgde voor hem. Hij dronk
zijn soep uit een spoelkom. Hij dronk bier uit een pint, half volgeschonken en at met
een houten vork uit vrees voor mondkwetsuren. Het vlees had zij hem voorgesneden.
Met onbeholpen beef-bewegingen gelukte het hem alles, wat morsend, tot de gewenste
bestemming te brengen.
Dra was men zonder veel praten klaar. Julien ging bij een hoge lessenaar staan,
haalde een notaboekje uit zijn vestzak en begon daaruit in een register over te
schrijven. Paulke had bedrijvig met Florimond de grote tafel verplaatst in een hoek
en een klein speeltafeltje bijgeschoven. Ook haalde zij de dobbelstenen en de
teerlingbak. Het was 't genot van de hulpbehoevende vader, 's avonds na het eten een
partij te spelen met zijn jongste zoon.
De moeder had Florimond heimelijk enige nikkelstukjes in de hand gestopt, met
een blik van verstandhouding, voor mogelijk verlies. Paulke zat bij vader, heel dicht
bij hem. Zij was het die de dobbelstenen voor hem opnam en ze hem telkens in de
hand gaf. Op de schalie was het boomken klaar met krijt geschreven en nu ging het
gooien erop los: ‘Uugskes, duuskes, droaiers, virkes, vijnke’, steeds met
nieuwsgierigheid, schoon soms teleurgesteld begroet!
- Vier zesse!
O, als de lamme man zulk een worp sloeg, dan vertrok zijn mond tot iets, dat bijna
op een glimlach leek, en een gekreun kwam eruit, als van een hondje dat nog niet
blaffen kan.
Het huis ‘waaronder’ de familie Verpoest woonde, was nieuw gebouwd in een drukke
poortstraat van Sint-Amandsberg, groot en heel hoog. Enkel de kelderverdieping
ervan werd dagelijks benuttigd. Bij het binnenkomen had men een vestibule van een
tweetal meter vierkant, een zestal wit-marmeren treden naar omhoog - het zogezegd
gelijkvloers - een viertal zijds naar beneden. Bij zeldzame pronkgelegenheden gingen
de salons open. Er waren vier vensters naar de straatkant
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met de deur in 't midden, waarop een koperen plaat, steeds blinkend gepoetst:
J.B. VERPOEST,

charbons et cokes
Links was er een Vlaamse Kamer; vervolgens de trap naar boven met een glazen
dom en daaronder, opzij, een spreekkamertje. Er was dus ruimte ook in de keldering
en gelukkig! want de plaats, die eertijds onder de Vlaamse Kamer tot kantoor diende,
moest, nu dat het hoofd van 't huis door lamheid was geslagen, zijn slaapvertrek zijn;
Florimond als eventuele, nachtelijke helper, had er ook een ijzeren bed staan. Daar
werd de lamme door zijn jongste zoon 's avonds in de mekanieke zetel heengerold
en er 's ochtends op dezelfde wijze uitgehaald. Die wandelingen maakten de enige
van zijn leven uit.
Madame Verpoest zag dat Julien, na de lessenaar met een slag te hebben
dichtgedaan, in de spiegel keek, zijn halsdoek rechtknoopte en vervolgens naar zijn
overjas greep.
- Nog uit? vroeg ze teleurgesteld.
- Eh, wa zoe 'k doen dan? en hij vertrok met een gezamenlijk ‘goen oavend.’
Zij zag hem na, haar oudste zoon, en zuchtte stil. Zij keek naar Florimond: welk
een verschil tussen die beiden! De ene altijd lief en opgewekt, de andere altijd bars
en stug. Goed was Julien voor de zaken, dat stond vast, maar: ‘och Hiere, ne meins
es toch uuk gediend mee 'n vriendelijk woordeke.’ Zijn gedrag! Ja, ja, zij had menige
harde noot moeten kraken met hem. Wiens schuld was het, dat ze geen meiden houden
kon!... Als Florimond, haar engel van haar Florimond, nu maar op de goede weg
mocht blijven...
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II
Het was een verre tocht voor Jeannette om bijna dagelijks, van de Dampoort 's avonds
naar de Brandstraat terug te keren.
Maar zij was betrekkelijk jong en zo moedig. Zij was het slaven gewend.
Eerst door de Dampoortstraat, met haar vuile modder bij regendag en het vele
gerij van wagens en trams, met de botsing van de voetgangers op de smalle trottoirs.
De lucht deed haar goed, hoe koud of hoe slecht het weer ook wezen mocht. Na
een hele dag schrobben en schuren binnenshuis of het ontzenuwend, verzwakkend
aan de kuip staan in de warme walmen van de zeeploog, was ze soms blij dat de
familie Verpoest zo ver van haar afwoonde.
Aan de hoek van de Damstraat gekomen, aarzelde zij telkens: zou ze langs het
Steendam en over de Vrijdagmarkt gaan, of langs de Rode Torenstraat? Soms koos
zij het ene, soms koos zij het andere. En tussen de twee bruggen, die, de ene rechts,
de andere links, naar die straten leiden, bleef zij een wijle roerloos staan. Het was er
zo vrij, zo open, men snoof er de lucht met volle teugen op. Er lag iets
geheimzinnig-aanlokkends voor haar in dat ruisend, donker, neerstortend sluiswater,
zo onrustig hier, zo kalm een eindje verder, met de vele gaslichten die er, uiteenlopend
in glansvlekken en spatten, in lange, rimpelige strepen naar de diepte, zich als
maneschijn weerkaatsten.
Jeannette dacht volstrekt niet, dat het daar heerlijk was. Maar zij onderging een
onbewuste indruk van grootsheid en genot. Het was iets verkwikkends, dat over haar
kwam, net als het haar onwillekeurig verprilde de sterren boven haar hoofd te zien
pinken bij mooie avondstond.
Nu spoedde zij zich naar huis, nu dat de sneeuw hoe langer
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hoe dikker dwarrelend rondom haar hoofd en in haar gezicht vloog. Zij had geen
regenscherm. Wie zou daaraan gedacht hebben, toen ze 's morgens met heldere lucht
vertrok! Zij maakte dus spoed geheel de weg door en zodra ze over de Piedikherenbrug
was, begon ze te lopen door de verlengde Zwarte Zusterstraat en over de gedempte
gracht van de Houtlei, schuins-links verder op naar de smalle Brandstraat, die, bij
het contrast van de grote-straten-verlichting, als een zwart hol ongastvrij haar
aangaapte.
Jeannette was algauw aan haar huisje, een eigenaardig huisje van het oude Gent,
in die eigenaardige straat, waar er nog enkele van dat soort bewaard zijn. Het helde
bouwvallig voorover met zijn trapgeveltje. Achter het venster, het enige bovenvenster,
brandde licht. Euzeke was dus reeds thuis.
Jeannette had een sleutel; want de kinderen, Tansken en Emmatje, moesten op
haar bevel in bed wezen, voordat ze thuiskwam.
- Ze moeten toch ulder sloapken hên, azu twie jonge schoapkes!
Emmatje ging nog op de stadsschool, ze was tien jaar oud; maar Hortense, Tanske
genaamd, die slechts twee jaar ouder was, had reeds al de huishoudelijke
beslommeringen op zich genomen; moeder uit van 's morgens tot 's avonds heel de
week en vader die 's middags kwam eten, op een vast uur, en nu hij in de grote statie,
bij het verzenden van de pakken, de nachtdienst had, dra daarna rusten ging, tot
Hortense hem riep, dat het avondmaal klaar stond. Emmatje kwam dan ook van
school terug en alle drie zaten aan.
Jeannette trad het ledige woninkske binnen en draaide het pitje van 't zorgvuldig
neergelaten petroleumlampje helvlammend op.
Zij keek goedkeurend rond in het vertrekje met een trede in, scheef van wanden
aan de ene kant; maar zo rein-wit gekalkt, de kachel blinkend-zwart, geen enkel
voorwerp slingerend op stoel noch tafel. Haar eerste was het deksel van de stoof
opheffen om naar 't vuur te zien.
Ja! Goddank! het brandde nog met blauwe vlammetjes over de as en de schribilden,
die het toedekten. Opgepookt, met wat kolenmul erop, laaide het lustig naar omhoog.
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Jeannette borg de twee eieren in de schapraai en haalde een boterham uit het
meegekregen pakje. Daarna nam zij een pekelharing uit de eetkast, die ze ruw het
vel aftrok, de ruggegraat uitpelde benevens nog enige kleinere graten, en waarin ze
met eetlust beet. Verwarmde koffie diende als drank. Dat was haar avondmaal. De
eieren werden voor haar ‘boas’ gespaard.
Maar zij keek nog eens rond.
Geen gerucht was hoorbaar, behalve het getik van de hangklok. De eenzaamheid
drukte haar. Zij ging aan de trap, die met een val van boven toelag en riep, al wist
zij het heel goed: - Euzeke, zijde gij al thuis?
- Bah joajik, Zjanitte, 'k ben ekik thuis, antwoordde een jeugdige stem.
- Toe, kom 'n beetse bij mij zitte, 'lijk 'n broave.
- Moar, Zjanitte, 'k hè toch nog zuveel te noaie, mijn schoap. - Toe, toe, doar mag
toch wel 'n halfuurken af, zeker?
Het meisje liet zich verlokken, en daalde zo vlug de trap af als een kat, al was die
trap gevaarlijk steil.
- Hier ben ik! lachte zij.
Al jeugd, al bloei ook aan haar net als bij Florimond; maar wat hij in het blond
was, dat was Euzeke in het zwart, met donkerder gezondheidsblos. Zo rond, zo
mollig, zo fris; men zou nooit gewaand hebben, dat zij haar jong leven meest zittend
binnenshuis doorbracht. De kleine zwarte oogjes tintelden van wakkere levenslust
onder de dichte wenkbrauwen en het rijke kroezelhaar.
- Zet u nere, zei Jeannette, een stoel bij de kachel trekkend, blij welkomlachend.
Het meisje huiverde met een langgerekt Brrr!
- 'k Hè toch zuk ne kouwe! klaagde ze.
- Van woar komde dan?
- Moede da vroage? Ha, van madame Carbonnelles. 't Es toch 'n schande van ne
meins azu ne hulen dag in 'n koamer zonder vier te zette!
- Euze, veur da 'k het vergete, madame Verpoest vroagt of da ge zoaterdag uuk
zoedt wille goan wirke?
- Joajik, antwoordde beslist Euzeke, tot opkijkende verwondering van Jeannette,
die allerlei tegenwerpingen had ver-
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wacht.
- Joajik, zeg ik, herhaalde Euzeke, - ge moet gij zu verwonderd nie zijn.
- Ha, joa, omda 'k wete da ge den zoaterdag bij madame Carbonnelle-n-uuk goat,
meende Jeannette.
- 'k En wille er nie mier goan, zei Euzeke moedwillig. - Watte! ne meins azu te
verstijve zette; veur zuk 'n rijk volk. - Zeg oardig volk, ge weet er giene rechte kant
aan, meende Jeannette. - Ze weunen in 'n schuun huis, al in de luxe, en als er 'n
rekenijnge komt, ze keune ze nie betoale. 'k Hè d'r ommers geweund veur meisse,
als da weunen hiet, woar da ge moar drij weken 'n blijft. Als er iemand kwam om
geld, 'k moest altijd zegge, da madam uit was. Menier 'n telt nie mee, dat es 'n ootjen
in 't cijfere.
- Ze luup hule doage langs de stroate-n-uuk, pruttelde Euzeke, - 'k zitte doar altijd
alliene, en als ge peist, da ze mee al ulder muussche tons nog zu gierig zijn, da 'k
mijnen tijd moe hangen aan madams kuiels van hemde te reparere.
- Vrouwenhemde lappe! zei Jeannette met de grootste blaam, - van den twiede
kier da ze were gewassche worde liggen z' in de kuip in brokken en stukke.
Vrouwenhemde slijten overal gelijk.
- Joamoar, ze moe zij spoare veur heur twie soepe van zeuns, zei Euzeke.
- Doar wordt alle soorte van gezeid, sprak Jeannette geheimzinnig omziend naar
onmogelijke luisteraars. - 't Schijnt da ze zij geld lienen op hugen interest aan de dieë
die in de krot zitte. Dat er oardig volk komt es zeker, azu hieren en damen, ge zoedt
precies zegge, da z' ulder wigsteke, bij nacht en ontije; 'k hè 't genoeg gezien op de
korten tijd da 'k er meisse was. Madam zei mij ne kier: ‘Zjanitte, zei ze, - ne kier da
'k de deur open hoa gedoan, zonder da madam huren bellen hoa; want ze liep altijd
zelve, zu gauwe of da ze 's oavends de belle 'n huurde - Zjanitte, zei ze, als ge gij
iemand zoedt kenne, die hier komt, houd da veur u, en spreekt er tege niemand van.’
- Ne meins 'n mág nie spreke, zei Euzeke, die ook wel iets te weten scheen; en zij
stond op.
- Toe blijf nog 'n beetse, bad Jeannette.
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Maar 't meisje antwoordde:
- 't Stoelke zegt: ‘zit nog wa,’ en 't beddeke zegt: ‘lig nog wa,’ moar nu moe 'k
goan. 'k Hè toch nog zuvele te doen. 'k Moe nog twie broekskes moake veur Fonske
van madam Pieters, 't moet er morgen ien van aandoen...
- Euzeke, 'k 'n verstoa mij aan u niet, hernam Jeannette; - 'k begrijpe da ge dag en
nacht wirkt veur uw boterhammen moar wat da 'k nie 'n begrijpe veur azu 'n snel
meiske van twintig joar, da ge toch nuunt of nuunt ne kier noar 'n danszoale 'n goat
en da ge nog gien lief 'n hèt!
Euzeke lachte met al haar schone witte tandekens bloot:
- Vinde gij da zu oardig?
- Joajik, bekende Jeannette.
- Och, mijn schoap, sprak Euzeke weer ernstig, - woar zoe 'k ik noartoe lupe de
zondag, anders als ne kier tot bij mijn tante.
- Doen lijk 'n ander van uw joare, doar!
- Als mijn gruutmoederke leefde, mijn broaf gruutmoederke, - en Euzekes stem
verkropte lichtelijk, - we woare wij da gewend van noar tantes te goan koarte, en nu
da gruutmoederken op Mariakirke ligt, nu goa 'k ik doar vuurt.
- En nog giene vrijer?
Euzeke werd vertrouwelijk:
- Kijk, Zjanitte, doar zoe azu nen broave jonge kome, mee 'n goe ambacht, en hij
zoe mij gere zien en ik hem, 'k zoe 'k ik zeker trouwe 'lijk 'n ander; moar vuurders
van de teste, nien ik, Zjanitte. Als ik azu 's oavends noar huis kome en da 'k achter
mij hure: ‘Pssst!’ of: ‘mag ik 'n eindeke mee u goan? of: ‘Mietje, mijn, poezeke,
kom, ne kier hier!....’ 'k 'n kijke nie omme en 't es seffens gedoan.
- Hee menier Julien u nuunt nie te noar gesproke? 't es uuk iene die het achter zijn
mouwe zitten hee, en nie te stoan 'n es! Ik 'n hè der gien ondervindijnge van,
verzekerde Jeannette, - en moest hij 'n woord controare zeggen of zijne vijnger noar
mij uitsteke, hij zoe mijn vuist in zijn weze krijgen uuk.
- Menier Julien 'n hee mij nog nuunt bekeke, zei Euzeke, - en wat da menier
Florimond betreft, 't es al da 'k hem kenne; want ge weet het uuk, dat hij 's noens nie
thuis 'n dineert,
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mee zijnen bureau, die aan de Brugsche-puurte-n-es... Moar nu moe 'k goan, zilde!
Sloap wel, Zjanitte, tot morgen, als 't God belieft.
En weg was ze, de trappen op, ‘toe morgen’ door Jeannette achternagewenst.
En dra tikte weer boven het eentonig gerucht van de naaimachine, lang, lang,
aanhoudend in de sneeuwige novembernacht...
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III
Euzeke had woord gehouden. Het was nu zaterdag en sedert de vroege morgen werkte
ze bij de familie Verpoest. Zij zat op de eerste verdieping in de badkamer. Daar was
men rustiger dan beneden met het geharrewar van gaan en komen. Er was geen vuur,
maar een petroleumkachel brandde er met een bewegingloos amarant lichtje en
benauwde de lucht. Er stond een kostbaar bad, zeegroen, blinkend, bijna doorzichtig
als onyx, wit van binnen met een zittingplankje van mahoniehout, bij middel van
twee haakjes aan de ronde bovenkant vast. De sierlijke kranen van de waterleiding
en het verwarmingstoestel glommen van netheid in hun onberekende pracht, alles
uit de volle beurs betaald. Maar het gasvuur had er nog nooit voor gebrand, de kranen
hadden nog geen water doorgelaten en geen blote voet had zich tot dusver op de
glansgladde bodem van het bad neergewaagd.
Marina kwam van tijd tot tijd eens voor een ogenblik boven en stond te kijken
naar het vorderen van het werk. Haar blouse was aangepast, Paulke hielp er aan
naaien, terwijl zij weer naar beneden trok om een pianoles te studeren.
- Aidez aussi une fois un peu, had Paulke tevergeefs gevraagd.
- Ha, oui, comme si moi j'avais le temps, n'est-ce pas? zei Marina ontwijkend.
Het kamertje geleek op een kleine naaischool; snippers, kluwentjes driegdraad,
spelden lagen verspreid op de grond, met de gevallen schaar. Euzeke, aan 't raam
gezeten, bloosde met nog hoger rood dan gewoonlijk van de vlijtige inspanning, zo
snel gleed de naald door haar bedreven vingers. De naaimachine lag tijdelijk stil. De
witte blouse van Paulke hing aan de kapstok tegen het blauw behangpapier, als een
zomerwolkje op het luchtazuur.
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Het laatst aan de beurt kwam madame Verpoest. Zij had zuinigheidshalve een blouse
gemaakt gekocht. Deze was te klein voor haar gezetheid; de mouwen te kort, de hals
te nauw en het geheel barstend-spannend aan haar dik lijf. Euzeke onderzocht het
geval met kennersoog, raad en hulp in haar brein optrommelend.
- On ne saura pas de chemin avec ça, meende Marina, die weergekomen ook
toekeek.
Maar Euzeke wist beter:
- Madam, 'k zal den hals verbrieën, de zuum aan de mouwen uitlegge, en ne spriet
onder den oarm in 't lijf en aan d'oarmgoate steke, zei ze. - Ge 'n zult nie zien, dat er
aan geprutst es.
- Joa kind, moak het gij volgens mijn grossièreteit, zei madame Verpoest
inschikkelijk.
Een tikje op de deur.
- Wat es 't nu? vroeg madame Verpoest misnoegd.
- Madam, 't es menier en madam Carbonnelle-ne, ze vroage noar u en of
d'ieffrouwen thuis zijn, zei Jeannette.
- Ça veut justement réussir main'nant, moar ik noaie vuurt, verklaarde Paulke stil,
doch vastberaden.
- En ik ben wig, moi je m'encours, zei Marina. - On m'attend pour aller étudier
notre quatre-mains ensemble chez Georgeken, est-ce pas.
- Ik moe ekik er bij, zuchtte madame Verpoest, geweld doende om het te klein
kledingstuk af te stropen.
- Euzenietje, doe gij gelijk of da ge gezeid hèt, 'k loat u mee de last. En na weer
in orde te zijn trok ze naar beneden bij de bezoekers.
Zij zaten in het voorsalon van de suite, rechts.
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IV
Toen madame Verpoest de deur opende, stonden zij beiden op en kwamen naar haar
toe.
- Bonzjour, madame Carbonnelle, et bonzjour mossieur Carbonnelle, quel plesir
de vous voir et comment-allez-vous? riep opgewekt madame Verpoest, of ze ten
zeerste over het bezoek verblijd was.
Reusachtig groot, kloek, beenderig en tanig van kleur, met scherpe bruine ogen
en breed-glimlachende mond, drukte madame Carbonnelle luidruchtig haar vriendin
de hand. Zij hield een hondje op de arm, een klein, glimmend-zwart schipperke, zo
levendig, dat ze moeite had om het met een schier onvoelbaar klapje en 't prangen
van de hand onder bedwang te houden:
- Allo, koest, être sage, Carlo! Il ne fera pas de mal madame, il est très propre,
jamais rien dans la maison, n'est-ce pas, bibieske? zei ze tot het hondje, dat
voortdurend pogingen deed om haar te ontspringen.
Meneer volgde haar op de hielen: klein, oud, grijs, nietig naast haar zware volheid,
zijn schichtige, gebrilde oogjes schuchter om zich heen en naar 't tapijt glurend, alsof
hij onophoudelijk iets zocht dat hij verloren had. Ook hij drukte madame Verpoest
de hand, en allen gingen zitten, de beide dames dadelijk in druk gepraat over weer
en wind en andere banaliteiten.
- Et votre mari, madame, et vos enfants, comment vont-ils? Toujours bien, n'est-ce
pas? ratelde madame Carbonnelle, zelf vraag en antwoord gevend. - Et quand
aurons-nous aussi une fois le plaisir de vous voir chez nous? Ala toe, ge moet nog
ne kier komen, avec vos demoiselles, et avec vos fils que je ne vois jamais.
- C'est assez difficile pour moi, madame, meende madame
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Verpoest. - J'ai tous les jours du temps trop court, ah! oui, avec les affaires, n'est-ce
pas? Papa 'n mag ik toch alliene nie loaten, ne-woar? Florimond 'n hee uuk gienen
tijd, et Julien, n'est-ce pas, ça est triste, madame, mais ça est un garçon qui ne donne
pas pour des visites.
Madame Verpoest zuchtte, de blik even op 't donkerrood behang van de kamer,
waar, in gouden lijsten, gefotografeerde familiegroepen hingen.
- Ça est donc encore toujours la même chose avec Julien? vroeg onbescheiden
madame Carbonnelle. - Ces hommes tout de même! hoofdschudde zij.
Madame Carbonnelle wist er ook van mee te spreken met haar zoons!
- Mais Florimond est bien, n'est-ce pas? Je l'ai rencontré hier, seulement il ne m'a
pas vue, voegde zij eraan toe.
- Où ça? ging het bij madame Verpoest, met belangstellende moederliefde, gevleid
alreeds zonder te weten waarom.
- A la Place d'Armes, hij was mee ne kameroad, je ne sais pas qui. Mais quel joli
garçon, tout de même, ce Florimond! - Vous trouvez? vroeg de moeder, gestreeld
glimlachend. - Il n'est pas mal.
- Ah! je crois bien! Il doit avoir du succès auprès des femmes celui-là!
- Oh, jusqu'à présent il est très tranquille dans les femmes. - Si on était encore
jeune et si un pareil homme vous faisait la cour! antwoordde traag madame
Carbonnelle, met een gedempte vlam onder de halfgesloten wimpers, de loop van
haar eigen gedachten volgend.
Madame Verpoests troebele ogen verlevendigden zich even met een gloed van
emotie en een hete kleur kwam op haar reeds warm en rood gezicht: Zij zei,
mededeelzaam:
- Oui, madame, Florimond est très brave, très. Je peux vous assurer qu'il n'a jamais
regardé une femme.
- Allons donc, madame, ça c'est une farce que vous dites là, meende madame
Carbonnelle met een plompe, korte, luide lach.
- Ge 'n geluuf mij niet, c'est pourtant comme ça! hield madame Verpoest vol.
- Wa zegde gij doarvan? vroeg madame Carbonnelle aan
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haar nietig mannetje, dat stil te luisteren zat.
Mijnheer Catbonnelle glimlachte heimelijk en zei ontwijkend: - Cela est un
problème que je ne suis pas à même de résoudre.
- Mais madame, hernam zijn vrouw, zich tot haar vriendin wendend, - vinde gij
da zudoanig goed van 'n jonkheid op te brijngen gelijk 'n santje? 't Zijn al de dieë
die 't iest in slechte hande valle.
- Hoe miende da, madame? vroeg madame Verpoest, heel onthutst.
- Da 't beter es da ze de wereld kenne. Ik veur mij 'n ben doar zelfs nie tege, qu'ils
ont une maîtresse, dat houdt ze van irger dijngen af.
- Moar, madame toch! moar madame toch! uitte madame Verpoest als een
noodkreet.
- Als 't nie te verre-n en goat en da ze er niet te veel geld aan 'n hange. Ge 'n keunt
ze gij toch in gien muite steke, madame, da moet er toch ne kier van kome.
- Madame, 'k en geve u gien ongelijk, moar mijne Florimond 'n kijkt nog noar
gien vrouwevolk. Zijne Club Nautique, den Athlétaaique en zijne velo, dat es zijn
lank leve. Vroeger had hij nog zijn duive; il jouait dans les pigeons; maar hij hee da
uuk al loate voaren. En 'k en contrariëre hem doar nie in, in al die dijnge. Komt hij
ne kier 'n beetse loate thuis, hawèl 'k doe mijn uge toe en iene van de meiskes of ik
zelve steke papa in zijn bedde. Ge zie wel, dat hij in gien muite-n en zit. Ik kan ik
uuk de zon in 't woater zien schijne, 't en es dadde niet, pruttelde madame Verpoest
voort. - 'k En zoe doar zelfs nie tege zijn, da Florimond ne kier buiten de schreve
liep gelijk 'n ander, moar 'k hou er mij aan, dat hij 't niet 'n doet, doarop zoe 'k mijne
vijnger in 't vier durve steke.
- Hij zoed' er wel verbrand keunen uitkome, spotlachte madame Carbonnelle.
Maar madame Verpoest hield vol, halsstarrig in haar moedervertrouwen:
- 't Goa zu verre, da 'k hem zoe durve thuis loaten alliene, mee 'n jonk meiske en
da gedurende acht doage, oui, madame, parole d'honneur.
- Zie, da ge de katte moar in de kelder nie 'n vermoakt,
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waarschuwde haar tegenspreekster.
- 'k Zeg het nog ne kier, je le répète encore une fois, verzekerde madame Verpoest,
- dat 'k nie kwoad 'n zoe zijn, moest ik verneme, dat hij ne kier 'n amourette-n hee,
als 't niet te verre-n en goat, voegde zij er ook voorzichtigheidshalve bij.
Zij praatten daar nog even over door, madame Carbonnelle koel-cynisch haar
zienswijze verder toelichtend. Toen tikte het klokje op de schoorsteen vier zilveren
klopjes en madame Verpoest stond op en zei:
- C'est quatre heures, est-ce que nous voulons aller prendre le café en-bas! Vous
saurez causer aussi Verpoest.
Mijnheer en madame Carbonnelle namen de uitnodiging aan. Zij verlieten met
madame Verpoest het salon en volgden haar in de schemerige gang.
- J'irai devant, zei madame Verpoest zich even tot haar bezoekers omkerend. Dans ce temps de l'année il fait tellement obscur dans les escaliers qu'on se casserait
bien quelque chose.
Langs de reeds donkere treden daalden ze langzaam en met inspanning naar de
kelder-eetkamer, meneertje Carbonnelle zich krampachtig aan de gladde leuning
vasthoudend.
- Entrez mais, zei madame Verpoest, de matglazen deur openend.
- Quel langage! fluisterde madame Carbonnelle aan 't oor van haar man.
Zij traden binnen.
In het bijna gans donker vertrek zat de dikke Verpoest zwaar in zijn fauteuil gezakt
naast het ronkende ‘duvelken.’ Hij probeerde een beweging te maken, toen hij de
bezoekers zag, maar madame Carbonnelle vloog haastig naar hem toe, drukte zijn
slappe hand en riep:
- Non, non, monsieur Verpoest, ne vous dérangez pas pour nous, tenez-vous à
l'aise, nous venons un peu vous dire bonjour et voir comment vous allez. Ça va
toujours bien, d'après ce que je vois; et l'appétit est toujours bon?
De zware man brabbelde met dikke tong iets onverstaanbaars, en stak nu ook, met
een vage blik van herkenning, zijn weke hand bevend uit naar meneertje Carbonnelle,
die deze
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even drukte en vriendelijk naar hem toe neeg, onnozel-weg, om iets te zeggen,
vragend:
- Eh bien, ça va toujours?
Madame Verpoest antwoordde in de plaats van haar man: - Oui, ça va comme ça
va: il dort bien, il mange bien, il a de l'ouverture dans son corps, hij goa noar achter
op zijnen tijd; moar de sproake, ziede, dát es 't. De sproake et son une main, sa gauche,
qui reste encore toujours un peu [zij vond het woord niet] un peu slapkes.
Mijnheer Carbonnelle, niet wetend, hoe hij hier bemoedigen kon, beperkte zich
met te zeggen:
- Quelles bonnes nouvelles?... waarop natuurlijk geen antwoord komen kon
vanwege de verlamde.
- Asseyez-vous, madame et mossieur, je vais tout de suite allumer de la lumière
et faire servir le café, verzocht madame Verpoest, druk stoelen aanbiedend. En zij
riep naar de keuken toe:
- Zjanitte, stoat de compteur open en es de káffee geried?
- Joaj hij, madame, antwoordde Jeannettes stem achter de binnendeur.
- Hawèl, Zjanitte, komt al gauwe de toafel dekken en snijd botterhammekens en
lekkerkoeke. 'k Zal ekik zelve de lucht aansteke. Menier en madame Carbonnelle
blijven hier káffee drijnke.
Meteen streek zij een lucifertje aan en ploffend vlamde 't gaslicht op, ineens helder
de kamer en de aanwezigen verlichtend.
Jeannette kwam binnen en dekte.
- Asseyez-vous auprès, madame Carbonnelle et mossieur Carbonnelle, zei madame
Verpoest, voorkomend. En terwijl draaide zij Verpoests rolletjes-leunstoel, bond
hem, als een kind, zijn servet om de hals en schoof hem ook bij.
Zij aten... Carlo, steeds op de schoot van zijn meesteres, in haar vingeren
gekluisterd, wilde mee eten. Hij keek heel gretig naar de beetjes, maar kreeg eerst
niets. Hij moest zijn kunstjes vertonen. Madame Carbonnelle liet hem even los en
hield een stukje koek in de opgeheven hand:
- Allo, schune sur son cu-tje, beval ze; en het lieve diertje zette zich, de twee
voorpootjes naar haar toe bestendig op en

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 3

1131
neer bewegend.
- Och Hiere! zei madame Verpoest, bewogen, - 'k hè uuk 'n hondje g'had, mais ce
n'était qu'un chien de rue, de mijne; moar intelligent, il n'avait pas son pareil. Hij
verstond al wa da ge zeidt; 'k hè hem lank g'had. Hij 'n wilde moar mee mij alliene-n
uitgoan; en dat es woar, zilde! verzekerde zij, - moar 't was ne vieze kadee, hij was
bedorve, hij wilde bijkans op 't loatste niets mier eten en hij verstond mij gelijk ne
meins. 'k Mocht hem alles veurzette wat da 'k wilde, hij 'n keek er nie noar. Moar
road ne kier wannier dat hij at?
- Ah, ça je ne sais pas, antwoordde madame Carbonnelle benieuwd, en meneertje
keek ook belangstellend op.
- Als ik zei: ‘Mange, mon choutje, il y a un oeufken dedans!’... tons viel hij er aan,
die deugniet!
Deze mededeling verwierf de gewenste bijval met een ontroerd: - We zien ze toch
zu geiren, onz' biestjes! en een bevestigend hoofdgeknik van meneertje Carbonnelle
met de verzekering:
- Je ne voudrais plus de chien, si celui-ci venait à mourir, on s'attache trop aux
bêtes!
Er was een korte stilte.
- Comme ça un vierboterhammeke avec un potse káffee, ça fait encore du bien,
n'est-ce pas, madame Carbonnelle? meende madame Verpoest, een ander onderwerp
in het gesprek brengend.
- Je le crois bien que ça fait du bien! beaamde madame Carbonnelle. - Quand moi
je n'ai pas mon potje káffee à quatre heures, c'est comme s'il me manquait quelque
chose.
- Moi je trouve que manger ça fait toujours du bien, waagde glimlachend meneer
Carbonnelle.
De dikke Verpoest, morsend in zijn kop, brabbelde iets tot meneer Carbonnelle,
hem met zijn uitpuilende, levenloze ogen strak aankijkend.
- S'il vous plaît? vroeg meneer Carbonnelle, die niet verstaan had.
Verpoest maakte een hopeloze beweging en herhaalde nog eens zijn gebrabbel,
ditmaal zijn vrouw aankijkend.
- Comment ça va avec les amis du Eetmans-Club, il demande, gaf madame Verpoest
de uitlegging.
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- Ah! très bien! ieste klasse. Z'hên gistere nog noar u gevroagd, antwoordde meneertje
Carbonnelle, eensklaps gans opgewekt, meneer Verpoest toeknikkend.
Ook in de vage, doffe ogen van Verpoest kwam terstond iets als een vluchtige
glans van herleving en zijn dikke, scheve mond vertrok zich even, als in een
machteloze poging tot glimlachen.
Die Eetmans-Club, waar beiden deel van maakten en zelfs tot de eerste oprichters
behoorden, was een eigenaardige vereniging. Hij had tot voorgesteld doel: niets! Hij
was ontstaan als vanzelf, op een avond, in de herberg waar enkele gewone verbruikers
elkaar geregeld ontmoetten. En aan meneer Verpoest, namelijk, kwam de eer van
het initiatief toe. Doodeenvoudig had hij tot de anderen gezegd: - Woarom 'n zoe we
wij, die elken oavend mallekoar hier zien, gien sosseteit formere?
En ogenblikkelijk hadden allen juichend toegestemd.
- 'n Sosseteit! Joa moar, wa veur 'n sosseteit? had toch iemand, na een ogenblik
overweging, gevraagd.
- Wel, 'n sosseteit, da es gelijk, da 'n goa niemand nie aan, antwoordde Verpoest.
- Joa moar, ze moet te minste toch ne noam hên! riep guitig een, van de gasten. We 'n keunen ze toch den Eelmans-Club nie hiete, want den diene bestoat al op de
Kouter!
- Wel hiet ze dan den Eetmans-Club, schertste een grappenmaker. En, per
acclamatie, werd de pasgeboren vereniging met die naam gedoopt.
En de Eetmans-Club, met meneer Verpoest als voorzitter en meneer Carbonnelle
als secretaris, had prachtig zich ontwikkeld en gebloeid. De leden waren toegestroomd,
met tien- en twintigtallen, en om de veertien dagen had men gewichtige vergaderingen,
excursies per stoomboot of met rijtuigen, zelfs korte uitstapjes van een paar dagen
gehad, die telkens op reusachtige eet-en drinkpartijen uitliepen. Van lieverlede was
de Eetmans-Club een van de lokale vermaardheden geworden. Hij had weldra een
provisoir vaandel en een schild en bij alle plechtigheden: het huwelijk, het gedecoreerd
worden of het afsterven van een der leden, werden delegaties met kransen en
redevoeringen uit naam van de Eetmans-Club af-
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gevaardigd. Het was dan ook voor meneer Verpoest een niet te overkomen grief en
leed geweest, toen die plotselinge aanval van beroerte hem voor altijd in zijn leunstoel
kwam verlammen. Met tranen in de ogen had hij aan Marina zijn ontslag als voorzitter
door tekens gedicteerd. Een delegatie kwam hem smeken op zijn besluit terug te
komen; maar ziende dat hij hopeloos voor hen verloren was, belegden die heren een
plechtige vergadering, waarin, met algemene stemmen, levenslang aan meneer
Verpoest het erevoorzitterschap van de Eetmans-Club werd aangeboden. Dit was
althans een zwakke troost geweest in heel veel lijden, en nu nog bleef 't bezoek van
een der medeleden een der weinige verrassingen die meneer Verpoest vermochten
op te fleuren. Uren lang kon hij dan de vreugden van 't verledene memoreren, en
doen of hij nog vaagjes medeleefde in een genot dat hij wel nooit meer delen zou.
Terwijl meneertje Carbonnelle, aldus zo goed en zo kwaad het ging, aan zijn oude
vriend de gewichtige gebeurtenissen uit de Eetmans-Club trachtte te vertellen, was
madame Carbonnelle druk bezig aan madame Verpoest haar voornemen bekend te
maken van een grote soirée déguisée, die zij van plan was met Carnaval in haar huis
te geven. Meest al haar vrienden en kennissen, waaronder ook veel jonge lui, zouden
er op uitgenodigd worden, en madame Carbonnelle hoopte wel, dat madame Verpoest
met haar dochters en haar zoons insgelijks zou komen.
- Certellement, avec plesir, madame, antwoordde madame Verpoest zonder daar
echter diep op in te gaan of er veel geestdrift voor te laten blijken.
De Carbonnelles stonden op. Verpoest, even door de verhalen van de Eetmans-Club
opgemonterd, drukte bevend meneertje Carbonnelles hand, brabbelend dat hij al
gauw moest terugkomen om daar nog meer van te vertellen; en madame Carbonnelle,
haar schipperke op de arm, nam afscheid van haar vriendin, met een luidruchtig:
- Allons, madame, au plaisir de vous revoir, n'est-ce pas? faites mes compliments
à vos enfants et pensez encore une fois à tout ce que je vous ai dit, n'est-ce pas? Zij
drukte ook de slappe, lamme vingers van Verpoest en, gevolgd als van
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een tweede, tam, oud hondje door haar futloos mannetje, verliet zij, de eetkamer,
reusachtig groot onder de betrekkelijk lage verdieping, waar haar zwaar figuur
bovenmatig de beperkte ruimte scheen te vullen.
- Est-ce qu'ils sont enfin partis, m'man? klonk Paulkes heldere stem boven op het
trapportaal, nadat de voordeur nauwelijks was dichtgeslagen.
- Owie, Paulke, est-ce que vous venez main'nant zjouer votre partie avec p'pa?
antwoordde madame Verpoest.
En toen Marina ook binnen was, zei ze half spottend:
- Hèt er moar moed op, madame Carbonnelle goat heur soirée geve.
- Zoe 't er nu toch van kome? vroeg welmenend Paulke.
- Ha moar, bah nien 't; hoe keunde 't nu nog geluve, als ge'al zu dikkels bedroge
zijt! riep minachtend Marina. - 't Es al twie joar da ze doarvan klapt, iest op
Kerstoavend, tons op Karnaval, tons op Halfvasten, et ainsi de suite. Nous mettions
nos fèves tremper dessus, moar die nie gegeven 'n wierd, was heur soirée!
- Moar, ma, es da woar, wat da ze zegge van da woekere mee geld bij de
Carbonnelles? vroeg Paulke bedeesd.
- Och, 'k en geluve doar niets van, mijn kind; moest ik het geluve, wij, treffelijke
meinschen, 'n zoen mee ulder gien kennesse wille zijn.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 3

1135

V
Hoe dan ook, wat de soirée betrof, had Marina zich niet vergist. Er was niets meer
van te horen. Gelijkmatig vervloog de tijd, met afwisselingen van theater of concert,
en nu en dan een vriendendiner of een meisjesbijeenkomst voor de twee dochters.
Hun voortdurende, grote, blijvende bezigheid was: voor Marina de piano, voor
Paulke het borduurwerk.
Geregeld bleef Euzeke komen naaien.
De lente was in aantocht, zachtere winden woeien het naaistertje tegen, als ze
aankwam en heenging, en kiemend leven openbaarde zich te allen kante.
Die aprildag vooral was de lucht zwaar en zwoel. Een gevoel van lome
lusteloosheid tot arbeiden drukte Euzeke, en zij moest zich geweld aandoen om de
ratelende machine gewetenstrouw in gang te houden.
Met het laatste stuk was ze klaar. Zij verademde een korte wijle.
- En nu begonne mee d'hemdes, zei madame Verpoest, naast haar staand, en zeer
erop gesteld dat geen tijd verloren ging. - Kom ne kier bove, Florimond? riep ze in
de trap.
Zij had hem aan de voordeur gehoord.
Een vlug geruk, twee treden tegelijk omhoog, en de fris-blozende, forse jongen
met zijn blonde knevel en blond sikkebaardje, stond in 't kamertje. Ietwat onthutst
daar het naaistertje te vinden, keek hij beurtelings zijn moeder en Euzeke aan.
- 't Es dat Euzeke huul de weke blijft noaie, zei madame Verpoest, - en 'k zoe geren
hên, da ze u de moate neemt veur 'n dozijn witte hemdes. G'hèt ze straf nudig.
- Joa, ma, 'k hè ze zeker nudig, antwoordde Florimond.
Euzeke was opgestaan en keek bedeesd en blozend Flori-
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mond aan, haar linnenmetertje gereed in de hand.
- 'k Zal zeker mijn kezakke-n en mijn onderveste-n uitdoen? vroeg Florimond.
- Ha joag' als 't u belieft, meniere, zei Euzeke.
Madame Verpoest liep eensklaps haastig naar de deur toe:
- Ha moar, Hiere, da zijn dijnge! riep ze, - 'k hè nu nog vergete van aan Zjanitte
te zegge, wat da ze moe geried moake veur de souper. En zij spoedde zich naar
beneden.
Florimond stond in zijn hemdsmouwen, jas en vest uit, de bretelles gekruist over
de rug.
Blozend nam Euzeke de maat.
- Zoede ne kier 'n momentsje willen uwen oarm opheffe, menier Florimond?
- Azu? es 't azu goed? vroeg hij.
- Huul goed, menier Florimond, merci.
Er was een korte stilte. De laatste stralen van de lentezon schoten hun goud om
hen heen.
- Dat es nu toch schuun were, ne woar? zei Euzeke.
- 't Es compleet zomer. Ge 'n zoedt nuunt peize, dat er nog slechte doage keune
kome, antwoordde hij.
Beneden klonk de huisbel. Jeannette ging opendoen en helder galmde de stem van
Marina in de gang even op.
- Ieffer Marina die thuis komt; z'hee gelijk da ze van heur jonk leven profiteert,
zei Euzeke, die nu in de rug aan 't meten was. - De dieë hee toch altijd plezier, ne
woar? Huur ze ne kier zijnge!
Marina daalde onder het uitgalmen van een paar klinkende trillers vlug de
benedentrap af, en men hoorde haar de glazen deur van de kelder-eetkamer openen
en weer dichtdoen.
Euzeke nam de maat van de hals. Haar vingers beefden ietwat onder het even
aanraken van: Florimonds blanke huid.
- 't 'n Mag zeker nie spanne, ne woar? vroeg zij, lichtblozend, met enigszins matte
stem.
- Ha nien 't zilde, zei hij. - 'k 'n Kan da nie verdroagen als mijn kroage spant. Al
't bloed goa noar mijne kop.
't Was klaar; Euzeke hielp hem vest en jas weer aantrekken, en fluitend holde hij
de trappen af.
De volgende dag moest het eerste hemd aangepast worden, bovenop het andere,
volgens het voorstel van Euzeke.
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- Joa, joa, moak ze moar gruut genoeg, tege 't groeien, had madame Verpoest lachend
aanbevolen.
Euzeke was weer met hem alleen op het zonnig badkamertje. En terwijl hij daar
geduldig voor haar stond, onder naaistersbehandeling, keek hij het meisje voor het
eerst met aandacht aan. Het fijn profiel en haar frisheid troffen hem als iets nieuws.
Het was alsof ze 't voelde. Zij werd eensklaps vuurrood en haar vingers begonnen
te beven, terwijl de zachte vlam van haar donkere ogen zich als door een waas van
schaamte of beschroomdheid omsluierde, en zij, onwillekeurig ophoudend met
aanpassen, bedeesd de blikken neersloeg. Florimond merkte haar ontroering op; een
vreemde, onbekende aandrang doorstroomde heel zijn lichaam. En wondervol begon
het in zijn binnenste te jagen, terwijl zijn droge keel even naar adem hijgde.
Wat was dat gek!
Alles nevelde weg voor zijn ogen en in zijn sterkgespierde armen voelde hij
trillingen van verlangen, als om ze ineens wild uit te slaan, en het meisje onstuimig
tegen zich aan te drukken...
Zou hij dan werkelijk iets onzinnigs gaan bedrijven?
Eensklaps ging een deur beneden open en een vlugge trippelpas kwam naar boven
gerend.
Het was Paulke.
- O! zijde gij hier nog bezig! riep ze tegen Euzeke, toen ze haar broeder zag.
De kwellende bekoring was verbroken...
Diezelfde avond drentelde Florimond, schijnbaar doelloos, langs de weg die Euzeke
moest volgen om naar huis te gaan. Uit de Zwarte Zusterstraat zag hij haar weldra
achter een groep werkmeisjes aankomen. Verlegen nam hij de hoed af en stapte even
voor haar van het trottoir. Verbaasd en schuchter groette zij hem terug, als een
onbekende schier. Maar een paar schreden verder keek zij om. Florimond deed precies
hetzelfde en met een kleur van schaamte, als hadden zij iets heel onbehoorlijks
gewaagd, vorderde elk zijn weg in tegenovergestelde richting.
De volgende dag, stipt op dezelfde plaats, ontmoette hij haar
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weer. En weldra, ontmoette hij haar elke dag, zogezegd telkens bij toeval. En het
duurde niet lang of hij sprak haar eens aan en liep een eindje met haar mee. Ze zwegen
meer dan ze spraken. Aan de hoek van de Brandstraat scheidden zij, lang nog in
elkanders ogen starend...
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VI
Enige weken later, op een zachte lentenamiddag, ging Florimond als elke dag naar
zijn kantoor, toen hij, dicht bij de gebouwen gekomen, twee van zijn medebedienden
ontmoette, die, zodra zij hem zagen, met vrolijke gezichten en zwaaiende armen,
teken schenen te doen, dat hij niet verder hoefde door te stappen.
Verwonderd hield Florimond even stil, maar voordat hij ook de tijd had om te
vragen, wat er gaande was, kwamen de twee naar hem toegelopen, juichend:
- Pas de bureau eet après-midi! 't Wijf van de patron hee ne zeune gekocht, en hij
es 'r zu kontent van, qu'il a donné congé à tout le personnel. Goade mee 'n pinte
pakke?
- Joa moar, serieus? Es 't gien blague? vroeg Florimond wantrouwend.
- Parier? Pour deux bouteill de champagne? stelde een van de commiezen voor,
de hand uitdagend weddend naar Florimond toegestoken.
- Allons, tant mieux, zei Florimond niet langer twijfelend. - Ce n'est pas moi qui
ai envie d'aller me mettre sur mon bureau, par ce beau temps! En hij wendde zich
om en liep met hen mee.
Zij gingen binnen in een koffiehuis en vroegen er elk een pintje ‘triple.’ De twee
kameraden stelden voor een partijtje biljart te spelen; maar het café was somber, kil,
ongezellig en verlaten met dat prachtig lenteweer; en langzamerhand voelde Florimond
in zich de lust opkomen die enige vrije namiddag aan heel wat anders te besteden.
Het spel vlotte niet, in bierdrinken had hij geen zin, hij wilde liever naar buiten, de
frisse ruimte in, op 't water, in een der lichte schuitjes van de Club Nautique.
- Ala, toe toe, loat ons liever uitschien mee da onnuzel bil-
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joartspel, en... en...
Hij stokte even, zweeg. Plots was een gedachte als een weerlicht in hem opgeflitst.
- Hawèl?... en... watte? vroegen de makkers verwonderd. - En wa anders doen, zei
Florimond, zonder overtuiging, eensklaps gegeneerd en blozend, met een meisjeskleur
over zijn frisse wangen...
- Ah ouais mais, si vous n'avez que ça à proposer! lachten de anderen hem uit.
- Enfin, moi j'en ai tout de même assez, savez-vous, après cette partie. Je vais me
promener un pen, verklaarde Florimond.
- Ha! 'lijk of ge gij wilt, mijne vriend. Wij goan toch nog 'n partietje spelen en nog
'n pijntsjen of twieë pakken, ne woar, Guust? zei de ene commies tot de andere.
- Hoa joam, zilde! Pour une fois que nous avons l'occasion! bevestigde deze.
- Eh bien, bonjour alors, en amuzeert ulder. A demain!
Florimond betaalde, stak een pijp aan, en was weg.
Slenterend stapte hij een poosje voor zich heen. Hij keerde stadwaarts terug. Aan
de hoek van de Hoogstraat en de gedempte Houtlei, bleef hij aarzelend stilstaan.
- Zou hij 't doen? Zou hij durven?
Gevaar voor bespieding was er eigenlijk niet en de verzoeking werd zo vurig!
Jeannette aan haar werk bij zijn ouders, en Euzeke die dag alleen in 't huisje van
de Brandstraat, alleen, hij wist het, op haar kamertje. Was dat geen enige gelegenheid?
Kom! hij kon niet langer weerstand bieden. Hij zou het in elk geval toch proberen.
Weer zette hij zijn weg voort, met veerkrachtige stap, de ogen glinsterend, een zachte
warmte van emotie op zijn wangen. Vlak langs de huizen, om de beurt schichtig
kijkend in de nauwe openingen van 't Schouwvagersstraatje en van de Wellinckstraat,
sloop hij in de ouderwetse, smalle Brandstraat, met haar hobbelig plaveisel en haar
verweerde, armoedige, hier en daar spitsgevelige huisjes. Snel joeg zijn hart, hij
voelde zich bekeken, niet op zijn plaats dáár, hij, een heer, in die arbeiders- en
kleine-winkeltjes-buurt. Mama, of Marina, of Paulke moesten er hem eens
tegenkomen! Doch
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neen, dat was niet mogelijk, die kwamen dáár nooit. Vlug doorgestapt toch maar,
om zo gauw mogelijk aan de nieuwsgierige blikken van enkele, op hun drempel
staande of zittende mensen te ontkomen...
Daar staat het huisje, geelgekalkt, trapgevelig, scheef ingezakt, met een naar de
straat uitbultend buikje. Een groen, gesloten deurtje en twee raampjes; en daarboven
één vierkant venstertje met, op de buitenrand, in een groen latwerkbakje, enkele fel
schitterende, rode en witte geraniums. Naast het deurtje een half opgeroeste bel,
waaraan hij zenuwachtig trekt.
Boven gaat het raampje open en over groen en bloemen heen, verschijnt Euzekes
fris-bekoorlijk gezicht, verwonderd voorovergebogen. Hij ziet haar en licht groetend
zijn hoed op, terwijl ze zich plots met een vuurrode kleur, achter het raampje
terugtrekt.
Hij hoort haar vlug, langs 't trapje, naar beneden hollen. Zij opent half de deur,
kijkt schuw in de straat, laat hem aarzelend binnen, fluistert, hees van angst:
- Ho! moar, menier Florimond! Hoe durfde? Ge 'n meug gij hier nie kome! Toe,
toe, huul de gebuurte zoe u zien! Ge moet ziere were wiggoan.
Haar lief gezicht is plotseling bijna zo bleek geworden als haar wit katoenen jakje
en angstig staren haar donkere ogen. Zij wil hem vooral weg krijgen, in elk geval
hem zo spoedig mogelijk weg krijgen.
Diep teleurgesteld staat hij haar even roerloos in het somber gangetje aan te kijken,
zonder een woord te kunnen spreken, noch haar aan te durven raken.
- Ha moar, Euzeke, 'k mage toch wel ne kier bij u kome! zegt hij eindelijk, met
een klaagstem van verwijt.
- Ha moar, menier Florimond, wa peinsde toch! Hoe durfde! Hoe durfde? angstigt
zij.
- 'k Kwam u hoale, zegt hij met droogslikkende stem, plotseling die inval krijgend.
- 'k Hè congé van den achternoene en 'k kwam u hoalen om mee mij in 'n buutsen
op de Leie te goan voare.
Een zachte glimlach van verraste dankbaarheid straalt even op haar aangezicht,
maar:
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- Oo! 'k 'n durve nie, menier Florimond, en 'k hè toch nog zuveel wirk! antwoordt
zij aarzelend. - En uuk, dat er ons ne kier iemand moest zien!
Voelend dat hij het wel zal verkrijgen, dringt hij dadelijk met nadruk en bijna
gebiedend aan:
- Ge móét meegoan! 'k wil 't! Als ge mij da plezier nie 'n doet es 't tieken da ge
mij nie geren 'n ziet! En kijk toch ne kier wa veur 'n schuun were! herneemt hij
zachter, overredend. - Ho! 't es zonde van nu binne te zitte.
Zij laat zich bewegen. Zoeter ontspant de innige glimlach van verrukking haar
zachte trekken.
- Ha joa moar, 'k 'n ben ik doar nie op geklied, menier Florimond. En uuk we'n
keune wij doar toch te goare nie noartoe goan, werpt zij nog even tegen.
Doch dat bezwaar telt hij niet mee.
- Klied u direct aan, binst da 'k ik noar de Club om den buut goa, zegt hij. - En,
als ge geried zijt, goa langs deh boulevard des Hospices tot aan de Zwemschole; doe
u doar deur de pont overzetten en wandel stillekens langs de Leie vuurt, 'k Zal u doar
in mijn buutsje komen oploàn. Es 't azu goed? Ala 'n schuun totsjen!
Zij stribbelt nog eventjes tegen, maar vurig sluit hij haar in zijn armen, prangt haar
tegen zich aan, zoent haar hartstochtelijk op de mond.
- Toe, menier Florimond, toe menier Florimond, als 't u blieft goa nu! smeekt ze.
Hij laat haar los, doet haar nog eens vast beloven, dat ze komen zal en is weg...
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VII
Enkele minuten daarna kwam Florimond buiten adem in de Club Nautique aan.
Niemand was er op dit vroege middaguur; alleen de ‘knoape’ die op het pleintje,
voor de donkere, open loods, waarin de bootjes lagen, bezig was een werrie schoon
te maken.
- Kan ik iene van de youyous hên, Pier? vroeg Florimond dadelijk.
- Joa, joa g', menier Verpoest; de welke zoede wille? Ze zijn alle drij in de garoage,
antwoordde de man bereidwillig.
- Loat ne kier zien, zei Florimond. En gevolgd door de knecht trok hij de wijd
openstaande loods binnen.
De lange, fijne schuitjes lagen er tegen de beide zijkanten, omgekeerd op houten
schragen, het ene boven het ander gestapeld, als zoveel grote, vreemdsoortige, uit
het water gehaalde, strakdode en droge, bruine, gladde vissen. Sommige waren zo
smal, dat zij slechts door een mirakel van evenwicht, zonder om te kantelen, konden
op het water blijven; andere schenen zo lang, dat het van ver leek, of er wel twee en
drie aan elkaar waren getimmerd. Rechts en links tegen de houten wanden stonden
hele vrachten gele roeispanen, en midden in de loods, tussen de beide rijen fijne
course-boten, lagen, op platte rolwagentjes, de drie keurige mahoniehouten youyous,
met glimmende koperen dollen en gemakkelijke zitbanken, die voor pleziertochtjes
met dames dienden.
Florimond koos de ‘Pétrel’, het kleinste en lichtste van de drie, en de ‘knoape’
trok het dadelijk te water terwijl Florimond zich spoedig in de kabine ging verkleden.
In enkele minuten was hij klaar: korte witte broek en blote benen, witte trui met blote
armen en 't klein roodzijden jockey-petje achterover op het hoofd. Een witte wollen
jersey hing hem los om hals en schouders en op de linkerarm droeg hij, gevou-
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wen, het donkerblauw jasje met koperen knopen en roodflanellen voering.
- Ha! nu kan 't nog zijn om ne kier te voare, mee da schuun were! zei de ‘knoape’,
hem in het bootje helpend, - moar 't es spijtig da g' alliene zijt.
- O! 'k 'n zal meschien nie alliene blijve, antwoordde Florimond luchtigjes, de
riemen in de handen vattend.
De knecht duwde hem zacht van wal. Florimond gleed op de schuifbank naar
voren, sloeg de spanen in het spattend water, helde sterk het lichaam achterover; en
als een schicht schoot het bootje vooruit. Het vloog, één en al tinteling van lichte,
frisse kleuren over de effene, zonne-glinsterende watervlakte, tussen de bloeiende,
malsgroene, kronkelende oevers, waar in het riet verscholen vogeltjes zaten te kwelen;
telkens weer verder schietend in de forse ritmus van de sterkgespierde, reeds
gezonnebruinde armen, tot het al spoedig, langs de blekerijen van Akkergem heen,
in de brede zwemkom kwam, waar Euzeke met de pont moest oversteken. Maar hij
begreep wel, dat hij er te vroeg was, hij roeide even naar 't Patijntje toe, keek in 't
verschiet van de vlakke oevers zonder ze te zien, keerde zich om, en kwam, heel
langzaam achteruitroeiend, weer in de richting van de stad toe.
Dit was hun eerste gezamenlijk uitstapje. En het was zo geheel vanzelf gekomen,
zo plotseling en spontaan, dat het er haast van duizelde in Florimonds gejaagd en
jeugdig hoofd en hij maar niet begrijpen kon, hoe en waarom hij nu zo plotseling die
grote stap gewaagd had. Doch terwijl hij daar wachtend in zijn bootje zat, zo vrij en
veilig midden in die zachte lente-heerlijkheid, voelde hij niet de minste spijt over
zijn onbezonnen daad. Nu voelde hij enkel weer zijn moed en hartstocht, in 't sterk
bewustzijn, dat hij trouwens deed zoals meestal de jonge mannen van zijn leeftijd;
en 't speet hem zelfs, dat hij niet eerder en niet vrijer met Euzeke was begonnen, en
zich weken lang, als een misdadiger gedoken en geschaamd had.
En eindelijk zag hij haar van ver komen, geheel in 't licht gekleed, met bleke
strooien hoed en witte parasol. Hij zag haar komen in het kort en somber, naar het
water hellend steegje, met de hoge groene prachtbomen van de Nieuwe Wandeling
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als achtergrond; en haar plotseling verschijnen was zo fris en zo verrassend daar in
dat vuil, nauw straatje, dat het iets gloeien deed van diepe emotie in zijn binnenste,
terwijl hij vlug haar tegemoet roeide, de logge, trage pont voorbij, om haar maar
dadelijk en zonder schroom in zijn licht en vrolijk schuitje op te laden. 't Kon hem
niet schelen of iemand het zag. Zij leek zo jeugdig bekoorlijk en mooi, dat hij zich
eensklaps trots voelde op haar, met de behoefte om zijn overwinning onbeschroomd
ten toon te spreiden. Zacht lei hij aan tegen het stenen trapje van de Zwemkom, waar
op dit vroege middaguur en jaargetijde nog geen baders waren, hielp haar met de
hand in 't bootje en deed haar achteraan zitten tegen de leuningbank, bij 't stuur.
Zij was ontroerd en zelfs een beetje bang. Haar zachte wangen gloeiden zelfs met
een warmere kleur.
- O! menier Florimond, da mama ons nu ne kier moest zien! of ieffer Marina!
- Ha! da ze zij ons zien! We 'n doen wij toch gien kwoad, zeker! riep hij, bijna
uitdagend. - Keunde barreren, Euzeke? vroeg hij lachend.
- Wa es datte? Bah nien ik, zeker, antwoordde zij ontsteld.
- 't 'n Es niets, 'k zal 't u lieren. Ge zult het seffens keune. Ge 'n moet moar die
kuurdekes in u hand houen en zachtekes trekken al langs de kant woar da ge 't buutse
wilt doen voare. Ala, probeer ne kier.
Hij stak van wal en zij gleden weg. Een paar flinke riemslagen en 't sierlijk schuitje
scheen als een lichte, bruine vogel over de effen watervlakte te vliegen.
- O! wa goat da ziere! juichte zij met glinsterende ogen.
- Pas op! lachte hij, we zitten in de kant.
- Ha moar, menier Florimond, wa moe 'k ik doen? 'k 'n Hè 'k ik doar gien verstand
van!
- Stillekes trekken, huul zachte, ziede wel. Bon. Azu zie, ieste klasse. Kijk ne kier
hoe schune da we nu in 't midde voare! Ziede wel, ge keunt het al... Zeg, Euzeke, es
da nu toch nie veel giestiger als op uw koamerken in de Brandstroate te zitte noaie?
- Joa 't zilde, glimlachte zij, innig verrukt. - 't Es spijtig ne woar, dat 't nie 'n kan
blijve dure.
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Er was een korte stilte. Zij voelden even het vergarikelijke van de pret als een donkere
schaduw over hun frisse vreugd, en zijn riemen sleepten een poosje loom op het
water, terwijl een uitdrukking van ernst de heldere glans van zijn lichtblauw we ogen
doofde. Maar hij schokschouderde, als om een vervelende gedachte van zich af te
schudden, de stralenlach kwam weer op zijn jeugdig, licht gezonnebruind gelaat en
flink roeide hij verder door.
- Wa goan we doen? Woar goan we noartoe? vroeg zij.
- 'n Hule excursie, zei hij. - Iest noar Afsnee, aan de Nenuphar. Doar 'n momentsje
stille liggen en 'n potse káffee drijnke. Vandoar langs de Drij Leien noar 't Heilig
Huizeke; vandoar tot in de Lange Rek en meschien tot aan Loatem; dan were kome,
nog ne kier peisteren aan de Nenuphar, den buut in de Club werebrijngen en in de
Vleurmuis goan soupere.
- O! da zal giestig zijn! juichte Euzeke.
Nu roeide hij kalm-ritmisch door in stevige, gladde cadansslag; en zij, aan de
stuurbank gezeten, hield goed het schuitje in het midden van de rivier. Zij schoren
voorbij het Patijntje, waar ook een paar bootjes aangemeerd lagen, en waar vrolijk
gepraat en gelach klonk van onzichtbare bezoekers uit het groenend geheim van de
prieeltjes; zij gleden vlug onder de hoge spoorwegbrug van 't Snepke en kwamen
eindelijk in volle landelijke eenzaamheid, tussen de lage, mals-groene, bloeiende
lente-oevers, onder de oneindige blauwe hemelkoepel met de hoogdrijvende,
zilverwitte wolkjes. 't Was alles zo ongerept jeugdig en fris. Er zweefde een reine,
gelukkige vredesatmosfeer door de zachtwarme lucht. De populieren langs de oever
hadden nog hun blondgele, doorschijnende kruinen van allereerste ontluiken, de witte
madeliefjes en de gele boterbloempjes woekerden bij plaatsen in het gras, als met
volle, milde handen uitgestrooide sterretjes van zilver en van goud; het geurde zoet
alom van onnaspeurlijke aromen, en overal, als een melodie zonder begin en zonder
eind, hingen de leeuwerikjes trillewiekend in de lucht te orgelen.
- O! da es toch alles schuun en gezond buite! zuchtte Euzeke.
- Ne woar? juichte hij. En zijn ogen glinsterden de hare tegemoet, vol blijde liefde
en bewondering. De zonnegloed
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stroomde over haar licht japonnetje, dat was een geelachtig katoentje, met lichtroze
bloempjes; en onder haar wit hoedje met grijze veer, leken de donkerbruine, golvende
haren bijna zwart, terwijl haar rond en liefelijk gezicht kleuren bleef met warme
tinten, als straalde 't nu opeens een maandenlang vergaarde schat van krachtvol, innig
leven en gezondheid uit. Hij vond haar mooi, van een hem nog onbekende en
ontroerende schoonheid, en zijn ogen zeiden zijh bewondering in jubelende stralen,
die haar, nog sterker blozend, beschaamd bijna, de blik telkens deden neerslaan.
Toen glimlachte hij even; maar onmeedogend bleven zijn ogen in de hare priemen;
het was een overweldiging, een onweerstaanbare attractie, de macht en de bekoring
van het nieuwe, de macht van de verliefde man en de bekoring van de verliefde
vrouw... en plotseling was het sterker en machtiger dan alles: hij liet zijn riemen los,
vloog naar haar toe, omsloot haar in zijn sterkgespierde, naakte armen, zoende
hartstochtelijk haar mond en zuchtte:
- O! Euzeke, mijn Euzeke, ge 'n keunt nie geluven hoe geerne da 'k u zie. 'k 'n Zoe
zonder u nie mier keune leve!
Maar zij kwamen in druk bezochte oorden en hij liet haar los en vatte weer zijn
riemen, de handen bevend nog en het gelaat even verbleekt door zijn onstuimige
ontroering. Grote buitenplaatsen, kastelen omringd van golvende grasvelden met
bloemen en prachtige bomen, rezen langs de oever op, en veel andere schuitjes
kruisten nu op 't stille water, met blootgearmde roeiers in witte, blauwe of rode truien
en lichtgeklede dames, gezellig uitgestrekt of leunend tegen de gemakkelijke banken
bij het stuur.
Daar stond de Nenuphar met al zijn tafeltjes en banken onder loverprieeltjes bij
het water en Florimond roeide er onbeschroomd naartoe, ondanks de angst van
Euzeke, die er kennissen van hem of van haar vreesde te ontmoeten.
- 't 'n Kan mij nie schele! riep hij uitdagend. - Ander doen 't uuk!
En ja, waarachtig, nauwelijks had hij tussen een paar bootjes aangelegd of daar
zagen zij, zittend met twee vrouwen bij een tafeltje, Urbain en Adhémar, de beide
verboemelde zoons van meneer en madame Carbonnelle! Ondanks al zijn vrij-
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postig aplomb zette Florimond toch even een benauwd gezicht, en Euzeke, die ze
ook kende en wist dat de Carbonnelles veel bij de Verpoests aan huis kwamen, slaakte
een doffe kreet van schrik en keerde, instinctmatig, haar gezicht naar de andere oever
om.
Maar 't was wel overbodig, de Carbonnelles hadden dadelijk Florimond herkend,
en Adhémar stond alvast op en kwam glimlachend naar de oever toe om het bootje
van zijn vriend te helpen vastleggen.
- Bonjour Florimond, vous êtes aussi une fois sorti avec le beau temps, zei hij, het
schuitje zacht tegen de kant aantrekkend. En hij drukte hem de hand en lichtte ook
eventjes zijn hoed op voor Euzeke.
Zij stegen uit. Euzeke wist niet waar kijken van verlegenheid en schaamte.
- Toe, menier Florimond, loat ons alliene goan zitte, fluisterde zij haastig in 't
uitstappen. Doch er was weinig kans toe: ook de oudste van de Carbonnelles was
opgestaan en kwam Florimond de hand drukken, en de twee vrouwen die bij hem
zaten, keken, met brutaal-vorsende ogen, Florimond en Euzeke aan.
- Mettez-vous ici, près de nous, zei Urbain. En hij leidde hen naar het tafeltje, waar
hij glimlachend de presentaties deed:
- Notre ami, monsieur Florimond Verpoest et... et qui? aarzelde hij even fluisterend,
doende of hij Euzeke niet herkende.
- Mademoiselle Eugénie, antwoordde Florimond blozend.
- Et mademoiselle Eugénie, herhaalde Urbain. En dan tot Florimond en Euzeke,
de twee vrouwen voorstellend:
- Mademoiselle Dolfa et mademoiselle Euphrasie.
Florimond boog, met een onnozele glimlach en een kort plomp knikje. Euzeke,
geheel van streek, wist niet hoe zich te houden. De twee lichtekooien wisselden een
schalks geknipoog en bogen nauwelijks, met een air van laatdunkende pretentie.
Florimond en Euzeke namen op houten stoelen bij het tafeltje plaats.
- Qu'est-ce que vous prenez? vroeg Urbain.
- Un caféï, zei Florimond.
- Et vous, mademoiselle?
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Euzeke, die nauwelijks enkele woorden Frans verstond en in 't geheel die taal niet
sprak, werd doodsverlegen. Zij kreeg een kleur als vuur en knikte met het hoofd,
zonder te antwoorden.
- Aussi un caféï? herhaalde Urbain enigszins verbaasd over haar vreemd gegeneerde
houding.
- Ouais, ouais, haastte Florimond zich in haar plaats te antwoorden.
- Et des tartines de corinthes? vroeg nog Urbain.
- Ouais, ouais.
Urbain klopte met zijn stok op het tafeltje om 't dienstmeisje te roepen. De twee
lichtekooien staken nu de hoofden bij elkaar en fluisterden, bedektelijk giechelend.
Adhémar, een vage glimlach op de lippen, zat zwijgend naar Euzeke te kijken.
Florimond haalde een sigarettenkoker uit, presenteerde hem aan de beide vrienden,
die bedankten, stak zelf een sigaretje op, met licht bevende handen.
Er was een korte stilte.
Sinds hij deelmaakte van ‘l'Athlétaaique’ en van de ‘Club Nautaaique’ ontmoette
Florimond geregelder dan vroeger de beide broeders Carbonnelle, en van lieverlede
was een soort camaraderie en zelfs van vriendschap tussen hen ontstaan. 't Was
eigenlijk op herhaald aandringen van Urbain, dat Florimond zich bij de twee
sportverenigingen had laten inlijven, en Urbain was heel trots op deze nieuwe, door
hem aangevoerde recruut, die beloofde weldra een der sterkste competitie-roeiers
van het land te zullen worden. In de grond van zijn hart voelde Florimond een vage
afkeer voor de twee verlopen broeders, die niets uitvoerden, en hun ganse leven
verslampampten en verbrasten; maar hij was zwak, hij kon moeilijk aan de verzoeking
weerstand bieden en in de laatste tijd ging hij nu en dan eens met hen uit.
Het dienstmeisje verscheen met een presenteerblad vol bordjes en kopjes, en
Urbain, om Florimond en Euzeke gezelschap te houden, bestelde nu ook glaasjes
cognac en chartreuse, voor hem, zijn broeder en de beide cocottes. Zij aten, dronken
en praatten. Urbain, die enkele jaren ouder was dan Florimond, sprak met gewichtige
autoriteit over diens ‘training.’ Florimond mocht dit jaar nog in geen wedstrijden
meedoen.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 3

1150
Hij moest zich ‘entraineren’, het gehele jaar ernstig zich ‘entraineren’, en dan opeens
het volgende seizoen optreden en alles door zijn kracht veroveren. Zijn sterkte moest
geheim worden gehouden, vooral de bookmakers mochten er niets van horen, anders
was er geen kans meer om onder gunstige voorwaarden op hem te wedden; en daar
was het toch om te doen. Urbain was vast van plan sommen op hem te wagen en er
een klein fortuintje aan te verdienen.
- Tu m'avertiras, chéri, quand le moment de parier sera venu? vroeg hem vleiend
met schor-hese stem een der lichtekooien, terwijl ze meteen, ontzagvol, naar
Florimonds sterkgespierde armen keek.
- Si tu es sage, glimlachte Urbain, ietwat uit de hoogte, als een pasja op haar
neerziend.
- Et moi, chéri? Toi aussi tu m'avertiras? vleide de andere zich tot Adhémar
wendend.
- Ouais, si je le sais moi-même, antwoordde deze, van zijn ondergeschikte rol
bewust.
De beide broeders leken niets op elkaar. Urbain, groot, zwaar, vierkant geschouderd,
met volle bruine baard, een type van stevige viveur; Adhémar een klein misbaksel,
mager, blond, met smalle, afzakkende schoudertjes, waterige, bleke oogjes en een
grote rode neus. Urbain was de heerser en Adhémar de slaaf, en de kleine deed de
grote na, of trachtte hem na te doen, altijd en in alles.
- Ouais, si vous êtes sage, orakelde Urbain toegevend; en eensklaps met een rechte
blik op Florimond en Euzeke: - et surtout si lui est sage!
- Mais! riep Florimond vuurrood wordend, terwijl ook Euzeke, halfbegrijpend,
van schaamte als 't ware de grond onder haar voeten voelde wegzinken.
De lichtekooien barstten plotseling in een proesdach uit.
- Mais il a l'air très sage! giechelde mademoiselle Dolfa.
- Trop sage! herhaalde mademoiselle Euphrasie.
En er werd over uitgeweid in weinig bewimpelde woorden. De lichtekooien zaten
zich op hun stoelen te kronkelen, gillachend, met schitterende, op het ongelukkige
Euzeke gerichte ogen. Ook Adhémar lachte, met korte schokjes, vuurroodglimmende
neus en een wijdopen mond, die zijn lelijke brok-
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keltanden liet zien.
Om hen heen, aan de andere tafeltjes, begonnen de bezoekers vreemd en fluisterend
op te kijken.
- Loat ons toch vuurt goan, smeekte Euzeke.
Florimond stond op. Ook hij had er genoeg van en voelde zich niets meer op zijn
gemak. Erg speet het hem dat hij zich daar opgehouden had.
- Quoi? Vous partez déjà! riep Urbain verbaasd.
- Ouais, nous allons encore à l'Heilig Huizeke.
- Allons, comme vous voulez. Mais, dites: faites donc un peu un enleveï ici devant
nous.
- Bon.
Florimond, zijn roodzijden petje tussen de vingers, nam van de lichtekooien
afscheid. Zij drukten hem de hand en knikten vriendelijk-glimlachend nu, met
stralende ogen; maar voor Euzeke werden zij dadelijk weer koel en stroef en groetten
enkel uit de hoogte, met laatdunkende blik.
- Allez d'abord vireï, hein, jusqu'au bout de la campagne de Ceriel Buisen, et puis
revenez en enleveï, zei Urbain, Florimond en Euzeke in 't bootje helpend.
Florimond stak van wal. Euzeke, wie 't schreien nabij stond, nam de touwtjes van
het stuur in handen. Het schuitje gleed weg, eerst in de richting van Gent, langs de
hoog-belommerde oever, keerde op een honderd meter afstand en kwam terug.
Florimond begon zijn ‘enleveï.’
Voor de Nenuphar stonden Urbain en Adhémar, de twee cocottes, tal van
wandelaars en nieuwsgierigen te kijken. Florimond, in snelle, prachtig-gelijkmatige
cadans, gleed knieplooiend op de schuifbank naar voren, sloeg beide spanen zonder
spatten in het water, gooide zich met al de kracht van zijn sterk lichaam achterover.
En 't lichte bootje schoot vooruit en scheen te vliegen, steeds sneller en sneller, terwijl
Euzeke doodgegeneerd onder al die blikken op de oever, met wangen als vuur, van
de inspanning op haar lippen beet, om nu toch maar niet verkeerd te sturen.
Een wild bravo-gejuich steeg op toen zij de Nenuphar voorbij voeren, Urbain
knikte, Adhémar zwaaide met zijn hoed, en de lichtekooien wuifden met hun
zakdoeken: 't was een triomf!
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Dadelijk om de hoek en uit 't gezicht, liet Florimond zijn riemen drijven, en Euzeke
van haar kant, het stuur loslatend, barstte plotseling uit met een kwaadaardigheid,
die Florimond nooit in haar zachte natuur zou vermoed hebben:
- Verdome! die smerige wijven uuk! Wa miene ze wel dan! Da zijn de vodden en
de slonse van al 't mannevolk en da trekt uldere neus op lijk prinsesse. In zuk 'n
compenie 'n moede mij nie mier brijnge, menier Florimond, da es den iesten en de
loatste kier!
Met ontstelde verbazing keek hij haar aan. O! wat was ze eensklaps boos en nijdig!
Haar voorhoofd stond samengefronst, haar anders zo lief-en-zacht strelende ogen
hadden een norse, sombere uitdrukking.
- Ha joa moar, Euzeke, 'k 'n kost ik da toch veuruit nie wete, excuseerde hij zich
bedeesd.
- Al da beslag mee ulder Frans; omda ze'n poar woorde Frans keune, ging Euzeke
door met brommen, zonder van zijn deemoedige verontschuldiging veel notitie te
nemen. - 'k Achte mij 'n beetse beter als ze zij, zilde!
Ook hij achtte haar beter, oneindig veel beter en hoger dan die twee sletten, en hij
zei het haar op liefelijk-verzoenende toon, en weer kwam langzaam aan de goede,
zachte stemming in Euzekes even verbolgen gemoed. Opnieuw had hij zijn roeispanen
en zij de touwen van het stuur in handen genomen, en verder gleden zij nu rustig
over 't stille water van de kalm-kronkelende Leie, tussen de lage vlakke oevers van
lenteweelde en vruchtbaarheid. Zij kwamen aan het Heilig Huizeken, vroeger een
kapelletje, thans een eenzaam landelijk herbergje. Enkele zeilbootjes van de ‘Sailing
Club’ lagen er onbeweeglijk tegen de waterkant gemeerd, als grote blanke vogels
met breed-krachtige, nu, in de ongerepte stilte, slaphangende vleugels, en in 't verschiet
kwam snel een stoomjacht aan, lichtblauw met gele schoorsteen, die achter zich
schuimende golven opjoeg, waarvan de brobbelende deining in het ruisend-wiegend
oeverriet ging uitsterven.
- O! menier Florimond, es er gienen danger van ommesloan! vroeg Euzeke angstig.
Maar hij glimlachte zo veilig-geruststellend om haar onbezonnen vrees, en als
speelse kinderen lieten zij zich in hun licht
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schuitje op de kolkende baren van het stoomjacht wiegelen en drijven.
Langzamerhand daalde de avond. Het werd één wazige, purperen glorie over
hemel, veld en water. De grote bomen van de oever stonden helderzwart omlijnd in
de gouden diepten van de rivier weerspiegeld, en heel hoog, duizelingwekkend hoog,
dwars door het blauwe van de lucht, strekte zich als een reuzenvacht van ontelbare
kleine, dicht op elkaar gedrongen, doorschijnend-lichte, gulden wolkenstipjes uit.
De bloeiende wilde zuring in het hoge gras van de weilanden werd bronsrood-tintelend
als een vonkenzee, en de grote parken van de buitens en kastelen in 't verschiet,
trokken zich tot een hoge, strenge, ondoordringbare nachtsomberheid in elkaar. Na
de bijna té hete warmte van de dag, werd de avond zalig fris en koel.
- We zulle moete werekiere, menier Florimond, zei Euzeke.
- Joa, antwoordde hij stil.
Met ogen van verzoening en liefde keken zij elkander aan. Zij zag zijn sterke,
bruingebronsde armen, in de rode gloed, zijn open, vriendelijk gezicht met heldere
ogen, de warm-blonde krulling van zijn haar en baard. Hij, even onbeweeglijk, met
zijn goud-afdroppelende spanen boven 't water, zag haar als een stralenbeeld met
avondglans omgoten, het gloeien van de roze bloempjes op haar geel kleed, het
lichtend tintelen van haar witte hoed, het somber en bijna woest glanzen van haar
donker haar; en een ontroering kwam in hem, geweldig, met een vurige begeerte: de
begeerte om haar niet meer te verlaten, om haar altijd, mooi en fris als nu, bij zich
te hebben. Waarom ook niet? Anderen, zijn meeste kennissen en vrienden, hadden
toch ook hun vast vriendinnetje, die op een kamer woonde en waarmee zij uitgingen,
vrij en blij, waar en wanneer het hun beliefde. Ja, waarom niet? En wie weet: als hij
het haar niet voorstelde, of ze soms niet een dergelijk aanbod van een ander...
Dát nooit! Liever alles! Zij was van hem. Zij was verrukkelijk en lief, zij moest
en zou de zijne, alléén de zijne worden! Vlug nu gleed het bootje, in de schemering,
naar de stad terug. Zij spraken niet meer, ieder in zijn gedachten en gewaarwordingen
verdiept. Zij voeren voorbij de nu verlaten Nenu-
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phar, waar reeds licht achter de ramen schitterde, voorbij de plechtige, sombere tuinen
van de grote buitens, vol van 't verliefd-galmend gezang der nachtegalen, voorbij al
de lustige, thans stille zomerherbergjes: het Anker, het Snepje, het Patijntje, en het
was donker-nacht toen zij eindelijk voor de Club weer aanlegden.
- Joa moar, mage 'k ik doar binnegoan? aarzelde Euzeke.
- Goa moar, goa moar, ander doen 't uuk wel, zei hij onbeschroomd.
Euzeke bleef wat in het tuintje bij het water wachten, terwijl hij met de ‘knoape’
't bootje binnenhaalde en zich ging verkleden. Na enkele minuten kwam hij bij haar
terug en, gearmd, trokken zij langs het kronkelend Leiepad heen om in de Vleermuis
te gaan souperen.
Zij namen plaats in een van de loverprieeltjes bij het getemperd schijnsel van twee
oranje ballonnetjes, die tussen 't groen te gloeien hingen, en aten eerst lekkere,
geroosterde paling met uiensaus en daarna rijstpap met meelsuiker. Andere verliefde
paren zaten verscholen in de prieeltjes om hen heen; gefluister, gelach, gezoen,
gerinkel van borden en messen weerklonken in de schemerige duisternis; dienstmeisjes
in witte schort liepen bedrijvig, met dampend-geurende schotels, van de
helderverlichte herberg tot de geheimzinnige loverhuisjes heen en weer. De ganse
atmosfeer scheen vol van onbevangen minnekozerij en streling; en Florimond en
Euzeke lagen dadelijk omarmd tegen elkander aan, of zij elkaar nooit meer verlaten
zouden.
Een straatzanger met een guitaar kwam zachtjes in de open ruimte tussen de
prieeltjes aangetreden; het was een klein, mager ventje met holle wangen en een
hoge rug; hij nam zijn hoed af en begon te tokkelen, terwijl zijn zware, ietwat hese
stem weemoedig aan het zingen ging, van tere en treurige en liefdevolle dingen.
Het galmde in diepe weerklank door hun licht ontvankelijk gemoed. 't Was of hij
zong alleen van hen en van hun liefde en hun mogelijk lijden; en zelfs wanneer hij,
in een patriottisch lied, weeklaagde over de smartvolle verzuchtingen van de
Elzaskinderen onder Duitse dwingelandij:
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La patrouille allemande passe,
Baissez la voix, mes chers petits,
Parler français n'est plus permis,
Aux enfants de l'Alsace.

voelden zij zichzelf, als onder een indirect uitgesproken dreiging bedoeld, en zat
Florimond even met op elkaar geklemde tanden te starogen, terwijl Euzeke
onweerhoudbare tranen onder haar wimpers voelde komen.
Maar het werd laat, de paren kwamen sluiperig-stil uit de loverhuisjes en
vertrokken; de lichten doofden uit, en eindelijk ontwrong ook Euzeke zich zacht uit
zijn omarming en zuchtte:
- Joa, 't zal tijd worde, menier Florimond. Morgen es 't veur mij al were huul vroeg
op te zijn.
- O, Euzeke, blijf bij mij, blijf bij mij, smeekte hij in zijn opgewondenheid, alsof
zo iets mogelijk was.
- En woar zoen we goan sloapen? Hier, in da gloriëtse? lachte zij stil-weemoedig
opstaand.
Hij drong niet aan en stond insgelijks op. Maar in zijn ogen schitterde een
hartstochtelijke vlam van vastberaden besluit.
- Wacht moar, wacht moar, sprak hij tussen zijn tanden. - 'k Zal er ier dat 't ienige
doage verder es wel iets op vinde! Veertien dagen later was Euzeke door meneer
Florimond gekamerd, op een tweede verdieping, in een huis van de Citadellaan.
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VIII
Het waren eigenlijk twee kamers: de ene tamelijk ruim, de andere een klein hokje.
In de mooie kamer, die uitzicht op de Laan en verder op het Park had, stonden de
kleerkast, de naaimachine en het bed; het hokje diende tot keuken. Wel had Euzeke
enige kleinigheden uit haar kamertje bij Jeannette mee kunnen brengen; maar het
was toch heel weinig, o zo weinig, en verre 't meeste had splinternieuw ingekocht
moeten worden. Aldus de kleerkast, aldus de kachel, aldus ook het bed. Euzekes oud
beddeke was weggedaan.
Het afscheid met Jeannette was niet zo bijzonder gul geweest. Euzeke had haar
niet gezegd, waarom zij eigenlijk verhuisde, noch waar ze heenging; zij had dat zo
wat in 't vage gelaten, bewerend dat zij eerst een tijdje bij haar tante zou haar intrek
nemen. En Jeannette, voelend dat ze niet de waarheid zei, en dat haar iets
geheimgehouden werd, had het nogal kwalijk genomen:
- Wel, Euze, jonk, veur mij 'n moete gij toch nie blindpotte, zilde, had Jeannette
haar ietwat vinnig verweten. - Es 't zoake datte gij hier nie mier kontent 'n zijt, 't stoat
het u natuurlijk vrij van wig te goan; moar 'k zoe toch eigentlijk wel wille wete, wat
da we wij u misdoan hên?
- Ha moar, Zjanitte, jonk, 'k zeg het nog ne kier, g'n hèt gulder mij niets misdoan,
had Euzeke bedroefd geantwoord.
- 'k Zie 'k ik ulder geerne en 'k hè 'k ik ulder altijd geerne gezien, moar da sorteert
nu azu, ne woar? We 'n zulle wij doarom gien kwoaje vriende zijn.
- 'k Hè 'k ik u uuk altijd geerne gezien en 'k zie 'k ik u nog geerne, had Jeannette
op haar beurt herhaald, en in haar ontroering was ze zelfs even gaan schreien; maar
met dat alles was er geen opheldering gekomen en vrij koeltjes waren zij van elkaar
weggegaan.
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Euzeke had wroeging en voelde, dat ze lelijk had gehandeld; maar dat kon nu eenmaal
niet anders en zij hoopte, dat de toekomst haar wel een gelegenheid zou bieden om
alles weer goed te maken.
Voorlopig was zij helemaal, met ziel en lichaam, in haar nieuw en jong geluk
verdiept.
Al in de vroege ochtend stond zij vrolijk-zingend op, beredderde haar
huishoudentje, schuurde, poetste, boende, zorgde ervoor dat hij, bij zijn komst, alles
gezellig, fris en netjes zou vinden. Dan ging zij aan haar werk. De naaimachine
gonsde vlijtig, de scherpe naald prikte, prikte, prikte, het lichte, witte goed wolkte
om haar op, en zij zat zingend als een vogeltje er overheen gebogen, zo vreedzaam,
zo gelukkig, zo echt genietend van haar vrijheid in de lieflijke intimiteit van haar
naar eigen zin en smaak ingericht interieur.
Wat was het heerlijk niet meer uit te moeten werken gaan! niet meer te zitten, nu
eens in een te warme, dan weer in een te koude, naakte, ongezellige, vreemde kamer,
met mensen waar ze niets voor voelde, of heel alleen, uren, dagen alleen, met
vervelende of naargeestige gedachten en zonder de steunende hoop op de komst van
hem, die nu de grote kracht en het bereikte ideaal van heel haar leven was geworden.
Nu wist ze zeker dat hij komen zou, nu leek de langste dag haar kort, en bij mooi
weer stond haar raampje open, de vensterrichel versierd met haar meeverhuisde bakje
bloeiende geraniums, die gloeiden in de zon; en af en toe keek zij van ver door de
frisse, groene bladeren in het verschiet van de Laan en naar de hoge donkere kruinen
van het Park. Langs de Platanenlaan zou hij tot haar komen, haastig, vliegens, op
zijn rijwiel, om gauw genoeg bij haar te zijn. Zij kende 't geluid van zijn fietsbelletje,
zij hoorde 't van ver, en 't rinkelde op tot in haar hart; zij zag hem naderen, haar
mooie, flinke, blond-gezonde jongen, vlug als een vliegende vogel, en 't ogenblik
daarna hoorde zij de voordeur openen en weer sluiten, een veerkrachtige stap naar
boven snellen, haar deurtje openduwen... en daar was hij, blozend, glimlachend, met
stralende ogen, in haar armen!...
Hij was er thuis; hij was er méér dan thuis. Hij had er zijn pijpen, zijn pantoffels;
hij lag er in zijn hemdsmouwen, uit-
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gestrekt in een gemakkelijke stoel, de blik dromerig rustend op de ruisende kruinen
van het Park, of verdwaald over de blauw-wazige, wegdeinende vergezichten van
het wijde landschap. Euzeke naaide, haar machine gonsde, het tere, witte goed wolkte
etherisch om haar op; en het was een idylle van liefde en van vrede, zoals ze daar
vlijtig bij het open raampje zat, met een stille glimlach van geluk over haar werk
gebogen, de fijne, donkere krulletjes liefelijk kroezend om haar blanke slapen, de
ogen ingetogen stralend, de wangen zacht gekleurd in het getemperd licht van het
half neergelaten rolgordijn, waaronder de geraniums rood op de vensterbank stonden
te gloeien.
De zomeravondzon daalde; haar rode glorie vulde met purper en met goud de
ganse kamer, en weldra lei Euzeke haar naaiwerk neer, sloot haar machine, en kwam
bij hem, geheel en al de zijne. Dat was het uur van volle, zalige verrukking. Het raam
bleef open, de laatste zwaluwen schoten als schichten met schrille kreten door de
ijle, langzaam aan versomberende lucht, waarin de eerste sterren twinkelden; de
bloemen op de vensterrichel verkleurden; de vledermuizen fladderden; de hoge
kruinen van het stil-verlaten Park werden inktzwart. Eindelijk stond hij op, kleedde
zich haastig aan, omhelsde haar een laatste maal, en 't ogenblik daarna vooroverhellend
uit het raam, zag zij hem pijlsnel de Laan afrijden, gebogen op zijn rijwiel, in het
gerinkel van zijn belletje en 't dansend geflikker van zijn lichtje. Dan sloot zij haar
venster en gebruikte in eenzaamheid, doch zonder enig gevoel van verlatenheid, haar
avondmaal, zeker als zij was dat hij de volgende dag trouw terug zou komen.
Het duurde niet lang of hij verzon middelen om nog langer dan die dagelijkse paar
uurtjes bij haar te vertoeven. Thuis was 't leven voor hem ook zo saai en zo kleurloos.
't Was er toch altijd dag aan dag hetzelfde: paatje hulpbehoevend in zijn leunstoel
neergezakt, m'ma bezig met haar huishouden, Paulke bordurend, Julien weg en
Marina op de piano tjonkend; en wanneer het onvermijdelijk partijtje met paatje was
uitgespeeld, snakte hij zo naar zijn vrijheid, naar wat anders. Daarbij kwam nog dat
m'ma, verontwaardigd over de onheb-
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belijke manier waarop Euzeke haar verlaten had, daar telkens weer, in verbitterde
woorden, op terugkeerde. Euzeke had zo maar kortweg een briefje geschreven om
aan madame Verpoest te laten weten, dat zij niet meer kon komen naaien, en madame
Verpoest die niet zo dadelijk een andere naaister aan de hand had, vond die
handelwijze in-gemeen en verlangde niets beter dan Euzeke nog eens hier of daar
toevallig te mogen ontmoeten, om haar te vragen wat toch eigenlijk de reden daarvan
was, en haar desnoods eens ongezouten te zeggen, wat zij erover dacht. Door Jeannette
wist zij hoe Euzeke van deze was gescheiden en zij verloor zich in gissingen, wat
toch wel de oorzaak van dat alles wezen mocht. Zij gaf geducht op 't meisje af, zei
dat ze zeker, evenals zoveel anderen, de verkeerde weg op was, en Florimond wist
soms niet hoe zich te houden en voelde scherp al het lelijke van zijn dubbelhartig
gedrag. Het huis werd hem vijandig, hij voelde er zich als een schuldige gevangen,
opgesloten, en weldra met de lange schone zomerdagen en de voorgewende drukte
van zijn roeiers-training in de ‘Club Nautaaique’ onder toezicht van Urbain
Carbonnelle, alsmede van de vele sportvergaderingen in de ‘Athlétaaique’, vond hij
gelegenheid om af en toe niet naar huis te komen souperen, en tot laat in de nacht
weg te blijven.
Op zulke avonden soupeerde hij bij Euzeke. Hij kwam haar plotseling verrassen,
zeker haar steeds thuis te vinden, hij juichte:
- Euzeke, 'k blijve van den oavond soupere, zilde!
En samen richtten zij hun tafeltje in, een beetje weg van 't open raam, zodat
niemand hen van buiten zien kon, terwijl zij zelf heerlijk genoten van de frisse ruimte
boven de suizende parkkruinen, als twee verliefde vogels in de volle vrijheid van de
wijde lucht. Euzeke haalde blikjes met sardines, met tong, taartjes en vruchten uit
een winkel in de buurt; hij trakteerde met een fles lekkere wijn en nu en dan zelfs
met champagne; zij namen koffie en daarna een likeurtje; hij rookte een fijne sigaar
en zij een sigaretje, - wat hij haar geleerd had, - zij werden vrolijk, uitgelaten, en
zelfs een beetje bedwelmd allebei; en de uurtjes vervlogen in hun volheid van geluk,
tot weer het gedwongen en ook telkens eventjes
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weemoedig afscheid kwam.
- O, Florimond, hoe spijtig da we toch nie altijd te goar 'n meuge blijve ne woar?
zuchtte zij.
En hij, vertederd, sloot haar dan onstuimig een laatste maal in zijn armen en zei:
- Ik 'n zoe toch zonder u nie mier keune leven, Euzeke. En gij?
- 't Denkt mij da 'k er zoe van duud goan, als ik u nie meer 'n hoâ, antwoordde zij
dan gedrukt, met grote, donker-ernstige ogen.
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IX
Het gespaard sommetje geld, dat Florimond bezat op het ogenblik dat hij Euzeke
kamerde, ging zowat zes weken mee. Toen was het op en moest er iets gevonden
worden.
Florimond begon te prakkizeren. Waar zou hij 't nodige vinden? Wie zou hij wel
kunnen aanspreken? Eerst dacht hij aan Julien. Die moest wel, op een of andere
wijze, voor zichzelf althans, aan geld weten te komen. Hij ook toch hield er immers
een vriendin, en dan nog wel ene met twee kinderen, op na. Florimond wist er alles
van, Juliens gedrag was de grief van de hele familie, iets wat op hen allen, als een
onuitwisbare smet drukte, en waarvan men zelfs, als van iets ál te ergs, liefst niet
meer gewaagde. Florimond had zijn broer steeds heimelijk verdacht te knoeien in
de handel, nu en dan kleine sommetjes achter te houden; maar hij wist het niet zeker
en bemoeide er zich ook liever niet mee, omdat zijn omgang met Julien toch al heel
weinig vertrouwelijk was en dat diens stug, nors en plomp karakter hem een soort
van weerzin inboezemde. Dat was dan ook de reden waarom hij dadelijk besloot
Julien toch in geen geval met zijn toestand bekend te maken. Toen dacht hij even
aan zijn zusters. Marina en Paulke hadden beiden een spaarboekje met voorzeker
een nogal aardig sommetje erop; maar kon hij hun dat vragen en dan nog wel voor
zulk een doel als dit waaraan hij 't zou besteden! Hij schaamde zich diep bij die
enkele gedachte en meteen voelde hij even scherp de morele en maatschappelijke
afstand tussen zulke meisjes als zijn zusters en Euzeke. En ten slotte ontstond in zijn
nood de gedachte aan een mogelijke hulp bij Urbain. Vagelijk had ook hij vroeger
horen gewagen, zonder er echter veel acht op te geven, van woekerhandel bij de
Carbonnelles. Na enkele dagen aarzelen, sprak hij eindelijk, op een avond, Urbain
bij het terras van de Club
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Nautique aan. Hij had die middag bijzonder flink, onder toezicht van Urbain, zijn
training in skiff doorgezet; de lastige pasja was tevreden en er was zelfs ernstig sprake
van dat Florimond, als het zo goed voortging, nog diezelfde zomer, in plaats van de
volgende, zoals eerst besloten was, aan de kampioenwedstrijden zou deelnemen.
- Ouais, ouais, tout ça est bel et bon d'être fort en sgiff, zuchtte Florimond
mistroostig als antwoord op Urbains complimentjes, - mais ce qui est embêtant, c'est
d'être faible dans sa bourse!
- Quelle bourse? vroeg spottend Urbain.
- Ah! celle-ci, teneiz, zei Florimond gedwongen lachend op zijn vestzak kloppend.
- Elle est veide? Vous êtes dans la puréï?
- Ah ouais que je suis dans la puréï; je n'ai plus le sou! Estce que vous ne me savez
pas un moyen pour trouver quelque chose?
Urbain rechtte zijn zware gestalte achterover, stak zijn buik uit, streek met de hand
zijn donkerbruine baard naar voren, duwde met de onderlip zijn bovenlip en snor
op, die even stekelig, en als 't ware dreigend-prikkend overeindrees. Zijn
wenkbrauwen trokken zich samen en een ogenblik stond hij in spannend denken:
- Peut-être, zei hij eindelijk.
Florimond hing aan zijn lippen, durfde haast niet verademen.
- Combien avez-vous besoin? vroeg Urbain kortaf.
Daar had Florimond nog niet eens aan gedacht. 't Was hem haast onverschillig.
Hij had helemaal geen verstand van geldzaken. Als hij maar iets kreeg.
- Keunde mij azu nie 'n honderd frank of vijve liene? vroeg hij.
Urbain scheen na te denken.
- 'k En zal 't nie krijge, vreesde Florimond reeds.
- O bah joajik, vijfhonderd? joajik, zei Urbain.
Geen twee dagen daarna kreeg Florimond de som. Hij had een briefje moeten
ondertekenen voor een lening van vijfhonderd vijfentwintig, terug te geven na vier
maanden.
Verrukt kwam hij bij Euzeke en gaf haar 't geld, nogal naïef, de ganse som.
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- Kijk zie, lieveke, betoal gij doar ons schuldekes mee.
Euzeke ging er dadelijk op uit, betaalde de schulden en kocht ook nog het een en
ander in, niet alle zeer nodige dingen, en zó, dat zij nagenoeg donder een cent
terugkwam.
- Ha, joa moar, joa moar, bromde hij verschrikt. - G'hoadt den overschot moete
bewoare om nog nen hulen tijd van te leve. Wa moen we nu al were doen?
- 't Spijt mij da ge mij da nie gezeid 'n hèt, jongen, excuseerde zich Euzeke.
- Gien verstand van geld bewoare, dacht hij teleurgesteld. En hij nam zich wel
voor haar nooit meer zulke sommen ineens te geven.
Maar met dat al moest hij dadelijk weer Urbains hulp inroepen.
- Déjà? riep deze verbaasd.
- Mais ouais, j'aurais dû avoir plus de la première fois, bekende Florimond.
- Allons, aux grands maux les grands remèdes; 'k zie wel da ge mee gien pan eiers
om helpen 'n zijt, zei Urbain goedgeluimd en hulpvaardig. - Combien avez-vous
encore besoin? Meill francs? Deux meill? Trois meill? somde Urbain maar op, alsof
het niets was.
Het suisde en duizelde om Florimonds oren.
- Ho! meill c'est bien asseiz! zei hij, verschrikt haast van die grote sommen.
- Tut-tut-tut, meill! Qu'est-ce que c'est que ça, meill! Prenez du coup au moins
deux meill, da ge er 'n tijdje goe mee zijt. Et pour combien de temps vous faut-il ça?
- Pour... pour... ha, moi je ne sais pas, moi, comme vous vouleiz, antwoordde
Florimond verbauwereerd.
- Veur 'n joar?
- Bah joa, veur 'n joar, zei Florimond maar machinaal.
- Main'nant, y a la question d'intérêt, vous savez ça, n'est-ce pas? zei Urbain
gewichtig, met opgetrokken wenkbrauwen, zijn handen uitspreidend. - Moi, je veux
bien vous chercher l'argent, mais je ne pense pas que vous l'aurez à moins de dix à
douze pour cent, vous savez? Es dat azu u goeste?
- Joa joa 't, joa joa 't, antwoordde Florimond, over die kwestie van hoge rente in
't geheel niet nadenkend. - Faites ça
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comme vous savez au mieux pour moi.
- Al gezeid! besloot Urbain. - Laissez-moi quelques jours de temps et je tâcherai
de vous trouver ça.
Drie dagen later, op een avond, in de Club, na de training op de Leie, wenkte
Urbain Florimond bij zich:
- Tenez voici l'argent, zei hij. - Trois meill!
Hij telde zorgvuldig de briefjes: een van duizend, twee van vijfhonderd en tien
van honderd:
- Et c'est à vingt-cinq pour cent, zilde, alle drij moande te betoale, pas un centime
de moins à l'avoir. Als 't u te veel es ge meug het refusere; 'k zal het were meeneme.
- Trois meill! riep Florimond verschrikt. Maar hij telde na en nam het grif aan en
tekende met een bevende hand het briefje, dat Urbain hem voorhield.
- Vous voyez, zei deze, - vous l'avez pour un an et demi, jusqu'au 31 décembre de
l'année prochaine. 'k Hè er die conditie nog bij keune krijge. En nu opgepast, hei!
Nie te veel biestighede mee Euzeke.
- Alla toe toe, riep Florimond gesard. En hij wilde een woordje van uitlegging
geven.
Maar Urbain was reeds lachend weg, het schuldbekentenisje van Florimond
zorgvuldig in zijn portefeuille bergend.
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X
Enige dagen daarna, op een avond, thuiskomend van de modewinkel in de Lange
Meire, waar zij als loopmeisje diende, zei Emmatje, Jeannettes twaalfjarig dochtertje,
tot haar moeder:
- Moeder, 'k hè vandoage-n Euzenie gezien.
- Wa zegde doar! riep Jeannette, die bezig was met haar kachel te poetsen en van
diepe verbazing, met wijd-ronde ogen zich omkeerde, terwijl zij haar beide, roetzwarte
handen in de hoogte hield.
- Da 'k Euzenie gezien hè, moeder.
- Woar datte?
- Ha, op den boulevard de la Citadelle, moeder, in 'n huis.
- Ha 't zijn toch leugens, zeker!
- 't 'n Doet, moeder; ze was bezig mee heur blomme woater te geve, aan de venster
van 'n twiede stoassie.
- Joa moar, zijde gij da wel zeker? Hedd' u nie miszien?
- Moar nie-nien ik, bevestigde Emmatje. En zij gaf duidelijke toelichtingen, die
geen twijfel overlieten.
- Ha! doar stoa 'k nu toch versteld van! Zoe ze zij meschien 'n onderhouwerigge
geworde zijn! riep Jeannette, voor de jeugdige leeftijd van haar dochtertje deze
gewaagde onderstelling niet zwichtend.
- 't 'n Zoe het mij nie verwondere, antwoordde ernstig het vroegwijze kind.
Jeannette liep daar de hele avond over te piekeren.
Zij was nog steeds op Euzeke gebeten, omdat die niets van zich meer horen liet,
en nu haar verblijfplaats toevallig ontdekt was, voelde zij zich nog scherper verbitterd.
Euzeke had haar blijkbaar voorgelogen, toen zij beweerde tijdelijk bij haar tante te
gaan inwonen, en Jeannette had wel lust om er wraak over te nemen.
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De volgende ochtend, vóór zij bij madame Verpoest naar haar dagelijks werk kwam,
liep zij even de Citadellaan om, zag het huis waarvan Emmatje haar 't nummer gezegd
had; zag en herkende zelfs de bloempotten in hun groengeverfde latwerkbak, die
vroeger in de Brandstraat op de vensterrand van haar eigen zolderkamertje prijkten,
twijfelde geen ogenblik en besloot dadelijk aan madame Verpoest haar ontdekking
mee te delen.
- Wilde nu ne kier wa wete, madam, begon ze gewichtig, zodra zij met madame
Verpoest even alleen was: - 'k hè van de morgen gezien, woar dat Euzenie weunt:
op den boulevard Citadelle, in 'n koamer op de twiede stoassie.
- Wa zegde doare? 't Zijn toch leugens zeker! riep madame Verpoest, evenals
Jeannette tegen haar dochtertje gedaan had.
- Ha, 't 'n doet, zilde, madam; Ematsjen hee ze gisteren aan heur venster gezien,
te binst da ze bezig was mee heur blompotte woater te geve. Goa kijk moar zelve als
ge mij nie 'n geluuft; doar aan da wit huis, woar dat er op de twiede stoassie buiten
aan de venster rezaniums stoan te bloeie. Ze stoan zelfs in heur oud bakske: 'k hè 't
herkend.
- Ha! zoe ze zij meschien 'n onderhouwerigge geworde zijn! riep madame Verpoest,
de beide vuisten op haar dikke heupen, precies weer op dezelfde toon, zoals Jeannette
het aan haar dochtertje gevraagd had.
- 't 'n Zoe het mij nie verwondere! antwoordde Jeannette.
- Wacht moar: 'k zal 't tusschen dit en ienige doage wel wete.
- Ha! da wil ik toch uuk wete, zei madame Verpoest beslist. Die zelfde ochtend,
zodra zij met haar huishoudelijke beslommeringen klaar was, ging ze zich aankleden
en kwam hijgend en blazend bij Verpoest in de benedenkamer.
- Pa, 'k moe ne kier veur 'n uurken uit, zilde. 'k Hè aan Marina en aan Paulke
gezeid, dat ze goed op u moete passe.
De zware man, als een levenloze klomp in zijn leunstoel neergezakt, broddelde
iets met dikke tong, dat zeker als een goedkeuring moest gelden, en madame Verpoest
verliet haar huis. Zij liep met haar lome eendengang, vuurrood en zwetend in de hete
zon, tot aan de naaste tramhalte op de Antwerpse
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Steenweg, en geen half uur later stapte zij, na een deel van de stad doorkruist te
hebben, bij de Heuvelpoort af.
Daar wandelde zij langzaam, hijgend en trekbenend, de lange Citadellaan op,
aandachtig naar de huizen kijkend. Eensklaps zag ze, van ver, het bloeiende raam
op de tweede verdieping. Zij vertraagde nog haar stap, ging wat onder de schaduw
van de platanen, steeds halsstarrig naar het bloeiend raampje loerend.
Een fijn, vreedzaam-slepend gezang steeg uit het open venster, begeleid door het
onophoudend, dof en vlug getik van een naaimachine. Madame Verpoest bleef staan,
vlak voor het huis, als 't ware gehypnotiseerd. Zij droogde met haar zakdoek 't zweet
van haar gezicht, hijgde even en verademde, keek weer, hardnekkig, naar het bloeiend
raampje.
Plotseling werd daarboven het rustig gezang gestaakt, terwijl de machine ophield
met tikken. En 't was of Euzeke voelde, dat daar iemand wachtend naar haar raampje
stond te kijken, terwijl een soort fatale macht haar aantrok om te gaan zien wie het
was: zij stak het hoofd naar buiten, tuurde rechts en links, met vage blik over de
Laan, en dan opeens vlak onder zich, tussen de bomen, recht op madame Verpoest.
Vier starre ogen kruisten elkaar, van boven naar beneden, en Euzeke trok zich
bliksemsnel, met een schorre angstkreet van het raam terug, terwijl madame Verpoest,
even van verbazing pal, weer met haar lome, zware waggelstap de Laan opliep.
Twintig stappen verder keek zij nog eens om, zag opnieuw, als in een weerlicht, de
schelle lichtstip van een witte jak die ijlingsvlug verdween, en liep ineens dan door
tot aan de Kortrijkse Poort, waar zij de tram naar huis nam.
- Ha! nu hè 'k ik wa gezien, zilde! begon zij dadelijk, die middag, toen de gehele
familie aan tafel zat: - Euzenie, op 'n koamer, aan 'n venster mee blommen, op den
boulevard de la Citadelle. 't Es wel, zilde! 't Moet 'n proper meiske geworden zijn!
'n onderhouwerigge!
Groot was de opschudding! Julien grinnikte, als voor iets dat hij al lang voorzien
had. Marina en Paulke slaakten kreten van haast ongelovige verbazing, en Florimond
werd eensklaps doodsbleek, met een gevoel van draaiïng in zijn maag en in zijn
hoofd, of hij onwel ging worden.
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- Wa krijgde gij! riep madame Verpoest geschrokken.
- 't Es zeker die vrieë woarmte, hijgde Florimond met een bevende hand over zijn
klam voorhoofd wrijvend.
- Te veel excès van fatigue doen mee al da schtom voare, dá es't! zei bitsig madame
Verpoest, die van lieverlede een scherpe hekel gekregen had aan Florimonds
overdreven sportliefhebberijen.
Florimond stond van tafel op. Hij kon niets meer eten. 't Zou beteren met wat in
de open lucht te zijn, meende hij. 't Was ook zo schrikkelijk benauwd en warm
geweest, die ochtend, op zijn kantoor. En hij vloog naar buiten, op zijn rijwiel, en
als gek kwam hij bij Euzeke binnengehold.
- Wat es da toch! Wat es er hier toch van den uchtijnk gebeurd? riep hij.
Euzeke, in tranen, was bezig met haar lieve bloempjes van voor 't venster weg te
nemen. Zij vertelde hem 't gebeurde, het gek en dom gevoel dat haar even naar buiten
had doen kijken, juist op het ogenblik dat zijn mama daar stond, als 't ware opzettelijk
gekomen om haar te bespieden.
- Hee ze mij herkend? Hee ze er t' huis van gesproke? angstigde Euzeke.
- Joa z', zilde! antwoordde Florimond bevend. - Wa goan we nu doen? Verhuize,
da zal wel 't ienigste zijn.
- Oo! en 'k weun hier toch zu ieuwig geerne. 't Es hier toch zu schune bij da park!
snikte Euzeke. - Zie: 'k hè gepeisd dat 't meschien zoe g'holpen hên mee mijn
blommekes wig te doene. Als ze mijn blommekes nie mier 'n zien, zulle ze meschien
peize da 'k verhuisd ben.
Florimond had maar een heel gering vertrouwen in dat middel. Toch liet hij 't haar
proberen. Hij hielp haar de bloempotten wegdragen en ze plaatsen op de vensterbank
van 't ongezellig, hokkerig keukentje, dat uitzicht op het kille noorden had.
- 't Es toch zu spijtig, zuchtte Euzeke. - Ze stonden ginter zu fris en zu schune in
de zonne. 'k Hope toch da 'k z' hier uuk nog 'n tijdsen in 't leven zal keunen houwe...
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XI
Enige dagen verliepen. Telkens begon madame Verpoest daar weer over tegen
Jeannette en tegen haar kinderen:
- Wel e wel, die Euzenie, die schune ieffrouwe, die hier al mee ne kier uitblijft om
op heur goed te goan weune! Ha! 'k zoe toch wille wete deur wie da ze onderhouwen
wordt.
- Mais m'man, qu'est-ce que ça peut vous faire tout de même! riepen soms Marina
en Paulke, ongeduldig wordend.
- Ce que ça peuï me faire?... ah! ça est mon affaire, est-ce pas? Dat interesseert
mij nu zu wel als dat ulder iets anders interesseert, antwoordde madame Verpoest
dan snibbig.
Toch hadden die opmerkingen van haar dochters wel enige invloed: zij begon er
minder bij haar huisgenoten en Jeannette naar te talen; maar zij had het nummer van
het huis onthouden en de naam van de bewoners in de ‘Wegwijzer’ opgezocht; en
nu informeerde zij bedekt, zoekend naar mensen welke die familie kenden, om er
op die manier achter te komen.
Intussen waren Florimond en Euzeke op hun hoede.
De gelukkige, kalme zekerheid van weleer was in een bestendige, gejaagde onrust
veranderd. Florimond keek langs alle kanten wantrouwig rond vóór hij 't waagde
binnen te snellen, en nooit meer vertoonde Euzeke zich aan 't open raampje, in de
frisse wuiving van de zacht schommelende parkkruinen. Het liefelijk, bekoorlijk
oord was voor haar als een vijandige streek geworden, waar onophoudend gevaar,
dreigde; en nu zat zij ganse dagen in het triestig, somber keukenhokje, vóór het open
raam, waar de tere, mooie bloempjes, ondanks al haar zorgen, van lieverlede
verkwijnden. Zij hadden er geen zon, geen lucht, geen warmte genoeg, zij gingen er
dood, langzaam dood, met gelende blaartjes en hangende trosjes; en Euzeke treurde
er om, als om iets van haar eigen
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jong levensgeluk, dat daar droevig stond weg te kwijnen.
- Es da nu nie spijtig! klaagde ze telkens, bij ieder van Florimonds bezoeken; en
de tranen kwamen ervan in haar ogen. Toch had het offer van de bloempjes wel enig
nut gehad. Madame Verpoest, namelijk, had zich na ettelijke dagen nog eens de
moeite van de lange weg naar de Citadellaan getroost, ten einde zich opnieuw van
haar eerste ontdekking te overtuigen, en vol verbazing had ze 't bovenraampje leeg
gevonden, potdicht en zonder nog één bloempje op de richel. Zou Euzeke daar reeds
weg zijn? Of had zij er zelfs in 't geheel niet vast gewoond? Ontdaan kwam zij bij
Jeannette, de enige aan wie ze nog, zonder vrees van ontstemming te wekken, haar
hart over die zaak durfde luchten en zei, met ronde ogen van verbouwereerdheid:
- Ha! Zjanitte, wa zoe dát te zegge zijn: 'k kome doar van den boulevard Citadelle
en 'k 'n zie gien ienen blompot mier aan Euzenies venster! Zoe ze zij doar al wig zijn
dan?
- Ha, dat 'n wee 'k ik nie, madam, haastte Jeannette zich te antwoorden. - Ik ben
ik hier op mijn wirk ne woar; en wat dat er doar bui te gebeurt 'n trekke 'k ik mij nie
aan!
De waarheid was dat Jeannette een nieuwe ontdekking gedaan had, maar een waar
ze zó van geschrokken was, dat ze 't ondanks al haar nieuwsgierigheid, bijna liever
niet zou geweten hebben. 't Was alweer door Emmatje gekomen, die sinds een tijd
bijzonder veel die kant op boodschappen werd uitgezonden.
- Ha, moeder, had het kind op een avond gezeid, - wa zoe menier Florimond doar
wel te doen hên, in da huis woar dat Euzenie heur koamer hee?
- Watte? wa vertelde gij doar? had Jeannette verbaasd uitgeroepen.
- Ha! da 'k er hem van den oavend zien binne goan hè, mee zijne velo.
Plotseling was voor Jeannette een licht opgegaan. Wel Hiere Dzjezus, zou het toch
mogelijk zijn, dat Florimond!... madame Verpoest hare Florimond!... met Euzeke!...
De schrik was er Jeannette van aan 't hart geslagen!... O! als madame Verpoest dát
hoorde... en misschien ging denken dat zij, Jeannette, ervan geweten had en het voor
haar geheim
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hield...! De ontdane Jeannette zag reeds het allerergste gebeuren: uitgescholden,
weggezonden, haar betrekking kwijt...! en uitzinnig van angst, met dreigend-gebalde
vuisten, vloog zij naar haar stomverbaasd-verschrikt meisje toe en gilde:
- Verdome! past u op! Gie kijkerigge! Gie klapperigge! Ziet da ge doar aan niemand
van 'n spreekt! Es 't zoake da ge doar 'n woord op uwen atelier of 't es gelijk uuk
woar durft van vertelle, 'k sloa u zu plat as 'n luis!
Het meisje was van ontzetting aan 't schreien gegaan, wist niet, begreep niet waarom
haar moeder zich daar zo vreselijk voor opwond. En al had zij vast beloofd er geen
woord over te zullen reppen, toch leefde Jeannette in voortdurende vrees, dat het nu
tot een plotselinge uitbarsting zou komen. Voor geen geld zou ze nog over de
Citadellaan te krijgen zijn. Voor een mogelijke ontmoeting met Florimond en Euzeke
zou ze straten zijn omgelopen.
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XII
Met Florimond en Euzeke was het langzamerhand weer tot rust gekomen. Euzeke
had verder niets meer van madame Verpoest gemerkt of gehoord; en nu zijn moeder
over haar ontdekking in huis niet meer sprak, was ook Florimond van lieverlede tot
de conclusie geraakt, dat zij er niet meer aan dacht.
Met een langzaam terugkerend gevoel van veiligheid kwam hij dagelijks weer in
het huisje van de Citadellaan en sleet er de lange, blijde uren van het innig-verliefd
samenzijn. Af en toe zelfs bleef hij weer, als vroeger, bij haar souperen en ging soms
ook 's avonds met haar wandelen, buiten de stad. Dan Uepen zij omarmd in de
schemering langs de kronkelende oevers van de Leie, naar het Patijntjen, naar 't
Snepken, naar het Anker, tot aan Afsnee soms, waar Euzeke voor 't eerst de broeders
Carbonnelle met de twee lichtekooien had ontmoet; en in 't rustiek geheim van de
loverprieeltjes aan de rand van 't water, aten zij weer, als eertijds, omringd door vele
andere liefdeparen, die in 't groen verscholen zaten, geroosterde paling en rijstpap
met eierkoek. Een enkele maal ontmoetten zij er weer, maar telkens op een afstand
en zonder poging tot intiemere kennismaking, Urbain en Adhémar, die goedkeurend
in 't voorbijgaan naar hun minnarijtje knipoogden, en ook eens, op een avond, - met
welke schrik! maar gelukkig onopgemerkt - Julien met zijn maîtresse en haar twee
kinderen!
Dat was aan 't Anker. Die waren er gekomen in een open rijtuig, dat voor het
guinguetje stond te wachten; en Florimond en Euzeke drongen zich bevend terug in
de donkerste hoek van hun loverprieeltje, in voortdurende angst om ontdekt te worden.
Dat lief van Julien was een zwaar-dikke vrouw met grof,
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rood, vulgair gezicht; en haar kinderen - twee jongetjes - leken op magere, ziekelijke
pieren, zonder enige levensfut. Zij hadden plaatsgenomen aan een wit, rond tafeltje,
midden op het schemerig grasplein tussen de donkere prieeltjes, als een geavoueerd
gezin, dat zich niet meer hoeft te generen; en Julien zat sprakeloos bij een pot bier
zijn lange pijp te roken, terwijl de dikke vrouw, een norse uitdrukking op haar
donkerrood gezicht, elk ogenblik, de twee zielige wurmen, die toch niets misdeden,
vermaande en berispte:
- Allons, tiens-toi droit, vous, met een bonkje op de rug van het jongste; en, tegen
het oudste:
- Qu'est-ce que ça sont pour des manières; être comme ça avec vos doigts dans
votre assiette? Mangez une fois proprement, alleiz. Daarop wendde zij zich naar
Julien: - C'est vrai aussi, 't es nu acht joar, da 'k er aan schoave, aan diene kleine, en
'k en kan der giene wig mee.
- Ha, 'k geluve 't wel, mee azu 'n schoave! zei Julien zonder verpinken.
- Ha, goade gij nu uuk beginne! riep de vrouw woedend wordend. - Past u moar
op, zilde!
En Julien zweeg, ineenkrimpend als een slak in haar huisje. Zij bleven gelukkig
niet lang; Florimond zag zijn broeder met het dienstmeisje afrekenen, en in het
halfduister, pijprokend, naar het wachtend rijtuig teruggaan, zonder zich in 't minst
te bekommeren over de verdere leden van 't gezin, die trouwens ook dadelijk volgden:
de vrouw met ingedrongen nek en fiks-breed spannende corset-rug, de jochies als
twee dunne sprinkhaantjes, met stokkerig-schrale beentjes, smalle schoudertjes en
hoofdjes die te groot en te zwaar en te bol leken, op het tenger stengeltje van de lange
halsjes.
De zomer liep naar zijn eind en op aanrading van Urbain Carbonnelle, die voortdurend
zijn roei-training dirigeerde, had Florimond toch maar besloten zich dat jaar in geen
wedstrijden te wagen. Hij was sterk genoeg geprepareerd, hij kon en zou
hoogstwaarschijnlijk al zijn mededingers overwinnen; maar er waren slechts enkele
courses, en niet eens de belangrijkste meer, in 't verschiet en, na rijp overleg, had
Urbain maar besloten te wachten tot het volgend jaar, om dan in-
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eens, en van in 't begin, de grote slagen, te slaan.
Ondertussen was het eerste trimestriële termijn van de drieduizend frank vervallen,
en vreemd was 't Florimond even te moede geweest toen hij, van 't geleende kapitaal
zelf, die rente moest uitkeren. Het was zo weinig, vergeleken bij de grote som,
waarover hij nog beschikte: honderd zevenentachtig frank vijftig slechts; maar
Florimond dacht even na: over drie maanden zou hij nog eens zo'n bedragje te betalen
hebben, en dan nog eens, en dan nog eens, en zo verder, tot eindelijk de datum daar
zou zijn, waarop hij het kapitaal zelf: de drieduizend frank zou terug hoeven te geven!
Hoe moest dat gebeuren? Waar zou hij 't vandaan halen? Of kon er ook iets anders
op gevonden worden? Nog een paar jaar verlenging van crediet, tegen nóg hogere
rente; en die stijgende rente steeds broksgewijs uit het geleende kapitaal aangezuiverd?
Maar hoe en waar zou het dan eindigen? Even begreep hij helder, dat in een minimum
van tijd de ganse geleende som als rente zou uitgekeerd moeten worden, terwijl hij
voor een zware schuld bleef staan.
Hij dacht er niet dieper over na, hij schoof die sarrende beslommering opzij; hij
schudde 't van zich af en sloot moedwillig zijn ogen voor wat onvermijdelijk komen
zou. In elk geval had hij nog van enkele rustige maanden te genieten, en daarna zou
het zich wel vanzelf op een of andere wijze schikken. Zut! dacht hij, ik trek het mij
niet aan; en vrij als vroeger kwam hij weer bij Euzeke, en samen richtten zij, in
sensueel-verliefde intimiteit, lekkere snoep-partijtjes op haar kamer in.
- Ge 'n moet nie schuw mier zijn, herhaalde hij nu en dan. - Doar 'n wordt thuis
nuunt van u mier gesproke. Zet moar schune weer u blommekes buite.
- 't Es nu te koud geworde, streelde zij, door zijn eigen veiligheidsgevoel ook weer
gans gerustgesteld. - Te noaste joare, als 't God belieft, mee d'ieste woarme doage
van de lente, zal 'k ze were buite zette.
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XIII
Eens, op een late najaarsavond, toen Florimond het huis van de Citadellaan verliet,
klaar om op zijn rijwiel te stijgen, hield hij zich even in, en staarde, aarzelend en
wantrouwig, vlak vóór het huis, naar een donkere, zware vrouwengestalte, die zich
langzaam, bij een lantaren, onder de half ontbladerde boomkruinen, als een schaduw
voortbewoog. - Wie was dat? Kende hij die niet? Stond die daar niet op hem te loeren,
te wachten?
Hij tilde zijn voet van de trapper af, liep stilletjes, met inspanning kijkend, zijn
fiets aan de hand, schuins in de richting van de schaduw toe.
Plotseling keerde de schaduw zich naar hem om en bleef palstil staan.
- O! schrikte hij en herkende zijn moeder.
- Mama! Wa doede gij hier zu loate? riep hij.
- Ha, loat mij liever vroage wa datte gij hier zu loate doet? zei bevend van toorn
madame Verpoest, haar beide zware knuisten op haar brede heupen drukkend. Maar
plotseling wanhopig, met snikken in de stem:
- Wel, Florimond! Florimond! Dát 'n hoa 'k van u toch nie gedacht! Mij azu
bedriege! klaagde zij.
't Werd eensklaps koud als ijs in hem en een hele poos kon hij geen woord
uitbrengen. Hij dacht er geen ogenblik aan om af te strijden, om te loochenen; hij
voelde zich als een muis in de val gevangen; en hij liep daar even dof en dom met
zijn rijwiel aan de hand naast zijn moeder, als een slachtoffer wachtend wat nu komen
zou. Hij blies zijn fietslantaarntje uit, zonder te weten waarom; hij zuchtte een paar
maal en schudde 't hoofd; hij keek, met open mond en wijdangstige ogen, in het
duister naar zijn moeder die, van haar emotie wat bijgekomen, gejaagd-hijgend en
waggelend, hem
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nu met de scherpste verwijten overlaadde. Eindelijk kreeg hij 't spraakvermogen
weer, kuchte en antwoordde, zonder overtuiging, met gedempte, matte stem:
- Ha, 'k 'n doe ekik nie mier als Julien,... en nog vele andere...!
- Ha, 't es nog 'n schune excuse! riep verontwaardigd madame Verpoest. - Watte!
lijk Julien! Ha, 't zal nog al betere!
- 't Es toch de woarheid, meende Florimond.
- Ha, als gij iemand in 't woater ziet sprijnge, moede gij da doarveure noardoen!
kreet madame Verpoest.
Florimond wist weer niet wat te antwoorden. Hij voelde zich doodvernederd en
ongelukkig. Al het vrolijke, vrije, levenslustige en verrassende van de laatste maanden
lag plotseling als een luchtkasteel voor hem in puin gestort. Hij voelde eensklaps
een ontzettende afstand tussen hem en Euzeke. Eén enkel ogenblik, één enkele
gebeurtenis, kort en ruw als een slag, en alles was ineens vernietigd. Wat moest er
nu gebeuren?...
Plotseling afbreken? Maar kón dat, sterk en innig als hij reeds aan haar verbonden
was? Zijn hart bonsde, tranen kwamen in zijn ogen, hij was geheel ontredderd,
radeloos, tot denken onbekwaam, vooral in de benauwende tegenwoordigheid van
zijn moeder, waar hij nu toch het een of het ander moest tegen zeggen, en die hij
weer naar huis moest zien te krijgen, zo ver, in de donkere nacht, zonder nog enig
vervoermiddel in hun bereik. Hij hoorde haar lastiger hijgen en zwoegen, en hij kreeg
medelijden met haar; zij was toch zijn moeder en wat ze gedaan had - hem bespieden
- deed ze toch, van háár standpunt, uit moederangst en moederliefde. Een scherpe
wroeging knaagde aan zijn ziel en, om haar althans de lichamelijke vermoeienis van
die lange, droeve tocht zoveel mogelijk te verzachten, stelde hij voor, op stille, bijna
tedere toon:
- Maatje, pak tenminste 'n voiture om were noar huis te goan. Kijk we zijn hier
aan 'n huurhouwer. Loat hem mij opbelle.
- Hawèl joa, bel moar, 'k 'n kán nie mier, hijgde madame Verpoest.
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Florimond belde, hard, met zenuwschokkende hand.
Na een poosje werd de koetspoort geopend en een half aangeklede stalknecht stak
het hoofd naar buiten.
- Keunde die dame direct noar heur huis voere? vroeg Florimond.
- Bah joa, meniere. Woar moe ze noartoe?
Florimond gaf 't adres. De knecht spoedde zich heen en enkele minuten later stond
het rijtuig klaar.
- En gij dan? vroeg madame Verpoest tot haar zoon, toen zij in 't rijtuig zat.
- Ik goa 'k op mijne velo, ne woar, maatje?
- Ge goat toch nie elders mier, ne woar? angstigde streng madame Verpoest.
- Nie nien ik, ma, 'k zal zu gauwe of nog ier thuis zijn als ge gij.
In snelle draf ratelde 't rijtuig weg.
- Oh! mon Dieu! mon Dieu! mon Dieu! zuchtte Florimond, de hand even voor zijn
ogen, alsof hij duizelig ging worden.
Bevend ontstak hij zijn fietslantaarntje en reed ook weg.
- Wa moe 'k nu doen! Wa moe 'k nu doen! dacht hij voortdurend in zijn hopeloze
ontreddering.
Zijn moeder was reeds thuis toen hij aankwam. Allen waren slapen en zij stond
hem in de halfduistere gang op te wachten. - We 'n zullen er nu nie mier van spreke,
fluisterde zij; - moar veur da 'k noar mijn bedde goa moede mij belove da ge doar
goat van afzien.
Florimond aarzelde. Het kón, het wilde hem over de lippen niet, omdat hij zich
onbekwaam voelde zijn belofte te houden.
- 'k Zal probere, antwoordde hij, 't hoofd buigend.
- Da 'n es gien belofte, zei madame Verpoest, - 'k moe 'n zeker antwoord hên, ier
da 'k noar mijn bedde goa.
- 'k 'n Kán niet, maatje, 'k 'n kán niet! snikte Florimond het plotseling uit.
- St! sst! sst! suste madame Verpoest door zijn geluid geschrokken. - Gien laweit.
De ander 'n moen da nie wete. Ala, we zullen er nu van zwijge. Sloapt er nen nacht
op en zeg mij morge, da ge wijs zult worde. Ala, bonsoir...
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Hij zoende zijn moeder met natte wangen en zag haar neerslachtig-zuchtend de trap
opwaggelen.
- Qu'est-ce que c'est que ça, m'man, tout ce bruit dans la maison? riep plotseling
van boven Paulkes schrille stem.
- Wilde gij ne kier zwijge, joa g', en ziere noar uw bedde goan! bromde
verontwaardigd madame Verpoest.
Een deur sloeg dicht en weer werd het heel stil in huis.
Florimond draaide 't traplichtje uit en daalde loom beneden, naar de
kelderverdieping, in het laag vertrek waar zijn bed naast dat stond van zijn vader.
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XIV
De ganse nacht lag Florimond te woelen, te tobben en te denken, onophoudelijk van
de ene veronderstelling, van het ene besluit in het andere vallend. Hoe was zijn mama
daar toch achter gekomen? Wie had het haar gezegd en wie had hem verklikt? Ach!
't kwam er nu minder op aan; hij zelf was roekeloos genoeg omgegaan om zich te
verraden. Zij wist het, dát was 't erge van de zaak en 't veranderde de ganse toestand.
Maar nu? Afbreken kon hij niet, dat voelde hij. Misschien, onder gunstiger
omstandigheden, langzaam aan, geleidelijk, stuksgewijze en als vanzelf als 't ware,
zou het hem mogelijk geweest zijn. Doch zo ineens, zo van 't een ogenblik tot het
ander, zo hard, zo ruw, zo onverwacht en onbarmhartig, zonder een voorbereidende
aanleiding, zoals zijn moeder het verlangde; neen, hij wou niet, hij kón niet, hij voelde
dat hij dit onmenselijk recht niet had. En na lang strijden met zichzelf, vol tegenzin
en spijt, besloot hij eindelijk tot het, in zijn omstandigheden gedwongen, enig
mogelijke en onvermijdelijke: zeggen dat hij afgebroken had en toch voort heimelijk
en bedrieglijk, met de grootste omzichtigheid, bij Euzeke blijven komen.
Met dat dubbelhartig besluit stond hij op. Hij wachtte tot hij met zijn moeder alleen
was en zei het haar, de ogen vol schaamte ten gronde, het hart vol vernederende
smart en wroeging.
- Joa moar, zal 't zeker zijn? vroeg streng madame Verpoest, hem wantrouwend
aankijkend.
- Joa 't, loog hij dof; en hij haastte zich weg naar zijn kantoor.
Madame Verpoest liep hem nog even na.
- Joa moar, hedde gij gien schuld gemoakt veur da schaveil?
- N... nien ik, ma, loog hij opnieuw, bevend van inwendige
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gramschap voor dat honend woord, zonder het te durven uiten.
- Ha, woarvan leefde ze zij dan, in zulk 'n huis? op zulk 'n koamer?
- Van heur wirk, ma. Ze wirkt hule doage.
- Ha, joa ze zeker! Schuun wirk, peis ik: heur mee ander mannevolk bezig houwe,
woar da ze geld van krijgt, 'lijk of die soorten altijd doen! schimpte minachtend
madame Verpoest.
- Zwijg, mama! 't En es gien woar! Ge 'n weet gij da nie! riep hij eensklaps
woedend.
Madame Verpoest drong niet aan. Zij voelde 't gevaar om zich nu nog te scherp
over Euzeke uit te laten.
Zij liet hem gaan, vuurrood, bijtend op zijn lippen, met tranen in zijn ogen van
verontwaardiging en spijt.
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XV
't Was zonderling; maar wat madame Verpoest door dwang niet in staat was geweest
te bewerken: de scheiding van Florimond en Euzeke, dreigde nu langzamerhand
vanzelf te gebeuren, door de enkele macht van de toestand, in zijn gewijzigde
omstandigheden.
Zo spoedig mogelijk na de nachtelijke scène met zijn moeder, had Florimond
Euzeke dringend genoodzaakt naar een heel andere kant van de stad te verhuizen.
Maar zij konden niet zo dadelijk iets geschikts vinden, en Euzeke had zich moeten
tevreden houden met twee sombere, triestige kamertjes op een eerste verdieping, in
de Holstraat.
Daar voelde Euzeke nu ook de vrolijkheid en vrijheid van zich afwijken. Florimond
had haar ten strengste verboden nog bloempjes aan haar raam te zetten, en dát, en 't
ongewone van haar nieuwe omgeving, en de voortdurende onzekerheid en onrust,
brachten haar dikwijls in gedrukte en weemoedige stemming. Zij voelde zich daar
gevangen, opgesloten. In plaats van de hoge, heerlijke ruimte boven de wuivende en
suizende kruinen in het Stadspark, zag zij niets, voor en achter, dan trieste
huizenraampjes, waarachter sjouwerige mensen dagen lang over hun werk gebogen
zaten; en telkens als zij op de straat kwam, keek zij schuw en schuchter om zich
heen, of haar soms iemand volgde of bespiedde. De bezoeken en de stemming van
Florimond waren nu ook niet meer van die aard, om haar gemoed op te beuren en
haar lange, zwaar drukkende eenzaamheid te verblijden. Hij kwam haastig, gejaagd,
zenuwachtig, geprikkeld, soms op de vreemdste, meest onverwachte uren, die haar
dwongen haast bestendig thuis te blijven, wilde zij hem niet mislopen. Hij had geen
rust bij haar, hij voelde er zich op zijn gemak niet meer, hij keek angstig naar de
klok, verstrooid, bekommerd,
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't gezicht betrokken en de wenkbrauwen pijnlijk gefronst; en zijn heengaan, evenals
zijn komst, leken op een schuwe vlucht, met benauwde blikken rechts en links over
de hele lengte van de stille straat. Van samen nog eens uit te gaan, van een of ander
gezellig partijtje met hun beiden in de verliefde intimiteit van ergens een eenzaam
buitenrestaurantje, was in 't geheel geen sprake meer.
Zo liep de lange, grijze winter kleurloos-treurig heen. Euzeke verbleekte,
vermagerde, en een gedrukte expressie kwam in haar zachte ogen. Zij kwijnde, als
een plantje zonder licht noch lucht; haar eetlust nam af en haar stem, die vroeger zo
helder in zang en gelach kon opgalmen, kreeg een moede, slepend-matte intonatie.
Zij had geen vreugd, geen geestdrift om hem te zien komen; zij had geen smart, geen
leed om hem te zien vertrekken. 't Bleef aldoor dof en stil in haar sinds zij gevangen
zat; en dat doffe en dat stille, dat zwijgend koesteren van eigen wee, kreeg voor haar
een soort van ziekelijke bekoring, waaraan zij zonder weerstandskracht zich overgaf.
Intussen had Florimond aan Urbain Carbonnelle een tweede en een derde maal de
zware rente van de drieduizend frank betaald, en de tijd naderde dat hij weldra het
vierde kwartaal zou aan te zuiveren hebben. De datum naderde en 't geld was bijna
op! Hij had nauwelijks genoeg om er met hun beiden van te leven tot de dag, waarop
hij de gehele som zou moeten uitkeren. Die geduchte gebeurtenis lag voor hem in 't
verschiet als een wijde afgrond, waarin hij fataal moest verzinken. Hoe kon hij 't
geleende teruggeven? Waar zou hij 't vandaan halen? 't Was hem onmogelijk,
onmogelijk!
In zijn toenemende radeloosheid vond hij er niets anders op dan ronduit aan Urbain
te biechten en om verlenging van crediet te smeken.
- Comment! Comment! riep deze met star-verbaasde ogen. - Vous deites que vous
ne saurez pas rendre l'argent! Ah! vous devez le rendre, mort cher. Moi je ne sais
pas autrement de chemin avec ça.
- Est-ce qu'on ne saurait pas rallonger le crédit? smeekte Florimond bedeesd.
- Ha! dat 'n wete 'k ik nie, zilde, zei Urbain ongeduldig schokschouderend. - Vous
me mettez joliment dans des nids,
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savez-vous? Qu'est-ce que je dois dire, moi, au donneur d'argent, quand je le lui
rapporterai les mains vides?
Florimond wist het ook niet. Ongelukkig en beschaamd stond hij daar voor Urbain
te talmen, zijn ogen ten gronde.
Urbain keek hem streng aan. Urbain was niet tevreden over Florimond. Met de
eerste, schone lentedagen was de training in de Club Nautique hernomen en Urbain
had met teleurstelling en wrevel vastgesteld, dat Florimond, van wie hij dat jaar alles
verwachtte, in 't geheel niet voldeed. Er zat geen fut meer in zijn aanslag, hij roeide
slecht, hij was direct vermoeid en buiten adem en zo weinig ‘en forme’, dat hij niet
eens op de eerste regatten van 't seizoen, te Kluizen-Terdonk, waar al de roeiers van
het land, ten aanzien van duizenden en duizenden geestdriftige toeschouwers, hun
respectieve krachten kwamen polsen, had mee kunnen doen. 't Was een vernedering
geweest voor hem en voor zijn ‘trainer.’ De gehele Club had erom gegrinnikt en
ermee gespot; en Urbain was heel kwaad geworden en had Florimond de bitterste
verwijten niet gespaard.
- Voilà ce qu'on devient, quand on court trop les femmes! had hij verwoed
uitgeroepen: - une loque! une moule!
Hij herhaalde 't hem opnieuw nu, en nóg strenger, bij die aanvraag om verlenging
van crediet; hij raadde hem ten sterkste aan, plotseling, en zonder enig uitstel, met
Euzeke af te breken, om weer, terwijl het nog niet te laat was, de oude van vroeger
te worden.
- Vous devez savoir ce que vous faites, zei hij ruw-berispend, - mais moi je ne
m'attire pas de vous trouver encore d'argent, si c'est pour le brasser avec des femmes
et venir ramer comme une moule.
- Accordez-moi encore quelques semaines et vous verrez que je tire mieux, beloofde
Florimond, de zaak waarover het eigenlijk ging, aldus ontwijkend.
- Je ne promets rien, besloot Urbain bits.
Toen Florimond, die zelfde avond, in aller haast, even bij Euzeke kwam binnensluipen,
trof hij haar in tranen aan.
- Wa es dá nu! riep hij bars, nog gans ontstemd door het gesprek met Urbain.
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Euzeke gaf eerst geen antwoord. Zij bleef roerloos zitten in de droeve schemering
bij het kleine raampje, een vaag-blanke verschijning in haar kort, wit jakje, met het
donker neergebukte hoofd, dat akelig in haar voor het gezicht geslagen handen op
en neer schokte.
- Hawèl? riep hij ongeduldig, met de voet stampend.
Zij schrikte op; en klaaglijk, met toonloze stem:
- 't Es mis mee mij, zilde...
Zijn wenkbrauwen trokken ineen, zijn ogen staarden strak op haar, als niet
begrijpend.
- Hoe, mis? Wa wilde gij doarmee zegge?
- Da 'k moe ne kleine krijge! snikte ze 't plotseling uit.
- Van mij! gilde hij, instinctmatig, als onnozel.
- Ha nie, zeker! 't Zal zeker van 'n ander zijn!
Er was een ogenblik volkomen, benauwende stilte. Florimond voelde 't eensklaps
in zijn hoofd hameren en ruisen, alsof hij duizelig ging worden. 't Was of er plotseling
iets om hem heen was ingestort, en of hij daar in al zijn akeligheid alleen stond,
alleen, moederziel alleen met haar, die hem de rampspoedige gebeurtenis kwam mee
te delen.
- Nom de Dieu! slaakte hij eindelijk. - Nom de Dieu!
En plots daarop, veel stiller, zachter:
- Euzeke!... Euzenie!... zeg, Euzeke, 't 'n es gien woar, hé? 't Zijn leugens?
- 'k Weinste dat 't woar woare, dat 't leugens zijn! snikte zij. - Ha joa moar,
verdome! riep hij plotseling weer wild overweldigd. - Wa moen we wij doar mee
doen! Ha, da es onz' duud! onz' duud! onz' duud!...
Toen hij die avond weer laat thuis kwam, liep hij strompelend, met onvaste
schreden in de kelderkeuken binnen, waar de gehele familie nog om de lamp vergaderd
zat. Zijn gezicht zag vuurrood, zijn ogen stonden flets en waterig, een dwaze glimlach
zweefde om zijn lippen.
- Van woar komde gij zu loate? Wa hedde gij gedoan! riep madame Verpoest hem,
met achterdochtige blik van het hoofd tot de voeten opnemend.
- 'k Hè 'n beetsen in de Gambreinus gezete mee Urbain en Adhémar Carbonnelle,
brabbelde hij, met dikke tong en dwaze lach.
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Allen nu keken hem strak aan, merkten dat hij aangeschoten was. 't Was nog de
allereerste maal dat hij in zo'n toestand naar huis kwam. Verpoest draaide zijn grote,
angstige visogen naar hem toe, wilde iets zeggen, dat in een machteloos gebroddel
van zijn lamme tong verwarde; Julien grinnikte, en kuchte een hm! hm! op plompe
schimptoon; Paulke, verblekend, keek haar jongste broeder aan met grote,
verwonderde ogen, alsof zij niet goed begreep; en Marina werd rood en zette een
streng en hoog gezicht, met toegeknepen mond en beledigde uitdrukking.
- 'k Mag ik toch wel 'n pijntsje bier pakke ne woar, in de Gambreinus, mee Urbain
en Adhémar? brabbelde Florimond weer, met zijn dwaze lach, in de algemene
benauwende stilte. - Joa joa g'; en wel 'n stuk of tienen uuk! gekscheerde plomp
Julien.
De oude Verpoest bewoog zich machteloos in zijn leunstoel en zijn verwilderde
ogen hadden een tragisch-wanhopige uitdrukking.
- Ala, 't es nu genoeg, zilde. Goa moar noar uw bedde, zei koel-verontwaardigd
madame Verpoest.
- Wel e wel... maatje... wel e wel... maatje, 'k goa ik noar mijn bedde, leuterde
Florimond. - Kom paatje, we goan te goare noar ons bedde.
Hij struikelde naar Verpoest toe en wilde zijn fauteuil verrollen, zoals hij elke
avond deed. Maar de oude, zieke man slaakte een zuchtkreet, en eensklaps zag men
grote, dikke tranen langs zijn wangen glijden.
- Blijf doar af! riep madame Verpoest woedend. - 'k Zal dien oarmen duts zelve
noar zijn bedde doen.
- Paatje!... paatje! ge 'n meug nie kwoa zijn! vloog Florimond naar zijn vader toe.
En, plotseling zelf in tranen uitbarstend, kuste hij vurig de dikke, lamme, slaphangende
hand van de zieke.
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XVI
- Pourquoi c' que vous ne faites pas comme nous, imbécile, quand vous avez besoin
d'une femme? bromde Urbain enkele dagen later tegen Florimond, die hij gedrukt
en lusteloos bij de ingang van de Glub Nautique ontmoette. - Nous nous garderons
bien de nous coller comme vous, pour n'avoir plus de repos dans sa vie. Si nous
avons besoin d'une, nous allons où elles sont à trouver. Suivez notre exempel et vous
serez content.
Florimond, nog steeds onder de wanhoop van Euzekes mededeling, begreep niet
duidelijk welk ‘exempel’ Urbain hem wenste te zien volgen.
- Allons, je vous piloteraï, zei Urbain. - Da spel moet eindigen mee u. Teneiz:
achter uw entrainement zulle we te goare goan souperen en 'k zal u ne kier de wig
tuge.
- Ouais mais, qu'est-ce qu'on dira à la maison? aarzelde Florimond.
- Voulez-vous que je téléphone? Ala, ge zijt percies 'n klein kind geworde. En
vastberaden stapte Urbain naar het telefoontoestel.
- Avec queï ai-je l'honneur? vroeg hij, toen hij aansluiting gekregen had... - Avec
madame Verpoest? Ah! très bien... Madame, c'est pour vous dire si vous trouvez bon
que Florimond reste souper ce soir avec moi? Plaît-il, madame?... Ouais, ouais, soyez
tranquille, j'aurai soin de lui... Ouais, ouais, c'est parce qu'il deviendrait trop tard,
savez-vous. Il doit s'entraîner à fond aujourd'hui. Bonjour, madame Verpoest, merci
bien et les compliments à monsieur Verpoest, s'il vous plaît.
- Voilà, zei hij afbellend. - Zu lank duurt datte. Allons, une course à fond main'nant
et ensuite le plaisir.
Florimond ging zich gedwee verkleden en stapte in zijn boot-
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je. Het voorstel was hem niet vijandig. Hij had sterk behoefte aan enige afleiding.
Hij was volkomen nog in het onzekere, wat hij wel met Euzeke zou aanvangen; maar
't moest hem eens uit 't hoofd; hij moest het eens vergeten, eens met heel iets anders
in aanraking komen. Tamelijk opgewekt roeide hij weg en Urbain volgde hem, op
zijn rijwiel, eerst langs de Coupure en dan verder langs de Groendreef, buiten de
stad, in de richting van Mariakerke. Vlak voor het Geuzenkerkhof stapte Urbain af,
terwijl Florimond even zijn riemen liet drijven, keek op zijn horloge, riep: - Attention!
en avant partout! Parteiz!... en de pijlfijne skiff schoot weg, in de vlugge, ritmische
cadans van de glinsterende riemslagen. - Bravo! C'est bien ça! Conservez cette allure
jusqu'au bout! gilde Urbain hem nog na; en toen Florimond weldra uit het zicht was,
ging hij zitten op de rand van het kanaal, in 't gras, en stak een sigaar op.
Na enkele minuten zag Urbain heel in de verte de vlug-flikkerende riemslagen
terugkomen. - Nom de Dieu! déjà! riep hij halfluid op zijn horloge kijkend. Hij sprong
op, wipte op zijn wiel, trapte uit al zijn macht Florimond tegemoet, zwenkte om toen
hij vlak tegenover hem was en volgde weer de roeier, gillend zo hard als hij kon:
- Bravo! Bravo! Superbe, nom de Dieu! Continueiz! Continueiz! Encore deux
cents mètres!
Nieuwsgierigen kwamen naar 't kanaal gelopen, bleven daar staan in dichte groepen,
juichten op hun beurt: Bravo! Bravo! terwijl Florimond vuurrood, zweetdruipend,
zich met zijn volle kracht inspande. Bij iedere riemslag helde zijn ganse lichaam
achterover, de spieren bochelden op zijn sterke, bruingebrande armen en zijn mond
hing hijgend open, zwoegend als een blaasbalg.
- Stop! schreeuwde Urbain toen hij eindelijk weer aan zijn vertrekpunt was; en hij
riep hem 't resultaat toe, dat schitterend was, mooier dan hij ooit gedaan had.
- Voyez-vous bien que vous savez encore! juichte Urbain als vreugdedronken; en
langzaam keerden zij terug naar de Club, Florimond in de boot, afgemat, zijn witte,
wollen trui los om de hals en de schouders geslagen, Urbain heel zachtjes wielerend
langs de oever, vol mooie, plannen weer van wedden-
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schappen en veel geld verdienen, met de door hem geheim gehouden kracht van
Florimond.
Even voor halfacht waren zij samen op de Kouter, klaar om in 't Caveautje te gaan
souperen. Maar juist toen zij langs de Excelsior-Bodega voorbijkwamen, hoorden
zij een: Pst! hé! achter hun rug; en omkijkend, ontwaarden zij daar buiten, op 't terras,
Urbains broeder Adhémar, die er, bij een overeindstaand tonnetje, met een glas port
voor zich te luieren zat.
- Tiens, c'est une idée, prenons aussi d'abord un porto, zei Urbain.
Zij namen plaats naast Adhémar en bestelden twee glazen.
- Ousque vous alliez? vroeg Adhémar.
- Souper, au Caveau.
- Tiens, j'ai aussi envie d'aller souper; je vais avec. Voulonsnous d'abord jouer nos
verres?
C'est bien, zei Urbain; en hij riep om de dobbelstenen.
Zij speelden ‘poker’. Enkele slagen en de drie glazen waren voor Florimonds
rekening.
- Prenons encore un verre, zei Urbain. En hij riep naar binnen.
- Léion, encore trois Royal!
- Bien, mesieu! klonk van ver, op een zangvooisje, de stem van de bediende.
- Léion! riep op zijn beurt Adhémar, zich half omkerend, - moi j'ai encore un verre
de bon, d'avant-hier, savez-vous? Apportez-moi plutôt un paquet de cigarettes avec,
d'un franc, alors nous sommes égal.
De garçon, in kraakzindelijk, kort witlinnen vestje, bracht de glazen.
- Eh bien; Léion, et mes cigatettes? vroeg Adhémar.
- Nous sommes sans, mesieu, bekende de bediende met een verlegen uitdrukking.
- Ah! c'est du propre ça, dans un Bodega! bromde Adhémar.
- Que voulez-vous, mesieu, excuseerde zich de kelner: - quelquefois, au plus que
le patron en commande, des cigarettes, au plus ils sont vite partis.
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Adhémar drong niet aan, en weer ratelden de dobbelstenen. Ditmaal was 't Adhémar
die verloor.
- Allons! je veux aussi avoir mon tour, zei Urbain. En hij bestelde nóg drie glazen.
Maar hij verloor niet en nog eens viel 't op Florimond.
- Nondedome! déjà six verres à mes guêtres! zei deze, zuurlachend.
- Je vous joue mes trois! stelde Adhémar voor.
- Bon.
Het duurde niet lang of Florimond had alle negen de glazen te betalen.
Hij haalde bezorgd zijn portefeuille te voorschijn om af te rekenen.
- Mais non, laissez pour tout à l'heure, zei Urbain. - Nous revenons ici après le
souper prendre le caféï et la liqueur et nous jouerons à qui perd tout. - Léion, nous
revenons, savez-vous?
- Bien mesieu! zong de vriendelijke stem van de bediende. Florimond stopte
beteuterd de portefeuille weer in zijn zak en zij gingen souperen.
Een gevoel van zacht-gezellig welbehagen soesde weldra stilbedwelmend door
Florimonds gehele lichaam. Weg was voorlopig de drukkende herinnering aan Euzeke
en de kwelling van hun toestand; hij voelde zich eensklaps verlost, bevrijd, zonder
knellende banden, vrij zoals hij vroeger was geweest en altijd moeten blijven had.
Wat hadden zij schoon gelijk, Urbain en Adhémar, dat zij zich nooit vast aan één
enkele vrouw wilden hechten! Zij kenden al 't genot van de liefde zonder een der
wederwaardigheden, en zo had hij 't ook moeten doen, stommerik die hij was, in
plaats van zich geheel en al te verslingeren aan die éne, die van lieverlede een zo
zware last voor hem geworden was. Zij leefden als koningen, als pasja's in een harem.
Urbain droeg op zijn zelfbewust en knap gezicht met volle donkerbruine baard al de
serene trots van een aangebeden heerser; en zelfs die crétin Adhémar, met zijn schrale
schoudertjes, zijn waterige gluipoogjes en zijn lange rode neus, had over zich iets
los, iets onbezorgds en rustigs, dat de zoveel knappere en sterkere Florimond hem
heimelijk benijdde.
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Zij aten lekkere en prikkelende dingen, en gingen dan weer in de Excelsior, waar zij,
onder het roken van grote, fijne sigaren, koffie en likeur gebruikten. Opnieuw werden
de dobbelstenen gevraagd; en nu zwenkte de kans heen en weer, met afwisselende
sprongen vol emotie, tot eindelijk, na een allerlaatste worp van hoogste spanning,
het gehele boeltje voor rekening van Adhémar kwam te staan. Glazen port, souper,
koffie, likeuren en dure sigaren, alles, alles had hij te betalen.
Hij lachte even met een zuur gezicht en 't scheen alsof zijn neus nog langer en nog
roder werd, terwijl hij, onder de pasja-spotblik van Urbain, zijn portemonnaie
uithaalde.
Florimond voelde zich nu helemaal op zijn gemak en thuis in 't fuifpartijtje. Het
geld - zijn grootste zorg - scheen hem eensklaps veel minder belang en waarde te
hebben. 't Leek hem iets lichts, iets dat zo gemakkelijk te bekomen was als het
gemakkelijk was om te verteren; iets dat geschapen was, niet om de mensen te
kwellen, maar alleen om de mensen genot en geluk te verschaffen. De zware som
die hij weldra terug zou moeten geven, och, het stond volstrekt niet meer als een
schrikbeeld en een dreiging vóór zijn geest; er zou iets op gevonden worden, wát
wist hij niet, maar 't een of 't ander, iets waarover hij zich nu nog niet te bekommeren
had,... en ook met Euzeke zou iets gevonden worden, dat moest, dat kon niet anders,
dat was alles veel, véél minder erg dan hij 't zich in de eerste uren van wanhopige
zwaarmoedigheid had voorgesteld. Hij was een ietsje door de drank beneveld en
bedwelmd, maar zacht, vrolijk, behaaglijk, bedwelmd, bedwelmd met frisroze wangen
en tintelende ogen, en toen Urbain weldra voorstelde: - Eh bien, allons voir les
femmes, main'nant! was hij de eerste op en klaar, lustig, stoutmoedig, bereid om 't
even met welke vrouw de laatste smart-en-wroegingsschim van Euzekes verwijtende
herinnering te verjagen.
Door de zuinig verlichte, reeds stil wordende straten, kwamen zij in een nauwe,
lange, kronkelende steeg. Florimonds hart klopte wel een beetje sneller dan
gewoonlijk. Veel had hij over die gelegenheden horen vertellen, maar zelf was hij
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er nog nooit geweest. Urbain ging kalm voor, zwaar dampend aan zijn lekkere sigaar,
luid pratend, geheel op zijn gemak, als een die daar dagelijks thuishoort. Adhémar
liep ietwat sukkelend, met gebogen hoofd, wel enigszins gedrukt onder zijn zwaar
verlies in de Excelsior. En Florimonds hart joeg steeds gejaagder, naarmate zij dichter
naderden tot een matwitte lantaren boven de deur van een huis, dat Urbain hem van
ver deed opmerken. Zij gingen naar de vrouwen toe en de herinnering aan Euzeke
knaagde eventjes weer heel scherp in zijn binnenste. Hij had zich wel plotseling
willen omkeren en vluchten; maar hij beet op zijn lippen en hield zich goed, ter wille
van Urbain en Adhémar.
Zij kwamen aan de deur, die openstond. Vlak tegenover, in 't duister, bevond zich
een politieagent. Zijn helm glom dof onder het schijnsel van de lantaren, terwijl hij
met trage, hol klinkende stap eventjes op en neer liep. Hij groette bescheiden, met
een militair saluut, Urbain, die hij zeker herkende en kwam weer, als op wacht,
tegenover de open deur staan, terwijl de jongelui binnentraden.
Zij stapten drie treden op, duwden, in de gang, een matglazen portaaldeur open,
sloten die weer, volgden verder de lange, smalle gang, die onder hun voetstappen
weergalmde. Een zijdeur werd opengerukt, een vrouwenhoofd helde voorover, jong,
blond, met kroezelharen, vlug kijkend, met vrijpostige blik, een sigaret in de mond.
Zij trok zich ijlings terug, riep iets naar binnen, vertoonde zich opnieuw, in haar volle
gestalte, een geijkte glimlach van verrassing op haar aangezicht.
- Bonsoir, chéri! groette zij Urbain, hem haar lippen reikend. Hij zoende haar en
omarmd trad ze met hem voorop, door Adhémar en Florimond gevolgd.
Florimond, oogknippend tegen de schelle klaarte daarbinnen, zag nog twee andere
vrouwen: een statige matrone van plantureus-middelbare leeftijd, met spannend
corset om de zware buste en weelderige, geelgeverfde haren; en een jonge bruine,
met bleek, rond gezicht en grote, donkere ogen, die, achter het buffet met witmarmeren
blad, glazen stond om te spoelen.
- Bonjour, chéri, zei nu ook de matrone, met haar vriende-
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lijkste glimlach Urbain tegemoet komend. En, evenals de jonge blonde, gaf zij hem
een klinkende zoen op de mond. Toen zoende zij ook Adhémar en vóór Florimond
bleef zij even in afwachting staan, hem strak bekijkend met stralende, strelende ogen
en naar hem glimlachend met haar vlezige, roodgeverfde lippen.
Urbain deed de voorstelling:
- Christine, je te présente notre ami Florimond. C'est un gentil garçon; mais il est
marié, savez-vous?
- Oo! riep de matrone op een klaagtoon. Maar dadelijk daarop, troostend,
rechtstreeks tot Florimond:
- Ça ne fait rien, mon chéri, nous te consolerons. En meteen kwam ze naar hem
toe en plakte ook hem een hartstochtelijke zoen op de mond.
Florimond rilde, trok zich onwillekeurig even achteruit. O! de zoenen, de zachte,
tedere zoenen van Euzeke, wat waren die heel anders! Maar hij vreesde zich blo te
tonen en belachelijk te maken; en op zijn beurt omhelsde hij de zware deerne, en
sloeg haar even een bevende arm om het middel, terwijl hij antwoordde, de blik
verwijtend op Urbain:
- Ce n'est pas vrai que je suis marié, il veut tenir le fou avec moi.
- Quoi donc, alors! Collé? vroeg de rijp-ervaren deerne, de beide handen op zijn
schouders, de stoute ogen in de zijne. Florimond kreeg een vurige kleur en al de
anderen: Urbain en Adhémar, het blonde meisje en de bruine, moesten om zijn
schuchtere bedeesdheid schateren.
- Oh! mon Dieu! qu'il est charmant! Il rougit comme une pucelle! riep Christine.
En eensklaps hem als 't ware onder haar bescherming nemend:
- Taisez-vous, vous autres, c'est mon petit homme et je vous défends de vous
moquer de lui.
Zij gingen zitten. Florimond voelde zich nog niets op zijn gemak, maar hij deed
zijn uiterste best om zich goed te houden. De stevige matrone zat naast hem, dicht
bij hem, haast op zijn schoot, en zij fluisterde hem strelend aan 't oor:
- Qu'est-ce que nous prenons, chéri, un petit verre de champagne?
- Mais ouais, sans doute, n'est-ce pas? aarzelde Florimond,
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schuins naar Urbain en Adhémar omkijkend.
Christine gaf een wenk aan het meisje, dat achter 't buffet stond en dadelijk knalde
een kurk en schuimden de glazen. Het meisje bracht vijf volle bekers op een
presenteerblad.
- Il y a un verre trop court, glimlachte Adhémar de bruine oogjes aan.
Zij huppelde naar het buffet terug, vulde ook háár glas, kwam speciaal met
Adhémar aanklinken, nam plaats heel dicht nevens hem, ook haast op zijn schoot.
De lange, elegante blonde, die Yvonne heette, zat alvast op Urbains knieën en
fluisterde hem giechelend, de linkerarm over zijn schouder, de rechterarm, in de
hoogte, met het brandend sigaretje in de fijne hand, geheime en tedere dingen in 't
oor. Zij keerde de rug naar de anderen en haar buste, door Urbain omarmd, golfde
sierlijk, boven de ferme ronding van haar heupen, tegen hem aan. Het duurde niet
lang of 't bruintje, dat Mignon geheten werd, zat eveneens op de schoot van Adhémar
en stak haar lief gezicht met matte, ronde wangen, tegen zijn lange, rode neus. In de
neus van Adhémar scheen de ganse uitdrukking van zijn gezicht te schuilen. Die
neus lachte, pruilde, treurde, al naar gelang van de omstandigheden, en thans jubelde
hij heel trots op zijn overwinning, met onrustige bewegingen van wellust en genot.
Toen zette ook Christine zich met een plotse ruk op Florimonds knieën en, beide
haar armen om zijn hals geslagen, verdween hij onder haar volume, dat woog en
drukte als een reusachtige last...
Laat was het, hol-laat in de nacht toen zij eindelijk vertrokken. Wat er verder ook
gebeurd was, hing ten slotte slechts als een nevel in Florimonds bedwelmde geest.
Er was nog meer, nog veel meer champagne gekomen, talrijke flessen, - hoeveel wist
hij niet. - Hij herinnerde zich slechts een zoetzure en bittere nasmaak, die hem
onpasselijk had doen worden. Op een gegeven ogenblik had hij zich met de dikke
matrone alleen bevonden in een andere kamer; en daar was 't afschuwelijk geweest,
zij had hem letterlijk overweldigd, en toen hij eindelijk in de gelagkamer terugkwam,
had hij er een hele tijd met haar alleen gezeten, wachtend op Urbain en Adhémar,
die met de andere meisjes verdwenen waren. Toen
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was er weer champagne gedronken en daarna hadden zij allen gezongen, luidkeels
met brallende stemmen. Daarop was een politieagent binnengekomen:
- Meniers, 'n beetse stiller, zilde, gien rustesturijnge, hoorde Florimond hem nog
met bedaarde stem vermanen.
Urbain was naar de agent toegevlogen, had hem met geweld een halve fles
champagne willen doen uitdrinken. Maar de man had beslist geweigerd, was
onmiddellijk in de donkere gang teruggedrongen. Daarop was 't bruine meisje met
de fles hem nagehold en 't ogenblik daarna zonder de fles teruggekeerd. En weer was
er verse champagne besteld.
Toen ze daar reeds lang, uren lang zaten, was plotseling een hele bende jongelui
binnengestormd. Zij waren een tiental, allen in rok, witte das en verlakte schoenen,
en kwamen blijkbaar van een soirée of een bal in de grote wereld. Zij hadden razend
veel lawaai gemaakt zonder iets te gebruiken, met hun paraplu's op het buffet en de
tafels geslagen, de vrouwen de schrik aangejaagd, en 't scheelde niets of er ontstond
een gevecht tussen hen en de drie vrienden. Weer was het bruintje naar buiten om
de agent gelopen, en gezagvoerend ditmaal kwam hij binnen:
- Mesjieurs, pas de batail ici ou j'appelle mes camarad!
Na wat gesmaal en geschimp waren de jongelui uit de chique wereld vertrokken
en triomfantelijk hadden de drie vrienden nóg eens champagne laten komen.
Hoe of 't precies geëindigd was, wist Florimond niet meer. Zijn laatste, enigszins
heldere herinnering was, dat de lange blonde, half uitgekleed, met naakte armen, in
haar onderrok als een bezetene op de grond onder de pasja-blik van Urbain lag te
giechelen en te spartelen, terwijl Adhémar en Mignon op één fauteuil in elkanders
armen waren gevallen, en hij zelf opnieuw de hele vracht droeg van de machtige
matrone die, weemoedig gestemd, hem huilend intimiteiten vertelde, waarvan hij
geen enkel woord begreep.
Even daarna stonden zij alle drie op straat, in 't nuchtergrijze daglicht van de vroege
morgen. Adhémar, die niet meer lopen kon, moest vastgehouden worden.
- Aidez-moi d'abord à le rentrer, sais-tu, brabbelde Urbain gezagvoerend, met
dikke tong.
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Waggelend alle drie, Adhémar als een gesleept pak in hun midden, verlieten zij de
smalle steeg, weer door de trage klinkstap van de agent op een afstand gevolgd.
- Il ne sait contre rien, schimpte Urbain, minachtend op zijn broeder neerziend.
Een man knipte haastig, als een vlugge schaduw door de stille straat zigzaggend,
de laatste, nog brandende lantarens uit en in de verte kwamen reeds, met groot geluid,
onzichtbare karren aangerateld.
- Nous rentrons tôt,... très tôt, schertste Urbain opnieuw. Florimond gaf geen
antwoord. 't Was alles dof en dood en lam in hem.
Zij kwamen op de Coupure, vóór het huis van meneer en mevrouw Carbonnelle.
Urbain haalde de huissleutel te voorschijn:
- Allons, bonne nuit et jusqu'à demain, n'est-ce pas, au Club? groette hij Florimond,
terwijl hij Adhémar met een por onder de oksels overeind hield.
Zij waren binnen en Florimond stond heel alleen langs de grijs-stille gracht. Een
lichtstraal schoot door zijn beneveld brein. De Holstraat, waar Euzeke woonde, lag
daar dichtbij! Indien hij nu eens naar haar toeging, haar zijn schandelijk gedrag
bekende, om vergiffenis smeekte en op zijn knieën zwoer, dat het nooit meer gebeuren
zou?...
Hij aarzelde, de tentatie was groot, zijn hart vol wroeging en zijn zwakke benen
leidden hem vanzelf daarheen. Hij kwam in de straat, die stil en leeg was als een
uitgestorven oord, hij zag van ver haar raampjes, die zo triestig blikkerden in het
grijsgrauwe twijfellicht; hij... Maar ginds heel aan 't einde kwam met langzame
klinkstap een nachtwaker aan, en die verschijning stoorde zijn verlangen: hij keerde
zich plotseling om en, met onvaste schreden, het hoofd gebukt, het lichaam loom,
de ogen dof en zwaar beneveld, waggelde hij door de lange, lange, doodverlaten
straten naar het verafgelegen ouderlijk huis toe.
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XVII
Enkele weken later, op een namiddag, tegen avond, kwam madame Carbonnelle heel
onverwacht bij de familie Verpoest aanbellen. Zij was opvallend gekleed, als voor
een enigszins officieel bezoek; en aan Paulke, die opendeed, vroeg zij op gedempte,
ietwat geheimzinnige toon:
- Bonjour, Paulke, est-ce que ta maman est à la maison? Je devrais bien lui causer
un moment.
- Oui, madame, antwoordde Paulke, wat onthutst door het plechtig air van madame
Carbonnelle. - Entrez, s'il vous plaît, je vais appeler m'man. En, zij leidde de
zwaarlijvige, statige dame in het schemerig salon.
Na enkele minuten kwam madame Verpoest, hijgend van het trappenklimmen,
binnengewaggeld. Zij was slordig gekleed, bijna als een huis-werkvrouw, en haar
gezicht zag blakend rood en glom van transpiratie, alsof zij vóór een hete kachel had
gestaan.
- Excusez, madame Carbonnelle, begon zij amechtig, naar haar slordige kledij
wijzend. - J'ai juste reçu comme tous les ans mes groseill de la campagne, et j'étais
occupée de faire mes confitures avec Marina. Je n'ose presque pas vous donner la
main, je suis tellement sal... zei ze, de ene hand achter haar rug verborgen, de andere
met de purpergekleurde palm aan haar bezoekster tonend.
- Oh! comme je regrette de vous déranger, madame! veinsde madame Carbonnelle.
- Vraiment, si ce n'était pas si urgent, je reviendrais un autre jour.
- Non non, non non, pas du tout, asseyez-vous seulement, Marina saura bien un
petit temps seule du chemin avec ça. Qu'est-ce que je puis vous offrir, une tasse de
café? Un verre de porto avec une couque?
- Merci, merci, rien du tout, bedankte madame Carbonnelle
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weer zittend. - Avez-vous une petite demi-heure à m'accorder? Oui?... Eh bien, c'est
tout ce qu'il faut et je ne doute pas que nous parviendrons à nous entendre.
Op haar beurt ging madame Verpoest zitten, de rode handen op haar knieën, een
vage onrust op 't verhit gelaat.
- La démarche que j'entreprends est assez pénible, begon madame Carbonnelle,
met eensklaps heel ernstig gezicht, - mais il le faut bien et j'espère que vous ne me
le prendrez pas de mauvaise part.
- Mais, madame, qu'est-ce que c'est tout de même? Vous m'effrayez presque!
angstigde madame Verpoest.
- C'est à propos de Florimond, zei madame Carbonnelle.
- A propos de Florimond! herhaalde madame Verpoest nog angstiger.
- Oui; voici: Florimond - je regrette de devoir vous le dire, madame, et, du reste,
vous le savez mieux que moi peut-être - a contracté, depuis tout un temps déjà, une
liaison assez dangereuse, avec une...
- Oh! mon Dieu! madame, taisez-vous de ça! viel madame Verpoest haar vriendin
gans ontsteld-in de rede. - Ça est le clou de mon cercueill, mais comment le
savez-vous, madame?
- Par mes fils, zei madame Carbonnelle. - Et justement, c'est là le grave de l'affaire,
Florimond a emprunté en différentes fois environ cinq mille francs pour mettre cette
fille en chambre. Urbain, qui ne possédait naturellement pas cette somme, m'a fait
accroire qu'il en avait besoin pour quelques mois seulement, afin de rembourser une
dette qui compromettait son honneur; et moi, à mon tour, pour l'aider, j'ai emprunté
cette somme à un autre, moyennant un intérêt excessivement élevé. L'échéance de
remboursement étant proche, j'ai demandé à Urbain de me rendre l'argent, qui, ne
l'ayant pas encore reçu de retour de Florimond, m'a tout avoué, en ajoutant que
Florimond ne possédait plus un sou pour restituer cette somme. Voilà, madame, la
pénible nouvelle que je considérais de mon devoir de vous communiquer en vous
demandant comment nous allons maintenant nous tirer d'affaire?
- Mais madame tout de même! Mais madame tout de même! Mais madame tout
de même! herhaalde voortdurend madame Verpoest, met wijduitgezette ogen van
ontzetting op haar
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stoel als 't ware vastgespijkerd.
- Mais, madame tout de même! Mais madame tout de même! Ha, zie, 't pak mij
zu schrikkelijk aan mijn herte da 'k er zoe keune wa van krijge. Ha, 'k ben er compleet
mijn verstand van kwijt. Ha, 'k 'n wete nie... 'k 'n wete nie...
Eensklaps maakte madame Verpoest een wanhopig gebaar met haar beide handen
ten hemel en barstte in tranen uit.
- Es er giene middel van 't were te geve? insinueerde madame Carbonnelle, zonder
veel notitie van madame Verpoests geschrei te nemen.
- O, madame, al dede mij 't vel af, 'k 'n zoe nie keune, snikte de dikke vrouw. Mon Dieu! mon Dieu! madame! Qu'est-ce que ça va être ici! Qu'est-ce que nous
allons devenir?
Maar madame Carbonnelle had een zalvende, geruststellende glimlach op haar
lippen.
- Je connais un moyen, un seul, zei ze aanmoedigend.
- Est-ce vrai, madame? Oh! dites, s'il vous plaît! klampte de bedroefde moeder
zich aan die laatste hoop vast.
- Voici: Florimond devrait se marier...
- Avec cette fill! schrikte madame Verpoest met grote ogen.
- Mais non! schril-lachte even madame Carbonnelle om madame Verpoests gekke
vraag. - Avec une autre, naturellement; une jeune fille d'excellente famillie, une nièce
à moi et qui possède une très jolie petite fortune.
- Oh! madame, madame, aarzelde madame Verpoest vaag wantrouwig, niet wetend
wat ze van dat ál te mooie voorstel denken moest.
- Tenez, je vais jouer cartes sur table avec vous, zei madame Carbonnelle met een
breed gebaar van openhartigheid. - Ma nièce a vingt-six ans. Elle est très bien de sa
personne: blonde, un joli teint, de moyenne grandeur et tout à fait bien élevée. Je
suis sûre que dès que monsieur Florimond la verra, elle tombera dans son goût. Elle
est orpheline de père et mère et possède en chiffre rond une fortune de soixantequinze
mille francs en fonds liquides, immédiatement disponibles. En plus, elle a deux oncles
de sucre, auprès desquels elle habite et dont elle doit tout hériter. Comme vous voyez,
ce n'est pas un parti à dédaigner.
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- Van woar es ze? woar weun ze? vroeg madame Verpoest met gretige
nieuwsgierigheid.
- Te Charleroi, woar da ze geboren es.
- Mais qu'est-ce qu'il y manque alors? drong madame Verpoest aan, overtuigd dat
er wel iets aan ontbreken moest.
- Rien, absolument rien.
- Mais pourquoi ce qu'alors elle n'est pas encore mariée? Er moet doar toch wel
'n vlieg op zitte! vorste madame Verpoest achterdochtig.
- Que voulez-vous, madame, la bêtise des hommes, qui ne savent pas apprécier le
bonheur qui passe à leur portée. Ecoutez, madame, je vois que vous êtes méfiante et
qu'il n'y a qu'une chose à faire: c'est de vous montrer la jeune fille. Eh bien, si vous
êtes d'accord avec moi, je vais donner la grande fête déguisée, que j'ai depuis
longtemps l'intention de donner. La jeune fille y sera et je vous inviterai avec toute
votre familie.
- Mais pourquoi c'que vous ne gardez pas cette fill pour un de vos propres fils?
drong madame Verpoest nog een laatste maal aan, steeds met die enige gedachte
bezig, dat er toch wel iets aan het nichtje haperen moest.
Ondanks al haar aplomb, leek madame Carbonnelle toch even uit het veld geslagen.
- Pourquoi? pourquoi? herhaalde zij snibbig. - Ah oui, pourquoi. Ah, parce que
ce sont des imbéciles et des fripouilles, mes fils, voilà! barstte zij eensklaps in
onbedwingbare moedertoorn uit.
Madame Verpoest ging er niet verder op door. Hoe dan ook, die connectie van
Florimond met Euzeke moest nu beslist eindigen.
Madame Carbonnelle herhaalde 't nog eens heel streng: - Je dois avoir mon argent
de retour avec la fin du mois prochain, sinon il y aura un esclandre que je ne serai
pas à même d'empêcher!...
En de twee vriendinnen verlieten elkaar onder een vaag akkoord, een half contract,
waarin Florimond de eventuele koper en 't nichtje de ietwat verdachte koopwaar
zouden zijn, met Euzeke als aangewezen slachtoffer en madame Carbonnelle als
niet-geavoueerde, maar rijkbetaalde koppelaarster.
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XVIII
Florimond was helaas! aan het eind van zijn weerstandsvermogen...
Hij werd bestormd van alle kanten, zijn laatste geld raakte op en zelfs zijn liefde
voor Euzeke ging in die uitputtende strijd meer en meer aan het wankelen. Er was
iets helemaal veranderd in hun wederzijdse verhouding, iets stond als een hinderpaal
tussen hen, en 't scheen of ze die beiden onophoudend voelden in de tirannieke
kwelling van een steeds dringender wordende oplossing. Uit was het met alle
zorgeloze vreugd; angst en droefheid stonden voortdurend op Euzekes verbleekt en
vermagerd gelaat te lezen, en stug en sprakeloos zat Florimond nu meestal, door
allerlei onuitgesproken plannen en gedachten zwaar bekommerd, met gefronste
wenkbrauwen bij haar.
Genadeloos werd hij heen en weer geslingerd tussen tegenstrijdige voornemens
en gewaarwordingen. Bij Euzeke voelde hij scherpe wroeging om de oneer, die hij
door wangedrag zijn idegelijke ouders aandeed; maar thuis, onder de bitsige verwijten
van zijn moeder die, onhandig genoeg, niet ophield kwaad van Euzeke te spreken,
voelde hij nog scherper het onrecht, dat zijn minnares werd aangedaan, en de laagheid
van zijn eigen ziel, wanneer hij eraan dacht haar zonder enige reden in haar nare
toestand te verlaten.
Haar toestand! dat was het schrikbeeld, het ergste van alles! Wanneer hij dááraan
dacht, wanneer hij dacht dat zij, over enkele maanden, door zijn schuld, zonder
middelen, met de zware last van een klein kind zou zitten, dan ging het in zijn hoofd
aan 't duizelen en hij zag geen mogelijke uitkomst meer. De nood dwong, hij moest
kiezen, een van beide: alles over 't hoofd zien en met Euzeke in armoe leven, of haar
verlaten en met die andere, onbekende, die men hem voortdu-
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rend opdrong, trouwen om zodoende Euzeke ten minste geldelijk te kunnen blijven
helpen.
Langzamerhand kwam hij ertoe deze laatste eventualiteit als een minder akelige
oplossing te beschouwen. Hij had een portret van madame Carbonnelles nichtje
gezien; zij zag er niet onaardig uit, alleen wat onbeduidend, en de informaties over
haar, door madame Verpoest ingewonnen, luidden volstrekt niet ongunstig. Zij bezat
werkelijk een mooi fortuintje en, naar alle waarschijnlijkheid, zou zij later ook alles
van de twee oude ‘suikernonkels’ bij wie zij inwoonde, erven. Het enige wat eraan
haperde - dát wat madame Verpoest al van 't eerste ogenblik vermoedde, zonder er
zo dadelijk te kunnen achterkomen - was een verleden, intiem familiedrama. 's Meisjer
vader, een graankoopman, had op zeer verdachte wijze failliet gemaakt en was er,
door de mazen van 't Gerecht heenglippend, na enige jaren, rijker uitgekomen dan
tevoren. Wel had madame Verpoest een ogenblik, in haar onbesproken commerciële
degelijkheid, teruggeschrikt bij deze ontsluiering; doch waar het er in de eerste plaats
op aankwam zonder uitstel haar geliefde zoon te redden, die zo zienelings in zijn
verderf liep, had zij niet lang geaarzeld en wel uit al haar macht tot het huwelijk
aangedrongen.
Florimond zat tot het uiterste in 't nauw gebracht. De vervaldag van de
schuldvordering naderde, er was geen tijd meer te verliezen.
Met de droeve moed van zijn wanhopig besluit kwam hij eindelijk op een late
avond bij Euzeke aan. Het snikte in zijn hart van eindeloze rouw en treurnis, maar
't kon niet anders meer en hij zei het haar al schreiende, smekend met haar handen
in de zijne voor haar knieën neergezakt; hij zei haar de tiranniek dwingende
noodzakelijkheid van de scheiding, - van de tijdelijke, halve scheiding, zei hij, zonder
nog van zijn voorgenomen huwelijk te gewagen, - als enig en uiterst reddingsmiddel
voor haar, voor hem en voor hun kind.
Euzeke luisterde, roerloos, als 't ware levenloos, in strakstijve houding in de grijze
schemering van haar triestig raampje neergezeten. Zij zei geen woord, 't was of ze
nauwelijks nog ademde en 't was ook of ze heel die droeve mededeling al voorop
geweten of geraden of verwacht had; zij liet hem
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tot het einde toe, zonder onderbreking, uitspreken; en dan vroeg ze, schijnbaar heel
kalm, met een weke, matte stem: - 't Es zeker om mee 'n ander te trouwen, ne woar,
jongen? Hij wachtte even, hij kón niet zo dadelijk daarop antwoorden. Het greep
hem zó aan, dat zijn keel hikte.
- Ne woar, jongen, ze dwijngen u? drong zij zacht aan, hem kalm en diep in de
ogen aankijkend.
- Joa z', snikte hij plotseling. - Ze willen ons uithongere, ze willen ons duud doen.
'k Moete! 'k moete! of anders stirve we van honger, gij, ikke en... en 't kind!
- Mee wie? vroeg ze enkel, heel kalm.
Hij zei het haar. Hij zei haar het weinige, dat hij er zelf van afwist en voegde erbij,
dat het hem ook niet schelen kon met wie, dat het hem precies gelijk en onverschillig
was, van 't ogenblik dat men hem toch niet het meisje van zijn hart wou laten.
- Ach, joa, zuchtte ze enkel, en weer zat ze koel, stil, kalm, als versteend en
versteven. Florimond twijfelde of ze geloof hechtte aan zijn woorden of niet. Hij
wist nauwelijks wat hij zelf zei, hij sprak maar, omdat zij zo stil bleef, omdat hij de
machinale behoefde voelde onder woorden, onder veel woorden, om 't even welke,
de schrikkelijkheid van de daad te smoren. Zo bleven zij, in de grauwende schemering,
lange, lange stonden. 't Was helemaal nacht geworden en nog steeds zaten zij in de
duisternis bij 't triestig raampje, hij zenuwachtig-bevend pratend, zij zwijgend, alsof
alles wat hij nu vertelde voor haar van geen belang meer was. Het was zo vreemd,
zij zaten daar samen als de vreedzaamste mensen ter wereld, zij hoorden de geluiden
en het alledaagse leven in de straat: een rijtuig dat voorbijreed, een paar mensen die
lachten en praatten onder hun venster, het avondkrant-verkopertje, dat daar, als elke
andere avond, met zijn hese, eigenaardige stem, zijn centenblaadje te koop aanbood;
't was alles om hen heen zo doodeenvoudig en gewoon, dat het slechts met schokken
van geestesinspanning tot hen kon doordringen dat dit nu de harde, ruwe,
scheidingsavond van hun zo lang en teder samenzijn zou weizen...
Maar 't moest er eindelijk toch van komen, en sidderend stond hij op. Hij haalde
zijn portefeuille te voorschijn, en gaf
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haar al het geld dat hij nog bezat: een paar honderd franken. En toen eerst begon zij
eensklaps onbedaarlijk te schreien.
- Es dá nu 't loatste? Es 't nu veur altijd uit? snikte zij.
In de verwarring van zijn emotie meende hij, dat ze vroeg of dit nu 't laatste geld
was, dat zij van hem krijgen zou.
- Moar nien nien 't! haastte hij zich te antwoorden, toch enigszins over haar
gewaande vraag teleurgesteld. - Ge zult er nu natuurlijk veel mier krijgen als vroeger.
Als ik mij nu toch moe verkupe, zal ik te minste zorge da 'k er zu veel meugelijk
geld veure krijge.
- O, dát 'n mien ik nie, schreide zij wanhopig. - Wa kan da geld mij schele! 'k
Vroeg u of dat 't nu uit es, of da 'k u nu nuunt van mijn leve mier 'n zal zien?
- Ge zul mij zeker nog zien! beloofde hij plechtig; - 'k 'n zoe u nie keune hulegans
verloate! Zu dikkels of da 'k kan, zal ik were bij u komen, en altijd veur u blijve
zorge. Dien trouw woartoe da ze mij dwijngen 'n tel nie mee! 't Zal zjuust zijn lijk
of ik nie getrouwd 'n woare. Gij alliene blijf veur ieuwig mijn lief en mijn wijf. Allo,
Euzeke, koeroaze nu 't 'n es veur nie lank en alles zal were goe kome.
Hij zoende haar voor 't laatst, met sidderende lippen, met alle kracht de geweldig
opstormende uitbarsting van zijn eigen smart bedwingend. Zij Het hem gaan, weerloos
en lam, badend in haar tranen. Op de drempel keerde hij zich nog eens om, maar zij
bewoog zich niet. Zacht en langzaam, als was er een doodzieke op de kamer, sloot
hij de deur en daalde de trappen af. 't Was leeg in hem, alsof de ziel uit hem was
weggerukt. Buiten in de donkere straat, keerde hij zich voor het allerlaatst om, keek
met door tranen benevelde blikken omhoog, naar haar triestige raampjes. Dof bleven
zij als strakke, dode ogen. Geen schim bewoog zich achter de gordijntjes, geen laatste
teken van vaarwel begeleidde zijn aftocht. Dood en leeg was het in hem... dood-leeg
en stil. Hij liet daar iets achter van zichzelf, het innigste en beste, iets dat hij nergens
meer terug zou vinden. Hij kwam in de drukte van helderverlichte straten, hij verloor
zich in het groot gewoel van de mensen, maar ook dáár was hij alleen, zo eenzaam
als zij zelf was, die hij ginds, op haar droef en somber kamertje, alleen met haar
gebroken hart had achtergelaten...
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XIX
Euzeke leefde op die stellige belofte en die laatste hoop: hem nu en dan nog eens ook na zijn gedwongen huwelijk - terug te zien. Zij overwon haar eerste opstand en
haar afkeer voor die valse verhouding; zij, de aanstaande moeder van zijn kind,
voelde dat ze 't recht had hem terug te zien. Zij wist haar wanhoop van verlaten
slachtoffer te stillen, en zij wachtte, vast en trouw, op zijn plechtig beloofde komst.
Maar de dagen, en weldra de weken verliepen en vruchteloos bleef zij wachten.
Zij trachtte het te ontschuldigen, te begrijpen. Zeker werd hij nu op allerlei manieren
gedwarsboomd en bewaakt, eerst later zou hij weer zijn volle vrijheid van beweging
hebben; maar, zij begreep toch niet, dat hij haar geen enkel woordje schreef, om haar
althans gerust te stellen. Toen kreeg zij eindelijk, na meer dan anderhalve maand
van toenemende onrust en kwelling, een aangetekende brief. Zenuwachtig-bevend
scheurde zij, na het vertrek van de postbode, die haar in een boekje een bulletijntje
van ontvangst deed aftekenen, de toegelakte omslag open.
Niets dan een dichtgevouwen velletje wit papier, met binnenin een bankbriefje
van honderd frank!...
Verwonderd keerde zij 't papier langs alle kanten om, raapte de stukken van de
omslag bij elkaar, zocht en speurde of er toch niets, al was het maar één enkel woordje
in een hoekje, een groet, een teken, een gedachtenis of een herinnering zou verscholen
staan.
Maar niets,... niets... niets! Alleen het geld, het koude geld, de sprakeloze aalmoes,
als aan een bedelaar, als een brok aan een hond. Zij keek naar het adres. Was het zijn
hand, of die van een vreemde? Zij twijfelde, de letters leken op zijn schrift, maar
toch weer anders, verdraaid en verwrongen, als had hij er zich op toegelegd om het
onkenbaar te maken.
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Diep teleurgesteld legde zij 't bankbriefje neer en een zware snikzucht steeg uit haar
binnenste. Zij zag zich in de spiegel, doodsbleek en het gelaat vertrokken, en 't kwam
haar voor als keek ze naar haar eigen spookbeeld, uit het graf van haar illusies
opgestaan. Nog nooit had ze zich zo diep verlaten en eenzaam gevoeld. De drukkende
stilte, die haar nu weer, in de geduchte terugslag van haar even helder oplevende
hoop en emotie omringde, benauwde haar als onder onzichtbare, grijpende, worgende
klauwen, en zij liep even gejaagd in haar droef kamertje heen en weer, als om zich
te overtuigen, dat ze nog wel leefde.
Een ademtocht van einde en dood, dát had die lang verwachte brief in plaats van
troost haar aangebracht. Nu, eerst nu, voelde zij met vernietigende helderheid dat
alles uit was, dat hij haar bedrogen had, dat hij haar met woorden had gepaaid om
van haar af te zijn, en dat hij nooit meer, nooit meer bij haar komen zou. Zij voelde
een valse, gluiperige voorzichtigheid in zijn handelwijze, hij was bang voor haar, hij
wilde haar met geld - met die aalmoes - aan het lijntje houden tot hij zou getrouwd
zijn, om dan eindelijk nooit meer naar haar om te zien, en haar kind, zijn kind, zelfs
niet te kennen!... Het ziedde en kookte in haar, van plotseling onbedwingbare
verontwaardiging. Wat dacht hij wel van haar? Vreesde hij dat ze schandaal zou
maken, zijn huwelijk beletten? En, dat huwelijk, meteen kwam het haar voor of het
toch wél met zijn zin en geenszins uit dwang geschiedde. Hij had haar bedrogen,
bedrogen, bedrogen, op alle manieren bedrogen; zij wond zichzelf op, zij moest en
wilde weten wat er van aan was, en waarom hij nooit meer terugkwam, zoals hij
beloofd had, en waarom hij haar die brief met geld gezonden had zonder er een enkel
woord van hoop of liefde of troost aan toe te voegen; en ook wilde en moest zij
weten, welke zijn verdere plannen waren, en of dit nu toch werkelijk het
onverbiddelijk harde en besliste doodvonnis van alle hoop en toekomst voor haar
was.
Zij aarzelde niet meer, zij stortte haar gemoed uit in een lange, lange brief, smekend
dat hij haar althans, hoe of 't ook wezen mocht, uit die folterende onzekerheid zou
verlossen, en zond hem op met de post.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 3

1206
Zij kreeg geen antwoord.
Drie dagen, vier dagen, vijf dagen, een volle week verliep en niets, niets kwam.
Zij schreef opnieuw, dringender, dreigend bijna. Zij voelde zich als 't ware gek worden
van twijfel en onzekerheid, en iedere ochtend, iedere middag en iedere avond
bespiedde zij de komst van de postbode en liep in de straat hem tegemoet, vorsend,
wantrouwend en boos, of hij werkelijk niets voor haar had, of hij zich niet vergiste,
of hij 't soms niet verkeerd had afgegeven.
Maar niets, hoegenaamd niets kwam.
Toen besloot zij zelf er op uit te gaan. Overdag durfde zij zich op straat niet meer
te vertonen, maar de dagen werden reeds kort, en 's avonds ging zij hem opwachten,
in de buurt van 't kantoor waar hij werkte.
Vruchteloos!
Zij zag hem nooit. De andere kommiezen verlieten op hun vaste uren het kantoor,
maar nooit was hij bij hen. Hij vermoedde zeker, dat zij hem daar zou kunnen
opsporen en glipte bedrieglijk weg.
Zij werd er tot het toppunt door opgewonden en geprikkeld, en op een avond nam
zij de stoute moed een van zijn medebedienden aan te spreken om van hem te weten,
waar hij bleef.
- Florimond Verpoest! zei de man haar verbaasd en vaag wantrouwig aankijkend,
- hij 'n komt hij op den bureau nie mier. 't Es al mier of 'n moand, dat hij zijn demissie
gegeven hee. 'k Hè hure zegge, dat hij goat trouwen en hem associëren in d'affaires
van zijn voader.
- Merci, meniere, zei Euzeke met bevende stem, zich weghaastend om aan de
onbescheiden blikken van de kommies te ontsnappen. En zij liep ineens strak door
om Florimond bij 't huis van zijn ouders op te wachten.
Tot laat in de avond bleef zij er vruchteloos heen en weer dwalen. Zij zag 't bekende
huis met de verlichte kelderramen, maar niemand kwam er in of uit. 't Werd koud,
een regenbui brak los, zij had geen paraplu en werd doornat, maar 't kon haar niet
schelen; zij voelde 't niet, zij voelde alleen het dringend, toenemend, tiranniek
verlangen om hem te zien.
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De volgende avond was zij op dezelfde plaats, op 't zelfde uur daar terug. Haar
zenuwen waren tot het uiterste gespannen, haar starre ogen glinsterden van vaste
wilskracht, zij zou daar blijven, daar wachten, de ganse nacht, de ganse dag, tót zij
hem eindelijk zag.
Eensklaps voelde zij een hevige emotie. Twee jonge meisjes kwamen haar langs
het trottoir met vlugge schreden tegemoet, en vóór ze de tijd had zich te bezinnen
en uit te wijken, had zij ze, ondanks het halfduister, als in een weerlicht alle twee
herkend: Paulke en Marina!
Zij maakte een onwillekeurig angstgebaar, keerde zich ijlings half om en liep
dwars over de straat, doch te laat: ook zij hadden haar opgemerkt; een fatale macht
dwong haar nog eens te kijken ten einde zich te vergewissen, en op datzelfde ogenblik
keken zij ook alle twee om, en wist Euzeke dat zij haar werkelijk herkend hadden.
't Was in haar benen geslagen en zij dacht er even aan weg te vluchten. Doch haar
gestaalde moed, haar kwellende behoefte hém te zien, namen de overhand. Neen, zij
zou niet vluchten. Zij had het recht daar te zijn, in de straat, zowel als een ander.
Vastberaden keerde ze terug, zag nog even de twee zusters in het huis verdwijnen,
hervatte weer, door enkele voorbijgangers vreemd nagekeken, haar opgewonden,
starre, wilskrachtige op- en neergang.
Geen tien minuten verliepen of de deur ging open en madame Verpoest kwam
buiten.
Euzeke begreep dadelijk wat er gebeurd was. Marina en Paulke hadden haar
verklikt en madame Verpoest kwam zich zelf overtuigen. En meteen begreep ze vol
wanhoop, dat alle kans om Florimond te spreken nu wel weer beslist verbeurd was;
maar de opgewonden halsstarrigheid zat nu eenmaal vast in haar en, in plaats van te
wijken, trad ze maar hopeloos en machinaal, als wist ze zelf niet goed meer wat ze
deed, madame Verpoest tegemoet.
Strak als twee automaten schoven de vijandinnen langs het trottoir elkaar voorbij.
Met haar grote, angst-verwilderde ogen, keek Euzeke doodsbleek in het vet en rood
gezicht van de dikke, waggelende vrouw, die op haar beurt het ongelukkig meisje
mat met een vernietigende blik van fonkelende
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woede. Zij hijgde van inspanning en spoedde zich, als liep zij naar een bepaald doel,
en Euzeke, zich omkerend, zag haar, bijna rennend, achter de hoek van een zijstraat
verdwijnen.
- Woar luup ze zij zu hoastig noartoe? vroeg Euzeke zich ietwat onthutst af.
Maar terwijl ze, weer halsstarrig op en neer drentelend, daar nog even over nadacht,
zag ze madame Verpoest aan 't uiteinde van de straat opnieuw verschijnen, nu kalmer
lopend en vergezeld van een politieagent, aan wie zij dadelijk, zodra zij Euzeke
ontwaarde, een teken deed. Meteen bleef ze zo goed als stilstaan, terwijl de agent
vooruitstappend met flinke, vastberaden pas, recht op het meisje afkwam.
Euzekes hart begon eensklaps onstuimig-wild te jagen en nog wijder van
verwildering en angst sperden zich haar ogen open. Ineens bleef ze staan, als kon ze
geen voet meer verzetten en zij drukte de hand op haar borst, die bijna stikte van het
hijgen. De hakken van de agent klonken op het trottoir, zijn sabel klikte, de punt van
zijn helm flitste even bij een gaslantaren, zijn ogen keken star en boos, een donkere
knevel trok als een zwarte streep dwars door zijn bleek gezicht.
- Wat doede gij hier? hoorde Euzeke plotseling zijn barse stem. En meteen was 't
of zij schrikkend uit een nachtmerrie ontwaakte: zij slaakte een schreeuw, rukte zich
om en holde weg, gek van angst, de straat uit, een plein en een brug over, een andere
straat in, tot zij eindelijk, als een doodgejaagd beest, in een smal, stil, donker slop
uitgeput in elkaar zakte...
Toen ze weer tot bezinning kwam, liep ze hijgend en bevend langs de Muinkkaai,
in de richting van Sint-Pieters.
- Hoe was ze daar gekomen? Waar was ze langs gegaan? Waarom liep ze dáár,
zo ver uit haar weg?...
Alle vragen die zij in de angstige verwarring van haar geest niet kon beantwoorden.
Zij liep, zij rende, zonder te weten waarheen, door haar folteringen voortgejaagd, en
in haar duister brein sidderde en woelde slechts één enkele gedachte: dat alles nu
voor haar verloren was, alle hoop, alle licht, alle toekomst, alles, alles! Het snikte in
haar boezem op en haar
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gestalte kromp, ineen, als van knagende, knijpende pijn. 't Was of de dood haar nazat;
zij blikte schichtig om zich heen, zij slaakte doffe kreten, zij zocht, zij ijlde, zij
klampte zich ontredderd aan de bomen vast, liet die weer los, greep er weer andere;
en telkens zag ze dáár, beneên de berm, de doffe glinstering van 't somber water, dat
haar aantrok, dat haar lokte, dat haar waggelen en zwijmen deed, dat haar met
wildgestrekte armen huiveren en klappertanden deed, de ogen toe, de knieën
wankelend, de mond schor-hikkend, onstuimig, overweldigend, weerloos
vernietigend... tot zij eensklaps, als in een ruk van waanzin, voorover stortte en in
de donkere afgrond neerplonsde...
Een wild geschreeuw, als het gebrul van een zieltogend beest, een plotselinge
stilte, een tweede, schorre gil in 't woest opborrelend en spattend water... En meteen
waren daar mensen, hollende, donkere schaduwen, die de berm afstormden, ook in
't water plonsden, grijpende armen uitstaken en dadelijk een zwaar, zijpelend pak
uithaalden en naar boven sleurden.
Met twintigtallen stonden zij daar, in een minimum van tijd, dringend, roepend,
vragend, in dicht opeengeperste schaar om Euzeke getroept.
- Och Hiere, loat mij goan! Och Hiere, loat mij goan! herhaalde 't meisje
onophoudend, met zwoegende adem en hijgende borst. Zij zelf wist niet hoe 't gebeurd
was, zij was bedwelmd geweest, 't was alles zwart geworden voor haar ogen, zij kon
niet spreken meer, zij zakte plotseling weer in elkaar en begon als een kind te snikken
en te schreien.
- Hoe hiete gij? Wie zijde gij? Woarom hedd' u wille versmure? gilden de mannen.
Niemand kende haar, niemand wist wie ze was noch waar ze vandaan kwam; en
Euzeke, steeds schreiend, herhaalde alleen haar machteloos en smekend: - Och Hiere,
loat mij nu toch goan! Och Hiere, loat mij nu toch goan!... toen plotseling een heel
jong meisje, dat een grote, platte houten doos aan de arm droeg, door de groepen
drong en recht op Euzeke afvloog:
- Och Hiere toch, Euzenie, zijde gij dat!
De drenkelinge lichtte schichtig 't hoofd op bij die stem en,
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door de nevel van haar tranen, herkende zij Emmatje, Jeannettes dochtertje.
- O! Ematsje! Ematsje! Ematsje! snikte zij met gebroken stem:
- Ala toe, kom mee mee mij, riep dringend het kind.
- Kende gij heur? vroegen verwonderd enkele mannen.
- Joa joaik, joa joaik, zei Emmatje. En vol tedere zorg hielp zij Euzeke opstaan en
trok haar haastig met zich mee.
Opgewonden bleef de steeds toenemende menigte de tragische gebeurtenis bepraten.
Een troepje van een tiental volgden Euzeke en Emmatje op een afstand.
- Toe, toe, Euzeke, hoast u, da ge giene kou 'n krijgt en da we uit 't volk zijn!
smeekte 't kind. En zij deed haar eigen sjaal af en trok hem dicht toe om Euzekes
hals.
Zij liepen, zo vlug als ze konden, door de donkerste straten, schuw het hoofd
bukkend voor nieuwsgierige en onbescheiden blikken, naar Jeannettes huisje in de
Brandstraat toe...

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 3

1211

XX
- Ha! wat es dá nu! riep verbaasd Jeannette, toen zij Euzeke met Emmatje zag
binnenkomen. En 't eerste ogenblik was koel en stroef, tot zij plotseling de droeve
toestand van het meisje merkte en met een angstgil naar haar toevloog:
- Euze! Euze! wat es dat? Wa hedde gij gedoan!
- Z' es uit 't woater g'hoald, op de Muinkkoaie achter Sin-Pieters-kirke, zei Emmatje
die, nu dat alles afgelopen was, ook eensklaps door haar emotie overweldigd, begon
te schreien.
- Watte! Hee z'heur wille versmure! gilde Jeannette met van schrik wijduitgezette
ogen.
- Joa z', moeder, snikte Emmatje.
Euzeke was machteloos op een stoel ineengezakt, het aangezicht onder haar beide
handen verborgen. Dadelijk vormde zich, onder haar voeten, een sijpelend plasje.
Jeannettes man, een blozend ventje met lichtblauwe ogen en volle blonde baard,
die in een hoek zat te eten, stond plotseling op, kwam naar Euzeke toe, legde de hand
op haar schouder en zei medelijdend:
- Kom Euzenie, 't 'n es niets, 'n moak gij gien verdriet mier, meiske. Doet u ander
klieren aan en zet u tons bij de stove. Ala toe toe, ge zij gij hier thuis. Toe Zjanitte,
goa mee heur noar boven en geeft heur ander kliere. Ematsje, schiet wa kolen in de
stove en houd den overschot van de gestoofde petoaters woarm.
- Ha! wel Hiere! wel Hiere! Wa goan we nog beleve! riep Jeannette, die van die
ganse, tragische gebeurtenis maar geen reden kon maken. Zij nam Euzeke onder de
arm en verdween achter haar langs 't somber trapje.
Dát wat Euzeke in die droevige maanden vooral ontbroken
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had: een beetje morele steun, een woord van troost, een illusie van huiselijke
gezelligheid en een gevoel van niet door iedereen verlaten en verstoten te zijn, zij
vond het alles plotseling, in ruime, gulle mate, in Jeannettes goedhartig en vriendelijk
gezin terug.
Voor dié mensen toch was ze niets minder geworden door haar droevig geval; wat
met haar gebeurde, was met zóvele anderen uit haar stand gebeurd; en zij voelden
alleen solidair medelijden, en hadden voor het ongelukkig meisje niets dan
toewijdende hulp en trouwe genegenheid over.
Jeannette zei het haar ronduit:
- 'k Hèt u kwoalijk genomen, Euzeke, als ge de madam begont te spelen en da ge
ons nie mier 'n wilde kenne; moar nu da ge in 't ongeluk zijt en were noar ons toekomt,
zijde wel gekomen en meugde blijve zu lank of da ge wilt.
En weer, als vroeger, betrok Euzeke haar kamertje in 't huisje van Jeannette en zei
de huur op van die andere, sombere kamer in de Holstraat, waar zij zoveel geleden
had. Opnieuw werkte zij, als vroeger, ganse dagen, voor haar onderhoud en voor het
kind dat komen moest, en 't was haar trots niets meer van hem, de verlater, de verrader
te aanvaarden. Zij was vertrokken zonder een adres te laten, zij had hem uit haar
verder leven weggeschtapt, en naar omstandigheden voelde zij zich haast gelukkig,
in 't midden van die arme mensen, die haar zo belangloos het leven gered, en met de
toekomst verzoend hadden.
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XXI
Middelerwijl leefde Florimond van zijn kant een geheel nieuw leven...
Die zelfde avond, toen hij Euzeke voor 't laatst verlaten had, was hij bij zijn
moeders bed gekomen en had haar met een matte stem gezegd:
- 't Es uit, ma. 'k Hè 't afgemoakt.
- Es 't woar, jongen; es 't tóch woar? Och Hiere, wa ben ekik blije! hiermee was
madame Verpoest haast van aandoening uit haar bed gesprongen. Doch dadelijk
weer door angst en twijfel voor de vastheid van zijn besluit in de toekomst
aangegrepen:
- Pas nu op dat 't uit blijft! had ze gewaarschuwd.
En, met haar vooruitziende vrouwenkennis:
- Ze zal krijten, en schriemen, en schune spreke, moar zie da ge u nu goed houdt
en u nie mier 'n loat overhoale!
En gewaakt had ze, rusteloos, dag en nacht, als een hyena, dat hij bij Euzeke niet
meer ging en dat zij hem niet meer ontmoeten kon.
En de eerste tijden had Florimond een grote, zachte rust over zich voelen komen.
Ineens was hij verlost van al zijn strijd en ellende; hij herleefde, vrij van de zo lang
en zo hard knellende banden; hij was weer een gewoon mens, een normaal mens,
die zijn daden niet meer hoefde te verbergen; en alleen bleef er in hem een vaag
gevoel van verantwoordelijkheid, van materiële verantwoordelijkheid, die het hem
nog tot een plicht maakte, althans van ver, indirect en geldelijk voor de ongelukkige
te zorgen.
Zijn belofte van weer bij haar te komen, van haar nooit te verlaten, kwam hem nu
voor als een onmogelijkheid, als iets dat hij enkel had gezegd om haar het leed van
de scheiding te verzachten, en als iets ook waar zij zelf niet ernstig op reke-
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nen kon, wel wetend dat het onder de omstandigheden van hem niet te vergen was.
Zo zond hij haar alleen wat geld en meende alles daarmee afgedaan te hebben.
De brief, die Euzeke hem na zijn anonieme geldopzending stuurde, viel niet in
zijn handen. Elke dag bewaakte madame Verpoest op haar beurt de postbode, en in
háár bezit kwam Euzekes wanhopig schrijven terecht. Zij repte er geen enkel woord
van, maar hield nog scherper toezicht, en bij madame Carbonnelle ging zij aandringen,
om de kennismaking met het nichtje en het verwachte gevolg daarvan - hun verloving
- te bespoedigen.
Madame Carbonnelle liet zich niet langer bidden. Zij had enkel gewacht op de
terugkomst van het nichtje, die een van haar oude, aan reumatiek lijdende ooms, op
zijn jaarlijkse kuur naar Saint-Amand-les-Boues in Frankrijk vergezelde. En zodra
zij bericht ontving, dat het meisje weer in haar verblijfplaats Charleroi was, zond zij
dadelijk overal haar invitaties, gesteld op 20 december tot het bijwonen te haren
huize van een groot gecostumeerd feest.
Onverwijld zetten de meisjes Verpoest zich aan 't werk. Er was geen tijd te
verliezen, wilden zij tegen de gestelde datum met hun pakjes klaar zijn. Na heel lang
aarzelen, na veel heen en weer praten, en wikken en wegen, had Marina eindelijk
haar keus gevestigd op een Reine du Jour en Paulke op een Bergère Watteau. Het
werd een ware verademing toen dit eindelijk vast bepaald stond. Madame Verpoest,
die ook uitgenodigd was - om met haar aanstaande schoondochter kennis te maken,
had madame Carbonnelle haar knipogend, met een veelbetekenende glimlach
toegefluisterd - zou in gewoon avondtoilet op het feest komen; en Florimond, dat
sprak vanzelf, diende een travesti te nemen, dat met zijn grote sportliefhebberij - het
roeien - in verband stond. Daarom koos hij dan ook een uniform van Oostenrijkse
admiraal. Nu bleef alleen Julien nog over, die ook uitgenodigd was, en na eerst
humeurig te hebben verklaard, dat hij die ‘schtomme’ partij niet wilde bijwonen,
tóch eindelijk, op herhaald en sterk aandringen van madame Verpoest, aanvaard had.
- En gij, Julien, hoe goade gij u nu toch eindelijk verklien, jonge? vroeg, voor de
zoveelste maal, de moeder op haar
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zoetste toon, steeds bang dat hij nog op 't laatste ogenblik van zin veranderen mocht,
terwijl zij er zo zéér bijzonder op gesteld was, dat hij wél het feest zou bijwonen, stil
hopend dat het hem, wie weet? met het gelukkig voorbeeld van zijn broer voor ogen,
misschien tot inkeer, en nog weer op 't goede pad van een geheel nieuw leven brengen
zou.
- Ikke?... in kooldroager, lijk of ik u gezeid hè! antwoordde hij grof-spottend.
- Ha moar, enfin, zij nu toch ne kier serieus, ne woar? jammerde madame Verpoest
wenkbrauwfronsend, maar zonder haar geduld te verliezen. - 'k Moete dat toch op
tijd wete; 'k 'n kan nie alles op de loasten ugenblik goan doen.
- Hawèl, in kooldroager, zeg ik u! herhaalde Julien onmeedogend. - Wa hedde gij
nu tegen de kooldroagers? W'hên ze ommers hule doage nudig.
- Ho! da es luelijk van ma azu verdriet aan te doene! riep Marina boos.
- 't Es 'n schande! zei Paulke met een pruilmondje.
Madame Verpoest stond het schreien nader dan 't lachen.
- Enfin, jongen, als er nu toch niets mee u te doen 'n es... zuchtte zij moedeloos.
- Al da beslag: 'n Reine du Jour, 'n Bergère Watteau, nen Uustenrijkschen amiroal!
smaalde Julien, - 't es te chic veur mij. Er moe ne repoussoir zijn.
- Hawèl, verklied u dan te minsten in nen boer, ne Vloamschen boer, raadde
Florimond kregelig aan.
Dit voorstel scheen Julien niet bepaald vijandig te stemmen. Hij grijnslachte even,
grof en plomp, haalde zijn schouders op, keerde zich om en stak zijn pijp aan,
minachtend antwoordend:
- Hawèl, joa, 't es meschien nog 'n ideeï. Nen boer mag ruke. 'k Zal mijn pijpe
meebrijnge.
En hij trok er ruw van onder, als iedere avond, naar zijn lief toe.
- Gemiene kerel! bromde Florimond hem gramstorig na.
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Tweede deel
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I
In de eetkamer van het Moederhuis te Gent zaten vier vrouwen uit de arbeidersstand
rondom de tafel geschaard. Boterhammen stonden in een hoge stapel op een bord
vóór hen; kopjes gereed om gevuld te worden.
Een Lievevrouwebeeld en papieren bloemtuilen op het schoorsteenblad, boven
een lustig brandende kachel, maakten het er gezellig en gaven iets huiselijks aan het
geheel, dat minder alzo op de kamer van een gesticht geleek. De twee vensters aan
de ene kant, waren echter van mat glas. De deur van de gang, ook in glas, maar
doorzichtig, liet van daaruit waarnemen, wat er in de kamer omging; en wederkerig
zagen de binnenzittenden door deze en de gangramen de tuin en, achter een muur,
onder de gejaagde wolkenlucht, de dofrode gevels van de Stadshospitaalgebouwen
en het spitse, leien dak van de mooie, oude kapel.
Die tuin was een moestuin. Hevig blies op dit ogenblik de wind en rukte schier
de groene kolen uit de grond of wierp ze ruw op één zijde, en deed de sierlijk
gevormde bladen van de ingezette selderij sidderen onder de schudding van zijn
geweld.
Gelach en gegiechel daarbuiten wekten de aandacht van de zittende vrouwen.
Zij keken en zagen eerst niets.
Toen stoof er een jolige bende voorbij de ramen: jonge meisjes, flink, gezond en
blozend, mooi meest allen, die elkander nazaten en vastgrepen in wild gestoei.
Een van hen had een touw en probeerde te dansen langs de middenweg; maar de
wind dreef het touw scheef over haar hoofd, sloeg haar rokken omhoog en haar
zwarte borstdoek verblindend in haar aangezicht.
En daarom lachte zij.
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En daarom lachten allen.
Het waren acht van de tien aldaar verblijvende leerlingenvroedvrouwen in
uitspanningsuur.
- Die zottinnen! zei, nijdig vanuit de eetzaal toekijkend, een meisje, een magere,
bleke, zwartharige fabriekswerkster die er, evenals haar gezellinnen, haar beurt
afwachtte om, op een sein van de natuur, hulpbehoevend langs de smalle binnentrap
naast de deur - een trap die voor de studenten ook diende - tot in de verloskamer
geleid te worden.
Die eetplaats was geheel afgezonderd, buiten hoorbereik van alles wat er op de
straat of in het ruim gesticht gebeuren mocht.
- Loat ze moar plezier moake, zei een andere, een gehuwde vrouw, - de kreupele
bô zal gauwe genoeg achterkome, wa zegde gij ervan? En zij wendde zich tot een
blozende kleine, vrolijk binnentredende, die evenals zij een trouwring droeg en
voorzichtig een boordevolle, overstortende koffiekan en een melkkom torste.
- Ik,... ik zeg ekik, dat 't leve zoete-n es, antwoordde de aangesprokene in blijde
wanklank met de treurige voorspelling.
Zij goot de koffie dampend in de koppen en reikte de melkkan over.
- Doe moar lijk thuis, glimlachte ze.
- Ge zijt gij hier thuis geluve 'k, zei de eerste spreekster, lelijk, mager, verlept vóór
de tijd.
- Of ik! pochte de andere, meins, 't es al mijne vierde kier da 'k hier kome, hoe en
zoe 'k hier nie thuis zijn!
- U vierde kiendsje?
- Joa, mijn vierde, gistere was ik hier al mee ne kier alliene en nu zijn we weeral
gevijve, veur zu lank als 't duurt, lachte zij. - 't Es azu veel plezieriger uuk, ge keun
nog ne kier 'n woordeke spreken, anders zoede wel zitten opdruge.
- Z'hoân mij gezeid, begon de fabriekswerkster met haar grote mond, haar mager
gelaat en haar roetzwart, kunstmatig gekroesd haar, - dat 't hier nie 'n docht, dat er
hier nie anders als schoelde 'n kwame, en 'k 'n zie 'k ik da niet.
- Schoelde! antwoordde de vrolijke, verontwaardigd. - Er komt hier van soorte,
goed en slecht, moar veel getrouwde
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vrouwen uuk, den dag van vandoage.
- Ben ekik slechter meschien, omda 'k niet getrouwd 'n ben? vroeg de fabrieksmeid,
strijdvaardig reeds.
- Bah, nie ge, bah, nie ge, verbeterde de blijmoedige, en nieuwsgierig minzaam:
- Hoe komt het da ge niet getrouwd 'n zijt, mijn schoap?
- Ha, hij 'n hee nog nie gelot, bekende zij, - in februarij moet hij!
- En als er hij in es?
- Ha, 't es het tot doar, antwoordde zij gelaten, en bekende:
- 't es wa van de carnaval, 't mijne.
- Wa goade mee u kiendsje doen?
Fier, vertrouwvol keek het meisje op:
- Zijn moeder goat 't kwieke, ze zie mij zu geirne. Hij 'n es moar alliene. Zijn
moeder, ze zoe de duud stirve veur hem en veur mij.
- Wa doet hij?
- Hij wirkt bij Carels op den atelier, hij wint 'n schune daghure!
- En gij, wa doede gij?
- Ik ben bomster in de Lys. We trouwe zu gauwe of da we keune, we meugen
introuwe te zijnent.
- 't En es veur elk zuvele nie, zei de andere getrouwde vrouw bedroefd, - ge zie
mij hier zitten, hé? - 'k Ben aan mijn tienste, en mijn dochter doar aan heur ieste, en
met een zucht wees zij een meisje aan met een getrokken, geel-gevlamd gezichtje
en schele oogjes.
- Nog gien vijftien joar, uitte zij met klem, als een jammerklacht.
- Nog gien vijftien joar! herhaalden bijna allen, meewarig het sprakeloos schepseltje
aanziend.
- 't Moe nog iest moarte zijn ier da ze 't wordt, berichtte de moeder opnieuw, - 't
es om bij heur te zijn da 'k meekome, anders gebeurt da bij mij altijd thuis, en ze
zuchtte weer;
- we deên de jonges tege dien tijd altijd bij Meetje, 't 'n zijn er buiten de deze, moar
twieë mier in 't leve.
- Hoe es ze doaraan geroakt? zu jonk? fluisterde de blijgezinde.
En de moeder fluisterde terug, een vinger op haar voorhoofd
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leggend: - Ze 'n es nie huul zjuust. En dan luider, dat allen het hoorden: - Ge moet
wete, we weune wij in 'n puurtsje, woar da moar twie huizen 'n stoan. Ik noar mijn
wirk, voader in de cementfabrieke bij Pissa, de ander kinders noar de schole en
Mansken hoa den thuiswacht. Moar noast onz' deure, moede wete, was de zeune uuk
altijd thuis. Hij was 'n bien afgereên in 'n ijzerewig-ongeluk, hij hoad hij 'n pensioen.
En dien deugeniet kwam bij mijn dochter zitte, en zie wat dat er van komt! Moar hij
zal er lulijk tegevliege, zilde. D'hiere van 't Parket zijn al bij ons geweest. Hij zal wel
'n joar gevang hên, zegge de meinsche. Azu 'n onderjoarig kind, da zijn verstand
moar half 'n hee, 't es 'n schande! en zij balde de vuist als naar de verleider toe.
Allen zwegen in verslagenheid.
Toen hernam de moeder:
- 'n Dame uit ien van d'huize woar da 'k wirke hee beloofd da ze Mansken in den
Oesterput1. zal doen en betoale veur heur.
Allen knikten goedkeurend met het hoofd.
Het was bijna volkomen duister in de eetzaal geworden, en sedert lang was de
uitbundige schaar speelsters weg uit de tuin, toen eensklaps de ruimte als bij toverslag
hel werd verlicht door de hanglampen met hun fijne draadjes van elektrische gloei.
Dit was het misschien wat de aandacht trok op degene, die nog geen woord gerept,
en wellicht naar niets geluisterd had. Zij zat daar als versteend, strak voor zich
uitkijkend, schijnbaar zonder iets te zien, op leeftijd reeds, met een lang, bruinverbrand
gezicht, waarop als een gestolde uitdrukking van blijvende verwondering stond.
Zij was in boerse klederdracht.
- En gij dan, vroeg het fabrieksmeisje, - gij die niets 'n zegt, hoe zijde gij aan den
hoak geroakt? ge ziet er al 'n ouwe-n uit, gij.
De lange, benige boerenmeid begon eensklaps te schreien voor alle antwoord, met
het voorschoot aan haar ogen. Haar

1.

Een gesticht voor gevallen meisjes.
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schouders schokten onder het steeds luider wordend, gesmoord gesnik.
- Toe, toe, troostte haar de vrolijke, - 'n moakt azu gien verdriet, God leeft, die 't
al geeft. Noar rege komt zonneschijn! En zij klopte haar enige keren zacht op de rug,
evenals men een huilend kind sust.
Maar het geschrei hield niet op.
- Allo, vertel het ons ne kier, z'hên zij wel ulder gevoarte verteld, hernam ze, de
twee anderen aanwijzend.
En de buitenmeid, ineens mededeelzaam, begon:
- Ik hè mij huel mijn leven treffelijk gedregen, 'k moch mijne vijnger omhuege
steken. 'k Was zelfs in de congregoassie en van elk gerespecteerd. Ge moet mij nie
gelueven; moar doa ge van mijn prochie woart, ge zoedt hueren...
- Van woar zijde gij? ging het onderbrekend.
- Van Smeerhebbe-Vloersegem... 'k Was al twintig joar meissen - en meissen
alliene op 'n gruet boeregedoe, altijd op mijn ure thuis. Den ouwe knecht stirft. Der
kom ne nieuwen en doar zie! Woarom en loaten ze ne meins uek nie gerust!
weeklaagde zij.
- Hoe konde gij toch zu dwoas zijn, als ge ne kier al zu oud zijt! sprak de
fabrieksmeid ongenadig.
- 't Es percies dat, vijfenviertig! 'k Hè 'k ik gemiend, da 'k doar nie van 'n zoe
geweten hên, bekende zij. En dan met een soort van angst voor goddelijke bestraffing:
- Os ge peist, da 'k in d'oestmoand nog Onze-Lieve-Vrouwe in de processie gedregen
hè!
Hier schoten allen, behalve het minderjarig meisje, in een luide lach.
- Da was 'n schandoal zeker als 't uitkwam! vroeg de fabriekswerkster, op een toon
als had zij er plezier in.
- Da ziede van hier! zei deze bij wie de pret geen weerklank wekte.
- Wilt hij u niet?
- Hij es mee 'n andere noar Amerika.
- Wa goade mee uwe kleine doen? vroeg de vrolijke, de praktische kant inziend.
- Hem dued doen, zeker! was het antwoord, met een nieuwe uitbarsting van wee.
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- Dát 'n miende niet! zei de moeder, die er negen had gehad.
- Nie woar, dát 'n miende niet? herhaalde vleierig de vrolijke.
- Nien ik, 'k en miene 't niet, bekende de bedroefde, zich vermannend, hoewel met
een onheilspellend vuur in de blik, - moar ne meins 'n es nie altijd iensgezind, ge'n
weet almets nie, woartoe da ge kapoabel zijt.
- Ge zult het zu geire zien, och zu geire, ne kier dat 't er es, u kiendsje, verzekerde
de gelukkige, met liefdeglans in 't oog.
Na het avondeten, voordat het sein tot slapengaan gegeven werd, kwam de
onderbestuurster van het Moederhuis nog eens even binnen. Zij was omstreeks veertig
jaar oud, fris, groot en kloek, met kleine bruine ogen, vol aandacht en ernst; met een
nadenkend gelaat, door goedheid gemilderd. Zij droeg een zwart kleed, op de krachtige
armen en de borst met glinsterend git versierd, en had een hagelblanke, stijve kraag
om de hals. Zij hield zich heel recht.
Zij stelde enige vragen, waarop zij een bevredigend antwoord kreeg en sprak:
- Goeden avond, kinderen. Een der juffrouwen blijft op tot middernacht, waarna
zij door een andere wordt afgelost. Zij zal bestendig in de gang, heen en weer, langs
uw slaapplaats wandelen. Moest er iets ophanden zijn, roept ze, men zal mij
waarschuwen.
En meteen was ze weg.
- Da es ieffer Constance, zei de vrolijke, fier zo goed bescheid te weten.
- De overste?
- De onderoverste. 't Es zij, die 't hier al bestiert.
Ieffer Agatha es nog primus-boas; moar de dieë 'n zulde nie zien, ze 'n kom nie
mier bij de vrouwen. 'k Hure da ze giene wig mier 'n kan, ze goat hoast heur pensioen
neme.
Geen antwoord.
- Ieffer Constance, dat 'n es giene meins, dat es nen ijngel, verzekerde zij. - Da
zulde ondervinden en mij nieuws van zegge, 't en es heur niets te lastig of te vele,
noch dag noch nacht!
Juffrouw Constance vervolgde traag haar weg langs de lange

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 3

1224
gang met de vele vensters op de tuinkant uitziend.
De wind had zich gelegd, enkele wolkensnippertjes, grijs en fijn als gaas, joegen
nog onrustig elkander na in het zwerk en omsluierden af en toe half voor een ogenblik
de schijf van de volle maan. Deze scheen zo helder op de gebouwen van het
Oudmannenhuis en de kapel rechtover, dat het leien dak met een sneeuwlaag overdekt
scheen, en de grond van de groentebedden, tussen het donkere van de struiken,
evenzo. Alles was zo kalm, zo stil in heel het grote huis en de omgeving, dat het een
soort van zielsverheffende, feestelijke stemming wekte in juffrouw Constances
ontvankelijk gemoed.
Zij bleef staan en keek door een van de ramen: hier vervlood tot dusver haar leven,
hier tussen deze muren.
Zij kwam er op haar achttiende jaar. Zij telde er veertig nu; waar was die tijd
naartoe? Het scheen haar alsof het van gisteren was en tevens alsof zij nooit een thuis
had bezeten, nooit een familie had gehad, nooit iets anders had gekend. De bestuurster
had haar zeer jong als hulp uitgekozen, uitgekozen onder allen, na jaren zoeken, om
haar bekwaamheid en haar ernst.
Geen omgang met de samenleving; liefdesbetrekkingen en huwelijk waren haar
door 't reglement verboden, dat wist ze, toen ze 't ambt aanvaardde.
Dagbladen las ze niet; zij had de rubriek van: Rampen, misdaden en ongelukken
niet nodig om mensenkennis en kennis van wereldwee en wereldverderf op te doen.
Hier was het veld van die wetenschap uitgestrekt, en rijk de oogst van desillusie op
hetgeen die wereld geeft.
Toewijding was haar lot.
Bedrijvigheid, hulpvaardigheid waren de leus van haar grootmoedig hart.
En hier in die gang, uitkijkend naar die tuin, waar eigenlijk niets verkwikkends
was waar te nemen, ontstond eensklaps een gejubel in haar:
- Wat ben ik toch gelukkig, sprak ze tot zichzelf, - gave God, dat ik nog vele, vele
jaren, zovele als juffrouw Agatha hier blijven mocht!
En zij ging in het zogenaamd bureel bij juffrouw Agatha.
Het was er zeer heet.
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Deze zat in een leunstoel voor een bureau-ministre onder het helder licht van de
lamp. Zij was heel dik van figuur, met een sjaal over de knieën uitgespreid en een
sjaal over de schouders. Zij droeg een zwarte capeline, waaruit haar aangezicht als
uit een ronde lijst te voorschijn kwam. Juffrouw Agatha, die nu zeventig zou worden,
moest een echte beauté zijn geweest, en de tijd, die zo zwaar op haar gestel drukte,
had haar gelaat wel verouderd, maar er de evenredigheden van geëerbiedigd. Haar
ietwat gerimpeld voorhoofd was nog ivoorblank, haar staalblauwe ogen keken wakker
van onder de gezakte wenkbrauwen, de rechte neus had een fijne lijn en de mond,
klein, met mooie valse tandekens, behield zijn serene uitdrukking.
Het was haar aan te zien, dat het voortdurend getuige zijn van nood en ellende, en
het ondervinden van ondankbaarheid haar gemoed niet vergald noch haar hart
versteend hadden. Een lelijk, dik, wit hondje met grijze balogen en spitse oortjes,
waarvan het tipje in een driehoekje neerviel, lag in een mandje vóór haar.
Met de hand streelde zij onophoudelijk zijn rug, niet eenmaal door een lodderende
waardering van het staartje beantwoord zelfs.
- Welnu? vroeg ze.
- Alles goed, antwoordde de onderbestuurster, en zij geeuwde, terstond zich
daarover verontschuldigend.
- Zo moe?
- In drie nachten immers niet uit mijn kleren geweest!
- Hoe jammer, hoe jammer, dat ik niet meer helpen kan, zuchtte juffrouw Agatha.
- Binnen acht dagen ben ik hier voorgoed weg, ben ik in 't gesticht van Poortakker,
zei ze met een nieuwe zucht.
- Wat zal 't mij varen, sprak juffrouw Constance, die thans volkomen vergeten
had, dat er ook wel soms, ondanks algemeen goede verstandhouding, een kleine
wrijving van karakterverschil of heimelijke onenigheid, onder beleefdheid verscholen,
tussen beiden had bestaan.
- Gij zult mij opvolgen als bestuurster, ik zal u een buitengewoon gunstig
getuigschrift geven. Ge moet een rekwest indienen aan de heren van de Hospitiën.
Het kan niet anders
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of ge zult directrice worden.
- Laten wij het hopen, juffrouw Agatha. Maar gij hier weg... Och, het pakt mij te
zeer, kom laat ons gaan slapen. Wij hebben een goede, lange nacht voor ons, hoop
ik.
- Zeg het maar niet zo luid, dat de bel het hoort, maakte juffrouw Agatha met de
wijsvinger omhoog de ontmoedigende opmerking.
En juist op dit ogenblik ging de straatbel over, in helle zilver toon door de grote
voorhal uitdreunend.
- Och Here! zuchtte juffrouw Constance teleurgesteld. - In godsnaam! voegde zij
er, gewend aan dergelijke storing, onderworpen, hulpvaardig aan toe.
En zij ging kijken in de vestibule, waar de portierster de deur reeds ontsloot.
Een vigilante stond buiten.
De koetsier, dik, in dikke mantelkraag, met gebogen rug, opende het portier.
Twee vrouwen, waarvan de ene de andere steunde, stapten eruit:
Jeannette en Euzeke.
- Meuge w' hier binnenkome? vroeg Jeannette.
- Alle vrouwen in nood, als ze geen besmettelijke ziekte hebben, om 't even waar
vandaan en op welk uur van dag of nacht, mogen dat veertien dagen vóór de geboorte
van hun kind, en blijven tot volledig herstel, zei de onderbestuurster.
- Is het uw dochtertje? vroeg ze aan de begeleidster.
- Mijn dochter! antwoordde Jeannette gekrenkt, - 'k 'n ben toch zeker nog zu oud
nie om 'n dochter t' hên van in de twintig?
- Madame, help mij, bad Euzeke, ineengekrompen, gewikkeld in een grote sjaal.
- Juffrouw, juffrouw Constance, zo heet ik.
- Help mij, ieffer Constance, bad het meisje weer.
- Ik zal, kind, kom, kom stilletjes boven, en zij sloeg een arm beschermend om
haar schouder.
- Ieffer Constance, mag ik mee? smeekte, zonder veel vertrouwen haar vraag
ingewilligd te zien, Jeannette.
- Neen, vrouw, niemand, dat is door het reglement verboden. Maar morgen tussen
twee en drie uur moogt ge om
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nieuws komen.
- Help mij, bad Euzeke opnieuw.
- Dien duts toch! zei Jeannette nog dralend, - azu zonder een bekend oanzichte bij
heur, en in 't midde van de nacht!
- Dank God dat het in de nacht gebeurt, sprak juffrouw Constance, - en dat ze niet
in handen van de studenten wordt gegeven.
- Zoen ze mij kwoad doen? vroeg Euzeke verschrikt.
- Neen, neen, volstrekt niet, maar ge zoudt ze toch niet geerne bij u hebben, dat
weet ik, was het antwoord van haar die, rijk aan ondervinding, dadelijk besefte met
welk soort van meisje ze te doen had.
Zij waren reeds boven de trap, door de lange gang naar de afgelegen kamer toe,
met de vijf grote ramen van mat glas, een paar ijzeren bedden met rode dekens, een
zitbad en een brandende kachel.
De verloskamer...
Met een gegriefd hart stapte Jeannette weer in het wachtend rijtuig, en reed heen
langs het donker water en de slecht verlichte weg.
Wandelaars waren er niet meer; enkel hier en daar op de eenzame kaai nog een
haastig voorbijstappende.
Werktuiglijk keek ze door het raampje. Een ander rijtuig kruiste met dat, waarin
zij zat, en in het vluchtig schijnsel van de straatlantaarn op de hoek van de Coupure
zag ze: God van den hemel, mijnheer Florimond!
- Ja, ja, hij was het!
Zij zag een wit costuum, een vederhoed, een schittering van gouden knopen en
goudgalon. Hij zat met de rug naar de paarden en, vóór hem op de achterbank, had
Jeannette, als in een weerlicht, ook roze en witte meisjesklederen en klatergoud
gezien.
Zijn zusters zeker!...
Ze reden naar het nachtfeest van madame Carbonnelle. Jeannette had er meer dan
eens onduidelijk iets van gehoord...
- Wat es de wereld toch, wat es de wereld toch! kreet ze in zichzelf.
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Sinds enkele dagen verkeerde Florimond in een geprikkelde toestand. 't Gevoel van
zacht-weldadige verlichting en rust, waarvan hij zo genoten had als van een langzame
herstelling na een zware ziekte, was van lieverlede weer veranderd in de knagende
gestremdheid van twijfel en spanning. 't Was als een vage dreiging, die hem boven
't hoofd hing, iets angstigs, dat overal om hem heen was; 't bewustzijn van een strijd,
die lang nog niet was uitgestreden en waaronder hij nog veel en hevig lijden zou.
Het kon immers niet anders, men raakte zo maar niet met een besluit en een belofte
uit zulke zwaar drukkende toestanden; hij voelde, zonder er iets van te weten, dat
Euzeke halsstarrig steeds op hem te wachten zat, dat zij, niettegenstaande haar
gedweeheid van slachtoffer, ongeduldig werd, dat zijn belofte tot een daad moest
worden, of dat het ergste, het allerergste, iets waarvan hij de gevolgen niet berekenen
kon, onvermijdelijk moest en zou gebeuren.
Van een andere kant voelde hij zich, door de belofte aan zijn moeder, door de
toebereidselen tot het feest en het daarop verwachte engagement, aan handen en
voeten gebonden en weerloos aan de willekeur van het noodlot overgeleverd.
- Past op da ge nu gien biestigheden 'n doet! Zie da ge u nu nie mier 'n
comprometteert! waarschuwde onophoudelijk madame Verpoest. En hij wist hoe zij
waakte en bespiedde, en hem volgde of volgen deed, op elk uur van dag en avond.
Door haar toedoen - om hem des te beter onder toezicht te houden - had hij zijn
ontslag genomen op het kantoor waar hij vroeger werkte, en was nu in hun eigen
zaak, aan huis, onder het onaangenaam, schier onuitstaanbaar beheer van Julien. Al
die heimelijke dwang kon hem soms tot huilens prikkelen en hij vreesde, dat het
plotseling in hem los zou bar-
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sten, dat hij alles, in een bruuske vlaag van opstand, overhoop zou schoppen, als het
nog lang zo duren moest.
Maar tevens was hij bang, vreselijk bang voor het schandaal, en de scènes, en de
onherstelbare vernieling van zijn ganse toekomst. Terugkeren naar Euzeke was de
besliste brouille met heel zijn familie en, als gevolg daarvan, de gewisse,
onoverkombare ellende; nog langer leven als hij thans gedwongen werd, was de
pijnlijkste der folteringen, die hij haast niet meer dulden kón. Daarbij kwam nog de
wroeging van 't geweten, en onder de angel van die wroeging herleefde ook weer
scherp zijn ongedode liefde en het fysiek verlangen naar zijn minnares. Zij was een
deel van zijn leven geworden, een dwingende, tirannieke behoefte, iets waar hij
weldra hevig en vurig weer naar snakte, omdat hij 't niet meer had.
Wat deed ze nu? wat dacht ze nu? hoe doodde ze de lange uren van de dag, in al
die lange, droeve weken van wanhopig wachtende verlatenheid? Wat zou hij niet
gegeven hebben om haar nog eens te zien, om nog eens iets van haar te horen! En
zijn radeloze angst verergerde, telkens hij dacht aan 't kind, dat nu welhaast zou
komen. Hoe kon, hoe moest dat alles eindigen, zonder dat hij er nog iets van afwist,
zonder dat hij er nog iets van hoorde? Was 't niet onmenselijk en onnatuurlijk-wreed
én voor hem, én voor haar?
Nog veel erger werd het, toen hij, na een nieuwe zending van honderd frank, het
geld terugkreeg, met een bericht van de post, dat de geadresseerde uit het huis in de
Holstraat verdwenen was, zonder haar adres achter te laten. Gelukkig dat zijn moeder
juist op dat ogenblik niet thuis was en hij zelf met de postbode kon spreken! Wat 'n
scène zou het anders niet geweest zijn!
Maar 't was een zwakke, droeve troost voor hem, dat zijn moeder 't niet ontdekte,
en dagen en nachten martelde hij nu zijn geest af om te gissen, wat er wel van Euzeke
mocht geworden zijn. Hij dacht dat ze misschien een toevlucht had genomen bij haar
tante, de strenge tante, die zo scherp haar wangedrag had afgekeurd, of dat ze weer
haar intrek had gekozen bij Jeannette; of dat ze... ach, hij wist niet waar verdwaald
was: al nutteloze onderstellingen, die voor hem tot geen oplossing konden leiden,
omdat hij bewaakt, bespied,
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als gevangen en geboeid zat, en nergens zelf durfde gaan informeren, en ook niemand
wist, die hij genoeg vertrouwde om er inlichtingen aan te vragen, het allerminst aan
Jeannette zelf.
Midden in die pijnlijke strijd vol twijfel brak eindelijk de avond van het feest bij
madame Carbonnelle aan.
Even voor negen uur stonden zij allen kant en klaar.
Een grote, gesloten landauer wachtte vóór de deur en zij kwamen alle vijf beneden
in de kelderverdieping om afscheid te nemen van Verpoest, die er als altijd, naast
het vuur, in zijn leunstoel zat ineengezakt.
Zij waren schitterend. Madame Verpoest droeg een hardblauwe japon met ramages
waarvan het lijf over haar zware buste glom en spande als een stalen kuras. Haar dik
gezicht zag purperrood en om de bochelende heupen had de bijna barstende rok
donkermatte glanzingen, als het sterk-geschubde lichaam van een monstrueuze kever.
Zij hijgde amechtig van warmte en inspanning.
Marina, als Reine du Jour, was van een volle, vlezige, Rubensiaanse schoonheid.
De aurore-tint van haar japon harmoniseerde prachtig met haar ietwat hooggekleurd
gezicht en haar rosbruine haren; en de ontblote hals en de halfnaakte armen waren
van een weelderige, bijna provocante malsheid. Paulke, naast haar oudere zuster,
zag er wel wat nuchter en onnozel uit in haar fade Watteau-pakje met het herdersstafje
en het bloemenmandje.
En Julien was een boer, de traditionele Vlaamse, toneel- en carnavalboer: bruine
slobkousen, zwarte broek, blauwe kiel, hoge ruig-zwartzijden hoed, een lange
vlaspruik tot over de schouders en een slordig-gestrikt rood zakdoek om de hals. Hij
had een soort denigrerende pret in zijn boerse vermomming; hij lachte grof en dampte
zwaar uit een lange pijp; en af en toe rochelde hij in zijn keel en deed of hij zijlings
spuugde, of kneep met de vingers op zijn neus als 't ware om zich te snuiten.
Florimond, zenuwachtig, prikkelbaar, met stuurs gezicht en saamgefronste
wenkbrauwen, stond stijf, met op elkaar gesloten lippen in zijn Oostenrijks
admiraalpak: glimmend ver-

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 3

1231
lakte kaplaarzen, parelgrijze spanbroek, witte tuniek met parelgrijze brandebourgs
en vergulde knopen. Hij droeg een hoge witte pruik met zwartgelint staartje en in
zijn wriemelende, klamme hand hield hij de prachtige steek met witte struisveer en
goudgalon.
- Eh bien, pa, nous allons, zilde, zei madame Verpoest, die blijkbaar vond dat een
woordje Frans nu wel te pas kwam. De oude, zieke man keerde met inspanning het
hoofd half om naar al die ongewone pracht van kleren, en zijn verwilderduitpuilende
ogen kregen een uitdrukking van bijna angstige verbazing, alsof het hem wat ál te
machtig was. Toch scheen hij eindelijk te begrijpen; hij knikte een paar keer zwakjes
met het hoofd, als om te betuigen, dat hij hen allen heel mooi vond, en toen brabbelde
hij met inspanning iets door zijn dikke lippen, dat zijn huisgenoten niet zo dadelijk
verstonden.
- Wa es 't pa? Zoede nog geern iets hên? Ge meug gerust zijn; Palmeire [dat was
de noodhulp die bij gelegenheid op Verpoest paste] zal goed veur u zorgen. Es 't nie
woar, Palmeire? riep madame Verpoest, zich even naar de keukendeur omkerend.
- Lijk of ge 't zelve woart, madame, antwoordde de meid - een magere blonde,
met vriendelijk sproetengezicht - zich even in 't deurgat vertonend.
Maar dát scheen 't niet te zijn wat Verpoest verlangde te weten; hij schudde 't
hoofd en wrong zich ongeduldig in zijn leunstoel, en eindelijk kwam het er ietwat
duidelijker uit:
- Komplementen aan Carbonnelle... Carbonnelle...
- Joa, pa, zeker... zeker... zei madame Verpoest, voorkomend over hem gebogen,
hem aanmoedigend helpend om de stokkende woorden uit zijn mond te krijgen.
- Aan Carbonnelle, herhaalde de ongelukkige man met toenemende inspanning, dat hij... mijn komplemente... doet... aan de members... van den Eetmansclub... als
er bij hem op de soiree zijn...
- Ge meug gerust zijn, 'k beloof het u! 'k beloof het u! herhaalde madame Verpoest
met overtuigend hoofdgeknik, gelukkig dat zij het er eindelijk uitgekregen had.
Zij gaven hem allen een haastige nachtzoen en spoedden zich naar het wachtend
rijtuig.
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Bij de Carbonnelles, in het ruim huis van de Coupure, was het feest aan de gang. De
landauer van madame Verpoest moest even queue maken en Marina, 't hoofd door
't raampje buigend, zag twee andere rijtuigen vóór 't hunne waaruit, tussen een dubbele
rij gapende nieuwsgierigen op het trottoir, haastig de verklede gasten stegen:
- Oh! m'man! m'man! un Méphisto! une Carmen! un hallebardier! unie Pierrette!
riep zij opgetogen, sidderend van ongeduld.
- Es er giene kooldroager bij? vroeg Julien, plomp schertsend.
- Taisez-vous, toi! zei Paulke boos.
Hun rijtuig zette zich even, stapvoets-schommelend, weer in gang. Tien passen,
en zij waren vóór de open deur, stapten uit, spoedden zich, onder de rood-en-wit
gestreepte marquise, tussen de dubbele rij nieuwsgierigen naar binnen. Een knecht
nam jassen en mantels aan, een dienstmeisje schoof een behang weg en zij waren in
een ruim, helder verlicht salon, gonzend-vol van verklede mensen.
Madame Carbonnelle stond naast haar nietig ventje aan het uiteinde van de zaak
en trad, toeschietelijk, door meneertje gevolgd, de Verpoests twee schreden tegemoet.
Zij was gekleed in staalgrijze zijde met git en kanten, en haar gezicht glom tanig,
met stralende ogen en een grote, brede, tandenmond, die lachte van genoegen.
- Bónjour, madame Verpoest, vraiment enchantée de vous voir, groette zij, en de
twee oudere dames, als 't ware door een gelijktijdige, plotselinge vertedering
overweldigd, zoenden elkander met twee vet-klinkende zoenen, wat zij anders, in 't
gewone leven, nooit deden.
Toen zoende madame Carbonnelle ook de mooie Marina en
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het onbeduidende Paulke; en, terwijl ze daarna warm de hand drukte van Florimond
en van Julien, keerde zij zich half om, wenkte, uit een groep van de suite, een jong
meisje, verkleed als Italiaanse, bij zich en stelde haar aan madame Verpoest en aan
haar dochters voor:
- Mademoiselle Joséphine van de Wattijne, ma nièce.
Madame Verpoest nam het meisje even van het hoofd tot de voeten op. Toen knikte
zij, als door haar zwijgend onderzoek voldaan, en met een scheve waggeling van
haar dik lichaam op het meisje toetredend, stak zij de hand uit en zei:
- Bonsoir, mademoiselle, je suis vraiment content de faire votre connaissance.
Ook Paulke en Marina groetten en Julien en Florimond werden insgelijks
voorgesteld.
- Monsieur Florimond Verpoest, le célèbre rameur du Club, aujourd'hui promu au
grade d'amiral autrichien! betitelde madame Carbonnelle Florimond met een luide
lach.
Florimond boog diep, richtte zich weer op, glimlachend-gegeneerd, stak zelf, in
zijn verlegenheid, de rechterhand uit naar het meisje, die er even, met een kleine
aarzeling, de hare inlegde.
Florimond wist niet hoe 't kwam, maar die korte aarzeling in het beantwoorden
van zijn onhandige begroeting krenkte hem. Hij voelde iets preuts in haar, dat hem
dadelijk mishaagde, te meer daar hij haar verder onbeduidend vond, niet lelijk, maar
nul, van een fade blondheid, met ogen zonder uitdrukking, en zo gek, zo disparaat
in de keus van haar toilet, dat helemaal niet passend was, een kleurig, Italiaans pakje
bij haar flauw-blond type en haar voor een Walin zo in-Vlaamse naam: Joséphine
van de Wattijne.
Hij dacht terstond aan Euzeke, scherp, vlijmend, met weemoed en met plotseling
verlangen. Hij had daar ineens weg willen zijn, uren ver weg, uit dat gemaakt, vals
gezelschap, en arm en vrij als vroeger, met Euzeke in gelukkig, nederig samen-zijn,
op een klein kamertje, zonder enige toekomst-kwelling noch ambitie. Maar 't was te
laat; dat kleurloos meisje werd hem aangewezen, en hij moest gehoorzamen, met
welke weerzin ook, als een knecht, als een slaaf...
In wijde kring zaten zij nu, al die vreemde, aanstellerige pak-
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jes: de Mefisto's, de Carmens, de Zeeuwse boerinnetjes, de Reines du Jour en de
Reines de la Nuit, de Watteau-Bergères, de Pierrots en de Pierrettes, de Toréadors
en de Bacchantes, elk zijn best doend om uiterlijk in zijn rol te blijven, en zij speelden
gezelschapsspelletjes: panden en slofje-onder, dansten patertje-aan-de-kant, enz. enz.
En alles liep ten slotte op 't zelfde uit: iemand van 't gezelschap kiezen en elkaar
zoveel en zoveel keren zoenen. Zoenen en nog zoenen, 't was inslag en schering, en
al die jonge, burgerdegelijke en zelfs preutse meisjes, die in 't gewone leven zulk
een zoen als een belediging zouden beschouwd hebben, zoenden en lieten zoenen
daar met onverholen wellust, onder het medeplichtig oog van de mama's, die dat ook
in hun jeugd hadden gedaan en aanmoedigend, met vertederdvochtige ogen het
spelletje gadesloegen.
En toch, toen Urbain, de cynische Urbain, die in Astroloog vermomd was, als
vereenvoudiging voorstelde maar aan één stuk door te zoenen, aangezien ieder nieuw
spel daar toch fataal op uitliep, ging er een algemene kreet van verontwaardiging op,
en kreeg Urbain even een streng-scherpe berisping van zijn moeder.
Florimond kon die gewaarwording van zich niet afzetten, maar heel 't gedoe daar
deed hem denken aan een orgie in een of andere schuine nachtkroeg. Al die
gedecolleteerde vrouwen, al die opgewonden mannen, de wijn, de champagne, de
lekkernijen, die onophoudend werden rondgepresenteerd, en vooral dat zoenen, dat
voortdurende zoenen, met gulzige lippen en wulpse blikken, het deed hem denken
aan zijn nachtelijke uitgang met Urbain en Adhémar in de luxekroeg van Christine,
met het enkel verschil, dat daar de volle bevrediging en hier slechts de geprikkelde
overspanning te genieten was.
O! wat leek hem Euzeke, in haar eenvoudige, natuurlijke, belangloze, algehele
zelfopoffering en overgave van ziel en lichaam, ver boven alles wat hij hier zag,
verheven! En hij schaamde zich voor zijn moeder, voor zijn zusters, voor zichzelf,
dat zij allen daaraan meededen. Julien had gelijk in al zijn onbeschofte ruwheid: 't
zou er een smerige boel zijn! had hij gezegd; en 't wás er een smerige boel, een laf
en vuil ge-
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doe, waar Florimond van walgde.
Met het fade blondinetje in haar onnozel Italiaans pakje bemoeide hij zich niet. 't
Was hem onmogelijk. Als gestold zat hij stijf en deftig in zijn belachelijk
parade-uniform met de broeiende witte pruik op het hoofd naast haar, en de meest
verbolgen blikken van madame Carbonnelle en van zijn moeder, die hij daar, door
het knullig meneertje Carbonnelle geflankeerd, als twee dikke buffet-matrones naast
elkaar zag zitten, vermochten het niet hem te ontdooien. 't Was hem doodeenvoudig
onmogelijk zelfs gewoon onbevangen beleefd met het meisje te zijn, en op een
vriendelijke toon haar even aan te spreken. De kussen, die hij haar af en toe geven
moest, deden hem griezelen, en hij had er telkens van toorn, van afkeer en van spijt
om kunnen schreien. Hij verveelde zich dodelijk, gruwelijk, hij had onder de grond
willen zinken. Hij voelde dat het hele plan door zijn schuld mislukte en 't maakte
hem nog doffer en nog doder; hij had willen slapen, als een beest zonder gedachten
noch gevoelens slapen, en nooit meer wakker worden.
Het einde van de avond verging als in een nevel door zijn zwaar versufte geest.
Het kwam hem voor dat enkele heren begonnen aangeschoten te zijn, en dat deed
hem vagelijk plezier, het was een afleiding en hij wenste, dat zij allen dronken
mochten worden, ook de vrouwen, en in één janboel door elkaar hossen en dwarrelen.
Dan zou hij daar zo stijf en stom niet moeten zitten, dan zou hij mee hossen en
springen en er zou misschien iets gebeuren, - hij wist niet wat - dat hem op een of
andere wijze uit zijn folterende strijd verlossen, zou.
Maar er gebeurde niets, 't bleef stom, 't bleef gruwelijk, en hij schrikte op als uit
een nachtmerrie, toen hij plotseling aan zijn oor de schrille stem van meneertje
Carbonnelle vernam die, helemaal niet op de hoogte, hem met een vriendelijk klopje
op de schouder vroeg:
- Eh bien, mon grand gaillard, on s'amuse à côté de la belle Italienne?
- Ouais, ouais, monsieur Carbonnelle, très bien, très bien, antwoordde Florimond,
volkomen van streek.
En weer verzonk hij in zijn stomme, doffe, doodse, gruwe-
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lijke verveling.
Toen zag hij eindelijk zijn moeder opstaan, zijn moeder zuchtend, paarsrood, met
een laatste blik van wanhopige toorn op hem. Alles was verloren en verbeurd, zij
gaf het op, zij wilde naar huis en Florimond voorvoelde al de stormen die nu zouden
komen.
Het afscheid was benauwend. Madame Carbonnelle kon haar wrok niet verbergen
en zei hem op een zure toon, met staalkoude blik:
- Je crois que vous ne vous êtes pas très bien amusé, monsieur Florimond.
- Si, si, madame, très bien, très bien, brabbelde hij, - mais j'ai un peu mal à la tête.
- Un peu trop nocé la veille, peut-être? spotte zij.
- Pas du tout, madame, pas du tout, je n'ai pas même été dehors.
Zij waren weg, op elkaar gepropt in 't rijtuig, dat in de nachtelijke stilte van de
grote stad, oorverdovend over de straatkeien hobbelde.
Er was een ogenblik doods stilzwijgen. Toen loosde madame Verpoest een
luid-diepe zucht, en plotseling, als razend, sloeg zij met de vuist op haar knie, dat de
spannende zijde van haar japon er onder kraakte, en brulde 't uit, ruw als een viswijf:
- Ha, verdome! verdome!
- Mais m'man tout de même! gilden Marina en Paulke verschrikt.
- Verdome! verdome! brulde opnieuw de dikke vrouw, met pletsende woedeslagen
op haar knie. - Azu u eige geluk wigsmijte! Zu stom zijn! Ha, 'k zit er van te beve
van koleire! Ha, 'k zoe er 'n geroaktheid keune van krijge!
- Mais qu'est-ce qu'y a, m'man? riepen de meisjes schrikverbaasd.
- Diene stommerik, doar! Diene stommerik! schreeuwde madame Verpoest met
een naar Florimond gebalde vuist. - Hij es de noagel van mijn duudkiste!
- Hè 'k 't ulder nie gezeid, dat 't er stom-embeitant zoe geweest zijn, triomfeerde
Julien.
- Zwijg gij! Gij 'n telt hoegenoamd nie mier mee! beet ma-
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dame Verpoest hem kort af.
Florimond zat met hikkende keel te beven; de meisjes begonnen te schreien; Julien
liet een geknor horen en zei niets meer, in zijn hoek teruggedrongen.
- 'k Hè mijn beste gedoan, moar 'k 'n kan niet! 'k 'n kán niet! snikte eensklaps
Florimond.
- We zullen u wel liere keune! Wach moar! wach moar! dreigde bevend madame
Verpoest.
Het rijtuig hield stil, zij waren weer thuis. Zonder nog één woord stapten zij uit,
traden binnen, trokken somber-teleurgesteld en ontdaan elk naar zijn kamer.
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's Anderendaags in de vroegte lag er een wichtje meer in de kinderkamer van het
Moederhuis, en vóór de klok twaalf sloeg, werd er nog een binnengebracht, dat van
het minderjarig, half idioot meisje: een ellendig schepseltje, niet leefbaar zelfs, dat
stil-erbarmelijk zijn onbewust leed uitkreunde. Het kind van Euzeke was een jongen,
een kloeke bengel, die lustig aan zijn duimpje zoog, met de twee handjes dicht bij 't
rood gezichtje.
Rondom de kamer stonden wiegen van donkerblauw geverfd ijzeren vlechtwerk,
met blauw gevoerd, een wit behang daarover. De ene leeg, de andere dicht en warm
toegedekt over een van die kleine schepseltjes, zo goed verzorgd gedurende de
weinige dagen van hun oponthoud in 't Moederhuis, en waarvan er zovele door het
noodlot moesten worden opgeëist, zonder dat ze ooit de vloek van 't noodlot kennen
zouden.
Al die kinderen hadden een mutsje op, een katoenen kleedje aan, boven wollengoed,
een kleedje van zogenaamd malbroekkatoen, donkerrood en donkerblauw geprint.
Een uniform van de armoede van in de bussel reeds!
Vooraan op die bussel, die stevig was als een kuras, stond een perkamenten briefje
genaaid met de nodige aanduidingen tot onderscheiding van de kleinen, rampgenoten
voor het merendeel.
Op het busseltje van Euzekes kind stond er in drukletters:
Kamer: nummer vier.
Bed: nummer één.
Wieg: nummer negen.
En dan in geschrift:
Florimond.
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En daaronder:
Emerence Verstuift.
Dat laatste was de naam van de leerlinge, die moeder en nieuwgeborene te verzorgen
had.
Een grote boerenkachel met effen blad, waarop twee koperen theeketels hun lied
der gezelligheid ruisten, enige stoelen en drogende doeken bij het vuur.
Een leerlinge, jong en flink, in een grauw linnen voorschoot, eng sluitend als een
koker, al haar klederen bedekkend, en met linnen mouwen, hield de wacht in die
zaal.
En in een kamer niet ver vandaar, in de kamer nummer vier, in bed nummer één,
lag Euzeke.
Er stonden vijf bedden in die kleine zaal, ijzeren bedden ook, alle leeg behalve
twee: het hare en dat van de jonge, slapende half idiote.
Boven het wit-en-blauw geruit hoofdkussen, waarop het hoofd van Euzeke lag,
stak een stok uit met een vierkant zwart plankje:
Nummer 1.
Maar daaronder stond er ook nog iets anders, namelijk in krijt geschreven:
Niet spreken. Volkomen rust.
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V
Klokslag twee belde Jeannette in het Moederhuis aan. Zij had heel de voorafgaande
nacht rust noch duur gehad; was wel zesmaal opgestaan, om door het raam in de
sterrenhemel te gaan kijken, als om het lot daaruit zijn geheim af te vragen. Eerst
tegen de morgen, toen het bijna tijd was van opstaan, shep ze in, dra wakker
schrikkend, en zij haastte zich naar haar werk.
Dat ze dit alles als naar gewoonte moest doen, alles in zich opkroppen, luisteren
naar de dagelijks herhaalde aanbevelingen van madame Verpoest, terwijl haar hart
vol was tot overvloeiens toe, met weeklacht voor het meisje en verwijt tegen de
verleider!
Zij sprak schier niet, tenemaal afgetrokken.
- Zjanitte, wat schort er dan, ge zijt in uw hoar niet? vroeg haar gebiedster
bekommerd.
Een lichte kiespijn kwam Jeannette ter hulp en fluisterde haar een leugen in:
- Och, madame, 'k ben zot van de tandpijne! en zij hield de hand aan haar wang.
- Wacht, zei madame goedig, - 'k hè hier 'n flasselke, we zullen er wat aanstrijke.
- Niets en boat, madame; en zij kreeg een schitterende inval:
- Da 'k toch ne kier mocht noar den dentist goan, 'k zoe hem loate trekke, mijnen
tand, liever de korte pijne als de lange.
- Joa, goa moar, was het toeschietelijk antwoord, - loat uw schotels stoan, ge keun
ze afwasschen als ge thuiskomt. Bij wie goade?
- Bij Stas. 't Es doar somtijds zu lank te wachte, zei Jeannette gevat, met het oog
op de verre tocht naar het Moederhuis.
Zij deed haar werkschort af, verving het door een gladgestre-
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ken en kundig gevouwen siamoizen, sloeg haar grote sjaal om en in haar blote hoofd
trok ze de deur uit, met een dreunende slag, en vloog heen als een pijl uit de boog.
- Hoe es 't vergoan? vroeg ze aan de portieres, een jonge meid met witte
tandenmond en zoete bruine ogen in een gezond gelaat.
Maar deze keek haar bevreemd aan.
- Joa, mee Euzeke, allo, Euzenie, als ge wilt.
- Dat en weet ik nie, zei 't meisje, - ik 'n doe moar de puurt open en verders van
de reste... Zij voleindigde niet.
- Wacht of liever kom binnen, en ze leidde Jeannette reeds in een kleine
spreekplaats, waar nog een paar mensen op banken zaten; 'k zal iemand roepen.
De aanwezigen vertelden dadelijk aan elkaar het doel van hun komst.
Een leerlinge trad binnen.
Elk stelde vragen, waarop ze niet gelijktijdig antwoorden kon.
Eindelijk kreeg Jeannette te weten, dat het 's avonds tevoren ingekomen meisje
een kind had, een flinke jongen, dat ze heel zwak was, volkomen rust moest hebben
en niet spreken mocht. Ze had veel armoede geleden, veel verdriet gemaakt sinds
lang en moest het nu duur bekopen.
Slecht was haar toestand echter niet, dit laatste voegde de berichtgeefster erbij,
het verschrikt aangezicht van Jeannette ziende.
- Morgen om twee uur meugde terugkomen, vrouw.
Hiermee moest Jeannette weg. De leerlinge gaf reeds nieuws over een andere,
tijdelijk verblijvende, aan een zo even aangekomen verwante.
- Volkome rust, nie spreke, herhaalde Jeannette bij zichzelf, spoedmakend door
de zwartmorsige Damstraat. Het was eigenlijk slechts daar, dicht bij het doel, dat ze
haar gedachten verzamelen kon.
Indien ze in 't gesticht een klap op haar hoofd gekregen had, ware zij niet duizeliger
geweest.
- Volkome rust, nie spreke, dit was een akelige ondertoon, die in haar oren gonzen
bleef.
En haar verbeelding ging op hol:
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- O 'k en zal Euzeke nuunt mier werezien! was de jammerkreet van haar hart.
In die stemming opende zij de deur, met de sleutel, die ze altijd overdag bij zich
droeg.
- Hawèl getrokke? vroeg madame Verpoest, zodra Jeannette de trappen van de
kelderverdieping was afgedaald.
Nu eerst herinnerde deze zich haar leugen: plots hield ze een zakdoek voor de
mond.
- Deed het ziere?
- Da ziede van hier, madame, of het, en nog! zei ze, om aan haar verwarring een
oorzaak toe te schrijven.
Jeannette trok in 't achterhuis aan de schotelwas.
Zij hoorde Florimond binnen en beneden komen. Zij kende hem aan zijn stap,
eertijds aan zijn luidruchtigheid.
Sinds lang had zijn vrolijk, uitgelaten doen voor stil nadenken plaatsgemaakt.
Naast het schotelhuis in de gang, was er een kraantje met stadswater. Er stond een
zogenoemd bassin, er hing een handdoek, er lag een stuk zeep.
Florimond waste er zijn handen.
Jeannette luisterde, met het oor aan de open deur: de tentatie was te groot.
Marina tjonkte op de piano.
Als een sluipdier schoof de meid nader in de halfduistere gang, en dicht aan zijn
oor, zich op de tenen verheffend, fluisterde zij:
- Menier Florimond, Euzeken es verrijkt.
Hij schrok, dat de gladde zeepbal zijn hand ontsprong en hijzelf ineenkromp.
- Hoe? Wat? stotterde hij.
Zij wees met de voorvinger naar de eetplaats, voorzichtigheid aanmanend; toen
zei ze:
- Ne frissche zeune.
- Hoe? Woar? stotterde hij opnieuw.
- In de Materniteit, ik kom ervan.
- In de Materniteit! herhaalde hij als een echo; hij wist op dit ogenblik volstrekt
niet wat hij zei.
- Z' es zu slecht! hernam Jeannette, gewichtig. Spookgestalten trokken voorbij aan
haar opgezweepte verbeelding:
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- ze ligt buite kennisse. God weet of 't oarm schoap den oavend krijgt.
Nu wankelde hij, heel bleek geworden, zijn adem werd hijgend, zijn keel zo droog,
dat hij zijn halsband loosde:
- Slecht, slecht. 't Was slecht met Euzeke. Hij verstond het eerst niet, maar wist
reeds, dat het iets akeligs was, hij had het gevoel van een zandinstorting op geheel
zijn wezen.
Och, na dat feest bij madame Carbonnelle, 's avonds tevoren, was al zijn liefde
voor het meisje weer opgewekt. Zijn beloften van eeuwig afbreken met haar, zijn
eigen overtuiging, dat een vereniging met een ondergeschikte hem leed berokkenen
zou, zijn halve neigingen naar een huwelijk in zijn eigen stand: alles was weggeblazen
als de pluimkens van de distelplant, wanneer een rukwind haar zaadkroon schudt.
En de gemaakte minzaamheden van het nichtje, de toeschietelijkheid van de
mededingsters in behaagzucht, alles had slechts gediend om een andere beeltenis,
een reeds half verzwindende, plots bij hem in helle klaarte weer te doen verrijzen:
Euzeke, Euzeke, Euzeke!
Heel zijn wezen vloog machtig naar haar toe. Indien hij honderd armen had gehad,
zou hij ze naar de reeds verstotene weer hebben uitgestrekt...
En nu hij zich machtig en krachtig voelde om tegen alles en allen op te staan, nu
rees het noodlot in de gedaante van een wraakgeest voor hem op.
- De straffe! jammerde het in zijn hart.
Euzeke ging sterven! Zij zou de avond misschien niet krijgen, had Jeannette gezegd.
Het was de moord van zijn geluk.
Hij zat als een ter dood veroordeelde aan de koffietafel.
Het ware hem zelfs niet mogelijk geweest de minste poging te doen om zijn
ontroering te verheimelijken.
- Woarom 'n eet-de nu niet? vroeg nors zijn moeder, boos nog over haar
teleurstelling van de vorige avond, niet wetend, wat te denken van hem.
- Huufpijne, huufpijne, loog hij radeloos, - mijn huuf snokt, en hij hield de hand
aan de oprecht hevige gloei.
- Legt u 'n beetsen op u bedde, ried hem Marina, minder uit medelijden dan om
hem kwijt te zijn voor het verder be-

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 3

1244
studeren van haar muziek.
Bruusk stond hij op, zijn stoel verschuivend en trok heen.
Hij ging de twee trappen op, bleef staan op 't trapportaal en keek door het raam,
langs de achterkant van het huis.
Hij zag hier en daar en ginder eensklaps, als een bloemetje der duisternis, een licht
ontstaan, hij hoorde de trams fluiten, hij hoorde wagens in de verte voorbijrollen,
maar hij gaf acht op niets.
Hij klom nog hoger op, waarom, wat ging hij zoeken?
Dat wist hij niet.
Hij ontstak een sigaar, maar wierp ze schier onmiddellijk weg.
Toen daalde hij weer naar beneden.
Meer had hij willen weten van Jeannette. Maar de deur van 't washuis stond open,
in elks hoorbereik, en daaruit klonk traag en tergend het voorzichtig potten- en
pannengerinkel. De lucht, de lucht, dát zal mij goeddoen!
Hij greep naar zijn winterfrak aan de kapstok. Zijn gedachten dwaalden weg, want
nauw had hij zijn arm in een mouw gestoken of hij trok er hem weer uit en hing de
jas aan de spijker.
Hij voelde geen kou. In zijn dun, versleten huisjasje was hij weg.
Waarheen om uit 't gewoel te komen?
Langs de Dok, daar was 't betrekkelijk eenzaam.
Lantaarnen brandden in kalm vertrouwen op stoomboten en driemasters, het water
stroomde in schubbetjes, heen, hun licht opvangend de wisselschijn.
Alle bedrijvigheid van de dag had er opgehouden en dát, meer dan iets anders
werkte in stijging van onrust op zijn gemoed.
Gerucht, geklap, stemmengeroep, twist desnoods had misschien iets van
lijdenssussing of afwisseling aangebracht.
Hij zag een roodachtige klaarte door een neergelaten gordijn: een kroeg, en hij
duwde de katroldeur open, die dadelijk weer achter hem dichtsloeg.
Een drietal matrozen rookten er uit lange pijpen, in vreedzaam gesprek. Een paar
scheepslossers in vuil-vale kleren, rustten er van hun dagtaak uit, met een borrel voor
zich.
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Hij zag die borrels staan:
- Uuk ne kloare, ne grute, vroeg hij aan de dikke waardin. - 'k Zal er ne kier ne
firmen opzette, dacht hij bij zichzelf.
Vergetelheid, o vergetelheid!...
Aan het kind dacht hij niet, dat was iets vaags, iets vreemds voor hem; maar het
meisje dat hij in 't verderf had gestort en dat nu sterven ging, sterven, zo jong en
zonder te weten, dat hij haar nog liefhad, sterven! hem vervloekend in de doodsstrijd...
Nauw aangeroerd, het hij de slechte, vervalste drank weggeschoven staan, wierp
een klein zilverstuk op tafel en daar de vrouw ietwat moest zoeken in de open hand,
en nog eens in de zak hoefde te tasten om hem weer te geven, verloor hij geduld:
- Loat moar azu, zei hij en was, bevreemd door haar nagekeken, reeds weg.
Hij ging steeds verder en verder, tot aan de Muidebrug en daarover, langs de droge
dokken, tussen vele, vele stapels plankenhout, hoog als muren, onder loodsen met
koopwaren opgepropt...
Hoeveel uren hij daar verdrentelde wist hij niet.
Machinaal kwam hij echter op de Antwerpse Steenweg terug. Had men hem
gevraagd langswaar, hij had het niet kunnen zeggen; maar hij was ver, op een plaats,
waar de huizenrij reeds leemten had, en hij liep tussen de sporen van de
buurtspoortram naar Lochristi toe.
De maan was opgestaan en tekende zijn schaduw voor hem af, en in zijn ontredderd
brein was 't hem eensklaps alsof een duivel voorafging, om hem naar de hel te leiden.
Hij bleef staan, verschrikt en wendde zich om.
Een man bleef achter hem ook staan. Hij was op de hielen gevolgd geweest.
Florimond kromp ineen als een misdadiger op heterdaad betrapt.
De man had een vreemdsoortig dier bij zich; men zag eerst niet, wat het was, zo
zonderling leek het toegetakeld aan hetgeen zijn kop en bovenlijf moest wezen, met
riemen en linnen. 't Werd in een korte ketting vastgehouden. Het was een
politie-nachthond met zijn waker.
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- Hé, kameroad, woar zu loate noartoe! vroeg deze wantrouwend, zeker opmerkzaam
gemaakt door de onvaste gang van de wandelaar, en zijn schrale plunje.
- Woaker, zijde gij het? vroeg Florimond op zijn beurt, ineens uit zijn
diepzinnigheid gewekt. - Hoe loate-n es 't, woaker?
Deze haalde zijn horloge uit:
- Koart veur den iene, zei hij, hem onderzoekend aankijkend; - moar wa doede gij
hier, ge luupt azu in de grond al kijke, en ge zwijnselt, zijde zat, misschien?
- Nien ik, antwoordde Florimond, - moar 'k wandel ekik 'n beetse.
- Dat 'n es gien ure om te wandele, woar weunde? vroeg de waker bars.
Florimond zei het hem.
- Allo, mee noar u huis, vuurt, zei de waker met vernederend gebod als tot een
vagebond.
Het krenkte Florimond diep in zijn eergevoel.
- Als ge nog iene stap achterkomt, krijgde mijn vuist in u gezichte, bedreigde hij.
Het was een weldoende terugwerking in hem tot gramschap opgeruid te worden.
- En mijnen hond dan? zei de waker, stout door zijn recht, - ge zoedt er slecht van
afkome, kerel.
Florimond antwoordde niet meer en stapte door, geheel zichzelf weer voor het
ogenblik, totdat thuis, in de woelende slapeloosheid van de nacht, al de poliepenarmen
van het wangedrocht der onrust en der zelfbeschuldiging hem vastgrijpen, en
onontworstelbaar omknellen zouden.
Aan zijn huisdeur, terwijl hij de sleutel in het slot omdraaide, keek hij nog eens
zijds:
Hij zag de waker in de maneschijn op een afstand staan met zijn afgerichte hond,
dreigend gereed in de korte ketting gehouden.
Florimond haastte zich binnen.
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VI
Met tussenpozen van kalmer beredenering, gevolgd door crisissen van folterende
angst, had Florimond de morgen in 't stapelhuis op het kantoor doorgeworsteld.
Na het middageten hield hij 't niet meer uit: hij moest weten wat er van aan was,
de kwestie van dood of leven eiste een oplossing, en in plaats van zijn zaken waar
te nemen, sloop hij naar de Materniteit. Hij stapte eerst vastberaden flink door, maar
naarmate hij naderde, vertraagden zijn schreden.
Vóór het groot, wit gebouw met de vele vensters naar het water uitziend, de vensters
zonder mensenleven, zo wanhopig ongastvrij gegordijnd, begaf hem helemaal de
moed. Hij keek naar de hoge, ongelijke dakenrij van de Kortrijksestraat langs de
achterkant gezien, naar de smalle, sterk naar de Leie afhellende steegjes en het pleintje
van 't zogenaamd Luizengevecht, waar grauwe vodden te drogen hingen, waar armoe
met vuiligheid woekerde en met de gezondheidsleer overhoop lag.
Hij zag kolen lossen uit schepen, bij de kade gemeerd. En het maakte hem
ongeduldig waar te nemen, dat hij op dat alles acht gaf in zijn enig-grote bekommernis.
Aldus drentelde hij heen en weer, tot hij ineens moed vatte en aan de bel trok. Hij
schrok letterlijk bij de luide zilvertoon, die de binnenhal doorgalmde.
- Madame de bestuurster, als 't u blieft, es ze te spreke? vroeg hij bedeesd aan de
portieres.
Hij had op dit ogenblik bijna liever een ontkennend antwoord gekregen, zo
schuchter voelde hij zich.
Een kamer links werd ontsloten, een van die gestichtkamers, onhuiselijk in hun
onbewoonde netheid: een mat, een tafel met tapijt, stoelen, een Christus aan het kruis
als in een
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klooster. Het verkleind portret van een hoogleraar in toga met een decoratie op de
borst. De levensgrote houtskooltekening van een bedaagde vrouw, waarin het de
maker niet gelukt was het sereen-berustende weer te geven van wie, als juffrouw
Agatha, van alle wereldse beslommeringen vrij, in zichzelf gekeerd, plichtsbetrachtend
in vrede zijn levensweg bewandelt.
Want het was het mislukt konterfeitsel van juffrouw Agatha. Juffrouw Constance
trad binnen en plots voelde Florimond eerbied voor de deftig-zachte, gezond-krachtige
verschijning in haar zwart, van git schitterend kleed.
Hij groette met een linkse buiging, en de hoed in de hand, terwijl zij hem vragend
en wachtend aanstaarde:
- Madame, begon hij haperend, in volle vergetelheid van zijn voorgenomen
preludium, - zou ik mogen weten... hoe het goat met een zekere Eugenie van Oost,
die hier, ik weet niet wanneer is binnengekomen? Hij trachtte correct te spreken. Met welk recht doet gij dat onderzoek, mijnheer? vroeg ze koud-beleefd.
Hij weifelde, aarzelde, door de onverwachte vraag verrast, staarde haar met
verschrikte ogen aan, brabbelde even met doffe stem onduidelijke klanken. En heel
van zijn stuk, schreierig, bracht hij het eensklaps als een weeklacht uit:
- Ik ben haar lief, madame!
- Zulke hebben hier geen toegang.
- Zeg mij dan ten minste, hoe ze 't stelt. Is het woar dat ze sterven goat, of is ze
duud misschien? sprak hij in de zichtbaarste zieleangst.
- Het reglement verbiedt nieuws van de hier verblijvenden te geven aan mannelijke
bezoekers, tenzij aan de man van de vrouw en aan de vader van het kind.
- Ik bén de voader! hernam hij, - en ik zal de hand aan heur houwen... als ze nog
leeft... voegde hij er vastberaden bij, ineens plechtig in zichzelf dat besluit nemend.
- Vandaag is het uur verstreken; maar zend morgen een vrouw, aan deze zal
bescheid worden gegeven, sprak de onderbestuurster, aan een belkoord trekkend, als
tot sein, dat hij heengaan moest.
- Om godswil, madame, één woord, één enkel woord, ik

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 3

1249
ben in doodsbenauwen!
Hij smeekte met de handen samen, als een straatbedelaar om een aalmoes.
- Het reglement is stipt op dit punt.
Haar hart vermurwde bij het zien van zijn kommer; maar juffrouw Constance had
niet voor niet gezworen de voorschriften van 't gesticht na te leven; in haar vrees
voor wankelmoed behield zij het halsstarrigste stilzwijgen, in de grond kijkend, totdat
de deur openging en het vragend gelaat van de jonge, wakkere portieres verscheen.
Juffrouw Constance wees met de vinger vooruit.
Florimond groette en strompelde heen als een dronken mens. Niet eenmaal 't
kleinste nieuws van Euzeke!
Zij was dus tenemaal verloren voor hem!...
Hij haar volkomen vreemd!...
- Morgen, morgen! had de bestuurster gezegd, alsof het zieden van zijn hart
daarmee afkoelen kon.
Hij keek niet waar hij ging en struikelde over de touwen van de schepen, op de
kade gemeerd.
En juffrouw Constance, in haar waardige, bescheiden zelfbewustheid, een van de
goedertierendste onder de mensen, kwam hem in zijn overspannen weegevoel op dit
ogenblik voor als een wangedrocht van hardvochtigheid.
Voorzeker was Euzeke dood, maar waarom dat voor hem verheimelijkt?
Wat kon het die bestuurster schelen dat hij 't wist?
Het kind! Zijn kind, daar had hij niet eenmaal aan gedacht, ver van ernaar te vragen.
Hij kende 't niet. Hij had het nog niet lief.
Dit kind was de schuld van alles. Dat besef verlichtte plots zijn ontredderd brein.
Het was de schuldige. Wat was het komen doen op de wereld? Hem scheiden van
Euzeke, heel hun gezamenlijk geluk omgooien door zijn ongewenst verschijnen!...
Figuurlijk stak hij de vuist naar de verstoorder uit. En hij begreep hoe er moeders
waren, die hun kind doodden.
Had hij het maar in zijn bereik gehad. Hij voelde een jeuking in de handen om het
zonder genade de nek om te wringen.
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VII
Reeds van daags na de geboorte had juffrouw Constance, wat ze gewoonlijk in zulk
geval deed, Euzeke gevraagd, hoe zij begeerde, dat haar kind heten zou:
Florimond!
Meestal zulke onechte kinderen, die de familienaam van hun vader moeten derven,
krijgen ten minste, als ellendige vergelding, de voornaam van hem, die ze verstoot:
Florimond.
Dat stond reeds op het perkamenten briefje van zijn bussel, voordat de geestelijke
bestuurder van het Hospitaal en al de bijgestichten, na een paar dagen verwittigd
werd, dat er een kind te dopen was.
Geen peter of meter hadden zich aangemeld. Geen doopmanteltje, geen mooi
kleedje, wit, de kleur van de onschuld, met kantjes liefdevol bij voorbaat door de
moeder omzet, waren voorhanden hier.
In zijn schamel rood-en-blauw geprint malbroekjurkje, dat zeker reeds voor meer
dan één verloochend schepseltje hier gelijke dienst had gedaan, werd het wicht naar
de kapel gedragen door een der vier meiden van het Moederhuis.
Daar stond de oude pastoor aan de vont.
De koster stond naast hem met een bekken vol water.
- De peter? vroeg de geestelijke, tevergeefs naar de ingang uitziend.
- Doar 'n es gien peetje, zei de meid, - moar ik zal meetje zijn.
Zo iets gebeurde meer.
Op een wenk van zijn gebieder verliet de koster de kapel, en kwam na enige
ogenblikken terug met een grijsaard uit het daarnaast gelegen Oudmannenhuis.
Florimond werd door het doopsel in de schoot van de Katholieke Kerk opgenomen.
Hevig schreeuwde hij zijn onbewust
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levensleed en 't leed van zijn bedreigde toekomst uit.
- 't Es iene die er wig mee kan, zei de koster met een glimlach, op de kloeke longen
van de knaap doelend.
De portieres trok zonder 't kind naar het Stadhuis met een briefje, door juffrouw
Constance ondertekend, meldend de geboorte in het Moederhuis van een kind van
het mannelijk geslacht: in te schrijven onder de naam: Florimond. De moeder heette
Eugenia-Maria van Oost; de vader was onbekend.
Twee getuigen werden in het bureel van de Burgerlijke Stand bijgeroepen, en
weldra stond Florimond van Oost op het register der geboorten als inboorling en
inwoner van Gent.
Bij zijn terugkomst uit de kapel werd hij door de leerlinge, die er de zorg van op
zich had genomen, naar Euzeke gedragen.
Een andere bracht het kind aan van de vrolijke, die in bed nummer drie lag, of
beter gezegd er, de voorschriften van voorzichtigheid overtredend, rechtop in zat.
Alle twee uren werden de kinderen voor korte tijd aan de moeders overgeleverd.
Het veertienjarig, half versuft meisje had er geen meer, het hare was dood. Iets
waarvan ze zich niet eenmaal rekenschap scheen te geven, althans waar ze geen
verdriet in had gemaakt, of enige emotie van had getoond, toen haar het nieuws werd
medegedeeld.
Euzeke was reeds geheel opgeknapt en bloosde weer als een kriek. Zij had vroeger
altijd zulk een frisse bloesemblos gehad, wat een van haar grootste bekoorlijkheden
uitmaakte. Zij keek haar zoontje aan met een soort van aanbidding in de blik. O, dat
kind! wat had ze 't lief, met welke, alle schande en smaad trotserende innigheid! Zij
drukte 't aan haar hart en prangde het er vast.
- Ieffer Emerence, smeekte zij de wachtende leerlinge, - woarom 'n mag ik toch
mijne kleinen bij mij nie houwe, woar kan 't hij beter zijn als bij zijn moeder?
- Dat 'n mag niet, zei de bewaakster, - 't es 'n verbod van 't reglement; en zij nam
de verzadigde uit de armen van het meisje weg.
Het kind van de levenslustige was door de andere leerlinge
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eveneens opgeëist.
En zodra de beiden heen waren met hun last, en terwijl Euzeke, smartelijk door
de roof bewogen, aan haar ogen wreef, sprak de gezellin, veterane van het Moederhuis,
en aldaar in vele geheimen ingewijd:
- Ik weet ekik wel woarom da we ons boorlijnge bij ons nie 'n meugen houwe.
- En da woarveure? vroeg Euzeke, met de beweeglijkheid van haar geest het
verdriet verdreven reeds door de nieuwsgierigheid.
- Omdat er iertijds geweest zijn van die schaveile, die ulder kind tegen ulder bust
versmachttege. Sedert blijft er altijd iene van d'ieffrouwe bijstoan.
- Schrikkelijk! zei Euzeke, dieper ontroerd in haar weke gemoedsstemming, dan
zij in gewone omstandigheden door het verhaal van zulk een kindermoord zou zijn
geweest: - Ze zoen ze moete roabroake die dat doen. 't Es woar uuk, die oarme
dutsekes 'n keune 't niet helpe, da ze op de weireld zijn en dat ulder voader er nie
noar omme 'n ziet.
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VIII
Het was zondagnamiddag, uur van het bezoek: van twee tot drie.
Een blijde verrassing wachtte de welgezinde: heel zacht werd de glazen gangdeur
geopend, en op zijn sokken, omzichtig stappend, kwam een jonge, flinke werkman
in beste klederdracht binnen: haar echtgenoot.
Welk een hartelijk, vrolijk, fluisterend weerzien!
Euzeke had zich achterover gelegd, met de oogleden toe uit bescheidenheid om
geen stoornis van nieuwsgierigheid te brengen in de uitstorting van hun vreugd, geen
luisterend oor te lenen aan de wederzijdse mededelingen.
Een zweem van wrang gevoel kwam tevens in haar op bij 't zien van hun geluk
en vaste huwelijkstrouw.
- Van God en huul de wereld verloate, zuchtte zij, een inkeer in zichzelf doend,
en een paar tranen liepen over haar wangen, herinneringswee over het veel verlorene...
Maar ook aan haar was nog een troost beschoren:
Jeannette werd binnengeleid.
Deze sloeg sprakeloos de handen samen van aandoening. Zij kon eerst geen woord
over haar lippen krijgen.
Eindelijk vroeg ze:
- Hoe goat het, mijn oarm schoap?
- O zu goed, was het opgewekt antwoord; - zu goed, morge mag ik opstoan en
mee acht doage ben ik hier wig.
Dat was een gunstig bericht voor Jeannette, die zich aan heel iets anders had
verwacht: bleekheid, zwakheid, koorts wellicht, ontmoediging voorzeker, Jeannette
die een hele voorraad woorden van troost en medelijden gereed had!
Zij stond als beteuterd. Voorzeker zou de blijdschap bij haar ontwaken, want zij
hield van Euzeke als van een jongere zuster; maar het ging haar enigszins als het de
pompiers moet
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gaan die, op hun vlugge wagens, met het nodig gereedschap toegerust, horentoetend,
naar een brand rijdend, ter plaats gekomen, bevinden dat hij reeds geblust is.
Zij had een gevoel van nuchterheid, uit de roes van haar onrust gerukt, een besef
van onverbeterlijke dwaasheid over te veel onnodig zielsbezwaar.
- Allo, te beter, te beter, zei ze.
En het verwonderde haar ook, het meisje zo lichthartig te vinden. Het scheen
waarlijk of Euzeke geen duidelijk inzicht van de toestand meer had, zij die zo
ontroostbaar had getreurd.
Was de liefde voor het kind zó machtig, dat ze haar alle leed en verongelijking
vergeten deed?
- Och, Zjanitte, als ik were mag kome mee mijne kleine, 't zal wel goan, zei ze vol
illusie. - Krijg ik gien wirk in d'huizen, hawél 'k zal veur de wijnkels wirke, en 'k zal
ik u betoale, Zjanitte, g' hèt toch zuvele veur mij gedoan!
Zie, dat was een zoete drop in de levensdrank van de werkvrouw.
En in de loop van 't gesprek, vroeg Euzeke schuchter-aarzelend:
- En mijn tante, weet ze er iets van?
- Zwijg, zei Jeannette, - 'k ben Maria, heur ouwste dochter, tegegekome op de
Vrijdagmort tusschen de kroame; ik miendege 't heur te zegge, moar ze kierdege
heure rugge noar mij toe - moede doarveuren azu 'n kwezel zijn!
Och, Euzeke wist het wel: geen erbarming te wachten bij haar streng gekweekte
nichten.
Reeds tienmaal had Jeannette het op de tong gehad om van Florimond te gewagen,
om mede te delen, dat hij het wist, maar iets onverklaarbaars hield haar tegen, een
bloheid, of vrees voor te veel ontsteltenis. Want zij had niets gunstigs mede te delen.
De dag nadat ze hem aangesproken had met het heuglijk bericht, kreeg ze door
een kolendrager 's morgens vroeg, toen ze gereed stond om naar haar dagtaak te gaan,
een bezoedelde omslag:
- Van madame, zei de man.
- Van madame! herhaalde Jeannette als een echo in verba-
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zing.
Zij draaide en keerde de brief eerst om. Toen sneed ze hem open met een schaar.
Er stak een blad in, kleiner geplooid dan de omslag en ook onrein.
Zij las:
Jeannette,
Hiermede laat ik uw wete alsdat u dienst word opgezegt, om rede wille dat ik een
ander kuischterigge ga neme.
Uw dienares
Madame Verpoest.
Haar werk kwijt!
Smadelijk ontslagen!
Maar hoe, op welke wijze was haar meesteres 't gewaar geworden, dat zij de hand
nog aan Euzeke hield? Gedurende het maandenlang verblijf van het meisje te harent,
was niets ervan uitgelekt.
En nu zo ineens alles te weten!
Had madame Verpoest het gehoord, wat ze aan mijnheer Florimond mededeelde?
Had Marina afgeluisterd en verklikt?
Het bleef voor Jeannette een geheim.
Om arbeid was ze niet verlegen. Het miskwam haar dikwijls, in bestendige dwang,
en zo ver van haar huis te moeten lopen... Maar zulk een affront!...
Waarom die priem der miskenning uit haar eigen hart getrokken om hem in 't hart
van Euzeke te boren?... Vooral nu deze te berusten scheen in haar noodlot.
Jeannette wist niet, en de huisgenoten wisten evenmin, met welke bange
verwachting Florimond elke avond de Gazette van Gent ontplooide, om de aangiften
van de geboorten en overlijdens, bevend, daarin te doorlopen...
Onder de aangifte van geboorten, had hij daar de tweede dag in gevonden: twee
onwettigen.
Maar het kind moest Jeannette zien. De aangewezen leerlinge berichtte haar, dat
het ogenblik van heengaan gekomen was.
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In de ruime kinderkamer met de grote kachel en de blinkende koperen waterketels
werd ze binnengeleid.
Zij keek rond naar de vele donkerblauwe wiegen van vlechtwerk, met de witte
wiegekleden, de ene leeg, het merendeel bezet; en uit een dezer werd een stevige
bussel genomen, de dekkende sarge van het hoofdje verwijderd, en een klein, rond,
rood-rimpelig gezichtje kwam te voorschijn, met de oogjes dicht.
- Percies menier Florimond, percies hij, lijk twie dreupels woater! zei Jeannette.
Indien men haar een ander wichtje had getoond van de vele slapende, stil kreunende
of luid schreiende, zij zou juist hetzelfde gemeend en gezeid hebben.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 3

1257

IX
Een paar dagen voordat Euzeke uit het Moederhuis als hersteld ontslagen werd, zei
haar de onderbestuurster:
- Mijn kind, de vrouwen brengen gewoonlijk een bussel mede en gij hebt niets
gereed. Hadt gij daar niet voor gezorgd?
Het meisje keek in de grond, beschaamd, en aarzelde met haar antwoord:
- Bah joaik, ieffer Constance, moar 'k 'n hoa da nie mier.
- En waar is het gevaren?
Euzeke zweeg. De waarheid was dat de weinige saamgescharrelde en vernaaide
stukjes goed, die voor windsels hadden dienst moeten doen, in haar vlaag van
wanhoop in het vuur waren gegooid, aleer ze als uitzinnig op zoek naar Florimond
liep. - Zjanitte, de vrouwe bij wie da 'k thuis was, hoa mij beloofd nog wa van 't
heure, da ze bewoard hoa, te geve, moar 'k moest ik hier zu hoastig noartoe, da giene
van ons getwieën er op gepeisd 'n hee, fluisterde zij eindelijk, een kleur krijgend.
Het was werkelijk zo.
Maar juffrouw Constance, ongelovig misschien, aan allerlei drama's gewend, had
geen onderzoek gedaan, geen verwijt, ook geen verdere vraag gesteld:
- Ik zal ervoor zorgen, kind.
En inderdaad, toen Euzeke afscheid nemen zou en haar zoontje in de kamer van
de boorlingen haalde, had het, als eerste eigendom, een lilakleurig kleedje aan, en
was 't in splinternieuwe dekentjes en linnen gewikkeld.
Juffrouw Constance had de vereiste stappen gedaan om luiergoed te verkrijgen
van de Gentse Vereniging der liefdadige dames, welke de naam draagt: L'oeuvre des
mères de famille. Euzeke stond beneden de brede trap in de ruime voorhal op de
blinkend-grijze cementvloer met het wicht in de arm, en
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de warme, zachte sjaal aan, waarmee zij was aangekomen.
De portieres klopte op een kamerdeur achter de trap en juffrouw Constance
verscheen, deze openend.
- Ja, kind, kom hier, en Euzeke mocht een paar stappen doen in het bureel met de
grote, ontzagwekkende bureau-ministre.
Daar zat juffrouw Agatha - die nog draalde met haar heengaan uit het gesticht aan een tafeltje, zeer zwaar ingeduffeld, ondanks de hete lucht, met een capeline op
het hoofd. Het dik hondje met de grijze balogen en de rechtopstaande oortjes, waarvan
het tipje spits in driehoek neerviel, lag vóór haar op een kussentje, in zijn ronde,
witte, tenen mand.
Haar bedreven hand, rimpelig, met de korte, spatelvormige nagels, noeste
werkkracht aanduidend, streelde het op de rug. Het roerde niet.
Zij keek op, vorsend, met het blauwe staal van haar ogen naar de vertrekkende,
doch sprak geen woord.
Juffrouw Constance reikte het meisje een pakje met het overige van het luiergoed,
en stak haar een vijffrankstuk in de palm, terwijl ze, de kamerdeur achter zich
dichttrekkend, Euzeke door de hal leidde.
- Danke, danke, ieffer Constance, stotterde Euzeke, - ge zijt toch zu broave, Onze
lieven Hiere zal 't u vergelden.
- Zorg goed voor uw kindje, zei de onderbestuurster, - het is gezond en sterk, zie
dat ge 't alzo houdt; er sterven er zovele van die hier levenskrachtig uitgedragen
worden... En maak geen verdriet. Het kan later nog uw troost en uwe vreugde wezen.
Euzeke, diep ontroerd, vatte haar hand, een fraai gevormde, kloeke hand en,
onbekwaam om haar gevoelens uit te spreken, drukte zij er een innige kus op.
Juffrouw Constance voelde er een warme traan over rollen. En zij ook was ontroerd.
Die dankbaarheid bij de arme verlatene, die in de onkunde van het passend woord
geen uiting voor haar aandoening vond, deed in juffrouw Constances hart een zoet
gevoel ontstaan. Hoe menige vrouw, hoe menig meisje, door haar verpleegd met
onberekenende toewijding, verlieten dit huis hier niet zonder één woord van
erkentelijkheid, zonder zelfs een
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groet! En, in een opwelling van spontane sympathie, een snik van Euzeke horend,
sloeg zij een arm om haar schouders, trok ze tot zich en drukte een kus op haar
voorhoofd.
Het was de eerste maal dat iets dergelijks gebeurde sinds haar lang verblijf in 't
Moederhuis.
Een ogenblik stonden de twee aldus omstrengeld: het emblema van de
verbroedering der deugd met wat de wereld ondeugd heet...
Met een zelfverheffend iets van zaligheid in 't hart verliet Euzeke het gesticht.
Zij was dan toch nog geen zo grote verworpelinge!...
Maar nauwelijks was de poort achter haar dicht en keek ze rondom zich, als was
ze op een andere wereld, of zij ontwaakte uit de roes.
Het kwam haar voor, dat de kolenlossers aan het walenschip rechtover, haar
spottend nakeken. En zij werd schuchter, met het gevoel van een arm diertje, uit zijn
schuilhoek opgejaagd. Het groot gebouw had haar beschut, de liefderijke bejegening
had haar de werkelijkheid doen vergeten, en nu stond eensklaps de toekomst dreigend
voor haar op!...
Vijf frank had ze gekregen, een grote gift inderdaad... maar heel haar vermogen!
Wat zou ze doen, wat aanvangen, waarheen om werk te krijgen?
Wie zou haar nog willen om te werken in zijn huis? En moest ze nu terugkeren
bij Jeannette, bij die brave mensen, die 't zelf niet te breed hadden, weer tot last?...
Zij griezelde voor 't binnentreden, zij dorst schier niet.
Het was een mooie, koude winterdag met scherpe wind. Aan warme koestering
gewend sinds zoveel dagen van opsluiting, doorsneed hij haar dunne klederen, en
zij wond het kind dichter in de plooien van de dikke sjaal. De kade was verder heel
eenzaam. De kale, nog jonge platanentakken ruisten boven haar hoofd, en zij ging
heel snel eerst, trager weldra en immer nader en nader de rivierkant, tot gevaarvol
op de brokkelige oever.
Diep donkerachtig lag het water van de Leie in onmerkbaar gestroom...
Zij keek naar beneden, nu helemaal stilhoudend, en al haar
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levensleed, vergeten of ingesluimerd gedurende meer dan een halve maand,
overstormde haar met meedogenloos geweld. Dat water, o dat water daar omlaag!...
Eenmaal reeds had zij er voor gestaan, was zij er in gestort, elders, op een donkere
najaarsavond...
Ach, waarom trok men diegenen eruit, die de grote sprong gewaagd hadden?...
Waarom!...
Zij deed een stap nader nog, een voet op de helling reeds... Het kind maakte een
beweging in haar armen.
Zij voelde de warmte van zijn klein lichaampje...
Wat hield er haar tegen?
Zij trok zich achteruit en liep verder.
De gevaarlijke tentatie was overwonnen.
Over de brug, aan de roodstenen Stadsschool van de Lindelei, had de nuchtere
werkelijkheid haar weer helemaal in 't bezit.
Daar, links, was de Ste.-Agnetestraat, waar zij eertijds, 's zondags, onwetend van
verleiding en verderf, met de kaart spelen ging. Daar woonde haar oudtante met de
oudnichten, stug en streng, maar vroeger zo braaf voor haar.
Zij hadden haar gruwzaam verstoten, zodra de omgang met Florimond bekend
geworden was... haar het huis ontzegd.
En nu keek Euzeke naar die weleer zo gastvrije, smalle straat: indien tante er eens
uitkwam, juist de hoek omdraaide als zij er langs liep!...
Zij wist, dat de oudste dochter wel eens naar een lijkdienst in St.-Michielskerk
ging 's morgens... Indien Maria haar eens langs de Lindelei ontmoette, met het kind
op de arm!...
Euzeke voelde dat ze van ontsteltenis ten gronde zinken zou. Van ver zag ze iemand
komen, die iets van haar nicht had; was zij het niet?
Euzekes verbeelding ging bepaald op hol; en zij zelf holde werkelijk heen: het
was een echte vlucht door de Pekelharingstraat, waar ze zich eerst in veiligheid
waande...
Het was middag.
Emmatje, uit haar betrekking als loopmeisje, alleen thuis, goot juist het water van
de dampende aardappels af.
- Wel Hiere, Euzenie! riep het kind verrast.
En benieuwd keek ze naar Euzekes wichtje, met de belang-
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stelling van een klein meisje, dat er een levende pop in ziet. De vader kwam van zijn
werk; sinds lang had hij geen nachtdienst meer. Tansken, 't oudste dochtertje, die nu
naar school ging, kreeg haar maaltijden in het schoollokaal, bij inschrijving door
liefdadige dames bezorgd en L'oeuvre de la soupe scolaire genoemd.
- Zet u bij, zei Emmatje eenvoudig tot Euzeke. Deze, reeds gewend aan onbezorgde
kost, stond in verlegenheid. Hier eten aanvaarden was onkies. En zij had honger.
- Toe, sprak de man zonder plichtplegingen, even eenvoudig als kon het niet anders;
en zij schoof bij.
Hij repte geen woord van het kind, er lag een zekere bloheid in heel zijn houding
tegenover haar, en zij dorst het hem niet tonen.
Ook het gesprek tussen de drie had iets beklemds, het gaf Euzeke een gevoel van
indringing door de natuurlijke, verlegen goedheid zelf van die mensen.
En aleer de maaltijd ten einde liep, begon Florimond luid te schreeuwen.
Zij klopte op zijn rug, hem met het aangezichtje naar omlaag houdend, zij schudde
hem sussend, zonder dat het baatte.
Zij schaamde zich om haar kind, in tegenwoordigheid van die man, als moeder te
behandelen...
Och God, och God! Dát nog daarbij! Hier stoornis aanbrengen bij iemand, die
vermoeid van zijn morgentaak kwam!... Zij stond op, met het bord nog halfvol voor
zich, in vluchtbeweging.
- Blijf moar, de mijne hên uuk genoeg geschriemd, zei Jeannettes echtgenoot
goedmoedig.
Maar zij dorst niet en weg liep zij, de trappen op, met de rustverstoorder.
Zij waren beiden te veel op de wereld!...
Zodra de kleine sliep, legde ze hem voorlopig op het bed, nam er de peluw af en
maakte er op twee stoelen een wiegje voor hem mee. Zij dekte hem daar goed op toe
met haar sjaal. Het was tijd, dat ze voor 't een en 't ander zorgde: er stond een
petroleumstel in het kamertje, maar er was geen vocht in, ook geen meer in de
uitgebrande lamp.
Omkijkend of kleine Florimond in geen gevaar van aftuime-
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len lag, trok ze met de petroleumkruik naar beneden.
- Ha, Euze, zijde doar were? vroeg een buurvrouw, de waardin uit een kleine kroeg,
die hoogrood in het portaal van haar huis stond, en de naam had, dat ze dronk; en zij
voegde er iets heel onbetamelijks bij, doelend op dat heengaan en die wederkomst.
Euzeke werd nog roder dan de dikke vrouw bij het verscheuren van de
kiesheidssluier die zij zo zorgvuldig over heel dat geval had bewaard, en zij holde
voort onder het hoongelach van de beschonkene.
- Alle dagen, ge moet alle dagen, als het weer tamelijk goed is, met uw kindje een
paar uren in de lucht wandelen, had juffrouw Constance aanbevolen, en het meisje
meende dat te doen; maar nu:
- Nuunt, nuunt mee hem op stroate, zei ze, als wrang besluit in haarzelf.
Waarheen om het noodlot hier te ontgaan?
Nu kwam ze thuis met brood, met boter en enkele benodigdheden, morgen zou ze
't ook nog kunnen volhouden; maar overmorgen, maar heel de week en de weken
die volgden?... In stomme vertwijfeling zat ze bij het tot hiertoe zo goed verzorgde
kind, dat ook in armoede verkwijnen moest... En het beeld van Florimond, zijn vader,
die hem had verlaten en verstoten, rees met een vlijm van smartelijk
verongelijkingsgevoel door haar binnenste: - Weg met hem, de verrader! en terwijl
ze hem vervloekte stormde heel de aandrang van haar wezen naar hem toe:
- Verloren, voor altijd verloren! was haar zielekreet.
Het water ergens ginder ver, één enkele grote plons met haar kind op die duistere
avond? want de duisternis met al wat er geheimnisvol en krachtverlammend in haar
onvatbaarzwart verderfelijk schuilt, omzweefde Euzeke: vermetele raad, stout
gebiedende influisteringen, waarnaar haar oor ontzet en gretig luisterde,
onweerstaanbaar geboeid, meer en meer aangelokt door de opstoking, die haar aan
een onzichtbare hand meetroonde naar het onbekend aantrekkelijke:
- Toe, kom, verlaat deze wereld van boosheid en van wee, opschorsing van alle
lijden... gevoelloosheid... vergetelheid... vernietiging!...
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X
Die morgen van de tweede Kerstdag schoot Florimond eensklaps wakker.
Hij was laat thuisgekomen.
De anderen hadden vader in zijn bed gedaan.
Florimond had geslapen als een steen.
Het was nog volkomen donker.
Het moest nog heel vroeg in de ochtend zijn. Wat was 't geweest, dat hem reeds
wakker schrikte? Wat was dat voor een zonderling geluid, dáár in het ander bed?...
Een soort bevangen gegrol, als stropte er iets in de keel van hem die 't voortbracht.
- Poatsjeko? riep hij.
Gewoonlijk volgde op zijn aanspraak een soort van kuch, dat hij verstond als een
beantwoording.
Nu niets.
- Poatsje, ge ronkt, hernam hij verontrust.
Neen, dat was geen normale ademhaling...
Hij sprong uit zijn bed, schoot een paar kledingstukken aan en trok het
nachtlicht-ketentje van de auer-bek omlaag.
Als in een zonneglans stond heel 't vertrek.
Hij ging bij de sponde: een ijzige rilling liep door de wortels van zijn haar:
- Papa! riep hij, - Papa! aan de levenloos schijnende mens schuddend.
Het logge lichaam bleef roerloos.
De mond hing open, de tong was dik.
En Florimond zag wat ingewijden kennen, en wat een onervarene met dezelfde
zekerheid ziet. Een akelige openbaring van de natuur:
Vader lag in de doodsstrijd.
- Mama, Marina, Paulke! riep hij aan de trap.
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Juist op dit ogenblik trad Palmyre, de thans regelmatig komende werkmeid, binnen.
Hij hoorde de sleutel in de voordeur kraken.
- Papa stirft, kreet hij haar toe, - luup boven en roep ze allemoal op!
Met de schrik, die haar in de benen sloeg, rende de meid op zijn bevel, zo snel ze
vermocht, de trappen op, en weldra stonden allen rondom het bed geschaard, bleek
van ontzetting, bevend van kou en angst.
- Jan, kende mij nog? vroeg madame Verpoest over hem gebogen.
- O, Papa! Papa! kreten Paulke en Marina.
Julien was de laatste die binnenkwam:
- Wa gebeurt er hier? vroeg hij, eerder misnoegd dan ontsteld, - en woarveuren al
da laweit?
- Kijk ne kier, kijk ne kier, u voader! jammerde madame Verpoest, de stervende
aanwijzend.
Julien staroogde op de met de dood worstelende, zonder spreken; maar ineens
barstte de ontroering bij hem uit in een gesmoorde snik, en met de zakdoek voor de
mond liet hij zich op een stoel neervallen in zenuwachtig schoudergeschok. - Palmeire,
Palmeire! riep madame Verpoest, - luup gauw om den dokteur, menier Brabo, ge
weet hem weune, newoar, ginter aan de brugge, en vandoar noar de kirke van 't Heilig
Herte, ze zal al ope zijn, om ne paster!
Palmyre holde 't huis uit.
Maar als de dokter kwam, kon hij niets dan het overlijden vaststellen.
- Hij heeft niet geleden, hiermede troostte hij de weeklagenden.
De onderpastoor ook verscheen met de fluwelen beurs, waarin de heilige hostie
en de benodigdheden voor het heilig oliesel staken.
Zijn geoefend oog zag dadelijk de toestand in:
- Waarom mij niet eerder ontboden? fluisterde zijn verwijt. - Menier den
onderpastoor, hij lag buite kennisse, als ik wakker wierd, snikte Florimond, in zijn
zakdoek, nat van tranen, bijtend.
- Hij is nog warm, er kan nog leven in zijn, meende de gees-
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telijke, en hij deed een neerduidende beweging met de hand. Allen knielden in vroom
gevoel van godsvrucht, en de ceremoniën van het toedienen van het heilig oliesel
grepen plaats. Een balsem van bedaring op hun bloedend hart...
- Ne spiegel, zei de onderpastoor, rondkijkend, wie hem het gevraagde geven kon.
- Bove, boven in de logeerkamer, da rond spiegelke dat op de toafel stoat, haastte
zich madame Verpoest te bevelen aan Palmyre.
Deze kwam er onverwijld mee beneden.
De onderpastoor hield het voor de mond van Verpoest.
Het glas bedoomde niet.
- Hij is de wereld gepasseerd, verklaarde de geestelijke, zich plechtig met het
spiegeltje naar de familieleden omkerend.
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XI
Weldra rezen beslommeringen op van allerlei aard, iets wat de gedachten enigszins
aftrok.
Toen de winterzon een schuine straal door een spleet in het kelderkamertje wierp,
als een nieuwsgierig kijkend oog, lag mijnheer Verpoest gelijk een marmerbeeld in
eeuwige, onverstoorbare rust.
Hij had een sneeuwwit hemd en een sierlijk gestrikte witte das aan. Hij zelf was
heel wit, met de serene uitdrukking van berusting, schier van genot, die de dood op
sommige aangezichten drukt. De majesteit van het grote geheim ging van hem uit.
Hij was een oprecht schone dode, zelfs zijn mond was met de laatste stuiptrekking
in de gewenste vorm gekomen.
- Zoede nie zegge, dat hij sloapt? zei de weduwe, het lijk met vochtige ogen
strelend.
De ‘knape’ van de buurt was ontboden geweest en reeds weg met de boodschap,
aan alle huizen van de straat bellend:
- De complimenten van madame Verpoest, als da meneer Verpoest dezen morgen
overleden is om half zeven uur.
Reeds was het nieuws gekend door alle belanghebbenden, vóór het middag werd:
aanbevelingsadressen werden afgegeven voor het bestellen van rouwkransen, voor
het leveren van de kist, het in rouw draperen van de gang en de salons; en de vrouw
van de naaste stalhouder dreef de indringerigheid zo ver, dat ze weigerde te
vertrekken, zolang madame in persoon niet bij haar verscheen om haar te woord te
staan.
Met onverholen tegenzin kwam deze bij de bezoekster.
- Wat es er van uwen dienst, madame? 'k ben 'n beetsen hoastig, ge zie da van hier
op azu 'n moment.
- Madame, 't es veur de voiture, we zijn de noastweunende van al de louageurs.
'k Hope, da ge ons toch de pennijnk zult
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jonne; w' hên toch uuk onz' kinders te kwieke, en schune voiteuren hên we, op wiele
mee caoutchouc, noar believe, en volgens da ge wil betoale; crêpen overtrekken op
de lanteires, enfin iet dat chic es. Ze kome van den andere kant van de stad bij ons
om goed en goekuup gediend te zijn; en mijnen boas voert zelve d'ieste koetse.
- 'k Geluve dat allemoal, antwoordde madame Verpoest, zelf dadelijk op praktisch
terrein, - moar we moete wij uuk zien, wat da we doen, w' hên wij uuk onz' kalante
en d'ien liefde-n es d'ander weerd.
Maar ziende dat de vrouw draalde en haar aanprijzingen vernieuwde, daar zij
vastbesloten scheen zich niet zo spoedig uit het veld te laten slaan, zei madame
Verpoest:
- 'k Zal er ne kier mee mijn zeuns over spreke, en we zullen doen wat da we keune.
Hiermee geraakte ze de bezoekster kwijt.
Och, wat was er toch al te bedenken en te beredderen!
De dokter had twee briefjes afgegeven met ‘constatation de décès’ voor de aangifte
van het overlijden op het Stadhuis, en een ‘permis d'inhumer’ voor het regelen van
de begrafenis. Ook met de pastoor van de parochie van 't Heilig Hert moest
onderhandeld worden voor het bepalen van de lijkdienst en het vaststellen van dag
en uur.
Florimond had een lijstje opgemaakt van de naaste familieledenen vrienden, die
bij monde verwittigd moesten zijn, en daarmee was de ‘knape’ nu weer heen.
- Klek, klek, klek, ging het in de brievenbus reeds: kaartjes van de buren,
rouwbeklag. Heel de namiddag waren de dames bezig geweest met het kiezen van
stalen voor rouwklederen en het zorgen voor rouwhoeden.
Reeds waren enige kransen aangebracht. In de vooravond, zodra het licht brandde,
zaten allen verenigd voor het opstellen van de rouwbrief.
Florimond schreef neer:
Madame Verpoest, née Van der Wieten,
Monsieur Julien Verpoest,
Mademoiselle Marina Verpoest,
Monsieur Florimond Verpoest,
Mademoiselle Paula Verpoest,
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ont l'honneur de vous faire part...
Marina keek over zijn schouder naar het opstel:
- M'ma, hij zet: l'honneur, vinde gij da goed?
- Bah nien ik, woarom nie: la profonde douleur? want 't es toch wel azu, zeker?
En Florimond schreef:
la profonde douleur...
Maar Marina, steeds kijkend, onderbrak hem opnieuw:
- Woarom moe 'k ik veur u doarop stoan?
- Eh, dat es 'n goeje! omda ge ouwer zijt.
- Es da nie gelijk, de jonges iest.
- Nien, 't 'n es nie gelijk, da goat volgens rang van ouwerdom, zei Julien.
- Moet dat aan de grute klokke-n hange, da 'k ik d'ouwste ben?
- Allo toe, doe vuurt, beval de moeder.
- Wach ne kier, hoe moet da nu, wie es er den ouwste van papa's broers? En van
u famielde 'n weet ik het uuk nie goed, m'ma? zei Florimond, tot haar zich wendend.
- Toe, toe, da zoe te verre lien, en uuk 'k 'n zoek ekik da niede; want er zijn erbij,
die te weinig gefortuneerd zijn, zei madame Verpoest, met onbewimpelde oprechtheid.
...ont la profonde douleur de vous faire part de la perte cruelle et irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de monsieur Jean-Baptiste Verpoest,
président d'honneur du...
- Ha joamoar, hoe zulle we da nu zette, den Eetmans-Club, dat 'n kan er toch nie
op, zei Florimond, de pen neerleggend. Beteuterd keken allen elkander aan:
- Joa, zeg ne kier, hoe doen we datte? vroeg hij opnieuw. Niemand kon een
antwoord geven.
- Allo, toe, kom gij ne kier uit u kot, gij die den ouwste zijt, beval hij aan Julien.
En deze, alsof hij op de aanprikkeling alleen had gewacht om zijn woord in 't
midden te brengen, bromde binnensmonds:
- Club Culinaire.
- Goed, goed! het stond er al.
- Wa es da veur 'n woord? vroeg madame Verpoest.
- Hawèl, de vertoalijnge.
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...leur époux et père, né à Gand et décédé à Mont St-Amand le 26 décembre 190...,
après une courte maladie, à l'âge de 67 ans, muni des secours de notre Mère la
Sainte-Eglise.
- O, dát 'n keune we toch nie zegge, courte maladie! Pa zat al vier joar lam, opperde
Paulke de bedenking.
- Lam zijn 'n es gien ziekte, weerlegde madame Verpoest.
- En hij was al duud, als hij d' heilig olie kreeg, voegde Paulke eraan toe.
- Zwijg gij ne kier 'n beetse, gebood haar moeder als afdoend argument.
...Les funérailles auront lieu, schreef Florimond, steeds hardop lezend.
- Ça est si court en zu koele, zei Marina.
- 't Es nuunt nie wel bij u, riep Florimond ongeduldig, - doar, doe het zelve, en hij
stak haar de pen toe, die ze niet aannam.
- Al die tantelaffaires 'n zijn hier nie nudig, wist madame Verpoest wijselijk in 't
midden te brengen, - wete watte, hoal ne kier wat dubrieve, er liggen er ginter nog
in 't schoof van de toafel, om de messe mee af te wrijve, we zulle zien, hoe dat 't
elders stoat.
Paulke haalde ze uit de keuken.
Nu ging het vlot:
...Les funérailles, auxquelles vous êtes prié d'assister, auront lieu le mardi 29
courant, en l'Eglise du Sacré Coeur à 10 ½ du matin.
Les messes pour dames seront dites le même jour de 10 h. à midi.
L'inhumation se fera dans le caveau de familie au cimetière Communal de la porte
de Bruges à Gand.
On se réunira à la maison mortuaire à 10 heures.
- Oef! zei Florimond met hartsverlichting.
Een belklank weergalmde, als een heiligschendende stoornis in dit huis van rouw;
en kort daarop bracht Palmyre, met een triomfant gelaat, een prachtige gerbe van
natuurlijke bloemen aan: mimosa's, lila's en anjelieren.
Een vermenging van zoete, sterke geuren, verspreidde zich in de lage kelderkamer.
- Superbe! zei Marina, door een bewonderend: - Ho! van
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allen na-geëchood.
Dadelijk keek ze naar het kaartje, dat er los aan bengelde: Monsieur et Madame
C. Carbonnelle.
- Onze pa was toch zu geerne gezien, zei Paulke met tranen in de stem.
- Comme ça un coeur d'or! ging het bij Marina.
Het zicht van de mooie, exotische, dure bloemen, en de vriendschap, die ze
omzweefde, hadden allen, reeds zo diep geschokt, sinds de morgen, plots weer week
gestemd:
- 'k Ben twieëndertig joar getrouwd geweest, schreide madame Verpoest, - en 't
ieste woord zoe nog te geve zijn tusschen ons.
De kinderen herinnerden zich op dit ogenblik niet, of enkel onvolkomen, hoe hun
vader, helemaal overvleugeld, soms, hoewel zelden, in een heftige scène van opstand
uitbarstte, en vloekte en op de tafel sloeg, tot hij weer gedwee het huiselijk juk der
verdraagzaamheid aanvaardde:
- Dát of ruzie, zuchtte hij bij gelegenheid.
- Nuunt 'n hè 'k van mijne pere nen tik gekrege, zei Florimond.
- Wij uuk nie, riepen de meisjes op een toon, als deed de jongste broeder hen te
kort door snoeverij van voorliefde.
- Hij 'n heet hij de kinders nuunt gestraft, hernam madame Verpoest, - dat 'n deed
hij niet, al konde gulder uuk al ne kier misdoen lijk 'n ander.
Julien was nochtans dikwijls bij zijn oor getrokken geweest voor zijn koppigheid,
en madame Verpoest had eens Florimond uit de handen van zijn vader moeten rukken,
en hem naar de pomp leiden met een bloedende neus voor een nietige schoolstraf.
Maar zulks was allemaal opgelost en gelouterd in de aureool van volmaaktheid,
die de liefde doet glanzen om het hoofd dergenen, die voor eeuwig heen zijn uit de
familiekring.
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XII
De schielijke dood van de vader had voor een tijdje al het overige bij de familie
Verpoest op de achtergrond geschoven. Na het treurig mislukken van al haar pogingen
op de soiree bij madame Carbonnelle, had madame Verpoest, in haar ontreddering
andere plannen beramend, eerst een week lang met een nors en zuur gezicht tegen
Florimond gemopperd. 't Noodlottig einde van Verpoest had daarop de ganse gang
van hun gewone leven omgegooid; maar nu alles was afgelopen, trad het geduchte
vraagstuk weer naar de voorgrond, en op een ochtend vroeg madame Verpoest heel
beslist en bijna agressief aan haar zoon:
- Hawèl,... en die ander kwestie, wa goade doar nu mee doen?
- Wá veur 'n ander kwestie, ma? vroeg Florimond om zich even de tijd tot nadenken
te gunnen, anders genoeg begrijpend waarvan er sprake was.
- Ge 'n moet u nie zot geboare! knorde madame Verpoest.
- Ge weet gij huul goed wa da 'k zegge wille. Of da ge u nu eindelijk als nen
treffelijke jonge van goeje famielde goat gedroage, vroag ik u? Of da ge u nu mee
dat nichtsje van madame Carbonnelle goat loate fanchieire, vroag ik u?
- Nien ik, ma, was Florimonds beslist, met doffe, matte stem geuite antwoord.
- En woarom niet? gilde madame Verpoest eensklaps woedend, de beide vuisten
als een viswijf op haar heupen.
- Omdat 't mijn goeste nie 'n es, ma.
- U goeste niet! u goeste niet! Ha, wat es er tons u goeste! Da schaveil, ginter! Die
onderhouwerigge! die schandoalige onderhouwerigge! schreeuwde madame Verpoest,
buiten zichzelf.
- Op dien tuun 'n antwoord ik u nie mier, ma, zei Florimond
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licht bevend, maar steeds kalm-beslist. En met een plotse ruk brak hij het onderhoud
af en verliet de kamer.
De echte waarheid, die madame Verpoest nog niet vermoedde, was dat hij Euzeke
had teruggezien!
Op een vroege avond, kort na de begrafenis van zijn vader, was hij, door een
ontembare aandrang gestuwd, naar Jeannettes huisje toegehold. Hij moest, hij wilde
weten; niets kon hem meer schelen, de onzekerheid brak hem op, de wroeging
vermoordde zijn hart; en als een gek was hij daar binnengestormd:
- Zjanitte, woar es Euzenie? Leef ze nog of es ze duud? Als 't u belieft, als 't u
belieft, zeg het mij. 'k Voele mij zot worde!...
En daar, op 't stille, kleine kamertje, had hij haar met het kind, zijn kind, gevonden;
en onder snikken en smeken en tussen, had de tiranniek dringende verzoening
plaatsgehad.
- O! mijn Euzeke! mijn Euzeke! mijn Euzeke! had hij onbedaarlijk gesnikt en
gesmeekt en gekust. En plechtige had hij haar eeuwige trouw en steun gezworen,
gezworen, dat niets noch niemand hen nog scheiden zou; gezworen, dat men hem
eerder voor haar voeten dood zou hakken, dan hem voortaan nog van haar te scheiden.
Hoe hij bij haar blijven zou, wat hij met haar doen zou, of hij nu dan later met
haar trouwen zou of anders voor haar zorgen, was niet gezegd, en kwam er ook niet
op aan: hij was terug en bleef de hare, voor altijd, tot de dood.
En dat was 't enige, en dat was alles!
- Wel Hiere Godheid toch! Da 'k dá nog mag beleve! da 'k dá nog mag beleve!
had Jeannette met tranende ogen en in elkaar geslagen handen uitgesnikt.
En zij was een potfles punch gaan halen, van de beste en de duurste, om dáár eens
op te drinken...
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XIII
Jammer genoeg dat de maatschappij, waarvan mijnheer Verpoest ere-president was,
op de begrafenis zo weinig vertegenwoordigers had gevonden. Het merendeel der
leden waren, met gelegenheid der kerstdagen, van goedkope reiskaarten gebruik
makend, naar Parijs vertrokken.
Bij hun terugkomst was het voor velen een oprechte teleurstelling de brave man
dit laatste blijk van hulde niet te hebben kunnen geven.
De president, een rijke, welgedane, oude jonkman, heel gezellig van aard, tamelijk
welbespraakt, de geprezen woordvoerder bij elke omstandigheid van belang, betreurde
dit nog het meest. Hij had kort geleden een kostbaar fluwelen vendel, met goud
gestikt, aan de vereniging geschonken. Welk een gunstige gelegenheid ontsnapte
hiermee om het, rouw-omfloerst, voor de eerste maal uit zijn schuilhoek te halen!
Het aantal leden was reeds groot en er waren betrekkelijk weinig sterfgevallen tot
dusver voorgekomen. Anders maakte het wel effect, zo in rouwstoet, allen deftige
burgers, de doodwagen te volgen.
Hij zon erop na en ontbood eindelijk met een gedrukt briefje, waarop dag en uur
waren aangeduid, een tiental van de invloedrijkste leden van de Eetmans-Club.
Het lokaal van de maatschappij was in een der voornaamste koffiehuizen in het
centrum van de stad.
Allen waren op hun post.
Zij zaten rondom de tafel, in hun vergaderzaal, onder 't helle lamplicht, met de
ene of andere verversing voor zich. Meest allen rookten.
De president, heel zwaarlijvig, had een klein hoofd met weinig donker,
gladgestreken haar over zijn kaalheid, een innemend, vriendelijk aangezicht, van
onderen sterk ontwikkeld,
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en witte, ronde handen, die nooit werken hadden gekend.
Hij deed het belletje, dat voor hem stond, plechtstatig klingen.
De afzonderlijke gesprekken hielden op.
- Messieurs, begon hij, met een welluidende stem, - je vous ai convoqués pour
délibérer sur une chose qui nous tient tous au coeur: la mort prématurée de notre cher
président d'honneur.
Een toestemmend gemurmel, van hoofdknikken vergezeld, ontstond.
- Malheureusement, par suite de notre absence de la ville au moment opportun,
nous avons été dans l'impossibilité de lui rendre les derniers devoirs. Il doit être
remédié à cela. Que proposez-vous de faire? Car y a quelque chose à faire. J'ai aussi
mon idée, que je vous dirai après.
- Eh, 'k zoe 'k ik peizen 'n krune-n op zijn graf, antwoordde er een, dadelijk op het
voorstel ingaande, een gewezen suikerbakker, die van zijn inkomen leefde.
- Ha joa, moar 'n schune, zilde! beaamde even spoedig zijn mening, de
schoenmakersbaas, een buurman van hem. - Comme ça une en immortelles, bij mijne
kozijn verkupe ze er aan genoadelijke prijze: 't vijftig, 't zestig frank, noar avenante
van ulderen omvang. Uuk van 't viertig keune ze er moake; 'k weet het, want 'k hè
der azu iene gezien als Hoanekamp gestorven es, hij was hij ommers president van
'n duivemoatschappije.
- Och, immortelle, weerlegde er een, wa zijde doarmee, kapot, zu gauwe qu'il a
plu dessus.
- En wa blijft er van over, was een ander, - 'n huupke vuiligheid. Goed veur op de
messijnk te smijte.
- Wa zoede peize van 'n krune in gesmeed ijzer? stelde een handelaar in lampen
voor. - Dat es te minsten 'n keunstwirk en da blijft.
- In de Kortrijkschestroate-n es er doar iene, die da goed doet. Wacht ne kier, hoe
hiet hij dan, 'k zoe hem wel duzend kiere noeme?
- Joa, joa, 'k wete wel van wie da ge spreekt... moar 'k 'n kan uuk op zijne noame
nie kome...
- Nien, zei de voorzitter hoofdschuddend, - 't 'n zit hem
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allemoal doar nie in, da zoe bij 't hoar getrokke zijn, hoe goed dat 't uuk gemoakt es
veur 'n sociëteit van goeje burgers: 'k stelle veure nie mier of nie minder als 'n
monument, iets convenoabels.
- 'n Monument! herhaalden allen, met de verrassende schittering van een geschikte
vondst voor het oog van hun fantasie.
Maar, het eerste enthousiasme geluwd zijnde:
- Joa, meniers, zei er een praktische, - 'n monument: als ge wilt, dat es allemoal
goed, moar om wa rede-wille, da monument?
Allen zaten enigszins verlegen en zwijgend en enkelen glimlachten
schouderophalend.
- Ha joa, 'n monument, allo 'n monument! zei een koopman in verfwaren, - wete
gij woarom dat er monumente gezet worde?
- Veur 't ien of 't ander zeker, als 't ne puike meins geweest es.
- 't Es woar uuk, wat hee Verpoest zu bezonders gedoan? vroeg een vitter. - Kolen
verkocht!
Maar de president, met zijn dik aangezicht en zijn ogen, waaruit zoveel goedheid
straalde, sprak innemend en fijn:
- Menhiere, Verpoest was misschien slimmer of dadde gulder allemoal 'n weet,
ik was ik nogal intiem mee hem en hij heet hij ne kier zijnen buik rechtuit gesproke
tege mij.
- Woarlijk?
- Joa, joa!
Elk was benieuwd.
De president knikte beduidenisvol en begon toen, de top van zijn wijsvinger aan
zijn voorhoofd brengend:
- Verpoest hoa doar toch wa zitte, al hadt ge 't hem nie toegegeve, moar hij 'n was
ommers giene blagueur?
- O nie, da 'n was hij niet!
Allen waren 't eens op dat punt.
- Hawèl, we zaten azu ne kier soamen in mijn huis veur 'n goe glas bourgogne, en
Verpoest kloagdege, dat alle stielen en alle commerce om ziepe gijngen en da, zeid'
hij, deur de vele-n inventies. Om moar van mijn negotie alliene te spreke, zeid' hij,
dat es uuk al verslecht.
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- Hoe kan da verslechte, zei ekik azu, 't es iets da huul de wereld nudig hee.
- Toet, ge zul mij verstoan en ge zul mij gelijk geve, zeid' hij: er worde nu systemen
uitgevonde veur veel woarmte en weinig verbruik van kole: Amerikoansche kachels,
poëles Godin, poëles Cadé en je ne sais quoi tout. Miende gij, da dat veurdielig es
veur de commerce? Wa kon ekik doarop zegge? Moar hij vervolgdege mee bitterheid:
- 'k veurzie de moment, zeid' hij, da ze nog middels ontdekke pour la combustion
complète du charbon, en tons zijn we geflambeerd mee ons leverijnge, zeid' hij.
Meniers, sedert hè 'k altijd gepeisd, da Verpoest meschien zelve doarop studeerdege,
mee 't veuruitzicht van verbeterijngen en 't vroage van 'n brevet.
- Azu zal 't zijn, knikten allen.
- Verpoest a été notre président pendant des années. On peut dire qu'il était l'âme
de notre société, zei mijnheerken Carbonnelle. - Chaque fois que j'allais le voir,
main'nant qu'il était impotent, c'était par des signes comment allait notre Club.
- Nous le fêterons comme inventeur, zei de president. - Et puis il n'était pas
regardant lui-même, toujours souscrire pour tout.
- Ça, c'est facile, pour qui le gagne ou le tire de ses revenus sur sa commodité, zei
een kleine rentenier, mager, lang en reingeborsteld, kaal gekleed, die met kommer
begon te voelen, dat er een te beduidend beroep op zijn beurs ging worden gedaan.
- Les Verpoest sont bien, n'est-ce pas? sprak een kleermakersbaas, op een toon
van gewichtige zekerheid, ofschoon de vorm van zijn volzin een vraag scheen te
behelzen.
- Madame n'était pas fortunée, ces Van der Wieten ne sont pas grand'chose,
verklaarde een deurwaarder; - et puis quand ça doit aller en quatre! Doar zijn vier
kinders bij Verpoest, 'n vergeet da niet.
- Meniers, loat ons, als 't ulder belieft in de kwestie blijve, verzocht de voorzitter.
- Allo, ik tieken in aan 't huufd van de lijste veur honderd frank.
Honderd frank!
Maar de leden waren gewend aan zijn vrijgevigheid.
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- En gulder nu, allo spreekt uuk ne kier 'n goe woord veur 'n ouwe kameroad.
- 'k 'n Hè ik hem nuunt gezien, zei de suikerbakker, die nog niet lang deel uitmaakte
van de Club.
- Je souscris pour cinquante francs, zei meneer Carbonnelle, op een toon van
belangrijk besluit.
- Joamoar, joamoar, als 't azu begint te goan, trekke 'k ik mijne knikker uit de
ronde; nie bij, zei de kleine rentenier.
- 't 'n Groeit op mijne rugge nie, zilde!
En hij stond op en greep naar zijn hoed.
- Elk geeft volgens zijn jonste of zijn krank vermeuge; da we nu elk ne kier tien
franks gave, wa denkt ulder? zei een inschikkelijke.
- De familie moet uuk wat doen.
- En de gebuurte, doar moe rondgegoan worde mee 'n lijste.
- Da spreekt van eige.
Nu stond een jong heertje op, fiks en levendig, met een bleek gelaat, een uitgerafeld,
klein, zwart snorretje, een pince-nez op: advocaat Bleijer, maar die zich Bléïé liet
noemen.
Hij had tot dusver nog niet gesproken. Hij scheen, te oordelen naar zijn leeftijd
en sociale stand, wel enigszins buiten zijn kring in dit gezelschap. Maar hij had een
burgerlijk proces van belang gepleit, en gewonnen voor een van de rijkste leden van
de Club en had zich laten inlijven als lid op diens verzoek, met het verholen
vooruitzicht zijn cliënteel aldus uit te breiden.
- Messieurs, begon hij, als een ratelend gekraak, elke syllabe duidelijk scanderend:
- j'applaudis des deux mains au projet d'ériger un monument à M. Verpeusse, bien
que je n'aie pas eu l'honneur de connaître personnellement cet homme de bien; mais
si grands que puissent avoir été ses mérites, ce n'était pas une célébrité, pas même
un personnage en vue. Et c'est ici que commence la difficulté. La ville ne consentira
jamais à concéder un terrain d'emplacement pour un monument. D'autant plus que
Verpeusse n'habitait pas même Gand.
- Il était gantois par naissance et il a toujours habité Gand, sprak de voorzitter, ce n'est guère que depuis qu'il a bâti sa maison à Mont St. Amand qu'il est délogé.
Hij hee zelfs
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zijne kelder op 't kirkhof buite de Brugsche puurte.
- Doar 'n es gien sproake van 'n publiek affaire, 't es wa veur 't kirkhof op zijn graf,
zei meneer Carbonnelle.
- Ha joa, 't es veur op zijn graf! riepen allen.
- D'accord alors, sprak het advocaatje, met een verlegen glimlach, de slippen van
zijn jas verwijderend om zich neer te zetten.
Ten slotte, na een nog lange redekaveling, waarin men besliste een groots karakter
van burgersolidariteit aan de manifestatie te geven, werd aan mijnheer Bleijer de
taak opgedragen met de lijst rond te gaan, als zijnde de jongste en meest bevoegde
voor die taak.
- C'est une fameuse corvée pour moi, j'en aurai pour quin' jours de courreries au
moins, sans compter l'embarras et tout, maakte hij nog even de opmerking.
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XIV
Het waren dan ook geen vermakelijke uitgangen. Eerst van al werd bij de leden
aangeklopt. Van 't ogenblik dat mijnheer Bleijer, om zijn deftig voorkomen in het
salon geleid, de lijst uithaalde voor de persoon, die hem te woord kwam staan, was
het verbazend, hoe het aangezicht van de op rantsoen gestelde versomberde:
- Une liste, oui, mais pour qui? met het papier in de hand, de geest op zoek reeds
naar een uitvluchtsel.
- Pour M. Verpeusse, le président d'honneur de votre Club, antwoordde de advocaat.
- Verpeusse, l'inventeur.
Men bood hem niet eenmaal een stoel aan.
- C'est toujours souscrire, ça devient embêtant. Main'nant c'est pour ceci, alors
c'est pour cela. Je ne suis pas servi avec ça.
- Il s'agit d'un cas spécial, un président n'est pas le premier venu; un inventeur non
plus.
- 't 'n Zoe moar da mier aan mankere, da ge 't veur elkendien moest doen.
Meneer Bleijer glimlachte eens onder zijn uitgerafeld snorbaardje, niet wetend
wat te antwoorden; uiteindelijk:
- Allons, monsieur, un bon mouvement, vous êtes connu pour votre générosité.
- Génerosité, génerosité, contre quand vous savez encore quelque chose! met
schijnbaar misnoegen gezeid en inwendig gestreeld door de vleierij nochtans:
- Allo, ça ne pique pas là-dessus; en de aangevallene tekende 10 francs, payé.
Meneer Bleijer had een grote linnen beurs mee, waarin het geld klinkend neerviel.
In een ander huis was het, tegen de avond reeds, de dame die opendeed, en hem
wantrouwend de ingang versperde, in ste-
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de van plaats voor hem te maken:
- Ne wijnkuupman zeker, woarom toch 'n verbiedt de politie niet, dat al die
rondlupers hule doagen aan d'huize belle! dacht ze.
Meneer Bleijer maakte een sierlijke buiging, met het papier uit de vestzak gehaald:
- Madame, j'ai l'honneur de vous présenter la liste de souscription pour le monument
funèbre de M. Verpeusse.
- Monsieur, je ne connais pas de Verpeusse, met een beweging om hem buiten te
dringen.
- Comment, madame! votre mari fait pourtant partie de l'Eetmans-Club dont M.
Verpeusse était président d'honneur.
- O, Verpoest! Est-ce que celui-là doit aussi avoir un monument main'nant?
- Certainement, madame, tous les membres souscrivent, avec enthousiasme, je
vous assure. C'était, vous l'ignorez peut-être, un inventeur de grand mérite.
- Et qu'est-ce qu'il a inventé tout?
- Il venait d'obtenir un brevet pour la combustion complète de la houille.
- Ça m'est égal, je ne suis qu'une femme, je ne connais pas ces choses, moi; je ne
suis pas contre souscrire, mais je ne sais pas si mon mari sera pour; je ne l'ose pas
prendre sur moi.
- Eh bien, madame, je reviendrai un autre jour; en weg was hij, met een haastige,
stille duw van de deur achter zich.
Er waren huizen, waar de aangetaste inschreef zonder een enkel woord te spreken,
zich beperkend tot het tonen van een gezicht als een donderwolk. Andere, waar de
som van tien frank op de helft werd gebracht. Soms ook, maar zelden, stortte men
het geld met een beleefd, zo niet een vriendelijk woord, als een onontkombare
belasting, waartegen niet was op te staan.
Een van de bijzondere vrienden vah de te vereren man, wie de lijst werd
aangeboden, sprak goedmoedig, doch met een zweem van ironie:
- Je veux bien souscrire, ça ne vient pas à quelques francs près, et puis, Jan Verpoest
'n was giene kwoaje vent, verre van doar. 'k Hè 'k ik hem van jongs af aan gekend.
We woare
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kameroate; eh! m' hên soamen op de schoolbanke gezeten in den Ecole Moyen. Hij
was de loaste van de klasse. Hij 'n hee nuunt gien iene prijs behoald; azu 'n kwoa
liere. 'n Goed herte, moar nie intelligent, dát 'n was hij nie. Hij 'n hoa gien memore-n
uuk.
- Il n'est pas donné à tout le monde d'être intelligent, et d'avoir de la mémoire,
meende mijnheer Bleijer, deze waarheid als iets heel nieuws verkondigend.
- Er worde tegewoordig veel monumente gezet, sprak hoofdschuddend de
aangevallene. - En wete gij woarom: allez, zeg mij ne kier: pourquoi? Wat hên al
die manne zu buitengeweuns gedoan, weet het gij?
- Non, monsieur.
En de andere hernam:
- Leg ne kier uw lijste-n op 't Stadhuis, et mettez une annonce dans les journaux,
wa zoede peize, dat er zoe gebeure?
- Monsieur, je suis persuadé que personne n'irait souscrire, antwoordde de
ondervraagde met een fijne glimlach.
- Wel gesproke, gij zijt ne kadee, gij! en Bleijer kreeg een vriendelijke klop van
verstandhouding op zijn rug.
Hij vertrok daarenboven met een milde gift.
Sommigen tekenden in voor een spotprijs, vernederende aalmoes aan de omhaler.
Een enkele weigerde vlakaf:
- 'k Hè genoeg van al da rondlupe mee lijste, 't 'n es tegen u nie, meniere, want ge
'n hèt mij nuunt gie struud in mijne wig geleid; moar 't es er mee uit in princiep, 'k
'n tiekene veur niets of veur niemand mier in en 'k 'n steke mijnen drapeau uuk nie
mier uit, er mag al gebeure wat dat er wilt, ne primus in de gebuurte, of ne prinse of
wa wete 'k ik al, die in de stad komt.
Dit belette niet dat de inzamelaar 's avonds met een ronde som terugkeerde.
Vol opgewekte moed, al stouter en stouter geworden, deed hij de volgende dagen
zijn bezoeken in de buurt van madame Verpoest, geen enkel huis voorbijgaand.
Meneer Verpoest was, met de vernieuwde inrichting van de dekenijen, juist voordat
de beroerte hem trof, deken van zijn gebuurte gekozen en, ofschoon hij nooit die
erepost in wer-
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kelijkheid had bekleed, deed de omhaler deze waardigheid gelden, overal waar hij
zich aanbood.
- 't Es veur ulderen dekene, madame.
Hij sprak nu meestal Vlaams.
- W' 'n hên wij gienen dekene, 'k 'n hè nuunt van gienen dekene hure spreken en
'k weun hier al twintig joar in de gebuurte.
- 't Es percies da, madame, menier Verpoest was juust dekene gekoze, als hij die
geroaktheid kreeg, hij 'n hee de fonctie nie keune beklien, den oarme man.
- Tons 'n verstoa 'k nie, meniere, woarveure...
- Och, madame, hoe wilde azu iets refuseren aan 'n ouwe gebuur.
- Ne frank onder of bove 'n zal mij nie oarm of nie rijke moake, doar zie, meniere,
in godsnoame.
Aldus ontmoette de verzamelaar van allerlei:
Tegenzin, schuchterheid, onwil, aarzeling, weigering, gierigheid, goede wil, alles
kwam hij tegen.
De som was ditmaal niet beduidend, maar de familieleden Verpoest, op de hoogte
gebracht van de toestand der omhalingen, waren toch zoet en diep ontroerd.
Zulk een algemeen wedijveren met huldebetoon!
Wat moest de ontslapene liefde en achting hebben verworven van zijn bondgenoten,
van de vrienden en de buren!... Rechtstreeks ook ondersteuning eisen van de
familieleden? dat was de vraag, die in de Club werd gesteld.
Dat ging niet.
Doch mijnheer Carbonnelle gelastte zich evenwel met de kiese taak om
onbewimpeld de belanghebbenden op de proef der vrijgevigheid te stellen.
Hij vond madame Verpoest alleen thuis en, na wat over 't een en 't ander te hebben
gesproken, kwam hij met zijn opdracht voor de dag.
Voorzeker, er was veel omgehaald, elk had zijn plicht en meer dan zijn plicht
gedaan... maar er was nog veel te kort voor iets deftigs, iets waardigs van de
overledene, volgens zijn stand.
- Madame, zei hij, - je pense que votre intention était bien de consacrer une bonne
somme à un monument funéraire
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pour votre cher mari.
Niet begrijpend, waar hij heen wilde, liet ze zich vangen in de strik:
- Ouais, mossieur Carbonnelle, nous n'y aurions pas regardé.
- Je le savais bien, je l'ai bien dit à mes amis du Club.
- Je ne suis pas une bradeuse, ils disent même que je suis avare, mais pour mon
brave mari je ne l'aurais pas piqué étroit.
- Eh bien, madame, ge moet bijsprijnge.
En zij, verschrikt, heel goed begrijpend, thans:
- Hoe verstoa 'k da, menier Carbonnelle?
- Il faut suppléer ce qui manque.
- Als we wij da zelve moete betoale, dat 'n es tons gien oardigheid of gien iere
mier.
- Toet, toet, madame, d'iere-n es de zelfde, moar de nudige som 'n es nie bereikt.
- Moak het volgens ulder krank vermeuge; als 't wa betiekent es 't genoeg.
- Madame, luister ne kier goed, ge zijt 'n redelijk meins: om doar iets te moake da
van den oarme trekt, nie, madame, doarveure respectere we onze president en onze
Club te vele. Hij scheen misnoegd. Hij was volstrekt niet van plan geweest de weduwe
rechtstreeks te bestormen. Hij zou het ongepast hebben geacht, had iemand hem die
boodschap willen opdringen; en nu was het toch gebeurd. Hoe? Waarom? Hij wist
het niet. Maar de tegenstand maakte hem korzelig en hij bedong zijn pleit als een
advocaat op neutraal terrein.
- Nous devrons donc y renoncer, zei hij, schijnbaar moedeloos, om haar op de
proef te stellen.
- Combien y a-t-il trop court? vroeg ze, door een dubbele vrees bevangen: het
ontsnappen van het eerbewijs, het ontsluiten van haar beurs.
- Il nous faudrait encore mille francs, zei hij, heel stil.
- Meill francs! Duzend franks! riep ze luid, met de twee handen op haar knieën
pletsend. - Duzend franks, leg ze mij doar! Morgen en acht doage! besloot zij grappig
haar weigering.
- Zij ne kier raisonnoabel, madame, in geval dat de Club ervan afziet, zal 't 'n grute
opsproake geve, en ge zul gij toch
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veur duzend franks aan u bien zijn, want ge moet het tons alliene betoale. Vous serez
qu'à même quitte de votre argent. Deze kant van de zaak was aan haar beschouwing
ontsnapt. Hij zag dat hij veld won, dat ze aarzelend wankelde; dat bemoedigde hem:
- Sans compter que cette manifestation sera une fameuse réclame pour votre
commerce. Votre nom figurera dans les journaux et comme ça toute la ville saura
que vous faites dans les charbons.
- Et dans les cokes, volledigde zij.
- Et dans les cokes, comme de juste, was zijn echo.
- Geluufde gij woarlijk da we doarbij zulle profitere, menier. Carbonnelle?
- Of ge! A qui le demandez-vous?
- Hawèl, 'k 'n wil er nie langer op chipoteire, je ne veux pas me laisser connaître
à ça. Tiekent ons in veur vijf honderd.
- En nog zuvele bij, madame.
Op dit ogenblik kwam Julien binnen op zijn bezoedelde pantoffels, de pet op 't
hoofd, de pijp in de mond.
- Eh bien, comment va-t-i? vroeg meneer Carbonnelle op een toon van rouwbeklag.
- Très bien, opperbest, was het kalm antwoord, in de onthutsende vergetelheid van
het nog zo onlangs geleden verlies.
- Opperbest, selon les tristes circonstances, verbeterde de bezoeker.
- Naturellement, hernam de ander, zich bezinnend, - mais on doit se faire une
raison, en hij haalde de schouders op.
- On l'a pas comme on veut, zei madame Verpoest; en dan ineens:
- Pensez une fois, Julien, M. Carbonnelle vient là dire qu'i a de l'argent trop court
pour le monument, si on veut faire quelque chose de pas inconvenant et je ne sais
tout quoi, mee ien woord: i dit, da we moete bijsprijnge.
- Sprijng bij, zei Julien kortaf.
- Koke moe koste, glimlachte meneertje Carbonnelle met een gestreeld gevoel van
overwinning.
- We zulle 't nie hên veur nen appel en een ei, jonge.
- Hoevele?
- Duzend blekskes.
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- Geef duzend blekskes. Pere hee wel zuvele veur ons gedoan. Zijn stem verkropte,
iets waarover hij zich schaamde, het verbergend achter een kuch.
Ook zijn moeder was bewogen.
- Menier Carbonnelle, zei ze, - doe gij gelijk het zijn moet. Tiekent ons in veur
duzend, moar 't es goddore toch 'n grute somme, ge weet het gij uuk wel.
- Joa 't, joa, joa 't, 'k 'n zegge nie 't controarie, doar zijn er vele die dat in uldere
zak nie 'n hên als ze noar de kirmesse goan, moar we zullen 't nie meedroagen en ne
meins 't stirft toch moar iene kier.
- 't Es percies dát, doar zit het hem in, zei Julien, die zelden zulk een lang gesprek
gehouden had.
En meneer Carbonnelle vertrok, zich de handen wrijvend, jubelend over de
onverwacht goede uitslag van zijn onderhandeling, fier die aan de leden van de
Commissie te kunnen mededelen.
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XV
Middelerwijl kwam Florimond geregeld weer bij Euzeke... Niet meer verdoken, als
een boosdoener, maar openlijk, aan elk uur van de klaarlichte dag, als iemand die
mag en wil gezien worden. Doch, zonderling genoeg, waar hij maar al te gauw ontdekt
geworden was, toen hij zich verborg, gelukte 't hem nu, zonder zich enigszins te
verbergen, nooit ontdekt te worden. Wist zijn moeder er iets van af en hield ze zich
maar als een onwetende?
't Kon Florimond niet schelen. Hij was ook in zichzelf besloten Euzeke nooit meer
te verlaten en wenste haast, dat het tot een laatste en besliste opheldering met zijn
moeder komen mocht. Want nu was in vol-bewuste levensernst 't gevoel van
verantwoordelijkheid in hem ontwaakt, en met Euzeke, bij de wieg van het kind,
maakten zij samen toekomstplannen. Van trouwen was voorlopig nog geen sprake,
daarover was hij 't nog steeds met zichzelf niet eens; maar hij dacht eraan voor eigen
rekening nu te werken, vlijtig, ernstig, met zorg en plichtsbesef, zoals een goed
huisvader voor 't onderhoud van zijn gezin dient te doen. Uit waren de grapjes, de
verliefde tochtjes op het water en de snoeppartijtjes in 't geheim van de prieeltjes
langs de Leie: sparen was voortaan de leus, ernstig zorgen en sparen voor later, in
afwachting van wat nu komen zou.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 3

1287

Derde deel
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I
Toen meneer Verpoest destijds het eigendom van zijn oom - ook koopman in kolen
- een tamelijk groot terrein buiten de Antwerpse poort geërfd had, kreeg hij algauw
het inzicht de oude kateilen te doen slopen, om er in de plaats een huis voor eigen
gebruik te laten bouwen.
Zijn vrouw ook was ingenomen met het plan en wilde nog meer: namelijk de grond
van de voormalige koetspoort benuttigen om er een huurhuis te stellen, en de
koolmagazijnen van eertijds in de stad te behouden, liever dan die ‘vuiligheid’ daar
op de koer te hebben.
Mijnheer was er bepaald tegen: veel beter alles dicht bij de deur, vond hij. De
kotterijen waren er op de achterkant, waarom die ook afbreken?
Neen: madame wilde een hoveken met een rots, een klein vijvertje met rode visjes,
en een spiegelbal, die de trekken van de daarin kijkenden tot karikatuur misvormde.
- De katte zulle de visselkes pakke, waarschuwde Verpoest.
- We zullen er nen ijzerdroad over spanne.
- 't Zal er hem lief uitzien! spotte hij.
En dan het huurhuis:
- Woarom 'n huurhuis?
- Hawèl, om er geld uit te trekke.
- Wa zulde doarin krijge? 'n Onderhouwerigge, anders niet. Alles tevergeefs.
Madame stond op haar stuk, mijnheer gaf toe en het huis was er gekomen.
Tot dusver had zijn voorspelling zich bewaarheid in deze zin, dat men gesukkeld
had met de bewoners van het huurhuis: vreemdelingen, die zonder betalen op een
nacht weg waren; anderen die voortdurend veranderingen eisten en de laatsten, die
nogal wat schade hadden aangericht.
Nu stond het huis sinds maanden leeg. Het was een kwelling
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voor madame Verpoest: vooreerst het geldverlies, maar misschien het meest nog de
bekentenis, dat ze 't mis had gehad tegenover haar man, wiens misprijzende gebaren
vroeger, telkens als er van die woonst sprake was, zij zich zeer goed met gekwetste
eigenliefde herinnerde.
Van 't ogenblik dat er nu weer een geel plakkaat met de drukletters:
Maison à louer
Huis te huren
achter een van de ruiten hing, met de schriftelijke aanduiding, dat de sleutel in het
huis daarnevens berustte, werd men letterlijk bestormd door lieden, die het kwamen
zien: een dame, die met een volgeladen blikken korf van de markt kwam; een oude
heer, een flaneur, die niets te doen had; juffrouwen op wandel; nieuwsgierige
alleen-wonende, bedaagde zusters; een herbergier, kooplieden, immers vele
voorbijgangers om de tijd af te korten, of te weten hoe hoog de huurprijs was; ook
eigenaren met hetzelfde doel voor 't maken van vergelijkingen met hun eigen
leegstaande huizen.
Oprecht ernstige huurders hadden zich nog niet aangemeld, en op een morgen, dat
de werkvrouw er nog niet was, en madame Verpoest opgebeld werd door een boerin
met een botermand, die ook het huis wenste te zien, maakte ze zich bijna boos:
- Mijne vriend, ge'n zoedt er gij toch nie in kome weune, 'k zie 't aan u pluime, zei
ze, en ze duwde de deur toe voor de beteuterd kijkende indringelinge.
- 'n Permissie van den notoaris, anders nie mier als mee 'n permissie van den
notoaris, zei Julien op een misnoegde toon van verwijt.
De raad was goed en sedert kwamen enkel nog degenen, die bepaald op het huren
belust schenen.
Talrijk waren ze echter niet.
Het was zonderling, het was toch een mooi, hoog huis met een gewone deur en
een brede vénitienne, alles nieuw, alles flink gebouwd...
Zou het een van die huizen blijken, waarop een heimelijke
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vloek schijnt te drukken en die, na kort bewonen, telkens weer leegstaan?
Madame Verpoest begon er ernstig voor te vrezen.
Op een voormiddag werd er aangebeld, terwijl de werkvrouw om een boodschap
was. Ook Paulke was met haar moeder uit.
Marina zat aan de piano.
- Dat es embêtant, pruttelde zij, haar spel stakend. - Wil ik ze moar loate stoan? 't
Zijn zeker rondlupers.
Terwijl ze nog aarzelde, ging de schel luider over.
- 't Zal tóch ne kalant zijn, dacht ze, en ze liep de trapjes op naar de voordeur.
Daar stonden twee personen, een oud dametje en een officier van misschien vooraan
in de dertig. Klein, mager, lelijk, had zij een grote, ietwat over de mond hangende
neus, een lange kin, die naar beneden in een plat driehoekje uitliep en een
grauwachtige gelaatskleur; maar de kleine oogjes keken mild en de glimlach op het
mondje met de regelmatige, valse tanden was zoet.
De officier - wellicht haar zoon - geleek op haar: zijn neus ook was te groot voor
zijn klein aangezicht. Hij hield zich heel fiks, maar gelukte er toch nauwelijks in zijn
schrale gestalte tot de middelmaat te brengen. Hij groette met de hand schuin aan
zijn kepi. Deze droeg twee horizontale gouden bandjes en twee die rechtop stonden.
- Mademoiselle, zei het dametje, met een intonatie, die dadelijk de Franssprekende
van geboorte, buiten 't Vlaamse land wonend, verried, - nous voudrions voir la maison
d'à côté.
De jongeman keek het meisje onafgewend aan.
- Madame, il faut un permis du notaire, n'est-ce pas.
- Voici, zei 't dametje en ze haalde een papier uit een handtasje, dat Marina nu
eerst opmerkte.
't Leek ernst ditmaal; toch was Marina nog wantrouwend en zelfs ongewillig, in
haar drang naar de piano:
- M'man n'est pas à la maison et moi je n' m'attire pas de cela, zei ze.
Het dametje keek haar vragend aan.
- Pouvons-nous vous demander la clef?

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 3

1291
- La clef, herhaalde Marina, - ah, moi je 'n sais pas où elle est, n'est-ce pas.
- C'est contrariant. A quelle heure pouvons-nous revenir, mademoiselle? vroeg nu
de officier, na een poos van gezamenlijke besluiteloosheid.
Zij zon eens na, steeds met de deur in de hand:
- Ah, moi je pense comme ça quart avant deux heures.
- Bien, zei hij.
- Quand? vroeg de moeder, die niet begrepen had.
- A deux heures moins le quart, gaf hij bescheid, en Marina hoorde hem nog zeggen
- aarzelend welke kant ze zouden gaan: - nous irons déjeuner d'abord au Rocher de
Cancale.
- Doarveure moede ne kop op hên! in ploatse van mee ulder in 't huis mee te goan,
als 't er treffelijk volk uitzag! verweet haar, thuiskomend, madame Verpoest, toen
zij hoorde wie er geweest waren. - Wie weet of da we ze nog were krijge.
- En mijn piano, m'ma. 'k Moest ik toch mijn lesse liere. C'est vrai aussi, toujours
des reproches comme ça. En ze begon te schreien.
Lichtgeraakt was ze, Marina.
Klokslag twee belden de vreemdelingen weer aan.
- Quelle jolie fille, zei de Waalse dame, in het tussenverloop van het opengaan
der deur, zich voorzeker Marina herinnerend.
- Elle n'est pas mal, antwoordde de zoon; maar zijn toon getuigde van meer
bewondering dan zijn instemming aanduidde.
Al spoedig kwam madame Verpoest bij hen, die in het spreekkamertje wachtten.
- Nous désirons voir votre maison qui est à louer, madame. Madame Verpoest,
vreugde uitstralend, nam beiden met aandacht op.
- Da ziet er mij goe volk uit, dacht ze bij zichzelf. Ook was ze heel voorkomend:
- Très bien, madame, mais mettez-vous seulement avant, un moment, si vous êtes
fatiguée.
- Merci, nous sommes au contraire un peu pressés, nous avons d'autres courses à
faire.
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In de gang tredend, de kamerdeur op een kier latend, riep madame Verpoest:
- Marina, apportez une fois la clef de la maison vide, elle pend à un clou après la
porte de la salle à manger.
De jongeman duwde de kamerdeur een ziertje wijder open, en zag gretig toe. Maar
hij kon niets ontwaren dan een zwarte crêpe-manchette en een mooie, mollige, blanke
hand, die in een dikke, rode, met rouwnagels, de sleutel afgaf.
Marina was reeds verdwenen, toen de twee vreemdelingen opstonden:
- Eh bien, je vais vous la montrer du haut en bas. Il ne faut pas acheter des chats
dans des sacs, n'est-ce pas, madame?
De moeder beziet haar zoon.
Deze haalt nauw merkbaar de schouders op en schudt licht het hoofd, doch dra de
volksspreuk begrijpend:
- Chat en poche, fluistert hij.
Madame Verpoest, heel haastig, heel bruusk, het broze vrouwtje bijna omverijlend,
leidt hen naar de straat:
- Allons, si vous vouleiz.
Alle drie komen buiten.
- Ce n'est pas loin courir, n'est-ce pas? zegt madame Verpoest, zich minzaam
glimlachend omwendend, terwijl zij het slot van het buurhuis opent.
Stof ligt in de gang aangewaaid, de cementtegels zijn droogvuil, de muren zijn
besmeurd en de kalk is hier en daar afgeschilferd.
- Il ne faut pas regarder trop étroit, waarschuwt de eigenaarster, - parce qu'une
maison qui n'est pas habitée, n'est-ce pas?... Et avec ces voitures et ces charrettes et
tous ces chariots à la rue, et de la poussière qu'il fait!...
Zij kijken rond, ietwat teleurgesteld in het onooglijk, wat te smal gangetje.
Madame Verpoest bemerkt het:
- On a toujours pour son argent, meent ze oordeelkundig.
- Vous n'êtes plus des plus jeunes, aldus beveelt ze goedinhalerig haar huis aan, et i n'y a pas de cuisine cave, tout à pied plat; et je ferai tout peindre et tapisser
nouveau. Je ne regarde pas à un franc pour avoir des gens pas crapuleux.
Men gaat in de keuken en in 't schotelhuis waar de pomp-
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steen staat.
Madame Verpoest ontsluit een achterdeur met bezoedelde ruiten: ze zien een klein
tuintje vol onkruid, door lage muurtjes omgeven:
- Un joli jardin, n'est-ce pas?
De huurders schijnen weinig overtuigd, raadplegen elkander met het oog.
- L'avantage, c'est qu'i n'y a pas de grands murs sur ce derrière.
De moeder en de zoon wisselen een paar woorden, stil.
- Est-on bien en sécurité ici? Il n'y a pas de volets à la porte vitrée et, à moins que
je ne me trompe, il y a de l'autre côté un terrain vague, zegt de jonge officier.
- Ouais, mais on n'entend jamais de rien. Y a encore beaucoup de passage par là,
savez-vous, des ouvriers et tout. On y verse des scarbildes et les enfants sont toujours
dessus, pour chercher les gros morceaux.
- Il n'y a pas de cabinet? vraagt het dametje.
- Ah, si, madame, comment vouleiz-vous faire sans! zegt madame Verpoest met
een wijsheidsglimlach; - un en bas et un en haut, tout en dedans et sans odeur.
- Je veux dire un petit parloir.
- O non ça, madame, quand on ne veut pas mettre beaucoup d'argent, on l'a pas
comme on veut.
- C'est évident, zegt de jongeman ietwat ongeduldig.
- Pour ce qui est des fenêtres et tout, on peut y faire faire des blaffetures, si vous
avez peur, belooft madame Verpoest, bevreesd voor huurders-ontsnapping.
De suite is veel groter dan het huis, uiterlijk bekeken, laat vermoeden, hoog van
plafond, helder ook, met brede, Venetiaanse ramen aan de achterkant en de voorkant
en mooie witmarmeren schoorstenen.
Het papier is vuil, hangt gescheurd af, waar meubels hebben gestaan.
De eigenares, steeds haar prooi in 't oog houdend, volgt met onrust hun
zwijgend-geringschattend onderzoek.
- Ouais, ouais, on sait bien, n'est-ce pas, après un démenagement. Et puis, sales
qu'ils étaient, négligents qu'ils étaient, les autres! Et avec ça pas bons payeurs.
Toujours devoir at-
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tendre pour son argent, courir après. Nous ne devons pas y regarder, Dieu merci,
mais c'est égal, chacua aime avoir le sien, n'est-ce pas, madame?
- Vous dites, madame? vraagt het vreemd dametje.
- Un peu sourde, peut-être? zegt madame Verpoest, vergoelijkend; - ouais, ouais,
on n'améliore pas en vieillissant, je sais aussi en parler, bien que je suis encore jeune
pour autant. Cinquante huit, moi.
- On ne le dirait pas.
- Il disent que je regarde seulement comme une de quarante.
- Laissez donc cette bavarde, fluistert de zoon, terwijl madame Verpoest impulsief,
lomp als een rund, naar een over de vensterrand vluchtende spinnekop loopt, die ze
onder haar uitgetrokken pantoffel plet.
- Mais la cave, n'y a-t-il jamais d'eau dans la cave? Le terrain paraît assez humide
ici?
Gelukkig, dat het water weggetrokken is, het heeft er tamelijk hoog gestaan, een
maand geleden!
- De l'eau? mais non, je n'en ai jamais entendu parler, jokt onbeschroomd madame
Verpoest.
De schoen is weer aan de voet; een vinger als hoorn dienstdoend, het roodwordend
gelaat er naartoe neergebukt bij 't uitspreken van de leugen.
- Vouleiz-vous voir le haut? Y a deux stations et l'escalier est commode.
- Comment? Je n'ai pas compris, vraagt de moeder.
- Madame veut dire deux étages, helpt de zoon.
- Ouais, deux étalages, zegt madame Verpoest hem na.
- Va seul, verzoekt de bedaagde dame, terwijl de jongeling reeds, twee treden
tegelijk opspringend, naar boven snelt.
- Moi je ne monte pas avec, je suis de suite prise à mon haleine, verklaart madame
Verpoest met de vinger haar keel aanduidend. - Vous n'êtes pas très rapide aussi, je
pense, vous avez du rhumatis, sans doute? voegt zij er vragend aan toe.
- C'est la fatigue plutôt, luidt het ietwat moedeloos antwoord.
- Vous veneiz peut-être de loin?
- De Tournai.
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- C'est déjà toute une trotte en chemin de fer.
- Assurément.
- Vous êtes veuve?
- Oui, madame, depuis deux mois.
- Je l'ai pensé, parce que vous êtes dans le deuill. Je suis aussi dans le deuill pour
mon brave mari, met een zucht; maar de nieuwsgierigheid de bovenhand nemend
over de mededelingslust:
- Qu'est-ce que monsieur faisait, sans curiosité?
- Il était professeur à l'Athénée, professeur pensionné à sa mort. Mon fils, que vous
venez de voir, est officier, lieutenant au premier de ligne ici. Puis, j'ai une fille, son
aînée de dix ans.
- Moi j'ai quatre-s enfants. Mon plus aîné est dans le commerce comme son feu
brave père. Nous faisons dans les charbons, et excellents et pas chers: le second
écrivait sur un bureau, main'nant aussi dans les affaires, et alors encore deux fill.
- Une belle familie, is het antwoord.
De jongeman komt beneden.
- Au fait, madame, à combien la maison? Quelles sont les conditions?
- Est-ce que c'est avec un baill?
- Oui, madame, pour autant, comme je suis dans l'armée...
- Ah, ouais, ils sont quelquefois déplacés, n'est-ce pas? Eh bien, louer sans baill,
moi je n' suis pas là contre, mais beaucoup ne sont pas pour. Ils disent comme ça
pour leur raison que c'est alors toujours recommencer.
De moeder beziet ondervragend haar zoon, die antwoordt:
- Il s'agit d'un cas particulier ici, madame.
- C'est vrai aussi, et rester assis avec sa maison n'est pas aussi agréable.
- Quelles sont les conditions? vraagt hij nogmaals, - avec bail pour trois, six ou
neuf ans, et faculté de résiliation en cas de déplacement, option au preneur?
- Eh bien, monsieur, parce que ce sont vous, cinquante-cinq par mois.
- Six cent soixante francs par an, rekent zijn brein vlug uit.
- La situation n'est pas belle, merkt hij nog even op, hoewel
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heimelijk reeds besloten het akkoord aan te nemen en op zijn moeders aangezicht
ook instemming lezend.
- Mais, monsieur, is het verontwaardigd antwoord, - je 'n suis pas de votre pensée;
voyez une fois: bonne eau, gaz, une rue de porte et tant de passage, ces gens de la
campagne et tout. Le mardi et le vendredi matin tout ce voiturage de ceux qui vont
au marché et ça depuis deux heures et demie du matin.
- Cela est plutôt un inconvenient pour ceux qui aiment à dormir, glimlacht hij.
- C'est fort à l'écart, werpt de moeder op.
- Si une maison comme celle-ci, zegt de aanpredikster, met eigenaarsliefde
rondkijkend en met de handen in de ruimte rondwijzend, - serait au milieu de la ville,
elle valerait neuf cent ou meill.
- Oh, vous exagérez, madame, permettez-moi de vous le faire observer, je suis
également au courant des prix de loyer, il y a des années que j'habite Gand, antwoordt
hij mild, enigszins zich buigend.
- Le jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui n'augmente pas? J'en sais parler avec, beweert
ze, met de handen op de heupen.
Het huis zal gehuurd worden.
Men bespreekt nog het een en het ander.
- Vous pouvez vous-mêmes choisir le papier, zegt madame Verpoest, heel
inschikkelijk; - entreiz encore chez moi, je ferai venir des rolles. En, haar deur
ontsluitend, roept ze, op schelgillende, schrikaanjagende toon naar binnen:
- Palmeire!
De meid verschijnt.
- Luup ne kier noar den behanger, dat hij seffens 'n rolle papier of tiene meegeeft,
azu van de twintig tot de vijfentwintig centimen. En schud het luud uit u kloefe, da
ge doar gauwe were zijt.
Het bestelde wordt weldra aangebracht.
- Teneiz, preneiz ce que vous vouleiz, l'un coûte comme de juste plus que l'autre,
mais ça ne pique pas là-dessus pour nous, zegt madame Verpoest, grootmoedig de
hand uitstrekkend.
De keus is na wikken en aarzelen eindelijk gedaan.
- Mon fils Florimond, qui est appris comme un avocat, écrira
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le baill, mais je ne sais pas qui de vous est louageur.
- C'est moi, madame, zegt de officier.
- Il parlera sur vous, le baill, mais je dois tout de même savoir votre nom.
- Médard.
- Bien, mais ça n'est que votre nom de devant, je dois aussi avoir votre nom de
derrière.
De twee Walen zien elkander vragend aan. Eindelijk begrijpend, zegt de zoon:
- Médard est mon nom de familie, mon prénom est Tiburce.
- Pour un drôle de nom, c'est un drôle de nom, meent madame Verpoest.
- Tiburce Médard, lieutenant au 1er de ligne. Entrée en jouissance de la maison
le 1er du mois prochain.
Hij schrijft iets met potlood op een visitekaartje:
- Voici, madame, mon adresse à Gand; en hij reikt het haar over:
- Au revoir, madame.
- Al voir, madame, al voir, mossieur, is het vriendelijk antwoord.
De huurders, vermoeid door de besprekingen en een hele dag rondzoeken, komen
buiten met een gevoel van verkwikking eindelijk iets naar hun gading te hebben
gevonden.
Hun tred is lichter, hun stemmen zijn opgewekt:
- J'espère qu'Aurore aussi sera satisfaite, zegt de moeder.
- Comment donc! C'est une vraie trouvaille pour ce prix.
- Il y a autre chose, Tiburce; tu m'avais fait peur. J'avais quelque appréhension
pour aller demeurer dans une ville où l'on parle une langue que je ne connais pas.
Mais je suis tout étonnée: le flamand ne diffère pas aussi essentiellement du français
que je ne le croyais. Figure-toi! J'ai presque tout compris, en devinant le reste,
naturellement.
De zoon proest het uit van 't lachen:
- Mais, ma chère, es-tu naïve! Cette bonne dame a parlé français tout le temps.
- Pas possible, zegt de moeder, hem met twijfel aanziend, stil blijvende staan: Voyons, tu plaisantes!
- Non, mère, parole d'honneur.
- Ah bah! antwoordt ze, terwijl ze samen voortgaan.
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II
In het begin van april.
Een mooie, helder-zonnige morgen.
- Ze zijn hier al, ulder meubels komen doar toe, berichtte Palmyre, binnentredend.
Zij was een buitenkind, zoals schier alle dienstmeisjes in Gent en 't merendeel van
de grote steden zijn.
- 'k Weet 't wel, antwoordde madame Verpoest, ze zijn hier al van gistere, de
beddes en de stove mee 't keukegerief stonden op ne woage.
Haastig liep ze naar het groot raam in de kelder-eetkamer en trok, met
onbewimpelde nieuwsgierigheid, 't gordijn weg om in de spioen te kijken.
Er stond inderdaad een wagen van de spoorweg met: Chemins de Fer de l'Etat op,
voor de deur van de buren.
- Ze moete zij nog schune dijngen hên om 't van zu verre te loate kome. 'k Hè 't
wel gezien dat 't goe volk was, meinsche mee educoassie; 'k zie toch zu geerne
meinsche mee schune maniere, 'k 'n kan doar nie aan doen, zei ze tot Marina en
Paulke, die aan de ontbijttafel zaten.
- Ce sont peut-être des gens fortunés, meende Marina.
- Dat 'n peis ik percies nie, mais des gens bien. Moar ge blijft doar: zitte, komt
toch uuk ne kier kijke, veur zien 'n moede gien geld geve.
Marina liet eten en drinken staan en kwam ook aan 't venster. Paulke bleef waar
ze was, protesteerde:
- Ala, toe toe, 'n doet da niet, ze zulle 't zien. Mama en Marina toch, 't es zu gemiene
al die curieusheid.
- Doar zie, we zoen nu nie mier meuge wete, wat dat er in de gebuurte-n ommegoat!
En de belangstelling groeide bij de beiden:
- Azu ne schune spiegel!

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 3

1299
- 'n Toafel, ne canapé, zes stoele, moar g'huul geënveloppeerd, ge keunt het goed nie
zien, dat es spijtig!
- Ge zie wel dat 't chic es aan 't hout alliene, hulegans gesculpteerd.
- Kijk, kijk, kijk! 'n pianokasse, wel, zoede nie zeggen! 'n piano uuk al!
- Kijk ne kier, d'ieffrouwe kom buite!
Nu hield Paulke het ook niet langer uit. Zij vloog op, kwam bij madame Verpoest
en bij Marina.
- Da ziet er 'n vieze-n uit, zei ze.
- De die hee veur de brugge gestoan, als de schuunheid uitgedield es, 't es al 'n
ouwe kroakamandel uuk, merkte Marina met spotlust, op.
- Ze es tien joar ouwer als heur broere, madame Médard hee 't mij zelve gezeid.
- 't 'n Es gien vervrozene, zilde! huur ne kier, hoe da ze orders geeft aan de lossers,
die heur moar half 'n verstoan.
- Joa, de die es uitgesloape, ik zie da seffens, mee ienen uugslag, pochte madame
Verpoest.
Juffrouw Aurore Médard was inderdaad bedrijvig bezig het oppergezag over al
het gebeurende uit te-oefenen, zelf een hand toestekend, als de hoek van 't een of
ander meubel met muurbeschadiging dreigde, natellend, rondglurend of alles er was.
Klein en mager, had zij een rood aangezicht. Het ovaal ervan moest zeer mooi
zijn geweest, vóór het zo dik was uitgezwollen. De neus, gebogen, ook mooi gevormd,
scheen niet te hebben willen onderdoen bij 't overige: hij ook was dik en rood
geworden. De zeer fijne, welbesneden mond had ontrouwe tanden gehad: een paar
van de onderste, opzij, waren ontvlucht; een van de bovenste naast de voortand was
half af, en bij het enigszins sissend spreken, kwam telkens het tipje van de tong tussen
de opening uit. Het haar, waartussen nog geen wit draadje liep, was glansloos-vaal,
welke kleur? bleekbruin, donkerblond? Men wist het niet en moest het kleurloos
noemen.
- 'k Zoe er ne kier wille tege spreke, zei madame Verpoest op een toon, die om
aanmoediging bad.
- Moar m'ma toch! riep Paulke.
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- Joa, joa, ge zul ne kier hure, wa da ze zegt, meende Marina. Madame Verpoest
wierp haar schort af, verschikte iets aan haar hoofd en deed de voordeur open.
De wagen, geledigd, keerde juist om; de juffrouw weerde heel zachtjes met haar
voet een slingerend stro over de drempel weg, en was op 't punt de deur te sluiten,
toen ze madame Verpoest op haar af zag komen.
- Ha, bonjour, mademoiselle.
Madame Verpoest, verwondering op het rood gelaat en wantrouwen ook in de
kleine, bruine, vorsende oogjes merkend, voor 't overige zeker van goed onthaal,
vervolgde zeer minzaam:
- Vous n'avez sans doute pas encore l'honneur de me connaître?
Aurore, reeds milder gestemd, antwoordde met een halve glimlach:
- En effet, madame, j'ignore absolument...
- Je suis la madame de cette maison; bienvenue, mademoiselle et bienvenue aussi
pour madame et mossieur.
- Merci, merci beaucoup, donnez-vous la peine d'entrer, madame, je vais avertir
ma mère, elle sera charmée... mon frère est à la caserne...
- Je ne venais pas pour vous déranger, non, non, j'ai aussi mon ouvrage. La maison
est jolie, n'est-ce pas? Etes-vous contents?
- La maison nous plaît, oui, madame, mais pour bien en juger il faut l'habiter. Il
peut y avoir des inconvénients. On ne sait jamais, et puis, rien n'est encore en place.
- Vous ferez cela très bien, j'ai vu de suite que vous n'êtes pas une négligente.
- On fait ce qu'on peut, on fait pour le mieux, glimlachte het mooi mondje, en het
tipje van de tong kwam even tussen het gaatje in de boventand. Vous me flattez,
madame.
- Mais non, mais non. Ce ne sera pas ici qu'on devra venir pour trouver des
saloperies, alleiz!
Zij deed een stap in de richting van haar deur. De juffrouw scheen plots op een
inval te komen:
- Pardon, un mot, s'il vous plaît, madame.
Madame Verpoest knikte welwillend-toestemmend.
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- Je cherche une servante, ne pourriez-vous pas me renseigner à ce sujet? Où dois-je
m'adresser? Vous-même ne connaissez-vous pas une personne qui pourrait nous
convenir?
- Je ne sais pas d'une servante, zei madame Verpoest na enige aarzeling, - non, le
jour d'aujourd'hui c'est difficile; taisez-vous des servantes, on ne sait pas tenir de
maison avec: bradeuses et coureuses et avec ça exiger beaucoup de gages. Quelle
sorte voudriez-vous?
- Une fille de la campagne, simple et honnête, mais qui sait le français, cela est
indispensable.
- A la campagne, dans les couvents, elles apprennent main' nant un peu de français.
Met een glimlach van zelfvoldaanheid: - par exemple, elles ne le parlent pas bien,
pas comme moi et vous...
- Pourvu qu'elle se fasse comprendre.
- Et un bon caractère, sans doute; moi je dis pour ma raison: un bon caractère c'est
tout, parce que pour avoir une méchante pièce dans la maison!... j'y penserais une
fois. Maar, plots iets vindend: - parleiz une fois le laitier, celui-là fait des fill.
- Mais madame! riep Aurore bijna geërgerd. Doch, plots begrijpend, vuurrood
geworden:
- Merci, madame. Je lui en parlerai. Il trouvera peut-être quelque chose qui me
convient.
- Doit-elle savoir bien cuisiner?
- Inutile, je la dresserai.
- Tout ça est bon, mais sitôt qu'elles savent un peu, elles portent votre bonne cuisine
ailleurs pour gagner plus.
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III
Diezelfde dag speelde mijnheer Bleijer biljart met de officier, in de Arcades, waar
zulks tussen hen wel meer gebeurde, zonder dat zij eigenlijk bevriend mochten heten.
Zij ontmoetten elkander eenvoudig bij toeval; beiden waren verzot op hetzelfde
tijdverdrijf, beiden nagenoeg van gelijke speelkracht.
De eerste partij had mijnheer Médard schitterend gewonnen: al de bleke balletjes,
de zijne, waren vooruitgeschoven op de stang, terwijl de palissanderen, als beschaamd,
meestal nog op hun plaats stonden.
De officier moest geweld doen om een glimlach van triomf, beleefdheidshalve,
op zijn gezicht te matigen.
- La revanche? vroeg de overwonnene, met gemaakte snoeverij, krijt op de punt
van zijn biljartstok wrijvend.
Doch terwijl de tegenstrever reeds toestemmend vooroverboog, klaar om opnieuw
te beginnen, hield Bleijer zijn arm tegen:
- Un moment, j'oubliais, zei hij, met brede zwier een langwerpig, blauwpapieren;
smal-gevouwen stuk - een intekenlijst, wie kent niet de geduchte vorm! - uit zijn
vestzak halend.
- Permettez, monsieur Médard, je viens d'apprendre que vous êtes devenu le
locataire de la famille Verpeusse...
- Pardon, monsieur Bléïé, vous faites erreur, depuis quelques jours j'habite Mont
St. Amand; j'habite la maison d'une certaine madame Verpoest.
- Verpoest, Verpeusse, c'est tout un; vous, Wallon, vous prononcez à la flamande,
c'est une bonne, ça! Ha, ha, ha! mais nous autres, nous disons Verpeusse. Enfin, la
question n'est pas là.
- Hoe weet hij dat ik ginder woon? vroeg de Waal zich af,
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onraad bevroedend.
- Voici, monsieur, une liste de souscription que j'ai l'honneur de vous présenter.
Il s'agit de l'érection d'un monument funèbre à la mémoire de feu votre propriétaire.
Les listes sont clôturées déjà, les fonds y sont, mais la manifestation, lors de
l'inauguration même, donnera lieu à quelques frais supplémentaires; vous aurez
l'avantage d'être peut-être le dernier souscripteur.
- Monsieur, vous auriez mieux fait de laisser la liste clôturée, zei Médard met een
beleefd-fijne glimlach, die er het onheuse van milderde, en met de aarzelende houding
van een, die in de strikken van een aangeboden lijst gevangen zit: - Je ne raffole pas
précisément de ce genre de sport.
- Je vous crois, antwoordde Bleijer even beleefd, even fijn glimlachend, - mais
vous ne voudrez pas, je pense, être désobligeant envers la famille Verpeusse. Il faut
conserver les bonnes relations entre propriétaires et locataires.
- D'accord, mais je n'ai jamais entendu prononcer le nom de ce monsieur en tant
que célébrité. Etait-il compositeur de musique, artiste, peintre, grand orateur, homme
de lettres, bienfaiteur de l'humanité?
- Mais, monsieur Médard, glimlachte Bleijer droog-leuk, - croyez-vous donc que,
s'il avait rien été de tout cela on se serait tant empressé de lui ériger un monument?
Non, vraiment. Je vous avouerai même que je ne l'ai pas connu personnellement, et
que je n'avais jamais entendu parler de ses exploits avant le moment où j'ai appris
son décès. Il était président d'honneur du Club-Culinaire dont votre humble serviteur
- met een buiging - est le secrétaire. Et il paraît qu'il était à la veille d'entreprendre
les études préliminaires pour découvrir le système de la combustion complète de la
houille. - Ha! c'est beau cela! C'est de l'Edison, zei Médard met een hoofdknikje.
- Vous voyez d'ici le grand avantage d'une pareille découverte, appliquée sur tout
le réseau des chemins de fer et des bateaux à vapeur; superbe, magnifique comme
économie réalisée!
- Mais enfin, il n'a rien inventé!
- Pas que je sache.
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Mijnheer Bleijer wreef met de hand over zijn uitgerafeld snorbaardje. Was het om
een glimlach te verbergen? Had hij dat alles in ernst gezegd?
- Allons, pour en finir, avez-vous une plume?
Ze werd Médard reeds toegestoken.
- De l'encre, alles met haastige, blijkbare tegenzin.
- Cinq francs, het stond er. Zij werden uit de portemonnaie gehaald en afgegeven
met een vasthoudend gebaar. - Permettez, zei de officier nog.
Pen en lijst waren weer opgenomen: payés erbij gesteld.
- Et maintenant à l'oeuvre! 't Misnoegen scheen vergeten, of op de achtergrond
geschoven reeds.
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IV
- Tiburce, chéri, mets ton paletot, le vent est frais ce soir, zei Aurore op een toon van
zorgvolle bekommernis.
- Soeurette, soeurette! Tu me considéreras donc toujours comme un bébé, comme
une pauvre patraque! Un paletot, pour faire une visite dans la maison d'à côté!
- Tu t'enrhumes si vite. Tu te soignes si peu.
- Mais, Aurore, j'ai demeuré à Gand si longtemps seul, sans ma bonne petite soeur
qui m'a élevé, en suis-je mort, voyons?
- Fais-le quand même.
- Alors pour te faire plaisir. Mais est-ce qu'on dorlote ainsi un officier? Si mes
camarades du régiment voyaient cela, ils poufferaient de rire.
Madame Médard stond te wachten in fluweel en bont, ondanks april.
- Voyez comme la chère mère est raisonnable, zei Aurore; - ce n'est pas elle qui
fera des folies en sortant sans se couvrir. Verbaasd keek hij haar aan.
- Incorrigible! antwoordde hij heengaand, met een vriendschapsklapje op de dikke
zusterwang.
- Bonne âme! sprak hij bewogen tot zijn moeder, toen de deur achter hen dicht
was.
- Oui, brave soeur pour toi, brave fille aussi! was de echo. Zij belden aan bij
Verpoest.
Palmyre, heel beslommerd, met een soppend, was-verradend voorschoot aan,
gevaarvol dreigend voor mooie klederen, deed open.
- Madame reçoit-elle?
Zij knikte, niet verstaande.
Hij gaf twee kaartjes af.
Zij werden in het salon aan de voorkant van 't huis geleid.
Grote spiegels, mollig tapijt, veel verguldsel aan pendule en
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kroonlijst, rood- en blauwgebonden illustratieboeken op de tafel, vaal geworden
zonder waarschijnlijk ooit geopend te zijn geweest. Witte overtrekken op canapé,
zetels en stoelen. Nauw zaten ze of Palmyre stond daar opnieuw.
Zij gaf de twee kaartjes aan de officier, die in burgerklederen was, terug.
Was dit een belediging?
Beduidde het dat ze heen moesten gaan?
De meid was zonder een woord vertrokken.
Naar verklaring vragen, zou overigens tot niets hebben gebaat. Ze verstond
ongetwijfeld geen Frans.
En terwijl moeder en zoon elkander beraadslagend en onthutst aanstaarden, ging
de deur open en verscheen madame Verpoest, met een gevleide glimlach op het
vet-blozend gelaat en uitgestrekte welkomsthand.
Zij liet hun niet de tijd een syllabe uit te spreken:
- Bonjour, madame, bonjour, mossieur, ça est une fois bien que vous nous visiteiz,
assoiez-vous seulement.
Zij zetten zich weer beiden op de rand van hun stoel, als vogels gereed om weg
te vliegen, of bevreesd verjaagd te worden, het dametje met voetjes, waarvan de
schoentipjes amper de grond raakten; de zoon met de twee benen dicht bij elkaar, de
handen op de magere knieën, de hoed tussen de vingers.
- Mettez votre chapeau sur la table, mossieur, vous ne voulez pas ôter votre paletot,
et vous, madame, votre chapeau? Een dubbel: ‘merci, non’; maar de herenhoed werd
toch door de huisdame bereidwillig afgenomen en op de tafel gelegd. Médard had
haar als zijn zuster, vaal als dorre afgevallen bladeren, en zonder de schittering van
't geen er in de herfst nog op de bomen staat.
Het gesprek vlotte niet.
- Et vous êtes contents ici?
- Oui, madame, depuis que tout est en ordre.
Daar was een goudmijn ontdekt voor madame Verpoest; zij begon:
- Ha, ouais, votre demoiselle, n'est-ce pas? ça est une qui n'est pas gelée. J'ai vu
ça de suite, comme ça avec les meubles et ses ouvriers, toujours commander et aider
aussi. On ne
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doit pas venir derrière elle, c'est, une hors de meill.
- Elle est très capable, en effet, madame, zei de moeder met een gestreelde glimlach,
die het driehoekje van haar kin nog dieper en platter naar omlaag trok.
- J'ai souvent pensé qu'il y a en ma soeur toutes les qualités requises pour en faire
une abbesse, elle aurait dû se faire religieuse, elle aurait fini par diriger tout le couvent,
glimlachte de broeder.
- I a comme ça des gens qui sont nés pour digérer, stemde madame Verpoest, op
een toon van overtuiging met hem in. - Moi, je ne me suis aussi jamais laissé prendre
ma maîtrise. Mon mari maître dans son commerce, moi dans ma maison. - J'ai eu,
sprak de officier, af en toe verholen naar de gangdeur loerend, als verwachtte hij,
dat iets gewenst aldaar verschijnen zou, - j'ai eu récemment l'honneur de souscrire,
avec grand plaisir, pour le monument de M. Verpeusse; hij sprak nu ook de naam
aldus uit.
- Mon brave mari, ha, ça est bien, zei madame Verpoest, met tranen plots opwellend
in het oog, - ça j'aime d'entendre.
- Il paraît que monsieur s'occupait beaucoup de chimie, qu'il a fait des découvertes
très importantes en vue de diminuer la consommation de la houille.
- Non, ça n'est pas vrai, mossieur, il soignait trop bien ses affaires pour cela, au
plus qu'on achetait et brûlait, au plus qu'il était content.
- On m'a pourtant affirmé... aarzelde de Waal.
- Il y a des gens qui trouvent toujours à blâmer; mais moi je vous assure sur mon
tour, qu'il ne pensait qu'à gagner de l'argent et ça honnêtement, sans tromper sur le
poids et tout. Il était toujours à côté de sa bascule, ou pour mieux dire son bascul.
- Votre fils s'occupe maintenant des affaires, sprak madame Médard, raadzaam
oordelend het onderwerp af te leiden, vaag vrezend de gastvrouw te kwetsen.
- Oui, tous les deux, main'nant, antwoordde madame Verpoest kalmpjes.
- Votre famille est nombreuse? vroeg de jongeman, steeds de deur in 't oog
houdend.
- Quatre-s en vie. J'en ai eu cinq et un méfait. Notre Paula
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est d'un jumeau, mais l'autre est mort, c'était un garçon.
- Ah! c'est fâcheux, meende het Waals dametje.
- J'ai toujours élevé mes enfants pour être propres. Tout sur un petit pot. Il n'était
que trois ans, mais il était bien appris. Il pissait par derrière déjà, comme un grand
garçon.
- Comment? schrikte haast het dametje.
- Je veux dire sur la cour.
- Pauvre petit! C'est vraiment dommage. Mourir si jeune! Het klonk op
schreierig-medelijdende toon.
- Que vouleiz-vous, ils ne naissent pas tous pour rester vivre, le bon Dieu doit
aussi avoir son nombre, zuchtte madame Verpoest.
- Vos demoiselles vont bien?
- Ouais, elles sont braves; Marina fait de la musique; c'est amusant en société et
tout de pouvoir jouer un morceau. Paula ne connaît pas une noix de musique, toujours
faire des ouvrages de main comme ça et tout, toujours broder. Cellelà ne devra pas
revenir pour avoir été paresseuse. Elle sait bien coudre aussi; dans le temps que nous
avions une couturière, aider qu'elle faisait, travailler qu'elle faisait, ah ouais à des
costumes pour elle et pour sa soeur, n'est-ce pas?
- A propos de couturières, j'en cherche précisément une, voudriez-vous avoir
l'obligeance de me donner l'adresse de la vôtre?
Madame Verpoest schudde heftig het hoofd:
- Je ne l'ai plus. Une coureuse après les hommes comme ça, une pas bien du tout,
volage, volage, j'en sais parler!...
Maar plots zich bezinnend, zelf 't gevaarlijk onderhoud afbrekend:
- Je vais appeler mes demoiselles que vous ne connaissez pas encore; la grande
c'est Marina, la petite c'est Paula, nous disons aussi Paulke.
- Nous avons eu l'avantage de voir Mlle Marina, je crois, zei mijnheer Tiburce,
helemaal verlevendigd in zijn houding en met een wakkere blik van verwachting.
Madame Verpoest ging naar de deur en riep:
- Marina en Paula, veneiz une fois ici!
En zij verschenen: de ene klein, de andere groot, beiden in de rouw. Wat had het
zwart Paulke nog schijnbaar doen
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krimpen; wat bracht het de gevulde en toch slanke gestalte van Marina tot haar volle
recht! Het ontkleurd haar stond als een glanzende gulden helm op haar hoofd in
onnatuurlijke golvingen van regelmaat. Het frisse van haar aangezicht kwam
rozekleuriger, perzikblozend uit tegen het zwarte krip, en haar hals was wit als dons.
Zij groette zoals men haar in de kostschool had geleerd, met een schrapvoet
achteruit, en stak de bezoekers beurtelings een mooie blanke hand toe met de elleboog
naar omhoog.
Paulke deed het naar de oude trant, al was ze de jongste, natuurkind gebleven of
in vergetelheid van het op school aangeleerde.
Tiburce sloeg zijn blik niet van Marina af, een begeer-blik vol geboeide
bewondering.
Zij voelde er de warme koestering van, terugstralend in een bekoorlijke glimlach,
die al haar blanke tandjes half ontblootte.
Er was als een atmosfeer van broeiing, die de beiden omzweefde, iets heel teers,
onuitgedrukt en toch bestaande, zwevend als de nauw merkbare geuren door een
lusttuin, waar niets nog bloeit maar waar de bloesems gereed tot uitbreken staan.
Paulke zat stil, heel stil-beleefd te glimlachen, zij ook, wat onopgemerkt blijvend.
- Vous vous occupez de musique, mademoiselle? begon de officier, zich tot Marina
wendend.
- Oui, monsieur, je prends des leçons de Mlle Strak; deux par semaine, elle a
beaucoup à faire. Mlle Cordule Strak, vous la connaissez sans doute?
- De nom, certainement, elle a une grande réputation, loog hij, want hij had nooit
van haar horen spreken, - elle forme des artistes, à preuve vous, mademoiselle.
- Oh, monsieur!
- Ça c'est vrai, il ne faut pas dire le contraire, verzekerde haar moeder, - parce
qu'ils disent qu'i n'y a pas une comme elle pour le doigté, je ne sais pas ce que c'est,
et puis aussi pour défricher.
- Maman! waarschuwde Marina, met ontevredenheid.
- La vérité ne doit pas être mise sous le boisseau, meende
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madame Médard, haar kinnetje, met een welwillende gelaatsuitdrukking, lang,
scherp-driehoekig en plat zettend.
- Et vous, mademoiselle, vous étudiez aussi le piano? vroeg mijnheer Tiburce,
zich hoffelijkheidshalve naar het zwijgend Paulke toekerend.
- Non, monsieur, je n'ai pas de talents. I n'y a que les ouvrages de main pour moi,
was het minzaam-bescheiden antwoord.
- Toujours coudre, toujours broder, herhaalde madame Verpoest haar vroegere
mededeling, en ditmaal met een rasse, draaiende beweging van de hand, die draden
optrekt.
- Cela a bien aussi son utilité, verzekerde de jongeman.
- C'est comme ma fille, zei Madame Médard; - elle ne laisse pas passer une minute
sans s'occuper. Pour le moment elle fait de la dentelle, genre torchon, elle se passionne
pour ce travail.
Dit wekte Paula's belangstelling op: du torchon! Reeds zo lang had ze lust het ook
te leren, en zij ondervroeg: hoeveel dagen duurde het wel, voordat men er thuis in
was? waar kon men zich de benodigdheden aanschaffen? Het kwam er nu nog op
aan te weten, waar men een leermeesteres vinden kon.
Middelerwijl was er tussen Marina en de jongeman een afzonderlijk gesprek
ontstaan op gedempte toon, als een liefdesfluistering, hoewel een luisteraar er niets
anders had kunnen uit opmaken dan: nocturne, quatre-mains, Beethoven, Bach, Ave
Maria de Gounod, Chopin, Les Saltimbanques, La Poupée, Faust, Mozart, Hérodiade,
Meyerbeer, Les Huguenots, Wagner, Lohengrin, une berceuse, piano Rönisch, Erard...
en wat er wordt verhandeld tussen personen, die de muziek liefhebben en beoefenen.
Bij de dames was het onderwerp ook veranderd. Thans liep het over 't inmaken
van groenten, en de beste manier om peren te confijten of te drogen, ter gelegenheid
waarvan madame Verpoest, niet jaloers over haar wetenschap, bereidwillig
mededeelde:
- Nous coupons nos poires en quarts d'heures et nous les envoyons sécher sur le
four du boulanger.
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V
Madame Verpoest en haar dochters waren ingenomen met de huurders-buren.
- Ça sont main'nant des gens pas communs, n'est-ce pas? zei Paulke.
- Oh! si polis, si bien élevés, si éduqués, versterkte Marina het gezegde met
geestdrift.
- Da zijn meinsche die pensionnoat g'had hên, ge 'n moet da nie vroage, zei madame
Verpoest.
- Ze zijn van Duurnijk, hij hee het mij gezeid, deelde Marina mede.
- We wiste wij da wel, antwoordde Paulke, die in wijsheid niet wilde onderdoen.
- Il connaît bien la musique, te uurdiele noar 't gene dat er hij van zegt, meende
Marina. - Hij hee mij gevroagd om morgenoavond ne kier te goan. Hij zoe wille ne
quatre-mains mee mij liere, zeid' hij.
- Hawèl, hawèl, goa gij moar, ge zul gij doar gien slechte maniere lieren uuk, sprak
haar moeder.
Ook aan Julien en Florimond werd er met levendige waardering over de buren
gesproken.
Julien zat geringschattend te luisteren, met inzicht zwijgend. Florimond meende,
dat vreemd onbemind moest maken.
- Voilà, zei Marina, reeds gekwetst, - toujours comme ça, ce n'est jamais assez
bien pour lui. 't Zoen zeker moete prinsen en prinsesse zijn mee wie da we kennesse
moake?
- Bàh 't 'n doet, bàh 't 'n doet, antwoordde Florimond, - moar allo ik 'n ben veur
gien Woalekoppen en doarmee es 't al gezeid.
In de namiddag kreeg Paulke, boven zittend op het badkamertje, vlijtig aan haar
handwerk bezig, misschien toekomstdromen met de draden mee bordurend, van
Palmyre een ge-
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sloten omslag:
Mademoiselle Paula Verpoest,
Gand.

Van wie was dat?
Wie had er behoefte haar te schrijven?
De weinige vriendinnencorrespondentie, die zij erop nahield, kwam doorgaans
met de post.
Hier was geen zegel, was geen stempel op.
Zij draaide en keerde het couvert, genietend van het uitstel, aleer haar
nieuwsgierigheid te voldoen.
Eindelijk trok ze een haarspeld uit haar hoofd en ritste een vouwkant open:
Verzen!
Het waren verzen, en aan haar, Paula!
En met kloppend hart en bevende knieën en sidderende handen, zag ze daaronder
de naam: Tiburce Médard.
Paulke las:
Pour être un ange, il faut savoir voler,
Aller au ciel, y demeurer, dit-on.
Un grand mensonge contient ce dicton:
L'ange reste parfois, et doux et bon,
A nos côtés pour sourire et charmer.

Paulke legde de hand op haar borst.
Wat klopte het daar geweldig.
Was het mogelijk, zo iets aan haar! En zo gauw!
Hij had haar toch slechts weinig aandacht gewijd, alles voor Marina was het
geweest, wat opmerkzaamheid betrof, voor Marina, zoals altijd...
Verliefd! zou hij verliefd op haar - Paula - wezen?...
En onwillekeurig, met het papier tussen de vingeren, ging Paula in de toiletspiegel
kijken - in haar eigen ogen kijken - als om te weten, hoe een gelukkige uitverkorene
zich voordeed, de bescheidenheid kampend nog, weerstribbelend tegen de hoop.
Het getjonk aan de piano had opgehouden, zonder dat Paula
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het bemerkte; evenmin hoorde zij een haastige stap de trappen opklimmen.
De deur vloog open en Marina stormde binnen, hoogrood, met sterrenglans in 't
oog.
Zij hield een omslag en een papier in de hand:
- Voyez une fois ceci!
Ook verzen, ook ondertekend: Tiburce Médard. Verzen aan Marina.
Zij luidden aldus:
A mademoiselle Marina Verpoest:
Mon coeur longtemps engourdi en silence,
A ce repos croyait s'habituer.
Rien ne l'intéressait, vivant sans espérance;
Il se croyait de fer, il se croyait d'acier.
Non, il ne l'était pas, il est blessé à mort.
A moins que votre amour ne le guérisse encor.

Paulke staarde op de regels als verdwaasd, het kwam haar voor, dat de woorden geen
zin hadden, dat zij die niet begreep... En toch zij begreep ze maar al te wel, al wist
ze niet hoe ze zich aan haar duizelig verstandsvermogen hadden meegedeeld.
Het was de instorting van 't nog in aanbouw zijnde paleis van haar begoochelingen,
gruis en stof om haar verspreidend. - Van hem! riep Marina, als een triomfkreet, als
bestond er geen andere man op de wereld dan Médard.
- Van hem, herhaalde Paulke met een star gezicht.
- Wens mij geluk, zei Marina, - c'est une déclaration en règle, en 'k goa hem pakke,
il me plaît, er moe 'n eind aan komen uuk, 'k hè er nu al zuvelen afgezeid.
- 'k Weinsch' u geluk, zei Paulke.
Haar eigen verzen, de verzen van hem aan haar, daar lagen ze op de witgelakte
wasstand. Zij hadden haar zo kortstondig en zo innig gelukkig gemaakt!...
Wat waren ze anders dan de vriendschapsaalmoes van een toekomstig broederhart!
- Ge zegt gelijk niets, ge vindt er toch uuk nie op af te keure, newoar? vroeg Marina,
ietwat bevreemd over het
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zonderlinge doen van haar zuster.
- Bah nien ik, hoegenoamd niets, zei Paulke op schorre toon; en, niet meer bij
machte zichzelf te beheersen, sloeg ze haar armen om de hals van Marina en barstte
in luide snikken uit. Deze drukte de magere gestalte aan haar volle buste en met een
verwonderde kus op het kapsel van Paulke:
- Chère, bonne soeur, qu'est-ce qui te prend? Ze es er mijn woarheid mier van
aangedoan als ik zelve, vous en êtes plus émue que moi! en daar Paulke voort hikte
met hete tranen, die Marina's wit-mousselinen blouse-voorstuk nat maakten, troostte
Marina haar, diep ontroerd over zoveel zustertrouw: - Mais il n'y a pas à se désoler,
se marier ça n'est pas mourir, doarenbove 'k 'n goa ik in gien ander stad goan weune,
qu'est-ce que ça signifie main'nant? Nous nous verrons tous les jours, alle doage. Ge
zult vele bij ons kome, newoar, vele? - Huul vele, beloofde Paulke.
Zij hief haar betraand aangezichtje op.
Zij kreeg een gevoel van bespottelijk-wezen, van onzinnige overdrijving.
Wat had ze zich toch in het hoofd gehaald, daar zo even! Zij had die man slechts
eenmaal gezien. Hij was niet meer dan stipt beleefd met haar geweest. Zij had geen
recht op zijn voorkeur... Zij zelf was enkel heel oppervlakkig, misschien wel nog
vatbaar voor verandering, ingenomen met hem... wat dan... wat maakte haar zo droef?
Och, dit niet, wat nu voorviel, maar dat eeuwig achteruitgezet worden bij de mooie
zuster... die 't ook niet helpen kon...
En al de vlammen van haar warm hartje laaiden op over de as van haar
teleurstelling:
- O Marina, Marina, wa verheug ik mij over u geluk! Proficiat, proficiat! herhaalde
Paulke, haar zuster innig kussend met krampachtige zenuwachtigheid.
- Ne rien dire encore à m'man, bedong deze, - tenir ça pour nous, 'k 'n zoe er
misschien nie meuge noartoe goan van den oavond. Florimond zoe er zeker were wa
van wete. Hij mag hij wel spreken, hij! Paulke, coeur d'or, herhaalde ze, zacht met
de hand haar zusters hoofd strelend.
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VI
In april zijn immers de dagen reeds lang. Het was nog niet duister, toen Marina, met
Paulke op sleeptouw, als een grote schuit, met een kleine achter zich, aan de
burenwoonst belde.
Zij hadden geen hoed opgezet, geen handschoenen aangetrokken. Marina droeg
een zwart-kanten sjerp, los over de mooiontkleurde haren. Door de fijne mazen
schemerde de rode bloesem van het gezond-sierlijk ovaal van haar aangezicht. Paulke
was blootshoofds.
Zij werden door de onlangs aangeworven buitenmeid in het voorsalon gelaten.
Er brandde een weldoend vuur in de open kachel, waarvan de knetterende
houtvlammetjes, lustig oplaaiend, elkander zonnesprookjes van duizenden eeuwen
her schenen te vertellen; er hing een koesterende warmte in de kameratmosfeer, licht
met hyacintengeur doortrokken. Een grote spiegel en een kunststuk in brons - zeker
een geschenk aan de vader bij zijn aftreden als professor, want op het voetstuk stonden
vele namen gegraveerd - prijkten op de schoorsteen. Wit naaiwerk lag op een tafeltje,
wolkig er overheen geworpen, als van iemand, die haastig elders wordt opgeëist; een
kantkussen, met steunstaandertje ervoren, stond op een stoel neergezet.
Alles was er zo huiselijk, zo keurig en tevens zo ‘bewoond’, zo ‘gebruikt.’ Men
voelde er zich dadelijk thuis.
Door het venster van de tweede kamer, waarvan de dubbele deur openstond, schoot
de ondergaande zon een bundel rode pijlen als afscheidsgroet op de toetsen van een
piano.
De meisjes wachtten staande, zij zagen elkander aan.
- Te vroeg zeker?
- I n'y a peut-être bien personne à la maison. Ou i sont à
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table à cette heure.
- Ça est une bonne ça! Alors c'est comme tenir le fou avec les gens, puisqu'ils nous
ont fait venir, meesmuilde Marina. - Moar wacht toch uwen tijd af, vous n'êtes pas
une commode vous aussi, verweet haar fluisterend Paulke.
- 'k Zoe 'k ik er moar seffens van deure trekke et s'il devraient le prendre de
mauvaise part, ils ne devraient que le savoir, zei Marina, als een daad van dapperheid.
De jonge, onontbolsterde boerenmeid trad weer binnen:
- Ge moet 'n beetse wachten. Ze zijn uitgeweest en bezig mee ulder dijngen af te
doen.
- We 'n derangere ze toch niet, hoop ik? vroeg Paulke, ietwat verlegen of op de
tenen getrapt door de botheid van het meisje.
- 't Kan wel gebeuren, dat 't ulder schrikkelijk tegesteekt, da ge doar zijt; moar ze
'n hên 't toch nie gezeid, klonk het antwoord van de heengaande.
- Main'nant nous regardons drôlement, pruilde Marina.
Blijkbaar waren ze daar niet verwacht. Voorzeker had de zoon op eigen hand die
uitnodiging gedaan.
Zouden ze hier onwelkom wezen?
Neen, zo was het niet. Ditmaal had het buitenkind, in haar welmenende oprechtheid,
zich deerlijk vergist; want alle drie kwamen de huisgenoten, elkander kort opvolgend,
binnen met handdrukken en glimlach, ofschoon het bezoek inderdaad bij de dames
onverwacht was.
- Charmée de vous voir, mesdemoiselles, en het kinnetje van de moeder stond heel
driehoekig, lang en plat onder het minzaam mondje. - Quelle agréable surprise!
Innig, veelbeduidend keek Tiburce Marina aan.
Zij was gekomen! Dat heette reeds in dit geval, bijna zoveel als een toestemming,
als een blijk van wedermin, of van sympathie althans.
Marina bloosde hoog, haar hand een schier onmerkbaar ogenblikje in zijn knellende
vingers latend.
Aurore werd aan de zusters voorgesteld.
En dra vlotte het gesprek tussen haar en Paula:
- Oh! un coussin pour faire de la dentelle!
- Un carreau. Voulez-vous voir? vroeg Aurore, het achter-
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stuk van het kussen uittrekkend, met de bereidwilligheid waarmee een kantwerkster
gaarne haar werk laat zien.
- Si vous plaît, zei Paula.
- Voici, en Aurore ontrolde 't blanke weefsel over haar hand, van het vierkant
blauw papier af, niet het effect, dat het op de toeziende maakte bespeurend, maar de
kant zelf monsterend met tedere blik.
- C'est joli, très joli, betuigde Marina.
- Mais ça dure longtemps? vroeg Paula.
- Comment voulez-vous dire, que c'est solide?
- Non, pour faire.
- Cela va assez vite. Le torchon ou, si vous voulez, la guipure n'est pas comme la
valencienne, dont le travail est lent.
- Vous savez aussi la valencienne?
- La faire? Oui.
Maar Marina en Tiburce schenen reeds door een ander voorwerp aangetrokken:
namelijk de piano. Hij had eerst een muziekboek, in rode band, gehaald en bladerde
erin, blijkbaar iets zoekend.
Marina, als ware zij kortzichtig geweest, boog het hoofd erover, ook van heel
dichtbij, naast zijn aangezicht kijkend:
- Puis-je espérer? fluisterde hij.
- Oui, fluisterde zij terug.
De moeder en Aurore hadden niets gehoord; Paula had wel de woorden niet
opgevangen, maar toch de verliefde bewegingen opgemerkt en, terwijl zij tegen de
dames voortpraatte, volgde zij met de blik de twee, die aan de piano gingen zitten,
en dra oorverdovend een opera-ouverture in quatre-mains speelden.
- Je voudrais aussi apprendre la dentelle, zei Paulke.
- A faire de la dentelle, verbeterde Aurore, het rode tipje van haar tong tussen de
gebroken tand uitpiepend.
- Eh bien, puisque mademoiselle désire faire de la dentelle, donne-lui des leçons,
stelde de moeder voor, bereidwillig andermans dienst aanbiedend.
- Moi je n'oserais pas parler beau pour ça, sprak Paula, schuchter glimlachend.
- Oui, zei Aurore, haar gezegde niet verstaand, aarzelend, - oui... si vous le désirez,
wel wetend, dat het geen kleine taak
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was, die haar werd opgelegd.
- Est-ce que je le saurai en quin'jours? vroeg Paula, met verlangende straling in
de ogen.
- Au bout de quinze jours? beleerde weer Aurore, - je pense qu' oui.
- Qu'est-ce que j'ai besoin tout comme ça pour cela? vroeg Paula.
- Vous voulez dire ce qu'il vous faut, eh bien... en Aurore gaf haar op: een kussen
met groen sergen overtrek, een hard papier, een volgestoken speldekussen, lange,
dunne opsteekspelden, kloskens natuurlijk, garen en een schaartje. Voor het
perkament, 't is te zeggen het patroon, want guipure wordt over papier gemaakt, zou
zij zorgen.
- Oùsque je trouverai ça?
- Oh, cela est votre affaire, mademoiselle, je suis étrangère ici, vous comprenez.
- Y a beaucoup de boutiques où on doit vendre ça.
- Il doit y en avoir plusieurs en effet dans une grande ville comme Gand.
- Je vais pour mes broderies chez Klipstein, rue de la Corne, mais j'n sais pas s' i
font là-dedans aussi.
- Si c'est leur article, vous voulez dire; je l'ignore.
- J'irai les causer.
- Comment? Dites: leur en parler.
- Oui, leur demander, s'ils l'ont, tout. Mais je vais l'inscrire pour n'avoir rien trop
court; en zij haalde een potlood uit.
- Pour qu'il ne manque rien, verbeterde Aurore.
Middelerwijl had de pianomuziek opgehouden, de beiden, steeds daarvoor
neergebogen, spraken fluisterend, zodat hun woorden tot in de voorplaats niet
doorklonken.
- Le mariage, antwoordde Marina, zeker op een voorstel van hem, - ah, mais mère
ne voudra pas de suite. Je ne vous connais presque pas aussi; et je suis encore en
deuil, n'est-ce pas?
- Depuis combien de temps? Les six semaines sont au moins passées?
- Ah! quant à ça oui, mais c'est égal, père est seulement mort le deuxième jour de
Noël. Voyez une fois, si tôt encore, quatre mois à peine.
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- Pourtant, en faisant la chose très tranquillement, rien qu'avec les plus proches
membres de la famille?
- Mais le monument de père n'est pas encore inauguré.
Een nieuwe stronkelsteen!
- Est-ce que vous êtes main'nant si pressé? glimlachte zij hem aan met blijde
verwondering.
- Maintenant oui, et je le serai désormais toujours, sprak hij met diepe blik en zoete
tegenlach.
- Ces hommes ça est comme ça, i ne veulent pas attendre leur temps!
Het was van schemering schier donker geworden, een gewenst floers, dat hun
minnekozerij bescheiden omhulde.
- Les pauvres artistes ne voient plus clair, zei ineens Aurore, en het gas vlamde,
hel, alle mysterie verdrijvend, op.
- Non, on n'y voyait plus, zei Paulke.
Aurore keek naar de pendule. De uitslag van dat onderzoek joeg ze van haar stoel.
Zij opende een lade van het buffet, nam een langwerpig doosje eruit, goot water
uit een karaf in een glas en kwam ermee voor haar broeder staan.
Zij schudde de inhoud van een wit gevouwen papiertje in het glas uit en roerde
erin met een koffielepeltje.
- Prends, chéri, zei ze.
Een uitdrukking van licht misnoegen of ergernis verscheen op zijn gelaat.
- Laisse cela, Aurore, sprak hij afwijzend.
Deze wendde zich tot Marina:
- Mademoiselle, voyez ce récalcitrant, depuis que nous sommes ici, monsieur
passe des nuits quasi blanches; le médecin lui ordonne de prendre un soporifique,
du véronal, parfaitement inoffensif, et il fait l'enfant, il ne veut pas.
- Ma soeur me traite toujours en bébé, antwoordde hij, met gemaakte
luchthartigheid. - Je suis fort comme pas un; je n'ai jamais été mieux portant
qu'actuellement, et comme j'étais, à ce qu'il paraît, - mais je ne m'en souviens pas délicat dans ma première enfance, je dois être traité en infirme toute ma vie.
- Prends, gebood de zuster met zachte krachtdadigheid.
- Allons, zei Marina, reeds gezagvoerend, - si vous ne savez
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pas dormir sans, prenez en au moins une cuiller.
- Une cuillerée, leraarde Aurore. - Je vous assure qu'il ne peut pas s'en passer,
verzekerde de zorgvolle zuster; en Tiburce nam het drankje in.
- Pas malade au moins? vroeg Paulke belangstellend.
- Fort comme un Turc, pochte hij weer.
- C'est vous qui avez l'air bien portante, hernam ze tegen Aurore.
- L'air bien portant, beleerde deze nogmaals, met het tipje van de tong tussen de
tand, en de wijsvinger omhoog als tegen een kind, dat straf verdient.
Paulke dorst de mond niet meer opendoen.
En nu allen samen zaten in het voorsalon bij het laaiend houtvuur, allen in kring,
werd het oprecht gezellig.
Aurore was even weg geweest, en terwijl ze weer binnenkwam, hoorde men de
voordeur toetrekken, een tijd daarna weer openen en een halfuurtje later, trad de
meid te voorschijn met een groot bord, waarop allerlei lekkers en
koekeboterhammetjes lagen. Zij bracht weldra ook een glimmend koperen theestel
binnen.
Het water ruiste spoedig onder het blauw spiritusvlammetje en de warme drank
doorgeurde de lucht.
Het werd reeds laat.
Een belklank.
Het was madame Verpoest, met een opgewekt gelaat als altijd:
- Je viens une fois voir oùsque que restent ces jeunesses, zei ze.
- On s'amuse, on cause, antwoordde madame Médard, met de beleefdste vorm van
haar kinnetje.
- Elargissons le cercle, beval Aurore.
Men maakte plaats, Tiburce en Marina dicht bij elkander blijvend.
De nieuwaangelande kreeg ook een kopje thee.
- Avec du lait ou sans lait? vroeg Aurore, met het gereedschap, gebogen,
dienstvaardig voor haar staand.
- Ça m'est égal, n'est-ce pas, was het antwoord. - Je ne bois jamais ça.
- Vous n'aimez pas le thé, madame?
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- Chez nous on n'en fait que si quelqu'un est malade, un estomac malpropre, par
exemple, pour savoir digérer.
Iedereen zweeg.
Aurore glimlachte niet, als haar moeder en Tiburce heimelijk deden; zij wees ook
niet terecht ditmaal, doch zag er verontwaardigd uit, als iemand, die een voorwerp,
dat hem lief is, door de hand van een ander ruw ziet aanpakken en die niet spreken
durft.
- Quelles expressions! Comment peut-on torturer ainsi une langue! had ze bijna
op de lippen.
En daarop kwam een andere gedachte: wat scheelt het mij ook, zij is toch
vriendelijk, wij zijn hier vreemd, aan weinig omgang gewend; kennen er geen
mensen... wij kunnen alleen toch niet leven. Tiburce amuseert zich, wat schijnt hij
ingenomen met die Marina!... Tiburce, haar lieveling, haar koesterkind! Als die maar
tevreden was, moest alles goed zijn!
- Allons, nous devons au lit, waarschuwde madame Verpoest, na nog een lange
keuveling.
- Il faut déjà partir? zuchtte Marina.
- Je vais vous reconduire, mesdames, zei Tiburce, bereidwillig opstaand.
Allen lachten om de scherts.
- A côté de la maison, sans doute, plaagde Paula, die, zich weer verstoutend, het
hare bijbrengen wilde.
- Et pourquoi pas, afin de rester plus longtemps auprès d'aimables dames?
antwoordde hij met een komische buiging voor madame Verpoest.
- Ouais, ouais, moi j'accepte votre pas de conduite, zei deze, ook boertig willende
zijn.
Aurore stond gereed met zijn overjas, die ze voor hem openhield.
- Farceur, va, zei ze, - mais mets ceci.
Opnieuw protesteerde hij:
- Voyons, Aurore, c'est ridicule, laisse-moi, je reviens, à l'instant.
- Avec un rhume, sans doute?
- Aurore a toujours peur que son frère n'attrape une pneumonie, zei de moeder.
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Marina nam de overjas, ook schertsend nu:
- Vite, pour ne pas gagner une pleumonie.
En Tiburce liet zich gedwee induffelen.
Zij kwamen buiten, madame Verpoest aan zijn arm, Marina aan de andere kant,
met haar hangende hand verstolen in de zijne. En Paulke volgde weer het gevaarte
als een schuitje op sleeptouw.
Er was maneschijn.
- Oh la belle lune! riep Tiburce, met het hoofd omhoog naar de blinkende
zilverschijf starend. - Et dire que la coquine se cache parfois derrière les nuages, et
qu'il y a des lunaisons entières, où on ne la voit presque pas!
- Est-ce que ça n'est pas égal quand on a des lanternes, meende madame Verpoest,
- qui est-ce qui main'nant regarde jamais, s'il fait lune ou non!
En na herhaalde handdrukken en avondwensen trokken de drie dames binnen,
madame Verpoest hoogst ingenomen met het onthaal, onwetend van de naderende
huwelijkswolken, die haar rust en haar geldkast bedreigden.
- Elles sont gentilles, l'une et l'autre, meende de moeder, toen Tiburce terugkwam.
- La mère est vulgaire, zei Aurore, - peuple tout à fait. Et quelle instruction! C'est
à peine si on comprend ce qu'elle veut dire. Les filles aussi s'expriment d'une façon
étrange. Quel est ce langage? Est-ce là peut-être le marollien dont on parle parfois?
- Non, le marollien se parle dans des quartiers populaires de Bruxelles. La mère
parle exceptionnellement mal; mais ces demoiselles s'expriment dans ce qu'on pourrait
appeler le français de Gand, celui d'une certaine classe de la bourgeoisie, zei Tiburce.
- A-t-elle du talent musical, l'aînée? vroeg Aurore.
- Mais non, absolument pas, antwoordde hij, met een glimlach, die aanduidde, dat
hij niet dát, maar heel wat anders bij Marina op prijs stelde.
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VII
Op de derde zondag van mei zou de onthulling van het bewuste standbeeld
plaatsgrijpen. Alles liet een grootse betoging voorzien. Het Comiteit had zich geen
moeite gespaard; propaganda met de mond en met de pen was gemaakt geworden.
Al de lokale dagbladen hadden dag en uur van de plechtigheid, met een woord van
aanbeveling, aangekondigd; men had omzendbrieven rondgestuurd aan de talrijke
maatschappijen van Gent, ten einde hun medewerking te bekomen. Zestien hadden
de oproep beantwoord, en zouden met hun banieren hulde brengen aan de gevierde
overledene, en tevens een bewijs van solidariteit geven aan de Eetmans-Club. Die
uitslag mocht zeer bevredigend heten voor een bescheiden, bij de overgrote
meerderheid van de deelnemers, schier totaal onbekende afgestorvene.
's Middags aan het maal ten huize van de familie Verpoest verkeerden allen in
zenuwachtige toestand.
Florimond kon niets eten. Een diepe emotie schroefde hem de keel toe. Hij voelde
al de gewichtigheid van deze plechtige dag, waarop hun naam, zijn naam, publieke
eer werd aangedaan. Hij was zelfs bevreesd, zei hij, ondanks zijn volkomen
onthouding, behalve een glas wijn ter versterking, op het kerkhof ongesteld te zullen
worden. Hij had zijn trots gevoel bij Euzeke niet kunnen onderdrukken, en zij zou
op 't kerkhof komen kijken, met Jeannette, Tansken en Emmatje, op een door hem
met de bewaker afgesproken plaats, achter cypressen half verborgen.
Aan Julien was geen verandering te bemerken, tenzij een zekere haast, waarmee
hij met onnodige krachtdadigheid, het vlees op zijn bord kerfde.
Beide zonen waren in rok, met sneeuwwitte dassen. Florimond daarenboven
gefriseerd en de snor nog hoger dan ge-
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woonlijk in manesikkel opgekruld.
Het rijtuig, dat hen brengen zou naar de Graaf van Vlaanderenplaats, voor de
vorming van de stoet aan het groot station - want er zouden ook buitensteedse
verwanten en vereerders komen - hield stil voor de deur.
- Ik acht ulder gelukkig, zei madame Verpoest, met een zucht tot haar zonen.
- En da woarom? vroeg zenuwachtig Florimond.
- Om da ge er bij meugt zijn.
- O, sprak Paulke met een trilling van verlangen door heel haar schraal lichaampje,
- da'k nu 'n veugelke woare om ginter ieverans in nen buum te vliegen en 't allemoale
goa te sloan!
- We keune wij da, zei madame Verpoest, zich schrap zettend, met een uitdagend
voorkomen van energie, - we keune wij alle vijve wel in de vigelante, de jonges
afzetten aan de stoassie en vuurt rijen noar 't kirkhof. We steken ons doar achter de
struike wig en we zien 't al.
- Allo, toe toe! schokschouderde Florimond ongeduldig.
- O, 'k 'n zoe nie durve, zei Paulke, ineenkrimpend bij 't voorstel van die koene
daad.
- Moar mama toch! verweet ook Marina, verontwaardigd, - où sont vos idées?
Quelque chose de pareil!
- En zoe dat inconvenoabel zijn, als er ons niemand 'n ziet? hield haar moeder vol.
Julien liet zijn vuist zwaar op de tafel neervallen:
- Als ge zukke dijnge doet, blijf ekik thuis, verklaarde hij met gramstorig gelaat.
- En ik 'n zoe mijn oanzichte in 'n huul joar nie mier durve tuge, versterkte
Florimond.
De moeder was gevat:
- Moede da nu in 't serieus opneme? Gulder zijt toch kiekenskoppe, 't es woar uuk,
mag ne meins nu nie ne kier iets zegge veur de farce!
De twee zonen reden heen, met hoge hoed en witte glacé handschoenen.
Aan 't station krioelde het reeds van volk: manifestanten en nieuwsgierigen.
- Wat es er nu were-n al te doene? vroegen de mensen
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elkander af.
- Zeker ievers ienen die 'n medoalde-n hee.
Moeilijk baande het rijtuig zijn weg door de opeengepakte menigte, tot bij de heren
van het Comiteit.
Met weifelende blikken ontwaarden de twee zonen kransen, ruikers,
koperinstrumenten, vendels van alle kleur en van grote rijkdom, boven de talloze
hoofden wapperend.
Dra was de stoet gevormd en zette zich in beweging om de voornaamste straten
van de stad te doorkruisen tot aan het Gemeentekerkhof buiten de voormalige
Brugsepoort.
Aan het hoofd gingen, met hun vendel, de Lustige Fanfaren van Sint-Amandsberg,
treurmarsen spelend, onder begeleiding van een serpent, dat beurtelings de klaagtoon
afbrak en hervatte.
Een ontzaglijk grote rouwkrans van rozen en lelies, geurendfris, met glinsterdroppen
besprenkeld, werd door twee kloeke mannen aan een stok gedragen.
Dan volgden de Beoefenaren der Dichtkunst als ondertitel dragend: de Geboren
Poëten, ernstige aangezichten voor het merendeel, doordrongen van de waardigheid
van hun roeping; niet rijk aan getal echter. Zij waren enkel door een wapperende
vlag gescheiden van een tweede, nog kleinere groep: de Kristallijners, zoals op een
wit plankje, in de hoogte geheven, te lezen stond. Een dezer hield plechtstatig een
rol papier in de hand.
Hierop volgden: een harmoniemaatschappij, een maatschappij van
duivenliefhebbers; de Aanbidders van den Teerlingbak, de Gemedailleerden, allen
gedecoreerd met de ene of andere medaille, deftige personen, die eerbied
inboezemden, de Taalvereerders, de ware Bolders, de Voorstanders der Beschaving,
de Vijanden van Bluf, de Zangers der Toekomst, de Nieuwe Esthetiek; de
Club-Nautique, de Velo-Club en de Athlétique, deze drie waren slechts door enkele
afgevaardigden vertegenwoordigd; de Pleizierige Kluchtenaars, de Gezonde Broeders
en eindelijk de kern van de manifestatie: de Eetmans-Club, schier volledig in getal,
met hun heerlijk vaandel en een reuzencorbeille, waarbij de vele voorafgaande
vaandels en kransen en palmen in de schaduw stonden.
Deze monsterkorf namelijk was weer een geschenk van de
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voorzitter, vrijgevig tot verspilzucht toe; de zogezegde tuil daarin was van gekleurde
reuzel, kunstig in geschikte vormen gegoten en bestond uit allerlei vruchten op hoge,
zware stengels in plaats van bloemen: aardbeziën, druiven, mispels, een kleine meloen,
appels, peren, krieken, ook exotische voortbrengselen als: mango's, bananen,
oranjeappels en dergelijke. Julien en Florimond, gevolgd door enkele familieleden
en bijzondere kennissen, waaronder advocaat Bleijer en luitenant Médard, deze laatste
in uniform, sloten de stoet.
- Me voilà improvisé manifestant, zei de Waal.
- Enrôlés l'un et l'autre, glimlachte de ander.
Op het kerkhof schaarden allen zich rondom een omfloerste zuil, met banieren,
standaarden en kransen, in het midden van de grote laan die breed tussen de grafzerken
heenslingert. Overal, waar de blikken zich wendden, arduin, marmer, kruisen,
kolommen, kapelletjes, kronen, kransen, ijzeren omheiningen. Het leek wel een stad
van monumenten, waaronder de doden slapend woonden.
De grasperken waren groen, gebleekt door een lentezonneschijn; de heesters
groeiden weelderig op die vruchtbare lijkengrond, en de vogels jubelden luid boven
vergane dingen en menselijke verwezing hun levensheil uit.
Schel overstemden ineens de Lustige Fanfaren die toon met zegepralende
overmoed. Drie opvolgende stukken van hun repertorium gaven ze, schier
ononderbroken, aan de toehoorders ten beste.
Toen het laatste uit was, trad de voorzitter van de Eetmans-Club naar voren. Heel
groot, heel zwaar, heel deftig in 't zwart met witte das, stond hij daar, met zijn kaal,
een beetje door een bles haar bedekt, klein hoofd en de innemende vriendelijkheid
van zijn van onderen sterk ontwikkeld aangezicht.
Tussen de mollige, blanke handen hield hij een ontvouwen blad papier.
Hij begon met zijn welluidende stern, zacht en krachtig gemoduleerd, en zijn
zekere zelfbewustheid, wat dadelijk de begaafd geboren redenaar in hem verried, en
aan de omstanders een gevoel van vertrouwen gaf, dat hen meeslepend beheerste:
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Messieurs,
Nous voici réunis autour de la tombe qui contient les restes d'un homme de bien,
dans toute l'acceptation du terme.
Permettez-moi de vous retracer en quelques traits caractéristiques la vie et les
oeuvres de Jean-Baptiste Verpoest. Né à Gand de bourgeois fortunés le II juin 18...
il n'eut jamais qu'une instruction élémentaire, car son père, quoique bien, partait du
principe que les enfants doivent travailler, pour savoir en cas de revirement de fortune
suffire à eux-mêmes. Dès l'âge de seize ans donc, Verpoest n'eut plus d'école, il fut
lancé dans le commerce, et il y est resté pendant cinquante ans, cinquante ans,
messieurs, de commerce prospère et honorable! A l'âge de trente-cinq ans, il épousa
une jeune fille bien éduquée, maniérée, bonne et sensée, digne mère de ses quatre
enfants.
Verpoest savait se concilier tous les coeurs, jamais il n'a profané une parole
désagréable pour personne. Il était l'organisateur et l'âme de notre Club, un club
inoffensif s'il en fut, en dehors de toute controverse politique, qui fait tant de mal le
jour d'aujourd'hui, et qui sème tant de discorde dans le pays. Jamais dans nos
nombreuses agapes la moindre dissension; on se réunissait bons amis, on se quittait
de même, jamais la moindre conflagration entre les convives. La bonne humeur
règnait et règne encore en souveraine, grâce à la réminiscence de notre président
d'honneur, qui plane toujours sur nos tables et nos voyages. Les avantages de notre
Club sont en outre inappréciables pour le commerce des comestibles, mais... je me
laisse entraîner, messieurs, revenons-en à notre cher défunt. Le voisinage qu'il habitait,
venait de lui donner une grande marque d'estime en le choisissant comme doyen,
quand il gagna eet affreux mal qui l'a cloué sur son fauteuil pendant tant de temps...
De spreker wreef zich het voorhoofd af.
- Verpoest était un esprit pondéré, réfléchi. Ah, messieurs, s'il avait eu le temps
de vivre, c'est un homme dont le nom aurait passé à la postérité, car quelques-uns
d'entre vous n'ignorent pas qu'il avait l'intention de réfléchir sérieusement, afin de
s'occuper peut-être de la recherche d'un système de la combustion complète du
charbon dans les calorifères: plus
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de cendres, plus d'escarbilles, voilà où cette intelligence hors ligne voulait en venir!
Quelle invention, messieurs, quelle révolution dans la consommation de la houille
pour ne parler que des chemins de fer et des bateaux à vapeur! Oui, il était sur le
point de réfléchir à faire cette étude approfondie, quand l'inexorable maladie l'a
terrassé en pleine santé, en pleine vigueur d'esprit, au milieu de sa splendide carrière
industrielle! Hélas, il n'a pu réaliser son idéal, lui l'organisateur de nos excursions
inoubliables et des réunions, chères à nos coeurs.
Tranen stegen de redenaar in de ogen en zijn keel verkropte, maar hij vermande
zich en hernam met stentorstem:
- Reposez en paix dans la tombe, tendre ami, comme vous avez vécu en paix avec
vos concitoyens. Que la terre qui recouvre vos cendres, vous soit douce!
Votre souvenir est ineffable parmi nous.
Deze woorden, op diepe toon uitgesproken, maakten grote indruk. Er ontstond
een beweging als van verlichting in de groepen, men zuchtte verademend.
Florimond kon het niet helpen, hij haalde zijn zakdoek te voorschijn, hij,
ontvankelijk van gemoed bij uitnemendheid, was diep geschokt. Sprakeloos drukte
hij de hand van de redenaar, terwijl Julien, ook zeer ontroerd, een paar malen kuchte
om zijn aandoening te verbergen.
Een lid van de maatschappij de Beoefenaren der Dichtkunst of de Geboren Poëten,
trad plechtig vooraan en declameerde, zorgvuldig op de klemtoon drukkend, de stem
verheffend en latende zinken, volgens de eisen van de ritmus:
De zon van uw geluk moest naar het westen hellen,
Wanneer de zeis des doods u neder kwam te vellen,
In volle kracht en heil, gelijk een korenschoof,
Of in den vroegen herfst het nederdwarlend loof.
Nu de urne van uw asch heeft vrede en rust gevonden,
Bazuinen wij uw roem uit duizend kopren monden.
Opdat het nageslacht u eere ook in den geest,
Die eenmaal onze steun en baken zijt geweest.
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De Maagd van Vlaandren treurt om haar verloren zonen.
Zij brengt u kransen aan en vlecht u lauwerkronen.
Wij torsen hoog de vaan, geschaard om dit gesteent,
Dat onverbasterd ons met ‘hoû en troû’ vereent.
Wij zweren op uw graf, door 't voorbeeld ons gegeven,
Het doel van onzen Bond standvastig na te leven,
En dat deze eedle zuil verdedige, eeuw op eeuw,
Met scherpen tand en klauw de fiere Vlaamsche leeuw!

Een gemurmel van bewondering ontstond onder de aanwezigen.
- Goddelijk, admiroabel! fluisterde opgetogen een van de omstanders, op leeftijd
reeds, kort en dik, met een gladgeschoren gelaat en een blauwe bril op, wie het niet
gelukt was heel naar voren te dringen door de afwerende massa toehoorders, maar
wie toch door de eerbiedige, algemene stilte geen syllabe was ontsnapt: - sublime!
hoe es 't meugelijk, newoar? tegen een naast hem staande luisteraar, zijn metgezel
zeker. - Joa 't, bah joa 't, antwoordde deze, zwart van haar, dor en scherp van toon,
- 't es goe gezeid, moar we beginne toch genoeg t' hên, van al die lieuwen, da
nageslacht en die voanen, die omhuge g'houe worde... en wat es da veur ‘'n maagd’
die zonen heeft?
Maar: - St! St! ging het gebiedend om hen heen; want schier onmiddellijk begon
een van de Kristallijners, heel jong nog, met een zeer zelfbewust en toch bescheiden
voorkomen, een papier te ontrollen.
Men weet dat de Kristallijners zich ten doel stellen, wars van elke band der taal
of spraakkunst, met diepe minachting neerziend op logiek en begrip door 't
verstandsvermogen, van geest tot geest, van ziel tot ziel, hun voelingen en stemmingen
in de meeste eenvoud mogelijk, op de bevattelijkste wijze mede te delen. Vandaar
hun naam Kristallijners.
Hij ving met het volgende aan:
In diepe deemsternis verdroomen duizelheden,
Zwart-ijle windgestreel, onvatbre zielesmart.
In dartle kroeling preven zaligheden,
Gesappig wieglen teêr de trosse' in klop van 't hart.
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Maar tempelschaduw pletst, omscheptert uwe zuile,
In ambren zonneplas, daar kwinkelt irisbloei.
Cypressen purpren op in gaze kleurenruile,
Extaze zindert dauwbepereld oorsprong-groei.
Van stof tot stof vervormt, schaairen de straffe vlerken,
Rust sprenkelt blij-zacht om 't onyxen bed van mos.
Oneindig teere bron met spiegeltooverblos,
Brengt laafnis aan, vertrouwe nachtmaar sterken.
Herinnering doezelt bachte in eendlijke einderlijn,
In zwijmelsluimering, omfloersd van nietig-zijn:
Oprijzen tempels-gemmen-marmer-steenen-merken.

Geheel onder de macht van zijn eigen poëzie, de ogen opwaarts met ingetogen
geestdrift, vouwde de dichter zijn papier saam.
Heel de vergadering had als verslagen geluisterd naar de zielsverheffende klanken,
twijfelend wat het was, dat hen met stomme verbazing overviel.
Maar op dit ogenblik werd het verhelend doek van de grafzerk afgeslingerd en,
ondanks de heiligheid van het oord, ging er een algemene kreet van bewondering
op, en doorliep een siddering de menigte.
De jonge, plastische kunstenaar, een ontkiemend, genie, wie voorzeker een
glansrijke toekomst openstond had, na genomen inlichtingen, zijn taak uitstekend
begrepen: het monument verbeeldde een halve zuil, die door vorm en omvang
evengoed bij ingewijden voor een verwarmingskachel kon doorgaan, dus een kiese
zinspeling op de, helaas! in ontwerp gebleven uitvinding. Over deze kachel of kolom
boog een omsluierde vrouw haar gestalte, de blote arm uitstrekkend, hetzij om die
te warmen, hetzij als huldeblijk. In de andere hand hield zij een hulsten lauwerkroon
van gesmeed ijzer. Haar gelaat was betraand en bedroefd tot wanhoop toe; de lijnen
van haar gewaad liepen recht en evenwijdig naar beneden, waar zij in sierlijke
kronkels als zovele kleine plasjes rondom haar eindigden.
Het beeld was zo kundig voorgesteld, zo esthetisch opgevat, dat geen sterveling
had kunnen onderscheppen, hoe die ar-
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men aan het lichaam vast waren, en of er wel een lichaam onder die sluiers stak.
Ofschoon slechts weinigen de gevierde hadden gekend en de overgrote meerderheid
nooit van hem had horen gewagen in de verste verte, en sommigen amper sinds kort
zijn naam wisten, bogen allen eerbiedig het hoofd.
De kunstenaar, een kaal gekleed jong mens, met een magere, kleine gestalte en
een groot haarhoofd, werd te allen kante gelukgewenst. Jammer, dat zulk een
prachtstuk enkel in zandsteen en niet in Carraramarmer was gebeiteld: de beperkte
geldmiddelen hadden 't niet toegelaten.
De Kristallijners vooral stonden in extase voor het gewrocht. De
fanfarenmaatschappij speelde ten slotte, luid-schetterend, de Vlaamse Leeuw, en de
officiële ceremonie was ten einde. Onder de Gentenaren zijn er soms vitters:
- Goddome, als dat uuk al schune moe hiete! zei een lid van de Aanbidders van
den Teerlingbak, het monument aanwijzend.
- De meinsche worde zot, geluuf ik, stoapelzot, antwoordde een duivenmelker,
die het vendel droeg van zijn maatschappij.
- Hedde g'huurd wa dat den diene, diene loatste, doar uitgekroamd hee? vroeg een
lid van de Gezonde Broeders aan een medelid.
- Joajik.
- Hedde 't verstoan?
- Nien ik.
- Hawèl, ik uuk niet, Jan-verdeke! en ze gingen verder.
De deelnemers begonnen weg te trekken onder de bomen en de vogelzang, tussen
de kruisen en de monumenten heen in blijde meise zonneglans.
Florimond en Julien, onbekwaam om woorden uit te brengen, hadden dankende
handdrukken gegeven aan de redevoerders.
Thans naderde een heer tot de president van de Eetmans-Club en tevens president
van 't Comiteit, en reikte hem, buigend, een visitekaartje over. Deze las de naam,
zag de hem onbekende verwonderd aan, en vroeg, ietwat verbauwereerd, met gemaakt
vertrouwen in de schertstoon en minzame, ietwat gedwongen glimlach:
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- Pas un défi, j'espère? Je ne suis pas partisan des duels, vous savez.
- Au contraire, monsieur, je suis reporter attaché à la rédaction du Remous de la
Lys.
- O, onderbrak de aangesprokene verlevendigd, - c'est mon journal, j'y suis abonné,
je m'endors avec tous les jours après mon diner.
- Très flatté, monsieur, zei de journalist. - Voici: je viens vous demander la faveur
de me remettre votre discours pour le faire insérer demain dans notre feuille.
- Oh, mais, monsieur, y pensez-vous?
- Cette harangue est remarquable tant pour sa valeur littéraire, sa forme attique
que pour le fond très juste.
- J'en ai prononcé beaucoup comme ça, des discours, n'est-ce pas? même si vous
vouliez en avoir encore...
- Merci, ils ne seraient plus d'actualité. Celui-ci suffit. Il sera, je pense, fort apprécié
par les lecteurs du Remous. Vous maniez la langue française avec une dextérité
vraiment rare. Quelle richesse d'expressions, quel style, quelle facilité à trouver le
mot propre!
De Kristallijner beleefde ook de voldoening, onder de afgunstige treurblik van de
Geboren Poeet, zijn gedicht gevraagd te worden door de verzamelaar van een
Hollandse bloemlezing ten gebruike van de scholen, die opdracht had het beste, wat
thans als poëzie in Zuid-Nederland verscheen, daarvoor ook overal ter streke met
bevoegde ijver op te zoeken.
's Anderendaags stond de aanspraak van de voorzitter in een van de bijzonderste
dagbladen van Gent opgenomen. Andere plaatselijke kranten gaven er uittreksels
van. Allen bespraken de aandoenlijke manifestatie met waardering. L'Initiateur van
Brussel nam iets uit de redevoering over en gaf het portret van Verpoest. Dat het niet
zeer gelijkend was, hinderde niemand. Ook de Quotidien van Antwerpen, de Liégeoise
véridique, de Baanbreker van Brugge en tot zelfs de nederige Schâbeletter van
Poperinge en het Weekblad van Kwaad-Mechelen wijdden uitgebreide artikelen aan
de indrukwekkende manifestatie.
De familie Verpoest liet de redevoering en de gedichten drukken met rouwrand
en rouwband en elke deelnemende maat-
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schappij kreeg een exemplaar.
De vergrote fotografie van Verpoest pronkte voor een vitrine in de Vlaanderenstraat.
- Onze papa, onze papa toch! zei Julien, - wie zoe da nu uunt gepeisd hên, da dát
azu ne kerel was!
- 'k Hè 't ulder altijd gezeid, da g' hem moest respecteren en de iere geve, die hem
toekwam, antwoordde madame Verpoest, belerend.
- Als ge onze pere doar zag stoane, in zijnen tijd, aan 't koolschip bij de lossers,
mee zijn klakke-n op zijn huufd en zijne slechte paletot aan, geleek hij mier op ne
miesterknecht als op nen hiere, zei Florimond.
- Papa zorgdege altijd veur de croûte, zei madame Verpoest.
- Ander gedachten 'n had hij niet, tenzij om veuruit te komen in de wereld.
- 'k 'n Hè papa van zijn leve mee gienen boek in zijn hand gezien, sprak Paula,
nadenkend.
- Moar diene meins 'n hoa nie veel gelierdheid, was weer zijn weduwe,
vergoelijkend, - en 't bezonderste dat hij gekeunen en geweten had, was vergete van
als we trouwdege.
- Zijn gazette, da las hij nog, zei Julien.
- Wa las hij er in? Hij keek noar de koers van de beurze, en ne kier noar de duje
en de trouwers en da was al, zei madame Verpoest. - Wete wat da zijn lank leve was?
De weunsdag goan mossels eten in de Club mee 'n goeje pinte dobbelen uitzet. En
als 't Kestdag was noar ne souper van 'n broadvirkske. Zie, doar hoad hij zijn vermoak
in. En in de zomer al ne kier al te soamen 'n waterzeuï in 't Paviljoen of poalink in
de Vleuremuis buiten de Kortrijksche puurte.
- Of al ne kier noar Heusden aan de brugge of den Groenen Bogoard van Drongen,
uuk achter de poalink, zei Paulke.
- Percies, doar hedde't, sprak de moeder; - en 'k 'n wildege hem da nie beletten of
verhittere gelijk veel vrouwe doen, die nie 'n keune verdroage, dat uldere man hem
ne kier amezeert.
- Papa, papa toch, zuchtte Julien, - 't es toch spijtig, dat hij nie 'n weet, wat dat er
hem te beurt gevallen es noar zijn duud.
- Papa zoe doarover de verwonderste van allemoal geweest zijn, le plus étonné de
tous, verzekerde Marina.
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VIII
Madame Verpoest leefde nu in een stemming van blijde gemoedsrust. De weigering
van Florimond om de hem aangeboden partij te aanvaarden, had haar wel tijdelijk
vergramd, maar liet geen blijvende wrok na.
Hij scheen trouwens helemaal veranderd in gunstige zin en, ofschoon de losse
vrolijkheid van vroeger niet terugkeerde, toch lag er iets teders in zijn serene
gelaatsuitdrukking en de wijze, waarop hij haar aansprak en aankeek, wat haar
moederhart weldadig aandeed. Hij zat niet meer uit 's avonds laat of 's nachts en nam
ijverig de zaken waar, onder 't veeleisend beheer van Julien.
Zelfs de bekommernis over de geldelijke toestand, de vrees voor het onmiddellijk
terugeisen van het verschuldigde aan madame Carbonnelle, wist madame Verpoest
op de achtergrond te schuiven; of was alles opgelost in de roes van 't geluk en de
hovaardij, waarin de grootse manifestatie ter ere van de betreurde, en thans met een
aureool van roem omgeven echtgenoot haar had gebracht?
- Mama, gij hèt toch 'n gelukkige karakteire, zei Paulke, bij wie de smart invreten
kon als 't bijtend vocht in een etsplaat.
- Joajik, mijn kind, en zij vond een poëtische figuur om haar woorden toe te lichten:
- ik ben lijk 'n kuulblad, 't water luupt erover zonder erin te drijnge, en azu luupt het
verdriet over mijn herte.
Maar haar vrede zou toch gestoord worden. De levensstormen waren onzichtbaar
reeds in aantocht, gelijk een onweer nadert achter de horizon.
Op een morgen, omstreeks elf uur, kwam Palmyre haar met een soort van bange
eerbied het onverwacht bezoek aankondigen van madame Médard.
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- O, madame, ze es toch zue schuene geklied, huel in de zije en mee witte leren
handschoenen aan!
Wat had dat te beduiden?
Mlle Aurore kwam er wel eens familiaar aanlopen, meneer Tiburce was er de
vorige dag ook nog geweest; maar 't was met zijn diapason in de hand, om de piano
te stemmen, en madame Verpoest had zich verblijd, dat het accorderen ditmaal geen
geld kostte... Hij was lang gebleven zelfs... maar zijn moeder die nu kwam en heel
opgekleed!
Hoe groot was de verwondering, hoe hoog steeg de ontsteltenis bij madame
Verpoest, toen vormelijk de hand van haar dochter Marina werd gevraagd voor
luitenant Tiburce Médard!
Zij zonk als machteloos achterover op haar stoel, de armen slap neerzinkend; zweet
barstte uit op haar ontstoken aangezicht. Even stotterde zij:
- Mais, madame, ça n'est pas possible, Marina ne voudrait pas; une fill qui a eu
tant d'occasions et qui les a tous envoyés promener.
- Les deux jeunes gens s'aiment, ils sont d'accord, madame. Ze waren 't eens!...
- Et tout ça a été bacalé derrière mon dos! kreet ze wanhopig.
Het flitste door haar brein, dat een officier de wettelijk voorgeschreven bruidsschat
hebben moet: verkoop van roerende en onroerende goederen, verdeling van 't vaderlijk
erfdeel, geld getrokken uit de zaken!...
- C'est ma mort, voegde ze eraan toe.
- Madame, vous n'espériez pas garder votre fille éternellement auprès de vous, je
pense, zei het oud dametje heel beleefd.
Neen, dat had ze niet gehoopt noch gewenst, maar met Tiburce, alzo een lelijkaard,
een jongen, die weinig gezondheid scheen te hebben en geen geld! dacht ze.
Madame Médard vertrok zonder bescheid, zeker wel teleurgesteld, met
twijfelachtige beleefdheid door madame Verpoest tot aan de deur begeleid.
En nu ging het erop los tegen Marina die, schijnbaar op haar kamer gevlucht, en
weer beneden gekomen, alles, achter de
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dubbele salondeur verscholen, afgeluisterd had.
Marina zelf, boos voor het onhartelijk onthaal, dat de toekomstige schoonmoeder
was te beurt gevallen, trad strijdvaardig op:
- Ik ben mijn zelfs en 'k ben verstorve, ge'n zul mij hier tege mijn goeste nie houwe.
G' hèt gij uuk u gedacht gedoan. En als ge zu vele-n op Tiburce af te keure wist,
woarom zondt ge er mij hule doage noartoe? Ge kost wel peize wat dat er van kome
zoe, azu ne séduisante meins, en zu schune in zijnen uniform.
- Kwiek tons kinders, kwiek tons kinders! jammerde madame Verpoest.
Zij was echter nog niet aan het einde van haar kommer. Zodra Florimond van het
kolenmagazijn terugkwam, kreeg hij heel 't verhaal te horen, met luide klacht als tot
een bondgenoot, in tijdelijke vergetelheid van haar eigen grieven tegen hem.
- Peis ne kier, Florimond! - Wa zegde doarvan, Florimond? Wie zoe nu uunt azu
iets van Marina verwacht hên? Zij willen trouwe mee azu ne lulijke Woale!... Ge'n
zegt lijk niets, Florimond? riep ze, verontrust over zijn aanhoudend zwijgen.
En hij, verlegen:
- M'ma, wa kan ik doarvan zegge? Zin es kuup.
- Watte! zin es kuup! Ge valt uuk al tege mij! En zij sloeg herhaaldelijk als een
slachtoffer van slechte behandeling de gebalde vuist ontmoedigd op haar knie.
- Maatje, hernam hij, aarzelend eerst, ge moet gij het toch wete vandoage-n of
morge, 'k trouwe uuk!
Het was eruit!
- Watte!... wa zegde gij doar! gilde madame Verpoest.
- Da 'k uuk goa trouwe, m'ma.
- Mee... mee... mee die...
Madame Verpoest stikte van woede in haar woorden, zij kon geen klank meer
uitbrengen.
- Joa, mee heur, knikte Florimond vastberaden.
- 't Valt al op mij, 't valt al op mij! kreet zij schreierig.
- Doar 'n valt niemendale op u, zei Florimond, - doar 'n zal u niemand 'n struud in
uwe wig legge.
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- Joa moar mee wiene? vroeg ze toch, ofschoon ze 't antwoord giste, eer hij het gaf.
- Mee Euzenie, antwoordde hij krachtdadig, - mee de moeder van mijn kind, doar
zie!
- U kind, u kind! schreeuwde zij, op een schimptoon, - wie zegt er u, dat 't uwe-n
es? Da schandoal hee mee iederien gelupe, 't es genoeg gewete van al die heur kenne.
Ze kiest den besten uit den huup om 't op te steken, en da zijde gij.
- Ik trouwe mee heur, huurt ge 't mama, mee heur, mee Euzenie, en de kleine zal
op mijne noame stoan, huurt ge 't, ma?
Hij ook was vertoornd nu en sloeg de deur, buitengaand, met geweld achter zich
aan.
Paulke kwam op 't gerucht toegeschoten. Zij vond haar moeder in tranen. Zij kende
reeds 't verhaal van Marina's huwelijksaanvraag - door Marina zelf - en vermoedde
de rest.
- Mama, 'n moak toch gien verdriet, 'k zal ekik bij u blijve, maatje lief, streelde
zij, de hand troostend op de schokkende schouder van haar moeder gelegd.
Maar de hand werd moedwillig afgeschud:
- Ha, ge zul gij bij mij blijve! 'k Zoe 't geluve! Hoe lank zal 't dure? Totdat er ne
kier veur u uuk nen hond komt mee 'n hoedsjen op, zeker?
En Paulke kromp nu zelf ineen onder de onverwachte smaad. Ook Julien kreeg al
't gebeurde, bij zijn thuiskomst van het kolenschip, te horen.
- Jonge, jonge, we zijn geruïneerd, plat geruïneerd, 't moe al verkocht en gedield
worde, Florimond en Marina valle mij op 't lijf veur ulder wiezepennijnge!...
- O, mama, gij kermt toch overdrijve! Ge 'n hèt ommers moar noar de Bank te
goane. Geef ze ulder wiezepennijnge. Elk het zijne 'n es toch nie te vele, antwoordde
hij kortaf.
- Ge zegt da zeker omda ge allemoal koeke van ienen dieg zijt. Ge moet zeker uuk
't uwe hên? Ge goat zeker uuk trouwe?
Dat woord ‘trouwe’ spookte in haar hersens als 't refrein van een liedje dat de
geest kwelt.
- Als ekik van mijn leve wille trouwe, steek mij in 't zothuis, zei hij bars.
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Toen madame Carbonnelle tegen de avond, in de stemming van onverbiddelijke
schuldeiseres, ten huize. Verpoest verscheen, oproer en tegenspraak vrezend, vond
zij madame alleen, mak als een lam.
- Madame Carbonnelle, nog 'n klein beetje patiëncie. Ge zult voluit betoald worde.
'k Goa liquidere mee mijn kinders.
- G'hèt gelijk, madame, vous avez raison, grandement raison.
- Marina trouwt.
- A bah! mee wiene?
- Mee menier Médard, de luitenant van nevens de deure, mijne locatoaris.
- Zu! proficiat! 'n Goeie parti?
- Och, madame, 'k 'n peize niet dat er fortune-n es, nen broave jonge, 'k 'n zegge
nie 't controarie; moar 'k hoa 't liever anders g'had: 't 'n es de soorte nie om van te
kwieke; moar wa kan ik er aan doen? Marina es er zot van, die dwoaze, 'n meiske,
dat al die keure g'had hee!
Medelijdend, schudde madame Carbonnelle het hoofd:
- C'est incompréhensible en effet, zei ze.
- Florimond ben ik uuk kwijt. Onderworpen reeds deelde madame Verpoest het
mede.
- Florimond uuk! en den diene, mee wiene? vroeg de bezoekster thans op bitsige
toon.
- Moede da vroage, madame? Mee die fameuze Euze, die ge wel kent; z' hee ten
uwent uuk nog genoaid.
- Mee Euze! mee Euze! Et refuser le magnifique parti que moi je lui offrais!
- Joa, joa, madame, ze smijten ulder alle twieë verlore; j'en ai tellement mon ventre
plein... van al die dijnge!... c'est comme ça l'un après l'autre! Mijnen ienigen truust
es nu nog Julien, den diene zal bij mij blijve; want Paulke zit uuk op ne schupstoel,
'k weet ik da wèl.
- Mee Euze, mee Euze! herhaalde, madame Carbonnelle, die haar eigen oren niet
geloven kon.
- Zij smijten ulder alle twieë zienelijk verlore, madame! Gans ontmoedigd klonk
de toon van de herhaling - moar die nie huren 'n wil moe voele. Ze zulle loater genoeg
aan ulder uugskes wrijve; moar dá ze, eh bien, qu'ils! besloot madame Verpoest met
plots heropgewekte, wrokkige energie.
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