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De eerste drie delen van het Verzameld werk omvatten het volledige gepubliceerde
romanoeuvre van Cyriel Buysse. In de delen vier en vijf worden de kortere
prozawerken bijeengebracht, een produktie die het romanoeuvre in de tijd is
voorafgegaan maar dit ook tot het einde heeft begeleid. De novellen, schetsen en
verhalen omspannen dus de gehele literaire bedrijvigheid van Buysse, van het voorjaar
1885 tot 1931, en nemen in zijn werk dan ook de zelfstandige plaats in van een
volwaardig genre. Nochtans lijken deze prozastukken op het eerste gezicht vrij
disparaat van inhoud, vormgeving en omvang en bovendien niet eens alle duidelijk
te onderscheiden van een (korte) roman. Precies het laatste randgeval, dat voorkomt
in twee van Buysses werken, geeft ons evenwel de mogelijkheid de grenzen van het
genre iets nauwkeuriger te omschrijven, hierbij in de eerste plaats geholpen door de
gelijkvormige druk van het Verzameld werk, die ons een idee geeft van de omvang
van het proza. Enerzijds is er Wroeging, een stuk dat door Buysse werd gebundeld
maar dat als korte roman werd opgenomen in deel 1 van het Verzameld werk: de
thematiek en uitwerking ervan sluit immers onmiddellijk aan bij Mea Culpa en de
lengte van het werk (75 blz.) overschrijdt duidelijk de gemiddelde lengte van de
verhalen en novellen (van 1 tot 51 blz.). Anderzijds is er De roman van de
schaatsenrijder, een sterk autobiografisch werk dat als zodanig verwant is met Zoals
het was..., maar oorspronkelijk de titel meekreeg ‘Uit het leven van een
schaatsenrijder’ en in feite bestaat uit twee brokken herinneringsproza. Deze twee
delen van wat Buysse pas later een roman zou noemen beslaan respectievelijk 59 en
79 blz. in het Verzameld werk (deel 3) en zijn dus aanmerkelijk omvangrijker dan
de vele korte schetsen waarin Buysse allerlei gedenk-
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waardigheden uit zijn leven poogde vast te leggen. De wil tot romanceren is echter
eigen aan al deze werken, ook aan de kortste memoirestukjes. Hoe dan ook, het
verschil - de roman is langer dan de novelle - is dus in de eerste plaats een relatief
verschil: het berust op onderlinge vergelijking.
Met betrekking tot een preciezere kenschetsing van het geheel van de kortere
prozawerken dienen we voor het overige aan te stippen dat Buysse een grote
verscheidenheid van verhaalvormen heeft beoefend en dat de voorhanden terminologie
uit de verhaalpraktijk en uit de theoretische literatuurstudie ons in dat opzicht weinig
hulp biedt. We constateren in ieder geval dat het genre van de novelle niet scherp
kan afgescheiden worden van andere vormen en overgangsvormen: het verhaal
(overigens nu nog een veelomvattende term), de anekdote, de schets, en de
herinnering, bij Buysse ook stemmingen, obsessies, beelden en types genoemd.
Immers, in het woordgebruik van het einde van de negentiende eeuw werden de
begrippen novelle en verhaal of vertelling zonder onderscheid door elkaar gebruikt
voor korte én lange stukken van zeer diverse inhoud. Beroemde voorbeelden bieden
hier de ‘contes et nouvelles’ van Zola en van Maupassant die, beiden bedrijvig in de
journalistiek, door deze publikatiemogelijkheid ook een meer losse, aan de kroniek
grenzende vorm beoefenden. Maupassant, dé novellist bij uitstek, schreef bijv. ook
vele zeer kortè stukjes van ca. 2 blz. en noemde zijn werken naast ‘contes’ en
‘nouvelles’ zelfs nog ‘historiettes’. Door deze terminologische vaagheid is het dus
voorlopig - en dit zeker in het bestek van deze inleiding - onmogelijk een
gedifferentieerde indeling te maken van Buysses kortere en langere prozastukken,
die we dan ook gemakshalve als ‘novellen en schetsen’ hebben voorgesteld. Toch
hebben we met deze globale benaming impliciet al een onderscheid vastgelegd, dat
in de eerste plaats berust op een gradatie van zuivere fictie enerzijds tot een causerie
naar aanleiding van een merkwaardige gebeurtenis uit de actualiteit of uit de
herinnering anderzijds, maar vooral ook wijst op aanzienlijke verschillen in de
organisatie en in de voorstellingswijze van het verhaalgebeuren. De novellen zijn
meestal langere fictionele stukken die zowat alle formele elementen van de roman
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bevatten, maar waarin deze verhaalingrediënten weinig of minder uitgewerkt zijn of
kunnen worden. Zo is de handeling meestal eenvoudig, geconcentreerd op één
gebeuren, en is de ontwikkeling van deze zogenaamde ééndradige handeling sterk
doelgericht of strak naar een eindpunt toe georganiseerd. Met de intensivering van
een levensprobleem gaat een condensering samen ook van de andere
verhaalelementen, zoals daar zijn de beperking tot één of een gering aantal personages,
de verdichtende of samenvattende tijdsbehandeling en de sobere ruimtelijke situering.
Volgens een ‘klassieke’ definitie, afkomstig van Goethe, gaat het in een novelle
steeds om een ongewone, bevreemdende, niet eerder gehoorde gebeurtenis, die
bovendien waar is. De laatste vereiste laat echter geen plaats voor de vele ‘nouvelles
(contes) fantastiques’, verhalen met angstwekkende, bovennatuurlijke onderwerpen
die in de 19de eeuw zo sterk in de mode kwamen. Het fantastische verhaal, dat zijn
geliefdheid ongetwijfeld te danken heeft aan grootmeesters in het genre als E.T.A.
Hoffmann, E.A. Poe en Guy de Maupassant, komt bij Buysse niet voor. Wél vinden
we bij hem de bekommernis om authenticiteit, om een zeer directe uitbeelding van
ware toestanden en gebeurtenissen, ook al is de aldus getoonde greep uit het leven
soms erg bevreemdend of op zijn minst ongewoon te noemen, zoals bijv. in De
biezenstekker en in Van Alleynes' ziel. Kenmerkend voor Buysses novellenkunst, in
vergelijking met die van Maupassant, is verder het ontbreken van het snelle
handelingsverloop en de hiermee samenhangende gedrongen, rigoureuze compositie.
Zelfs in een ook in dit opzicht uitzonderlijk meesterwerkje als De biezenstekker wordt
de beklemming van het geheel verbroken door ontspannende retarderende momenten.
Evenmin vinden we in al zijn verhalen het karakteristieke keerpunt terug, de
ommekeer, het nieuwe levensinzicht dat in Maupassants verhaalkunst de opvallende
vorm aanneemt van een pregnante pointe, een ontmaskering, een onverwachte en/of
revelerende conclusie, hoewel bij deze veralgemenende constatering ook belangrijke
uitzonderingen dienen aangestipt te worden, zoals in de eerte plaats Buysses debuut,
Het erfdeel van Onkel Baptiste, en bijvoorbeeld ook al de novel-
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len die werden gebundeld in Te lande, waarbij dus De biezenstekker.
Vermeldenswaard in dit verband is bijvoorbeeld nog het verrassende slot in De
opzichter der visserij (in Van arme mensen) en we zouden de opsomming gemakkelijk
nog met een aantal stukken kunnen aanvullen.
De afwerking van Buysses verhalen vertoont dus heel wat varianten, waarbij dan
nog rekening moet worden gehouden met het feit dat het concieze, conclusieve slot
eigen is aan de ‘zuivere’ novelle en niet kan verwacht worden bijvoorbeeld in de
verhaalschets of anekdote waaraan de spankracht van een zich ontwikkelende
handeling ontbreekt. Hoe dan ook, dit onderdeel van de verhaaltechniek is een van
de vele punten die bij een grondige studie van Buysses novellen- en verhaalkunst
nader zullen moeten onderzocht worden.
In overeenstemming met de gebruiken van zijn tijdgenoten en literaire voorbeelden
(Zola, Maupassant en vooral Toergenjev - hoewel we niet met zekerheid weten of
Buysse de verhalen van zijn grote Russische voorganger heeft gekend), hanteert ook
Buysse als literaire techniek een verteller die het verhaal, meestal in de ik-vorm, naar
voren brengt of ‘vertelt’ - vandaar dan ook het begrip ‘conte’ of ‘vertelling’. We
deden al opmerken dat deze vertelling enkel in theorie kan onderscheiden worden
van de novelle, waarin het gebeurde via een volgehouden zgn. neutraal perspectief
of zonder bemiddelende figuur aan de lezer wordt getoond. Buysse hanteert dit
ik-perspectief van de ‘conte’ vrij vaak: als we de 86 stukken overlopen die in deel 4
van het Verzameld werk zijn opgenomen treffen we deze vorm van ‘vertelling’ 41
maal aan. Tegelijk valt hierbij op dat hij ook bijzonder weinig varianten in deze
voorstellingswijze heeft aangebracht, wat te verklaren is door het feit dat de
vertellende figuur bij Buysse op enkele uitzonderingen na - nl. in Schrik, gedeeltelijk
in Jocquier en zijn lief, en in Het bezoek van engel Gabriël op aarde - als een
autobiografisch ik kan geïnterpreteerd worden. De stukken die we aldus ter
onderscheiding van de ‘echte’ novellen (theoretisch) als ‘vertellingen’ (contes) kunnen
beschouwen, behoren vrijwel alle tot het genre van de memoire; ze halen anekdotes
of herinneringen op waarvan de ik-verteller getuige was. Deze persoonlijke
herinneringen zijn bij Buysse
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inderdaad soms uitgewerkt tot een echt verhaal, zoals in De dood van Ieperen, één
van de vele stukken geïnspireerd door zijn reizen naar Amerika, die trouwens een
aanzienlijk aandeel vormen vooral in het vroege herinneringsproza. Soms echter zijn
deze memoires ook erg schematisch en onuitgewerkt gebleven, zodat de ‘vertelling’
hier beperkt blijft tot een vluchtige schets. De laatste vorm zouden we willen
beschouwen als een derde verhaaltype bij Buysse. Deze schetsen komen vooral aan
bod in de eerste tien jaar van zijn schrijverschap, dus vóór Buysse het hoogtepunt
van zijn novellistisch kunnen bereikt, reeds met de bundel Uit Vlaanderen (1899),
maar volop met Te lande (1900), Van arme mensen (1901) en Tussen Leie en Schelde
(1904). Na deze periode tomen de schetsen opnieuw veelvuldiger voor en worden
ze samen met de langere, uitgewerkte novellen en verhalen gebundeld. De schetsen
hebben geen echte intrige, maar isoleren merkwaardige gebeurtenissen of opvallende
types, en zelfs kleine, op zichzelf onbeduidende voorvalletjes en voorbijgaande
stemmingen uit het dagelijkse leven. Als voorbeelden van zulke persoonlijke
herinneringen kunnen we noemen: Twee beesten en Tickets! voor de anekdote of
merkwaardige gebeurtenis, Toneelspelers buiten en Jan Tamboer voor het
belangwekkende type - waarmee ook de vele kleine verhalen en schetsen over de
gedragingen van dieren verwant zijn - en Het ‘lelijke eendje’ en Van toekomst en
verleden voor het stemmingsproza.
Inhoudelijk kunnen deze korte stukjes persoonlijk herinneringsproza vaak op één
lijn gesteld worden met de schetsen waarin geen vertellend-getuigend ik op de
voorgrond treedt. Dat het verschil dan miniem of onbestaande is blijkt bijvoorbeeld
uit de reeks ‘'n Dorpje’ (in In de natuur), die bij de eerste publikatie in Groot
Nederland een ondertitel ‘Typen, beelden en herinneringen’ droeg en waarin vijf
zgn. ‘vertellingen’ voorkomen naast drie verhalen zonder het ‘persoonlijke’ medium.
Al deze schetsen drukken trouwens dezelfde visie uit: ze treffen als een flits van
warme menselijkheid, van bezield en bezielend mede-lijden met de slachtoffers van
allerlei kleine en grove onrechtvaardigheden, of als een spot-lustige,
mild-humoristische blik op potsierlijke mensen en
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dingen. Toch lijkt het niet onbelangrijk samenvattend nog even aan te stippen dat de
ik-vorm thuishoort in het vroege werk, d.i. vóór het naturalisme zijn naargeestig
stempel had gedrukt op Buysses literaire ontwikkeling, en pas opnieuw opduikt nadat
de sombere naturalistische evocatie van het verdrukte, onmondige en onbeschaafde
volkje in het arme Vlaanderen had plaatsgemaakt voor een meer ironisch-relativerende
kijk op het leven. In een naturalistisch werk wordt immers een objectief-neutraal
perspectief vereist en is een interpreterend ik uit den boze: in de bundels Te lande,
Van arme mensen en Tussen Leie en Schelde komt de ik-vorm inderdaad niet voor,
terwijl de eerste bundel, Uit Vlaanderen, op een geheel van 12 stukken, er nog 5 in
de ik-vorm bevatte en In de natuur gekenmerkt zal zijn door een opnieuw duidelijk
op de voorgrond tredende ik-figuur. Merkwaardig is alleszins dat Buysse een intense
en hoogstaande novellenkunst ontplooit precies in de periode dat een naturalistische,
pessimistisch-tragische levensvisie in zijn werk tot uitdrukking komt.
Het stuk waarmee Buysse officieel in de literatuur debuteerde, Het erfdeel van Onkel
Baptiste, was meteen zijn eerste volwaardige novelle. Ze werd van 5 september tot
10 oktober 1885 als feuilleton gepubliceerd in het Vlaams-liberale weekblad Het
Volksbelang en werd daar pas bij de laatste aflevering ondertekend. De ‘eersteling’
werd echter, zoals vroeger al gezegd (zie de Inleiding bij deel 1, blz. XI), voorafgegaan
door een korte aanbeveling, tevens een goede karakteristiek van het werkje; zeer
waarschijnlijk van de hand van Virginie Loveling, die wees op ‘een diep gevoel van
het natuurschoon’ en de ‘treffende waarheid’ waarmee ‘de toonelen uit het
boerenleven’ zijn geschetst.
Het lijkt wel of deze eerste novelle alle belangrijke motieven bevat die later nog
herhaaldelijk in Buysses werk zullen terugkomen. Het gegeven zelf, de verwikkelingen
rond een verwachte erfenis waarbij de belanghebbende partij bedrogen uitkomt, is
vrij banaal en ook weinig origineel. Het werd o.m. behandeld in De erfgenamen van
Mijnheer Daman, een
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van de novellen die Rosalie Loveling kort voor haar overlijden schreef. In de situering
en uitwerking ervan in een boerenmilieu treft echter al een duidelijk eigen accent:
zo kunnen we in de realistische openingsscène, met een beschrijving van de
gemeenschappelijke maaltijd rond één kom op een grote hofstee, een tafereel
herkennen dat Buysse nog meer dan eens, ook in zijn romans en met slechts weinig
varianten, zal oproepen. Tevens kan het ideaal dat de rijke boer nastreeft: het zich
als rentenier terugtrekken in een klein huisje in het dorp, aangewezen worden als
een van de motieven die in menig verhaal en roman worden gebruikt. Hier wordt het
verhaal rond de plots ziek geworden Onkel Baptiste gestoffeerd door de zorgen en
problemen van zijn vermeende erfgenamen, met als centrale figuur neef Alfons die,
om te kunnen erven, moet afzien van een voor de familie onaanvaardbare liefde. Als
zijn geliefde sterft en de erfenis van Onkel Baptiste op dezelfde dag integraal naar
diens ‘trouwe dienstmeid’ blijkt te gaan, wordt Alfons zinneloos. De dubbele pointe
is inderdaad zeer abrupt aangebracht en mist haar verrassingseffect niet.
Deze debuut-novelle is niet alleen als eerste, geslaagde proeve in het genre
belangrijk, maar ontleent vooral haar betekenis aan de typerende verhaalingrediënten.
De realistische, overwegend scenisch-uitbeeldende verhaaltrant, de scherpe observatie
van de menselijke gedragingen, de mee-belevende belangstelling voor de mens op
het land en in het dorp, met diens materiële problemen en vaak daarmee in conflict
komende romantisch-sentimentele drijfveren, het zijn zovele elementen die in de
prozakunst van Buysse regelmatig terugkerende constanten vertegenwoordigen.
Na Het erfdeel van Onkel Baptiste en nog voor hij overging tot het bundelen van
zijn werk, liet Buysse een hele reeks stukken van ongelijke waarde en omvang
verschijnen in diverse tijdschriften. Wij hebben deze ‘vroege novellen en schetsen’
hier, voor zover dit mogelijk was aan de hand van hun datering, in strikt
chronologische volgorde opgenomen, zodat het beeld van Buysses ontwikkeling
voor de moderne lezer kan aangevuld worden met heel wat onbekend of
ontoegankelijk gebleven werk, ontstaan vóór de eerste volwaardige
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bundel, Uit Vlaanderen, in 1899 het licht zag. Hiertoe rekenen we ook nog de stukken
die weliswaar geschreven werden tijdens de jaren waarin de eerste drie
novellenbundels ontstonden, maar door Buysse daar niet werden in opgenomen.
Nochtans is dit beeld van de ‘vroege novellen en schetsen’ nog niet volledig: sommige
stukken bleken immers moeilijk te achterhalen precies omdat Buysse zelf niet alles
voor bundeling of herdruk heeft waardig bevonden en het tijdschrift van de
oorspronkelijke publikatie inmiddels onvindbaar is gebleven. Zo is (voorlopig?) nog
geen enkel exemplaar teruggevonden van het tijdschrift Goeverneurs Oude
Huisvriend, waarin Buysse, vermoedelijk in 1890 en 1891, vijf stukken liet
verschijnen. In een brief van 4 september 1890 aan Willem Kloos, die hem gevraagd
had wat hij zoal geschreven had (naast De biezenstekker), noemde Buysse bij zijn
tot dan toe nog schaarse produkten: ‘“Op den Senegal” reisschetsen en verhalen
(verschenen in Goeverneurs Oude Huisvriend, Nijmegen, 4 eerste nummers van
1890) de Biezenstekker (Nieuwe Gids) en nu nog eene novelle “Beter laat dan nooit”
die in de Oude Huisvriend aan 't verschijnen is’. De vijf stukken worden met name
genoemd in de door H. van Puymbrouck opgestelde bibliografie: naast Op den Senegal
en Beter laat dan nooit gaat het om Richard, Een verzoening en Hongerlijder!. Beide
laatstgenoemde verhalen, die ook vermeld worden door Buysse bij een lijst
‘onuitgegeven’ (d.i. nog niet gebundelde) werken in een notitieboekje uit 1894,
konden hier toch via een piraat-druk worden weergegeven (zie de verantwoording
van de tekstkeuze aan het slot van deze Inleiding), maar Beter laat dan nooit, dat
bovendien in 1891 afzonderlijk werd herdrukt te Gent, bij Ad. Hoste, is tot nu toe in
geen van deze versies in ons bereik gekomen. Verder zijn uit deze vroegste periode
nog enkele schetsen bekend die nooit werden gepubliceerd, nl. Klein scheel Broosken;
Die oude mosselman (‘Wandelingjes in het veld. Korte schetsen door Neveling.
Eerste wandeling’); Odoarus; een korte, onafgewerkte schets De Loteling, en Een
liefdesgeschiedenis (gedateerd februari 1892). Ze berusten, behalve het laatstgenoemde
dat in het A.M.V.C. te Antwerpen bewaard wordt, in handschrift in het archief
Janssens te Nevele en komen,
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evenmin als de niet gepubliceerde romans en toneelwerken in aanmerking voor
publikatie samen met de door Buysse ‘erkende’ werken. Het zeer verschillende
gehalte van het vroege werk kan overigens in vele gevallen rechtstreeks in verband
worden gezien met de aard van het tijdschrift en het publiek waarvoor hij schreef.
Dit lijkt althans aannemelijk als men ziet dat Buysse uit zijn vroege novellen en
schetsen slechts enkele heeft geselecteerd voor herdruk in een bundel.
Vrijwel onmiddellijk na Het erfdeel van Onkel Baptiste volgt de publikatie van
Broeder en zuster in het Nederlandsch Museum (1886), een nogal vaag gehouden
stukje dat enkele fasen schetst in de vlakke, verstilde levensloop van een broer en
een zuster die, beiden verliefd op een vroeg aan tering gestorven zuster en broer,
zich a.h.w. uit het leven terugtrekken. De sfeer en uitwerking van het geheel herinnert
zeer sterk aan de trant van de gedichten van de gezusters Loveling en betekent dan
ook, in vergelijking met de ‘modernere’ eerste novelle, een stap terug. Hetzelfde
geldt nog voor Guustje en Zieneken, gedateerd te Nevele, februari 1887 en
gepubliceerd in het Nederlandsch Museum. Nog in datzelfde jaar 1887 verscheen
hiervan een afzonderlijke uitgave (met hetzelfde zetsel), dus Buysses eerste
zelfstandige publikatie. In deze ‘schetsen uit het boerenleven’ zoals de ondertitel
luidt, behandelt Buysse nog in idyllisch-realistische, postromantische Conscience-trant
de prille en naïeve liefde die twee jonge mensen op den buiten na enkele
misverstanden in een happy end samenbrengt. Naast de archaïsch aandoende, vrij
stuntelig aangebrachte apostrofen tot de lezer en het vrij onbeholpen hanteren bijv.
van het vertelperspectief, treffen in het verhaal toch elementen die naar de latere
Buysse vooruitwijzen, zoals een functioneel gebruik van de natuurbeschrijvingen
(de seizoenen begeleiden de handeling en bepalen de emoties van de
hoofdpersonages), het invoegen van ‘realistische’, volkse liedjes (vgl. Het recht van
de sterkste), de analyse van de romantisch bewogen verliefdheid, en ook een
merkwaardige passus over de aantrekkelijkheid van het Vlaamse buitenmeisje. Het
huwelijksaanzoek van de oudere man aan het jonge meisje keert nog als motief terug
in de laatste, onvoltooide roman, De opvolgers, maar wordt daar
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niet (meer) verworpen.
Pas een jaar na het verschijnen van Guustje en Zieneken volgt in het Nederlandsch
Museum de eerste van een reeks anekdotische stukken, rechtstreeks geïnspireerd op
Buysses eerste verblijf in Amerika, eind 1886 (vgl. de Inleiding bij deel 1, blz.
XII-XIII). De Twee herinneringen uit Amerika, onderhoudende verhaaltjes waarin
de nieuwsgierig observerende reiziger vol zelf-ironie zijn wedervaren vertelt, werden
gedateerd te Nevele, juli 1888, waar twee maanden later ook Free-lunch, eveneens
een herinnering aan een intrigerende eigenaardigheid van ‘the American way of life’
werd neergeschreven. Nog vóór Free-lunch werd gepubliceerd (1891) werd de
legende van het ontstaan van de stad Mishawaka (Illinois) ‘literair’ naverteld (1889).
De chroniqueur Buysse bleek ook geboeid te worden door politieke en religieuze
problemen van de Amerikaan, wat een neerslag heeft gevonden in twee stukjes
journalistiek proza: Een Amerikaanse verkiezing en Iets over de godsdiensten in
Noord-Amerika. Ook in de andere genres lieten de ervaringen van deze eerste reis
sporen na: nl. in een ongepubliceerd gebleven toneelstuk Het geheim van Miss Lansing
en in de pas veel later geschreven Roman van de schaatsenrijder.
Deze vroegste literaire herinneringen hebben vooral waarde als autobiografische
documenten in die zin dat de schetsen en verhaaltjes het bewijs leveren van een
intensere bewustwording. De confrontatie met de totaal andere, ‘betere’ wereld
schenkt de eenzame vreemdeling inzicht in zijn eigen wezen en maakt de tegenstelling
met de sociale wantoestanden in eigen land des te schriller - getuige o.m. de uitlating
over de mishandeling en miskenning van het Vlaamse volk en zijn taal in
Hongersnood (bij Twee herinneringen). De herinneringen die Buysse opgetekend
heeft tijdens of na zijn volgende reizen (1891-1892 en 1893) zijn merkwaardig genoeg
minder verkenningen van de Amerikaanse mentaliteit dan wel schetsen van sociale
types en tegenstellingen die hem troffen tijdens de lange zeereizen.
In 1889, respectievelijk in april en in oktober, voltooit Buysse De pokken en Twee
beesten, korte novellen die voor het eerst, door hun concentratie op de ruwe,
on-idyllische aard van de
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Vlaamse landelijke bevolking, een naturalistische visie aankondigen. Vooral in het
grimmige stuk over het verzet van een boer tegen een gedwongen inenting tegen
pokken biedt een knappe weergave van het milieu onder sterke spanning. In Twee
beesten anderzijds treft, naast een uitgesproken antiklerikaal motief, de keuze van
het gegeven zelf, nl. het schandaal verwekkende, verdierlijkte samenleven van een
broer en zuster. Dat deze leefwijze niet wordt veroordeeld door de ik-verteller betekent
een voor die tijd wel uitzonderlijke behandeling, die het integrale, onverbloemde
naturalisme van De biezenstekker en Het recht van de sterkste onmiddellijk
voorbereidt. Vermoedelijk nog in hetzelfde jaar 1889 was evenwel ook Een verzoening
ontstaan, gedateerd te Nevele, april 1889 (de handeling zelf is in de tekst gedateerd
14 april 1887), een vrij traditionele, melodramatisch aangezette ‘vertelling’; tevens
verscheen ook de zeer korte, tot dusver onbekend gebleven allegorische fabel De
linde.
Het jaar 1890 is ongetwijfeld van uitzonderlijke betekenis geweest in de literaire
loopbaan van Buysse: het bracht de publikatie van De biezenstekker, een artistiek
hoogtepunt dat hem in Vlaanderen de bedenkelijke reputatie bezorgde die weldra
zou geconsolideerd worden door de fel omstreden eerste roman, Het recht van de
sterkste, maar tegelijk de doorbraak betekende van het naturalisme in de Vlaamse
letterkunde en de afwijzende superioriteit van de Noordnederlandse literatoren in
aanvaarding en zelfs waardering deed ombuigen. Kloos, die de novelle in februari
1890 van Buysse ontving, plaatste bij de publikatie ervan in het juninummer van De
Nieuwe Gids de beroemd geworden, ambivalente noot: ‘Ofschoon deze studie in het
Vlaamsche taaleigen is gesteld, meenden wij haar toch onzen lezers niet te mogen
onthouden’.
Het op zichzelf al naturalistische gegeven van de vrouw die haar bastaard (de
biezenstekker) bijna doodt en daarna laat verkommeren om de gunsten van haar
somber-gesloten, angstwekkend ruwe en onverschillige echtgenoot terug te winnen,
wordt op een bijzonder sobere, geconcentreerde wijze uitgebeeld. Uitzonderlijk is
ook de volgehouden onbewogenheid waarmee de voor het overige sterk tot meeleven
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geneigde Buysse dit rauwe stuk levensrealiteit voor de ogen van de lezer brengt. Dat
deze impassibiliteit aan de literaire invloed van Zola kan worden toegeschreven werd
opgemerkt door P.H.S. van Vreckem, die in zijn studie over De invloed van het
Franse naturalisme in het werk van Cyriel Buysse een afzonderlijk kapittel heeft
gewijd aan De biezenstekker, en daar o.m. aanstipte dat dit het enige werk is waarin
Buysse de experimentele methode van Zola heeft toegepast.
Buysse zelf heeft beseft dat De biezenstekker waardig was om op ruimere schaal
te worden verspreid. Hij liet de novelle niet alleen afzonderlijk herdrukken in 1894,
in de reeks ‘Bibliotheek van Nederlandsche Letteren onder bestuur van Pol de Mont’,
maar vervaardigde er ook zelf in 1899 een toneelbewerking van (Driekoningenavond)
- waaraan nog een verlorengegane Franse versie, Le bâtard, zou zijn voorafgegaan
- en nam tenslotte een vrij ingrijpend gecorrigeerde en zelfs herschreven versie van
de tekst op in de bundel Te lande. Wij hebben elders, in een afzonderlijke uitgave
van de novelle en de toneelbewerking, de gelegenheid gehad rond deze verschillende
versies meer informatie te geven. Hier moge het volstaan erop te wijzen dat het van
het jaar 189o af vrij moeilijk is een chronologisch exact beeld te schetsen van de
ontwikkeling in Buysses kortere prozawerken. Immers, van dan af schrijft hij novellen
die hij later zal bundelen en die hij met het oog hierop, soms heeft bijgewerkt of
heeft laten corrigeren of, wat nog het meest waarschijnlijk is, heeft laten herschrijven
door een Noordnederlands corrector. Een grondig tekstkritisch onderzoek van al deze
versies moet echter nog ondernomen worden. Wat er ook van zij, voor het Verzameld
werk leek het ons wenselijk - en ook in overeenstemming met de voor de romans
gevolgde werkwijze - van elke novelle telkens de versie op te nemen die werd
gepubliceerd in een bundel, en wel in de laatste nog door Buysse zelf verzorgde druk
hiervan. Dit betekent dus bijvoorbeeld, concreet, dat De biezenstekker, hoewel
gepubliceerd in 1890, niet voorkomt bij de ‘Vroege novellen en schetsen’, maar in
zijn omgewerkte vorm geïntegreerd blijft in de bundel die tien jaar later verscheen.
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Met uitzondering van De biezenstekker en de niet meer te achterhalen werken zijn
alle tussen 1890 en 1894 ontstane of gepubliceerde stukken nochtans opgenomen bij
de ‘Vroege novellen en schetsen’, omdat het wenselijk bleek de eerste door Buysse
bijeengebrachte verzameling, Wroeging, uitgegeven in 1895 bij Loman en Funke te
's-Gravenhage, niet als zodanig te behouden. De lange titelnovelle werd immers als
kleine roman uit de bundel gelicht en opgenomen in deel 1 van het Verzameld werk,
met het gevolg dat het geheel tegelijk zijn titel en enige eenheidscheppende factor
verloor. De vrij willekeurige samenhang van deze stukken, die dus in feite slechts
berustte op het besef dat ze voor een herdruk in aanmerking kwamen, kon hier dus
worden opgeheven ten voordele van de chronologische ordening. Het zijn, naast het
vroegere stuk De pokken, uit 1889 - aldus de oudste novelle die Buysse zelf onder
de aandacht van een ruimer publiek wou brengen - een kort autobiografisch verhaal
Gampelaarken, gedateerd te Nevele, maart 1890, en gepubliceerd in het
eenmanstijdschrift van Pol de Mont, Zingende vogels, en verder de enige twee
bijdragen die Buysse plaatste in Van Nu en Straks, nl. het sfeervolle Moeder en het
romantisch-bewogen Op een zomeravond, gedateerd mei 1894, verschenen
respectievelijk in nr. I en nrs. VIII-X van de eerste reeks. Van Op een zomeravond,
waarin Buysse zich voor het eerst kenbaar maakt als een groot dierenvriend, bestaat
in handschrift nog een vroegere versie in de vorm van een korte dramatische schets,
Een vonnis uit de XXe eeuw, die Buysse in maart 1891 toestuurde aan Kloos met de
vraag of deze ‘kleine bijdrage als bladvulling in de Nieuwe Gids’ kon verschijnen.
Het stukje bleef evenwel ongepubliceerd. De genoemde verhalen uit Van Nu en
Straks werden nog eens samen met Gampelaarken herdrukt in 1903, als nr. 30 in de
reeks ‘Flandria's Novellen-bibliotheek’, maar dan volgend na een ander titelverhaal,
Aan 't strand, voorheen verschenen in Nederland van 1898, een kort stukje dat in
zijn fijngevoelige, vertederde belangstelling voor het raadselachtige wezen van een
kind duidelijke verwantschap vertoont met Gampelaarken. Aan de uitdrukkelijke
zelfbeschuldiging in Gampelaarken worden echter beschouwingen vastgeknoopt
waardoor de sociale bewogen-
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heid, het medelijden met de verdrukte en stilzwijgende werkslaaf wordt aangekondigd
die de eenheid uitmaakt van de bundel Uit Vlaanderen en die zich bijvoorbeeld nog
als rechtstreekse sociale aanklacht zal manifesteren in het naturalistisch toneelwerk
uit diezelfde tijd.
Het is ongetwijfeld opmerkenswaardig dat in de jaren waarin de twee hoogtepunten
van Buysses naturalistisch prozawerk - De biezenstekker en Het recht van de sterkste
- ontstonden, voor het overige maar weinig sporen van een resoluut naturalistische
visie te vinden zijn. In de novellistische produktie volgt op de publikatie van De
biezenstekker (en de herdruk van het onbekend gebleven Beter laat dan nooit) een
eerder romantisch gevoelig anekdotisch verhaaltje, Een philippe. Het is Buysses
eerste bijdrage in het Noordnederlandse tijdschrift Nederland, waarin van dan af
(1891) regelmatig werk van zijn hand zal verschijnen. In de hierop volgende jaren
ontstaan verder nog vijf novellen en verhalen die een tweede reeks vormen in de
herinneringen aan Amerika: Schrik, een authentieke ‘vertelling’ over een schipbreuk,
gedateerd te Nevele, maart 1891; De Dood van Ieperen, een staaltje van karikaturale,
groteske typeringskunst, gedateerd te New-York, november 1891; Hongerlijder!,
een scherp aangevoelde schets van een sociale tegenstelling, gedateerd te New-York,
december 1891 (oorspronkelijk gepubliceerd in de nog niet teruggevonden
Goeverneurs Oude Huisvriend); Tickets!, een korte anekdote, vol medegevoel en
meewarigheid met de hulpeloze, gedateerd te New-York, februari 1892 en Oproer
aan boord, een dramatisch verhaal over de morrende opstandigheid van een
landverhuizer, in het handschrift eveneens gedateerd te New-York, februari 1892
(bij de publikatie zelf werd hiervoor 1893 gezet). Men heeft wel de indruk dat Buysse
tijdens de lange zeereizen een verzameling merkwaardige mensentypes heeft
aangelegd waarmee hij zijn pen kon oefenen. De reeks werd twee jaar later nog
bijgevuld met een stukje feuilleton-literatuur, getiteld Adieu!, een
retorisch-melodramatische weergave van een afscheid; met Tragedie, een tweeledig
verhaal over de deerniswekkende behandeling van landverhuizers, beide uit 1895;
en tenslotte nog met de tot dusver vrijwel onbekend gebleven herinnering
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aan een bevriende scheepsdokter, Een womanhater, uit 1896. Tragedie, dat een
manifest sociaal engagement vertoont, heeft vermoedelijk om die reden een plaats
gekregen bij de gelijkaardige stukken van Uit Vlaanderen. Tickets!, dat nochtans
werd opgenomen in Typen (1925), werd hier bij de ‘Vroege novellen en schetsen’
afgedrukt omdat de samenstelling van deze latere bundel zeer willekeurig blijkt te
zijn geschied en zeker geen dwingend verband opleverde.
Tussen al deze reisherinneringen in ontstonden echter de twee daarnet al vermelde
bijdragen voor Van Nu en Straks en ook een vrij lange realistische novelle, Het
huwelijk van Neef Perseijn, in het handschrift gedateerd te Nevele, april 1893. Het
stuk werd - wat voor Buysses publiceergewoonten uitzonderlijk is - niet vooraf in
een tijdschrift maar onmiddellijk afzonderlijk gedrukt nog in 1893, dit is tevens het
jaar waarin Het recht van de sterkste, eveneens zonder ‘voorpublikatie’ werd
uitgegeven. Veeleer dan aan zijn naturalistisch werk doet Het huwelijk van Neef
Perseijn echter terugdenken aan Buysses debuut, Het erfdeel van Onkel Baptiste,
waarin hij in ieder geval eenzelfde thema met identieke afloop - de fel begeerde
erfenis gaat naar de ‘trouwe dienstmeid’ - behandelde. In de latere novelle evenwel
heeft Buysse de schaamteloosheid van de hebzuchtige erfgenamen scherper
ironiserend in het licht gesteld, wat een cynisch, ronduit depreciërend portret van de
Vlaamse plattelander opleverde. De ook verhaaltechnisch evenwichtiger gebouwde
intrige werd nog voorzien van een moraliserend slot: de ‘gefopte’ ziet in dat hij te
veel heeft willen hebben.
Buysses eerste volwaardige novellenbundel, Uit Vlaanderen, vertoont een duidelijke
eenheid van geest en inspiratie. De bundel, die nooit werd herdrukt, verscheen in
1899 te Amsterdam bij H.J.W. Becht maar bevat in hoofdzaak werk dat al enkele
jaren vroeger was ontstaan: naast Een levensdroom, in het handschrift gedateerd te
Nevele, februari 1894 en hetzelfde jaar gepubliceerd, en de twee lange dierenverhalen
Pierke en Kootje en Dukske uit 1897, zijn er nog negen novellen, die alle dateren uit
de jaren 1895 en 1896. Ze werden alle voordien in een tijdschrift gepubliceerd,
waarbij nog als
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bijzonderheid valt aan te stippen dat vijf ervan oorspronkelijk in het Frans verschenen:
De pijpelingjes (niet teruggevonden in de Magazine International van 1895, maar
wel in Nederland, 1896), verder Het paard, De doop en De baanwachter als ‘Petits
contes’, respectievelijk opgedragen aan Camille Lemonnier, Emile Claus en Maurice
Maeterlinck, in het juli-augustusnummer 1895 van Le Réveil en tenslotte De kikkers
in La Revue Blanche van 1896 (vgl. over de biografische achtergrond de Inleiding
bij deel 1, blz. XXIII-XXV). De samenhang van de stukken die aldus geselecteerd
werden blijkt al onmiddellijk uit de door de titel aangegeven situering: een greep uit
het leven in Vlaanderen, dit is niet het idyllische, naïeve Vlaanderen van Conscience,
maar een milieu dat - zoals Buysse in een brief aan Em. de Born had geschreven na
de publikatie van De biezenstekker - tot dan toe nagenoeg onbekend was gebleven.
Buysse werd hier gedreven door een behoefte de werkelijkheid weer te geven zoals
ze was, ook in haar laagste aspecten, met haar proletariërs, armoe en honger,
onmenselijkheid en grove sociale onrechtvaardigheden. In de uitbeelding werd
gestreefd naar een zo treffend mogelijk realisme. Kenschetsend in dit verband is
bijvoorbeeld dat de gesprekken voor de uitgave in de bundel herschreven werden in
dialect om de werkelijkheid dichter te benaderen, een gewoonte die Buysse ook voor
zijn latere bundels zal behouden. Anderzijds kan men de aandacht voor de mens als
‘uitgehongerd, afgebeuld en uitgebuit lastdier’, als ‘martelaar van de arbeid’ (in Een
levensdroom) of als ‘een werktuig van gedwongen arbeid’ (in De kikkers), en de
meewarige bekommernis met de ‘verdrukten van het mensdom’ (in Tragedie) als
naturalistisch bestempelen, een visie die mede bepaald wordt door het fatalisme,
door de grate rol van ‘het Noodlot’ bij de mensuitbeelding.
In tegenstelling tot het naturalisme van De biezenstekker treft het visualiseren van
de menselijke ellen de in Uit Vlaanderen door een sterke betrokkenheid, door een
intense bewogenheid door het ‘fatale leven van de Arme’. Nochtans is dit sociale
motief niet overal in de bundel even duidelijk aanwezig. Naast Een levensdroom,
dat Buysse tegenover de kritiek van De Bom verdedigde als ‘een eenvoudig en
aangrijpend

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 4

XXV
menschelijk drama’ (vgl. de Inleiding bij deel 1, blz. XXVI-XXVII) en dat inderdaad
een regelrechte aanklacht lijkt van het lot van proletariërs die tewerkgesteld zijn in
een betendrogerij - de novelle bevat o.m. een beschrijving van hun arbeid die de
gelijkaardige hallucinerende evocatie in Streuvels' Leven en dood in den ast
prefigureert - zijn in Uit Vlaanderen ook minder geëngageerde stukken opgenomen,
waarin een weemoedige beschouwer aan het woord komt en waarin de meewarigheid
met de zwakke en de onderworpene betrokken wordt op een andere categorie van
verdrukten: het dier. Zijn dierenliefde kan trouwens als steeds terugkerend hoofdof nevenmotief door het gehele oeuvre van Buysse heen vervolgd worden. Tevens
valt nog op te merken dat in deze verhalen van meelij en liefde de natuurbeleving
een ruimere plaats begint in te nemen, waardoor een evolutie wordt ingezet die vooral
in de novellenproduktie van steeds meer belang zal blijken te zijn.
Het portret van de Vlaamse plattelander werd verder aangevuld in Buysses tweede
bundel, Te Lande, verschenen in 1900 bij dezelfde uitgever als Uit Vlaanderen en
evenmin herdrukt. Het beeld dat hier uit Vlaanderen geboden wordt is preciezer
omschreven en gesitueerd op het platteland en brengt daarnaast ook een nieuwe,
meer analytisch uitdiepende visie op de mens en zijn psyche. Althans met uitzondering
van de overwegend externe observatie in De biezenstekker bevatten de vier nieuwe
novellen - ze zijn verschenen in 1896 en 1898 - alle een belichting van innerlijke,
‘uitzonderlijke’ psychologische problemen en conflicten. De wraak van Permentier
(1896) geeft dit nadrukkelijk weer in zijn ondertitel: ‘Een psychologische studie van
de wraak’ en illustreert in een als psychopatisch te interpreteren geval hoe het kwade
in de vorm van dwangmatige wraakgevoelens resulteert uit een onrechtvaardige,
overdreven bestraffing van een primitieve ‘boereman’. Permentier blijft bij dit alles
een vrij vlak personage, een weerloos slachtoffer van ‘het Noodlot’. Een
geestesverwant van dit type vindt men terug in Van Alleynes' ziel, eveneens voorzien
van een verduidelijkende ondertitel: ‘Een psychologische studie van bij-
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geloof’ (1898, oorspronkelijk opgedragen aan Albert Guequier). De analyse geldt
hier een andere geestelijke afwijking, nl. de lichtgelovigheid van de naïeve boer die
eerst zijn ziel gaat verkopen aan vrijmetselaars in de stad om met de verkregen som
zijn pacht te kunnen betalen en tenslotte, gefolterd door wroeging en angst - hem
bijgebracht door de pastoor van zijn dorp - geobsedeerd wordt door het kwade en
waanzinnig sterft. De gehele typering brengt a.h.w. een omstandige demonstratie
van wat Buysse enkele jaren tevoren had genoteerd in Het socialisme en de Vlaamse
landslieden (1895): ‘De Vlaamse boer, vernederd door eeuwen onwetendheid en
slavernij, is schuw en gluipend van aard, als een muur vastgeankerd in zijn aloude
bijgeloof en vooroordelen, vol vrees voor zijn priester en kasteelheer, die hem door
een gril kunnen ruïneren’. Een gruwelscène aan het slot van de novelle zorgt nog
voor een geslaagde pointe van deze ‘unerhörte Begebenheit’, waarbij de uitwerking
van de intrige verder nog wordt gekenmerkt door een zeer belangrijk aandeel van de
natuur.
De twee overige stukken uit Te lande, waarin twee vrouwelijke tegenhangers van
Permentier en Van Alleynes getypeerd worden, brengen een minder geconcentreerde
analyse omdat ze telkens zowat een gehele levensloop omspannen. In Blanche (1898)
wordt het tragische lot geschetst van een arm, triestig en lelijk meisje dat het
slachtoffer wordt van een ‘ruwe aanval’ en tenslotte zelfmoord pleegt als ze haar
natuurlijke zoon heeft zien sterven ten gevolge van het te inspannende oogstwerk een motief dat ook centraal staat in De oogst van Streuvels, eveneens gepubliceerd
in 1900. Het stuk zit vol elementen die ook opduiken in ander werk van Buysse, o.m.
in Het recht van de sterkste, Rozeke van Dalen en Zoals het was..., terwijl bijvoorbeeld
het sociale motief met een identieke wanhoopsoplossing sterk aansluit bij De
broodvervoerder (in Uit Vlaanderen). Hetzelfde geldt ook, zij het in mindere mate,
voor De verlossing, de geschiedenis van ‘de mooie Hortense’, die eigenlijk tegen
haar wil in het huwelijksleven wordt gedwongen en haar vruchtbaarheid als een doem
ervaart. De analyse van deze in haar milieu zeer uitzonderlijke psyche culmineert in
een extatisch visioen bij haar doods-
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strijd, te vergelijken met het slot van Rozeke van Dalen.
Het is naar aanleiding van het verschijnen van de bundel Te lande, die aan Maurice
Maeterlinck werd opgedragen, dat deze laatste zijn vriend in een brief onomwonden
meedeelde dat hij er goed aan gedaan had ‘de revenir carrément à notre flamand
maternel’. Bij zijn dank voor Te lande sprak Maeterlinck tevens zijn voorkeur uit
voor De biezenstekker, die hij als de beste beschouwde van de zes novellen. Hij
noemt ze in zijn brief ‘la mieux construite’ en karakteriseert ze verder als ‘une
admirable perle noire tombée dans une mare de sang’. Dat Maeterlincks bewondering
echter niet zonder enige reserve was, blijkt uit de volgende passus, nog steeds uit
dezelfde brief (Gent, 28 november 1899): ‘Toutes - puisqu'il faut dire loyalement le
mal après le bien - toutes, selon moi ont un défaut commun: L'exposition est toujours
parfaite de netteté, d'énergie et de certitude - puis, tout marche irréprochablement
jusqu'au point culminant - mais arrivé là presque toujours, il y a un arrêt, des lenteurs,
du remplissage, des répétitions, et la nouvelle ne reprend qu'au dénouement l'allure
décidée qu'elle n'aurait pas dû perdre. En soi, ce défaut n'est tien, et rien n'est plus
facile que de le corriger. Mais il énerve le récit et l'empêche de donner le grand coup
qu'on y sent - Je crois d'ailleurs que des nouvelles de ce genre comportent rarement
des développements aussi longs que ceux que tu leur donnes d'ordinaire’. De kritiek
lijkt eerlijk, en in ieder geval bedachtzamer dan de diatribe die A. Binnewiertz in
1900 in Dietsche Warande en Belfort liet verschijnen nadat Mej. Belpaire hem dit
‘walgelijke boek’ ter recensie had toegestuurd. Buysse wordt daar met de volgende
invectieven bedacht: ‘hij houdt van modderrivieren en mestvaalten: hij aast op afval
en zinnelijkheid: zijn zoogenaamde helden en heldinnen zijn zondaars en zondaressen
of gekken en monsters’. Deze aanval van katholieke zijde is in se niet zo verwonderlijk
- het antiklerikale element werd slechts terloops, doch onmiskenbaar in Buysses werk
aangebracht - maar de kritiek die hier wordt geformuleerd lijkt hoofdzakelijk gericht
tegen de sombere, grimmige visie op de mens. Het is inderdaad ook zo dat Buysse
in Te lande, zoals het jaar voordien in Uit Vlaanderen, precies zijn meest beklemmend
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naturalistisch proza heeft bijeengebracht. Samen met de roman Schoppenboer die,
voltooid in 1897 en uitgegeven in 1898, dus uit dezelfde periode dateert, vormen
beide eerste bundels dan ook het hoogtepunt en meteen eindpunt van het ‘zuivere’
naturalisme bij Buysse, althans wat zijn proza betreft. Daar echter dit ‘leven van zo
harde strijd en ontberingen der Zwakken en der Nederigen’ dat het lot is van de Arme
die hier beschreven wordt, niet in overeenstemming te brengen was met het geloof
in een Voorzienigheid, heeft dit werk bij het overwegend katholieke, vrome
lezerspubliek in Vlaanderen weinig weerklank kunnen vinden. De ‘verbraving’,
doorgaans gekarakteriseerd als een ‘mildere kijk’ van de latere bundels, kan dan ook
geïnterpreteerd worden als een tegemoetkoming aan het publiek, zij het dan dat deze
evolutie ongetwijfeld beantwoordt aan een natuurlijke ontwikkeling van de schrijver
en de mens Buysse: niet alleen wordt het naturalisme als literaire mode ‘overwonnen’
maar ook groeit bij de ouder wordende mens een levensinzicht dat een indulgente,
ironiserende levensaanvaarding tot grondslag heeft.
Uit de periode waarin de novellen van Te lande en Uit Vlaanderen ontstonden dateren
ook nog enkele stukken die door Buysse niet werden gebundeld en die hier in het
Verzameld werk vooraan werden opgenomen bij wat wij globaal de ‘vroege novellen
en schetsen’ hebben genoemd. Deze verhalen, ontstaan na 1895, vormen een vrij
ongelijksoortige groep maar hebben dit gemeenschappelijk negatieve kenmerk dat
ze in de ogen van Buysse vermoedelijk minder pasten in de sfeer en/of ruimtelijke
situering van Uit Vlaanderen en Te lande. Hierbij horen nog twee hierboven al
vermelde stukken, geïnspireerd op zijn ervaringen tijdens de overtocht(en) naar
Amerika: Adieu! (1895) en Een womanhater (1896). De novelle Brood of dood (1895)
bevat vrij heterogene elementen: na een zeer spotlustige, geringschattende typering
van een ‘kring van rijke roturiers en parvenu's’ wordt, via de speculatieve
kunstbelangstelling van een rijke bourgeois, het probleem van de kunstenaar
behandeld, hier belichaamd in een ‘ellendige, geniale avorton’. De sfeer van de
novelle leunt eerder aan bij Sursum corda!, doch er is ook in het milieu van
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de kunstenaar een prominente sociale belangstelling (met o.m. een verwijzing naar
Zola's Germinal). Nog in hetzelfde jaar (1895) werd een totaal anderssoortig stuk
gepubliceerd, De gelukkige tijding, een vrij langdradige, melodramatische schets van
een deugdzaam meisje dat erin slaagt haar meester, die haar ten huwelijk vraagt,
terug te voeren tot het meisje dat hij vroeger verleid heeft. De retorisch aangezette
behandeling van het innerlijke conflict brengt dit larmoyante verhaal in de
onmiddellijke omgeving van het vrijwel gelijktijdige Wroeging. Ook een duidelijk
contrast met dit soort werk vormt dan weer 't Verdriet van meneer Ongena, een
langere novelle die Buysse publiceerde in De Gids van 1896 en die de lijn van de
realistische dorpsnovelle verderzet. De portrettering van een dorpsgemeenschap, een
genre dat niet alleen in zijn novellen maar ook in zijn romans een belangrijke plaats
inneemt (vgl. 't Bolleken, Het Ezelken), wordt hier al, met inbegrip van het
grotesk-karikaturale element, beoefend met de gemoedelijk-ironiserende
afstandelijkheid die kenschetsend zal worden voor Buysses mildere observatiekunst,
volgend onmiddellijk na het naturalistisch werk. 't Verdriet van meneer Ongena werd
met enkele wijzigingen afzonderlijk herdrukt in 1906 en tenslotte nog eens opgenomen
in de latere bundel Uit de bron (1922), waarvoor de dialogen in dialect werden
omgeschreven. Zoals voor Tickets! het geval was werd de tekst door deze ‘late’
bundeling niet in een nieuwe, dwingende samenhang geïntegreerd, zodat wij er de
voorkeur aan gegeven hebben de novelle in het Verzameld werk op haar
oorspronkelijke, chronologische plaats bij de vroege novellen en schetsen te laten.
Dat Buysse bij het samenstellen van zijn vroege bundels niet willekeurig te werk
ging maar een bepaalde eenheid op het oog had, - het is echter niet uitgesloten dat
we hierbij ook rekening dienen te houden met eventuele suggesties van zijn uitgever
- kan nog worden afgeleid uit het feit dat hij een reeks van vijf, onder de titel
‘Kleintjes’ in Nederland verschenen stukken, heeft opgebroken: drie ervan, nl. I. De
weddenschap (oorspronkelijk De wedding), II. De pijpelingjes en III. De gevangenen
werden als zelfstandige stukken opgenomen in Uit Vlaanderen, terwijl IV. Gelukkig
(in Neder-
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land, 1898) ongebundeld bleef, en een vijfde, niet genummerd stuk, Het ‘lelijke
eendje’ (in Nederland, 1900) werd verwezen naar de bundel In de natuur. Het zoëven
genoemde vierde stuk, Gelukkig, dat niet voor bundeling in aanmerking werd genomen
en dat tot nu toe totaal onopgemerkt is gebleven in de Buysse-studie, bevat nochtans
een merkwaardige, doordringende analyse van een gefolterde moederziel maar ligt,
als zodanig, eerder in de lijn van het romantische dan van het naturalistische werk.
Het laatste geldt ook voor de korte natuur-impressie Aan 't strand (in Nederland,
1898). Deze schets werd, zoals hierboven al vermeld, in een klein bundeltje herdrukt
in 1903.
Behorend tot de allerlaatste van, de ‘Vroege novellen en schetsen’, dient nog De
zwarte kost vermeld te worden, een nieuwe realistische dorpsnovelle, die niet eerst
in een tijdschrift, maar onmiddellijk als afzonderlijke publikatie is verschenen in
1898. Het verhaal is in die zin uitzonderlijk in Buysses genrekunst (met als
kenschetsend voorbeeld De steunblaren der ‘Ope van Vrede’, in Tussen Leie en
Schelde), dat de gezapige rust van de dorpsgemeenschap verstoord wordt door het
gedrag van een zonderling die, door hoogmoed gedreven, naar de latere Belgische
kolonie trekt en daar het leven laat. Buysses kritische observatie is hier niet alleen
gericht op de domme Vlaamse bevolking maar ook op de kolonisatiepolitiek van het
land. Verder werden in 1899 nog twee stukken gepubliceerd die in een burgerlijk
milieu gesitueerd zijn: Monsieur Hardamour, een stuk vol spanning over een
groot-industrieel die in zijn brandkast opgesloten zit, en een romantisch vervagend
verhaal De appelboom. Vooral de eerste van deze twee pogingen tot ‘fantastische
verhalen’, die als zodanig vrij uitzonderlijk zijn in Buysses oeuvre, is een geslaagd
boorbeeld van het genre waarin Edgar Allan Poe - die zoals blijkt uit De weddenschap
geen onbekende was voor Buysse - de onbetwiste meester was. Tot slot van deze
voorstelling van de vroege novellen en schetsen kan er nog op gewezen worden dat
de twee onverhuld autobiografische verhaaltjes, Toneelspelers buiten en Max,
respectievelijk verschenen in 1900 en 1901, al behoren tot de periode waarin Buysse
werkte aan stukken voor zijn nieuwe
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bundel, Van arme mensen, waarvoor deze anekdotische schetsen vermoedelijk wel
niet geschikt waren. Daarna zal Buysse vrij systematisch alles bundelen wat hij aan
kleiner prozawerk publiceert, met het gevolg dat hij, vooral dan in de bundels uit
zijn laatste tien levensjaren, niet steeds een even hechte samenhang heeft bereikt of
nagestreefd.
De zes novellen die werden gebundeld in Van arme mensen, voor het eerst uitgegeven
te Amsterdam, bij P.N. van Kampen en Zoon in 1901, waren vooraf gepubliceerd
tussen 1899 en 1901. Ze hoeven hier niet meer omstandig voorgesteld te worden
omdat ze behoren tot het beter bekende werk van Buysse, dat ook voor de tijdgenoten
onmiddellijk toegankelijk was of althans minder aanstootgevend voor een gedeelte
van het lezerspubliek. De typering is realistisch, maar zonder nadrukkelijke
accentuering van de bijna uitsluitend gruwelijke aspecten van het leven. Met
uitzondering van de scherpe sociale aanklacht in 't Beeldeken, die a.h.w. een
proza-pendant vormt van de mannelijke hoofdfiguur in Het gezin Van Paemel, kan
uit deze nieuwe bundel een evolutie afgelezen worden weg van de eenzijdig sombere,
uitzichtloze naturalistische optiek. Verhelderend in dit verband is wel de vergelijking
die Lodewijk van Deyssel trok in zijn notities bij de lectuur van Van arme mensen:
‘Buysse ziet het gehéele leven zijner objecten meer door den gloed heen van de
werkelijke genegenheid, die hij hun toedraagt. Bij Zola treft meer de mate van
“waarheid” in de schildering, maar is de liefde van den kunstenaar voor de ménschen
minder doordringend’. Nochtans blijft een fatalistische doem zonder mededogen op
deze ‘arme mensen’ rusten, zodat deze novellen - het werd door Maeterlinck naar
voren gebracht en na hem steeds opnieuw herhaald - veeleer dan met het naturalisme
van Zola, nu met het pessimistisch realisme van Maupassant verwantschap vertonen.
Het gaat hier nu ook minder om pathologische randgevallen dan wel om de gewone,
kleine, nietige mens, met zijn ‘gewone’ psychologische problemen veroorzaakt door
de armoe of door vervreemding van zijn omgeving. De gelijkenis met Maupassant
wordt overigens nog versterkt door het belangrijker wordend aandeel van de hu-
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mor, die instaat voor een meer relativerende en dus minder scherpe portrettering,
zoals in Op het kleine gehucht. ‘Met éen novelle als deze verovert men zich een
pozitie in de literatuur’, was hierbij de commentaar van W.G. van Nouhuys.
Milde ironie is ook de overheersende toonaard van de novelle waarmee de volgende
bundel, Tussen Leie en Schelde, opent. De pittoreske typering van deze Steunpilaren
der ‘Ope van Vrede’ (1903) brengt de Buysse-lezer ook terug in het vertrouwde,
gewone en eentonige leven op het dorp, waarvan de monotonie door een statische
leitmotieventechniek treffend wordt gesuggereerd. De bundel, die werd uitgegeven
te Amsterdam door het Vennootschap ‘Letteren en Kunst’ in 1904, brengt als
slotnovelle Het roomwitte koetje (1904), a.h.w. een hymne aan het leven in harmonie
met de natuur en tevens een pendant van 'n Levensdroom (in Uit Vlaanderen): hier
immers kan de droom wél verwezenlijkt worden. Voor het overige biedt Tussen Leie
en Schelde nog een blik op het Vlaanderen zoals dit in vroeger werk werd voorgesteld:
Paatros (1902) bevat, niet zonder vlijmende spot met de dorpsgeestelijkheid - waarvan
Buysse, zoals elders in zijn werk, een zeer eenzijdig beeld ophangt -, een illustratie
van de uitwassen van het fanatieke geloof, en in De bedevaart van
Sint-Cornelius-Ten-Hove, een realistisch stukje folkloristische geschiedenis, wordt
een vrouwenfiguur getekend die te vergelijken is met Maria uit Het recht van de
sterkste. De nadruk ligt hier echter niet op het naïeve bedrogen meisje maar op de
uitbeelding van de bedevaart zelf.
De publikatie van In de natuur bij Buysses nieuwe uitgever Van Dishoeck, te Bussum
in 1905, volgt nauwelijks een jaar na Tussen Leie en Schelde maar betekent de inzet
van een nieuwe fase in Buysses novellenkunst. De in de vorige twee bundels
aangekondigde distantiëring van de naturalistische visie wordt hier definitief
voltrokken: het geheel is minder zwaar op de hand en ieder ‘aanstootgevend’ element
is er uit verdwenen. Harmonie met de natuur en berustende aanvaarding hebben de
vroegere psychologische en sociale conflicten
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vervangen. De bundel werd dan ook - zoals het werk dat er nog zal op volgen - door
de kritiek vrijwel unaniem op enthousiaste instemming onthaald. Dat deze overgang
uiteraard niet abrupt is gebeurd zal inmiddels uit het voorgaande wel duidelijk
gebleken zijn en kan nog afgeleid worden uit de samenstelling van de bundel. Buysse
heeft bij zijn meest recente werk twee reeksen opgenomen die uit een vroegere
periode dateren, nl. ‘Droomvisioenen’ en ‘Mijn beestjes’, gepubliceerd in Nederland
respectievelijk in 1899 en 1901 (evenwel zonder Het ‘lelijke eendje’, dat in zijn
oorspronkelijke publikatie, in 1900, bij de opgebroken reeks ‘Kleintjes’ behoorde).
In de droomvisioenen is trouwens de ‘hardere’ visie nog terug te vinden. Voor het
overige wordt de bundel gekenmerkt door een goedmoedig-ironische typeringskunst
- voortaan een constante verworvenheid van Buysses verhaaltrant - en door het
rustgevend inzicht in de betrekkelijkheid van de menselijke problemen tegenover de
grootsheid van het natuurgebeuren. Het belangrijkste stuk in dit verband, het
titelverhaal In de natuur, dat ook heel wat vroeger werd gepubliceerd (in Woord en
Beeld, 1901), drukt deze nieuwe visie in een pregnant, bijna filmisch waargenomen
‘treurspelletje’ uit. Met het oog op de interne samenhang en de terugkeer van sommige
motieven in Buysses werk kan het ook revelerend zijn hierbij te noteren dat de
verteller tien jaar tevoren al in De Dood van Ieperen - zij het dan heel terloops - had
opgetekend: ‘ik, van mijn kant, maakte een redevoering over het kleingeestige en
bespottelijke van onze driften, tegenover de onherroepelijke besluiten van de Natuur’.
De reeks ‘Typen, beelden en herinneringen’, zoals ‘'n Dorpje’ uit In de natuur bij
zijn eerste publikatie werd genoemd, wordt verdergezet in de ‘Obsessies’ (1907),
gebundeld in Lente samen met slechts een lange novelle, eveneens uit 1907, die ook
de titel aan het geheel heeft gegeven. De nieuwe bundel werd nog in 1907 gedrukt
bij Van Dishoeck en bevat nu uitsluitend werk dat vooraf in Groot Nederland was
verschenen, het tijdschrift waarvan Buysse sedert de stichting in 1903 redacteur was
en dat hem regelmatige publikatiemoge-
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lijkheid verschafte, waardoor - bij de nu volkomen beheersing van het métier - zijn
produktie ongetwijfeld werd opgedreven. Opvallend is dat de bundel, op de
uitzondering van de titelnovelle na, geheel bestaat uit herinneringsproza, een genre
dat in het novellistisch werk van de ouder wordende schrijver een overheersend
aandeel begint te krijgen. Het zijn anekdotes of types die zich in het geheugen van
de schrijver als ‘obsessies’ opdrongen en die alle gesitueerd zijn op het platteland.
Dit is dan ook het enige element dat ze hier duidelijk verbindt met de lange
titelnovelle. Deze frisse, humoristische boerennovelle, waarin de opschudding wordt
weergegeven, teweeggebracht door de overkomst van een jong nichtje uit Parijs in
een familie met drie vrijgezellen op leeftijd, werd als ‘idylle’ en ‘pastorale’ vooral
in de Vlaamse kritiek hartelijk verwelkomd, maar ook Van Deyssel, steeds mild in
de beoordeling van Buysses werk, noemde de bundel ‘het beste Hollandsch boek,
dat in de laatste maanden is verschenen’. Kloos van zijn kant uitte zijn enthousiasme
bij de lectuur van Lente metovertuigende nadrukkelijkheid: ‘Gij verveelt u geen
oogenblik, zooals u dat bijv. wel eens met den eerbiedwaardig-verdienstelijken, maar
ook wel eens wat slappen Conscience kan gebeuren. En dat niet zoozeer door de
treffende belangrijkheid der gebeuringen [...] maar alleen door het levensvolle,
bloedwarm-aanvoelende, door het zacht-komisch- of licht-tragisch-menschlijke, dat
uit iedren zin te voorschijn springt, en u onweerstaanbaar grijpt in de ziel’. Om
dezelfde reden waardeert Kloos verder de humor van Buysse, die hij vergelijkt met
en verkiest boven Heyermans: ‘Buysse is niet minder grappig dan Heyermans’,
maar... ‘Heyermans is koud: en zijn komische kracht is meer een kwestie van den
geest dan van 't gemoed. [...] Terwijl Cyriel Buysse's personen daarentegen nog iets
meer zijn dan zeer lachwekkende gewrochten der verbeelding; men voelt in al zijn
menschen iets echt-menschlijks, wezenlijk-levends, zoodat men hun, ondanks al hun
kleine, schunnige kwaliteiten, toch van tijd tot tijd gemoedelijk toeknikken kan.
Heyermans' komiekheid is uitsluitend die van een scherp-levendig, sterk-willend
hoofd, terwijl bij Buysse ook het objectief-menschlijk gestemde hart meespreekt’.
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Zoals voor de romans werd het principe aangenomen dat in het Verzameld werk de
laatste, door Buysse zelf nog verzorgde druk tot grondslag voor de tekst dient. Voor
de zes novellenbundels die in dit deel 4 worden afgedrukt betekent dit dat de eerste
en enige druk voor de twee vroegste, en de tweede druk voor de vier daaropvolgende
bundels werden opgenomen. Voor het geheel van de stukken die aan de bundels
voorafgaan of er gelijktijdig mee ontstaan zijn (wat we hier de ‘Vroege novellen en
schetsen’ noemen) bracht dit mee dat er twee soorten teksten zijn opgenomen:
enerzijds (en overwegend) de teksten van de vroege stukken zoals ze verschenen
zijn in diverse tijdschriften en/of als afzonderlijke uitgave, en anderzijds de vroege
stukken zoals ze in een latere (Uit de bron, Typen) of door ons niet behouden
(Wroeging) bundel werden opgenomen. Het is niet onbelangrijk dit verschil in het
oog te houden omdat de vroege teksten bij het bundelen werden bijgewerkt (met
invoering van dialect) en gecorrigeerd.
De volgorde van deze vroege novellen en schetsen is strikt chronologisch, althans
waar een datering voorhanden is. Deze datering is in sommige gevallen duidelijk
verschillend van de publikatiedatum.
Dit alles leverde voor de tweeëndertig vroege novellen en schetsen de volgende
tekstverzameling op: Het erfdeel van Onkel Baptiste, uit Het Volksbelang, 5
september-10 oktober 1885 (nrs. 36 en 38-41); Broeder en zuster, uit Nederlansch
Museum, Tweede Reeks, Derde Jg., 1886, d. I, p. 307-321; Guustje en Zieneken.
Schetsen uit het boerenleven, uit Nederlandsch Museum, Tweede Reeks, Vierde Jg.,
1887, d. I, p. 150-181; p. 236-258 (ook afzonderlijk, Gent, Ad. Hoste, 1887, 56 pp.);
Twee herinneringen uit Amerika, uit Nederlandsch Museum, Derde Reeks, Tweede
Jg., 1888, d. II, p. 73-91; p. 168-187 (ook afzonderlijk, Gent, Ad. Hoste, 1888, 39
pp.); Free-lunch, uit Nederlandsch Museum, Vierde Reeks, Eerste Jg., 1891, d. I, p.
91-101; Mishawaka. Amerikaanse legende, uit Nederlandsch Museum, Derde Reeks,
Derde Jg., 1889, d. II, p. 55-59; De pokken, uit Wroeging, Amsterdam, Em. Quérido,
1907, tweede druk, p. 121-137; Een verzoening, uit Zondagsblad. Bijblad van
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Vooruit, Tweede Jg., nr. 15, 6 oogst 1916, p. 117-119; nr. 16, 13 oogst 1916, p.
125-126; Twee beesten, uit Nederlandsch Museum, Derde Reeks, Vierde Jg., 1890,
d. I, p. 5-23; De linde, uit Jaarboek van Het Taalverbond, eerste jg., 1889, p. 20-21;
Gampelaarken, uit Wroeging, Amsterdam, Em. Quérido, 1907, tweede druk, p.
139-144; Schrik, uit Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift, d. IV, 1892, p. 488-495;
Een philippe, uit Nederland, 1891, d. II, p. 414-422; De Dood van Ieperen, uit
Nederland, 1892, d. III, p. 430-461; Hongerlijder!, uit De Waarheid, vierde jg., 1906,
p. 193-201; Tickets!, uit Typen, Gent, Van Rysselberghe & Rombaut, z.j. (1925), p.
113-120; Oproer aan boord, uit Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift, d. VII, 1894,
p. 40-48; Het huwelijk van neef Perseijn, Amsterdam, Van Holkema en Warendorf,
1893, Warendorf's Novellen Bibliotheek nr. 44, 48 pp.; Moeder, uit Wroeging,
Amsterdam, Em. Quérido, 1907, tweede druk, p. 107-119; Op een zomeravond, uit
Wroeging, Amsterdam, Em. Quérido, 1907, tweede druk, p. 147-158; Adieu!, uit
Eigen Haard, 1895, nr. 3, p. 42-43; Brood of dood, uit Tweemaandelijksch Tijdschrift,
eerste jg., 1895, d. II, p. 21-41; De gelukkige tijding, uit Eigen Haard, 1895, nr. 27,
p. 417-421; nr. 28, p. 433-437; nr. 29, p. 449-452; nr. 30, p. 465-469; 't Verdriet van
meneer Ongena, uit Uit de bron, Gent, Van Rysselberghe & Rombaut, z.j. (1922),
Uitgave van het Willems-Fonds nr. 160, p. 67-93; Een womanhater, uit Koningin
Wilhelmina-Album, o.r.v. Fiore della Neve, Leiden, E.J. Brill, 1896, p. 231-251;
Gelukkig (Kleintjes IV), uit Nederland, 1898, d. I, p. 121-135; Aan't strand, uit Aan't
strand, Gent, Plantijn, 1903, Flandria's Novellen Bibliotheek nr. 30, p. 3-12; De
zwarte kost, Amsterdam, Van Holkema en Warendorf, 1898, Warendorf's Novellen
Bibliotheek nr. 107, 48 pp.; Monsieur Hardamour, uit Elsevier's Geïllustreerd
Maandschrift, d. XVII, 1899, p. 410-430; De appelboom, uit Koningin
Wilhelmina-Album, o.r.v. Fiore della Neve, Leiden, E.J. Brill, 1899, p. 5-20;
Toneelspelers buiten, uit Eigen Haard, 1900, nr. 39, p. 609-612; Max, uit Eigen
Haard, 1901, nr. 3, p. 33.35.
Voor de novellenbundels dienden de volgende uitgaven tot grondslag van de tekst:
Uit Vlaanderen, Amsterdam, H.J.
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W. Becht, 1899; Te lande, Amsterdam, H.J.W. Becht, 1900; Van arme mensen,
Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1926, tweede druk; Tussen Leie en Schelde, Bussum,
C.A.J. van Dishoeck, 1930, tweede druk; In de natuur, Bussum, C.A.J. van Dishoeck,
1919, tweede druk; Lente, Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1923, tweede druk.
De verklarende noten werden overgenomen uit de diverse oorspronkelijke uitgaven.
In de dialectpassages, die door Buysse werden ingevoerd bij het bundelen (dus van
1899 af, in Uit Vlaanderen), werd de aanvankelijk gebruikte spelling van de
scherplange o als eu door ons aangepast tot ue, dit naar analogie met de regeling
voor deel 3 van het Verzameld werk (vgl. daar de Inleiding, blz. XXX). Een apart
probleem vormde de spelling van het Westvlaamse dialect in Z'n eigen boas zien.
De aanpassing hiervan sluit aan bij de aanwijzingen van Willem Pée, ‘Cyriel Buysse
en het Westvlaams’, in Taal en Tongval, XXV (1973), 1-2, p. 24-32. Zo werd in
deze novelle o.m. systematisch de foutieve weergave ie vervangen door ei (ook in
de titel); de oe van troeven werd ou en het bezittelijk en persoonlijk voornaamwoord
oe werd joen of je.
A.M. Musschoot
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Vroege novellen en schetsen (1885-1901)

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 4

3

Het Erfdeel van Onkel Baptiste
Twaalf uren waren geslagen op de ouderwetse horloge. Amelie trok aan het klokje
dat boven het huis stond en het geklank ervan verkondigde aan al de dienstboden en
werklieden op de hoeve of in het veld, dat het uur van het middagmaal gekomen
was. Amelie was dienstmeid op het pachthof; het was een dikke en kloeke
veertigjarige vrouw, die sedert lange jaren bij Onkel Tiste, de pachter van de hofstede
woonde. Op twee houten schabels, papstoelen genaamd, - van gelijke grootte op
enige afstand van elkander in het midden van de keuken geplaatst, bevonden zich
twee wijde en grote aarden schotels tot aan de boord gevuld met karnemelkpap.
Rondom ieder van deze ruwe tafels stonden er enige kleine schabels geschaard, die
als stoelen voor de werklieden moesten dienen. Tegen de muur was een lange houten
tafel aan een der kanten voorzien van een teil gelijk de vorige, terwijl een houten
bank die ervóór stond, de plaats aanduidde waar men zich moest neerzetten. Dit was
de tafel van de wiedsters. De werklieden traden langzamerhand binnen, in groepen
van twee of drie, de mannen met de rug van de mouw het zweet van hun wangen
vagend, de vrouwen het stof van hun voorschoten schuddend of hun mutsen
rechtzettend. Het was stikkend warm; het grootste deel van de arbeiders hadden hun
ondervesten uitgedaan om meer op hun gemak te kunnen eten. Allen zetten zich neer
en Onkel Tiste, die ook binnengekomen was, plaatste zich nevens hen. Het is voor
de boer inderdaad een plicht op zijn hoeve nevens de knechten te eten, hij moet ten
minste zich bij hen aan tafel zetten en enige mondsvullen uit hun teilen nemen; hij
die het niet zou doen, zou aangezien worden als zijn evennaaste willende verachten
en zou er zijn werkvolk door kwijt geraken. Onkel Tiste nam zijn klak af; dit was
het teken van het gebed; al de
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werklieden deden zoals hij; hun ontblote hoofden, vele gedeeltelijk kaal, waarvan
de blankheid met de bronsachtige kleur van hun aangezichten contrasteerde, bogen
zich, terwijl hun verweerde handen zich samenvoegden. Zij baden in stilte met het
oog op hun rokende teilen. Onkel Tiste maakte een tweede maal het teken des kruises;
de werklieden, de ene na de andere, volgden hem na en hun klakken terug op hun
hoofden zettend, begonnen zij te eten. -Zij aten. - Op enige afstand rondom de schabels
gezeten, het lichaam opzij gebogen, de elleboog op de knie gesteund, schepten zij,
in een, gelijke en regelmatige beweging met hun dikke houten lepels in de reusachtige
kommen. De lepels kwamen al druppelend er uit, en hun wijde open monden ledigden
ze al likkend. Dat ganse dagen achter de ploeg gaan of delven, die reuk van beesten
en mest gaven hun een lompe en overdadige honger. Naarmate de teilen min pap
bevatten, verdapperden zij hun scheppen; hun gulzige monden slokten en smekten,
hun ruige en vuile handen krielden rondom de schotels.
Toen deze gans geledigd waren, rustten zij enige stonden; de wiedsters met de
rug, naar het mansvolk gezeten, aten nog. Onkel Tiste stond op en nam plaats in zijn
zetel bij de haard, terwijl Amelie de teilen en lepels van de werklieden wegnam.
Dezen vaagden met de rug van de hand hun mond en kin af, en verlengden hun,
broekbanden in afwachting dat men, hun aardappels bracht. Enige opmerkingen
nopens het weer en de toestand van de vruchten werden gewisseld, terwijl een jonge
kat en enige kleine hoenders, die, door de reuk van de maaltijd aangelokt, langs de
open deur binnengekomen waren, stillekens vochten voor de plasseltjes pap die
tussen de voeten van de arbeiders gestort lagen. Intussentijd'nam Amelie met
medehulp van een der wiedsters de grote koperen aardappelketel van over het vuur
en goot de inhoud ervan uit in twee brede en platte teilen die op de vloer stonden.
De meid overdekte haar aardappels met een gehele kom van die saus welke de boeren
kaantjessaus noemen en die niet anders is dan een stuk gekapt spek in het water
gekookt. En, ze met moeite in haar twee handen opheffend, droeg ieder van de
vrouwen haar teil op een der schabels van het werkvolk. Voor wat de wiedsters
betrof, waren zij niet haastig;
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zij hadden nog maar juist gedaan met pap te eten en zouden hun aardappels nutten
als het mansvolk gedaan had. Dezen waren opnieuw beginnen eten. Voortdurend in
hun zelfde houding gezeten, hadden zij nu een kleine ijzeren vork met zeer korte
tanden in de hand. Zij hielden ze vast tussen de toppen van hun knobbelige vingers
en namen een aardappel te keer, die zij ineens opaten, nadat zij erop geblazen hadden
om hem te verkoelen. Nu aten zij langzaam. Terwijl zij de ene aardappel in de mond
hadden, zochten hun ogen degene, die zij daarna zouden nemen; zij verkozen die
welke door de saus wel overgoten waren, vooral die waar nog een klein lapje vet
aanhing. Zij aten zonder drinken, hun krachtige magen konden alzo dat droog en
meelachtig voedsel verteren; de boer vanuit zijn hoek bezag hen somtijds tersluiks.
Intussen was Amelie een dik roggebrood begonnen te snijden en op iedere snede
legde zij een stuk vet varkensvlees; dit was de vierboterham van de knechten die
ieder van hen meedroeg om op het land of op zijn werk om vier uur te eten.
De maaltijd van het mansvolk was gedaan. Amelie nam de teilen weg en de
overschotten van beide in een enkele verenigend, zette zij die op de tafel der wiedsters
na er de enige aardappels bijgegoten te hebben, die nog in de koperen ketel gebleven
waren. De knechten kwamen de ene na de andere hun sneden brood en vlees nemen,
die op een hoek van de wiedstertafel gestapeld waren; enigen ontstaken hun pijpen
en deden hun vesten aan, anderen namen weer hun tabakspruim in de mond, die zij
herknauwden; en daarna verlieten zij langzamerhand het huis om zich onder de
boomgaard of in de schaduw van de stallen te slapen te leggen; men was in de
noenstond en het werk herbegon maar om twee uur. Toen de maaltijd van de wiedsters
ook was gedaan, vertrokken zij insgelijks, voor het ogenblik vrij van te doen wat zij
wilden. Herman, de paardeknecht, bleef alleen bij Amelie om haar de schotels te
helpen wassen en in orde stellen. Sedert een half uur was alles stil en rustig in het
huis en op het hof van Onkel Tiste, toen eensklaps Herman, met verwilderd oog en
ontroerd gelaat buitenwam en naar de paardestal liep, met geweld de zadel van de
muur rukte en hem op de rug van de zwarte merrie wierp; deze met een koortsige
hand
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breidelde; erop sprong en ermee als een schicht in de richting van het dorp draafde.
Onkel Tiste had daar eensklaps een geraaktheid gekregen. Hij zat in zijn
hemdsmouwen in de zetel en nam zijn gewoonlijk maal na het vertrek van de
werklieden, een stuk hesp op een snee roggebrood, hij dronk op zijn gemak zijn liter
bier in zijn tinnen pint op het ogenblik dat hij daar plotseling gevallen was. Zijn
knecht, Herman, zijn meid, Amelie, waren alleen bij hem. Zijn aangezicht, altijd
hoog van kleur, was purper geworden. Hij was uit zijn hoek gevallen, het hoofd nog
op de leuning van zijn om evallen zetel gesteund, de benen dwars over de dode haar
uitgestrekt. Hij scheen te versmachten. Amelie, gans uitzinnig van schrik, liep al
krijsend en roepend om hulp door de keuken, haar kruis makend en wijwater op het
stuiptrekkend aangezicht van haar meester sproeiend. Haar kreten van angst brachten
al de werklieden van het hof en de geburen te been en in een ogenblik was het huis
opgepropt van een menigte mannen, vrouwen en kinders, elkaar verdringend en zich
om de gevallene scharend. Drie kloeke mannen grepen hem vast en droegen hem op
zijn bed in de slaapkamer. De geburen vroegen aan Amelie, of zij om de pastoor
gezonden had; zij antwoordde dat Herman te paard recht naar de pastorij reed en
vandaar bij de geneesheer.
Men eindigde met Onkel Tiste zijn klederen uit te doen en hem in zijn bed te
leggen, toen het gerucht van de samenspraken en uitroepingen in de keuken eensklaps
ophield. In een ogenblik ontblootten zich alle hoofden en zonken alle knieën ten
gronde; de priester naderde, het geschel van de berechting alleen, heerste nog enige
ogenblikken over de diepe stilte. - Alles zweeg. - De koster opende de deur van de
kamer en de pastoor, blootshoofds, in wit koorhemd, trad binnen, het Heilig Sacrament
in zijn beide handen dragend. De deur werd gesloten; al de aanwezigen knielden
neer en voegden de handen samen. De priester, over de zieltogende gebogen, zegde
de gebeden der stervenden op, allen baden met hem. Hij gaf de zieke het Heilige
Oliesel en zijn ambt volbracht hebbend, verliet hij de kamer nadat hij aan Onkel
Tiste en al de aanwezigen de benedictie gegeven had. Alsdan
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kon de geneesheer de zieke naderen en hem de hulpmiddelen van zijn kunst
bijbrengen; de angstige blikken van de toeschouwers vestigden zich beurtelings op
de aandachtige gelaatstrekken van de dokter en het krampachtig gezicht van de
pachter.
Na enige stonden van ernstig onderzoek richtte de geneesheer zich op, gaf zijn
bevelen en verklaarde dat hij de hoop had Onkel Tiste te redden. Op dit ogenblik
kwam de weduwe Ranson, Onkel Tistes nicht, met haast de kamer binnen, gevolgd
van haar zoon Adolf en haar dochter Josefine; Herman had haar in het voorbijrijden
verwittigd van hetgeen voorgevallen was, en dadelijk was zij met haar twee kinderen
komen gelopen.
Zij stapte tot aan het bed waarvan zij het behangsel wegtrok en na een wijle met
bijzondere aandacht Onkel Tiste bezichtigd te hebben schudde zij het hoofd, zeggende:
hij gaat sterven, en zij sloeg een ondervragende blik op de dokter, als scheen zij van
hem de bevestiging van haar voorspelling te verwachten; maar hij, zich met een
ernstig gelaat omkerend, antwoordde haar:
- Neen, neen, ik heb integendeel veel hoop van hem te redden.
De pachteres trok haar schouders op en haar lippen plooiden zich samen ten teken
van ongelovigheid. Zij zag er gans ontsteld uit, men gevoelde dat het drama dat daar
voor haar ogen zich ontrolde, voor haar een gans buitengewoon belang opleverde.
Amelie zat neer aan het hoofdeinde van het ziekbed; met niet min aandacht dan
de pachteres sloeg zij al de bewegingen van de dokter, al de krampen van de lijdende
gade. Het zou moeilijk zijn geweest, op het gelaat van deze vrouw de gevoelens te
lezen, die haar inwendig ontroerden, zij scheen volkomen kalm, maar haar dicht
gesloten lippen, de bleekheid van haar gelaatskleur, haar vorsende blikken van de
zieke naar de geneesheer en van de geneesheer naar de zieke, duidden genoegzaam
aan, dat zij hevig ontsteld was. De dokter hield zich nog altijd over het lichaam van
de lijdende gebogen en de kwaal scheen aan een beslissend ogenblik te zijn gekomen,
toen hij eensklaps rechtstond en zich met de hand het
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zweet van het voorhoofd afvagend met een zucht van opbeuring uitriep: gered.
De weduwe Ranson sidderde. Onkel Tiste had zijn ogen geopend. Zijn nog
verdwaalde blikken schenen niet een enkele te herkennen van degenen die hem
omringden, maar zijn lippen bewogen zich reeds, als had hij willen spreken. Onkel
Tiste was gered.
Adolf en Josefine naderden en namen de hand van hun onkel, God bedankend dat
hij nog in leven was. De geneesheer, na zijn bevelen herhaald te hebben, verliet de
zieke en de leden van de familie bleven alleen bij hem met de dienstmeid. Buiten
ging het volk uiteen, de ontsteltenis voorbij, het doodsgevaar verdreven zijnde. De
weduwe Ranson besloot alsdan dat haar zoon op Onkels hofstede zou blijven, om
gedurende zijn ziekte de zaken te besturen; overigens, voegde zij erbij, Onkel Tiste
is oud en de ziekte waarvan hij is geslagen, is van diegene, waaruit men niet, gezond
meer opstaat; hij kan misschien nog wel enige tijd leven maar, naar alle
waarschijnlijkheid, zal hij toch lam of kreupel blijven en niet meer in staat zijn, nog
zijn doening (hoeve) te besturen, Adolf verklaarde zich gereed om te doen wat zijn
moeder wilde; hij was ook gewoon haar altijd te gehoorzamen en vroeg niet beter
of zijn grootonkel dienst te bewijzen.
- Wat u betreft, voegde zij erbij op Amelie starend, -ik hoop dat gij uw werk zult
voortdoen als onder het bestuur van Onkel Tiste.
Amelie antwoordde niet doch maakte een nauw merkbaar teken met het hoofd.
Daarop wendde zich de weduwe Ranson naar het bed, waar Onkel Tiste, die
wederom tot het bewustzijn was gekomen, neerlag; zij deelde hem de schikkingen
mee, die zij kwam te nemen en die hij scheen te begrijpen en, na hem beloofd te
hebben dat zij dezelfde dag nog zou terugkeren om te zien hoe hij het stelde; vertrok
zij met haar dochter.
Onkel Tiste was een kloeke grijsaard van ongeveer vijfenzestig jaar, en de,
geschiedenis van zijn leven was die van vele onzer rijke Vlaamse boeren. Toen hij
twintig jaar was, in die ouderdom als anderen dromen van liefde en vermaken,
berekende hij reeds hoeveel jaren hij zou moeten werken, om rijk
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te kunnen worden. Hij werd het, door dag en nacht te zwoegen, door zich van alle
genot, van alle aangenaamheid des levens te beroven; hij werd het, doch op een
ouderdom waarin het meeste deel der mensen eindigen ervan te genieten. Alhoewel
Onkel Tiste niet getrouwd was, had hij daarom niet gelaten in de tijd menige pogingen
te doen om in het huwelijk te treden, niet dat hij ooit op een vrouw was verliefd
geweest tot het punt haar als echtgenote te begeren, alleenlijk om haar verdiensten
of om de genegenheid, die zij hem inboezemde, maar omdat hij daar een zeker en
rasser middel zag om rijk te worden. Het is genoegzaam zeggen, dat hij zich alleen
wendde tot de dochters of de weduwen (hij wendde zich dikwijls tot de weduwen)
van de rijke boeren. Hij werd overal aan de deur gezet, want hij zocht in veel rijkere
stand dan de zijne. Onkel Tiste kon daarenboven maar slecht zijn tijd verliezen in
onnuttige woorden, noch zo men zegt, zijn hof maken; hij ging altijd recht naar het
doel; ook plannen, waarvan de laagheid en het baatzuchtig karakter zelfs onder geen
schijn van gevoel verborgen zijn, gelukken nog niet altijd, zelfs bij de Vlaamse
boeren. Onkel Tiste bewaarde uit zijn huwelijksaanzoeken niets anders dan een
inwendige toorn op de echt in 't algemeen en bijzonderlijk op al diegenen aan wie
het huwelijk rijkdom of geluk had bijgebracht. Hij bleef alleen zijn hoeve bewonen,
waar Amelie hem reeds sedert twintig jaar diende. Kwade tongen fluisterden wel in
stilte dat Onkel Tiste zich bij zijn meid over zijn jonkmanschap troostte, maar de
wijze mensen, die hem kenden, geloofden het niet.
Onkel Tiste was rijk. Hij bezat thans inderdaad wel zestigduizend frank en dat is
een groot fortuin voor een Vlaamse boer. De enige leden van zijn familie aan wie
dit erfdeel volgens recht moest toekomen, waren zijn nicht, de weduwe Ranson en
haar twee kinders. Alhoewel de pachteres in welstand leefde op de schone hoeve die
zij met dezen bebouwde, verlangde zij gedurig naar het erfdeel van Onkel Tiste. Het
was zij, vertelde men in het dorp, die hem nog over twintig jaar had kunnen beletten
te trouwen met de minder begoede weduwe De Reu tot wie hij afgedaald was; een
huwelijk, dat zonder haar invloed voorzeker zou plaats
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hebben gehad, zegde men. Zij was het ook die omtrent die tijd op Onkels hofstede
Amelie had geplaatst, alsdan een eenvoudig meisje, van jongs af bij haar opgekweekt
en over wie zij altijd een volkomen vermogen had bezeten. Het was ook wel zeker
dat de doorslepen weduwe gestadig bij Onkel haar hof maakte en er weinige dagen
verliepen zonder dat zij hem op zijn hoeve enige confituren of andere lekkernijen
kwam brengen of een van haar kinders gelastte te gaan zien, hoe het met Onkel Tiste
ging.
Enige weken verliepen; Onkel Tiste herstelde allengs; hij kon weldra uit zijn bed
komen en met Amelies hulp, zich in zijn zetel neerzetten; maar ondanks al de zorgen
die men hem toebracht, bleef hij langs de ene kant lam. Toen hij dus gevoelde dat
het hem voortaan onmogelijk zou zijn nog te werken, besloot hij zijn hoeve te verlaten,
en daar hij toch rijk genoeg was, met Amelie een klein huisje in het dorp te gaan
bewonen.
Een zondagachternoen na de vespers, deed hij Amelie zijn kleinneef van het hof
roepen; hij had zich in de beste kamer neergezet.
- Adolf, sprak hij tot de jongeling, - ik ben tevreden over u; gij zijt naarstig op het
werk, zorgvuldig en getrouw. Ik geloof dat gij een goede boer zult worden. Ziekte
en ouderdom hebben mij terneergeslagen, ik heb besloten mijn hoeve te verlaten en
u de middelen te geven om mij te vervangen. Ik, zegde hij met een hoogmoedige
glimlach, - ben mans genoeg geweest om heel alleen en zonder trouwen mijn hofstede
te kunnen besturen; maar ik geloof niet, dat gij genoeg karakter bezit om zulke
onderneming aan te gaan; gij hebt een vrouw vandoen. Daarenboven is er veel geld
nodig om op zulk een hofstede te komen, en ik kan er u maar gedeeltelijk van
voorzien. Tussen dit en een half uur zal boer De Waele hier komen met Elodie, zijn
dochter; ik heb hem tijding gezonden; uw moeder is insgelijks verwittigd. De Waele
is mijn vriend, hij is rijk. Zijn dochter is een goede huishoudster, en de voorwaarde
die ik stel aan het volbrengen van mijn belofte, is dat gij haar tot vrouw zult nemen.
Adolf had in het begin zijn oom aanhoord met een gevoel van dankbaarheid en
schaamte voor zoveel goedheid, maar als hij

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 4

11
begon te spreken van De Waele en zijn dochter, werd hij schielijk bleek en kon hij
zijn tegenzin in het hem gedane voorstel niet verbergen.
Onkel Tiste, gans verwonderd, zag zijn kleinneef aan, die met de tranen in de ogen
een woord van bedanking stamelde. Hij hernam: - Zou mijn voorstel u misschien
niet bevallen, daar het u gelijk schijnt te mishagen?
Adolf, gans ontsteld, sloeg de blik naar zijn onkel op; hij drukte hem met klem al
zijn erkentenis uit voor het goed, dat hij hem wilde doen; hij vroeg hem vergiffenis
van zich naar zijn bevelen niet te kunnen gedragen, maar hij verklaarde hem, dat hij
Elodie de Waele niet beminde en dat het hem daarom onmogelijk was met haar te
trouwen.
De grijsaard, als verstomd, bezag hem zonder spreken.
Adolf was beschaamd en verlegen; het was de grote feil van zijn karakter altijd
flauw en vreesachtig te zijn; hij was het treffend afbeeldsel van zijn vader, een hart
dat uitmuntend was, maar een hart zonder zielskracht. Hij had niets van zijn moeder,
noch hij, noch zijn zuster.
Onkel Tiste nochtans had zich met moeite in zijn zetel gekeerd, en hield met
hardnekkigheid de ogen op zijn kleinneef gevestigd; een slechte grimlach zweefde
om zijn lippen: - Zoudt gij misschien, vroeg hij eindelijk half lachend, - met een
andere willen trouwen!
Adolf kende zijn onkel; hij wist dat hij eigenzinnig en koppig was in al hetgeen
hij begeerde; hij gevoelde vooraf, dat hij alle ander voorstel zou terugstoten; nochtans
zegde hij hem op eerbiedige wijze, dat hij met Elodie de Waele niet kon trouwen,
omdat hij inderdaad een andere beminde.
- En wie is dat? vroeg Onkel Tiste steeds grimlachend.
- 't Is Alice de Vriendt, antwoordde Adolf al bevend.
Er heerste enige ogenblikken stilte; de spotlach van de grijsaard was bedwongen
en verachtend geworden.
- Ah! zegde hij eindelijk, - wel! 't is Alice de Vriendt, Mejuffrouw Alice, zoals
men ze noemt, nietwaar? en Onkel Tiste barstte uit in een schaterlach. - Weet gij,
sprak hij tot zijn neef, terwijl hij hem roerloos aanstaarde, - weet gij wie dat is, die
Alice de Vriendt?
De jongeling zweeg.
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- 't Is de dochter van een ontuchtige, schreeuwde hij; - haar moeder heeft haar gebaard,
vóór zij getrouwd was.
Adolf, met neergeslagen oog, aanhoorde deze woorden al sidderend. - Eens,
vervolgde Onkel Tiste, - eens was die vrouw op het punt mijn echtgenote te worden;
haar ouders waren de rijkste boeren van het omliggende en zij hadden mij haar hand
toegestaan. Hiervan werd zij verwittigd en de dag van de bruiloft vastgesteld. Zij
aanhoorde al onze schikkingen in mijn tegenwoordigheid zonder een woord te spreken,
zonder mij enkel te bezien. De volgende dag zocht men haar tevergeefs, zij was
verdwenen. 's Anderendaags, zelfde vruchteloze opzoekingen, de derde dag eindelijk
ontvangen haar ouders van haar een brief: zij was gevlucht met die schurk van De
Vriendt, een uitgeschudde boerenzoon.
In haar brief smeekte zij haar ouders om hun toestemming te geven in haar huwelijk
met die De Vriendt. Onnodig is het u te zeggen, dat zij met hardnekkigheid weigerden.
Zij bleef uit haar ouders' woning verbannen met verbod van er nog ooit de voet terug
te zetten; en zij hebben hun woord gehouden tot aan hun dood. Het is maar alsdan,
dat zij met hem getrouwd is, nadat zij gedurende drie jaar in den vreemde in een
schandelijke samenwoning geleefd hadden, gedurende welke die bastaard geboren
is waarmee gij nu zoudt willen trouwen. Nooit, schreeuwde Onkel Tiste ten hoogste
verontwaardigd uit, - nooit, dat zweer ik, zal het geld, dat ik zo slavelijk
bijeengezameld heb, dienen om door dat verdoemde ras verkwist te worden.
Op dat ogenblik kwam de sjees van boer De Waele binnen het hof gereden. Herman
liep er naartoe en hield het paard vast, terwijl De Waele en zijn dochter afstapten,
de weduwe Ranson, die zij onderweg opgeladen hadden, steeg er insgelijks uit en
allen te zamen gingen binnen in huis. Zij traden in de beste kamer en wensten Onkel
Tiste de goedendag, terwijl Amelie de stoelen bijbracht. Adolf had zich een weinig
van kant gehouden.
De Waele zette zich neer. Het was een rijke boer van rondom de vijftig jaar, nog
dikker en roder dan Onkel Tiste. Hij was in 't zwart gekleed, droeg een klein hoedje
op het hoofd en onder zijn jak die wijd opengerekt stond zag men een dikke
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gouden keten op zijn vooruitkomende buik hangen. Wat zijn dochter betreft, zij was
mager van lijf en geel van kleur, met zwart haar, en droeg een mismaakt zwartzijden
kleed en een hoed met perels versierd. Zij was binnengekomen zonder iemand te
bezien en had zich neergezet zonder te spreken. Toen iedereen had plaatsgenomen,
vroeg Amelie, wat zij gingen gebruiken. Zij had hesp, gedroogde worsten en
eierkoekboterhammen.
- Bah, zegde De Waele, - een schel hesp zou waarlijk geen kwaad doen.
Amelie schikte teljoren en glazen op tafel en begon hesp en boterhammen te
snijden.
- Schoon weer, nietwaar? riep de Waele uit, terwijl hij zijn snuifdoos opende en
die aan Onkel Tiste en de weduwe Ranson toereikte; - indien wij het alzo nog een
acht dagen kunnen houden zal het hooi overal binnen zijn.
- Het mijne is daaromtrent weg, antwoordde Onkel Tiste; - er blijft maar een meers
meer te maaien en ik ben van gedacht hem in mijten te zetten.
- Ja, ja, zegde de dikke pachter al knipogend, - uw hooi zal u straks niet veel moeite
meer veroorzaken. Wij zullen die last aan de jongere schouders laten dragen. Ha!
riep hij uit, Adolf en zijn dochter beurtelings al glimlachend aanschouwend. De
jongeling scheen ten hoogste verlegen. Wat de dochter betreft, zij bleef voort naar
de grond kijken, zonder een woord te spreken.
Amelie had nu het bier in de glazen geschonken en was vertrokken. Elk nam het
zijne in de hand en tikte op de gezondheid van Onkel Tiste. Intussen had boer De
Waele zich van twee grote schellen hesp bediend en sneed die in brede stukken,
welke hij met mostaard overdekte; de vrouwen vergenoegden zich met een
eierkoekboterham.
Onkel Tiste was vies gezind; dat was blijkbaar; ook de weduwe Ranson had met
de eerste oogopslag gezien, dat er iets onverwachts moest gebeurd zijn. Zij wierp
haar zoon vertoornde blikken toe, vergezeld van ontwijfelbare wenktekens om hem
aan te sporen, zich wat nader de boerendochter te zetten en met haar in gesprek te
treden, tot zover dat Adolf waarschijnlijk een uitbarsting van haar woede vre-
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zend, rechtstond, en op een onhandige en verlegen wijze aan Elodie de Waele vroeg,
of zij nog een glas bier zou willen drinken. Deze keerde half het hoofd naar hem,
zonder hem te bezien en mompelde een antwoord, dat Adolf niet kon verstaan.
In twijfel kwam hij nader met de karaf en wilde juist het glas volschenken, dat zij
in de hand hield, op het ogenblik dat zij dit laatste op de tafel neerzette en met een
stem, die enigszins klaarder was zegde: - Neen, merci.
Onkel Tiste nam eensklaps het woord. Zijn vertoornde blik vestigde zich op zijn
kleinneef: - De Waele, zegde hij, tot de dikke pachter sprekend, die nog altijd at; ik heb u deze namiddag doen komen, gij weet waarom. Welnu, tot mijn schande,
moet ik bekennen dat het mij spijt, want ik heb u doen komen voor niet. Die jongen
daar, sprak hij met een van gramschap bevende stem, - die jongen doet mij de oneer
aan, aan onze schikkingen weerspannig te zijn. De Waele, die bezig was een lekker
stuk hesp aan zijn mond te brengen, hiel schielijk in, met de ogen en de mond wijd
open van verbaasdheid. Wat de weduwe Ranson betreft, deze was plotseling
rechtgesprongen, zij kon schier niet geloven wat zij kwam te horen. - Ja, hernam
Onkel Tiste, - hij is weerspannig aan degenen, die zijn geluk wensen en wilt gij weten
waarom? Onkel Tiste staarde gedurende enige stonden op de aandachtige aangezichten
die hem omringden, als scheen hij op voorhand te willen oordelen over de indruk,
die hij ging teweegbrengen, en dan, het ontvlamde oog op zijn kleinneef gericht, riep
hij uit: - 't Is omdat hij met Alice de Vriendt wil trouwen.
De Waele liet zijn vork uit de hand vallen en schoot in een klinkende schaterlach.
Die gedachte, dat iemand Alice de Vriendt, die niets bezat, zou kunnen verkiezen
boven zijn dochter, die van haar moederlijk deel alleen 30000 fr. had de dag dat zij
trouwde, scheen hem zodanig kluchtig, dat het hem onmogelijk was zich te
vergrammen.
De weduwe Ranson echter was opgestaan en naderde tot haar zoon. Zij deed hem
het hoofd rechten en vroeg hem met een stem, die beefde van inwendige woede, of
zulks de waarheid was.
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De jongeling weende: - O moeder, smeekte hij fluisterend, - dwing mij niet tegen
mijn zin te trouwen; laat mij haar beminnen, die ik verkozen heb en die mij alleen
gelukkig kan maken.
De pachteres begreep welke driftige liefde haar zoon vervoerde en bleef hem als
verstomd aanschouwen; zij was ineens hevig rood geworden en gedurende een
ogenblik scheen de losbarsting van haar woede onvermijdbaar. Nochtans hield zij
zich in uit voorzichtigheid, maar haar op Adolf gevestigde ogen vonkelden.
Gedurende gans dit toneel had Elodie de Waele niet een enkel woord gesproken,
maar zij had zich half met de rug naar Adolf gekeerd en zag haar vader met een zeer
misnoegd gelaat aan. Deze schonk zich een laatste glas bier, dat hij ineens uitdronk
en zijn handen met een zeker ongeduld samenwrijvend, vroeg hij met luider stem,
of men naar hem wilde luisteren. Iedereen zweeg
- Boer, zegde hij, op zijn stoel achteroverleunend en tot Onkel Tiste sprekend, had ik geweten, dat het hier alzo zou afgelopen zijn, dan zou ik mij voorzeker niet
bekreund hebben om tot hier te komen met mijn dochter. Zij is het verduiveld niet,
die ooit moet vrezen van niet getrouwd te geraken; maar nu dat ik hier ben, en dat
het reeds gekend is waarom ik ben gekomen, zal ik van hier ook niet weggaan
vooraleer heel onze zaak in 't klaar getrokken is. Er zal verduiveld achter mijn rug
niet verteld worden, dat ik zelf mijn dochter ben komen aanbieden en dat men ze
niet gewild heeft.
En De Waele sprak deze woorden uit met een klinkende stem en toornige blikken.
Wat, zijn dochter weigeren!... hij mocht er waarlijk niet op peinzen of hij zou zich
kwaad gemaakt hebben. - Gij kent onze voorwaarden, sprak hij vervolgens; - zij zijn
klaar en duidelijk besproken. Mijn dochter brengt uw kleinneef dertigduizend frank,
de dag van haar trouw, dat is het deel van haar moeder. Het overige van mijn fortuin
zal na mijn dood onder mijn drie kinderen verdeeld worden; daarenboven weet gij
zowel als ik, dat zij nog twee rijke tantes hebben, waarvan zij moeten erven. Gij van
uw kant zult uw neef in staat stellen uw hofstede te beploegen zoals het behoeft, dat
is alles wat men u vraagt.
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Nu, wat die zaak van die Alice de Vriendt betreft, 't is waarlijk om mee te lachen
dat, sprak hij, terwijl hij naar Adolf keek, - en ik wil uw kleinneef zelfs het onrecht
niet aandoen daaraan te geloven. Verduiveld! Als men vijfentwintig jaar oud is en
de gelegenheid heeft zijn fortuin te maken in één dag, zou er wel iemand op de wereld
zot genoeg zijn om dat te weigeren? Verduiveld, riep hij uit, terwijl hij met de hand
op zijn dikke buik sloeg, - wat zou ik zelf geworden zijn dan, had ik in mijn tijd zo
dom moeten zijn! En De Waele trok zijn brede schouders op, terwijl hij Onkel Tiste
en de weduwe Ranson beurtelings bezag als had hij willen zeggen: Dat zou nu iets
geleken hebben, nietwaar? - Welaan, sprak hij voort, - 't verbond is dus gesloten en
geef mij de hand, mijn schoonzoon, zegde hij, zich naar Adolf omkerend.
De weduwe Ranson dwong haar zoon zijn hand in die van de pachter te leggen.
Deze stond recht.
- Onkel Tiste, sprak hij, de grijsaard de hand drukkend, - het is voor binnen een
maand en tracht gans hersteld te zijn. Hij drukte insgelijks de hand van de pachteres,
die hem tot aan zijn sjees, die Herman had ingespannen, vergezelde; zijn dochter
ging buiten achter hem, een onverstaanbare goedendag mompelend zonder iemand
te bekijken.
De Waele was vertrokken, de pachteres keerde terug in huis. Zij deed een teken
aan de meid; deze vertrok en sloot de deur. Alsdan keerde zij zich tot haar zoon die
opgestaan was, en op een gebiedende manier wees zij hem een stoel aan, die rechtover
zijn onkels zetel stond en beval hem zich weerom neer te zetten. Zij zelf nam er een
andere en plaatste zich tussen hem en oom. Er ontstond enige ogenblikken stilte. De
weduwe Ranson keek met gekruiste armen in het ontsteld gelaat van haar zoon, alsof
zij op zijn trekken had willen lezen, van welke zotheid, van welke geestesafwijking
hij toch wel mocht geslagen zijn geweest; de oude boer bezag hem insgelijks met
zijn groene en stijve ogen, waarvan het wit blonk onder het vizier van zijn zwarte
klak. De pachteres nam het woord:
- Sedert wanneer, vroeg zij aan haar zoon, terwijl zij haar stem zo kalm mogelijk
trachtte te houden, - sedert wanneer
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verkeert gij met die Alice de Vriendt?
- Sedert ongeveer drie maanden, was het bange antwoord.
- Gaat gij haar somtijds bezoeken op het hof van, haar ouders?
Adolf antwoordde, dat hij er somtijds 's zondags naartoeging.
- En haar ouders veroorloven u dát, hun dochter in hun eigen huis te komen
bezoeken?
De jongeling knikte met het hoofd ten teken van bevestiging. De weduwe Ranson
keerde zich met een zegepralend gelaat tot Onkel Tiste:
- Verstaat gij het nu, Onkel, sprak zij, - hoe alles gebeurt, ziet gij nu wie het zijn
die hem tegen ons aanzetten? Gij moet op hem niet vergramd wezen, sprak zij, haar
schouders optrekkend en haar zoon aanwijzend; - het is een kind; het zijn die De
Vriendts die hem in huis trekken, met het lokaas van hun fijne dochter, riep zij met
verachtende woede uit, die de oorzaak zijn van de verlegenheid, waarin hij u heden
heeft gebracht; maar wees gerust, ik ben gelukkiglijk op tijd verwittigd geweest en
ik belast mij met het herstellen van alles.
Daarop keerde zij zich tot haar zoon.
- Adolf, sprak zij, terwijl zij haar stem zo zacht mogelijk maakte, - luister naar
hetgeen uw onkel en ik u te zeggen hebben.
Adolf naderde haar.
De weduwe Ranson staarde hem gedurende een ogenblik aan, als scheen zij in
haar geest te zoeken, door welke machtige reden zij hem het best zou kunnen
overtuigen.
- Zie, sprak zij eindelijk; - gij zijt nu vijfentwintig jaar oud, gij zijt gezond, gij
hebt geen lastig werk te doen, 's zondags zijt gij altijd wel gekleed, alle dagen hebt
gij eten en drinken zoveel gij wilt, eindelijk, gij hebt alles wat gij zoudt kunnen
begeren om gelukkig te zijn. Welnu, indien er iemand u dat, alles kwam ontnemen,
zoudt gij tevreden zijn?
Adolf schudde het hoofd en bezag zijn moeder, niet verstaand tot welke besluit
zij wilde komen; deze hernam:
- Gij wilt met die Alice de Vriendt trouwen, nietwaar? Ik kan 't u niet beletten
aangezien gij meerderjarig zijt, maar zodra
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gij met haar zult getrouwd zijn, zult gij dezelfde weg inslaan van haar vader, die
bezig is met arm te worden, door al die nieuwe uitvindingen die hij op zijn akkers
heeft willen toepassen; gij zult daar een Mejuffrouw hebben die altijd zal moeten
schoon gekleed lopen, die niet zal willen werken, want zij is 't alzo gewoon. Aanhoor
mij wel, sprak zij. - Ik wil u spreken zonder toorn maar met onwankelbaarheid. De
dag dat gij met haar zult trouwen, zult gij voor de laatste keer uw voet in mijn huis
gezet hebben; nu zijt gij in aanzien, maar alsdan zal gans de wereld u verachten, want
gij zult arm zijn, aangezien zij u niets kan bijbrengen, en dat ik van mijn kant, dat
zweer ik, u volkomen zal onterven, en gij ook, nietwaar, Onkel Tiste?
- Bah! sprak de oude boer met enigszins bedwongen stem, ik ben toch nog niet
dood, zeker?
- Wel, God beware ons daarvan, antwoordde de pachteres hem met angst
aanschouwend!
Onkel Tiste zag er nors en kwaad uit. De weduwe Ranson keerde zich weer naar
haar zoon, al haar krachten inspannend om hem te kunnen overtuigen:
- En wat is het nochtans dat men u vraagt, herhaalde zij met indringende stem. Van wel te willen rijk worden! Ziedaar een groot fortuin, ziedaar de schoonste hoeve
van het dorp, ziedaar de dochter van een der aanzienlijkste boerenfamilies uit het
omliggende, ziedaar alles wat gij zoudt kunnen begeren om gans uw leven al uw
lusten te mogen voldoen, gij moet maar zeggen: ik wil, gij moet maar de hand
uitreiken en nemen, en gij zoudt weigeren! Maar jongen, gij kunt u toch niet voor
zinneloos uitgeven!
- Sacrebleu, riep Onkel Tiste uit, terwijl hij in zijn haar krabde en zijn ogen van
gramschap glinsterden, - als ik begin te denken dat ik heel mijn leven heb moeten
zwoegen om bijeen te zamelen, wat hij in een enkele dag kan winnen met alleenlijk
te zeggen: ik wil! en dat hij zou weigeren!...
De weduwe Ranson was rechtgestaan:
- Adolf, riep zij tot haar zoon, - vraag uw onkel vergiffenis, want hij heeft waarlijk
te veel goedheid voor u.
De jongeling was overwonnen, afgemat, hij zou om genade gesmeekt hebben.
Zonder te weten wat hij zegde, stond hij
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recht, enige woorden stamelend en wilde vertrekken. Zijn moeder riep hem terug.
- Hoe gaat gij uw achtermiddag overbrengen? vroeg zij. Terwijl Adolf zich
omkeerde, ten einde te antwoorden, zag hij door het venster twee mannen op het hof
komen, de weduwe Ranson volgde zijn blik en wierp een kreet van blijdschap uit,
het waren de zoon en de kozijn van boer De Waele. Zij traden in huis, de pachteres
ging hen tot in de keuken tegen. Het waren twee jonge boeren van rond de dertig
jaar, die er beiden zeer rood en wel te pas uitzagen. Zij kwamen op hun best gekleed
Onkel Tiste goedendag wensen en nadere kennis maken met hun aanstaande
schoonbroer en kozijn. Zij wilden niets aanvaarden, ook niet neerzitten, maar zij
kwamen Adolf halen om met hem een wandeling tot aan het dorp te doen. Het was
toch spijtig nietwaar, dat Onkel Tiste hen niet kon vergezellen: de geburen moesten
voorzeker al iets in de gaten hebben, daar zij over een uur de boer met zijn dochter,
beiden op hun best gekleed, hadden zien toekomen, en indien Onkel Tiste met hen
nu had kunnen uitgaan, hoe zouden ze gekeken hebben in het dorp, hé! van de zaak
zo gauw beslist te zien? Het is niet tevergeefs dat men zou gezegd hebben dat het
vooruitging, wanneer de De Waeles het in 't hoofd kregen zich met iets te willen
bemoeien! Maar nu, aangezien Onkel Tiste zich toch niet kon verroeren, zouden zij
zich vergenoegen met hun drieën in de bijzonderste herbergen van het dorp rond te
gaan en wees maar zeker, dat zij wel van hen zouden doen spreken!
Daarop wensten zij Onkel Tiste en de weduwe Ranson de goedendag, en vertrokken
met Adolf. Triphon de Waele was niet mis op geweest als hij gezegd had, dat de
geburen reeds iets moesten vermoeden, want toen zij buitenkwamen, bemerkten zij
hier en daar langs de weg vrouwen en jonge meisjes, die over de hagen of vóór de
hekkens van de hoeven het hoofd samenstaken. De Waele en zijn neef waren uitermate
trots over de nieuwsgierigheid die zij verwekten; zij stapten met het hoofd en de
schouders achterovergehouden. Adolf, die tussen hen ging, zag er integendeel bleek
en verslagen uit. Zijn geest was gans verward; hij had willen alleen zijn. Hij gevoelde
pijnlijk zijn eigen zwakheid van karakter
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en had zich willen verzetten tegen hetgene dat volbracht was, maar hij kon niet, de
wil van anderen woog op hem als een zwaar juk... en Alice! Alice, die hem die
achternoen als naar gewoonte zou verwachten en die hij niet meer zou weerzien! Oh
neen, bij haar mocht hij niet meer terugkeren, zijn moeder, zijn onkel hadden hem
te veel bedreigd.
Intussen waren de drie jongelieden in het dorp aangekomen, alwaar het grote
nieuws der trouwbeloften van Adolf en Elodie de Waele hun reeds voorafgegaan
was. Zij traden binnen in een herberg, waar de waard en zijn vrouw hen met
overbeleefdheid aanvaardden. Verduiveld! het was toch wel de moeite waard zeker,
en zulke trouwen zou men hedendaags maar weinig in het dorp meer zien! Ook waren
Triphon de Waele en zijn neef ten hoogste verrukt over de eer die hun geschiedde,
en wel ertoe geschikt om met vreugde de merkwaardige gebeurtenis te vieren. Triphon
wilde volstrekt met wijn beginnen trakteren; zijn neef trachtte hem dit te ontraden:
- Laat ons liever wachten tot t'avond, sprak hij, - en eerst enige pinten bier drinken.
Achter hen waren er in de herberg enige vrienden en kennissen binnengekomen;
het waren boerenzoons met baardeloze en opgeblazen aangezichten, of jongelingen
van binnen het dorp, wier ouders, 't zij bakkers of winkeliers, de leveranciers van de
een of andere der partijen waren, en eindelijk een paar schuimlopers, die, met een
misvormd hoedje op het oor en de pijp in de mond, hun zondagsverveling van de
ene herberg naar de andere droegen en niets anders zochten dan de gelegenheid om
voor niets te mogen drinken. De twee jonge boeren waren ten hoogste verrukt; nooit
hadden zij gedacht dat zij zoveel vrienden telden. De Waele had een reiske pinten
gevraagd voor heel de sociëteit; intussentijd gingen de boerterijen hun gang.
Verduiveld, wat vermaakten zij zich toch met het glas in de hand! Zij naderden de
ene na de andere tot bij de jonge boeren en elk van hen wist daar zijn woord te zeggen.
Zij nepen al lachend Adolf in de schouders en toonden hem in de hoek achter het
portaal een rode en blozende boerenzoon, die daar met zijn lief, de ene hand op haar
schouders, de andere op haar knieën gelegd, al fluiste-
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rend zat te vrijen; dan sloeg er een van hen een gelegenheidsklucht uit, en allen
begonnen te schateren van 't lachen. De arme Adolf, in het midden van al dit gewoel,
zat droevig en stilzwijgend. Zij bezochten alzo de voornaamste herbergen van het
dorp, vergezeld door een hoop schuimers, die zij, zoals men ter streke zegt,
onderhielden van drank. De Waele en zijn neef konden geweldig veel drinken zonder
zat te worden; maar Adolf, cie de drank niet gewend was, gevoelde zijn hoofd draaien.
Men was begonnen met hem uit te lachen omdat hij bijkans niets dronk; dan, om
zich een houding te geven, ledigde hij zijn glas; het denkbeeld van Alice, die nu
vruchteloos naar hem wachtte, had hem hoe langer hoe meer gekweld en hij had
geëindigd met te drinken, gelijk de anderen, om zijn verdriet te verdrijven.
Het was in zulke gesteltenis dat zij rondom negen uur 's avonds in een herberg
binnenkwamen, die zij nog niet hadden bezocht. De Vriendt zat er aan tafel met een
van zijn geburen te praten. In den eerste zag Adolf hem niet, maar Triphon de Waele,
die hem bij het inkomen had ontwaard, wees hem deze al schimpend met zijn vinger
aan.
Bij het zicht van de vader van zijn geliefde, die hem een droeve en ernstige blik
toewierp, gevoelde Adolf de valse vrolijkheid, die hem tot dan toe opgehouden had,
volkomen verdwijnen en zijn hevige smart kwam hem weerom bitter op. De Vriendt
had daar zoëven het nieuws van de trouwbelofte tussen Adolf en Elodie de Waele
vernomen en hij, die de jongeling kende, begreep wel hoezeer men hem had moeten
kwellen, om hem tot een toestemming te kunnen dwingen. Adolf nochtans was tot
bij hem genaderd en wilde hem al de smart kenbaar maken, die hij had uitgestaan;
alle spoor van dronkenschap was bij hem volkomen verdwenen, maar de goedhartige
pachter kwam zijn woorden voor. - Ik begrijp zeer wel, zegde hij, met zachtheid, wat er gebeurd is, want lang reeds ken ik uw Onkel Tiste; ik ben hoegenaamd op u
niet vergramd en wat Alice betreft, wij zullen beproeven het kind ten beste te troosten.
- O! smeekte Adolf, terwijl hij de hand van De Vriendt in zijn beide drukte, - zeg
haar toch wel dat ik haar steeds blijf beminnen en dat ik ook voor haar zoveel moet
lijden!
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Met tranen in de ogen drukte hij nogmaals de hand van de pachter, terwijl De Waele
en zijn neef, ziende welke wending het gesprek begon te nemen, hem wegleidden
en De Vriendt een verachtende blik toewierpen.
Wanneer zij buiten waren, beraadslaagden zij gedurende enige ogenblikken of zij
nog elders zouden binnengaan; maar Triphon de Waele verklaarde eindelijk, dat hij
niet meer kon drinken en, daar het reeds laat in de avond was, besloten zij elk naar
zijn woning terug te keren; Triphon ging met Adolf, omdat zij dezelfde weg te volgen
hadden, en de neef, die langs de andere kant van het dorp woonde, vertrok alleen.
Enige stonden nadat zij de herberg hadden verlaten, kwam De Vriendt er insgelijks
uit en volgde de weg naar zijn hoeve.
De Vriendt was een man van omtrent de vijfenveertig jaar, die, zowel uiterlijk als
zedelijk, weinig geleek aan andere boeren. Dezen minachtten hem meestendeels. De
Vriendt beminde de vooruitgang; zijn landbouwbegrippen waren dezelfde niet van
die zijner geburen, zijn werklieden ontvingen een redelijke daghuur en waren goed
gevoed.
Dit was reeds genoeg om door de andere boeren verfoeid te worden.
Wat! een uitgeschudde boerenzoon zou in de gemeente nieuwe landbouwstelsels
brengen en een levenswijze invoeren, gelijk zij er nog nooit een gezien hadden, en
dat wanneer de rijkste pachters in 't omliggende nog altijd de overleveringen van hun
voorouders volgden! Maar werd hij gehaat door degenen die hem benijdden, zij
integendeel die met hem leefden beminden hem zeer; hij was een vader voor zijn
werklieden. De edelmoedigheid van een groot hart glansde op zijn eerlijk en open
gelaat. Toen hij vijfentwintig jaar telde, was hij gevlucht met haar die hij beminde,
omdat men haar wilde dwingen een huwelijk aan te gaan, dat haar afkeer inboezemde.
Hij schaamde zich niet over hetgene hij gedaan had; hij vroeg aan haar ouders of zij
in hun huwelijk wilden toestemmen en wanneer dezen onwederroepelijk hadden
geweigerd, ging hij met haar in den vreemde wonen; hij werkte voor haar en voor
het kind dat zij ter wereld bracht; haar ouders stierven, zij was volkomen onterfd.
Daar er alsdan geen hinderpalen aan hun huwelijk meer bestonden,
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trouwden zij en Alice, hun dochtertje, werd gewettigd. Zij keerden terug naar hun
geboorteplaats en vestigden zich eerst op een klein hofstedeken, vanwaar zij, na
enige jaren vruchtbare arbeid, op die kwamen wonen welke zij nu beploegden. Alice
was hun enig kind en zij beminden haar tederlijk. Zij had pas de twintig jaar bereikt
en alhoewel zij om zo te zeggen zonder fortuin was, hadden reeds vele rijke
boerenzoons haar ten huwelijk gevraagd. Alice was het schoonste meisje van het
dorp en talrijk waren ze, die haar innig bewonderden. Zij nochtans wilde geen enkele
aanhoren: zij beminde Adolf en haar ouders, die haar liefde goedkeurden, koesterden
de vaste hoop haar met de zachte en vreedzame jongeling gelukkig te zien.
Wanneer De Vriendt in zijn woning terugkwam, vond hij zijn dochter ontroerd,
omdat zij van gans die achternoen Adolf niet had gezien, en de moeder bedroefd
over het verdriet van haar dochter. In weinige woorden vertelde hij hun het gebeurde
en poogde zijn dochter te troosten. Alice sprak geen woord, doch zij verbleekte en
haar lieflijke ogen stonden verschrikt op haar vader gericht. De moeder voegde haar
vertroostingen bij die van haar man en beiden poogden de smart van hun dochter te
verzachten, door haar voor te houden, dat Adolf van zijn zijde door die scheiding
leed, doch zij gelukten er alleenlijk in haar te doen wenen. Helaas! de brave lieden
spraken met weerzin, want zij wisten ook wat een ongelukkige liefde kan doen lijden.
Enige dagen waren verlopen; de oogsttijd naderde. Op Onkel Tistes pachthof
heersten die vlijt, dat gewoel, welke terzelfder tijd het oogsten, het vertrek van een
oude meester en de instelling van de nieuwe teweegbrengen. Nu was het algemeen
gekend: Adolf Ranson trouwde met de rijke Elodie de Waele. Onkel Tiste zou met
Amelie in zijn huizeken bij de kerk gaan wonen, dezelfde dag dat de nieuw
getrouwden voorgoed in bezit van de hofstede zouden treden. Ter gelegenheid van
deze bruiloft, die juist met het eindigen van de inoogsting moest overeenkomen,
zouden er aan de vrienden en families feesten en vermaken zonder weerga aangeboden
worden. De dorpsmuziek, waarvan Adolf deel maakte, zou 's avonds aan de
jonggetrouwden een serenade komen geven,
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met fakkeltocht, had boer De Waele besproken, hij hield daar bijzonder aan; en de
schoolmeester, een van Adolfs vrienden, had een heildicht gemaakt, dat hij hun zou
komen aflezen. Alleenlijk zou men niet dansen, mijnheer de pastoor had het streng
verboden.
Intussen arbeidde men vlijtig op de hoeve van Onkel Tiste en de werklieden, die
Adolf reeds als hun meester aanzagen, bewezen hem al de onderdanigheid, die zij
vroeger aan de boer verschuldigd waren. Adolf was de vrolijke jongeling niet meer,
die zij eertijds gekend hadden; hij lachte zelden en was immer ernstig en stilzwijgend,
hetgeen de dienstboden toeschreven aan de menigvuldige zorgen, die zijn nieuwe
toestand hem bijbracht; zij echter bedrogen zich hierin. Adolf was niet alleen ernstig,
maar somber, grammoedig. Zijn wankelbaarheid, zijn zwakheid van karakter, maakten
allengs plaats voor een hardnekkig geworden gedachte: met Elodie de Waele niet
trouwen.
De zondag na die der verloving was hij met zijn moeder en zijn zuster bij De Waele
op een groot boerengastmaal uitgenodigd geweest. Gans die achternoen had hij daar
nevens Elodie aan tafel gezeten, zonder dat hij haar een woord, noch zij hem een
blik toegestuurd had, en gedurende gans die tijd had hij aan Alice gedacht en aan de
vreugdevolle achtermiddagen, die zij nog onlangs samen overbrachten. O! wat had
hij daar geleden! - Reeds twintigmaal was hij op het punt geweest naar de hoeve van
De Vriendt te lopen en Alice om vergiffenis te smeken; reeds had hij er zich 's avonds
eens naartoe begeven, maar als hij halverwege gekomen was, hadden zijn aarzelingen
hernomen. Hoe zou hij door Alice aanvaard worden? Moest zij hem nu niet verachten!
O! zouden de jagingen van zijn hart alleen hem wel toelaten tot zover te geraken?
En dan was het denkbeeld van de woede van zijn Onkel Tiste en zijn moeder zich
dreigend vóór hem komen plaatsen en hij was al wenend teruggekeerd.
Nochtans, geruchten liepen in het dorp: Alice de Vriendt was ziek. Sommigen
beweerden dat zij stierf uit liefde voor Adolf, anderen, dat een vliegende tering haar
had aangerand. Toen de jongeling deze droevige tijding vernam barstte al zijn zolang
bedwongen smart in tranen en snikken uit. Hij
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ging tot bij zijn moeder en smeekte haar het leven en de gezondheid terug te schenken
aan diegene, die hij beminde, door hem met haar te laten trouwen; maar zij lachte
met hem en vroeg hem of hij zinneloos geworden was van met een vrouw te willen
trouwen, die door een vliegende tering was aangetast. Haar weigering vertoornde
ten hoogste Adolf en hij zwoer haar met glinsterende ogen, dat hij niet zou trouwen
met die Elodie de Waele, welke hij verafschuwde, terwijl zij die hij beminde lag te
sterven. De weduwe Ranson liet hem zeggen en trok haar schouders op; hij was eens
kwaad, maar het zou wel overgaan, zij wist ook welke invloed zij op hem bezat.
Onkel Tiste nochtans, die sedert zijn geraaktheid geen volle gezondheid meer had
herkregen, gaf sedert enige dagen tekens van grotere lichaamsontsteltenis. De weduwe
Ranson werd ervan verwittigd; zij kwam toegelopen. Ditmaal had zij het voorgevoel
dat Onkel Tistes einde nakend was en deze mening werd ook bekrachtigd door de
geneesheer, die geroepen was geweest. Onkel Tiste zou niet meer genezen. Volgens
's dokters voorspelling kon hij het nog een maand, misschien twee, uithouden,
misschien ook schielijk sterven. Een algemeen en zonderling gerucht liep de gebuurte
rond; dezelfde avond dat Onkel Tistes toestand ineens zoveel verergerd was, had
men een man, als een heer gekleed, beweerde men, tersluiks langs achter op het hof
zien komen. Hij was daar ten minste wel twee uren in huis gebleven. De duisternis
had de geburen belet de bezoeker te kunnen herkennen, wanneer hij aangekomen
was; maar zij hadden zich achter de haag verborgen in de hoop van hem terug te zien
keren. Hun verwachting was teleurgesteld geweest, want hij was vertrokken langs
het grote hekken dat op straat gaf. Een gebuurmeid had hem in haast zien
buitenkomen, vergezeld, zegde zij, van een vrouw die hem uitleidde en die niemand
anders zijn kon dan Amelie, maar toch was het haar ook vooreerst onmogelijk geweest
hem te herkennen; maar zij was spoedig een zijwegel ingelopen, die zij wist uit te
komen op de baan die de heer volgde en daar, achter een mesthoop verscholen, op
het punt waar de weg enigszins opklimt, had zij zich ter aarde neergebukt wanneer
zij hem zag naderen en
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in die houding had zij het hoofd en de schouders van de voetganger, die een weinig
boven de zwevende toppen der korens uitstaken, zich in donker silhouet op de nog
in het westen halfklare gezichtseinder zien aftekenen, en dan had zij gemeend, doch
was er niet heel zeker van, de nieuwe notaris van het dorp herkend te hebben.
De weduwe Ranson was ten hoogste verwonderd en verlegen wanneer haar de
geburen dit nieuws meedeelden; zij ondervroeg Amelie, haar zoon, de dienstboden
van de hoeve, doch het was haar onmogelijk nadere inlichtingen te verkrijgen. De
weduwe Ranson werd benauwd en nu dat zij wegens de gezondheidstoestand van
haar Onkel zekerheid had, besloot zij het huwelijk van haar zoon te verhaasten, opdat
eerstgenoemde, vooraleer hij kwam te sterven, de voldoening hebben zou, zijn bevelen
volbracht te zien; anders vreesde zij dat hij in een ogenblik van gramschap, de neef
die hem had durven tegenstreven, mocht onterven en haar terzelfder tijd. Zij begaf
zich onmiddellijk naar de hoeve van De Waele en deelde de pachter het gewichtige
nieuws mee. Zij besloten aanstonds, met gemeenzaam akkoord, dat de bepaling van
het huwelijk veertien dagen zou vooruitgeschoven worden. Het was nu de dertigste
juni; de geboden zouden 's zondags nadien uitgeroepen worden en de dag van de
bruiloft werd onherroepelijk op de woensdag, twaalfde juli, vastgesteld. Bij het
terugkeren verwittigde de pachteres hiervan haar zoon. Deze antwoordde niet; hij
verstond het misschien niet; meer dan ooit scheen hij bekommerd. Hij had die
achtermiddag een van De Vriendts knechten ontmoet, die hem gezegd had dat Alice
erg ziek was en dat men zelfs voor haar leven vreesde.
De nacht was gekomen, heerlijk van reine frisheid na een brandende dag. De
zonsondergang had achter zich dat vluchtend en twijfelachtig licht gelaten, dat de
bomen als reuzen en de korenvelden als oneindige vlakten doet uitschijnen. Een
onvattelijke en geurige damp, zachte menging van bloeisels en koele avonddauw,
zweefde in de lucht; die volkomen rust van de natuur was groots en solemneel, geen
enkel korenaartje bewoog, geen kreet, geen zucht lieten zich horen; de maan in het
oosten rees helder en breed achter de hoge bomen
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op. Alles sliep op de hoeve van Onkel Tiste. Amelie alleen, die de weduwe Ranson
aan het ziekbed van de pachter had vervangen, waakte nog.
Adolf, ten prooi aan een onverdraaglijke onrust, had zich de laatste gans gekleed
neergelegd; sedert vele dagen hadden hem reeds slaap en vrede gevlucht. Hij dacht
aan Alice. - Hij zag de tranen haar lieflijke trekken verslensen, de sombere ziekte
haar bekoorlijk lichaam uitmergelen. Hij wendde en keerde zich pijnlijk in zijn bed,
waarop door zijn vensters een zilveren straal van het maanlicht viel. Hij kon het niet
langer meer uithouden en stond op; hij keek door het venster, de maan blonk helder
aan de grijze hemel, hij opende de keukendeur, hij ging buiten. Een onweerstaanbare
aantrekkingskracht leidde zijn stappen naar de hoeve van De Vriendt. Wat ging hij
er doen? Hij wist het niet, maar hij ging. De gebogen korenaartjes in de ommedraai
van de wegels raakten zijn koortsig aangezicht aan; de maan tekende langs de velden
zijn vluchten ge en reusachtige schaduw af; zijn ademhaling was beklemd, zijn
voorhoofd bedekt met zweet. Hij geraakte er eindelijk. In de blanke manestralen zag
hij het door zijn bomen overschadigde blanke huis met zijn dichtgesloten
vensterluiken. Zijn hart klopte hevig, hij bleef staan. Zijn ogen vestigden zich
beurtelings op al die voorwerpen, die hem zo bekend waren, en nochtans het scheen
hem nu als was hij daar een vreemdeling. Hij aarzelde: zou hij durven binnentreden?
Zou hij niet? Zijn hand vatte de sleutel van 't heksken. Het was open; hij trad binnen.
De wachthond, die hem herkend had, kwam al kwispelstaartend zijn hand likken,
terwijl hij in stilte tot de woning naderde. Een bleek licht schemerde door de spleten
van de vensters; - hij keek. - Zijn angstig oog ontwaarde vrouw De Vriendt, die, met
haar hoofd tussen beide handen gezonken, in het midden van de kamer neerzat; - hij
luisterde. - Een gedoofde weeklacht kwam zijn oor treffen. Hij sprong naar de deur
en klopte. Na enige ogenblikken ging zij open. Daar stond De Vriendt, gans in tranen.
Adolf vroeg hem met schorre stem waar Alice was. Het snikken versmachtte het
antwoord van de pachter. Adolf ijlde verwilderd in de kamer en daar zag hij het jonge
meisje
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op haar sterfbed liggen, zo schoon, zo prachtig in de dood, dat het hem nog onmogelijk
was de afgrijselijke waarheid te begrijpen. Hij nam haar bevend bij de hand. Zij was
reeds koud en stijf. Een huiverige rilling doorliep zijn aderen, zijn haren rezen te
berge; een hartscheurende kreet barstte uit zijn boezem en hij stortte in bezwijming
op de sponde van de dode neer. De dageraad brak aan, iemand klopte op de deur. De
Vriendt ging opendoen en twee mannen, twee werklieden van Onkel Tiste, kwamen
binnen. Zij waren op zoek naar Adolf; Onkel Tiste was daar zoëven gestorven. Zij
naderden de jongeling. Zonder de minste tegenstand te bieden, liet hij zich meeleiden.
Zij gingen buiten. De ganse natuur was schitterend van kalmte en prachtig. Een
eenzaam vogeltje op een boom vervulde de weergalmen van de morgenstond met
zijn melodische tonen. Adolf bleef het onbeweeglijk aanstaren; een vreemde
onuitsprekelijke glimlach zweefde om zijn lippen; hij scheen als een stem van de
hemel te aanhoren; een gesmoorde zucht ontglipte zijn beklemde borst en zijn armen
strekten zich krampachtig naar de wonderbare zanger uit. Het vogeltje vloog heen.
De twee mannen namen de jongeling bij de hand om voort te gaan. Hij wilde niet. Zijn wijde ogen bleven starend in het onbestemde gericht. Zij trokken hem eindelijk
mee en vervolgden met hem hun weg. Zij kwarnen aan het pachthof van Onkel Tiste;
de dag was verschenen.
In de kamer, waar de bleke dode op zijn bed lag, waren tegenwoordig de weduwe
Ranson, Jozefine, Amelie en de notaris belast met het openen van het testament. Adolf trad binnen. - De notaris, kalm en solemneel, las het voor. Het bevatte slechts
één regel: Amelie was enige en algemene erfgename van gans het fortuin van Onkel
Tiste.
Een schimpende, knersende schaterlach barstte los; de aanwezigen keerden zich
verschrikt om. Daar stond een man, met verwilderde ogen, de mond door een
afgrijselijke spotlach gewrongen, de ineengekrompen en dreigende hand bevend naar
de hemel uitgestoken.
Het was Adolf hij was zinneloos.
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Broeder en zuster
Zij keek, half over het portier gebogen, door het open venstertje, als de trein in het
station aankwam. Hij stond haar af te wachten; doch eerst herkende hij haar schier
niet meer. Het was zolang geleden dat zij elkaar gezien hadden. Hij nam haar
vriendelijk bij beide handen, terwijl zij blozend en glimlachend van de
spoorbaanwagen stapte, en kuste haar bewogen op beide haar wangen. Zij zag er zo
goed uit, sprak hij. Hij droeg haar pakje in de hand en leidde haar tot aan zijn rijtuig,
dat naar hen stond te wachten. Zij namen plaats nevens elkander. Dáár zaten zij nu
nog bijeen, de broeder en de zuster, na zulke lange scheiding. Enige grijze haren
doorkruisten reeds als zilverdraadjes zijn zwarte lokken; zij kwam slechts in de bloei
des levens. Zij was ook lang en slank van gestalte zoals hij, doch iets kleiner; zij had
ook donkerbruin haar, bruine ogen, en op haar aangezicht iets zachts en liefelijks,
dat thans onder de indruk van haar gevoelens in een weemoedvolle glimlach scheen
te versmelten. Van het verleden werd niet gesproken; hij vroeg haar niet, waarom
zij sinds tien jaren niet eens bij hem gekomen was, niet eenmaal had geschreven; hij
zei haar enkel, dat hij zo gelukkig was haar terug te zien en zij zo verschoond en zo
veranderd was, dat hij haar nimmermeer herkend zou hebben. Hij sprak haar ook
van Tante, die gestorven was, en vroe of deze gedurende haar ziekte veel had geleden.
Een stile traan schoot langzaam in haar oog.
- O! zoveel! zuchtte zij. Zij bleven beiden een wijl stilzwijgend en lieten hun blik
langs weerskanten van de weg over het landschap drijven, terwijl het open rijtuig
hen door de zachte avondschemering naar hun woning voerde. Zij dacht aan Tante,
die zij zo bemind had en die voor haar steeds zo goed was geweest; aan Tante, die
zij wellicht nooit zou

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 4

30
verlaten hebben, had deze nog mogen leven. En hij dacht ook aan zijn eenzame en
treurige levenswijze, en of zijn zuster het bij hem wel gewoon zou kunnen worden.
Zij kwamen met de duisternis te M... aan, het dorp waar René woonde. Sinds de dood
van vader was zij thuis niet meer geweest. Hij leidde haar op de kamer, die hij voor
haar had doen bereiden, en wees haar de kast en de commodes aan, waarin zij haar
klederen kon leggen. - Hier was het steeds uw vertrek, sprak hij, - als gij kind waart.
Zij glimlachte bewogen en stak een binnendeurken open, en terwijl een traan van
zachte ontroering haar oog schielijk verduisterde: - En hier was het de kamer van
Moeder, antwoordde zij. Zij zagen elkander met aandoening aan. Hij leidde haar
door al de plaatsen van het huis en zegde, dat zij alles volgens haar zin zou mogen
schikken. En zij bedankte hem erkentelijk en dacht, dat hij toch goed was voor haar.
Laurence had zich nimmer tot haar broeder aangetrokken gevoeld. Dat kwam ook
wel gedeeltelijk, omdat zij hem zo weinig gekend had. Vroeger, als nog hun beide
ouders leefden, was René bij zijn oom in stad gaan wonen, om aldaar de leergangen
van een school te volgen. Zij was dan nog zeer jong en aan haar kinderspelen had
hij alleen in de vakanties bij tussenpozen deelgenomen. Hij was teruggekeerd naar
huis omtrent de ouderdom van twintig jaar, en zij had zijn plaats bij Oom vervangen,
om zoals René ook haar opvoeding in stad te bekomen. De jaren waren verlopen en
later hadden zij elkaar slechts in de vakantie of op sommige bijzondere dagen gezien.
Hij was ook reeds een man geworden toen zij nog een kind was.
Oom was intussen gestorven. Eens had Laurence vernomen dat René ging trouwen.
Dit had Mama haar klagend gezegd, want zij en Papa waren er hevig tegen, omdat
het meisje zo tenger van gezondheid was, en de tering, zei men, reeds twee van haar
zusters weggenomen had. Dit huwelijk echter was nimmer aangegaan. Het meisje
was vroegtijdig, gelijk haar zusters, aan een vliegende tering gestorven. Over dit
alles had Laurence met haar broeder nooit gesproken, want zij gevoelde zich te
vreemd bij hem. Moeder stierf en Vader
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volgde kort op haar. Laurence ging alsdan juist haar laatste jaar naar school. De
gemeenzaamheid van hun smart scheen, ditmaal tenminste, de betrekkingen van
broeder en zuster nauwer te moeten toehalen. Doch neen; Laurence zocht haar troost
bij Tante, die voor haar als een tweede moeder werd, en René bevond zich meer en
meer afgezonderd en alleen. Verbitterd over de verlatenheid, waarin hem zijn zuster
liet, had hij eens in een aanval van misnoegde droefheid op bitsige toon zijn spijt en
ontevredenheid aan Tante uitgedrukt, in tegenwoordigheid van Laurence. Daarop
was deze wenend in Tantes armen gevallen, en Tante had haar partij gekozen en haar
verdedigd, en gezegd dat zij bij haar mocht blijven wonen. Dit had Laurence gedaan
en sedert, alhoewel broeder en zuster niet in open vijandschap leefden, hadden zij
elkaar nooit meer bezocht. René bleef gans alleen in het vaderlijk huis en zette de
aanzienlijke handel van zijn ouders voort. Tante stierf - René verbande alle gramschap
uit zijn hart en, het verleden vergetend, schreef hij aan zijn zuster een brief, haar
vragend om bij hem te komen wonen. En Laurence had de woning verlaten, waar zij
in het stille gezelschap van haar goede Tante zulke reine en vreedzame dagen gesleten
had, en was, met een gevoel van dankbaarheid en zelfverwijt jegens de broeder, die
zij zo verwaarloosd had en die haar thans nog zo toegenegen was, het oude vaderlijk
huis terug komen bewonen.
Het waren dagen vol aandoening en zoete herinneringen, die eerste, welke Laurence
nu weer op de plaats, waar zij geboren was, kwam overbrengen. Dáár sprak haar
alles nog van haar kinderjaren. In de diepte der kasten, waarvan zij de inhoud in orde
bracht, vond zij haar oude boeken terug, van in de tijd nog dat zij bij de nonnekens
schoolging. Dáár hing nog aan de muur achter de deur een oud met verslenste bloemen
versierd hoedje, waarvan de vorm haar thans deed lachen, maar dat naar de laatste
mode was, toen zij het gedragen had. Dáár zag zij met ontroering, toegevouwen in
een lade alleen, haar door de jaren geel geworden wit eerste communiekleed nog
liggen, door Moeder zorgvuldig be-
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waard. Ook in de tuin prijkten nog, schitterend tussen de erwten- of saladebedden,
enkele struikjes kapucijnen of juffertjes-in-'t-haar, steeds overblijfsels van die welke
zij daar eens in parkjes gezaaid had; en de bijeen staande magnolia's, door hun
halfronde bank omringd, aan de voet waarvan zij zich herinnerde een scheutje
geiteblad geplant te hebben, stonden nu van de geurige ranken van deze plant tot in
hun takken omstrengeld.
René wees haar in de fabriek de nieuwe stelsels aan en de vergrotingen die hij
sinds Vaders dood had aangebracht. Dáár en in de magazijnen arbeidden nog enige
van de oude werklieden, die zij er steeds gekend had: - O Mejuffrouw Laurence!
Wat geluk u terug te zien! en wat zijt gij groot geworden en veranderd! riepen zij
verwonderd uit. - En zeggen, voegde een oude meid erbij, terwijl zij met verbazing
haar handen samensloeg, - dat ik ze nog, och Here! zo klein in mijn armen heb
gedragen!
Laurence stelde belang in alles wat zij zag, en René vond er behagen in haar in
alle plaatsen rond te leiden, om haar vreugde en nieuwsgierigheid te zien.
- En Mietje hebt gij ook nog, sprak zij, naar de zwarte merrie wijzend, toen zij de
paardestal binnentraden. René knikte bevestigend en zegde, dat hij nu drie paarden
hield, omdat er zoveel te vervoeren was. Een jong katje kwam strelend tussen hun
benen gedrongen. - Och, Taine! riep het meisje vreugdig uit en boog zich neer om
het diertje te vatten. René glimlachte: - Taine is zolang dood, sprak hij, het katje
opnemend, dat haar ontvlucht was en het haar in de handen gevend, - maar dit is er
nog een jongsken van.
Laurence werd het aldra gewoon in haar nieuwe levenswijze. Dat brede buitenleven
deed haar goed, zij die zolang in een donkere stad opgesloten was geweest. Die
vroege wandelingen rond de tuin, in de frisse morgenlucht, deden haar wangen
roosachtiger blozen, haar ogen levendiger blinken. Zij was niet zonder een gevoel
van vrees bij de broeder gaan wonen, die zij bijna als een vreemdeling aanzag, doch
hij bewees haar zoveel goedheid en scheen zo gans zijn genoegen in haar
tegenwoordigheid te vinden, dat
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zij zich reeds van in de eerste dagen voelde gerustgesteld. Het waren aangename
stonden, die welke zij met hem alleen in zijn uitspanningsuren mocht overbrengen.
Dat was gewoonlijk's avonds, na het werk in de fabriek. Dan gingen zij, hun maal
gedaan, en de werklieden vertrokken, zich neerzetten in de tuin op een bank, onder
het lommer van een boom. Dáár spraken zij vertrouwelijk van vroegere jaren, van
oude vrienden, bij het aanhoren van 't eentonige lied van de krekels in het gras, bij
't genieten van het rustig avonduur. Somwijlen ook bleven zij sprakeloos, het oog
gevestigd op de gouden zon, die onderging tussen de verre bomen, de gedachten
meegesleept in 't zingend geschater der heen en weer vliegende ende zwaluwen in
het schemerlicht. Somwijlen nog, doch zelden, bleven zij in huis. Dan zette Laurence
zich aan het klavier, en haar hand, als instinctmatig, opende weldra het muziekboek
op de bladzijde van het een of ander oud vergeten liedje van hun kindsheid. O zoete
herinneringen van 't verledene! Dan zong hij met ontroerde stem 't naïeve deuntje,
terwijl haar vingeren, traagzaam zwevend over de toetsen, hem zachtjes begeleidden,
en dan zagen ze nog beiden, in lang verlopen en gelukvolle dagen, hun jeugdige
makkers, hun vrolijke neven en nichten terug, die in vakantietijden bij hen kwamen,
en lachend en zingend, met hen dansten op 't groen pleintje vóór de deur bij
zonsondergang, terwijl het avondklokje klepte op de toren, terwijl de zachte stem
van Moeder hen kwam roepen voor het avondmaal. En dan zwegen zij opnieuw en
zaten enige stonden te peinzen, elk in zijn herinneringen verdiept. Een broederlijke
zoen kwam elke avond hun wederzijdse genegenheid bezegelen, vooraleer zij zich
ter rust begaven.
René had aan Laurence gevraagd, of zij zich met zijn huisbestuur wilde bemoeien
en zij had het aanvaard. Dit was een blijk van vertrouwen, waarvoor zij hem dankbaar
was. In korte tijd wist zij door haar zorgen de woning dit levendig voorkomen te
geven en haar broeder die duizenden kleine genoegens te verschaffen, welke alleen
een minzame vrouwenhand bijbrengen kan. - Laurence, vroeg hij haar soms als zij
vertrouwelijk, te zamen spraken, - spijt het u niet dat gij naar hier zijt gekomen? En
zij antwoordde: - O neen, en
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zegde dat hij voor haar zo goed, en zij bij hem zo gelukkig was. Hij glimlachte alsdan
tevreden, doch herhaalde dat het leven hier zo eenzaam was en vroeg haar nog of zij
niet zou begeren enige kennissen of vriendinnen te ontvangen: - Ik zou ze uitnodigen,
sprak hij, - om van tijd tot tijd enige dagen bij u te verblijven. Maar Laurence
antwoordde hem telkens dat zij weinig vrienden telde, daar zij bij Tante ook zeer
afgezonderd geleefd had. Het enige vermaak, dat zij buitenshuis somtijds genoot,
was van met haar broeder in zijn open rijtuig in het omliggende een uitstapje te doen,
om nog eens al de oorden te bezoeken, waar zij in haar kinderjaren geweest was.
René had aan Laurence gezegd dat hij een vriend bezat, Leon Duval genaamd, die
hij gewoonlijk ieder jaar voor enige tijd bij zich uitnodigde, doch dat hij ditmaal van
gedacht was hem voor niet langer dan één dag te vragen, daar hij vreesde dat zijn
aanwezigheid haar misschien zou onaangenaam zijn. Laurence antwoordde daar
vooreerst niets op, doch meende in de woorden van René een verborgen spijt te
ontdekken. Zij dacht ook dat het haar niet toekwam de broeder, die voor haar zoveel
deed, van een gezelschap te beroven, waaraan hij scheen te houden, en welke ook
haar inwendige gevoelens over een dergelijk bezoek zijn mochten, bad zij hem met
oprechtheid juist te handelen voor zijn vriend alsof zij daar niet was, en voegde erbij
dat hij die zijn vriend was, haar ook geenszins mishagen zou. René kon zijn vreugde
niet verbergen bij zulke goede woorden en bedankte haar erkentelijk, en zij voelde
zich ook gelukkig zijn inwendig verlangen zo wel begrepen te hebben.
Laurence was na het middagmaal op de bank onder de magnolia's gaan zitten,
terwijl René aan zijn bezigheden bleef. Milan, haar broeders jachthond, lag slaperig
en lui vóór haar voeten uitgestrekt. Zij was daar sinds enige tijd aan 't lezen, toen
haar aandacht verstrooid werd door een geluid van stemmen en voetstappen, die tot
haar schenen te naderen. Zij richtte het hoofd en ontwaarde met enige verbazing een
in het zwart geklede jonge heer, die, door haar broeder vergezeld, zich wendde tot
de plaats waar zij zich bevond.
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Zij dacht dadelijk dat dit de vriend zou zijn, waarvan René haar gesproken had.
Laurence had haar boek gesloten en was opgestaan, terwijl de jonge heer, zijn hoed
in beide handen houdend, met een hoffelijke groetenis tot haar genaderd kwam. Mijnheer Leon Duval, mijn beste vriend, - Laurence, mijn zuster, sprak René, de
beide jongelieden aan elkaar voorstellend. De vreemdeling boog zich eerbiedig en
het meisje groette hem met een vriendelijk welkom. Zij zetten zich neer onder de
bloeiende bomen.
Het kwam Laurence zonderling voor, maar reeds bij de eerste oogopslag scheen
het aangezicht van de jongeheer haar niet onbekend te zijn, al zocht zij vruchteloos
in haar geheugen waar of in welke omstandigheden zij hem wel eens gezien mocht
hebben. Zijn zeer aangename gelaatstrekken schenen een jaar of achtentwintig aan
te wijzen, terwijl de uitdrukking van zijn grote blauwe ogen tevens zacht en
edelmoedig was. Alleen verrieden zijn bleke kleur en zijn enigszins vooruitspringende
kaakbeenderen, misschien ook te meer zichtbaar door hun contrast met zijn zwart
haar en zijn zwarte kleding, die tengerheid van lichaamsgestel die men bij hen aantreft,
die nog maar onlangs uit een zware ziekte zijn opgestaan.
René scheen zijn vriend een bijzondere genegenheid toe te dragen en vroeg hem
herhaaldelijk en met belangstelling of hij nu gans genezen was. De jonge heer
antwoordde ja; doch Laurence bemerkte hoe vaak hij hoestte en werktuiglijk ging
haar blik van zijn zwarte klederen tot zijn met een rouwfloers overdekte hoed en zij
gevoelde zich als onvrijwillig tot sympathie en medelijden aangedreven.
René herleefde in het gezelschap van zijn beste vriend en zijn geliefde zuster. Hij
die steeds zo weinig van zeggen was, kon thans uren lang met hen gemeenzaam
zitten spreken, en de uitdrukking van leed en droefheid; die sinds jaren zijn gelaat
versomberde, scheen nu ook dagelijks meer en meer te verzwinden onder de heilzame
invloed van opbeurender gedachten: - Ik ben zo gelukkig tussen u beiden, sprak hij
somtijds met aandoening. Hij was ook moediger aan het werk, en Laurence bemerkte
vaak met tranen in de ogen, hoe vaderlijk hij zijn dienstboden behandelde en
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welke eerbied en genegenheid dezen hem toedroegen. En dit zicht kwam haar
nogmaals voor als een stil verwijt over de onverschilligheid, die zij hem vroeger
betoond had. Laurence had ook de jonge heer niet ongaarne te harent, weldra zelfs
vond zij zijn gezelschap zeer aangenaam, en hij, nadat een eerste gevoel van drukking,
wellicht door de tegenwoordigheid van de jonge juffrouw veroorzaakt, bij hem over
was, scheen ook met volle geluk van de kalmte en de rust van het landelijke leven
te genieten.
Aangename stonden, vreedzame dagen waren aldus verlopen.
René zat gans alleen in zijn kamer. Er komen uren, waarop men naar eenzaamheid
verlangt. Het was een van die kalme en heerlijke septemberavonden, waarin ons de
zomer nog eens zijn luister laat bewonderen, waarvan wij het verlies weldra zullen
betreuren. Het avonduur heeft ook in zich iets poëtisch en treurigs, dat spreekt tot
het gevoel van hem die er de schoonheid van verstaat. René keek door zijn open
venster. Alles was zo stil dat geen bladertje verroerde; een eenzaam krekeltje zong
in het gras; een grauwe vleermuis alleen vloog weifelend vóór hem in 't schemerlicht.
Zijn oog dwaalde in de verte. Hij zag, door de reeds uitgedunde kruinen der naaste
bomen, de geel-grijze hemel aan de westerkim, waarop een scherpe toren en hier en
daar de hoogste populieren zich als donkere gezichtspunten aftekenden. Hij scheen
een ogenblik te luisteren; het doffe gerucht van een spoortrein in de verte bromde
traagzaam over het landschap. Zijn oog vestigde zich op nadere voorwerpen. Hij zag
de laatste havergarven in stapels op een stoppelveld gelijk stille, elkaar omhelzende
gestalten tegen elkander staan. Hij zag er die gevallen waren als smekende geesten
met gevouwen armen vóór de voeten van andere liggen, die, achterovergeheld gelijk
onverbiddelijke strijders, alle vergiffenis schenen te weigeren. Dit beschouwde hij
in zijn gedachten verzonken. Hij keek in zijn spiegel. Hij zag de vroege rimpels op
zijn gelaat door het contrast van de schaduw en het licht der laatste zonnestralen
duidelijk afgetekend, en de witte haartjes glanzen die zijn zwarte lokken
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doormengden. Hij keek opnieuw naar buiten. Zijn oog viel op Leon Duval en zijn
zuster, die op de houten bank onder de schaduw der magnolia's nevens elkander
zaten. Het meisje bloosde glimlachend als bij het aanhoren van iets dat haar zeer
aangenaam zijn moest; de jonge man hield angstig zijn oog op haar gevestigd, als
iemand die een antwoord afwacht dat over zijn toekomst gaat beslissen. O! was het
een begoocheling? In dit ogenblik werd René als door een toverroede gans het
verleden vóór de ogen gebracht. In een vluchtend visioen zag hij zichzelf daar ook
nog zitten en een welbemind wezen aan zijn zijde. Zij luisterde ontroerd naar zijn
woorden; hij spiegelde zijn hart in haar ogen; en dan zag hij ineens iets akeligs gelijk
de dood en voelde iets wreeds als een onmenselijke hand die zijn hart verscheurde.
Zijn blik had zich werktuiglijk tot de muur aan zijn bedstede gewend. Dáár hing het
portret van een lieve, jonge vrouw, met glimlachend gelaat en glanzende ogen. Een
zucht van smart en wanhoop steeg uit zijn boezem, zijn knieën knakten en zijn handen
vielen krampachtig ineengesloten op de boord van het witte ledikant neer. En door
de stille tranen, die zijn oog verduisterden, zag hij het schone afbeeldsel, waarop de
laatste zonnegloed van de rode westerkim als een vurige stralenkroon deed glanzen,
hem voortdurend met zijn lieve en onveranderlijke glimlach aanstaren.
De laatste bloempjes zijn ontloken. Het zijn de lilakleurige asters met hun gele hartjes,
die dicht bijeen op hun stokachtige takjes staan, gelijk de laatste zwaluwtjes die ook
te zamen zitten, vooraleer zij ons verlaten. De dagen zijn verkort en worden koel en
mistig bij ochtend en avond. De nachtrijm hangt 's morgens een pareldauw aan de
draadjes van het spinneweb. De lucht bij dage is rein en stil, zo stil, dat de
windmolens, die niet kunnen draaien, hun ontblote zeilen als naakte geraamten
onbeweegbaar over het landschap uitsteken. De gele bladeren van de bomen vallen
traagzaam neer, met een licht geruis gelijk een weemoedige zucht, en kraken onder
de voetstap. Het groene rapenloof vervangt de plaats van de golvende korens; de
jonge haas
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springt er verwilderd uit en vlucht voor de komst van de jager. De weiden zijn
opnieuw bedekt met kort en fris groen, waarop het vee komt grazen. De jonge knapen
zamelen de droge bladeren van de bomen of de dorre groes van de aardappelvelden
bijeen, en maken er hun vuurken mee, waaruit men hier en daar de blauwe rook in
dunne streepjes ten hemel op ziet stijgen. Alles schijnt te rusten; alles schijnt in stille
overpeinzing tot een heimvolle gedaanteverwisseling over te gaan. Het is de zomer
niet meer, het is de winter nog niet, het zijn de eerste dagen van de slapende en
weemoedige herfst.
Leon Duval is vertrokken. René en zijn zuster hebben hem in hun rijtuig tot aan
het station vergezeld en keren nu alleen naar hun woning terug. Beiden zitten
stilzwijgend. Zij ondergaan die indruk van afzondering en spijt, die ons de afreis van
een goede vriend achterlaat.
De herfstzon is onder in het westen; de duisternis daalt rasser over de aarde neer.
De lantaarnen van het open rijtuig werpen hun dansende en gele stralen langs beide
kanten van de steenweg en Milan loopt hijgend achter de voeten van het paard, juist
voor het voorwiel van het rijtuig. Hij verkeert in gestadi gevaar door het gespan
overreden te worden, maar hij heet het aldus van jongs af opgenomen en anders lopen
wil hij niet. René laat hem begaan.
Laurence leunt zich achterover in het rijtuig en doet haar ogen toe als om te rusten.
De vlugge ren van het paard veroorzaakt een koele wind, die haar doet huiveren. Zij
vouwt haar wollen halsdoek dubbel toe op haar borst en verzinkt in gedachten. Zij
droomt van de toekomst. Zij reist op de spoortrein; de loop van het rijtuig geeft haar
zulke indruk. Hij die nevens haar zit is René niet, het is Leon Duval. Leon is tenger
van gezondheid, hij hoest, de avondkilte doet hem kwaad, zij sluit het venstertje
zorgvuldig en strikt een zijden doek om zijn hals. Zij vraagt hem of het beter is. Hij
bedankt haar met een glimlach. Weldra komen zij aan in een grote stad door duizenden
lantaarnen verlicht. Zij stappen van de trein en trekken door enige straten, zij aan
zijn arm. Dáár staat een huis, niet groot, niet hoog, niet schoon, voor iedereen gelijk
aan andere die er nevens staan,
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maar voor haar glanzend en schitterend van pracht, want daar heerst geluk, voorspoed
en liefde. Dat is haar huis en daar woont zij met Leon, want hij is haar man, zij is
zijn vrouw. Hij doet de voordeur open en zij loopt ongeduldig binnen en in een
ogenblik hangen haar twee, drie kleine knapen om de hals, die haar ‘Mama, Mama!’
toeroepen en haar beurtelings moeten omhelzen; en de jonge kindermeid komt haar
met een glimlachend welkom het kleinste op de armen brengen, dat nog niet alleen
kan lopen. Zij legt de koekskens en het speelgoed die zij heeft meegebracht, in de
gretige handjes en geeft een tedere kus aan elk geliefd gezichte. En dan neemt zij
haar kleintje in de armen, dat een meisje is, en streelt en kust het ook, en spreekt er
kwelend tegen om het te doen lachen, terwijl haar hand zijn hoofdje zachtjes schudt
en haar vingeren twee malse kuiltjes in zijn blozende wangskens duwen; en dan kust
zij het en herkust het nog, en geeft het eindelijk aan de jonge meid terug, terwijl zij
haar man bekijkt met een gelaat, dat glanst van trotsheid en geluk.
Laurence heeft haar ogen geopend. De stem van René heeft haar eensklaps tot de
wezenlijkheid teruggeroepen; het meisje, gans in haar zoete begoocheling verzonken,
heeft zijn woorden niet verstaan. Hik herhaalt: - Hij schijnt mij zo ziek, Laurence. Ziek! zegt zij nog gans bedwelmd, als kon zij niet begrijpen van wie hij spreken wil.
- O neen, herneemt hik nog eens, - Leon is niet goed.
Een koude huivering doorrilde haar ledematen. Helaas! zij wist het ook: zij had
gedroomd!
Tien jaar zijn verlopen. Het huis, de tuin, de fabriek, geheel de levenswijze van René
en zijn zuster zijn niet veranderd. Alleen is zijn haar nu gans wit geworden; alleen
is haar slanke gestalte vermagerd, haar lieflijk gelaat verbleekt. Een uitdrukking van
stille onderwerping ligt op hun wezenstrekken. Zij zijn beiden niet getrouwd, maar
zo gelukkig in hun vreedzaam lot, zeggen de buitenlieden, en ze verdienen het ook,
ze zijn zo braaf. René draagt aan zijn zuster het tederste gevoel van broederliefde
toe; zij beantwoordt zijn genegenheid door haar minzame zorgen. Hij nochtans ziet
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haar soms aan met een gevoel van spijt. Waarom, denkt hij, heeft zij de tijd van
trouwen voorbij laten gaan! Hij heeft er haar zo dikwijls van gesproken, maar zij
heeft het stelselmatig immer van de hand gewezen. Zij blijft liever bij hem, zegt zij.
O! waarom ook zou ze zijn treurig leven nog versomberen door hem haar eigen smart
te laten ontwaren? Zij zwijgt, maar soms in moedeloze dagen, wanneer haar broeder
weg en zij alleen thuis is, soms dan gaat zij op zijn kamer en sluit er zich met haar
gedachten op. Daar hangen nu twee portretten aan de wand; zelfde haar, zelfde ogen,
bijna hetzelfde gelaat, dat haar minzaam tegenlacht. Ze zijn broeder en zuster. - Zij
stierven beiden in de bloei des levens en beiden aan dezelfde kwaal. Zij stierven op
het ogenblik, dat hun het lot een wereld van geluk en liefde liet ontwaren. Zij hebben
slechts een korte tijd hier op aarde vertoefd en weinig smarten gekend; maar in het
leven van de broeder en de zuster, die hen beurtelings bemind hebben en verloren,
hebben zij die stille treurigheid achtergelaten, die, evenals de grauwe wolk tussen
de heldere hemel en de jeugdige aarde, als een melancholieke sluier tussen de mens
en het geluk blijft hangen.
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Guustje en Zieneken
Schetsen uit het boerenleven
I
De kermis van Onderdale
- Eiwel?
Dit was nu zeker al... hoeveel...?... al wel de derde maal op die septembermorgen,
dat boer De Vliegher, van achter 't houten schutsel het hoofd in zijn keuken stekend,
Zieneken, zijn lief en jeugdig nichtje, dat vóór het kleingeruite venster zat te naaien,
aldus met half verwonderde, half aanmoedigende glimlach toesprak. Maar ditmaal
trad hij ten volle binnen, zette zijn glanzende, net afgeveegde spade in de hoek tegen
het schutsel, deed zijn klompen uit, waarin hij barrevoets ging, en kwam, zijn
broekbanden lossend, gelijk iemand die zich bereidt van kleding te veranderen, vóór
't meisje staan, met zijn ondervraging op 't gelaat, wel besloten, naar het scheen,
ditmaal een voldoende en beslissend antwoord te bekomen.
Bij die zo eenvoudige vraag was schielijk een sterke blos op het aangezicht van
het meisje verschenen en blijkbaar was zij erdoor ontroerd, want even twijfelachtig
en bedeesd als haar glimlach klonk ook al voor de derde maal haar antwoord: - Wel,
nonkel, ik weet niet; mijn plaats is daar niet, ik herhaal het, ik heb die mensen nooit
gezien, ik ken ze niet. De oude boer glimlachte stil en schudde 't hoofd, als kon hij
zulke weerspannigheid niet begrijpen en wellicht ging hij opnieuw aandringen, toen
het binnenkomen van een derde persoon de woorden op zijn lippen tegenhield.
Mochten de kleuren, die eerst de wangen van het lieve meisje verfden, roze heten,
thans verdienden deze, door die verschijning schielijk teweeggebracht, wel de naam
van pioenen. Het was een jongeling van rond de vijfentwintig, groot en kloek, gezond
van kleur, met open, glimlachend en toch ietwat bedeesd gelaat, een van die jonge
Vlaamse boeren, in
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wier ganse voorkomen als het ware iets van de blonde, milde grond doorstraalt,
waarop zij zijn grootgekweekt. Hij was geheel in 't zwart gekleed, met een gouden
horlogeketting in de ondervest en droeg een klein, rond hoedje, immers op zijn uiterst
best1., een onloochenbaar bewijs dat hij was uitgedost voor een uitvaart of een kermis,
die beide grote plechtigheden van het boerenleven, waarvoor dezelfde kleding,
dezelfde gebruiken en vooral dezelfde lust om zich eens wel te vermaken worden
aangewend.
Thans echter scheen hij onder de slag van een diepe verbazing; nauwelijks had hij
bij het binnentreden het geijkte: ‘Is er geen belet?’ geuit en ‘Elk'ne goendag!’ gewenst,
of hij was roerloos op Zieneken en op haar alledaagse kleding blijven staren, en,
evenals De Vliegher, met de ondervraging ‘Eiwel?’ die hier een ganse toestand scheen
samen te vatten, dringend vooruitgekomen.
Het meisje boog beschaamd het hoofd, met een uitdrukking, die tevens voor treurig
en misnoegd kon doorgaan, en nog eens meer viel haar hetzelfde besluiteloos
antwoord van de lippen: - Och, ik weet niet, ik geef er niet om, ik zou liever
thuisblijven. Ongetwijfeld kon, of wilde zij de ware reden niet uitbrengen.
De jongeman scheen verslagen.
- Ei maar, Zieneken! sprak hij schier smekend tot het meisje naderend, dat nu
ernstig door het venster keek; - 't was immers al geschikt, en Siednie2. staat alreeds
gekleed en ik ga seffens gaan inspannen.
Zieneken aarzelde. - Ja, 't is waar, Guustje, sprak zij, - maar... en zweeg weerom.
De oude boer, wie een fijne glimlach om de mond speelde, bekeek strak en
sprakeloos de beide jongelieden.
Het is somtijds genoeg iemand op ernstige toon van een besluit terug te willen
brengen, om hem, al voelde hij zelfs inwendig lust van uw zin te wezen, uit een
gevoel van valse schaamte in zijn eerste mening te doen volharden. Ook voldoende
is soms een van pas, door een in de zaak niet betrok-

1.
2.

Paasbest.
Sidonie.
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ken persoon uitgebrachte klucht, om de weerspannige het belachelijke van zijn
houding te tonen en zijn weerstand, waartegen de rede onmachtig bleef, te overwinnen.
Het was de barbier van de wijk, tevens houtzager en herbergier, die, binnentredend
om boer De Vliegher te scheren en met het geschil bekend gemaakt, door een grappig
voorstel de aarzelingen van het meisje wist van kant te schuiven.
- Ha! Zieneken heeft geen lust naar Onderdale-kermis mee te gaan, schertste hij,
het meisje schalks aanschouwend; - wel, dat geeft niet, dat zij haar onkel schere, 'k
zal ik in haar plaats meegaan. En terwijl de aanwezigen in een gulle lach schoten,
legde hij grimmend zijn koperen scheerbekken, met het wit-en-blauw geruite doek
en de schaarsen erboven, op haar schoot neer.
Zieneken was overwonnen; zij kon zich niet houden van ook luidop te lachen bij
de gedachte dat zij haar oom zou scheren. Ja, zij zou meegaan, aangezien men het
toch volstrekt wilde en al vond zij het toch zo zonderling, bij mensen, die zij nog
nooit had gezien, naar de kermis te gaan. En, terwijl de jonge boer verrukt heenstapte,
zeggend dat hij binnen een kwartiertje met zijn sjees terug zou zijn, en de barbier op
zijn ruwe en verweerde hand de schaars, waarmee hij boer De Vliegher scheren wou,
begon te wetten, trok Zieneken naar haar slaapkamertje nevens de keuken, om er
zich aan te kleden. Gaan wij methaarinhetplekje maarmee, en vernemen wij ook eens
wie dat Zieneken was en waarom zij eerst zo ongraagnaar Onderdale-kermis scheen
te willen meegaan.
Zij was achttien jaar oud. Enig kind van welstellende boeren, tederlijk bemind
door haar ouders, lief en gezond, schenen haar het leven en de toekomst aan te lachen,
toen eensklaps het onheil onder een verschrikkelijke gedaante op haar huisgezin
gevallen was. Haar ouders hadden nagenoeg al hun gewonnen geld op de bank van
Langrand-Dumonceau geplaatst. Het springen van deze bank, die bijna algemene
ramp voor 't dweepzuchtige Vlaanderen, bracht plotseling hun ondergang teweeg.
Haar vader kon zich in dit ongeluk niet stellen, hij stierf; haarmoeder, door deze
beide ruwe slagen onherstelbaar terneergedrukt, volgde hem weldra in 't graf, en zij,
het ongelukkig weeskind, bleef alleen, zonder ondersteuning,
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zonder nog andere verwanten op aarde dan haar voogd en vaders broeder, haar oude
oom De Vliegher. Deze, gelukkiglijk tot het diepste medelijden voor zijn nichtje
bewogen, had haar met vaderlijke tederheid onder zijn bescherming genomen, alles
wat zij nog bezat doen veilen, en haar met de enkele duizenden franken, die zij er
nog uittrok, bij hem, te Meerhem, op zijn klein pachthofje laten inwonen.
Somber en treurig verliepen daar echter voor Zieneken de eerste tijden, hoezeer
de oude boer en zijn oude meid Marie zich ook beijverden om haar droefheid te
verzachten. De mindere bedrijvigheid van het klein pachthofje, de verandering van
woonst en omgeving, zowel als de treurigheid van de korte winterdagen, onderhielden
lang, in de droevige stemming van haar gemoed, de smart van het onherstelbaar
verlies, dat zij had ondergaan.
Nochtans er komt een einde aan de hevigheid van de smart. De lijdenskracht van
de mens is niet zonder palen; als het oog is uitgeweend, de boezem uitgezucht, komt
er een ogenblik van bewustloze stilstand en keert allengs, als bij lichamelijke genezing,
het gemoed tot zijn natuurlijke staat terug.
Als zulke stond voor Zieneken gekomen was, begon zij, tot grote vreugd van haar
oom, op de hoeve alles wat ter harte te nemen, zoals zij bij haar ouders deed, en,
naarmate haar bezigheden haar verdriet verstrooiden, daalde ook, met een stil gevoel
van onderwerping, een zachte vrede in haar hart terug. Weldra zag men haar
verbleekte wangen met een lichte blos kleuren, een flauwe straal herleven in haar
uitgedoofd oog, en haar verzwakte lichaam weerom de rondheid en de veerkracht
van de frisse jeugd bekomen.
Toen ook begon zij eerst met haar geburen zo wat kennis te maken. Dezen waren
niet talrijk; oom De Vlieghers koeplaats stond op een afgelegen wijkje van het dorp
en, behalve enkele werkmanshuisjes, die hem toebehoorden en waarvan de huurders
soms bij hem werkten, had de boer daar geen andere geburen dan de bewoners van
een groot pachthof langs de overkant van de straat, namelijk de weduwe Lootens en
haar kinderen. Op, den buiten, onder zo nauwe en zo van anderen afgezonderde, aan
dezelfde stand behorende geburen, ontstaat er schier onvermijdelijk of vriendschap
of vijand-
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schap, geen onverschilligheid. Hier waren het vrienden; te allen tijde had er een
welwillende overeenkomst en een wederkerigheid van goede diensten bestaan tussen
de Lootens en de De Vlieghers. Wanneer De Vliegher, bijvoorbeeld, een boom te
halen had of een schip mest te lossen aan de vaart, dan stelde de weduwe Lootens
haar wagens en paarden te zijner beschikking, en hij, van zijn kant, die fijne kenner
was van hoornvee, had haar reeds dikwijls uit de nood geholpen en haar de onkosten
van een veearts gespaard bij het kippen of ziek worden van haar koebeesten.
De weduwe Lootens was maar een oude, ziekelijke vrouw en had sinds lang het
beheer van haar hoeve aan haar kinderen overgelaten. Dezen waren, na het huwelijk
van Triphon, de oudste, nog gedrieën thuis: Guustje, Sidonie en Kamiel.
Als Zieneken's avonds van moeders begraving voor de eerste maal binnen de
woning kwam, waar zij voortaan zou leven, zaten zij alle drie met Marie, De Vlieghers
oude meid, in de keuken bij een tafeltje te kaarten. Zij hadden hun spel gestaakt,
terwijl Zieneken wenend in de slaapkamer trad, en haar een stille ‘goenavond’
gewenst. Oom had gepoogd haar te troosten. - Dat zijn de kinderen van de weduwe
Lootens, onze geburen, had hij gezegd; - zij zijn zeer braaf en komen hier 's winters
schier elke avond kaarten; Guustje heet de oudste, Kamiel de jongste, en Siednie,
het meisje, is van uw jaren; gij zult algauw al te zamen goede vrienden zijn. - En zo
gebeurde het. - Hoezeer ook Zieneken zich in den eerste van haar jonge buren
afgezonderd hield, hoezeer zij soms, om in haar beddeken alleen met haar treurige
gedachten te gaan wenen, tersluiks de keukenplaats verliet, waar al de anderen
luidruchtig speelden, toch was allengerhand de dag gekomen, waarop zij van ver
eens glimlachend het spel afgekeken had, waarop zij er zelf belang in had gesteld,
waarop eindelijk zij tot aller vreugd in plaats van Marie voor de eerste maal de kaarten
ter hand had genomen.
Van dan af was het ijs gebroken geweest; van dan af had zij elke avond meegekaart
en waren haar allengs het spel en het gezelschap van haar jonge buren een behoefte
geworden. Weldra kon de grijze winterschemering niet gauw genoeg het lage
keukentje versomberen, het zuinig avondmaal niet gauw
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genoeg genut zijn, om het met een doek afgeveegde disje bij de warme haard te
schuiven, onder de gele blik van 't olielampje aan de schouw, nevens De Vlieghers
zetel in de hoek, die, het pijpje in de mond, de fijne glimlach op 't gelaat, op zijn
gemak de ontknoping van het jasspel volgde en soms door raad of opmerking een
klein geschil, een lachwekkende misgreep, terecht wist te brengen. En vanzelf waren
ook die avondstondjes steeds vrolijker geworden, naarmate de jongelieden elkaar
beter kenden. Van 't jassen was wel eens ‘'t Pijke-zotjagen’ gekomen, van 't
Pijke-zotjagen, 't voor panden spelen. Toen speelden boer De Vliegher en Marie ook
mee, en zelfs Basielen Leo, de beide zonen uit de werlkmanshuisjes. Op
Dertienavond1. waren zij wel met tien of twaalf geweest, en, God! wat zonderlinge,
lachwekkende toevallen hadden zich dan soms niet voorgedaan! Wie had dan niet
moeten proesten van 't lachen, toen Marie, om zich uit te panden, met geveinsde
ernstigheid en de handen gevouwen, haar ‘akte van armoe’ had moeten opzeggen:
Mijn Heer en mijn God,
'k En hebbe geen brood in mijn kot,
'k Hebbe nog vijf cens in mijn hand,
'k Moet z' uitgeven zonder verstand,
Twee cens koffie en twee cens suikerijen,
En 'ne cens om er naar Lauwegem omme te rijen.
Blootshoofd en in mijn hemdemouwen,
Had ik het geweten, 'k en wilde van mijn leven trouwen.
Naam de paling,
Droge haring,
Puipke toebak,
'k Zal 't ontsteken als ik geëten heb.

1.

Driekoningenavond.
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En voor Basiel dan met zijn ‘Dronkaards Onzevader’:
Onze Vader die in alle herbergen zijt,
Geheiligd zij de bitter en de klare1.,
Laat ons toekomen waar er wel te zuipen is,
Geef ons onze dagelijkse koele2.,
En zie dat hij wel vol is,
Vergeef ons onze schulden,
Gelijk wij vergeven aan de bazen die ons geplakt
hebben,
En leidt ons niet in de kerker,
Maar wel in de kantienen.
Amen.
Heren gierigheid,
Boeren bottigheid,
Boeren stoutigheid,
't Zal duren tot in der eeuwigheid.

Wel! was dat een gejuich! En daarna voor Leo, Leo met zijn ‘Brugschen
Ommegank3.!’ Hij had noch Siednie, noch Zieneke mogen kussen, omdat hij tabak
pruimde en zijn baard te erg stak, schaterden zij. Daarom was het ook zeker wel dat
wanneer zij, Zieneken, op haar beurt boven de gootsteen in het achterhuis moest
gaan staan:
Steen, steen, blauwe steen,
Die mij liefst ziet
Zal er mij af leên,

en Guustje er haar met het verplichte ‘piepertje’4 kwam afhalen, Leo, uit sluwe wraak,
haar toeriep of de baard van Guustje ook zo hard stak als de zijne. Zij was toen toch
zo beschaamd geweest en allen schaterden zo luid, dat zij er sinds nog meermaals
aan gedacht had.

1.
2.
3.
4

Brandewijn.
Druppel.
Rondom tafel het ganse gezelschap kussen.
Een kus.
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II
Aldus had Zieneken aldra goede kennis gemaakt met haar jonge buren en waren zij
in elkanders vertrouwelijkheid geraakt. Ook De Vliegher had haar, door 't aanhalen
van enkele bijzonderheden, nagenoeg de levenswijze en de toestand van de Lootens
leren kennen. Thans wist het meisje reeds dat Triphon, de oudste zoon, het jaar
tevoren Valerie van Daele, zijn eigen nichtje, had gehuwd en dit zeer tegen de wil
van 's meisjes vader, die, veel rijker dan de weduwe Lootens en te Onderdale een
prachtig, eigen pachthof bewonend, eerst zijn toestemming geweigerd had; doch,
dat de gedurende enige tijd hieruit ontstane vijandschap van lieverlede was
verzwonden, om weerom voor een goede vriendschap plaats te maken, tot zover
zelfs, zei men in 't dorp, dat boer Van Daele zou ‘peetje’ worden van Valeries eerst
te komen kind. - Wat wellicht ook gebeuren zal, had boer De Vliegher nog gezegd,
eens dat hij daarover vertrouwelijk met zijn nichtje zat te praten, - is, dat Guustje de
jongste dochter van Van Daele, Emerance, zal opdoen.
- Ik geloof wel niet, sprak hij, Zieneken het bolletje breikatoen teruggooiend, dat
haar zo eventjes van de schoot was gerold, - dat Guustje zeer veel van haar houdt,
want zij is zo maar een aardig1. ding; doch ik meen dat het2. door zijn moeder, die het
voor haar kinderen nogal hoog in 't hoofd heeft, enigszins aangeprikkeld wordt om
de jonge boerendochter op zijn kant te krijgen; althans, sedert de Lootens met Van
Daele weer in vriendschap leven, trekt Guustje, dat weet ik, nu en dan eens 's zondags
naar Onderdale. Het gaat daarom wel niet altijd bij oom Van Daele naar; doch gewis
maakt het gebruik van zijn kennis met zekere stoker hier van Meerhem, die te
Onderdale veel jenever levert, om aldaar met deze de herbergen rond te gaan, en wel
eens, geloof ik, als de gelegenheid er zich toe aanbiedt, Emerance in te roepen en
haar te trakteren.

1.
2.

Zonderling, lelijk.
In Vlaanderen ten plattelande worden veelal de jongelui, 't zij knapen of meisjes, met het
onzijdig lidwoord het aangeduid.
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Blozend en nieuwsgierig luisterde Zieneken naar die uitleggingen en, juist alsof
Guustje hierdoor voor haar van groter belang was geworden, liet zij weldra geen
gelegenheid meer voorbijgaan, zonder door allerlei omwegen het gesprek met oom
op dit onderwerp te brengen. Aldra ook voelde zij de grootste lust die Emerance eens
te zien. - Ik kan mij niet inbeelden hoe zij er uitziet, sprak zij soms tot De Vliegher,
als ware dit voor haar van grote aangelegenheid geweest; - ik denk altijd dat zij toch
veel sneller1. moet zijn dan gij het meent of zeggen wilt, onkel. Maar toen de oude
boer, verwonderd over zulk aandringen, haar met zijn eigenaardige glimlach dan een
ogenblik zwijgend aanstaarde, veranderde zij spoedig van gesprek en boog 't blozend
hoofd, als iemand die schielijk beseft dat hij zijn diepste geheim, dat hij best wil
bewaren, aan 't verraden is.
Niettemin, sinds zij dit alles vernomen had en naarmate haar betrekkingen met de
kinderen van de weduwe nog inniger werden, vond Zieneken er weldra een schalks
vermaak in Guustje soms met zinspelingen en kwinkslagjes op zijn verkeer2. te plagen.
- 't Is een zwartje, Guustje! riep zij wel eens lachend uit, wanneer de jonge boer
onder 't kaarten Pijkevrouw troef maakte.
Zieneken had vernomen dat Emerance zwart van haar was. Toen ook lachte Guustje,
die haar zinspeling verstaan had, en werd rood, doch schudde 't hoofd, bewerend dat
er niets van was. Zo plaagde Zieneken hem hoe langer hoe sterker; maar eens kreeg
Guustje de gelegenheid zich hierover te wreken en, wie alsdan wel zweeg van
Emerance, was Zieneken. Zekere avond dat zij naar gewoonte aan het kaarten waren,
had Guustje weerom al Pijkevrouw troef gemaakt, en Zieneken, die zulks niet licht
voorbij liet gaan zonder eens schertsend te zeggen: - Emeranske, Guustje, Zieneken
was op haar beurt ook aan de deel geraakt en had nu Pijkezot omgekeerd. - Zieneken!
schaterde Guustje, spottend naar het bladje wijzend, - Zieneken, kijk eens, Lowie
Billiet! - Een

1.
2.

Mooier.
Vrijage.
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luid gelach ontstond en allen keken op het meisje, dat ineens zeer rood geworden
was. - Ha! ha! riep Guustje zegepralend, - gij meent dat ik van niets weet, he! En het
geschater herbegon. Zieneken, verbluft, wist niet wat antwoorden, maar prettig was
de scherts toegegaan, dat was stellig. Inderdaad, een jongeman, Lodewijk Billiet, in
de omgang Lowie genoemd, die sinds de dood van zijn moeder alleen op een schone
hoeve zat en naar een vrouwmens1. zocht, was vóór enige dagen Zieneken ten huwelijk
komen vragen.
Het meisje echter had geweigerd, en haastig, zonder enig onderzoek geweigerd,
- hetgeen De Vliegher zelfs nogal verwonderd had, daar de pretendent, weliswaar
met zijn vuurrood aangezicht en zijn stotterende uitspraak niet al te verleidend van
uiterlijk, doch van een andere kant nogal rijk en van aanzienlijke boerenfamilie was.
- Maar zeker meende Zieneken toch wel, dat zij en haar oom de enigsten ter wereld
waren die van de zaak iets wisten en onmogelijk kon zij begrijpen, hoe Guustje het
vernomen had; althans, zodra zij zich sinds die dag nog een zinspeling op Emerance
veroorloofde, kreeg zij er onmiddellijk vanwege Guustje een op Lowie Billiet terug.
Zelden is de gemoedsstemming er nader bij tot zwartgalligheid over te gaan als
wanneer zij door geveinsde blijdschap opgewonden is. Was het niet zonderling, dat
die herhaalde, wederzijdse kluchten, in plaats van de beide jongelieden tot nauwere
vertrouwelijkheid te leiden, van lieverlede een zekere gedwongenheid, een soort van
vervreemding tussen hen teweegbrachten; dat Guustje soms een ganse avond zijn
opgeruimdheid kon verliezen, wanneer Zieneken wat al te hardnekkig beweerde, dat
hij heel zeker op die of die zondagnamiddag naar Onderdale moest geweest zijn; dat
Zieneken, toen iemand opwierp dat, lief en jong gelijk ze was, zij vroeg gehuwd zou
zijn, er als het ware een bittere moedwilligheid in stelde om te zeggen dat zij nimmer
trouwen zou; en dat, toen beiden, Zieneken en Guustje, als door een zwijgende
overeenkomst, het schertsen en zelfs het spreken over al deze dingen schielijk staakten,
er niettemin, en al bleven

1.

Landelijke zegswijze: echtgenote.
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hun betrekkingen steeds zeer vriendelijk, een koele, onuitgelegde ernstigheid tussen
hen bleef bestaan, zo verschillend van hun vroegere vertrouwelijkheid, dat eenieder
tot De Vliegher het met verwondering opmerkte? Was hun lachen en schertsen dan
slechts gemaaktheid geweest? hadden zij elkander door woorden gekwetst, elkaar
iets misdaan? Guustje had toch eens gezegd: - Hoor, gij zult mij van naar Onderdale
te gaan niet meer moeten verdenken, want ik zal opzettelijk 's zondags 't hof niet
meer verlaten.
Ofwel was het enkel schaamte, schaamte en bedeesdheid, dat zij in elkanders
tegenwoordigheid gevoelden? God! wat waren zij toch in korte tijd veranderd!

III
Zo was de koude winter heen, alsook weldra de lieve lente, en met de feestelijke
zomer waren de dorpskermissen aangekomen. Geduren de enkele weken had boer
De Vliegher in de vertrouwelijkheid vaak een vraag op de tong gehad: - Zou boer
Van Daele dit jaar de Lootens naar zijn kermis vragen of zou hij niet? Hij, De
Vliegher, was als oude vriend steeds genodigd geweest, zelfs het jaar tevoren, toen
de Lootens uit hoofde van 't geschil door Triphons huwelijk met Valerie ontstaan,
thuis hadden moeten blijven; maar de rijke boer was somtijds ‘een vies man,’ zo zei
De Vliegher, en wel in staat, al ging het thans veel beter tussen hem en de Lootens,
nog een jaartje over te schrikkelen. Zo was het echter niet gegaan. Op zekere
achternoen, een dag of veertien vóór Onderdale-kermis, was een rode en dikke,
rosharige jongeling op een bruin, dik boerenpaard De Vlieghers hoeve komen
opgereden; het was een van Van Daeles stalknechten; met de ‘kobbelementen’ van
zijn baas kwam hij boer De Vliegher en het nichtje, dat zijn baas vernomen had bij
hem thans in te wonen, naar Onderdale-kermis noden, zegde hij. En zonder van zijn
ros te willen stijgen, of de druppel of 't glas bier, waarop Zieneken hem onthalen
wilde, te aanvaarden, was hij rechtstreeks naar de hoeve van de weduwe Lootens
getrokken, om aldaar ook zijn boodschap af te geven.
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Zienekens eerste gevoel bij die tijding was een onvrijwillige blijdschap geweest; het
tweede, een soort van treurigheid en de lust deze uitnodiging van de hand te wijzen;
het derde, een gevoel van twijfel en de herhaalde en tegenovergestelde aarzeling of
zij aanvaarden zou of niet.
Natuurlijk werden deze aarzelingen door De Vliegher en Marie bestreden, en al
haar voorwendsels, dat zij die mensen niet kende, dat zij even graag thuis zou blijven,
enz., als van geen waarde zijnde weerlegd. Ook Guustje had zich zeer ijverig getoond
om haar te doen aanvaarden en er zelfs, tot Zienekens verwondering, een gans
uitzonderlijk belang aan schijnen te hechten; doch ik weet niet, wel waren al haar
redenen onjuist en ongegrond tegenover die van haar oom en vrienden, maar niettemin
zij had als een geheime weerzin gevoeld; dat vooruitzicht van een kermis had haar
die welke zij vroeger in haar ouders huis bijwoonde, doen herdenken en dan vanzelf
alles wat er sinds in haar toestand zo al veranderd was, en steeds was 't bitter einde
van haar innige redeneringen hetzelfde geweest: - Jawel, ik versta het voor Guustje,
die daar bij zijn lief zal zijn, alsook voor oom en Siednie, die vrienden en familie
gaan bezoeken; maar wat zou ik gaan doen op een kermis, waar ik niemand ken en
waar ik gans alleen zal zitten?
Zulks waren de onbepaalde en schier instinctmatige beweegredenen die, met een
soort van weemoedige gemoedsstemming gepaard, haar tot op de laatste morgen toe,
alhoewel zij 's avonds tevoren halvelings toegestemd had, nog deden aarzelen, aarzelingen en redenen echter, die slechts oppervlakkig bestonden, daar de luimige
grap van de barbier voldoende was geweest om ze alle ineens te overwinnen en haar,
eens haar besluit genomen, tot oprechte vermaaklust te stemmen.

IV
Zieneken, gans op haar uiterst best gekleed, in 't zwart, met witte schitterende onderrok
en witte frisse kousen, met goudwerk op de borst en in de oren en een bloemrijk
hoedje
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op het hoofd, stond reisvaardig in de keuken bij haar oom, toen Guustje met de sjees,
waarin Kamiel en Sidonie reeds zaten, aan het hofgat kwam.
Boerenmeisjes hebben slechts geringe tijd en middelen om zich schoon aan te
kleden, en vaak is hun malse gezondheid hun hoogste sieraad; edoch, wanneer zij,
reeds vanzelf lief en door het vooruitzicht van een van hun grootste vermaken op
voorhand opgetogen, in hun lachend feestgewaad verschijnen, hebben zij wel iets
fris, iets verleidends over zich, dat onvrijwillig oog en hart verrukt en als het ware
aan de geurige roos van hun bloemtuintjes, aan de dagende zon in het oosten, aan de
dauw op het land, aan de vogels in 't veld, aan ik weet niet wat al bekoorlijke dingen
doet peinzen.
Of het een dezer denkbeelden was dat in Guustje oprees, toen het blozend meisje,
hem met een straal van haar sprekende ogen begroetend, haar kleed opraapte om met
medehulp van zijn hand in het rijtuig te stijgen, weten wij niet; maar dat Guustje zeer
rood en bewogen werd, en tot tweemaal toe zich omkerend vroeg, of allen wel gezeten
waren en niet eenmaal het herhaalde antwoord: - Ja, rijd maar voort, kon verstaan,
werd door eenieder der gasten, en door De Vliegher bijzonderlijk, schertsend
opgemerkt.
Zij reden voort. - September, en vooral het einde van september, heeft soms van
die dagen, welke beginnen met een blauwe nevel in 't verschiet, met een dauw van
zilver over 't land en met een frisheid in de lucht, die alle harten opbeuren en
verkwikken en alle gemoederen tot gemeenzaamheid en opgeruimdheid stemmen.
Zulk een morgen hadden zij gelukt; door de malse Vlaamse velden heen voerde hen
het open rijtuig; het koren was weg of stond in schelven op het land; maar in de plaats
tintelde het reeds jeugdig rapenlover en rechts en links golfden de bruine omgewrochte
akkers. De boer verstaat niet zoals wij de schoonheid van de natuur, edoch, wanneer
hij bij een heerlijk weer een vruchtbare streek doorreist, wanneer hij prachtig vet vee
in de weiden en rijke oogsten te velde aantreft, dan heeft hij opmerkingen van
goedkeuring, uitdrukkingen van bewondering, schattingen over veronderstelde
opbrengst; dat is zijn poëzie. Zo wezen Guustje en De Vliegher aan elkaar de schone
hoeven, hier de
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rijkdom der landen prijzend, daar de kennis van de boer aanhalend, en de meisjes
luisterden, ook al een opmerking wagend, alles af, een vluchtige goedendag knikkend
tegen de wiedsters op het veld, die enkele stonden zang en werk staakten, om hen
met afgunstige nieuwsgierigheid na te kijken.
Naarmate zij nochtans op het grondgebied van Onderdale kwamen, viel het
onderhoud vanzelf op de rijke boer Van Daele en zijn huisgezin en poogde De
Vliegher, steeds opgeruimd en spotziek, om de meisjes te doen lachen, met Guustje
over Emerance te spreken, iets waarin hij echter mislukte, daar Guustje enkel, en dat
hardnekkig, met de schone beesten van de boer ingenomen scheen.
Zij naderden. Het dorp, dat zij opzij lieten, stak reeds in het verschiet boven de
bomen zijn spitsige toren uit; zij volgden een lange, overlommerde dreef, waar het
gedruis van het rijtuig als het ware een weerklank had en waar de schielijke koelte
- want in de vlakte begon het verschrikkelijk warm te worden - hen goed deed,
kwamen luider rammelend weer op de kasseiweg, die zij nog eens een eindje verder
verlieten, om schier onmiddellijk aan het uiteinde van een met lange eiken afgezoomde
slag, vóór een witgeverfd, tussen twee grillig gevormde pilaren hangend hek te blijven
stilstaan.
Zij waren er. Het geblaf en gejoel van de driftige honden, een stalknecht die haastig
het hek kwam openen en een reusachtig man in hemdsmouwen, die met grote gebaren
en rood, lachend gelaat, vanuit het woonhuis over de boomgaard gestapt kwam,
heetten de gasten al te zamen het ‘welkom.’ Het was aldra zichtbaar wie hier de baas
was. Nauwelijks hadden de dikke boer en het rijtuig elkander ontmoet, of de verwarde
kreten - Ha! dag nonkel, dag Ivo, dag ‘peetje,’ dag baas Van Daele! klonken verheugd
en verward uit de sjees, terwijl de reus, in een en zelfde groet al zijn gasten
verenigend, met donderende stem het voor een boer, die zijn genodigden gul en
hartelijk aanvaarden wil, onontbeerlijk: - Jongens, gij zijt altemaal welgekomen op
de kermis! liet horen.
Maar na de eerste stond bleef zijn ganse aandacht op Zieneken gevestigd. - Is dit
het nichtje dat bij u is komen wonen, Bruno? vroeg hij, met een soort van naïeve
bewondering het
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blozend meisje aanschouwend. - Ja, ja 't, antwoordde De Vliegher, lachend om de
verbazing van de boer. - 't Is het van eigen; is liet er misschien niet wel genoeg voor?
De dikke pachter stak de hand uit tot 't beschaamde meisje. - Mijn zoetekind, herhaalde
hij afzonderlijk voor haar, en het aangezicht onder een reusachtige glimlach ontloken,
- gij zijt welgekomen op mijn kermis, zulde; maar ik ben enigszins verlegen voor u,
want ik vrees waarlijk dat gij met alzo een ‘muiltje’ - en hij tikte haar lichtjes met
de andere hand op de wang - te Onderdale zult gestolen worden. En, luidop lachend
om zijn eigen klucht, stapte hij naar het woonhuis vooruit, - om zijn gasten de weg
te tonen, schertste hij.
Er zijn van die mensen, die groot, vet en grof, erin gelukken het afstotelijke en
misvormige van hun lichaam en zelfs het ruwe en onbeschaafde van hun manieren
te doen vergeven, door hun opgeruimd en vriendelijk karakter. Zo was boer Van
Daele. Hij was vijfenvijftig jaar oud en had het hart van een van driemaal zeven; hij
woog iets meer dan honderd vijfentwintig kilo en zou nog de uitspanningen hebben
gedeeld van een, die er maar zestig droeg.
Zijn uitdrukkingen waren slechts een aaneenschakeling van ruwe, soms zeer sterk
gewaagde grappen en bij gelegenheid zou hij ook wel eens iemand ‘de kop in gezegd
hebben,’ want lichtgeraakt was hij nogal, gelijk meestal de rijke boeren en spotte
ook zeer graag; doch, niets was bij hem zo gauw vergeten als een smaad, - getuige
zijn spoedige verzoening met zijn ongehoorzame dochter - en, moest een buurman
een dienst van hem ontvangen, kwam er een arme duivel aan zijn hofgat bidden,
kijk, daar in de stallingen stonden wagens en paarden en ginds in de keuken, bij het
vrouwvolk, was er vlees en brood. Maar wie vaak iemand begekt, staat ook vaak aan
begekking bloot, en hieraan ontsnapte Van Daele niet steeds, al geschiedde dit immer
derwijze dat hij er in 't oog van zijn geburen met alle eer van afkwam. Sinds enkele
jaren was hij weduwnaar en daar hij nog zo oud niet was en zeer vermogend, mocht
het wel zonderling heten dat hij van geen hertrouwen sprak; ook werd hem door zijn
buren soms schertsend verweten, dat hij geen ‘vrouwmens’ meer krijgen zou. Maar
toen kon Van Daele eens lachen! Hij, geen
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vrouwmens meer krijgen? Soms vergenoegdee hij zich met daarvoor de schouders
op te halen, maar andermalen, toen men in de twijfel te volharden scheen, haalde hij
uit zijn binnenzak een lederen brieventas te voorschijn, legde die op tafel open en
haalde er grimmend enkele door inkt en vet gevlekte brieven uit, die erin staken. Of
men daarop eens het oog wilde slaan? vroeg hij toen. Hé! en wat men ervan dacht?
Of men haar kende die weduwe Corijn, van Bavel, die hem sinds meer dan twintig
jaar ‘geerne zag’1. en hem daags na de begrafenis van zijn vrouw deze brief geschreven
had:
‘Ik laed u weten alsdat ik nog altijt streus en gezont ben; ik heb, ooren zeggen
daad gij eergisteren in et verlies van uwe vrouw gekomen zijd en ik wil geenen tijt
laeden voorbij gan om u te laeden weden alsdad zulke verlizen nied onerstelbaer zijn
en daad ik ook niet beder vraagt als van mij in et verlies van mijnen man te troosten
en dad als gij er nog voren zijt, dad gij wel weed alsdat gij aan mij op geen menieren
zilt bedrogen vaalen, enz. enz.’
Hé! - En deze dan van Louise Vermeulen:
‘Baes Van Dale,
Ik neem de pen in de hand om u met den koeier te laeden weden alsdat gij uwe crazie2.
niet moed laden vaalen in den staet warin gij u bevind en dat ik u de kobbelmenten3.
doe als daad ik noch altijd jonk ben en dad als waneer gij begeirt te ertrouwen ik
gereet ben, enz.’
Hé! - En dan nog deze en deze en deze!
Ha! boer Van Daele zou geen ‘vrouwmens’ krijgen? Indien hij maar wilde,...
twintig daags zou hij er hebben! Maar boer Van Daele was niet zot: - Gepresenteerd
goed is niet aanveerd. Maar als boer Van Daele zich 't hertrouwen eens in 't hoofd
zou steken, zou hij wel weten waar naartoe en bovendien nog zelf zijn keuze doen...
Zo sprakk dan boer Van Daele en daar zulke en andere getui-

1.
2.
3.

Beminde.
Van 't Frans courage.
Van 't Frans compliment.
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genissen niet enkel de rijke boer nog hoger in de eerbied van zijn medeburgers deden
klimmen, maar ook al de mogelijkheid van zijn hertrouwen lieten vermoeden, begon
het in het dorp alom bekend te zijn, dat boer Van Daele slechts wachtte naar een
vrouwmens, dat hem behagen zou, om een tweede huwelijk aan te gaan.
Zieneken had met moeite de tijd gehad rechts en links een bewonderend oog te
slaan op de prachtige schuren en stallen, waar jonge veulekens de kop over de halve
deuren staken, en over de rijke boomgaard, waar er nevens hun sjees nog twee andere
uitgespannen stonden, toen zij vóór het niet minder heerlijk boerenhuis kwamen.
Haar hart joeg hevig bij het binnentreden; zelfs deed haar een zekere schuchterheid
de laatste van allen komen en reeds hadden in de ruime keuken allerlei nieuwe
welkomstgroeten tussen de aldaar sinds enkele stonden aanwezige en de nieuw
ingekomen gasten herklonken, vooraleer zij in het gejoel Emerance, de rijke
boerendochter, kon onderscheiden. Het was Van Daele zelf, die ze haar voorstelde:
- Mijn zoetekind, lachte hij met de ene hand op Zienekens schouder kloppend, terwijl
hij met de andere naar Emerance wees, die, klein en zwart, met scherpe schitterende
ogen en rood gelaat, half op haar best, half naar haar werk gekleed, in 't midden van
de keuken stond; - dat is mijn jongste dochter, zie, die bezig is met ons de fijnste
kermistafel gereed te maken, die gij nog ooit zult genut hebben.
Het is toch wonderbaar hoe ons het enkel eerste zicht van een persoon somtijds
bevallen of mishagen en ons zo spoedig een indruk laten kan, die schier nooit geheel
meer uit te wissen is. Geen het minste vooroordeel had 't goede Zieneken tegen de
boerendochter, die zij niet kende; geen het minste ook kon Emerance hebben jegens
iemand, waarvan zij zelfs nog nimmer horen spreken had, en toch... toch voelde de
eerste onmiddellijk een afkeer van de tweede, zonder dat zij zeggen kon waarom, en
keek de tweede, terwijl zij haar een vlugge goedendag terugzond, strak en vreemd
op de eerste, als stond zij voor een verholen vijand, met wie zij later zou te kampen
hebben. En zie, Zieneken, die eerst oprecht verwonderd had gestaan over de koele,
schier gedwongen manier
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waarop Guustje en Emerance - want zij had het zeer wel opgemerkt - elkander ontmoet
hadden, Zieneken mocht nu terecht verbaasd wezen, toen zij eensklaps de rijke
boerendochter tot Guustje zag naderen, hem luid schaterend aanspreken en, vooraleer
zij de keuken verliet om in de zaal daarnevens teljoren op tafel te gaan schikken, met
half gebiedende, half stoute glimlach nog eens naar hem omkeek en hem iets
toeschertste, dat zij niet begrijpen kon.
Op het aandringen van de boer had zich eenieder thans neergezet en was Melanie,
zijn meid, aan de nieuw ingekomenen druppeltjes kriekensap beginnen uitschenken.
Daaromtrent al de gewone, jaarlijkse kermisgasten waren in de keuken aanwezig en
Zieneken, nog enigszins verbluft en vreemd in dit haar nagenoeg gans onbekend
gezelschap, was wat dichter bij Sidonie geschoven, die haar een voor een de namen
van de haar onbekenden toefluisterde. Het waren, na Triphon en Valerie, de
schoonzoon en de oudste dochter van Van Daele, oorzaken van de vroegere twist
tussen deze en de Lootens, tante Fiene, boer Van Daeles zuster, een zwaarlijvige,
zestigjarige vrouw met zeer van elkander verwijderde ogen en altijd hijgende mond,
die ongehuwd en rijk in het dorp op haar goed leefde; kozijn Van de Walle, van
Bavel, des boers broers wijfs zusters oudste zoon zaliger, een bloedrode, magere
jongeling met een hazemond; de twee nichten De Coster, van Akspoele bij Meerhem,
beiden geel en mager en in 't zwart gekleed; kozijn De Vreese, van Hulste,
verschrikkelijk rood en opgeblazen; nicht Pauwels, van Lauwegem, met Theophiel
en Charles-Louis, haar beide kleinen; nog enkele andere verdere verwanten en
eindelijk baas De Windt, baas Kneuvels en boerken Van Heule, de naaste geburen
van de boer, en, zoals De Vliegher zelf, zijn goede vrienden; al te zamen misschien
een twintigtal personen.
Op Emerances aanmaning ‘dat alles gereed was,’ ging het gezelschap in de eetzaal.
Boer Van Daele kon het niet luid genoeg uitroepen en herhalen hoe verheugd en
tevreden hij was eens te meer al zijn verwanten op zijn kermis te verenigen; maar,
dat hem vooral het gezelschap van Zieneken aangenaam was, en hij hoe langer hoe
meer in het gesprek met haarvermaak scheen te genieten, dit hadden de genodigden

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 4

59
sinds de eerste stond reeds opgemerkt. Hij wilde volstrekt - en zij kon, hoe beschaamd
ook, er niet aan ontsnappen - volstrekt, dat het lief meisje nevens hem aan tafel plaats
zou nemen. Ziet ge wel, voor de eerste maal dat hij de eer had zulk een lief kind op
zijn kermis te zien, wilde hij niet, dat, schuchter als ze was, haar iets zou ontbreken;
hij zelf zou haar van alles wel bedienen, met haar schertsen en redekavelen, haar met
één woord een aangename kermis verschaffen. In de heldere, met bleekkleurig papier
behangen eetplaats, waar door de hoge vensters een schitterende, soms aan het oog
onverdraaglijke klaarte stroomde, heerste aldra de luidruchtigste opgeruimdheid.
Bouillonsoep met balletjes, gezoden rundvlees met worteltjes, ‘saucietjes’ en
‘karmenaden’ met savooien, kiekens met gestoofde peren, alle onvermijdelijke
gerechten van een rijke boerenkermistafel, waren reeds onder het onophoudend
gerinkel van messen en glazen en het verward gejoel der samenspraken genut, - en
thans, vooraleer de taart te snijden en de wijn - ja zeker, de wijn, er was er steeds op
boer Van Daeles kermis - te ontkurken, bleef men blazend en rood, - het vrouwvolk,
de rijkkleurige linten van hun mutsen los over de schouders, de kleinen, met ogen
vol lust tot overdaad, en het mansvolk, de broekbanden verwijd en de rug
achterovergeleund, - een adempje halen en klonken, onder de invloed van de
verzadiging, de gesprekken enigszins stiller en ernstiger. Boer De Vliegher en baas
De Windt, - die evenals Van Daele, het bovenvest had afgelegd - koutten ernstig
over koeien en mest, kozijn De Vreese en nicht Pauwels over heren en pachters en
over de tijd, die nu hoe langer hoe slechter werd, sinds al dat gespuis van geuzen en
socialisten, en wat wist men al, zo hardnekkig. 't hoofd opstak en priesters en kloosters
wilde uitroeien, hetgeen door tante Fiene met het dwalen van haar wijde, stijve ogen,
en door de nichten De Coster met het toenijpen van hun dunne, preutse lippen, beaamd
werd - en ook kozijn Van de Walle, van Bavel, hield met de moeilijke uitspraak van
zijn hazemond een ogenblik de algemene aandacht gaande, door het verhalen van
een echt vreselijke, daags tevoren in zijn eigen dorp nog voorgevallen gebeurtenis:
een oud wijvetje namelijk had, bij het kuisen

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 4

60
van een eetkast, een klein, door haar man eertijds gedeeltelijk gebruikt
medicijnenflesje gevonden; met de gedachte dat zulks toch te duur was om verloren
te laten gaan en ook gewis geen kwaad kon, daar het voor de gezondheid was gegeven,
had het vrouwtje ineens, want het drankje was vrij slecht om nemen, het overschot
ervan uitgedronken, waarbij het schier onmiddellijk gestorven was.
Maar aan wie Zieneken - tegen wie Van Daele schier nog niet opgehouden had te
redekavelen en te lachen, - geen rechte kant meer vond, was Guustje. Eerst nogal
bedwongen en sprakeloos nevens Emerance gezeten, die hem - Zieneken had het
bemerkt - nevens haar had doen komen, was het eensklaps tot een luidruchtige
opgewondenheid overgegaan. Het zag zeer rood, veel roder dan naar gewoonte, en
toen het, in de tussenpozen van zijn schertsen met Emerance, de ogen op Zieneken
sloeg, lag er iets zodanig zonderlings, als het ware iets zo vals, zo ongemeens in zijn
blijdschap en in zijn aanblik, dat Zieneken er onvrijwillig van ontroerd was en haar
kermisvreugd erdoor verbitterd werd.
Heeft het misschien te veel gedronken? veronderstelde zij, misnoegd op Emerance
kijkend, die luid lachend en schaterend zijn glas schier onophoudend volschonk. Wat is dat toch oprecht een aardige, zoals het onkel zegt, dacht zij toen weer, door
haar afkeer jegens de boerendochter overweldigd. Doch, hoe groot was Zienekens
verbazing, als, het maal geëindigd en eenieder op Van Daeles voorstel ‘eens om de
benen te verwakkeren tot aan het dorp de eierkoers te gaan bezichtigen,’ van zijn
plaats opgestaan zijnde, Guustje haar in het voorbijgaan op schimpende toon vroeg,
tegen wanneer men nu te Meerhem zelf, op boer De Vlieghers hof, ook een zo grote
kermis mocht verwachten, een, waarover de burgemeester en de pastoor van de
gemeente eerst eens hun ‘veus1. zouden gestreken hebben.’
Hoe?... wat?... een kermis, waarover de burgemeester... Maar Guustje was reeds
grimmend weg en Zieneken, bemerkend dat haar oom, die half en half verstaan had,
haar met zijn schalks oog beloerde, keek beschaamd en blozend

1.

Een veus strijken: een oordeel uitbrengen.
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ten gronde en bleef een hele wijl ernstig en stilzwijgend die woorden overpeinzen,
zonder de zin ervan te kunnen vatten. De achtermiddag was schitterend toen de
genodigden buitenkwamen.
- Oef!... is dat warm! riep Van Daele, blakend in de zon kijkend, - men zou
waarachtig duizelig worden van zolang aan tafel te zitten!
Het duurde ook enige tijd eer men tot de aftocht klaar was. De rijke boer wilde
volstrekt eerst aan Zieneken, alsook aan degenen van zijn gasten, die zulks begeerden,
een zeldzaamheid van zijn hoeve laten zien, namelijk een veulenmerrie met haar
twee kachteltjes. Met hun glans van wellust op 't gelaat, sommigen met hun pijp
tussen de tanden en de pet of de hoed op het oor, trokken zij in de reuk van het mest
de veulenstal binnen en keken er naar het gemoedelijk tafereel van de kloeke, bruine
merrie, die, vrij van alle band en haar schone kop half omgewend, terzelfder tijd haar
twee jonge veulentjes, gelijkend aan twee hertjes zonder hoornen, te zuigen gaf.
Allen prezen lang en luid; enkelen, zoals kozijn Van de Walle, van Bavel, die driftige
paardenliefhebber was, de bovenlip van de merrie omhoogtrekkend, om aan het getal
van haar tanden haar ouderdom te herkennen; anderen, met hun ruwe handen de
gladde kopjes der kachtels van de moederspenen duwend, om zelf te voelen of de
oude wel degelijk gezogen werd. Daar men toch aan 't rondgaan was, trok men eens
voort - terwijl enige der nichten een ogenblikje van kant op de mollige boomgaard,
waar paardebloem en madeliefjes bloeiden, afzonderlijk gingen voorover- of
neerhurken, - door de andere prachtige stallen en schuren van de hoeve, die meestal
met elkaar gemeenschap hadden. Men bezocht de ruime koestal, met zijn gerinkel
van ijzeren ringen, gemurmel van koeien, herkauwing en warme melk- en muskusgeur
vervuld; de nauwe, zuurriekende varkenshokken met vuile grollende zeugen op stro
en nette, rooskleurige viggetjes, die driftig naar buiten wilden; de kalverstal, de
paardestal, de stierenstal, en, zijnde een schaapgoed, de schapenstal, waar uit de rijen
blatende, als gestrafte scholieren langs hun kribben vastgebonden schapen, een
doordringende bokkengeur steeg, - en bewonderde dan de gebouwen, alles in ijzer,
in
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steen of arduin opgemaakt, - zelfs met stenen welfsels en ijzeren balken omhoog,
wees hun de trotse boer, en gekomen aan het zogenoemde braskot1., achter de gevel
waarvan eensklaps een luid kindergeschrei ontstaan was, bleef men lachend en
schertsend vóór nicht Pauwels staan, die, haastig daarheen gelopen, schielijk met
haar kleine Charles-Louis te voorschijn kwam, wiens afhangende broek zij weerom
hielp aandoen.
Eindelijk geraakte het gezelschap bijeen en stapte langzaam heen, vooraan de
vrouwen met hun bontkleurige linten om het hoofd, de mannen achterna, en gans
vooruit, gelijk de reus van 't hof, de struise boer met Zieneken, die, oprecht
beschaamd, Sidonie nevens haar had doen blijven.
Hun tocht door de straten, toen zij met het toestromend volk het dorp
binnenkwamen, waar talrijke lieden op stoelen vóór hun met vlaggen en wimpels
versierde woningen zaten, wekte niet weinig de nieuwsgierige bewondering van de
dorpelingen. - Wie is dat meisje nevens boer Van Daele? hoorde Zieneken nu en dan
halfluid in het voorbijgaan vragen, terwijl de wezens en de stoelen bij elkander
schoven. Een sterke blos was toen haar antwoord; maar de boer, hoogst gevleid over
de aldus op hem gevestigde aandacht, had telkenmale een lach van trots en vreugde
op 't gelaat en stelde er als het ware moedwilligheid in, door overdreven
voorkomendheid jegens De Vlieghers nichtje de domstoute nieuwsgierigheid van de
dorpelingen nog te prikkelen. Naarmate zij in de lange en brede, voornaamste straat
van Onderdale drongen, waar in enkele fraaie huizen welgeklede heren en dames
met kinderen vóór de vensters zaten, namen krieling en gejoel toe, en werd hun
slenterende vaart nu eens door een hele bende lui vóór hen stappende en lui
pijpenrokende jongelingen vertraagd, dan door het ontmoeten van allerlei vrienden
of kennissen volkomen onderbroken.
De eierkoers was reeds begonnen; op ongelijke afstand van elkaar, hier rechts,
daar links van de straat, lagen, midden een hoopje zand, de aan stukken te rijden
eieren op de kasseide;

1.

Afzonderlijke plaats, waar men op de grote hoeven het beestenvoeder kookt en bereidt.
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rond elk ei bewoog zich, uitgelaten, een drom boeren en boerinnen; de sjezen, ieder
door een lomp, zwaar boerenpaard bespannen en bezeten door twee mannen, die zich
beurtelings, ingevolge de ligging van de eieren, de lijn overmaakten, kwamen op
draf van de ene kant van de straat naar de andere gewaggeld, en aan de niet
twijfelzinnige kreten van de aanschouwers werd het kenbaar of de kamper erin
geslaagd was of niet, met het wiel van zijn rijtuig het ei te verbrijzelen; de mannen
van de sjees, die aldus het grootste getal eieren brak, behaalden de eerste prijs.
Gedurende enige stonden staarden de langsheen de huizen geschaarde gasten dit
schouwspel aan, - een der bekoorlijkste die er bestaan in de ogen van de boer, en
hier, nog aantrekkelijker gemaakt, door de waarde van de prijzen en door de
omstandigheid, dat te Onderdale steeds echte, goede eieren en niet houten of ijzeren
voorwerpen voor de prijskamp dienden, - en gingen dan voort, alover de dorpsplaats,
waar kramen en paardekensmolens voor het ogenblik schier verlaten stonden, en
verder alover de brug van de vaart, die het dorp in twee verdeelde, tot aan de herberg,
waar de prijsuitreiking geschieden zou en waar al het volk als vanzelf heenstroomde.
Boer Van Daele was tot de hoogste graad der opgewondenheid gekomen.
- Willen wij eens dansen, mijn zoetekind? riep hij verrukt door het geluid van het
orgel, dat daarbinnen kermde; en een gebaar makend om Zieneken in de lenden te
vatten. En zich tot een van de dienstmeisjes kerend, die haastig en zwetend in de
stikkende herbergzaal tussen hem en een door vrijers bezeten bank poogde te geraken:
- Hé, Fientje! schaterde hij, - breng ons ook eens een fleske Leuvens, voor mij en
mijn liefje; de anderen moeten het niet al alleen hebben. Deze scherts, door ieder der
gasten gehoord, vergrootte nog de algemene vreugde en toen het ‘reiske’ pinten, dat
Van Daele voor heel zijn ‘compenietje’ gevraagd had, opgebracht werd, tikte Guustje,
thans de vrolijkste van allen, op de gezondheid van de twee nieuwe vrijers. Allen
schaterden en juichten, uitgenomen Zieneken, die in de klucht geen bijzondere smaak
scheen te vinden.
Het was eerst toen de eierkoers geheel geëindigd was en 't volk al wat
uiteengedreven, toen men nog twee, drie andere
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herbergen bezocht en tante Fiene met haar stijve, verdwaalde ogen, die maar slecht
meer gaan kon, had laten horen, dat zij niet verder zou geraken, en toen Theofiel en
Charles-Louis, de kleinen van nicht Pauwels, betrekkelijk een onder hen te delen
greepje noten handgemeen geworden, in elkanders aangezicht geschrabd en gespuwd
hadden, wat natuurlijk een wederzijdse schreipartij teweegbracht, dat er gewaagd
werd van weer naar huis te gaan, om vóór 't vertrek nog iets te nutten.
Een zachte, aangename lucht had de drukkende hitte van de dag vervangen, wanneer
zij op 't pachthof weerkwamen. Men zette zich opnieuw aan tafel en nutte - alhoewel,
om boerke Van Heules spreuk aan te wenden, ‘saucietjes’ en kiekens op de maag
nog lagen te vechten - hesp met eierkoekboterhammen en bier. De samenspraak liep
thans op de vermaken van de dag en allen waren het eens om te verklaren, dat zij
zich uiterst wel verheugd en nog nooit zoveel volk in Onderdale gezien hadden. Een
zekere ernst nochtans begon bij 't naderend uur van afscheidnemen de gasten te
bevangen; zelfs Van Daele was schielijk verstild en toen de avondzon al door het
dichte boomgaardlover haar steeds goudkleuriger wordende pijltjes in de kermiszaal
begonte schieten, en men nog eens de pijpen aangestoken en de karaffen bier geledigd
had, stonden de genodigden langzaam recht en verklaarden dat het tijd werd van
vertrekken.
Van Daele poogde tevergeefs hen nog langer te houden; enkelen, zoals boer De
Vliegher en de Lootens, waren vrij ver van huis en allen overigens moesten nog
diezelfde avond eens rond hun stallen gaan, om na te zien of de knechten in hun
afwezigheid de beesten niet verwaarloosd hadden. Men wenste elkaar de goedenavond.
Nicht Pauwels en haar kleinen trokken met kozijn De Vreese, met de nichten De
Coster, kozijn Van de Walle en nog anderen naar het gemeentehuis, waar hun sjezen
uitgespannen stonden, en de rijtuigen van Guustje en Triphon, die nagenoeg een
zelfde weg te volgen hadden, werden reisvaardig gemaakt. Menige handdruk werd
gewisseld, en Van Daele vergezelde al koutend beide sjezen, tot aan het uiteinde van
zijn dreef.
- Komt gij binnen kort niet eens naar Meerhem, boer Van
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Daele? riep De Vliegher, zich nog omkerend, terwijl het paard reeds begon te draven.
- 't Kan wel zijn, antwoordde de boer met luider stem. - Met een week of drie
misschien, riep hij nog luider, naarmate 't rijtuig zich verwijderde, en, de hand
zwaaiend als laatste groet aan zijn gasten, die zich in de sjezen ook nog eens
omkeerden en ‘goenavond’ knikten, verdween hij achter de bomen van zijn dreef,
gelijk de beide gespannen, rammelend en klepperend over de steenweg begonnen te
rijden.
De avond daalde glansrijk over 't eenzaam veld, toen zij uit Onderdale kwamen.
- Hier is het toch stil, sprak boer De Vliegher.
Een hele tijd reden zij sprakeloos vooruit en staarden rechts en links over de rijke
akkers, terwijl de duizenden geruchten van het feest allengs verstierven in een
vluchtend verschiet, vanwaar somtijds nog een kort gezang, een scherpe kreet, een
ver muziekgeschal gehoord werd. Dat schielijk contrast van die woeling in 't dorp
en die rust op het veld wekte in hun gemoed een onvrijwillig gevoel van stille
overpeinzing en Zieneken voelde weerom alle neiging tot lach en tot scherts haar
verlaten, om zich met inniger gedachten bezig te houden. Zij keek op Guustje,
tersluiks; het keek peinzend naar de sjees van Triphon, die waggelend vooruitreed
door een gonzende muggenzwerm omfladderd.
- Het peinst op Emerance! sprak Zieneken inwendig.
Zi ook keek mijmerend vóór zich alover de landen. Welk een scone avond! De
prachtige septemberzon zonk vurig achter de verre bomen, tintelende goud- en
zilverglanzen wemelden door de bladeren der groene rapenvelden en, vóór een donker
dennenbos terzijde van de weg, stond een reeks dunne jonggeplante populierkens,
waarvan het lover reeds zo geel was, dat zij als flikkerende kaarsjes op 't duistergroen
van 't woud schenen te branden.
- 't Zijn juist gelijk de lichtjes op het hoogaltaar, 's avonds in het lof, dacht Zieneken.
En hoe zonderling toch! Na zulk een vreugdevolle dag, terwijl zij zwijgend hun
weg vervolgden, kwam allengs een treurig en nog niet vergeten tafereel voor de ogen
van het meisje opgerezen: de brandende kaarsjes in de schemerige
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kerk rondom de zwarte lijkbaar van haar moeder... En zo van lieverlede zweefde
haar gedachte voort in weemoedvolle dromen, die 't gegons van de muggen wiegde,
terwijl het avondlicht steeds daalde, en kwamen allerlei treurige beelden uit 't verleden,
waarin enkele gebeurtenissen van de dag met de gedaanten van Guustje, van
Emerance, van Van Daele zelf samensmolten, haar geest voorbijgesneld, en, toen
zij aan De Vlieghers hofje kwamen, veegde zij een traan van stille ontroering uit
haar oog.

V
De bruiloftput
's Anderdaags zag Zieneken Guustje niet; de dag nadien ook niet, de derde dag nog
niet, de vierde, terwijl zij voor haar venster zat, zag zij hem met zijn paarden op straat
voorbijrijden; Guustje knikte goedendag en glimlachte, maar stil, zeer stil. Diezelfde
avond kwam het met Kamiel en Siednie eens binnen, doch sprak bijna geen woord,
en lachte niet eenmaal, en wilde veel vroeger weg dan naar gewoonte; de volgende
dagen van die week, alsook de zondag daarop volgend, bleef het voor Zieneken
onzichtbaar. Toen zag men Zieneken allengs weerom kwijnen, toen bleef zij weerom,
juist als in de eerste tijden van haar verblijf bij oom, uren lang mijmerend voor het
kleingeruit venster zitten en lange stonden bewusteloos op de gelijke slag van een
vlegel in de schuur, of op het eentonig gemurmel van een boven de haard hangende
ketel luisteren; en als De Vliegher en Marie, diep verwonderd over deze nieuwe, zo
schielijke verandering, haar vroegen wat er om godswil met haar toch scheelde: - O!
niets, was haar antwoord, - volstrekt niets, en zij deed zich geweld aan om te lachen,
maar het ogenblik daarna zat zij weerom te mijmeren. Evenmin verstond Siednie
iets aan Guustje. - Bemint gij Zieneken dan niet meer? vroeg zij wel eens, met de
naïefheid van haar jaren; doch wat was niet haar verbazing, toen Guustje dan
beschaamd en stamelend: - Wel, ja, antwoordde, maar spoedig heenging om het
gesprek hierover te
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staken. - Zij zijn beiden onnozel geworden of zij hebben elkander buiten mijn weten
‘zottigheid gezegd,’ was toen Siednies mening, want als zij Zieneken daarover sprak,
kon zij volstrekt geen bepaaldere uitleggingen bekomen. Beiden echter, Guustje en
Zieneken, voelden diep deze wederzijdse vervreemding en verweten inwendig elkaar
daar de schuld van te zijn: - Zieneken is kwaad op mij, dacht Guustje, - en ik weet
niet waarom. En 't meisje van haar kant, zuchtte soms treurig: - Ik kan niet peinzen
wat Guustje tegen mij mag hebben, maar het wil mij haast niet meer bezien. Van
Onderdale-kermis, van de aldaar door Guustje zo zonderling uitgesproken woorden,
van alles wat er op die dag geschied was, hadden zij met elkander nog geen enkel
woord gewisseld.
Aldus verliepen enige weken.
Het was een buiige namiddag van oktober. Zieneken was na de vespers
thuisgekomen en met een oud versleten boek bij 't kleingeruite venster gaan zitten.
Oom was als naar gewoonte in het dorp wat blijven kaarten en de oude meid ook
ergens uitgegaan, en diezelfde dag waren Sidonie en Guustje Lootens met hun moeder
eens naar Akspoele gereden, om Triphon en Valerie te gaan bezoeken.
Als wij zo gans alleen, bij sombere, treurige najaarsdagen thuis zijn en er in ons
hart iets ligt, dat ons bekommert, dan kunnen wij daar soms doelloos blijven zitten,
met een boek dat wij niet lezen in de hand, en in de stille eenzaamheid, die ons
omringt, onze gedachten laten gaan en dwalen. Dan is het, als haalden wij in het
geheim een ander, eigen boek, een boek dat uit de gewaarwordingen zelf van ons
hart en ons gevoel vervaardigd is, te voorschijn, en als legden wij er rondom ons
vertrouwelijk de bladzijden van open. Dan zijn wij geen mensen meer, maar geesten:
wij denken, wij gaan, wij spreken, wij reizen, wij wenen, alles tegelijk en alles
ondereen, en zo helder ontbloten wij dan gans ons binnenste aan ons eigen, dat al
onze gevoelens om zo te zeggen op ieder voorwerp, waarop wij de blikken vestigen,
voor ons te lezen staan. Wee dan de ingedrongene, die ons in onze zoete mijmeringen
komt storen! Hij is ons als een dief, als een spion die ons geheim verraden komt, en
wat hij ook aan-
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wende om ons te behagen, ons oor, te zeer met andere tonen bezig, luistert hem
verstrooid aan, ons hart; te zeer gevuld, vindt hij gesloten.
Aldus zat Zieneken, het boek half toegevallen op haar schoot, met haar vingeren
tussen de bladzijden, het blonde hoofd een weinig omgewend, zodat de grijze
weerschijn van die treurige oktoberdag haar blank, recht voorhoofd, haar lieve blauwe
ogen, haar sinds korte tijd verbleekte wangen, gans haar innemend en ietwat
weemoedig gelaat met flauw licht en schaduwlijnen omhulde. Zij staarde dromend
door het venster naar de grote, brede waterput, die, omringd van kromme wilgetronken
en beschaduwd door een hoge notelaar, die nu en dan zijn bruinend lover schudde
onder een ruwe windvlaag, nevens de stallen lag... naar de Bruiloftput!... Zijn
geschiedenis was haar bekend. Vóór honderden jaren woonde op deze hoeve een
oude boer alleen met zijn jonge dochter. Deze was wonderschoon en een jongeling,
die zij ook liefde toedroeg, beminde haar; haar huwelijk met hem werd besloten en
de dag van de bruiloft vastgesteld. Nooit echter zouden zij elkander huwen. Eens,
op een avond, kwam een oude rijke boer uit een afgelegen gemeente op de hoeve
aan, die door de schoonheid van Helena - zo heette 't meisje - zodanig verleid werd,
dat hij haar zijn hand aanbood. De bekoring tot fortuin en weelde deed haar
aanvaarden en de liefde van Alfons, de minnaar van haar hart, verwerpen.
Gans het dorp vierde feest op de dag van deze bruiloft. Daar kwam de schitterend
versierde bruiloftwagen, door zijn twee rijkgetooide paarden getrokken, met de beide
echtelingen het hof van de hoeve opgereden. Geluk en vreugde glansden op het
overschoon gelaat van de prachtig toegeruste Helena. Maar, o! ineens verbleekte zij.
Dáár, aan de boord van de grote, diepe put, stond een man, roerloos en onheilspellend
als een beeld der wraak... Alfons, de verlaten minnaar. Zijn fonkelende ogen straalden
betoverend naar de paarden, en, o schrik! de paarden, als door een bovennatuurlijke
kracht overheerst, kwamen schielijk verwilderd met de wagen naar hem
toegesprongen. O ijselijke stond! de wagen bij de put! Een nare kreet van angst
weergalmde, de hinnikende rossen,
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driftig op hun achterpoten gesteigerd, de manen te berge gerezen, schenen in een
ogenblik van onuitsprekelijke worsteling als over de put te hangen; een dof, een
akelig geplons deed het bruisend water spatten, men zag, men hoorde iets
afschuwelijks, en de stond daarna was de schitterende wagen, waarop de boever1. en
de beide echtgenoten als verstomd van schrik genageld bleven, in de vreselijke put
verzonken, om er nooit meer uit te komen... Nooit... want dáár, in de onpeilbare
diepte van het water, ligt hij steeds nog, met mensen en paarden, zoals hij erin gevallen
is, en daar ligt ook Alfons nevens zijn minnares, de schone maar trouweloze Helena.
Zo luidde de legende van de grote waterput, die sedertdien de Bruiloftput geheten
werd; en oude lieden wisten er nog bij te vertellen, dat geen jong meisje meer op
deze hoeve haar hartsminnaar verstoten zou om met een andere voor 't geld te trouwen,
zonder hetzelfde lot te ondergaan als de schone Helena.
Zieneken sidderde. Oom lachte somtijds wel met haar, omdat zij dit alles zo licht
scheen te geloven, en zij wist ook wel dat zulks zeer onnatuurlijk was, doch voor
niets ter wereld had zij water uit de put gehaald; en ook de knechten op de hoeve
staken er van ver hun lang pomphout in, wanneer er water in de mestput voor de
stallen moest getrokken worden; ja, zelfs had eens een oude stalknecht zijn dienst
opgezegd, omdat De Vliegher hem in 't ijs van de Bruiloftput een bijt wilde doen
houwen, waar de eendjes zouden gaan drinken. Zieneken was rechtgestaan en had
wat dor hout over het pruilend haardsteevuur gekraakt, dat schielijk nu op 't zwart
van de schouw weerlichtend danste, terwijl de avond reeds in grauwe schemering
door 't lage keukenvenster daalde.
- Boewoewoe! blafte ineens met grove stem de oude wachthond op het hof.
Zieneken, half over 't vuur gebogen, hield luisterend het hoofd naar de ingangdeur
gewend. De hond blafte opnieuw en deed zijn ketting rinkelen; een zware stap kwam
langs 't plankier genaderd. Het meisje rees enigszins verschrikt op, met nog een
greepje droge takjes in de hand: - Och God! dacht zij, - dat is de stap van onkel niet
en 'k ben
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hier gans alleen op 't hof.
- Is er geen belet? klonk een luide, welbekende stem, terwijl in 't geklets van de
regen de voordeur openging. Een rosen-witgevlekt hondje sprong zoekend vooruit
in de keuken, door een geblaas van het katje begroet en vooraleer Zieneken met haar
nog gans bedeesd: - Kom maar binnen! geantwoord had, stond reeds een hoge, forse
en haar goed bekende gestalte in het midden van de keuken voor haar: - Och God!
boer Van Daele! kreet het meisje, van verbazing haar handen samenvouwend.
Een lustig gelach weergalmde: - Gij zijt verwonderd mij te zien, mijn zoetekind,
geloof ik? klonk het vreugdig in de keuken, en de struise boer, zijpend nat, ondanks
zijn regenscherm, kwam vuurrood en glimlachend tot Zieneken genaderd en stak
haar zijn brede hand toe. - Had ik het dan niet gezegd, dat ik in 't kort naar Meerhem
komen zou? lachte hij nog luider, herhaaldelijk haar hand schuddend.
Zieneken ademde: - Ach! wat had ze toch geschrikt! lachte zij nu ook, met nog
van ontroering kloppend hart. God! en haar deur die zij niet toegegrendeld had, als
er zoveel booswichten en dieven liepen, waarvan zij zo benauwd was... - Maar zet
u, boer Van Daele, ging zij voort, de dikke pachter bij de haard een stoel aanbiedend...
- Zet u. Wel! wat zijt gij nat! En onkel die nu juist niet thuis is! Hij zal zich na de
vespers aan 't kaarten wat vergeten hebben; doch ik verwacht hem alle ogenblikken
weer. En zij keek werktuiglijk door 't venstertje of zij hem wezenlijk nog niet zag
komen. Doch de boer schudde het hoofd: - O! dat geeft niet, dat geeft niet, herhaalde
hij, terwijl hij voor de haard ging zitten en Zieneken lang en als verrukt bekeek, - ik
was voor hem toch niet gekomen.
Zieneken, weldra van haar beteutering hersteld en door de komst van boer Van
Daele uit haar dromerijen gewekt en tot de werkelijkheid teruggeroepen, vroeg nu
aan de dikke pachter wat zij hem aanbieden mocht, een schel hesp, wat kaas met een
boterham of wat koud rundvlees - 's zondags hadden zij er steeds. Maar de boer
schudde het hoofd en lachte haar voortdurend aan. - Neen, sprak hij, - dank, noch
kaas, noch vlees. Anders niets dan een glas bier; een glas uit
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uw hand geschonken, zulde Zieneken, voegde hij er met nadruk bij en
achteroverhellend, om haar nog beter te aanschouwen. Na nog herhaald aandringen,
ging Zieneken hem dit uit de kelder halen.
- Hij is voor onkel niet gekomen, dacht het meisje, terwijl zij het bier aan het
tappen was; - voor wie komt hij dan? Ik zal mij nog moeten opgeruimd en blij tonen,
zuchtte zij stil, - anders zou hij wel denken dat ik onbeleefd ben.
Dit onverwacht bezoek beviel haar niet zeer.
De boer keek strak en glimlachend in 't vuur, terwijl Zieneken in de kelder was.
't Was zonderling, hij scheen verheugd en ook toch enigszins verlegen. Met een soort
van ongeduld, wreef hij ruw de handen samen, en toen het meisje bovenkwam, zag
hij haar opnieuw met strelend oog aan en, het ontsnapte hem schier onvrijwillig,
terwijl zij hem het glas toereikte: - Maar, Zieneken, riep hij, haar lichtjes met de hand
over de lenden kloppend: - wat ziet gij er toch verduiveld hoe langer hoe sneller1.
uit!
- Maar, boer Van Daele toch! lachte ook Zieneken, terwijl zij opeens sterk blozend
achteruitweek.
- Verduiveld snel! herhaalde de boer, verrukt het hoofd schuddend met nog
vooruitgestoken arm; - nog sneller dan op Onderdale-kermiso! En hij deed haar
vleiend weer bij hem komen, en eens ‘bescheid’ doen van zijn bier. Er heerste een
poos stilte.
Zieneken was bij het venster gaan zitten, en keek naar het slecht weer buiten. De
boer, werktuiglijk en enigszins gedwongen in het vuur starogend, streelde zijn
ros-en-witgevlekt hondje, waarop Zienekens katje strak, met ronde, gele ogen en
verdikte staart, van onder tafel al grollend keek. Beiden op het gerucht omkijkend,
blikten met een glimlach naar de twee vijanden. - Poes! riep Zieneken op half
vermanende toon en als om iets te zeggen; zij ook was zo wat onthutst, zonder te
weten waarom. Van Daele boog neer. - 't Is nog een dul2., geloof ik, sprak hij, zijn
regenscherm tussen de pikkels stekend. - Vfoe! Vfoe! blaasde de poes en vluchtte

1.
2.

Mooier.
Kwaadaardig.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 4

72
weg met hoge rug, door 't hondje achtervolgd. De boer en Zieneken moesten lachen.
Buiten regende het hoe langer hoe heviger.
- Is dat nu toch een weer! herbegon na een poos het meisje, terwijl zij ernstig over
de grijze boomgaard tuurde, - al wie in de zware landen woont, moet waarlijk nu op
zaaien niet meer peinzen.
- Dat zal waar zijn, antwoordde de boer, ongeduldig haar blik volgend. - Wee voor
de bulken1. langs onze kanten! sprak hij. Zijn stem klonk verkropt en ontroerd in zijn
keel. Eensklaps stond hij recht. Hij kwam vóór Zieneken staan. Het meisje keek
verwonderd op:
- O! maar boer Van Daele, riep zij met ware belangstelling uit; - gij zult zeker wel
in zulk een weer naar huis niet gaan, gij zult toch wachten tot dat onkel komt?
Een nog meer zonderbare glimlach speelde nu op het vuurrood gelaat van de boer,
wiens hoge en brede gestalte schier tot aan de zwarte kepers van de lage keuken
reikte. - Neen, neen, sprak hij, onrustig zijn dikke handen heen en weer wrijvend, ik, ik... Dat was toch zeldzaam! Maar, waarlijk, boer Van Daele was ontroerd en 't
scheen als wilde hij iets zeggen dat er volstrekt niet uitgeraken kon; zijn hondeken,
dat nevens hem gekomen was, stond, als het ware ondervragend, in zijn ogen te
kijken.
- Zieneken, sprak hij eensklaps, het meisje strak aanschouwend, - weet gij waarom
ik vandaag naar Meerhem gekomen ben?
Waarom gij vandaag naar Meerhem gekomen zijt? herhaalde Zieneken, de blik
schielijk gevestigd op haar katje, wiens groene ogen nu uit de somberste hoek van
de keuken fonkelden. - Neen, boer Van Daele, dat zou ik niet kunnen raden, nietwaar?
- Om te trouwen, sprak hij kortaf.
- Om te trouwen, wel Here! kreet het meisje, ditmaal ten hoogste verbaasd; en na
een stond de boer met een ongelovig oog bekeken te hebben: - Vandaag toch zeker
niet? schertste zij.
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- Om een vrouwmens te zoeken, verbeterde de boer dadelijk zeer ernstig. En, nu hem
gewis het ijs gebroken scheen, vertelde hij haar op statige toon, dat het voor hem
niet langer zijn kon om weduwnaar te blijven; want, dat zijn jongste dochter ook
welhaast zou trouwen, en, dan niemand van zijn huisgezin bij zich meer hebbend,
het hem aan oppas zou ontbreken; overigens, dat hij nog veel te jong was om op zo
een schone ‘occasies1.’ als de zijne gans alleen te blijven, iets dat hij, weliswaar, niet
te vrezen had, daar hij schier onophoudelijk van welstellende boerendochters of
weduwen tijding ontving dat hij mocht komen als hij wilde; maar, zonder liefde zou
hij nooit trouwen. Kortom, hij zegde haar dat zij een meisje was naar zijn zin en die
hij sinds de eerste stond bemind had en dat hij haar thans vragen kwam of zij met
hem trouwen wilde.
Zieneken was, naarmate boer Van Daele sprak, beurtelings bleek en rood geworden;
maar bij die laatste woorden kon zij haar ontsteltenis niet meer verbergen en bleef
zij, tevens diep verwonderd en verschrikt, enige stonden voor zich staren, zonder
een antwoord te kunnen vinden.
De boer nochtans aanschouwde haar nu met strelende tederheid: - Allo toe, toe,
Zieneken, zeg maar van ja, smeekte hij schier en legde, vooroverbui gend, de hand
op haar schouder. Maar zij stond schielijk redt. - O! neen, neen, boer Van Daele,
sprak zij, hem met de hand verwijderend en hem nu ook ineens zeer ernstig en bijna
smekend aanstarend: - O! neen, neen, dat kan niet zijn!
- Niet zijn! Och! waarom niet? hernam hij vleiend; - gij zult zo rijk en zo gelukkig
zijn en over alles het meesterschap hebben; allo toe, Zieneken! En hij legde weerom
de hand op haar schouder en poogde haar een kus te geven. Maar zij ontsnapte hem
opnieuw en ging midden in de keuken staan: - Neen, neen; - wat peinst gij, boer Van
Daele? herhaalde zij angstig, met van ontroering gloeiende wangen. - Neen, neen,
dat kan niet zijn!
Zij was zo diep geschokt, dat haar de tranen in de ogen stonden.
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- O! Zieneken, smeekte nog de boer en deed een stap nader. Op dit ogenblik piepte
de balie aan het hofgat en beiden, werktuiglijk naar buiten kijkend, zagen in 't
halfduister boer De Vliegher, die, van 't dorp teruggekeerd, traagzaam zijn hof
opkwam. Zieneken verademde; de dikke pachter haalde wanhopig de schouders op.
- Is het uw laatste woord? vroeg hij haar haastig.
- O! ja, boer Van Daele, antwoordde zij smekend.
- Mag ik er aan onkel niet van spreken?
- O neen, neen!
De boer zuchtte. - Het spijt mij, sprak hij, - het spijt mij diep; maar daarom toch
geen kwade vrienden, en hij drukte haar de hand. Zieneken trok de hare spoedig weg,
want boer De Vliegher kwam juist binnen.
Deze was niet weinig verbaasd zijn vriend te zijnent aan te treffen: - Kijk, kijk!
riep hij verheugd, - wat... Maar boer Van Daele liet hem de tijd tot ondervragen niet.
- Ik moest vandaag naar Meerhem komen uit hoofse van mijn jaarlijkse houtvenditie,
sprak hij, zijn vriend de hand drukkend, - en 'k heb van de gelegenheid gebruik
gemaakt om eens tot hier te komen.
- En gij hebt wel gedaan, zeer wel, riep vrolijk boer De Vliegher; - 't is enkel
jammer dat de Lootens ook juist weg zijn; maar, zet u, Ivo, zet u; Zieneken, ontsteek
eens 't licht; boer Van Daele gaat een schel hesp eten en een...
- Niemendal, als 't u belieft, riep deze, naar de deur gaande; - ik ben zeer haastig,
'k stond juist op 't punt om te vertrekken, als gij ingekomen zijt; ge weet, de wegen
liggen vuil en 'k moet nog doen inspannen. En De Vliegher en zijn nichtje nog eens
de hand drukkend en goenavond wensend, trok hij tot grote verbazing van De Vliegher
de deur uit. - Is dat verduiveld haastig zijn! sprak de oude boer, in de keuken
terugkerend; - hebt gij hem wellicht de kop in gezegd, Zieneken? vroeg hij half
lachend.
- Maar nonkel toch! antwoordde 't blozend meisje, neerbuigend over 't lampje, dat
zij aan 't ontsteken was, opdat haar oom haar ontsteltenis niet zou bemerken.
Sinds enige tijd maakte hij haar vaak zulke zonderlinge opmerkingen en keek haar
zo peilend aan, dat zij somtijds niet
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wist waar de ogen wenden van schaamte. Doch met Marie, die ook juist binnenkwam,
veranderde het gesprek en weldra zetten zij zich alle drie aan tafel, om het avondmaal
te nutten. Die nacht kon Zieneken geen rust vinden; allerlei sombere, onduidelijke
dromen kwamen haar geest bevangen. Buiten waaide en stormde het vervaarlijk en
telkenmale zij wakker schrikte, meende zij het huis op haar te voelen instorten of
door de bij beken stromende regen meegesleept te worden. In haar pijnlijke sluimer
zag zij Van Daeles heerlijk boerenhof, met zijn schone, hoge schuren, zijn net en
pronkend woonhuis, zijn talrijke beesten op stal of in de weiden en geld, veel geld
en schone kleren, alles met één woord wat weelde en rijkdom baart. En toen zag zij
de boer, rood en struis, met zijn lachend gelaat, die haar versierd en opgetooid kwam
halen om haar ter kerke te leiden. De ongeduldige paarden, met linten en bloemen
gekroond, stonden aan de prachtige wagen gespannen; de boever deed met hoogmoed
zijn zweep klappen, juichend volk woelde om haar heen. Blozend van geluk en
vreugd bereidde zij zich om op de wagen te stijgen, maar, o schrik! toen verrees
schielijk voor haar een indrukwekkend tafereel - de Bruiloftput! - En eensklaps
scheen het haar als daalde zij er sidderend in neer... als zag zij daar, in de onpeilbare
diepte, doodde grijsgroene doorschijnendheid van het water, geheel het akelig toneel
ontstaan, zoals het haar inbeelding geschapen had.
De bruiloftwagen, met linten en bloemen versierd, half verzonken in walgelijk
slijk, de opgetooide paarden, hun manen te berge gerezen, als versteend in woeste
razernij; de boever met onmachtig gebaar zijn rossen weerhoudend, en op de wagen,
half zijdelings geheld, als gingen zij er afvallen en nochtans onbeweegbaar, de oude
boer en nevens hem de schone Helena, schitterend van pracht in haar verblindende
bruidstooi; en daarachter nog, in een versmoord verschiet, de dreigende Alfons, die
als een wraakroepende geest over dit ganse treurspel te gebieden scheen.
Een spookachtige grijnslach verwrong de vale lippen van hun monden, een doodse
glans schoot schuins en strak uit de vergrote glasachtige ogen van mensen en paarden;
en stomme vissen met traag smakkende muilen, grauwe weekdieren,
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aanstotelijk als wangedrochten, schenen traagzaam hangend en drijvend voorbij de
drukkende onbeweegbaarheid van dit aangrijpend tafereel te zweven... En ineens
scheen het haar nog, als werden schielijk die gestalten door een onvatbare
gedaanteverwisseling in wezenlijke schepsels veranderd; als werden die rossen de
paarden van boer Van Daele, die leidsman zijn knecht, als zat hij zelf op de wagen,
zij, o schrik! nevens hem, en ginds, daarachter, met zijn glanzende ogen, hoe
zonderling toch... maar... Guustje... Guustje Lootens in persoon, die daar grijnzend
en dreigend op haar stond te kijken!
Half ziek was 's anderendaags Zieneken. Zij had toch zulk een vreselijke droom
gehad, zie ze tot oom; een droom waarvan zij zelf niets kon verstaan.
De oude boer glimlachte stil. Hij ook had die nacht maar slecht geslapen; een
zonderlinge aaneenschakeling van denkbeelden en omstandigheden had hem lange
tijd wakker gehouden. Waarom was boer Van Daele ineens zo haastig vertrokken?
Waarom zag Zieneken er zo ontroerd uit? Werktuiglijk was hij in zijn bed daaraan
beginnen denken en enkele bijzonderheden van Van Daeles feestmaal, de
dienstvaardigheid van de boer bij Zieneken, zijn neiging om steeds nevens haar te
zitten en te gaan, een vraag: - Verkeert uw nichtje niet? die de pachter hem in stilte
bij 't vertrekken, wel in de schijn al schertsend, maar in de grond misschien zeer
ernstig had gedaan, dit alles was hem als zovele lichtstralen door het brein geschoten,
en een voorgevoel had hem doen raden dat boer Van Daele.... ja, dat de rijke boer
Van Daele Zieneken ten huwelijk was komen vragen, en... dat Zieneken hem van de
hand gewezen had. Waarom had Zieneken hem van de hand gewezen?
Die vraag was zo ineens bij hem opgekomen en eer hij die had opgelost, hadden
er zich nog allerhande nieuwe bij de eerste gevoegd: - waarom had zij de hand van
Lowie Billiet geweigerd? waarom liep zij sinds Onderdale-kermis zo bedrukt? waarom
was zij ook sinds die dag zo koel jegens Guustje? waarom was Guustje zelf...
Iets, waarover zijn oude meid hem sinds maanden reeds gewaarschuwd had, was
hem dan schielijk weer in het geheu-
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gen gekomen. - 't Is zeker, zij zien malkander geerne, had Marie met haar sluw
vrouwendoorzicht hem eens gezegd, van Zieneken en Guustje sprekend. Toen had
hij dit niet geloofd; maar, van dag tot dag de jongelieden gadeslaand, was hij allengs
beginnen twijfelen en thans was het hem eensklaps als een veropenbaring
voorgekomen. Klaar als de zon was het hem thans gebleken dat Zieneken Lowie
Billiet en boer Van Daele van de hand gewezen had, omdat zij Guustje Lootens
beminde; klaar ook, dat Guustje, die Zieneken veel meer dan Emerance liefhad, boer
Van Daele zo voorkomend bij zijn nichtje ziende, hierover had ergernis opgevat en
daarom verbitterd scheen op het meisje; klaar, dat Zieneken slechts treurde omdat
zij Guustje boos meende op haar; klaar, kortom, dat zij elkaar innig beminden en er
tussen hen niets anders dan een misverstand was, dat overigens gauw zou effen
komen.
Hieraan was het dat boer De Vliegher gans die nacht had liggen denken en niet
zonder genoegen, want het vooruitzicht van een huwelijk tussen Guustje, die zo braaf
en vlijtig was, en Zieneken, zo lief en ook zo vol verdiensten, lachte hem zeer toe,
daar hij overtuigd was dat het zo lang ongelukkig weeskind bij Guustje een trouwe
steun en een heilzame toekomst zou vinden, en daarom was het ook dat hij zo schalks
glimlachte, toen Zieneken hem zei dat zij die nacht slecht geslapen had.
- Wonder, sprak hij, 't meisje guitig aanschouwend, - of het waar zal zijn wat ik
gisteren hoorde zeggen?
- Wat, onkel? vroeg Zieneken, blijkbaar ontroerd.
- Dat Guustje Lootens Emerance kwijt is, hernam De Vliegher; - het schijnt dat
zij met Lowie Billiet gaat trouwen; dit gerucht liep gisteren 't dorp rond.
- O! riep onvrijwillig Zieneken en schielijk werd zij rood tot achter de oren.
De boer glimlachte voort: - Mij dunkt, Zieneken, tergde hij haar, met moedwillige
traagheid sprekend, - dat Guustje zot is van u?
- Maar, nonkel toch! riep het meisje nog roder wordend.
- Ja, ja, en dood jaloers van boer Van Daele; 't is daarom en om anders niet dat
het zo droevig loopt... maar alles zal wel
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goed komen.
Zieneken liep het huis uit, want voorzeker hield oom de gek met haar, riep zij;
maar gans die dag huppelde zij toch zo opgeruimd en blij, en toen de kinderen van
de weduwe Lootens 's avonds kwamen kaarten - met de reeds lange herfstavonden
en niettegenstaande de koelheid tussen Guustje en Zieneken, geraakten zij nog nu
en dan eens aan het spel, - was zij weerom zo gezellig en zo vriendelijk als vroeger
en had zij haar welgezindheid aan allen willen mededelen. Des te treuriger bleef
echter Guustje, die deze avond zelf met weerzin scheen te spelen.
Gewis weet het reeds dat boer Van Daele hier gisteren geweest is, dacht De
Vliegher. Diens doel was ook niet zulks te verbergen; hij vertelde het zijn jonge
buren.
- Ja, wij weten het, antwoordde Siednie; - wij vernamen het bij het terugkeren van
Akspoele.
- 't Was uit hoofde van zijn houtvenditie dat hij kwam, nietwaar, boer De Vliegher?
vroeg naïevelijk Kamiel.
- 'k Geloof van ja, knikte de boer, en ging een solferpriemtje halen, terwijl Marie
uit haar hoek olijk naar Zieneken en Guustje blikte, die beiden beteuterd en sprakeloos
in hun kaarten keken.
- Of 't jaloers is van Van Daele! dacht De Vliegher, zijn pijpje ontstekend; - maar,
pfu! alles zal toch wel in de goede plooi komen.

VI
Op het land
November verspreidde reeds over dorpen en velden die doodse wintereenzaamheid,
die het hart der mensen zowel als de natuur met treurigheid vervult en al 't genot van
het buitenleven in de nauwer aangeknoopte familie- of vriendenkring schijnt te
sluiten, en nog was De Vlieghers voorspelling niet verwezenlijkt. Vruchteloos had
hij Guustje, door allerhande zinspelingen en halfduidelijke woorden, zoals hij zei
‘de pap in de mond gegeven;’ het dierf of wilde
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niet begrijpen. En even vruchteloos had Marie, ruwe maar goede ziel en die
stelselmatige vijandin was van allerlei gedwongenheid of vals gevoel, reeds meer
dan eens, als Guustje 's avonds binnenkwam, hem een stond achter het schutsel
houden staan en, hem met de elleboog in de zijde stampend, haastig in het oor
gefluisterd: - Toe, gij dwaashoofd, klap er eens schoon tegen; het (Zieneken) is zot
van u, - Guustje, verre van zulks te durven doen, werd dan soms nog veel schuchterder
en zat nog veel meer dan eertijds - gelijk Marie het noemde ‘op de pijnbank.’
De boer begon zijn schouders op te halen; Marie begon op Guustje kwaad, ja
oprecht kwaad te worden, Guustje zelf liep ganse dagen als een gefolterde ziel op
zijn hof, en Zieneken werd alle dagen treuriger.
Maar vaak komt een geluk bij ons aankloppen, wanneer wij reeds gewanhoopt
hebben!
Zieneken was op een zaterdagnamiddag naar het land gegaan, om tegen 's
anderdaags wat eten voor haar konijntjes te plukken en keerde met de schemering
huiswaarts, toen zij eensklaps aan de overkant van de straat Guustje ontwaarde, die
daar met ploeg en paarden een klaverstruik omwrocht. Zieneken bleef stilstaan, met
haar konijneneten in de arm, onweerstaanbaar aangelokt om daar een ogenblikje te
vertoeven en te kijken. Het was zolang geleden dat zij Guustje niet meer zag zoals
het eertijds was; bij haar was het of schuchter of misnoegd; hier, gans alleen, zou
het misschien weerom zichzelf zijn. Het scheen haar als zou zij op zijn wezenstrekken
kunnen lezen of het wel oprecht boos was op haar, en ook, 't zij boos of niet, zij
voelde dat zij niet kwaad was op hem... en... niemand zou haar zien, de straat was
zo eenzaam en ledig, de elzestruiken waren nog dicht genoeg en over de stille natuur
daalde zo heimvol de avondschemering, met enkel nog die verre blonde streep in 't
westen...
O ja, zij moest hem eens zien.
Zij keek.
De beide bruine paarden, groot en kloek, kwamen dampend, met gelijke tred,
gereden over de lange partij land, die naar het middenpunt enigszins klom. De scherpe
ploeg, door Guustjes rechterhand bestuurd, boorde snijdend door het
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verdorde klaverveld en keerde met de riester de malse schellen om, die langs de lange
rijen met een vette glans in 't dalend schemervuur blonken.
Zieneken voelde zich tot bewondering bewogen! - Wat felle boer toch, dacht zij,
en instinctmatig, als begoocheld, volgde haar blik de naderende vaart van ploeg en
paarden. Maar ineens verschrikte zij: -Indien het mij eens zag? Het zou wel menen
dat ik hem kom bespieden! En zij deed enige schreden huiswaarts. Doch zij vertraagde
schielijk weer haar stap. - Nu moet het mij gewis zien gaan, sprak zij inwendig; - zal
het niet denken dat ik hem ontvluchten wil?... Ik moet hem toch goenavond zeggen.
En zij hield weerom stil. Guustje had haar reeds ontwaard.
- Goenavond, Zieneken, sprak hij de eerste en hield zijn gespan staan, terwijl hij
flauw op haar glimlachte. - Goenavond, Guustje, was haar ontroerd antwoord en zij
sloeg het oog ten gronde.
't Was zonderling; maar Zieneken ging nog niet huiswaarts - nu zij echter de
‘goenavond’ had gewenst, en Guustje ook keerde nog zijn rossen niet, die krachtig
blaasden, om 't laatste stukje land te bewerken; er heerste een ogenblik vol drukkende
stilte; beiden schenen diep ontroerd; het was alsof zij beiden voelden dat zij malkander
toch wat meer te zeggen hadden, iets dat hen sinds lang op 't hart lag en er nu volstrekt
af wilde.
Er komt een stond in de liefde, waarop de schuchtersten tot stoutheid overgaan;
een stond door de gelegenheid, door 't uur en door de eenzaamheid begunstigd, en
als het ware opzettelijk geschikt om de voor elkaar geboren harten in een gelijk
gevoel, in een zelfde beweging te verenigen en te versmelten.
't Was Guustje, die de eerste stap deed. Met bevende hand had hij de lijn van zijn
paarden aan de greep van de ploeg vastgemaakt; met ontsteld gelaat was hij al over
't mennegat bij Zieneken gekomen.
- Zieneken! sprak hij en er kropte schielijk iets in zijn keel, dat er geen enkel woord
meer uit liet komen maar zijn hand - hij wist het zeker niet - lag op de schouder van
het meisje. Zij verbleekte opeens. - Wat is er, Guustje? vroeg zij zacht

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 4

81
en nauw verneembaar en sloeg eens 't oog op hem en keek dan weer ten gronde.
Wat er was?... Zie... Guustje zegde het haar... In een taal, die hij nimmer geleerd
had, met een overtuiging waartoe hij slechts sinds een stond de kracht gevoelde,
sprak hij haar - zonder spreken, maar met de mond op haar mond, maar met het hart
tegen haar hart, en met de hand in haar handen, van hun lang geschil, hun verdriet,
hun smarten, hun verzoening. Hij was als van zichzelf, hij begreep noch zijn daad,
noch zijn stoutheid, hij smaakte enkel het onuitsprekelijk geluk, waarmee zijn
overborrelende liefde hem het hart verzadigde. Zieneken kwam eerst tot het bewustzijn
weer; een zweem van treurigheid veegde schielijk de geestdrift van haar gelaat: - O!
Guustje, gij bemint Emerance! sprak zij met zacht verwijt.
De jongeman trad een stap achteruit met een ontkennend gebaar van zijn hand: Ik heb ze nooit oprecht bemind, sprak hij - maar wat er vroeger ook bestond, is thans
geheel gedaan. En ook met spijt op zijn beurt zijn vriendin aanstarend: - Maar gij,
Zieneken, hernam hij langzaam en ernstig, - gaat gij met boer Van Daele niet...
- Zieneken! riep schielijk een scherpe stem in de richting van De Vliegkers hoeve.
- Och God! schrikte het meisje; spoedig de hand van haar minnaar loslatend! Marie roept, en het wordt reeds zo laat, ik moet heen...
- Wacht een ogenblik, sprak Guustje, - ik ga mee.
En ineens zijn ploeg omkerend, zette hij die voor de laatste maal op 't laatste nog
te bewerken reepje grond, en in gans zijn moedige houding, in de rassere tred van
zijn dampende, nog door het schemerlicht vergrote paarden, in de vruchtbare schel,
die haar bruine flanken openlegde om de kiem der toekomende oogsten te ontvangen,
in de houding zelf van het meisje dat, onbeweegbaar aan de boord van de akker, het
ganse schouwspel te bezielen scheen, lag er iets verhevens, iets bemoedigends, dat
in de eenzame bespiegeling van 't avonduur geheel dit landelijk en vreedzaam tafereel
als een zinnebeeld van stil geluk, van hoop en liefde deed uitschijnen.
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Zij kwamen aan De Vlieghers hofje. Guustje liet zijn rossen aan de balie staan en
trok met Zieneken binnenshuis; het licht brandde reeds. Een reusachtige gestalte met
een bol, lachend gelaat en twee dikke, naar hen uitgestrekte handen, dat was het
eerste wat zij zagen: boer Van Daele! Onvrijwillig deinsden beiden als verschrikt
achteruit en op hun gelaat, in hun ganse houding en manieren, lag zó klaar hun geheim
te lezen, dat boer De Vliegher en Van Daele en Marie, allen terzelfder tijd door één
gedachte overheerst, de jongelieden roerloos aanstaarden, op hun uitleggingen
wachtend.
Zij toefden slechts een ogenblik... Met een soort van haast, als vreesde hij dat zij
hem nogmaals kon ontnomen worden, had Guustje de hand van het meisje gevat en
was hij met haar tot bij oom genaderd:
- Boer De Vliegher, sprak hij schier plechtig en de grijsaard helder in de ogen
aanschouwend, - ik kom u de hand van uw nichtje vragen; wilt gij mij die toestaan?
De oude boer, een grote verwondering veinzend, keek lachend op zijn blozend
nichtje: - Is het uw gedacht, Zieneken? vroeg hij.
- Ja, ja 't; 't is het van eigen! haastte zich de ruwe Marie in Zienekens plaats te
zeggen, daar zij bemerkte dat het meisje zo diep ontroerd was, dat zij bijna niet
spreken kon.
Boer Van Daele, eerst zwijgend en wezenlijk verbaasd, kwam nu weerom met
zijn vette, purperen handen naar de twee verloofden vooruitgestoken: - Heb ik het u
niet gezegd, mijn zoetekind, dat wij niettemin steeds goede vrienden zouden blijven?
riep hij tot Zieneken, terzelfder tijd ook voor de anderen zijn geheim klaar makend;
- doch, zeggen is maar zeggen, en luister hier wat beter is: Ik kom u met uw
aanstaande man -en hij wees met de vinger naar Guustje - op de bruiloft vragen van
mijn jongste dochter met Lowie Billiet en op de mijne - en zijn vinger bleef een hele
wijl op zijn borst gericht, terwijl zijn ogen bij het aanschouwen van Guustjes en
Zienekens nieuwsgierige verbazing van blijdschap fonkelden. - Ja, op de mijne met
de weduwe De Baere, van Merkegem, die stellig zeer met mij moet ingenomen zijn,
daar zij mij, als zijnde eergisteren voor de achtste maal, tijding zond dat ik mocht
komen als ik wilde, - bruiloften, die beide nog

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 4

83
vóór het Nieuwjaar zullen plaatsgrijpen.
Welke wederzijdse gelukwensen en proficiats bij deze laatste verklaring in De
Vlieghers huis weerklonken, ware moeilijk te beschrijven. De oude boer trok in zijn
kelder. Hij kwam er weldra uit met een zwarte fles, die hij zegepralend naar het licht
hield: - Zieneken! 't is een van de laatste, riep hij; - 't is nog een van die, welke ik
met uw vader zaliger in de venditie van de oude pastoor kocht, nu dertig jaar geleden.
Op uw gezondheid, mijn kind!
De wijn werd uitgeschonken, de glazen gingen tikken.
Zieneken weende.
- Baas Van Daele, sprak De Vliegher, - ik nodig u ook met uw aanstaande vrouw
en met uw dochter en haar aanstaande man, op de bruiloft die ik hier, en ook vóór
Nieuwjaar nog, voor Zieneken en Guustje houden wil; en dit zal dan de laatste kermis
zijn die ik hier zal geven, daar ik voornemens ben mijn boerderijtje aan die vlijtige,
brave jongelieden over te laten, om dan in 't dorp, op mijn gemak, de enkele jaartjes,
die ik misschien nog te leven heb, te gaan slijten.
Nog eens werden de glazen volgeschonken, nog eens bedankingen en gelukwensen
herhaald, en dan gingen zij allen te zamen naar de weduwe Lootens.
- Zie! sprak Marie, toen Zieneken die avond kalm, maar volzalig van geluk in haar
kamertje trok, - had het met u beiden alzo no wat langer moeten duren, ik was er hier
van door, want ik kon waarlijk uw wederzijdse dwaasheid niet meer verdragen!
Nevele, februari 1887.
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Twee herinneringen-uit Amerika
De jeugdige en onervaren reizigers opgedragen
I
Dogfish
In ettelijke streken en gewesten bestaan er min of meer oude en, door overlevering,
om zo te zeggen nationaal geworden grappen, die, van geslacht tot geslacht herhaald,
dienen om op min of meer aangename wijze eens met de vreemde of onbekende
bezoeker te gekken. Van zulke aard, b.v., is hier in Vlaanderen het welbekend
‘schavuiten zoeken’; zo wordt op zee de scheepsjongen in 't water van de Oceaan
gedoopt, zo heeft men, in zekere plaatsen van Amerika, het ‘dogfish’-vangen.
Het was in Indiana, verleden jaar, omtrent het midden van oktober. Men had ons
om twee uur 's morgens gewekt; wij waren haastig, aldoor de doodstille straten van
de stad, in het stationsgebouw gekomen; en, met de trein van twee en half vertrokken,
stapten wij om vijf uur af juist in 't open veld, een eenzaam, onbewoond oord van
bossen en weiden, met een woord, een volle Amerikaanse wildernis. Geen station,
geen halte, geen weg, geen pad zelfs, daar waar de trein had stilgehouden; enkel een
paal, terzijde van de spoorweglijn en op die paal een grijze, vermolmde, dwars
genagelde plank, met de twee ruw geschilderde, door wind en regen reeds half
uitgeveegde woorden:
FISH LAKE

Om het stilhouden van de trein op die verloren plek te verkrijgen, hadden wij enkel,
daags tevoren, naar Chicago aan de ‘Lake Shore and Michigan Southern Railway
Depot’ een telegrafisch bericht hoeven te sturen. Het valt gans niet moeilijk, in
Amerika, om een trein onderweg op een gevraagde plaats te doen stilstaan.
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De dag begon te krieken. Achter de grijze woudgordijn, die het oosten begrensde,
ontvouwde zich langzaam, zeer langzaam, als met aarzeling, de lichtrode dageraad.
Alles bleef in diepe stilte en mijmering gedompeld. Die wilde natuur, door geen
zichtbaar leven bezield, door geen verneembaar gerucht gestoord, ontving, als het
ware onbewust, de groet van de dag. Alleen vanuit de weide steeg een trage, bleke
mist ten hemel op, evenals uit ons brein een onbepaalde droom verdwijnt, bij het
ontwaken van de geest.
Zwijgend stapten wij vooruit door 't hoge, dorre gras. Wij waren ons gezessen:
Dick, mijn vriend, vier van zijn makkers, ik. De lucht was ietwat killig. De gestalten
der twee of drie eersten verdwenen in de grijze mist. Elk droeg zijn lijn en had het
een of 't ander pakje in de hand. Wij moesten daar tot middernacht verblijven en
hadden levensmiddelen mee. Na ongeveer een kwartier gaan, verlieten wij de ‘prairie’;
wij hadden de ingang van een woud bereikt. De grond werd eensklaps harder; wij
waren weer in halve duisternis gehuld en klommen naar omhoog. Na enkele schreden,
bemerkte ik dat wij tussen hoge bomen een kronkelend wegeltje volgden. Schielijk
hield de voorman stil.
- Wij zijn er, sprak mijn vriend.
Mijn makkers gingen terzijde, ik deed een laatste stap vooruit en ineens, terwijl
mij een grote frisheid tegenwoei, bevond ik mij op de top van een heuveltje en voor
de drempel van een laag, bouwvallig houten hutje, waarvan een der mannen de
voordeur openstak. Rechts en links de wouden zwart en dicht, maar voor het stulpje
lag een brede open plaats, die, naar beneden dalend, uitliep op een grijze, eentonige
en onafmeetbare oppervlakte, als een besneeuwd veld voor onze voeten uitgestrekt:
wij stonden aan de boord van het meer, waarvan men mij daags tevoren al de
wonderen geroemd had.
Na een vlug ontbijt - de Amerikaan doet er nooit andere - en nadat onze lijnen in
orde gebracht waren, kwamen wij aan het meer. De zon was aan de gezichtseinder
geklommen, de mist van lieverlede opgestegen; de luchtgesteltenis voorspelde een
heerlijke dag. Twee schuitjes lagen aan de boord van het water, onder een afdakje.
Wij verdeelden ons in twee
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kampen, drie en drie, stapten ieder zijn verschillend vaartuig binnen en trokken stil
en langzaam, zeer stil, zeer langzaam, om de vis niet te verschrikken, naar het midden
van het meer. Het was niet al te groot, maar evenals meestal de ontelbare meertjes
die men in Illinois, in Indiana of in Michigan aantreft, uitnemend lief en schilderachtig.
Zeer grillig en aardig van vorm, langs alle kanten door bewoude hoogten ingelijst,
kon het misschien een uur of drie in de omtrek hebben. Het water, in de schijn zeer
ondiep, had een bodem van kruid en goor, waarvan zelfs de langste van onze riemen
de diepte niet konden peilen. Men begreep dat de verschrikkelijke ‘malaria’ daar
moest gevestigd zijn en deze wellicht de reden was van de onbewoondheid der streek.
Althans, rijk aan vis mocht het meer heten.
Langs alle kanten zag en hoorde men de vissen - vooral in de vroege morgen op
zoek naar hun aas - boven de watervlakte uitspartelen en wippen en het duurde ook
niet lang of enkele van mijn makkers hadden, bij middel van hun lijnen, prachtige
baarzen en snoeken bovengehaald. 't Was waarlijk prettig. Nauwelijks hingen de
lijnen, aan het haakje waarvan als lokaas een klein bliekje hing, enige stonden in het
water, of zip! daar ging de koord geweldig naar beneden en de hengelaar, plotseling
trekkend, haalde een heerlijke vis uit het meer, die glanzend en druipend, een wijl
met open muil en gewrongen staart, aan het uiteinde van de lijn hing te zwaaien en
als het ware te dartelen. Toen ontstond er een vluchtig maar verdoofd gejoel in de
schuitjes; korte goedkeurende opmerkingen, ternauwernood geuite gebaren wisselden
af met een blik, met een glimlach alover het water; een zachte riemslag dreef het
bootje een paar roeden verder, alwaar, na een korte afwachting, een nieuwe vangst
weldra de nieuwe stilte storen kwam. 't Is ongelooflijk wat schatten van vis er in die
kleine meertjes van Amerika verborgen zijn.
Ik echter bleef ten achter. Waarbij het kwam, begreep ik niet; ik had wel
herhaaldelijk mijn lokaas - door een van de vissers zorgvuldig aan mijn lijn gehaakt
- nauwkeurig na te zien en mij te overtuigen dat alles dienaangaande in orde was; ik
had wel niet te spreken, niet te kuchen, haast niet te verroeren in de boot, de vissen
dreven mijn lijn voorbij om bij mijn
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gezellen te gaan aanbijten; ik kon, zoals men in visserswoorden zegt, ‘geen levend
herte vangen’. En ik begon, ondanks de aanmoedigingen en herhaalde beweringen
van mijn makkers dat de vis toch bijten zou, het bepaald op te geven, toen eensklaps
mijn lijn, om zo te zeggen, mij uit de handen werd gesnokt. Ik had juist de tijd die
met geweld te weerhouden en ze, met kloppend hart en met een onzeglijke vrees
voor breuk, boven te halen.
God! welk een monster, of beter gezegd, welk een wonder van vis!
Verbeeld u een zalm, een grote volwassen zalm van minstens een meter lengte,
van minstens vijftien pond gewicht; een prachtig, heerlijk dier, zwartbruin van boven,
sneeuwwit van onder, met ronde zwarte oogjes en twee, drie lange stekers op de
muil. Ge moogt het geloven, ik werd ineens gans bleek, zoals Dick, mijn vriend, het
mij naderhand vertelde, en had een onvrijwillige en achteruitdeinzende schok, toen
het monster met een doffe plons op de bodem van het schuitje viel.
- Wat is dat? vroeg ik verbaasd aan de andere vissers van de beide schuitjes, die,
door mijn vangst in opschudding gebracht, zich allen, met kreten en uitdrukkingen
van bewondering, rondom mij hadden geschaard.
- That! a dogfish, riep John M., de oudste van de bende, een grote en struise
Amerikaan, met deftig gelaat en bruine, gans naar voren gegroeide baard.
- Dogfish! Is dat goed om eten?
- Good! Delightful, was het ernstig antwoord. - Just as salmon.
Ik zag mijn vangst met onbeschrijflijke hoogmoed en ontroering aan. Ik kon er
het oog niet van afwenden; ik bemerkte ook niet eens de zonderlinge uitdrukking,
de soort van schimplach, die - het is mij eerst later in het geheugen gekomen - op
dat ogenblik de wezens van de omringenden bedekte.
- Maar die is zeker verschrikkelijk raar? zei ik enkel.
- 'Course, antwoordde de man in zijn baard, terwijl hij zich omkeerde om een
nieuw lokaas aan mijn lijn te doen.
Hoe zag ik toch dan tenminste de onbedwingbare grimlach

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 4

88
niet, die op al de overige aangezichten kwam!
Beste lezer, het zij u voldoende te weten dat ik die dag alzo zes grote ‘dogfishen’
ving. Zes grote ‘dogfishen’, en - anders niet.
Al de gebeurtenissen van die dag zijn mij onuitwisbaar in de geest gebleven.
Toen ik mij in het bezit van zulke schatten zag, kreeg ik oprecht een ogenblik de
gekke en ernstige gedachte van mij daar in die wildernis, met die hut tot woning, te
vestigen en, als in een luilekkerland, van loutere visvangst, van ‘dogfish’-vangst te
leven.
Ik herinner mij nog, dat, met het bootje tot dicht bij een der oevers gevaren, ik
eensklaps, tot mijn grote verwondering, een kat langsheen de boord van het water
zag wegvluchten.
- Is dat wellicht een wilde kat? vroeg ik aan Dick.
- No, it i'n't, antwoordde hij mij door de neus, met zijn Amerikaanse tongval. En
hij vertelde mij dat ‘Jacky,’ de kat van den huize, eens meegenomen om ginds in het
hutje een rat te vangen, bij het uur van vertrekken vergeten, en aan de boord van het
meer gebleven was. Zij waanden ze sinds lang gestorven, toen zij haar eens, bij een
bezoek aan het meer, opnieuw ontdekt hadden. Geen middel echter van er nog omtrent
te geraken! Zij was inderdaad half wild geworden.
- Maar waarmee leeft ze? vroeg ik verbaasd.
- It catch's fish, was 't zeer natuurlijk antwoord.
It catch's fish! Het was dus mogelijk, mijn ideaal! Ik was begoocheld, opgetogen,
als uitgelaten van blijdschap!
En denk niet dat ik een enkel ogenblik begrepen heb dat men mij voor de gek
hield; geloof niet dat ik zelfs eens de helse grimlach zag, waarmee John, de grote,
bruine yankee, na iedere vangst mijn lijn vatte en er een nieuw visje aan haakte, met
de in zijn brede en bruine, vooruitgegroeide baard gestotterde woorden: - I'll give
h'm another bait; denk zelfs niet, dat ik mij - o verwaandheid! - al te verwonderd
toonde, dat zij, mijn andere makkers, geen enkele ‘dogfish’ vingen; neen, neen, door
hoogmoed en vervoering verblind, ben ik voortdurend en zonder de minste argwaan
in het net gevallen, heb ik, en tot het einde toe, ‘dogfish’ gevangen!
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't Was eerst bij de terugtocht dat ik mij gedurende enkele ogenblikken, wel niet juist
belachelijk, maar toch ietwat beschaamd en als het ware ontnuchterd gevoelde.
Wij hadden in de namiddag de visvangst gestaakt en in het hutteken onze maaltijd
genomen. Vervolgens waren wij enige uren ter ruste gaan liggen en eindelijk om elf
en half uur 's avonds, aldoor de ‘prairie’ naar de spoorweglijn teruggekeerd. Daar
gingen wij opnieuw, evenals in de vroege morgen, alle zes achtereen, door het hoge,
dorre gras, met pakken en korven overladen. Eenieder droeg zijn vangst en had die
op de beste manier pogen te bergen, behalve ik, van wie de buit te talrijk en te groot
was om ergens in geborgen te kunnen worden. Ik droeg dus mijn reusachtige vissen
aan de arm, alle zes dwars door muil en vinnen, bij middel van een touw, waarvan
ik de beide uiteinden vasthield, naast elkaar geresemd. Stellig vond ik het zeer juist
dat eenieder droeg wat hij gevangen had; maar toch, mijn vracht was overzwaar en
het verwonderde en mishaagde mij dat niemand, zelfs mijn vriend, wiens pak zeer
licht was, daar hij enkel met een brandende lantaarn vooraanging, zich niet eenmaal
aanbood om mij te ontlasten, des te meer dat allen, zeer opgeruimd, mij onophoudelijk
en met ongemene geestdrift gelukwensten en zich op voorhand verheugden in de
reusachtige en fijne maaltijd, die zij 's anderdaags, met hun en mijn vissen te zamen,
in het huis van Dick zouden nutten. Dan, ik had reeds in andere omstandigheden
kunnen bemerken dat de gedienstigheid niet juist een van de Amerikaanse hoofdgaven
is en ik was overigens te fier om aan iemand een hulp te vragen, die mij niet
aangeboden werd; daarbij ik had nog niet bepaald van mijn ideaal van eenzaam
vissersleven, ginds, aan de boord van 't meer, met Jacky, de kat, afgezien; ik zou mij
dus die kleine onaangenaamheid getroosten, en, weliswaar inwendig de Amerikaanse
onhoffelijkheid vermaledijdend, geraakte ik zonder al te groot ongeduld, maar zwetend
en buiten adem, met mijn ‘dogfishen’ tot aan de spoorweglijn. Daar hielden wij stil.
De nacht was pikdonker. Zware wolken moesten boven onze hoofden drijven, want
het waaide een weinig en geen enkele ster was op 't somber gewelfsel te bespeuren.
De enige klaarte die wij zagen, was die van onze
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lantaarn en rechts en links, maar in een eindeloos verschiet, twee lichtjes langs de
spoorwegbaan, het ene rood en onbeweegbaar, het ander geel en pinkelend, maar
schier onzichtbaar. Wij zetten ons neer.
De samenspraak was eensklaps onder die Amerikanen zeer ernstig geworden. Zij
koutten van wat hun meest aan 't harte lag, namelijk van hun handelszaken. Zij hadden
zich opzij van de baan in een halfrond geschaard en zaten neergehurkt of op de
knieën; de lantaren, in hun midden, schoot een zonderlinge, bijna spookachtige glans
op hun ietwat stuurse wezens. John, de brede, bruine baard, voerde het woord. Hij
was de vorige week naar Chicago geweest. Eigenogig had hij er de toestand der
zaken nopens de uitvoer van de granen beschouwd. Het was verschrikkelijk. Al de
elevators van Chicago staken proppensvol en niet alleen de elevators, maar
vierentwintig zwaar geladen schepen lagen voor de haven, bereid om bij het eerste
signaal naar Buffalo op te varen. Maar juist daaraan lag het gebrek. Geen de minste
vraag kwam uit Europa; sinds veertien dagen had geen enkele ‘bushel’ tarwe de grote
handelsstad verlaten. Moest die toestand lang duren, dan was dit de ruïne voor
kooplieden en boeren. En tot slot van zijn gezegde:
- If we cannot get somewhere a fine little war, it's finished for ever, sprak John,
met een deftige beweging van de linkerhand zijn baard openstrijkend.
Allen deelden zijn mening. Een oorlog alleen zoude uitvoerder granen
nogmogelijkmaken, de reusachtige ‘stock’ wegnemen, die zich sinds een paar jaren
in al de magazijnen van geheel , Amerika op hopen stapelde. En onmiddellijk
begonnen zij over de mogelijkheid van een aanstaande Europese oorlog te disserteren.
Zij waren ingelicht over het laatste uitheemse nieuws. De toestand werdakelig; de
oplossingvan de Bulgaarse kwestie verdeelde diep demogendheden. Rusland zond
onophoudelijk nieuwe troepen naar zijn Zuidwesterse grenzen; Oostenrijk wapende
eveneens, de schok werd onvermijdbaar. Duitsland zou de partij kiezen van Oostenrijk,
Frankrijk die van Rusland en de ganse ‘Old Country’ zou in omwenteling staan. 't
Is dan dat al de landen zich zouden spoeden om nog bijtijds hun voorraad graan op
te doen.
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Daar zaten zij allevijf in 't middenvan die sombere nacht, in die wilde Amerikaanse
‘prairie’ rond hun licht gehurkt, loutermet het oog op hun eigenbelang het
verschrikkelijk gevaar, dat boven de oude, beschaafde wereld hing, te bespreken.
Geen enkele die zelfs eenmaal aan de wreedheid van de oorlog dacht, aan het gestorte
bloed, aan de tranen, aan de rouw van duizenden en duizenden families,... zij zagen
niets dan de opslag van 't graan, de elevators en magazijnen met een bedrijvigheid
van mierennesten geledigd, de volbeladen treinen langs de spoorwegrichels vliegend,
de legioenen schepen over de grote meren stomend en, in vergoeding, de hopen
zilver, de hopen goud, de hopen ‘greenbacks,’ die de geldkoffers van het land
vervulden.... O, Amerikaans karakter!.... Maar John richtte zich op en ging in 't
midden van de spoorweg staan. Hij keek het westen in.
- Is it coming, John? vroeg een stem.
De hoge gestalte van de Amerikaan tekende zich zwart en fiks op de sombere
hemel af. Onbeweegbaar, zonder antwoorden, keek hij voortdurend 't westen in.
Nieuwsgierig ging ik achter hem staan.
Het gele lichtje, dat wij bij onze aankomst ontwaard hadden, scheen enigszins
gegroeid; het pinkte klaarder en schoot bijwijlen een flauwe straal. Het naderde, maar
eensklaps, op het ogenblik zelf dat het nog scheen te zullen vergroten, zagen wij het
weer verminderen, en klein en flauw en nietig worden, om eindelijk geheel en al in
de duisternis van de nacht te verdwijnen.
- Ya1., antwoordde toen de baard, en ging weg.
- Is dat onze trein? vroeg ik enigszins verwonderd.
- Ya, herhaalde de baard. En na een ogenblik mij ten gronde duwend:
- Listen, sprak hij.
Ik lei het hoofd op de richel en hoorde inderdaad een dof geruis, omtrent als dit
welk men verneemt wanneer men het oor tegen een telegraafpaal drukt.
Hoever is hij nu nog wel van ons verwijderd? vroeg ik,

1.

Bijna in al de streken van Amerika waar er veel Duitsers wonen, is, in de wandel, het woord
Yes aldus ontaard.
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weer rechtstaand.
- Three hours at least; it's running through the valley at this time. Een kwartier
later was hij wezenlijk in volle zicht. Het was de eerste maal dat ik bemerkte van
hoe wonderver men 's nachts, in de onbewoonde streken van Amerika, een trein hoort
komen. Onmiddellijk ging Dick tussen de richels staan, alwaar hij langzaam en in
de wijdte met zijn lantaarn begon te zwaaien.
Daar floot de naderende reus. Hij had ons signaal gezien. De lantaarn verdween,
wij gingen terzijde, de trein hield ruisend stil en wij klommen erop.
- You don't forget your fishes, Cereul? vroeg mijn opstijgende vriend.
- Of course I don't, was, mijn opgetogen antwoord.
Een deur ging open, een stroom van licht sloeg ons in 't aangezicht, de trein floot
en reed voort, wij waren binnen.
Gij kent, lezer, die lange, lange Amerikaanse spoorwegwagens, waarvan soms in de
jongste wereldtentoonstellingen enige miniatuurspecimens zijn te zien geweest? Zij
zijn in hun ganse lengte door een smalle gang in tweeën verdeeld, de reizigers zitten
rechts en links, in prachtige fluwelen zetels; het. zijn vliegende paleizen, waarvan
ieder vak van de zeventig tot de tachtig personen kan bevatten. Zulk een plaats trad
ik met mijn zes ‘dogfishen’ binnen.
Aan het soort van nieuwsgierig gejoel, dat de intrede van mijn vijf makkers onder
de talrijke, enkelen half ingesluimerde reizigers teweegbracht, begreep ik op voorhand
welke bijval aan mij, die de laatste kwam, te beurt zou vallen. Ik had er inderdaad,
maar van enigszins andere aard, dan ik het wel gedacht had. Men oordele liever.
Wij moesten de ganse lengte van de wagon doortrekken om een plaats te vinden
en, nauwelijks had ik een paar schreden gedaan, of een jonge en schone miss, die
daar gans van voren, naast een oudere vrouw, vermoedelijk haar moeder, neerzat,
bekeek een ogenblik met de diepste verbazing mijn zes reusachtige vissen, sloeg
onmiddellijk haar schoon en helder oog tot mijn vermoeid en zwetend gelaat op,
werd rood, zeer rood en had juist de tijd om haar zakdoek op haar lieve mond
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te duwen, om niet - ik zag het - in een luide schaterlach los te barsten.
Dit was als een signaal. Naarmate ik al tussen de zetels vorderde, ontstond er een
gejoel, kwam er een min of meer bedekte, maar onbedwingbare spotlach op de
aangezichten, schoven de hoofden bijeen, keerde men zich om en ging er een gedempt
en spotachtig gemurmel op, dat van verbazing en schaamte en gramschap mijn
wangen deed gloeien. Ik moet het bekennen, ik ben vrij bedeesd van aard en vooral
verschrikkelijk gevoelig aan spotternij vanwege lieve jonge dames; ook was op dat
ogenblik de scherpe, doch onduidelijke gissing van mijn vernedering zo groot, en
voelde ik zo hevig dat of mijn intrede, of mijn houding, of ik weet niet wat iets
ongemeen belachelijks aanhebben moest, dat ik bepaald, zonder juist te weten waarom,
maar door iets instinctmatigs aangestuwd, mijn zes schone vissen door de deur heen
op de spoorweg zou geworpen hebben, was ik reeds niet neergezeten geweest.
Ontroerd, wendde ik mij tot Dick. - Waarom begekt men mij? vroeg ik.
- Wellicht omdat gij u zo overladen hebt, antwoordde hij mij met gedempte lachlust
en een schuinse blik op mijn vangst. Overladen! Was dat een reden? En was het
Amerikaanse volk eenvoudig genoeg om: daarmee zo te lachen? Ik nam eensklaps
een waardige en deftige houding aan en zei geen woord meer. Overladen! Ik had
wellicht mijn buit moeten weer in 't water gooien: en...
De schielijke gedachte, dat ik het gans alleen was die ‘dogfishen’ gevangen had,
schoot mij opnieuw, maar ditmaal als een weerlicht van eeropenbaring door het brein
en ik ging bepaald een uitlegging eisen, toen ik eensklaps, in de duistere nacht, door
een van de venstertjes van de trein een schouwspel ontwaarde, dat mij met oog en
ziel geboeid hield en ogenblikkelijk alle andere bekommering uit mij verbande.
Vooraleer iemand mijn verschrikte kreet: - Wat is dat ginds? beantwoord had, begreep
ik reeds welk ongewoon schouwspel ik voor ogen had.
De prairie in brand!
Indrukwekkend, onvergeetbaar tafereel! De ganse horizon,
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naar 't noorden toe, vormde een eindeloze rode streep. Vanuit de trein zagen wij
duidelijk de lage, weerlichtende, in een soort van bloedkleurige rookwolk omhulde
vlammen langs de grond wegkruipen en gestadig, gestadig, met onverzadelijke woede
vernielen en verslinden. IJlings liep ik naar buiten op het plat van de wagon. Dick
alleen volgde mij, de anderen, te onverschillig of te zeer aan dergelijke taferelen
gewend, bleven zitten. Nog grootser was het schouwspel vandaar, maar de damp,
die ons bij tussenpozen tegenwoei, was zo stikkend, dat ons het water uit de ogen
liep en wij met moeite konden ademhalen. Dick, de handen aan de staven van het
plat geklemd, deed mij in het gedruis van de trein uiteen hoe zulke rampen soms
geschieden; in de herfst, als het gras dor en droog staat, is het geweerschot van een
jager van de ‘prairie’ of een aan een lokomotief ontsnapt vonkje voldoende om de
brand te veroorzaken.
't Is zelfs om het ontsnappen van die vonkjes en de eruit voortspruitende rampen
te beletten, dat de schouwen van de Amerikaanse lokomotieven die zonderlinge en
eigenaardige vorm hebben, die ze kenschetst; want eens brandend, brandt de ‘prairie’
voort, dagen en nachten, met een snelheid, waarvan men zich geen denkbeeld vormen
kan, en het vuur verslindt weiden, bossen, huizen, alles wat het op zijn baan ontmoet,
zolang, zover het iets te verdelgen vindt. En niets kan dit tegenhouden; zijn eigen
uitdoving bij gebrek aan voedsel, een onverwachte overvloedige regenvlaag, zijn de
enige middelen om de woede van het vuur te overwinnen. Zodra de boeren, die bij
de ‘prairie’ wonen, in de verte de brand zien naderen, halen zij, 't zij dag of nacht,
in aller haast hun paarden uit de stal, spannen die aan hun ploegen, en delven, delven
zonder rust, rondom hun hoeve lange singels door de weide.
Aldus kunnen zij soms de gang van het verschrikkelijk element nog onderbreken;
maar, wee hun, indien het vuur hen 's nachts komt verrassen, zonder dat zij het van
lang tevoren hebben zien naderen; noch huis noch vee, noch vruchten zullen zij
redden, met grote moeite zichzelf en hun huisgezin.
Met een menging van bewondering en schrik bleef ik het
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schouwspel voortdurend aanstaren. Soms scheen de brand, door dichte rookwolken
verduisterd, uit te willen sterven en zag men, op sommige plaatsen, niets dan een
bloedkleurige schemer meer; maar eensklaps sloeg, op de ganse lijn, de lam er weer
door, en dan ijlde zij, zo wild, zo fors, zo helder flikkerend vooruit, dat men in de
lucht hele benden vogels kon ontwaren, die, door de vlugheid van de brand verrast,
in verschrikte dwarreling opstoven.
Ik kon mijn oog van het toneel niet afwenden en mijn belangstelling was zo hoog
opgewekt, dat ik gedurende de ganse reis, zelfs toen 't vervaarlijk tafereel reeds lang
uit 't zicht was verdwenen, niet eenmaal aan mijn vissen, noch aan de spot die mij
te beurt gevallen was, meer dacht. 't Was eerst toen de trein te S., waar wij afstappen
moesten, stil zou houden, dat alles mij weer in het geheugen kwam.
- Gij hebt mij voor de, gek gehouden, sprak ik tot Dick, met een gebaar alsof ik
mijn vissen zou daarlaten.
- O no, no, don't do that! kwamen zij allen rond mij.
- Er is iets, hield ik vol, - en gij moet mij zeggen wat of ik laat de vissen daar.
De trein was juist aan 't stilhouden en de ‘garde,’ die onze korte redetwist
afgeluisterd had, kwam ernstig en zelfs ietwat gestreng, geloof ik, tot mij:
- Gentleman, you must take that along.
Wat kon de gentleman anders dan gehoorzamen?
Ik nam, onder het vernieuwd en schimpachtig gejoel van de reizigers, mijn zes
monsters op en stapte met moeite uit de trein.
- Good appetite, Sir, hoorde ik een spottende stem achter mijn rug roepen, terwijl
het portier van de wagon weer toesloeg.
- Maar wat is er? zeg het mij? vroeg ik vertrouwelijk en halfluid aan Dick, die
nevens mij stapte.
- Ik zal 't u morgen zeggen, als wij gezamenlijk onze vissen opeten, glimlachte
hij.
Wij zaten alle zes, benevens de vrouw en de kinderen en nog een paar andere vrienden
van den huize, in Dicks koket eetzaaltje, rond de keurig gedekte tafel. De maaltijd
ging
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beginnen; de diskaartjes meldden: Dogfish (het schijnt dat die steeds eerst gegeten
wordt), soep, een matelote van andere vis, een gebraad en de in Amerika
onvermijdbare ‘pancakes’ en ‘pie’ als nagerecht.
- Jane, bring the dogfish...
Ik zie nog de keukendeur opengaan en, op dit geroep van haar meester, de jonge
meid met het verlangde gerecht in de eetzaal komen. Het hoofd zoveel mogelijk
terzijde geheld, met een gelaat waarop de hevigste lachlust de hevigste uitdrukking
van afkeer bestreed, kwam zij, zover zij kon haar armen uitstekend, een grote,
dampende kom in het midden van de tafel zetten.
- Hello, Cereul! riep Dick, de kom naar mij toeschuivend. Zeker heb ik in mijn
leven veel vreselijke dingen bijgewoond. Ik heb mensen gekend die vermoorden in
hun bloed hebben zien liggen baden; ik heb eens op een spoorweglijn gereisd, waar
veertien dagen later bijna een verschrikkelijk ongeluk gebeurde; ik heb zelfs een
streek bewoond, slechts driehonderd mijlen verwijderd van de plaats waar de
afgrijselijke ‘blizzard’ onlangs zoveel slachtoffers maakte, maar neen, nooit heb ik
iets afschuwelijker en walgelijker gezien... en geroken, dan hetgeen daar voor mij
stond opgediend.
Pouah! hah! een stinkend mengelmoes van rode, vuile slingers vis of vlees, dit
kon men zelfs niet onderscheiden, van gele, bevende lappen vet, van stukken roet,
van bloed, van olie, een onbeschrijflijke en zwemmende ‘olla podrida,’ waar hier en
daar, als biezen uit een kwelmput, lange, akelige, gekromde graten uitstaken; maar
vooral, maar bovenal een stank... Ha...!
Ik wipte onvrijwillig achteruit en hield, in alle haast, mijn zakdoek voor de mond.
Al de anderen hadden dit overigens reeds gedaan en staarden mij aan met ogen, die
schier weenden van het lachen.
Is dat dogfish? kreet ik.
- That's dogfish... en natioeë,1. schaterde Dick.
- A kind of fish that every stranger must taste, schertste John.

1.

En nature.
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- And a delightful one! riep een derde.
Ik begreep ineens de ganse grap en tot welk punt men mij voor de gek gehouden
had; het aandringen om mij aan de visvangstpartij te doen deelnemen, het
geheimzinnig gelach, ginds in 't schuitje, John, de grote, bruine baard, zich telkenmale
omkerend, om met zijn schimpachtig gestotterd: - I'll give h'm another bait, na elke
vangst een nieuw lokaas - natuurlijk een afzonderlijk ‘dogfish-aas’ - aan mijn lijn te
hechten, en dan het belachen in de trein, als ik zwetend en hijgend met mijn zes
monsters binnenkwam, dit alles doemde terzelfder tijd, als in eenweerlicht, in mijn
geest op.
- Maar hebt ge daar niets bijgevoegd? vroeg ik, - om die vis toch zo afschuwelijk
te maken?
- Niets, antwoordde zegevierend Dick; - hij is louter in water gekookt, niet in de
keuken, 't is waar, maar op de koer. En terwijl Jane, met lachtranen, in de ogen, de
stinkende kom in een geheime plaats ging uitgieten, en men al de vensters van de
eetzaal had opengezet, vertelde men mij dat ik slachtoffer was geweest van een
Amerikaanse grap, waaraan zich schier al de vreemdelingen lieten vangen. Die
‘dogfish,’ zo prachtig in 't zicht, was inderdaad zo walgelijk en slecht van smaak,
dat zelfs de honden hem met moeite wilden eten; vandaar ook zijn zonderlinge naam.
In overvloed, en zonder de minste moeite, was hij in al de kleine meertjes van Indiana
en van Michigan te vangen. Daartoe hoefde men enkel, zoals bij mij het geval was
geweest, een afzonderlijk aas, een soort van bliekje, waarop de ‘dogfish’ zeer
verlekkerd is, aan zijn lijn te haken.
Althans ik had, naar het scheen, nog niet ten volle in de strik gelopen. De grote
vreugde was de vreemdeling van zijn vangst te kunnen doen eten. Dit lukte somtijds;
en die vis in hogere mate de hoedanigheden van het Engels zout, van het seneblad
en meer andere bezittend, ge begrijpt wel hoe... enfin, een, echt Amerikaanse klucht,
zoals ze John met overtuiging noemde.
- No grudge, I hope, sprak Dick, mij vriendelijk de hand toereikend. En de sterk
riekende dampen ietwat uit de eetzaal verdwenen zijnde, ging hij opnieuw de vensters
sluiten, terwijl Jane, ditmaal voorgoed, haar lekkere maaltijd begon op te dienen.
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II
Hongersnood
't Is toch zonderling hoe bijna al de gebeurtenissen van een reis, zelfs die, welke, in
de tijd waar zij voorvielen, een hoogst onaangename indruk maakten, na een zeker
tijdsverloop mij een louter zoete en aangename herinnering achterlaten. Als ik nu
b.v. aan de zee denk, is het de verveling niet van de lange, eentonige reis, noch de
afschuwelijke ongesteldheid, noch het gevoel van droefheid, van verlatenheid en van
gevaar, die ik mij herinner; enkel de kalme en lachende zee, de reine hemel, de witte
meeuwkens, 't bevlagde en versierde schip, de opgeruimde passagiers komen mij
weer voor de geest. Aldus heb ik ook, alle lijden vergetend, een allerbeste indruk
bewaard van zeker nogal onbevallig uitstapje te lande, dat ik u vertellen wil.
Ik had, tot mijn vermaak, een paar dagen in Chicago doorgebracht en keerde met
de nachttrein, die om zes uur 's avonds de grote handelsstad verlaten had, terug naar
Detroit, de plaats waar ik alsdan gevestigd was. Ik had het gedurende die beide dagen
waarlijk druk gehad: enige wandelingen door de stad, langsheen die lange, brede en
regelrechte, in koolstof en rook omhulde straten; een bezoek aan Lincoln Park,
prachtig aan de boord van het meer Michigan gelegen, maar veel te jong nog, veel
te nieuw beplant en aangelegd om oprecht schoon te mogen heten, - ach! waarom
toch heeft de Amerikaan in 't midden van zijn grote steden, tot versiering niet een
enkele van die schone, reusachtige bomen, niet een hoekje van die wilde,
ondoordringbare wouden bewaard, die er eens zo mild en overtollig wasten? - een
reis - want het is er een - naar de ‘Stock Yards,’ de kolossale slachterijen van Chicago,
en mijn tijd was mij, om zo te zeggen, ontstolen geweest. Zelfs had ik mij zodanig
naar mijn trein moeten spoeden, dat het mij aan tijd gemangeld had om te avondmalen.
Ik dacht daar schielijk aan, bij 't zicht van een jong heertje, dat, schuins voor mij
gezeten, uit zijn valies een wit, met vet
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gevlekt pakje nam, dit opende en er een broodje, met iets ertussen, uit te voorschijn
haalde, dat hij smakelijk begon op te eten.
Wij hebben soms, in onszelf, en als het ware zonder het te weten, over zekere
zaken zekere nog onduidelijke en toch juiste opmerkingen gemaakt, die slechts een
bepaalde gelegenheid vragen, om zich met meer kracht en helderheid in onze geest
te prenten. Zo had ik reeds, sinds de weinige tijd dat ik Amerika doorwandelde, belet
dat de Amerikaan gans anders eet dan wij, doch nu eerst, en zelf door honger geplaagd,
bemerkte en begreep ik juist, waarin 't verschil bestond. Het was niet eten dat het
heertje deed, maar slikken. Een paar beten rechts, een gelijk getal links, eens
opgestaan, een teug gedronken aan het ijswatervat - dat vat, die weldaad, in alle
Amerikaanse spoorwegwagens kosteloos ter beschikking van de reizigers gesteld, en dan de knevel vlug gestreken, de vingers afgeklopt, daar was het avondmaal genut
en liet het heertje weer, aldoor het venster, zijn kalme blik over het reeds in gouden
schemering gehulde landschap zweven.
- Op zijn Amerikaans! dacht ik, voortdurend met een soort van begoocheling het
heertje aanschouwend. En gedachten, gelijkenissen doemden in mij op: al de
Amerikanen, die ik ontmoet had, aten met die haast, het was een karakteristieke trek
van de natie, het was dezelfde geest die haar in alles aanvoert, de algemene zinspreuk
‘Time is money’, die waarlijk de zinspreuk van dat volk moet zijn en die ook daarin,
in het eten, haar oppermacht van axioma behield. En mijn gedachten gingen, gingen,
tot het punt dat ik zelf mijn kwellende honger vergat en er wellicht die avond niet
meer zou aan gedacht hebben, had de trein niet eensklaps stilgehouden en was de
‘garde’ niet van wagen tot wagen, met schier onverstaanbare stem, komen roepen:
- Battle Creek! Battle Creek! Twenty minutes for supper.
Dit deed mij terstond aan mijn toestand weer geheugen en met een aantal reizigers
steeg ik van de trein en trad met hen de vrij ruime eetzaal van een nogal gering
stationsgebouw binnen.
Ik ben een der nieuwsgierigste mensen van de wereld. Nau-
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welijks was ik aan de lange tafel neergezeten of mijn aandacht, tot haar eerste
bezigheid terugkerend, werd in beslag genomen, niet door het lekker avondmaal dat
mij werd opgedist, maar wel door de reizigers van beide geslachten die mij omringden
en vooral door de thans oprecht aanstotelijke wijze waarop al die Amerikanen hun
eten inslikten. 't Was als een gevecht, als een echte ‘struggle for life’, en wij zaten
bepaald geen vijf minuten aan tafel of het grootste deel der aanwezigen hadden hun
maaltijd geëindigd en waren rechtgestaan en vertrokken. Ik voelde mij gebelgd,
schier verontwaardigd en opzettelijk, als protestatie en om mij van die lieden te
onderscheiden, at ik, weldra heel alleen aan de dis gebleven, met deftige en gemeten
traagheid voort, besloten daar zonder de minste haast de tien of vijftien laatste minuten
van de stilstand over te brengen, toen eensklaps een welbekend gebel mij, aldoor het
venster, de ogen naar de trein deed opslaan.
De trein vertrekken! 't Was niet waar, toch zeker?
- Gentleman! riep de waard, met een niet twijfelachtig gebaar.
- Hoe! kreet ik verbaasd rechtstaand en met geweld mijn uurwerk uittrekkend.
- Gentleman! riep nu ook de garde, haastig en vermanend zijn hoofd binnen de
eetzaal stekend.
Ik had juist de tijd mijn valies op te nemen, de waard ‘seventy five cents’, iets
meer dan vier frank, in de hand te stoppen, naar buiten te ijlen en op de trein te
springen, die reeds voorwaarts stoomde. Hijgend keek ik op mijn uurwerk. In plaats
van twintig, was de trein juist negen minuten in stilstand gebleven.
- Maar dat is een bedrog! kreet ik verontwaardigd tot de garde, die achter mij de
deur toesloeg.
Hij prevelde iets binnensmonds, dat ik niet kon verstaan, en stapte onverschillig
voort.
Onthutst en kwaad zat ik terug op mijn plaats. Ik had om zo te zeggen van mijn
eten niet geproefd en voelde mij thans oprecht uitgehongerd. De gevoelens, die mij
inwendig overweldigden, werden aldra zo hevig, dat zelfs het klein heertje met zijn
broodje de teleurstelling op mijn gelaat bemerkte.
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Een schier onzichtbare glimlach kwam op zijn fijne lipjes. Ik kon het niet nalaten
hem nopens mijn ongeval te ondervragen.
- Men avondmaalt vlug in Amerika, sprak ik, gedwongen glimlachend.
Hij sloeg het oog naar mij op, begreep mijn teleurstelling, weerhield de spotlach
die hem op de lippen kwam:
- Mijnheer is vreemdeling, geloof ik? was zijn ondervragend antwoord.
- Yes, Sir, sprak ik, - en ik ben waarlijk verbaasd dat, als men twintig minuten tijd
toestaat om te avondmalen, de...
- Mijnheer, dat is hier altijd zo, viel hij mij lachend in de rede; en tot mijn diepe
verbazing deed hij mij uiteen dat zulks het gevolg was van een schikking tussen de
restaurateur van het station en de geleider van de trein.
Ziehier hoe: de afstanden in Amerika zijn groot, de trein doet vaak een reis van
een hele dag. Hij heeft een ‘dining car’, - de banlieue-treins hebben dat niet, - maar
driemaal, aan bepaalde stations, houdt hij langer dan gewoonte stil, eens voor Eet
ontbijt, eens voor het noenmaal, eens voor het avondmaal. De prijzen zijn bepaald.
't Is altijd, in alle plaatsen, ‘seventy five cents’, 't is te zeggen vier frank, voor iedere
maaltijd. Men vraagt niet wat men eten wil, men eet hetgeen men krijgt. De trein
houdt nu b.v. stil. De garde loopt rond en roept: - twenty minutes for dinner! Voor
de Amerikaan is dat juist alsof de man niet sprak. Hij kent de ‘truc’, hij weet zeer
wel dat de trein niet half zo lang zal stilhouden en eet zo vlug en zoveel hij kan. Doch
anders is het met de vreemdeling gesteld. Die betrouwt zich op de vast bepaalde tijd
en nut op zijn gemak; maar nauwelijks heeft hij zijn maaltijd begonnen, of daar seint
de klok van de trein het vertrek! De ongelukkige heeft haast niet gegeten en moet
niettemin betalen als een ander. Begrijpt ge wie daaruit zijn voordeel trekt? Verbaasd
aanhoorde ik 't klein heertje.
- Maar wordt daar nooit over geklaagd? vroeg ik; - kan men zulk een bedrog niet
verbieden?
- O neen, antwoordde hij met een geringschattende en tevens fiere glimlach; - dit
hindert de Amerikaan ten minste niet; wij zijn aan de ‘full speed’ gewend, zowel in
't eten als
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in 't werken.
Inderdaad, dacht ik, op het broodje peinzend, dat ik hem had zien inslikken.
Die nacht, terwijl ik in het zachte bed van een ‘sleeping’ car gewiegd, door het
Amerikaanse landschap vloog, had ik wel, geloof ik, meer dan een droom, meer dan
een visioen van rijkgetooide tafels, met lekkere spijzen en dranken bedekt, waarvan
ik overvloedig at en dronk, zonder echter, bij het ontwaken, de gevolgen van mijn
onmatigheid te moeten uitboeten. Integendeel. Ook was het mijn eerste zorg, toen
ik 's anderendaagsmorgens te Durand, het kleine station waar ik van trein veranderen
moest, afstapte, naar een hotel uit de zien. Ik ontwaarde er een, schier rechtover het
stationsgebouw, met nog gesloten blinden en deuren, en niet juist meer wetend op
welk uur mijn nieuwe trein zou komen, trad ik vooreerst eens het station binnen om
daarover bepaalde inlichtingen te hebben.
Welke was niet mijn verbazing, toen een bediende mij daar zei dat de trein, die ik
moest nemen, reeds vertrokken was en ik van gans die dag geen aansluiting voor de
stad Detroit meer hebben kon.
- Hoe komt dat? vroeg ik.
Why? I' n't it Sunday?
Ik bezag de man met wijd opengespalkte ogen. 't Was zondag, inderdaad. Zondag!
't Is te zeggen de dag waarop evenals in Engeland, de treinen in Amerika niet rijden.
Ik had dit helemaal vergeten; ik had er niet eens meer aan gedacht; ik was veroordeeld
om daar de ganse dag in die wildernis, in dat verloren plekje van Durand over te
brengen.
- Maar wanneer komt dan de eerste trein? vroeg ik.
- Half past twelve.
- Deze nacht! kreet ik.
- Course, klonk het onbeleefde antwoord. En aan alle verdere samenspraak een
einde stellend, keerde de bediende mij de rug toe en trok in zijn stationsgebouw een soort van bouwvallig houten kot, waarvan hij mij voor 't aangezicht de deur
toesloeg - terug.
Daar stond ik gans alleen, in de killige morgen, met mijn
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valies in de hand en het oog op de heenvarende trein gevestigd, in vol Amerikaans
en schier onbewoond landschap, tachtig uren van de stad die ik verlaten had, veertig
van die welke ik bereiken moest, verwijderd. Ontmoedigd was ik echter niet:
Faisant bonne mine à mauvais jeu,
maakte ik er aldra een rede van daar de dag over te brengen. Ik zou vooreerst een
goed ontbijt nutten, daar in het hotel rechtover, dan in de bossen wandelen en mij
daar leggen te roken, te lezen en te schrijven. Ik voelde mij zelfs eensklaps gans
opgeruimd en luchtig stapte ik over de richels en ging op de steeds gesloten deur van
het gasthof aankloppen.
- Ik verlang te ontbijten, a.u.b., sprak ik tot een nog jong en poezelig vrouwtje,
dat na een tweede aanschelling halvelings de deur geopend had; en reeds duwde ik
mijn valies vóór mijn benen om gemakkelijker binnen te geraken, toen het poezelig
vrouwtje mij eensklaps met een soort van schrik tegenhield en met de haastige
woorden: - O no, Sir! no, no, impossible, poogde buiten te steken.
- A breakfast, herhaalde ik verbaasd, denkend dat zij mij wellicht slecht begrepen
had, en ik hield een ogenblik de deur met mijn linkerhand tegen.
Maar tot mijn stomme verbazing herhaalde het vrouwtje met stille hardnekkigheid
haar zonderling: ‘O no, no, Sir, impossible’ en vooraleer ik mij om zo te zeggen van
het gebeurde rekenschap kon geven, sloeg de deur met een korte klets toe en stond
ik zeer eenvoudiglijk op straat.
Onthutst trok ik enige stappen achteruit. Een gasthof waar men niet te eten krijgt!
Ik bezag het van onder tot boven. Is er wellicht een besmettelijke ziekte of een dode
in huis? dacht ik. En zo wat verschrikt, nam ik mijn valies weer ter hand en trok heen
in de richting van het dorp.
Een armzalig dorp, voorwaar, als aangelegenheid tenminste; iets van hoogstens
twee, driehonderd inwoners, maar met nette houten huisjes, omringd van lieve
hovekens en haagjes, doch dit alles zo eenzaam, zo gesloten, zo dood alsof er geen
ziel in leefde. Omtrent halverwege de enige straat ontwaarde ik nochtans een tweede
gasthof, iets geringer en kleiner van uitzicht dan dit aan 't station. In een oogwenk
was ik over de
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straat en had ik aangescheld. Een groot, struis man in hemdsmouwen kwam opendoen.
- What's the matter? vroeg hij haastig en kortaf, de kruk van de deur vasthoudend.
- Sir, can I have a...
Paf! Ik had nog mijn vraag niet uitgesproken, of de deur vloog op mij toe, zonder
dat ik ditmaal zelfs een weigering tot antwoord kreeg.
Beste lezer, zo ik mij niet bedrieg, ontsnapte mij daar een uitdrukking, die de
beleefde waard wellicht niet verstond, maar die de onsterfelijke Cervantes, in 't
Spaans, door een ‘Nombre Santo de Dios’ en Emile Zola, in 't Frans, door een nog
krachtiger ‘S.N.D.D.’ zouden vertaald hebben. 't Is dat de honger mij allengs begon
te hekelen en ik eindelijk wanhoopte die nog te kunnen voldoen.
Ik ging tot aan het uiteinde van het dorp, maar alles bleef daar dood, zo dood als
had er de pest geheerst. Een ogenblik nochtans, zag ik een vensterluik opengaan, dat
mij, als in een weerlicht, aldoor de ruiten, glazen bokalen met komkommers, dozen
met sardijnen, pakken solferstekjes liet ontwaren. Ik vloog, maar vooraleer ik, zelfs
in het midden van de straat was, ging het luik als vanzelf. weer toe en stond ik eens
te meer voor een houten aangezicht.
Oprecht wanhopig vervolgde ik dan mijn weg. Ongetwijfeld was er in dat akelig
dorp iets voorgevallen, waarvan ik mij geen rekenschap geven kon. Ik begon niet
enkel uitgehongerd, maar ook vrij beangstigd te worden. Ik stapte voort. Grote
wouden, door de tussenruimten waarvan ik iets blauwachtigs zag tintelen, duidden
mij aan dat ook daar, evenals in ontelbare plaatsen van Indiana en Michigan, het een
of ander klein meertje moest liggen. Onwillekeurig dacht ik aan onze rijke visvangst
van Fish Lake, aan mijn dogfishen. Wie weet? Had ik toen een dogfish gehad, ik zou
er misschien van geproefd hebben. Gedurende een ogenblik had ik nog een uiterste
hoop. Een huis of liever een hut stond aan de ommedraai van de weg, op de houten
en vermolmde gevel waarvan mijn verzwakte ogen eensklaps de toverachtige en
reeds half uitgeveegde woorden ‘Travellers home’ lazen. ‘Travellers home!’ 't Is te
zeggen, huis, verblijfplaats,
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toevlucht voor de reiziger. Ik liep er naartoe.
Daar ook waren de vensters dichtgesloten, maar de deur, integendeel, stond wijd
open. Ik stak het hoofd binnen. Alles was er zwart en eenzaam als in een oven; een
doordringende muskusgeur vervulde de ganse bouwvallige hut en toen mijn ogen
zich een weinig aan de duisternis gewend hadden, ontwaarde ik, aan een krib
gebonden, een magere, magere koe, die, iets etend, naar mij haar zachte kop omkeerde,
waarin, als twee sterren, twee grote, schone groene ogen blonken. - Zou zee rapen
hebben! dacht ik, vooruittredend.
Helaas! Zij at niets dan wat droog en mager maïsstro.
Arm beest! Zij had wellicht nog meer honger dan ik en voortdurend kauwend
bekeek zij mij zeer zacht, met haar schone, groene ogen, als had zij mij willen zeggen:
- Gij komt mij bestelen... gij moogt, ik heb niets anders dan wat mager maïsstro.
Langzaam streelde ik haar tussen de horens en in de nek. Zij overlikte met haar
lange, raspige tong het onderste van mijn mouw. - Arm beest, herhaalde ik, en schier
in weerwil van mijzelf, nam ik haar kop in mijn beide handen en kuste die, terwijl,
wellicht van de honger, mij de tranen in de ogen kwamen.
Ik zou dus niets te eten hebben!
Het was tien uur; de trein vertrok eerst om halféén na middernacht; dan had ik nog
drie of vier uren spoorweg vooraleer te Detroit aan te komen, en in geen Amerikaans
gasthof of restaurant kan men vóór acht uur 's morgens een maaltijd krijgen; dat was
dus, alles wel berekend, nog ten minste tweeëntwintig uren, die ik zonder enig voedsel
te nutten overbrengen zou; tweeëntwintig en de twaalf, die sinds de orgie van Battle
Creek reeds verlopen waren, dat was in alles een vooruitzicht van zesendertig uren
zonder eten! Ik noem zulks een hongersnood.
Ik ging tot aan de boord van het meer. De dag, gelukkiglijk, was prachtig; het meer
niet al te groot, maar door heerlijke wouden ingelijst, waarop de Amerikaanse
najaarspracht al haar luister zond, een der schoonste die ik nog gezien had. Althans,
ik kon het niet bewonderen; mijn honger was te groot. Mijn oog begoocheld en
verduister, volgde enkel de
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bewegingen van enige vlugge visjes, die tot vóór mijn voeten kwamen spartelen en
zwemmen. Ach! had ik nu maar, een lijn bezeten, of had ik slechts kunnen vissen
gelijk Jacky, met de pootjes, ginds aan de boord van ‘Fish Lake’ in Indiana! Ik kon
mij schier niet houden van lachen, toen ik op dat ogenblik mijn vroeger ideaal van
eenzaam leven, met de enkele visvangst als middel van bestaan, herdacht. 't Is daar,
op dat ogenblik, dat zich mijn ideaal zou moeten verwezenlijkt hebben. De bekoring
werd zo groot, dat ik waarachtig eensklaps mijn beide handen in het water sloeg,
denkend een vis te vangen. Natuurlijk haalde ik, zo men te onzent zegt, suiker, 't is
te zeggen niets dan water boven. En dit was mijn troost: ‘Faute d'avoir ce que l'on
aime, on doft aimer ce que l'on a,’ zegt het spreekwoord, en zo deed ik. Bij gebrek
aan vis te kunnen eten, dronk ik water, overvloedig en herhaaldelijk water. Daarmee
legde ik mij, door flauwte en vermoeienis overvallen, op de helling van de oever,
onder hoge bomen neer en viel ik weldra in een diepe, bewusteloze slaap.
Hoelang ik aldus bleef, zou ik bezwaarlijk kunnen zeggen. Ik herinner mij enkel dat
ik schielijk ontwaakte, dat ik, de ogen openend, vier voeten, twee grote en twee
kleine, twee dikke en twee fijne, twee lelijke en twee schone, ja, twee oude en twee
jonge voeten zag, die zich helder, met het onderste van twee rokken, ook een schone
en een lelijke, op de zinkende zonneschijf aftekenden; terwijl mij in het Engels, of
beter in een welbekend dialect, in 't Iers, het woord toegestuurd werd.
Ik werd eensklaps gans wakker, ik richtte 't hoofd, zette mij overeind. Twee
vrouwen stonden voor mij recht. De eerste, jong en schoon, kon misschien twintig
jaar oud zijn. Zij was lang en slank van gestalte, met bleek gelaat, met blond haar,
met blauwe, verwonderde ogen. Zij droeg een sneeuwwit kleed en hield een gesloten
zonnescherm, waarop zij ietwat leunde, in haar rechterhand; een gele zomerhoed
met brede boorden bedekte en beschaduwde haar hoofd. Gans anders was de tweede.
Groot en struis, in 't donkergrijs gekleed, met grijze vlechten om de slapen en een
uitdrukking tevens van goedertierenheid en levenslust in haar schitterende blauwe
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ogen en op haar rimpelig gelaat, kon zij misschien een jaar of vijfenvijftig tellen. Zij
stond zeer recht en vierkant voor mij en hield zich, evenals de jonge miss, die
overigens met haar een zekere gelijkenis had, op haar zonnescherm geleund.
Zij was het, die mij met vastberaden, zelfs ietwat ruwe stem het woord toestuurde.
- Wie zijt gij, vroeg zij. - Zijt gij ziek? Loopt gij verdoold? Kunt gij niet rechtstaan?
Ondanks de grote flauwte en de honger, voelde ik een blos op mijn wangen komen.
- Ik heb longer, sprak ik.
- Honger!... Gij zijt vreemdeling?...
- Ja.
Zij staarde mij een ogenblik met aarzeling aan.
- Wanneer zijt gij hier toegekomen?
- Deze morgen.
- Alleen?
- Gans alleen...
- En gij hebt nergens iets te eten gekregen?
- Nergens ...
- Kom mee met mij.
Gedurende deze korte samenspraak was ik rechtgestaan en had ik in mijn verwarde
opschik wat orde gebracht; maar ik voelde mij zo flauw, zo ijdel, dat ik alle
ogenblikken dacht in bezwijming te zullen vallen. Ook toen de goede vrouw die
laatste woorden uitsprak, aanvaardde ik met gretigheid haar voorstel. Zij en haar
dochter stapten reeds vooruit. Ik volgde hen.
In enkele woorden vertelde ik hun mijn ongeval, het missen van de trein, mijn
vruchteloze pogingen om in de dorpsgasthoven aan een maaltijd te geraken, mijn
wanhoop en de vaak, die mij van honger en flauwte aan de boord van het meer
overvallen had. Beiden luisterden aandachtig en met een zweem van goedheid in de
blik naar mijn uitleggingen. Zij schenen vooral geïnteresseerd toen ik hun zegde dat
ik van Europa kwam. De moeder veropenbaarde mij onmiddellijk, hetgeen ik reeds
geraden had, dat zij ook een Europeaanse en namelijk een Ierse was en vroeg mij of
ik dit land reeds bezocht had. Zij koutte luid en met veel gebaren; zij
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vertelde mij achtereenvolgend dat zij op zestienjarige ouderdom met haar ganse
familie haar vaderland verlaten had, dat zij vervolgens in Amerika getrouwd was,
dat zij voor een tiental jaren haar echtgenoot verloren had en sinds alleen met haar
dochter op haar hoeve woonde, slechts een kwartier van het meer afgelegen. Het
verwonderde haar niet dat ik nergens een maaltijd had gekregen. In zulke kleine
dorpjes als Durand was 's zondags alles gesloten, bevestigde zij. Dan zegde e mij
ook hoe ze beiden geschrikt hadden, toen ze mij daar, op hun wandeling, aan de
boord van het water hadden vinden liggen. Eerst dachten zij dat ik vermoord was;
zij meenden te vluchten, maar hadden mij een beweging zien doen en waren
bijgekomen. Zij hadden mij tot driemaal toe het woord toegestuurd, vooraleer ik
ontwaakte.
Nooit, dat mag ik zeggen, ben ik gulhartiger onthaald geweest, noch heb ik smakelijker
gegeten dan op die eenzame, verafgelegen pachthoeve van de Michigan.
Zij waren slechts huns getweeën, de moeder en de dochter, en deden hun hoeve
door knechten bebouwen. Hun huis, in hout gemaakt met één verdiep en met een
sterremolentje op 't dak, dat aardig boven het omringende lover uitstak, stond heel
en gans alleen en afgezonderd en had, daar midden in de bossen, het uitzicht van een
Zwitsers hutje; de schuur en de stallen, ook in hout, bevonden zich enkele roeden
terzijde, achter een dubbele en dichte rij zwaarbeladen appelaars verborgen.
Men zou het moeilijk geloven wat welzijn, welk ‘comfort’ in de Amerikaanse
boerenhuizen heerst. De plaats, waar men mij binnenleidde, was een lachend vertrek,
met zacht en mollig tapijt op de grond, met een schone piano in de hoek, met keurige
meubels en enkele lieve schilderijtjes langsheen dee wanden; de eetzaal, waar ik
vervolgens binnentrad, de keuken, die ik door de open deur ontwaarde, waren gans
naar verhouding; niets dat er de boerenruwheid en onbeschaafdheid herinnerde,
waaraan wij hier te lande zo gewend zijn.
Die brave vrouw scheen er genoegen in te vinden, mij ten beste te ontvangen.
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Terwijl Lizzie, de dochter, voor mij de tafel dekte, hoorde ik de moeder in de keuken
mijn maaltijd bereiden en, in afwachting dat deze klaar zou zijn, moest ik volstrekt
en ondanks al mijn protestaties en verschoningen een halvetje likeur drinken. Dit
was Ierse mode, zegde zij mij, en zijzelf schonk er zich ook eentje uit om op mijn
gezondheid te tikken. Vrij, ik was ontroerd en zegde het haar; ik zegde haar ook dat
ik niet vermoedde onder de Amerikanen, die men mij als louter egoïsten afgeschilderd
had, zoveel gulhartigheid te vinden. Lachend stak zij het hoofd uit haar keuken. Wij zijn geen Amerikanen, sprak ze luid en niet zonder hoogmoed, - wij zijn Ierse
katholieken. En terwijl ik at, zette zij zich met haar dochter nevens mij en herbegon
mij over haar duurbaar vaderland te spreken.
Had ik nooit dat heerlijk land bezocht? Was er nog geen hoop op vrijheid voor
dat onderdrukte volk? Wat dacht men daarvan in de overige landen van Europa? Ik
voldeed haar ten beste; ik betuigde haar mijn eigen sympathie en die van velen in
Europa voor 't Ierse volk; ik uitte haar mijn hoop die brave natie weldra in het bezit
van haar vrijheid en rechten terug te zien komen. En tot vertrouwelijkheid gestemd
vertelde ik haar, hoe ook het Vlaamse volk in ons eigen land mishandeld werd; hoe
onze taal veracht, misprezen, uit nagenoeg alle beraadslagingen was verbannen; hoe
de rechten van meer dan de helft van het volk miskend, verloochend werden.
Zij luisterde aandachtig, met een geknik van goedkeuring mijn woorden bevestigend
en van tijd tot tijd mij onderbrekend, om mij met het gulhartigste en vriendelijkste:
‘Have some more’ of ‘Do you laaike1. it’? dat ik ooit gehoord heb, het een of 't ander
aan te bieden. En toen ook vertelde zij mij dat zij vóór vijfendertig jaar, door armoede
gedwongen, haar vaderland verlaten had, dat zij er nimmer was teruggekeerd, maar
dat het haar zo nauw aan 't hart lag, en dat zij er, evenals alle uitgeweken Ieren, zoveel
voor deed, zoveel aan gaf en het voor haar steeds een welzijn was ervan te mogen
spreken. Toen ik eindelijk verzadigd was, wilde zij mij haar hoeve tonen. Wij stonden
alle drie van tafel op en zij leidde mij in de

1.

Ierse tongval voor “like”.
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schemering rond. Zij toonde mij haar stallen, haar beesten, haar geborgen vruchten.
Zij wees mij hoe alles daar net en juist vervaardigd en ingericht was; hoe het molentje
boven 't huis tevens diende om het graan te malen en het water te pompen, waarmee
huis en stallen geriefd en besproeid en gereinigd werden; hoe een deel van de appels,
in stukken gesneden en gedroogd, voor de verkoop, en het ander deel verpletterd en
in cider veranderd, tot de noodwendigheden van het werkvolk en het huis dienden.
Zij leefden er gerust en gaarne, zegde zij mij, al was het er ook zo ver en afgezonderd;
haar enigste verdriet was dat Durand geen katholieke kerk bezat en zij uren ver naar
een klein stadje moesten, telkenmale zij een kerk van hun godsdienst wilden bezoeken.
- Wanneer vertrekt ge? vroeg de moeder mij na een poos. Ik zegde haar het uur
en, mijn dank- en erkentenisbetuigingen herhalend, sprak ik van heengaan.
Maar zo verstond zij het niet.
Ik moest met hen de avond overbrengen, zegde zij, en dan zouden ze mij beiden
om middernacht tot aan het stationsgebouw uitgeleide doen.
Ik wilde mij verschonen, hun die moeite sparen; doch zij hield vol en mij terug in
het salon duwend:
- Gij zingt of speelt muziek, denk ik? sprak zij. - Wel, gij kunt Lizzie op de piano
begeleiden, ik zal luisteren. En in de houding van een aanhoorder zette zij zich neer.
Aangename en onvergeetbare stonden! Toen de eerste en onvermijdbare
gedwongenheid tussen het jong meisje en mij over was, werden wij eensklaps als
twee goede en oude vrienden. Zij zong en speelde voor mij haar schoonste
Amerikaanse en nationale Ierse liedjes. Zij had een lieve en zachte, in den beginne
ietwat gedempte stem. Mij dunkt ik zie ze daar nog zitten, recht en slank in haar wit
zomerkleed, het blonde hoofd een weinig gebogen, de fijne witte vingers zwevend
over 't zwart en wit klavier. Stellig had zij niets van de boerin, in de zin die wij hier
aan dat woord hechten, en, terwijl zij zong en speelde, welde er een soort van
weemoed in mij op en vroeg ik mij af wat zij daar zo gans alleen, zo schoon, zo
eenzaam en verwijderd in die Amerikaanse wil-
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dernis stond te doen. Eilaas! wellicht gelijk de schone bloem, die eenzaam wast in
de woestijn: onopgemerkt ontkiemen, bloeien en verwelken.
Kent ge dit? vroeg zij, glimlachend omkijkend en mij in mijn mijmeringen storend.
En zij begon de eerste akkoorden van de Brabançonne te spelen.
Alsdan, op haar beurt, wilde zij mij ook horen zingen. Ik liet haar niet smeken. Ik
nam haar plaats aan de piano en in dat klein verloren dorpje van de Michigan, onder
het gastvrije dak van die brave Ierse vrouw, weerklonken dan de tonen van mijn
lievelingslied:
Naar Oostland willen wij varen,
Naar Oostland willen wij mee,
Al over die groene heiden,
Fris over die heiden,
Daar is er een betere stee.

Ontroering versmoorde mijn stem, ik voelde mijn vingers beven en bijwijlen kon ik
mij met moeite inbeelden, dat ik vijftienhonderd uren verwijderd was van dat
Oostland, waar men mijn woorden kon begrijpen.
Dek lop van middernacht kwam mij tot de werkelijkheid terugroepen. Ik stond
recht en wees naar de pendule. Het uur van afscheidnemen had onwederroepelijk
geklonken. Het was voor alle drie, maar inzonderheid voor mij, een echte droefheid.
Een gul onthaal doet des te meer genoegen en verwekt grotere erkentenis, daar men
niets verricht heeft om het te verdienen. Ik wist niet hoe gedaan of wat gezegd om
die brave lieden hun gastvrijheid te vergoeden. Vooraleer haar huis te verlaten, liet
ik haar mijn kaartje en mijn herhaalde en menigvuldige bedankingen. 't Was alles
wat ik haar geven kon. Doch het voldeed de brave, goede vrouw. Zij zegde mij haar
naam, die ik nooit vergeten zal, en wij vertrokken.
De jonge miss had mijn arm aanvaard om tot aan het stationsgebouw te gaan. De
maan blonk helder op haar bleek gelaat en op haar sneeuwwit kleed, dat een lange,
bruine mackintosh slechts half bedekte. Wij volgden een bochtige,
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ongelijke weg tussen zwarte eikenbossen. Krekels zongen overal in 't gras, een wilde
balsemgeur hing in de lucht, en nu en dan zweefde als een zucht een dromerig geruis
door de kruinen van de bomen. Op mijn arm voelde ik de zachtdrukkende warmte
van 's meisjes linkerhand.
- Denkt ge niet eens naar Europa te komen? vroeg ik haar.
- Misschien, sprak zij.
- Indien ge komt, hernam ik, mij terzelfder tijd tot haar moeder omkerend, - wilt
ge mij beloven mij in het huis van mijn ouders dit bezoek terug te komen geven?
Het meisje lachte. - O ja, sprak zij, - maar ik zal nimmer komen.
- Ik wel, zei de moeder: - tenminste ik hoop het toch. Ik ben zo vaak met de
gedachte in mijn vaderland en bij al degenen die ik er nagelaten heb.
O machteloos lichaam, wat zoudt ge niet doen, kondt gij maar de vlucht volgen
van de geest die u bezielt!
Wij wandelden vóór 't stationsgebouw. Het ogenblik van afscheidnemen deed
onze gedachten zweven en maakte onze tong stilzwijgend. Rode en groene lichten
blonken in de verte langs de spoorweglijnen en een groter geel licht, dit van, de trein,
kwam flikkerend en steeds vergrotend op ons aan.
- Good bye, en nogmaals mijn hartelijkste dank, sprak ik, gans bewogen, de hand
naar de oude lady uitstekend.
- Good bye, antwoordde zij glimlachend, - en vergeet niet ons te schrijven hoe gij
aangekomen zijt.
Ik keerde mij tot het jong meisje om, dat mijn arm verlaten had.
- Good bye, Miss Lizzie...
- Good bye, Mr Cyriel.
En ik zag haar aan. Het deed mij iets haar mijn voornaam, die ik haar gezegd had,
te horen uitspreken. Mijn hart klopte; mijn hand hield een wijl de hare vast. Was dat
alles? Had ik haar niets anders meer te zeggen? Lag er in mijn binnenste geen
ontroering, geen gevoel van weemoed en van spijt, dat ik haar uitdrukken moest? 'k
Ontsloot de lippen om haar iets te zeggen, maar ik kon niet. De trein was daar, die
zuchtend vóór het stationsgebouw bleef stilstaan.
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- Dioeijnd! Dioeijnd!1. riep de bedrijvige stem van de garde. Ik drukte hun beiden
een laatste maal de hand.
- Vaarwel, en nogmaals dank, kon ik enkel uitspreken en ik sprong op het trapje.
De bel klonk, de trein reed voort, ik groette met de hand en zag van lieverlede Lizzies
bleke kleed in de bleekheid van de nacht verdwijnen.
- Vaarwel! vaarwel! De trein vloog sneller langs de richels, ik keek door 't
venstertje, ik wuifde en herwuifde met mijn zakdoek, ik zag de gestalten van mijn
beide vriendinnen meer en meer verkleinen en versmelten, om eindelijk geheel en
al - en natuurlijk voor eeuwig - uit mijn oog te verdwijnen. Dezelfde morgen om vier
uur was ik in de stad Detroit.
Jonge en onervaren reiziger, die deze twee verhaaltjes uitgelezen hebt, mijn
ondervinding diene u tot les, indien gij ooit Amerika bezoekt. Edoch, laat gij u, in
weerwil van mijn vermaning, aan de klucht der ‘dogfishen’ vangen; bevrijdt u het
verschrikkelijk voorbeeld van mijn lijden niet van hongersnood, dan wens ik u
tenminste, in het eerste geval, een maaltijd met vis, zo lekker als wij er, ondanks de
‘dogfish’ een hadden, en in het tweede, de ontmoeting van een brave Ierse vrouw en
inzonderlijk het gezelschap van de schoonste en liefste der jonge misses, om u tot
aan het stationsgebouw van uw Dioeijnd te vergezellen.
Nevele, juli 1888.

1.

Durand.
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Free-Lunch
Dat is nu wel een jaar of twaalf geleden...
Wij waren allen, jeugdig volkje van veertien, vijftien, zestien jaar, na het noenmaal
in de tuin, onder die hoge lommerrijke bomen waar wij zo menige onvergeetbare
vakantiedagen sleten en speelden, zongen, dansten, zoals immer, toen eensklaps mijn
ouders, vergezeld van een nogal struise, blozende en glimlachende heer met gouden
bril en gespikkelde bakkebaarden, van achter het struikgewas verschenen en midden
in ons gezelschap kwamen, met de opgeruimde woorden: Kinders! onze kozijn uit
Amerika!
Hij was het inderdaad. Sinds een ruime week werd hij bij ons verwacht, 't was
vijfentwintig jaar geleden dat hij zijn vaderland niet had teruggezien. Hij en mijn
ouders schaarden zich in ons jeugdig groepje en toen de meid daar de koffie opgediend
had, begon hij over Amerika te spreken.
Gelijk meestal degenen die arm hun dorp verlaten en ginds door vlijt en moed,
een schoon fortuin gewonnen hebben, beminde hij zijn aangenomen vaderland
oneindig meer dan zijn geboorteland. Hoog van kleur en steeds glimlachend, met
achter zijn gouden bril half toegeknepen oogjes en in korte, als het ware gezongen
en hier en daar met Engelse woorden doorspekte volzinnen, vertelde hij aan mijn
vader enkele bijzonderheden over de petroleumstreek, waar hij tijdens de ontdekking
van de grootste ‘spouters’ geleefd had; aan mijn moeder iets over het fruit en de
hovingvruchten die in Amerika het meest gekweekt werden; aan de verbaasde meisjes,
het oprecht verleidelijk en benijdenswaardige leven van de jonge misses, aan ons,
wispelturige knapen, de verrukkende ritten van de Amerikaanse ‘boys’ op hun
‘horses’. Zijn woorden hadden een toon van oprechtheid en van overtuiging die ons
volle vertrouwen inboezemde en wij geloof-
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den alles wat hij zei, totdat hij eindelijk van de free-lunch begon te gewagen.
Hoe? Twee of driemaal 's daags een herberg bezoeken, naar een met lekkere spijzen
bedekte tafel gaan en daarvan maar beginnen eten, zoveel en zolang het lust, en dan,
als men verzadigd is, de hielen omkeren en zonder een cent te betalen, vertrekken?
Wij bezagen elkaar, herinner ik mij wel, met een gelaat waarop het gevoel van eerbied
alleen de bepaaldste uitdrukking van ongelovigheid weerhield en, mij dunkt, ik zie
en hoor nog mijn vader in een onbedwingbare lach losbarsten en, terwijl hij de as
van zijn sigaar afklopt, aan onze verre neef toeroepen:
- Ja maar, ja maar, Eduard, ge moogt ons wel een beetje voor de gek houden, maar
toch zodanig niet.
Op mijn beurt was ik bij onze neef en zat eenzaam mijmerend voor 't venster.
De avond daalde; het volk, meest arbeiders die van hun werk terugkeerden, of
groepen jonge meisjes die ‘shopping’1. gingen, trokken ras of slenterend voorbij en
hier en daar, achter de hoge vensters van de winkels werd het gas of elektrisch licht
aangestoken. Mijn neef, aan zijn schrijftafel gezeten, overlas een wijl het pas
verschenen avondblad, vooraleer zijn magazijn - een juwelenhandel - te sluiten. Van
draad tot naald hadden mijn gedachten mij tot België teruggevoerd en door een
zonderling toeval kwam de aankomst van neef Eduard te onzent mij ook juist in het
geheugen weer, toen deze eensklaps tot mij naderend, de hand op mijn schouder
legde en mij vroeg: wilt ge vanavond eens iets eigenaardigs zien?
Ik liet hem, zo ge denken kunt, niet smeken. Hij opende zijn reusachtige geldkoffer,
die in de achtergrond van 't heerlijk magazijn stond, sloot er zijn kostbaarste juwelen
in, draaide al de gasbekken uit, behalve twee, die hij liet branden, een in de
achtergrond, een gans van voren aan de uitstalling, waarvan het vensterwerk door
geen blind noch om het even welke

1.

Shopping gaan! Uren lang, en zonder daarom iets te kopen, in en uit de winkels wandelen.
Het groot vermaak van de Amerikaanse jongedames.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 4

116
afsluiting beschermd was, liet mij eerst buitengaan, en volgde mij onmiddellijk op,
de deur achter zich in het nachtslot toetrekkend.
- Is daar geen gevaar voor diefte? vroeg ik, verwonderd dat hij aldus zijn magazijn,
met nog een aantal kostelijke uitgestalde voorwerpen, alleenliet.
- O neen, antwoordde hij gerust, - ten minste niet.
- Gij komt overigens nog terug om te sluiten, veronderstelde ik.
- Wel neen, herhaalde hij, - alles is toe.
- Ja maar, die vensters en die glazendeur van voren?
- Die worden nooit anders vermaakt.
- En ge wordt niet bestolen?
- Onmogelijk. En, om aan mijn verwondering een einde te stellen, deed hij mij
het waarlijk praktisch systeem uiteen, waardoor men in Amerika de dieften in de
magazijnen weet te beletten. Het is de winkeliers verboden hun voorvensters te
verblinden, daarenboven zijn ze verplicht binnen hun winkels genoegzaam licht te
laten branden, opdat alles wat er daar moge geschieden, opgemerkt zou kunnen
worden. De talrijke policemen en nachtwakers die 's nachts de straten doorkruisen
zijn hiermee belast. Op hun waakzaamheid mag men zich betrouwen. Zeer vaak, als
een winkelier, zoals het door nalatigheid of verstrooidheid al eens gebeurt, in zijn
magazijn geen enkel licht heeft laten branden, gaat 's nachts een policeman hem
daarvan opzettelijk verwittigen. Ook mag het een wonder heten, als er ginds ergens
nachtelijke inbreuk plaatsheeft. 't Is tevens zeer opmerkelijk en zeer logisch, dat het
land waar de grootste booswichten en schelmen van de ganse wereld wonen, de
doelmatigste wetten bezit om zich van hun ondernemingen te bevrijden.
Dusdanig redenerend stapten wij voort en kwamen aldra voor een groot en helder
verlicht gebouw - een koffiehuis - a saloon - zoals men ginds zegt, waarvan mijn
neef de deur openstak en waar wij binnentraden.
Het was een zeer lange, rechthoekige, splinternieuw geverfde en gemeubelde zaal,
met een reusachtige toog aan de linkerzijde, twee groene biljarts in de diepte, enige
stoelen
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en kleine tafeltjes in 't rond en, gans van voren, een kolossale vierkante tafel, letterlijk
met allerhande spijzen overladen en omringd door een drom van volk, dat, met vork
en teljoor in de hand, al rechtstaande at. Noch regel, noch orde scheen deze maaltijd
te begeleiden. De ene bediende zichzelf, de andere werd door de ‘waiter’1. een
boordevolle teil gebracht; deze nam vis, gene kreeg vlees, een derde vroeg wild, een
vierde at taart, enz., enz., zonder einde. Men hadde gezegd, een echte ‘orgie’.
- Wat begeert gij, ‘boy’? wij gaan hier ook souperen, riep mijn neef met een
verheugde glimlach. - Wilt ge zalm, lakefish, roastbeef, turkey, chicken? gij moet
maar vragen; zoals ge ziet, er is hier overvloed van alles.
- Ik zou wel een weinig zalm eten, antwoordde ik, enigszins verbaasd over die
zonderlinge maaltijd. Wij hadden ons, ietwat terzijde, op stoelen en naast een tafeltje
gezet. Mijn neef riep de ‘waiter’.
- Jim! give us some salmon!
- All right! Master Boesi2..
- And two glasses of beer!
- All right!
En seffens was hij daar met het gevraagde.
- Wat nu? vroeg mijn neef, als het lekker gerecht opgegeten was.
- Nu...? Niets meer, zeker, ik heb genoeg.
- Niets meer! Ge zijt er wel mee, ik ga ‘turkey’ vragen. En hij bestelde ‘turkey’
en twee verse glazen bier.
- En nu? vroeg hij opnieuw, toen deze ook gegeten was.
- O dank u; bepaald niets meer.
- Ja maar e moet niet beschaamd zijn, sprak hij schalks glimlachen, met een gebaar
tot de opgepropte tafel; - gij ziet, nietwaar, dat er genoeg is. En zich nogmaals tot de
toog omkerend: - Jim! riep hij.
- Master Boesi?
- Bring us some beautiful pie?
- All right! Master Boesi!

1.
2.

Koffiehuisbediende.
Buysse.
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- Wij gaan er verschrikkelijk diep inzitten, dacht ik bij mijzelf .
En terwijl wij ons nagerecht nutten, vermaakten wij ons met de beweging en de
woeling in het koffiehuis gade te slaan. Onophoudelijk sloeg de deur open en toe en
gingen er bezoekers weg of kwamen er nieuwe binnen, en al deze laatsten,
onveranderlijk, trokken naar de tafel, namen of vroegen een bord en begonnen te
eten. Het waren allerhande typen: heren met gele handschoenen en hoge hoeden,
werklieden in blauwe kielen met hun allaam over de schouder, koetsiers in lange
overjassen, haastige vreemdelingen en vreedzame burgers zoals wij.
- Werd hier elke avond zulke kolossale en zonderlinge maaltijd gehouden? vroeg
ik aan mijn neef.
- Neen, antwoordde hij; - dit is nu een afzonderlijk geval. Deze nieuwe ‘saloon’
werd heden voor de eerste maal geopend, maar niettemin zal hier alle dagen een zeer
voldoende eten te bekomen zijn. Willen wij gaan?
Hij riep de ‘waiter’ en lei een zilverstuk van ‘twenty five cents’ - een frank
vijfentwintig - op de tafel. Ik volgde hem spoedig na, niet weinig verwonderd over
de goedkoop van zulk een lekker avondmaal; doch, welke was niet mijn verbazing,
toen hij mij mijn muntstuk terug deed opnemen, zeggend dat er reeds te veel lag en
de ‘waiter’ hem nog weer te geven had.
En waarlijk het geschiedde zo. Hij kreeg vijfentwintig centimes terug; hij had dus
niets anders betaald dan onze vier glazen bier.
Maar wat is dat hier? vroeg ik schier proestend, terwijl wij de deur uitgingen.
Dat is hier ‘free-lunch’ riep hij zegepralend, die ‘free-lunch’ waarmee gij allen te
Nevele zozeer de spot dreeft.
Het gaat er, zoals ik zegde, niet steeds zo breed. Dit was hier een buitengewoon
geval, een soort van feestmaal, aan de opening van de ‘saloon’ te danken. Slechts
vier of vijfmaal 's jaars, op bijzondere dagen, worden zulke plechtigheden ingericht;
maar, een bestendig gebruik is, dat in alle Amerikaanse koffiehuizen, en dit vooral
tweemaal 's daags -
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's morgens van tien tot twaalf, 's avonds van vijf tot zeven - voor niets allerhande
lekker eten te verkrijgen is. Het zijn gewoonlijk teljoortjes met hesp, worst, tong,
kaas, groensels en zelfs warme soep en ‘oysterstew’. Oysterstew! Al wie in Amerika
geleefd heeft zal waarachtig bij dat woord niet onverschillig blijven; en ziehier want het is de moeite waard - het recept van dit gerecht, voor degenen die niet
ingewijd zouden zijn. Ik geloof, overigens, dat het volkomen in het nochtans zo
volledig keukenboek van Cauderlier ontbreekt: twee of drie dozijnen uitgedane
oesters met wat boter in een kom gestoofd. Veel peper daarop. Op tijd eens omgekeerd
om het aanbranden te beletten. Als zulks gedaan is, twee, drie of vier pinten melk in
de kom, ingevolge men min of meer talrijk is; dit alles ondereen gekookt, op het
laatste ogenblik een soort van kleine, harde, slechte koekskens, ‘crackers’ genoemd,
erin gebrokkeld... et servez chaud... Wie zulks voor de eerste maal ongestraft eten
en verteren kan moet voor geen maagontsteltenis meer bevreesd zijn; hij mag zich
gemakkelijk met spinnekoppen voeden, gelijk de Kanaken van Nieuw-Caledonië.
Die inrichting van de ‘free-lunch’ schijnt ons, die gewoon zijn, alles, tot het kleinste
wat wij in de koffiehuizen nemen, te betalen, zo vreemd en onnatuurlijk, dat nagenoeg
al de personen aan wie men zulks vertelt, denken dat men hen voor de gek wil houden.
Wat zou dat zijn, antwoorden zij, indien men b.v. hetzelfde in ons land wilde
inrichten? En inderdaad, het ware onmogelijk. De vreemdelingen, de werklieden en
geringe bedienden, degenen die vooral van de ‘free-lunch’ gebruikmaken, zouden
op korte tijd het huis letterlijk opeten. Doch heel anders en dit om verscheidene
redenen, is het in Amerika gesteld.
Ik heb altijd gedacht dat het in de hand van de arme is en van de werkman, met
een woord bij hen die het oprecht nodig hebben, dat het geld zijn echte waarde
bekomt. En om daar een voorbeeld van te geven, wat al wonderen b.v. zal de arme
Vlaamse werkman niet verrichten met de twee frank die hij dagelijks door zijn zure
arbeid wint en waarmee hij zijn ganse huisgezin moet onderhouden? Maar wat beduidt
diezelfde som voor u, voor mij? Ternauwernood een kleine maaltijd,
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een dozijn sigaren, een uitstapje met de trein. Eiwel, niet meer waarde heeft zij voor
de Amerikaanse werkman, die doorgaans twaalf of vijftien, tot zelfs twintig en
vijfentwintig frank daags wint.
Er bestaan in Amerika twee soorten van ‘saloons’ zeer duidelijk van elkander
gescheiden: de eerste, ruime en schone zalen, met ontelbare tafels, spiegels en stoelen,
waar, evenals te onzent, een stil en deftig volk zich met kaarten of andere spelen
vermaakt. Zij worden schier uitsluitend door Duitsers gehouden; vandaar ook hun
naam: ‘german saloons’; de tweede, kleine maar kokette plekjes, waarvan de overgrote
toog ruim de helft van de plaats bekleedt en die, zonder tafels noch stoelen, met tien
of twaalf personen en een paar reusachtige vóór de voeten uitgestrekte honden,
propvol zijn. Dit zijn de echte ‘American bars’ en 't is ook daar, vooral 's
zaterdagavonds, als het geld van de week ontvangen is, dat men moet gaan om de
Amerikaanse werkman eens volop in zijn element te zien.
Luidruchtig in groepen van twee of drie, komen zij binnen: - Three glasses of beer!
Nauwelijks staan ze voor de toog of de inhoud van de drie vrij kleine glaasjes is
in hun kelen verdwenen en de ‘fifteen cents’ - vijfenzeventig centimes - rollen op
het zinken blad. Is het ‘whisky’ dat zij vragen, dan betalen zij juist het dubbel, vijftig
centimes per glaasje. Dan trekken zij eens in de hoek tot bij het tafeltje waar de
eetwaren staan. Zij nemen iets, doch zij zijn nog aan de toog niet weer, of reeds is
een tweede toertje besteld. Na het tweede een derde, na het derde een vierde. Elk op
zijn beurt betaalt voor al de anderen. Zulks gaat zeer ras, ten eerste, omdat men grote
dorst heeft, ten tweede omdat de glaasjes maar klein zijn, ten derde omdat het
Amerikaans bier, zeer lekker als het pas getapt is, bijna onmiddellijk verschaalt, ten
vierde omdat het zo dwaas is, daar doelloos voor die toog te blijven staan, als men
toch geen stoelen heeft om neer te zitten en ook, - dit voelen zij, maar zeggen 't niet
- omdat zij wel weten dat zij ginds, aan 't tafeltje, door hun eten de herbergier een
zekere schade hebben toegebracht, die zij hem aldus kunnen vergoeden. Dit eergevoel,
reeds door gewoonte en overlevering onderhou-
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den, is zeer ver gebracht onder 't Amerikaanse volk en vindt men in 't principe van
menige inrichting terug. Aldus, b.v. op sommige tramway-linies waar niemand u om
geld komt vragen en waar het betalen in een daartoe geplaatst koffertje volkomen
aan de eerlijkheid, van de reizigers overgelaten is. Van lieverlede dan, onder het
redekavelen en drinken, wordt men steeds vrolijker en opgeruimder en het duurt niet
lang of allerlei kostbare dranken, porto, cocktails, Tom and Jerry, mint-juleps, enz.,
komen, vergezeld van fijne sigaren, te voorschijn. 't Is wel een bron van voorspoed
en van rijkdom voor Amerika dan, die gelijkheid van nooddruften die onder de ganse
bevolking heerst. Als men voor de eerste maal dat zonderling land bezoekt, staat
men verbaasd over de hoeveelheid en de aangelegenheid van allerhande winkels en
magazijnen, die men er tot in de geringste steden aantreft. Doch spoedig is de
uitlegging daar, als men gedurende enige tijd de levenswijze van de Amerikaanse
arbeider heeft nagespeurd. Voor zijn voedsel, voor zijn kleding, voor zijn vermaken,
met een woord voor al zijn nooddruften, staat hij schier op dezelfde rang als de rijke.
Hij wint gemakkelijk geld; hij laat het alzo gemakkelijk rollen. De Amerikaanse
werkman eet alle dagen driemaal vlees; om vijf uur 's namiddags staakt hij de arbeid
en als hij een paar uren later voor zijn vermaak in de stad wandelt, zou het wel
moeilijk zijn hem, aan zijn kleding, nog van zijn baas te onderscheiden. Bij ons is
het verschil tussen de levenswijze en de noodwendigheden van de rijke en de arme
onafmeetbaar; ginds is het nauw verneembaar en van de zestig miljoen inwoners die
op dit ogenblik de Verenigde Staten bevolken, mag men met waarheid zeggen, dat
de drie vierden tenminste, onder stoffelijk opzicht het vertier maken en het leven
hebben van begoede burgers.
Daarenboven is het voedsel in Amerika niet duur. Sommige eetwaren, zoals brood,
vis, boter, eieren, kosten dezelfde prijs als hier; andere, en daaronder de bijzonderste
van alle - het vlees - nogal aanzienlijk minder. Men begrijpt dus, als men alles wel
onderzoekt, dat die inrichting van de ‘freelunch’ zo verbazend niet is. De Amerikaan,
overigens, stelt er een soort van hoogmoed in: Amerika is rijk! Amerika is
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machtig! Amerika heeft overvloed in alles! Het steekt er zo nauw niet! Wie honger
heeft, moet maar gaan en eten! Zo redeneert hij graag in zijn ietwat trotse
overdrevenheid. Doch wat er ook van zij, en zonder enige bijbedoeling van
eigenbelang, toch heeft die inrichting van de ‘free-lunch’ in zich iets vrijs, iets
vriendelijks en broederlijks dat goed doet aan het hart, vooral wanneer men overdenkt,
dat zij toch wezenlijk somtijds de toevlucht is van een verloren schaap, van een
ellendige, die weliswaar vaak zijn straf verdient, maar die anders, door de nood
gedwongen, misschien nieuwe en grotere misdaden zou bedrijven.
Nevele, september 1888.
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Mishawaka
Amerikaanse legende
Sedert het opgaan van de zon vochten de Illinois als helden tegen de veroveraar;
edoch, door het getal der vijanden en de volmaaktheid van hun wapens overwonnen,
langs alle kanten doden en gekwetsten latend, en van lieverlede tot een handvol
dapperen versmolten, bleven zij eindelijk slechts met tweeën meer, twee sombere,
ongetemde martelaren, die zich, als twee vervolgde wilde dieren, achter een hoge
stapel doden, op een lang en eng schiereilandje van de Mississippi, hun uiterste
schuilplaats, verborgen hadden. Sinds drie uren hielden zij daar de vijand in bedwang,
zeker van te sterven, maar aan hun lot onderworpen en met hun laatste pijlen diegenen
der overwinnaars dodend, die zich op het smalle reepje grond dorsten wagen.
De zon ging op dit ogenblik in 't westen onder en haar laatste stralen, als purper
en goud, beglansden met een onvergelijkbare glorie dat tevens akelig en groots
schouwspel: in het verschiet, als grens van de naakte, onafmetelijke ‘prairie’ een
lage, blauwachtige lijn van oerwouden; in 't middelpunt, in een overgrote renbaan,
het zegepralend leger, met wapens en banieren en daar, achter de stapel doden en
gekwetsten, de beide neergehurkte wilden met hun naakte benen, met hun pluimen
op het hoofd, met hun dreigend naar de vijand uitgestoken bogen.
Alsdan, bij het zicht van dit overheerlijk tafereel en in die afwachting van de
onverbiddelijke dood, maakte zich een zonderlinge hersenschim van de geest der
twee barbaren meester. Het kwam hun eensklaps voor, als zagen zij uit 't midden van
de rangen der veroveraars de Manitous van de Wraak opstaan en tot hen naderen.
Een angstvallige, onverwinbare schrik greep hen aan; zij sidderden, zij sprongen
recht en zij, die gedurende die noodlottige dag, duizend-
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maal de dood hadden getart, slaakten een vreselijke kreet, hun doodskreet, en vluchtten
in de ‘prairie’.
Twintig kogels sisten rond hun oren. Geen enkele trof hen. Als zinneloos ijlden
zij voort. Van het leger, evenals van een ijsberg een sneeuwklomp zich afzondert,
had zich een detachement losgemaakt, dat hen achtervolgde. Een doffe trappeling
deed de grond daveren; maar de twee wilden, vlug als gazellen, behielden hun
voordeel, wonnen zelfs ruimte en verdwenen meer en meer in het verschiet, terwijl
hun scherpe, in schilderachtige flarden gedrapeerde, en als 't ware vliegende
silhouetten, zich kleiner en kleiner op de purperen gezichteinder aftekenden. Over
de weide een reusachtige halve cirkel beschrijvend, kwamen zij eindelijk aan de rand
van het oerwoud en verdwenen erin.
De landverhuizing, stap op stap de zegetocht van de legers volgend, kwam zich in
deze gewesten neerzetten. Een tijdelijke neerzetting althans, enkel uit houthakkers
en jagers van de ‘prairie’ samengesteld, een van die Amerikaanse dorpen, die vijf of
zes houten hutten tellen, welke nog met geen naam gedoopt zijn, welke nog geen
vrouwen hebben.
En juist dit laatste - het totaal gebrek aan vrouwen - dat, hen van het enige genot
berovend, dat zij in deze wildernissen konden smaken, daarenboven, op de duur, ook
hun poging van kolonisatie zou verijdelen, wande grote bekommering van de
uitwijkelingen. Vruchteloos hadden zij gepoogd er te doen komen. Niet ene dorst of
wilde zich in die alsdan verre gewesten wagen, en, tenslotte, niet meer wetend, hoe
hen aangelokt, kwamen zij op de gedachte, hen door hoogmoed te verleiden. Zij
deden in de schaarse dagbladen van de Unie - en in die tijd bezaten ze dat recht aankondigen dat ‘hun stad’ de naam zou krijgen van de eerste vrouw, die er zou
komen wonen. En nogmaals bleven zij in afwachting.
Middelerwijl nochtans hield het bestaan van de beide wilden in het woud - bestaan
waarvan de landverhuizers kennis hadden - deze aan het werk. Reeds meermaals,
doch telkens zonder uitslag hadden zij hen nagejaagd. Zij hadden echter besloten,
dit laatste overblijfsel van de uitgeroeide stam te
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vernielen en, met het voornemen er een beslissend einde aan te stellen, drongen zij,
op zekere morgen, met vijf in het oerwoud en vingen een geregelde klopjacht aan.
Gedurende drie dagen vonden zij niets; maar met het vallen van de vierde dag,
terwijl de dalende zon dwars onder de hoge lovers scheen, zagen zij eensklaps, in
de onderste takken van een boom, iets schitteren en verroeren... Arme wilde!... terwijl
zijn makker ergens in de omtrek op de jacht was of dor hout zocht, was hij daar
ingekropen om te waken; en, door de stralen van de ondergaande zon verblind, had
hij zich half gekeerd en niet meer omgekeken... Alle vijf de schoten, tegelijk gelost,
troffen hem volop in de rug. Als een pak, zonder een schreeuw, zonder een zucht,
viel hij neer.
Met zegekreten liepen de jagers naar het lijk. Doch ineens bleven zij staan. Aan
de hals van de jonge krijger hadden zij een welbekend symbool ontwaard, twee
parelsnoeren, het ene groen, het andere rood, wat bij de Indianen zeggen wil: 'k Heb
een dubbel geluk, Hoop en Liefde.
Liefde!... maar dan waren zij meer dan getweeën in het woud! Vrouwen hadden
er hen gevolgd!... En, zonder aarzelen, vol van die gedachte, ijlden de moordenaars
vooruit. Zij zochten naar de tweede wilde. En, listig als Roodhuiden zelf, hadden zij
weldra op 't mos zijn spoor ontdekt en herkend. Als jachthonden, met het aangezicht
tegen de grond, volgden zij dit; en eensklaps, in een open plaats gekomen, ontstond
er een korte verwarring: iets, dat schier onzichtbaar was van vlugheid sprong uit de
bramen op; een paar geweerschoten knalden en, terwijl een lange ijselijke gil de lucht
verscheurde, stortte er een bloedend lichaam ten gronde neer. Juichend snelden de
jagers toe; maar voor de tweede maal bleven zij pal en aanstaarden zij stom, met
wijd opengespalkte ogen, het wreed en jammerlijk toneel, dat zich daar voor hen
ontrolde.
Aan de voet van een reusachtige eik, op het mos ineengezegen, lag het zieltogend
slachtoffer uitgestrekt. Het was een vrouw. Onmiddellijk herkenden zij in haar de
gewone gezel van de andere. Door de franjes van de schilderachtige, gescheurde
lomp, die haar het lijf bedekte, hing daar een boe-
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zem, bruin en bloedend. Over het aldus geopend hart gezonken, scheen haar hoofd,
een krachtig, heerlijk hoofd, roodkoperkleurig van huid, nachtzwart van haar, te
rusten; en rondom nek en hals, kronkelden als twee serpenten, twee grote parelsnoeren,
het ene rood, het ander groen, - de Liefde en de Hoop, juist dezelfde als die van de
jonge wilde. De jagers, aan de grond genageld, keken en begrepen. Hij was de man;
zij de vrouw. En in hun blinde woestheid hadden zij hen alle twee gedood, hadden
zij de enige vrouw geveld, die op hun grondgebied leefde.
Alsdan, aan een zonderlinge inval gehoorzamend en, ziende dat de stervende nog
ademde, boog een van de jagers over haar neer en vroeg haar in Indiaanse taal:
- Hoe heet gij?
Haar ogen, reeds uitgedoofd en zonder glans, gelijk fluweel, gingen een ogenblik
half open en een onbeschrijflijke uitdrukking scheen over haar gelaat te zweven. Met
krachtsinspanning ontsloot zij half de mond en, als een zucht van smart, door een
flauwe klacht gevolgd, stierf er een woord op haar lippen:
- Mish... awaka...
De ruwe pioniers, door eerbied en bangheid geslagen, zagen elkander aan.
Eenzelfde besluit was op hun aangezichten leesbaar. Aan hun belofte getrouw, zou
hun stad de naam dragen van de eerste vrouw, die er gewoond had, van de arme
martelares, van wie zij zo nutteloos het bloed vergoten hadden.
En aldus werd de stad Mishawaka gesticht.
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De pokken
Die zaterdag, met valavond, was de angst tot zijn toppunt gestegen op de hoeve van
de weduwe Rooze.
Gans het huisgezin: de pachteres, een onzindelijke, vijftigjarige vrouw, met stijve
aanblik en een witte parel op het linkeroog; haar drie dochters, dertien, vijftien en
twintig jaar oud; en Nonkelken, haar schoonbroeder, zaten in de keuken om de kachel
geschaard, en telkenmale zich hun schrik door geen stomme en volkomen
verslagenheid veropenbaarde, kwam er eenzelfde gesprek op hun lippen, rees er
eenzelfde onverjaagbaar schrikbeeld vóór hun geest: de pokken...
Sinds een paar weken had de besmettelijke ziekte in Bavel haar verschijning
gemaakt. Eerst in het dorp, dan op de wijken, weldra overal. Alleen Keuze, dit
verafgelegen gehucht, was ongedeerd gebleven; en reeds in de verzwakte en als het
ware aftrekkende gang van de plaag, waanden de bewoners ervan zich van de
besmetting bevrijd, toen op zekere morgen, het gerucht pijlsnel rondliep:
- De pokken zijn tot Vaernewijcks!
Die Vaernewijck, een slecht befaamde koopman in konijnehuiden met een talrijk,
slordig huisgezin, liet op min dan een week drie lijken aan de kwaal; en sinds was
het als met een stervend, schielijk heraangehitst vuur: de pokken gingen rond, van
huis tot huis, van hoeve tot hoeve, totdat er op die zaterdagnamiddag in gans de wijk
Keuze slechts een drietal huisgezinnen, waaronder dat van de weduwe Rooze, meer
onaan Braakt bleven. Zelfs sedert het begin van de week woede de ziekte zo hevig,
dat op het verslag van een geneeskundige, uit Gent gezonden commissie, de algemene
vaccinatie van de nog niet ingeënte en tot dus toe van de besmetting vrij gebleven
bewoners, door de bevoegde overheid bevolen was geweest. Het was de
dorpsgeneesheer, Mijnheer
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Dammens, die door de veldwachter bijgestaan, ambtshalve deze plicht vervulde.
Stom van schrik dus zaten alle vijf de huisgenoten om het vuur en zagen zij elkander
aan. Op het bevel van Nonkelken, die uit hoofde van zijn fortuin en door 't aanzienlijk
erfdeel dat hij achterlaten moest, het echte opperhoofd van de hoeve was, had men
voor- en achterdeuren dichtgegrendeld en was Duc, de wachthond van het hof in
huis genomen. Een keiroer1. stond geladen in de hoek van de schoorsteen, het
avondmaal was reeds gebruikt en juist had Nonkelken ook een zware stok op een,
in zijn bereik staande stoel gelegd, toen een stem die van boven langs de zoldertrap
naar beneden scheen te komen, haastig en verschrikt uitriep:
- Zij hebben boer Jansens' hof verlaten! Zij zijn bij van Oostjes binnengegaan.
Een siddering ontstond onder de huisgenoten. De vuile vrouw sloeg bevend haar
handen samen en keek verdwaald om zich; de beide jongste meisjes kropen naast
elkaar; de oudste, een blonde poezelige meid met een mooi, ietwat knorrig gelaat en
van angst gloeiende wangen, slaakte een korte kreet, terwijl Nonkelken zich stijf en
gebogen oprichtte en vóór een der hoge en brede vensters zonder gordijnen ging
staan. Hij keek naar buiten. Men hadde gezegd een oude vos, die, in zijn hol
verscholen, van ver de vijand ziet naderen. Zijn gelaatskleur was bijna groen van
bleekheid: de neus, de kin, schenen puntig van magerheid, en onder 't vizier van zijn
zwarte, te hoge, te grote pet blonken de ogen, met een loze, vervaarlijke, schier helse
glans.
Een schorre, uitdagende grijnslach was aan zijn keel ontsnapt.
- Ha, ha, ze komen, ze komen! herhaalde hij. - Ha ha, ze komen! En nog verkleind,
nog meer ingekrompen engebogen, keek hij door de ruiten, naar het grijs en treurig,
witbesneeuwde veld.
- Och Nonkel... Nonkel! smeekte eensklaps de vrouw.
Verwonderd en schichtend keek Nonkelken om.

1.

Een vuursteengeweer.
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- Och Nonkel... wie weet? ware het toch niet beter van ze binnen te laten, als ze
komen! De vrouw van de veearts zei hier toch deze morgen... dat ...
Vrouw Rooze zweeg en keek bevend terzijde, verschrikt bij het gezicht der
ontsteltenis, die haar enkele, zelfs nog niet gans geuite vraag op het gelaat van de
oude teweegbracht. Deze, ten gronde genageld, scheen niet begrepen te hebben. Wat zegt ge?... Wat zegt ge! stamelde hij twee of drie maal. Doch er was geen tijd
meer voor smekingen of gesprekken; Nonkelken, die het venster uit het oog niet had
verloren, keek schielijk weer naar buiten, keerde zich ijlings om, riep met een bevende
stem: -Ze zijn daar! Ze zijn daar! en, terwijl de knecht van de hoeve met hetzelfde
bericht van de zolder gesprongen kwam, stonden al de overige aanwezigen plotseling
rechtop en vluchtten zij met geweer, met stok en hond in de kamer.
Een ogenblik beklemde wachting; een dof geluid van stappen op 't plankier; een
‘takketakketakketak’ aan de klink van de voordeur...
Het vrouwvolk had zich, in de kamer, achter de kleerkast verscholen; Nonkelken
en Stien, de knecht, waren op de drempel blijven staan. Er ontstond een ogenblik
volkomen stilte.
- Zou men hier reeds slapen zijn, sprak eindelijk een verdoofde stem daarbuiten.
En schier terzelfder tijd verscheen een heer, hoog en struis van gestalte, voor een der
vensters. De rechterhand boven de ogen houdend, keek hij in de keuken.
Nonkelken en Stien, op de drempel ineengekrompen, zagen hem kijken. De
anderen, achter de kleerkast, verroerden, ademden schier niet.
- Takketakketakketak...
Voor de tweede maal werd de klink van de gesloten voordeur ras en hevig op en
neer geduwd. Een tweede stilte volgde en dan ook kwam een tweede man, de
dorpsveldwachter, voor het venster staan, die met de vuist op 't raam klopte en riep:
- Hela! Baas en bazin Rooze, slaapt ge dan? Mijnheer de dokter is hier, die u allen
komt enten.
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En beiden thans, de hand boven de ogen houdend, drukten het aangezicht tegen de
ruiten.
De keuken, eenzaam als een graf, bleef onveranderlijk.
Een nieuwe stilte heerste. De twee bezoekers hadden zich omgekeerd en keken,
nu naar de stallen. Zij aarzelden, zij wisselden enige doffe woorden en stonden op
het punt van heen te gaan, toen de waakhond, die Nonkelken sinds ettelijke stonden
vruchteloos poogde te sussen, eensklaps hevig in de kamer blafte.
Als bij toverslag wendden zich de beide mannen terug om. De dokter keek opnieuw
door 't keukenvenster en de veldwachter naar het venster van de kamer lopend, zag,
als in een weerlicht, de grote hond, die tussen de bedden huppelde en een dreigende
gestalte, die hem achtervolgde. Verbaasd slaakte hij een kreet, en hevig met de beide
vuisten op het venster slaand:
- Ja maar, ja maar, zó niet, zulde, baas Rooze! schreeuwde hij. - Wij komen hier
in name der Wet om u te enten en ge moet seffens opendoen ofwel we breken in!
En met een drietal schreden stond hij terug vóór de deur, waarvan de klink
nogmaals geweldig rinkelde.
Nonkelken en Stien, de vrouw en haar kinderen, schier zinneloos van schrik, waren
echter in hun weerstand vastbesloten; zij fluisterden maar één en 't zelfde woord:
niet opendoen. Nonkelken, zonder te antwoorden, schouderde zijn roer, en Stien, de
benen opensperrend, nam de zware stok in zijn beide handen, die hij ophief.
- Asa, gaat het aan! schreeuwde de veldwachter, nog eens vóór het raam
verschijnend.
Poeff...
't Geweer ontplofte, zond zijn lading zaad vlak in de zoldertrap, vervulde de keuken
met rook. Het vrouwvolk had een vreselijke kreet geslaakt en de hond, als razend,
was grollend en blaffend naar de voordeur gesprongen.
Rood en ontsteld verscheen 't gelaat van de veldwachter een laatste maal voor de
reeds duister wordende ruiten.
- 't Is goed; 't is goed! riep hij dreigend, met vlammende ogen en gebalde vuist, wij zullen u vinden, man!
En haastig keerde hij zich om en stapte met de dokter van het hof.
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Zij waren sinds min dan een kwartier vertrokken, en in de steeds ongedempte
ontsteltenis van de huisgenoten, waren de blinden van de vensters pas dichtgemaakt
en het licht in de keuken aangestoken, toen er opnieuw aan de deur werd geklopt.
Allen sidderden.
- Wie is daar? vroeg bevend de vrouw.
- Ik, antwoordde een jeugdige stem.
De aangezichten klaarden op en toen de knecht geopend had, verscheen een grote,
blozende jongeling, met baardeloos en schier nog kinderachtig gelaat in de keuken.
- Elk 'nen goenavond, glimlachte hij. Het was Kamiel Verniers, een boerenzoon
van Wilde, de minnaar van de oudste dochter, Emerance.
Hij kwam zo elke zaterdagnamiddag, met de avond. Hij was het enige kind van
welgestelde ouders en Nonkelken gedoogde zijn hof bij Emerance, een kalm, eerlijk
hof voorwaar, dat onveranderlijk, sinds jaren reeds, tot dit wekelijks bezoek in
tegenwoordigheid van de familie beperkt bleef. Het was een brave, vlijtige en zeer
bedeesde jongen, die nooit naar een ander meisje had gekeken en die nog niet
begrijpen kon, waar hij wel ooit de moed gevonden had om aan Emerance zijn liefde
te verklaren.
Dit was gebeurd, nochtans, op een avond dat hij haar alleen thuis vond en toen hij
haar reeds meer dan vier jaar in het geheim beminde. Zij zat aan een klein tafeltje,
naast de lamp en breide; en toen hij binnentrad kwam het hem voor, als keek zij
ongemeen vriendelijk naar hem op. Dit gaf hem eensklaps als een fijne, diepe steek
in 't hart en instinctmatig, zonder schier te weten wat hij deed, was hij recht tot haar
genaderd en had haar ook glimlachend bij de hand gevat.
- Maar Kamiel toch, wat doet ge? had ze, hevig blozend, gezeid; - ik kan niet meer
breien. En ogenblikkelijk, zonder dat zij hem echter verstiet, had zich haar lief gelaat
met zijn gewone, ietwat norse, ietwat pruilende en toch bekoorlijke uitdrukking
bedekt.
- Wat ik doe, wat ik doe? had hij onnozel glimlachend herhaald. - Wel, gij moet
toch niet altijd breien, zeker? Ge zoudt u wel dood breien met zo altijd te breien. En
vuur-
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rood, met nog onnozeler glimlach, had hij haar twee handen gevat en, terwijl hij haar
zuchtend, met stralende ogen bekeek, die geduwd om ze te breken. En dit was alles
geweest. Nonkelken en bazin Rooze waren daarop binnengekomen en van gans de
avond had Emerance, kersrood, niet meer opgehouden te pruilen. Sedert die dag,
nochtans, werd Kamiel daar als de erkende minnaar van het meisje toegelaten.
Blozend, thans, kwam hij vooruit en zette hij zich neer. Doch de ontstelde
aangezichten van de huisgenoten en inzonderheid dat van Emerance, die vuurrood
en met tranen in de ogen zijn inkomstgroet schier niet beantwoord had, troffen hem.
Hij ontstak zijn pijp, kruiste de benen over elkaar en, na enige ogenblikken drukkende
stilte, zich met zijn vriendelijkste glimlach tot het meisje wendend, vroeg hij halfluid,
met gedempte ontroering:
- Zijt ge niet weldan, Emeranske?
Zij gaf een nauw verstaanbaar en ontwijkend antwoord. De jongeman, schielijk
door zijn angst overweldigd, verbleekte en hernam met een grimas, die hij tevergeefs
voor een glimlach poogde te doen doorgaan:
- Gij zift toch niet bang voor de pokken, zeker? Ik heb vernomen dat ze nogal erg
op Keuze heersen.
Zijn vraag bracht een verschrikte opschudding teweeg en het was Nonkelken, die,
groenbleek en bevend, met een schichtige blik, antwoordde:
- Voor de pokken! Neen, neen. De sloebers zullen ons de pokken hier niet aanzetten;
wij hebben daartoe onze voorzorgen genomen.
Kamiel verademde.
- Gij hebt gelijk, sprak hij. - Ik deed het ook. Sinds een paar dagen gevoelde ik
mij niet zeer wel en deze morgen liet ik mij door dokter Dammens enten.
Neen, de bliksem, die in een huisgezin valt, brengt geen heviger schok teweeg,
dan deze eenvoudige, door Kamiel in bazin Roozes huis uitgesproken woorden.
Nonkelken, de slordige vrouw met haar parel op het oog, Emerance, met haar
gloeiende wangen, de beide kleintjes en de knecht, allen sprongen terzelfder tijd
recht en liepen, met van schrik opengespalkte ogen naar de achterwand.
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- Hieruit! hieruit! schreeuwde Nonkelken, met dreigend uitgestoken hand. - Hieruit!
zeg ik, hieruit!
Kamiel, stom van verbazing, was ook rechtopgestaan en zag, als zinneloos, de
anderen aan.
- Maar Nonkel, stamelde hij...
- Hieruit! hieruit! huilde de oude, het hoofd verliezend; - hieruit! zeg ik; gij zijt
dood waar ge staat.
En eensklaps niet meer beseffend wat hij deed, sprong hij op zijn roer en richtte
dit naar de jongeman.
- Maar Emeranske, smeekte deze, wanhopig zijn beminde aanstarend.
- Ga weg, ga weg, snikte zij met gewrongen handen.
Stom deinsde hij achteruit; stom ging hij achter 't schutsel en verdween.
Nonkelken en bazin Rooze, ineengekrompen van schrik, waren in de kamer
gevlucht. Allen volgden hen en zonken snikkend vóór een Lievevrouwbeeld op de
knieën.
- Hij dood en wij besmet! Hij dood en wij besmet! herhaalde Nonkelken.
En groen van schrik, bevend en gebogen, stond hij eensklaps op, trok een der
kamervensters open, kroop er met moeite door en vluchtte, in de nacht, buiten.
's Anderendaags lag Emerance met de pokken en twee dagen later kwam de tijding
dat ook Kamiel door de akelige ziekte was aangetast.
Dan begon er een vreselijk leven op de hoeve van de weduwe Rooze.
Na een ganse nacht, halfdood van schrik, als een vervolgd dier in 't koud,
besneeuwde veld te hebben rondgedwaald, was Nonkelken met de morgen
teruggekeerd en had hij zich in de schuur, op de hooizolder verborgen. Daar hield
hij zich nu op. Niemand mocht er hem naderen. Hij was naar Wilde om een ham
gegaan, hij had zich een roggebrood, een mes en een kruik water aangeschaft; en
elke morgen, opdat de knecht van de hoeve op de zolder niet zou moeten komen,
wierp hij, door het zoldervenster, een twintigtal, door hem gebonden bundels hooi
beneden, die tot voeder voor vee en paarden moesten dienen.
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Stien, van op het hof, hield hem dag voor dag, uur voor uur soms, op de hoogte van
de vooruitgang van de ziekte. Eerst was het Emilie, het tweede meisje dat zich had
gelegd; de volgende dag Mathilde, 't jongste; vóór het einde van de week, de boerin
zelf. Emerance was thans in de ergste periode van de ziekte; zij doolde en had haar
aangezicht vol puisten. De dokter, niet meer weggezonden, kwam nu dagelijks. Er
was een ziekendienster en een vreemde meid in huis. De besmettelijke ziekte was
toen op de wijk tot haar hoogste graad van hevigheid geklommen. Van 's morgens
tot 's avonds bromde de verre doodsklok: alle huizen waren gesloten; geen geluid
brak de doodse stilte; niemand ging langs de eenzame wegen; niemand, tenzij soms
een trage, akelige stoet, die bedrukt en ellendig, over het naakt, besneeuwde veld,
Onder de lage, loodkleurige hemel, een lijk naar 't kerkhof voerde.
Sidderend in zijn hooi verborgen, sloeg Nonkelken vanuit het kijkgat van 't gesloten
zoldervenster alles gade. Hij was, zo mogelijk, nog verbleekt, nog vermagerd. Zijn
aangezicht, sinds dagen niet gewassen noch geschoren, zag er grauw uit; zijn handen,
ontvleesd en knokkelig als klauwen waren zwart en vuil; zijn lichaam, slecht gevoed,
kromp gans ineen; en telkenmale hij de dokter op de hoeve komen of een nieuwe
dode naar het kerkhof dragen zag, kroop hij nog dieper in zijn hooi, verkleinde hij
zich nog, keek hij vanuit zijn loergat, met steeds helser, vervaarlijker ogen, naar die
onvatbare, maar naderende vijand; naar de doodse eenzaamheid van dat besneeuwde
veld, naar die grijze, askleurige hemel, naar dat ganse akelige landschap van ellende,
waar hij, onder schier lichamelijke, handtastelijke vormen, de vreselijke microben
van de pokken meende te zien zweven.
De plaag, althans, woedde niet al te hevig op de hoeve van de weduwe Rooze; en,
op zekere morgen, riep de knecht vanuit het deurgat van 't woonhuis tot Nonkelken:
- Hier zijn ze allen buiten gevaar, maar Kamiel van Wilde is zeer slecht.
Nonkelkens ogen fonkelden. Had hij zulks niet voorspeld? Hij stak zijn scherp
gelaat vooruit, als wilde hij iets zeggen, maar de knecht voegde erbij, schimplachend:
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- De dokter zegt dat het zijn eigen schuld is, door zich te laten enten, toen hij reeds
de ziekte in zijn lijf had. Dan wordt de kwaal veel erger. Had hij zich op tijd laten
enten, de besmetting zou hem nooit geraakt hebben, beweert de dokter.
Voor de eerste maal sinds veertien dagen ontsloot een afschuwelijke grijnslach
Nonkelkens grauwe lippen. Hij liet een schor, schrapend geluid horen, sloeg het
zoldervenster dicht en kroop weerom in zijn hooi, de snijdende blik door het loergat
op het doodse, besneeuwde landschap gevestigd. Enige dagen verliepen. Nonkelken,
vanuit zijn kijkgat, zag van lieverlede, achter de heldere keukenvensters, de genezen
familieleden, in halsdoeken en wollen dekens omwonden, met rode, bekorste,
wandrochtelijke aangezichten, terug in de keuken verschijnen. Eerst was het de
boerin, weldra de beide kleintjes; Emerance, 't gelaat schier ongeschonden, 't laatst.
Hij zag ze, zwak en gebogen nog, op stoelen zitten, eens rond de keuken slenteren,
wat eten voorbereiden. Ietwat gerustgesteld en eindelijk walgend voor zijn dagelijks
regiem van ham, water en roggebrood, kwam hij op zekere morgen beneden, sloop
in een koestal, dronk er gulzig uit een emmer een pint vers gemolken melk. En juist
was hij terug op zijn zolder en keek hij instinctmatig door zijn loergat, toen bazin
Rooze en de knecht terzelfder tijd op de drempel van de woonstede verschenen.
De vrouw, het aangezicht rood en gezwollen, keek angstig met verdwaalde blik
naar 't zoldervenster, terwijl Stien met lome schreden tot de hooischuur naderde.
- Nonkel! riep hij.
Nonkelken stak zijn scherpe neus en zijn fonkelende ogen door het kijkgat.
- Nonkel, riep de knecht, - hier zijn zij allen genezen en gij moogt zonder gevaar
weer in huis komen, maar Kamiel Verniers, van Wilde, is deze morgen gestorven.
Een helse, bijna triomfale glimlach glom op Nonkelkens gelaat. Hij sprak geen
woord, hij sloeg zijn loergat dicht en kwam beneden.
Gedurende drie dagen nog liep hij, zonder in huis te durven gaan, in de stallen en
over de boomgaard rond. En toen hij

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 4

136
eindelijk, na talloze aarzelingen, met een kloppend hart en de omzichtigheid van een
sluipdier, de vierde morgen in de keuken kwam, waar de familie naast de dienaars
aan de ontbijttafel zat, klonk zijn eerste, van op de drempel, met een uitdagend gebaar
uitgesproken woord:
- Eiwel, wie had er nu gelijk, zij die zich lieten enten of zij die het niet deden?
De kleintjes, nog verschrikt, Emerance, nors en wenend, bleven onthutst en
sprakeloos; en 't was de vrouw, de vuile, aanstotelijke vrouw, die vol overtuiging;
met rood, gezwollen aangezicht, met stijve blik en met de parel op het oog,
antwoordde:
- Nonkel, zolang wij leven, zal er niemand op ons hof van de pokken geënt worden.
Nevele, april 1889.
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Een verzoening
Het was voor een paar jaar. Ik wandelde alleen in het veld, op een lentemorgen, en
genoot die zoete, schier bewusteloze toestand, die zo vaak met een eenzame tocht
gepaard gaat, en waarin een gevoel van lichamelijk welzijn met een zekere rust van
het gemoed samenwerkt, om u in dromerijen weg te leiden, toen de stem van iemand
die mij in de zandweg achtervolgd had en die mijn naam uitsprak mij schielijk tot
de werkelijkheid terugriep en mij het hoofd deed omwenden. Twee personen, de
dorpsnotaris en een andere man, door een slanke, wit-en-zwartgevlekte hond gevolgd,
stonden voor mij. De eerste, fiks, jong en kloek, keurig gekleed, met zwart krulhaar
en hooggekleurde wangen, herhaalde glimlachend zijn groet, stak mij de hand toe
en zei:
- Ik heb een nogal gewichtige akte te passeren, op een hoeve, dáár, en mis een
getuige. Zoudt ge niet over een ogenblikje tijd kunnen beschikken om mij te
vergezellen? Ik had tijd genoeg en stemde toe. En eerst toen wij weerom op weg
waren, vroeg ik:
- Bij wie gaat ge en waarom?
- Bij boer Corijn, om, in naam van zijn oudste dochter, een wettige
huwelijksaanvraag te doen, klonk het antwoord.
- Goed, sprak ik; en zonder verdere uitleggingen stapten wij verder.
De hoeve van Corijn stond eenzaam in een verre wijk van 't dorp. Het was een
lange, lage reeks gebouwen: woonhuis, schuur en stalling, alles aaneenpalend, met
witgekalkte muren, met zonderlinge, ouderwetse venstertjes en deuren, met grauw,
schier zwart, bouwvallig strodak. Een grote, schone boomgaard, vol knoestige,
gekromde, oude, thans prachtig in bloei staande vruchtbomen, lag voor de reeks
gebouwen; een hoog, donker eikenbos prijkte erachter. Het zag er schil-
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derachtig, maar tevens enigszins somber en droefgeestig uit. Een grote hond, aan
een zware ketting vastgebonden, sprong hevig blaffend uit zijn hok, toen wij het
lompe, houten hek van het erf openstieten; en terwijl we zwijgend met de notaris,
die zijn eigen hond bedaarde, de ietwat klimmende boomgaardweg opstapten,
verscheen op de drempel van het woonhuis een vrouw, - de boerin - die, zodra zij
ons ontwaard had, zich terugtrok, terwijl boven de halve deur van de schuur de
hoofden van twee dorsers uitstaken, die, hun werk stakend, ons nieuwsgierig, met
de dorsvlegel in de hand, bleven naogen. Wij kwamen op de stoep, wij klopten er,
op wat stro, onze bestoven schoenen af, en met de geijkte, door de notaris uitgesproken
vraag om belet, die, vanuit het huis, door een kort en schor ‘kom maar in’ beantwoord
werd, stapten wij, in een rij, de notaris vooraan, dan ik, dan de man en eindelijk de
hond, de lage, duistere keuken binnen.
Een kalm en zeer alledaags tafereel trof er onze ogen: aan de ene zijde van de haard
de boer, een kleine oude, met een loos gelaat en schitterende oogopslag, zonder
bezigheid in zijn armstoel, aan de andere, de boerin, met een grote houten lepel in
een zwarte, boven het vuur hangende ketel roerend; veel gerookt varkensvlees en
droge worsten aan de balk; veel blinkend tin- en aardewerk op de rekken; en, aan
een groengeverfd tafeltje, dicht bij een der kleingeruite venstertjes, een jong, lief,
fris begijntje, dat daar zó stil, zó eenzaam en beweegloos zat te naaien, als behoorde
het ook tot de onbezielde voorwerpen van het huis.
Alleen de boer en zijn vrouw beantwoordden onze groet en keken ondervragend
naar ons op; en het was de boerin, kortgerokt, met haar sture blik, en haar beenderig
gezicht die, zonder haar bezigheid te staken, met de linkerhand naar stoelen wees en
op korte, schier gebiedende toon zei:
- Zet ulder.
Dit deden wij; en de notaris, langzaam zijn jas openend, haalde een pakpapieren
te voorschijn, ontvouwde die op zijn knieën, wendde het hoofd naar de haard en zei:
- Boer Corijn en bazin, ik ben hier gekomen om een wettelijke plicht te vervullen,
die u wellicht evenmin als mij, zal
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behagen, maar waaraan ik mij toch niet onttrekken kon... Hij zweeg een poos om
naar 't begijntje op te kijken. Stil en vlug met onveranderd kalm gelaat, en, als om
te laten zien, dat het gezegde haar niet aanging, was deze opgestaan en raapte haar
gereedschap samen. Zij verborg het in haar blauw, half toegevouwen voorschoot en
zachtjes, zonder geritsel, scheen zij over de vloer te zweven en was de keuken uit.
Een korte wijl bleef alles stil. De notaris, als onthutst, doorbladerde zijn papieren,
maar, na een ogenblik, zich weer tot de haard wendend, waar de boer en de boerin,
in onveranderde houding, ons strak, met zonderling schitterende ogen aanstaarden:
- Mensen, hernam hij, traag en duidelijk, - ik ben gelast, in name uwer oudste
dochter Coelina, uw toestemming te vragen tot het voltrekken van haar huwelijk met
Albin de Moor. Zijt ge van zin deze toestemming te geven?
De boer en boerin hadden, terwijl de notaris deze laatste woorden uitsprak, een
flikkerende blik gewisseld en eenzelfde gepijnigde en tevens spotachtige uitdrukking,
kwam op hun verbleekte trekken toen de ambtenaar zijn vraa uitte. De boerin begon
schielijk veel sneller met haar lepe in de ketel te roeren en de boer, die tot dus toe
hardnekkig stilzwijgend was gebleven, rees uit zijn zetel op en kwam in 't midden
van de laaggebalkte keuken staan.
- Ha, ja, ja, 't is daarom dat gij komt, Mijnheer de notaris, grijnslachte hij. En,
zonder de gestelde vraag te beantwoorden, maar, met de handen op de heupen, ons
als het ware uitdagend aanschouwend:
- Loopt ze dan weer met haar schelm in Baaigem? vroeg hij op zijn beurt.
De notaris, het oog op zijn papieren gevestigd, trok schouders en wenkbrauwen
op en maakte een ontkennende beweging met de linkerhand.
- Zie, mensen, dat weet ik niet, sprak hij, - en dat zijn ook niet mijn zaken. Ik heb
door de tussenkomst van de Maatschappij St. François Regis, die tot doel heeft, het
huwelijk tussen onvermogende personen, die onwettige kinderen hebben,
gemakkelijker te maken, de tegenwoordige stukken
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- en hij raakte met het averechtse van de hand de papieren aan - ontvangen, en, ik
herhaal het, gij moogt het mij niet euvel nemen, ik kom hier niet anders doen dan
een gedwongen plicht, die mij voorzeker niet behaagt, volbrengen. Gelieft mij dus
eenvoudig te zeggen, of ge, ja of neen, de toestemming wilt geven.
Een scherp, nijdig, gelach ontsloot de lippen van man en vrouw. Zij bezagen elkaar
een stond en de boer, twee stappen nader komend, uitte de mening van hun beiden:
- Mijnheer de notaris, sprak hij, met de hand wat tabak van zijn lippen wrijvend,
- gij moogt haar de ‘kobbelmenten’ doen, dat ik en mijn vrouw, zolang wij leven,
met haar noch met haar sloeber gemeens zullen hebben. Had zij gekunnen, zij deed
ons de dood aan; maar wij hebben er ons gelukkig boven gesteld en nu kan het ons
niet meer schelen; zij mag lopen en ‘craveren’ waar zij wil, wij trekken er ons niets
meer van aan. Is 't zo niet, Ursula?
- Ja, ja, zo is 't, sprak de vrouw, de diepste onverschilligheid veinzend. En, ziende,
dat de notaris, over het tafeltje gebogen, was beginnen schrijven:
- En zet er maar bij, riep zij, met die minachting, die ongeletterde buitenlieden
voor geschrift betuigen, - dat zij maar gauw het bedelen beginne aan te leren, want
dat zij hier, na onze dood, niet veel meer zal te rapen hebben.
De notaris, ongestoord, schreef nog een wijl voort en dan, het hoofd oprichtend,
besloot hij zeer kalm:
- Ge weigert dus, nietwaar, Corijn, en vrouw?
- Ja zeker, mijnheer de notaris, antwoordden zij tegelijk. En daar juist op dit
ogenblik twee blozende, zwartharige meisjes in de keuken kwamen, die bij het gezicht
van de heren bedeesd, met de hand aan de mond bleven staan, riep de vrouw ze bij
zich.
- Zie, mijnheer de notaris, sprak zij, met bevende stem en, als het ware, om haar
weigering te rechtvaardigen, het oudste vooruitduwend, - zij heeft er alzo drie, bij
de sloeber, waarmee zij weggelopen is, en wij zijn het, die ze mogen kweken. Want
hij bezat niets, die schelm, niets, nog geen rode duit. - Ja, zo, antwoordde de notaris,
met het soort van onthutste verwondering, die de last van op te voeden kinderen
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bij de jonggezellen verwekt, de twee meisjes aanstarend.
De boerin zond de kleintjes heen en de notaris, vooroverge bogen, begon opnieuw
te schrijven. Een stilte heerste. Men hoorde het krassen van de pen op het papier, het
tiktak van de klok in de keuken en het traag, dof roeren van de lepel in de ketel. Het
houtvuur brandde als met tegenzin in de haard, de hond van de notaris, halsstarrig
naar zijn meester kijkend, zat in het midden van de vloer te kwispelstaarten, en een
in huis geslopen hoen pikte, van tijd tot tijd stil kakelend, gevallen kruimpjes van de
vloer, terwijl de boer, met een zonderlinge glimlach op 't gelaat, nu door het venster
strak naar buiten staarde.
Het begijntje ging daar, zedig en ingetogen, met een korfje in de hand naar de
moestuin. En dit gezicht moest wel, in Corijns hart, een innige snaar doen trillen,
want schielijk, terwijl hij haar met de blik achtervolgde, sprak hij, in de stilte van de
keuken als het ware luidop peinzend:
- Ik heb twee dochters, maar er is geen klein verschil tussen beiden. Degene, die
daar gaat, zal niet, gelijk de andere, zeggen, dat ze mij zonder aandoening op
mijndoodsbed zou zien liggen.
Hij scheen daar een wijl over na te denken, geheel ontroerd, met een zweem van
treurnis op het gelaat; doch eensklaps, als deed hij zich geweld aan, keerde hij zich
om tot zijn vrouw.
- Zeg, Ursula, hebt ge niet in dan? vroeg hij opgeruimd. - Wij gaan daarom niet
laten van een druppeltje te pakken; nietwaar, Sies? riep hij met luider stem tot mijn
buur, de eerste getuige, knipogend.
- Bah! dat ware te simpel hé! lachte deze, die tot dusver de mond nog niet geopend
had.
De vrouw ging naar de eetkast, haalde er een fles uit te voorschijn en schonk vier
kleine, ongelijke glaasjes vol jenever. Het kwam mij voor dat ze beefde. Zij keerde
ons de rug toe, en ik kon haar aangezicht niet zien, maar toen zij zich omwendde om
ons de glaasjes op een bord te brengen, bemerkte ik dat haar wangen rood en haar
ogen vochtig waren.
- Als 't u belieft, Mijnheer, als 't u belieft, herhaalde zij met schorre stem, ons
beurtelings het bord toereikend. En schielijk, zonder overgang, terwijl Corijn zijn
glaasje ledigde,
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barstte zij in overweldigende tranen los. Zij plaatste haastig het bord op de tafel,
drukte haar voorschoot vóór de ogen en ging snikkend terug naar de haard, in luide,
afgebroken zinnen de wanhopige droefheid van haar hart uitend:
- Zie, mijnheren, dat is toch hard en pijnlijk, als men gans zijn leven voor zijn
kinderen gezwoegd heeft, zo iets te moeten ondervinden... Zij had hier alles,
mijnheren, zij werd het liefst gezien van allen en zij loopt daar weg met die schelm,
met die ‘nietswaard’ die als knecht op onze hoeve woonde en haar bedorven en
verleid heeft. Och... een mens zou beter dood zijn.
Wij zwegen, en de notaris staakte het schrijven, tevens verbaasd over die schielijke
aanval van tranen en diep ontroerd bij 't gezicht van die moederlijke wanhoop; maar
Corijn, vergramd, keerde zich om, en zei ruw en hatend met fonkelende ogen:
- Moet ge nu weer schreien en is dat nu het schreien waard, voor zulk een schandaal,
voor zulk een... en hij sprak een lelijk woord uit.
Zijn ogen vlamden erger, hij bekeek met woede zijn vrouw, als verontwaardigd
over haar zwakheid. - Wat? het was hard, het was pijnlijk! Neen, neen, 't was een
geluk, ja, een geluk, dat zulk een ondankbare, ondeugende dochter verdwenen was.
Met een soort van bitter wraakgenot herhaalde hij die woorden. Men voelde dat
zijn smart daardoor ontlast werd, evenals die van zijn vrouw in de tranen. - Drink
eens uit, sprak hij ruw en als het ware gebiedend tot ons; en hij schonk weer de
glaasjes vol. En hij wierp nog een vlammende, schier dreigende blik naar de haard,
waar zijn vrouw, haar droefheid verkroppend, met gloeiende wangen en
terneergebogen hoofd, opnieuw in de grote ketel was beginnen te roeren. Toen nam
de notaris eindelijk weer het woord.
- Och ja, het is beter daar niet meer over te treuren, sprak hij verzoenend. En
onmiddellijk daarop, om de pijnlijke indruk uit te wissen: - Wilt ge nu eens aandachtig
zijn, wij zullen die zaak spoedig eindigen.
Hij had opgehouden te schrijven en hield een der papieren in de hand. In de
herontstane stilte las hij:
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- Ten jare achttienhonderd en zevenentachtig, de veertiende april, om tien uur 's
morgens, zijn voor ons, Alfons van Damme, notaris te Baaigem, verschenen...
En de huwelijksaanvraag, gevolgd van de weigering der ouders, werd tot het einde
afgelezen. De boer, met zijn spotlach op de lippen, de vrouw ietwat gesust en steeds
in de ketel roerend, luisterden zonder verpinken.
- Wilt ge nu deze weigering tekenen? vroeg de notaris, toen de lezing geëindigd
was.
- Neen ik, man, sprak de boer, de lippen dicht toenijpend.
- En gij, vrouw?
- Noch ik, klonk het vastberaden antwoord.
De notaris stipte deze tweede weigering op de akte aan en liet ons, getuigen,
tekenen.
- Ziedaar, mens, sprak hij, toen zulks volbracht was, het stuk aan de boer
overhandigend.
Langzaam en grimmend nam Corijn het papier tussen zijn grove vingers en keek
er als wantrouwig op. De notaris, zeer ernstig, was begonnen zijn pen af te vegen;
het stuur, nog vochtig oog van de vrouw, vanuit de haard, bleef op het aangezicht
van haar man gevestigd.
- Zijn daar onkosten op, mijnheer? vroeg deze eindelijk.
- Geen de minste, antwoordde de notaris.
De boer, steeds grimmend, staarde het papier aan.
- En kan ze nu tóch trouwen? vroeg hij opnieuw na een lange poos, hortend.
- Ja, klonk het antwoord; - zij is meerderjarig en zodra de door de Wet bepaalde
tijd verlopen is, mag zij in het huwelijk treden.
- Eiwel, dat ze dan trouwe, als zij kan, riep de boer met gemaakte luchtigheid uit;
- ik zal daarom de eet- en slaaplust niet verliezen.
En nogmaals de glaasjes volschenkend, tikte hij met het zijne tegen de onze, bracht
het aan zijn mond en dronk het ineens leeg.
- Zie, dat is om mijn ‘altratie’ af te spoelen, schertste hij. Wij lachten ook, wij
stonden op, namen afscheid en vertrokken.
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Ik was deze gebeurtenis geheel en al vergeten en zou er wellicht niet meer aan gedacht
hebben, was ik niet een paar maanden later, op een avond dat ik langs de binnenwegen
te voet van Baaigem kwam, de hoeve van Corijn voorbijgetrokken. De uitgestrekte
boomgaard met zijn kromme, oude bomen, de lange reeks witte gebouwen met hun
zwart vervallen strodak, het hoge eikenbos, het ganse ietwat somber uitzicht van de
pachthoeve, alles toverde mij terstond het bijgewoonde tafereel voor de ogen, en
innerlijk vroeg ik mij af hoe die zaak nu wel mocht afgelopen zijn, toen een
onverwacht en zonderling schouwspel mij de wenkbrauwen deed fronsen, terwijl ik
voor het hek van het erf bleef stilstaan. Een strooien kruis lag daar, met een rode
baksteen erop, half in de modderige grond gedrukt, en toen ik het oog naar het
woonhuis opsloeg bemerkte ik, dat twee van de vensters, de twee links naast de straat,
met hun groene luiken waren gesloten.
Een strooien kruis voor 't hek!... De vensters van de slaapkamer gesloten!... Er
was dus een lijk op de hoeve!...
Welk lijk?...
Na een korte aarzeling stiet ik 't hek open, en stapte de boomgaard op.
De hond sprong als naar gewoonte blaffend uit zijn hok, maar niemand kwam
ditmaal op de drempel van het woonhuis of over de halve schuurdeur kijken. Daar
voor de drempel lag een tweede strooien kruis. De hoenders, als hadden zij die
namiddag geen eten gekregen, stonden er beweegloos rondom; de groene voordeur
stond half open. Ik klopte mijn. schoenen af, vroeg halfluid ‘is er geen belet?’ en
stapte binnen.
Een twaalfjarige knaap zat eenzaam in de keuken, aan een tafeltje te eten. Hij keek
verwonderd op, toen hij mij zag en opende de mond, als wilde hij iets zeggen.
- Wie is hier dood? fluisterde ik, in stilte hem naderend. Hij slikte haastig, spalkte
wijd zijn ogen open, keek naar de kamerdeur en zei, even stil:
- De boer.
- De boer!... Hoezo?
- Hij heeft zich deze morgen in de Ottersput versmoord.
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- Corijn versmoord!... Waarom?
- Omdat zijn dochter vandaag getrouwd is, zegt men. Hij is gisterenavond nog te
biecht en deze morgen te communie geweest. Efer Begijntje zegt dat hij vanzelf in
't water moet gedompeld zijn en dat hij toch in staat van zaligheid gestorven is.
Ik zag de knaap schier ongelovig aan. Ik meende te dromen. En in het ogenblik
volkomen stilte, door mijn verbazing teweeggebracht, hoorde ik eensklaps in de
kamer een dof gesnik, waarop een lange weeklacht volgde.
Ondervragend staarde ik de kleine aan.
- Ze zijn daar, fluisterde hij, mijn blik naar de kamerdeur volgend.
- Wie, zij?
- Coelina en Albin, met nog veel anderen. 't Is Rozenkrans.
Wellicht was iets van onze korte samenspraak gehoord, want op dit ogenblik ging
de kamerdeur als vanzelf open, en, terwijl het gerucht van een dof, maar wanhopig
snikken, thans duidelijk in mijn oren klonk, verscheen een begijntje, steeds fris en
kalm onder haar witte doek, in de sombere keuken.
Ik naderde tot haar en wilde enige woorden zeggen, doch bescheiden en, als om
mij door te laten, trok zij zich achteruit, en alvorens ik mij van mijn daad kon
rekenschap geven, stond ik in de kamer.
Een indrukwekkend tafereel trof er mijn ogen.
In de verste hoek der duistere, door het weifelend licht van een op de tafel staande
kaars, verlichte kamer, in een laag en breed bed; door een aantal op stoelen geknielde
personen van beide geslachten omringd, lag als een wangedrocht het lijk van de
verdronken boer. Hij scheen verkleind, ineengekrompen. De armen, met krampachtig
gesloten handen, lagen boven de deken uitgestrekt; de ogen waren toe; 't gelaat
paarsblauw, had nog diezelfde on begrijpelijke lach behouden, die spotachtige
grijnslach, waarmee de boer eertijds de lezing van de wettige huwelijksaanvraag
afgeluisterd had. Edoch roerender nog dan dit schouwspel was het gezicht van een
nog jonge vrouw, die naast de voet van 't bed ineenge-
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zonken, aan een luidruchtige, schier zinneloze wanhoop lucht gaf.
Het was Coelina, de verfoeide, weggelopen dochter, Coelina, die eens zwoer, dat
zij zonder ontroering haar vader op zijn sterfbed zou zien liggen.
- O vader! vader! snikte zij; en haar schouders gingen, onder haar zwarte mantel,
op en neer; - gij zijt voor mij gestorven! ik heb u gedood! - gedood! En met haar
voorhoofd viel zij op de harde sponde; en als in een kramp van onuitstaanbare pijn
kronkelde haar lichaam zich ineen; en met haar koortsige, bevende hand poogde zij
boven de vochtige deken de ruwe ineengekrompen hand van de drenkeling te vatten.
Haar moeder, halfdood van smart en wanhoop; haar echtgenoot, een schoon, jong
man, met wakker oog en zwarte knevel, stonden over haar gebogen. En die moeder,
die gezworen had, dat haar dochter nooit de voet over haar drempel meer zou zetten,
verenigde thans haar krachten met die van de man - 's morgens nog haar aartsvijand
- om Coelina te troosten en tot bedaren te brengen. Het was de verzoening, de grote
verzoening, de verzoening zonder uitleggingen noch woorden, uit het bewustzijn
van de ijdelheid van alle twist, bij die eenvoudige wreedheid van de alles eindigende
dood ontstaan.
Ontroerd staarde ik dat schouwspel aan. Enkele buurvrouwen weenden; men zag
de ogen wrijven met zakdoeken, men hoorde neuzen snuiten, en het begijntje alleen
bleef steeds kalm en schijnbaar onverschillig, ging in en uit de kamer, haalde stoelen
aan of bracht nieuwe bezoekers binnen, juist als was zij in een vreemd sterfhuis, tot
het volbrengen van dit werk verzocht geweest.
Coelina nochtans was een weinig gestild en als vanzelf hadden zich al de geknielde
aanwezigen godvruchtig voorovergebogen. Een ogenblik volkomen stilte heerste en
dan hoorde men een trage, eentonige, als het ware uit een graf komende stem, die
zei:
- Onze Vader die in de Hemelen zijt, geheiligd zij Uw naam, Uw Rijk kome...
Allen, over de dode gebogen, herhaalden prevelend die woorden. Het begijntje,
met een grote paternoster aan de
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sponde gezeten, bad ook en stond nu niet meer op.
Dezelfde slepende, toonloze stem las aldus gedurende ruim een halfuur, de steeds
herhaalde gebeden van de rozenkrans voor. Een benauwde warmte beving van
lieverlede de lage, sombere kamer; en tussen het gemurmel der herhaling hoorde
men het geknetter van de kaars op 't tafeltje, en nu en dan nog een gesmoord en als
het ware zenuwachtig snikken van Coelina. Buiten, op het zonnig plaveisel, stonden
de hoenders stil te kakelen.
- In de naam des Vaders, en des Zoons en des Heiligen Geestes, Amen, murmelde
eindelijk de stem.
Eenieder sprak die woorden na, sloeg een kruis en richtte 't hoofd op.
Langzaam als het dof getrappel van een kudde, begon de aftocht. Ik liet ze allen
voor mij heen gaan en, op mijn beurt, aan de drempel gekomen, boog ik neer om in
de keuken te treden, toen het begijntje, dat daar, zonder dat ik het bemerkt had, stond,
de hand naar mij uitstak.
Verwonderd en onthutst zag ik haar aan.
Zij sloeg de ogen neer.
- Een weinig wijwater, mijnheer, fluisterde zij.
Ik raakte zachtjes de toppen van haar witte vingers, ik sloeg een haastig kruis, dat
mij een koude op het voorhoofd liet, en zonder omzien stapte ik, dwars door de
keuken, naar buiten.
Nevele, april 1889.
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Twee beesten
Eenzaam, mij vervelend, zat ik op mijn kamer.
Mijn werk, een trage, langdurige uitpluizing van rekeningen en van cijfers was
geëindigd en, moede, dacht ik erop na hoe ik wel de laatste uren van de dag zou
hebben doorgebracht, toen een gerucht van stappen in de gang, gevolgd door een
geklop op mijn deur, mij uit mijn lusteloze mijmeringen wekken kwam.
- Binnen, sprak ik, mij met een herlevende blik ietwat in mijn zetel oprichtend.
De deur ging open en de jonge dorpsnotaris stond voor mij. Een glimlach speelde
op zijn lippen; hij was in 't donkergrijs gekleed, had een lange overjas en hoge laarzen
aan, droeg een vellen pet op 't hoofd. En zonder mij te groeten, familiair en haastig,
bleef hij op de drempel van mijn kamer staan, met de appel van de deur in de hand
en vroeg mij, steeds glimlachend, terwijl zijn hond, die hem gevolgd was, strelend
met zijn voorpoten op mijn knieën kwam gesprongen:
- Eiwel, gaat ge mee? Ik heb weerom iets typisch op het getouw.
Ik voelde 't rood van vreugde mijn wangen kleuren en stond ineens gans recht.
Wij waren grote vrienden, hij kende mijn voorliefde voor alle aardige of zonderlinge
taferelen en telkenmale hij in het uitoefenen van zijn ambt ‘iets typisch’ - dit was
het onder ons gebruikte woord - ontdekt had of vermoedde, kwam hij mij aldus halen
om hem, als getuige, te vergezellen.
Ditmaal was hij mij dubbel welkom en zonder aarzelen stemde ik toe.
- En waarheen nu? vroeg ik, terwijl ik mijn kleerkast opende om hoed en overjas
te nemen.
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Naar Beeste Keukelaers, was 't antwoord; - hij en zijn zuster willen hun testament
laten maken.
Een straal schoot uit mijn oog en 'k zag, schier ongelovig, de notaris aan.
- Bij die kluizenaars, die met het mensdom bijna geen gemeens meer hebben!
juichte ik.
- Bij dezelfde, antwoordde mijn vriend; - maar spoed u, wij zijn haastig.
Ik trok mijn overjas aan, zette mijn hoed op en, op de voetstappen van de notaris,
daalde ik de trappen af.
Beneden, in de gang, stonden drie mannen te wachten: een schoenmaker in
werkkostuum, met kleine pet en ongemeen lange baard; een kolenkoopman, blond
van haar en ros van knevel, met een bleek, breed aangezicht, waarop men 't spoor
van 't koolstof zag; en eindelijk een kleine bker, met kroezelhaar en rooskleurig
gelaat,- alle drie door de notaris gewoonlijk aangezochte getuigen. Allen hieven
lichtjes hun petten op wanneer ze mij ontwaarden, beantwoordden mijn goedendag,
keerden de hielen en kwamen langzaam, met het getrappel van een kudde, achter
ons buiten.
- Zodus, vroeg ik opnieuw, toen wij in het veld waren, aan de notaris, Keukelaere
en zijn zuster willen hun testament laten maken; maar bezitten die kluizenaars iets?
Een schaterlach, uit de groep der achter ons komende getuigen opgegaan, klonk
mij als antwoord tegen.
- Mijnheer, verzekerde de schoenlapper, - dáár liggen, in acties of verborgen geld,
meer waarden dan iemand vermoeden kan. Is 't niet waar, mijnheer de notaris?
Mijn vriend knikte, op mijn ondervragende blik, bevestigend met het hoofd, en
de lange baard, zich opnieuw tot de ambtenaar wendend, hernam:
- Ik ben dikwijls met u mee geweest, mijnheer de notaris, maar nooit heb ik als
nu zulke nieuwsgierigheid gevoeld, om te weten, wat er daar gebeuren zal. Voor wie
zal al dat onbekende geld en goed zijn? Zij bezitten noch nauwe, noch verre
bloedverwanten.
- Bah! voor de pastoor zeker, sprak de kleine bakker.
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- Of toch voor missen ter lafenis van hun ziel, verbeterde de handelaar in kolen.
- Ofwel om mee te dragen als zij sterven, schertste de notaris, om ook iets te zegen
zonder zich te compromitteren. Er werd gelachen, doch de weetgierige schoenlapper
hernam terstond, zeer ernstig:
- Om 't even, 'k ben nieuwsgierig. Het is nu misschien tien jaar geleden dat geen
vreemdeling daar de drempel van het huis heeft overschreden, want telkenmale
iemand op het hof komt, gaan de broeder of de zuster de bezoeker haastig tegen en
vragen hem wat hij verlangt, opdat hij niet in huis zou treden. Hoe vuil en slordig
het er is en wat er daar gebeurt is ongehoord, zegt men. Mensen, varkens, kiekens
en konijnen, alles leeft er binnenshuis en ondereen. De broeder en de zuster eten uit
dezelfde kom als hun beesten, en hebben van de mens ternauwernood maar de
gedaante meer. Sinds ruim tien jaar is er noch geschuurd, noch geveegd, noch geverfd.
De enige koe, die zij nog bezitten, en die, volgens de mening van de zuster, betoverd
is, werd sedert meer dan vijf jaar bij de stier niet geleid en geeft dienvolgens geen
melk, en 't paard, 't paard dat nu onlangs gestorven is, stond, tijdens zijn leven, in
stede van aan een krib, aan de sponde van het bed gebonden.
Maar de notaris, lachend, onderbrak: - Van 't bed, zegt ge; is er wellicht maar één
bed voor hun getweeën?
- Neen, er is maar één bed! bevestigde krachtig de schoenlapper.
- En daar slapen ze beurtelings in... ofwel te zamen?
- Te zamen, te zamen, herhaalde de man met klimmende nadruk.
- O! o! spraken wij.
- Wat! ge gelooft mij niet! ging de lange baard voort. - Ze slapen samen, zeg ik
u; 'k houd het van iemand die het zag. Er heerste een stond stilzwijgen. De bewering
van de schoenmaker scheen, zo overdreven, dat niemand er kon geloof aan hechten.
Vooral de kolenkoopman vond dit al te sterk.
- Neen, neen, dat kan niet zijn, dat is onmogelijk, herhaalde hij, niet zonder
hevigheid. - Thans worden zij aan-
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schouwd als kluizenaars en beesten, maar zo zulks waar moest zijn, ik zeg het hier
luidop, dan zijn het dubbele en driedubbele en vierdubbele beesten.
De schoenmaker, ietwat onthutst, drong niet meer aan, en in groep, nieuwsgierig
en glimlachend, stapten wij voort. De lucht was grijs en koud, de gele blaren vielen
van de bomen, de kronkelende weg lag vuil en modderig, omzoomd van struikgewas
en grachten, en in de verte zond de zon, die als een rode bol naar 't westen daalde,
nog een laatste gouden gloed over de groene rapenvelden.
- Wij zijn er haast, sprak de notaris. En hij floot naar zijn hond, een kortharige,
wit-en-zwartgevlekte, die blaffend achter een hen liep.
Wij trokken twee kleine hofstedekens voorbij. De bewoners, roerloos op hun
drempels, bleven ons naogen. Wij kwamen aan een vierweg, sloegen rechts in,
volgden een pad, dat naar de meerskant leidde, en hielden eensklaps stil. Het pad
liep daar uit in een partij land, vol onkruid en distels, en recht vóór ons, op een paar
honderd meter afstand, stond, midden de verwaarloosde landouwen, omringd van
zijn magere boomgaard en verlaten als een eiland in de zee, het hoefje of, beter
gezegd, de armzalige hut van Keukelaere.
Een korte aarzeling, eens rondgekeken naar een weg, die niet bestaat en wij stappen
maar door, dwars over 't land. Wij komen aan het hof. Geen inganghek; zelfs geen
houten balie. Wij overschrijden één voor één, op een lage plaats, de dorre haag; wij
springen over een mesthoop, gaan rond een soort van gracht en staan vóór 't woonhuis.
Bochtige, grauwgroene, bij plaatsen als het ware in de grond gezonken muren;
schuinse, gewrongen en als gefolterde kleingeruite venstertjes, met grijze afhangende
luiken; een vermolmde, langs onder uitgerotte voordeur; een instortend strodak, dat
de builen en de hoogten en de laagten van de muren heeft gevolgd, zo zien er de
aaneenpalende stal en woonhuis uit: Niemand is ons tegemoet gekomen, de hond
van de notaris staat, als schuw, op 't achterhof te blaffen, zonder voort te willen
komen. Wij kloppen aan, vragen om belet, krijgen
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een gegrol voor antwoord en stappen, buigend onder de lage deur, binnen.
Wij moeten blijven rechtstaan. In den eerste zelfs, kunnen wij niet allen binnen. De
plaats, de akelige kuil, waar enkelen van ons zijn ingetreden, staat zo wanordelijk
proppensvol, is zo duister, dat wij, als bang, na een instinctmatige beweging om
achteruit te wijken, volkomen stilhouden. - Is er geen belet? herhaalt enkel, en als
het ware werktuiglijk, de notaris, en terwijl nu vanuit de somberste hoek van de
keuken, benevens een tweede gegrol, een stem:
- Neen, neen, komt maar binnen, antwoordt, ontwaren wij, van lieverlede aan de
duisternis gewend, iets van het ons omringend tafereel.
Recht vóór ons, op een stoel, bij 't enig kleingeruite venstertje van de keuken, zit
doelloos, een vrouw. Strak en sprakeloos, zonder dat iets op haar gelaat de minste
ontroering of gewaarwording verraadt, staart zij ons aan. Zij moet omtrent de vijftig
zijn. Zij schijnt tamelijk groot en kloek, heeft een fris en blozend, ietwat verwilderd
gelaat, draagt onmiskenbare tekens van vroegere schoonheid. Het is Marie, de zuster.
Op haar schoot ligt een grijze, sluimerende kat, die zij bijwijlen langzaam streelt.
Op de vraag van de notaris of haar broeder thuis is, keert zij half het hoofd om en
uit dit enkel, kort en ruw klinkend woord:
- Bruno!
Wij volgen haar blik en uit de somberste hoek van de keuken, van achter een hoop
allerhande opeengestapelde en schier onnoemelijke voorwerpen, zien wij, terwijl
een nieuw, als het ware uit de diepte van de grond komend gegrol in onze oren klinkt,
de gestalte van een manspersoon oprijzen. Krom en gebogen, bleek en ontvleesd, in
lompen, met een grote zwarte pet op 't hoofd, met lang, borstelig haar, met stekelige
baard, en ogen vol vuur, zo is de man, de broeder van Marie.
Nu staat hij gans recht.
- Ah! ja ja, 't is mijnheer de notaris, geloof ik, spreekt hij. - Wacht een ogenblik,
ik heb gedaan.
En opnieuw, terwijl we nogmaals het zonderling gegrol ho-
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ren, buigt hij neer en verdwijnt, achter de stapel grauwe, onnoemelijke voorwerpen,
uit onze ogen.
Onthutst, staren wij elkander aan. Hebben wij hier krankzinnigen of wijzen, mensen
of dieren voorhanden? Wij wisselen in stilte enige vlugge opmerkingen en kijken
voortdurend, steeds rechtstaand, rond. Nu krijgt de akelige plek voor ons meer en
meer haar wezenlijke fysionomie en van lieverlede kunnen wij, uit de chaos, enkele
voorwerpen onderscheiden. Die schuins hellende, halfronde, walgelijk vuile plank,
waarop, benevens een halve zak meel, een roggebrood, een bovenvest en een paar
gescheurde kousen, twee gebroken aarden teilen, een glas, een koperen lamp en de
gebroken van een koffiekan staan, dat is de tafel. Die vallende, gebroken geraamten
hier en daar, dat zijn de stoelen. Die lange, smalle kast in de hoek, zonder schild
noch glas, is de horlogekast. Wij kijken en eensklaps gaat onze verbazing schier tot
verbluffing over. Recht vóór ons, tegen de grauwzwarte achtermuur, op die boorden
waar men overal elders in de hoeven tin of gleiswerk vindt, heeft een van ons een
ganse reeks slapende hoenders ontdekt. Zij zitten palstil, deze op één poot, gene op
twee, deze met de bek in de pluimen gekeerd, gene met rond en verbaasd op ons
gevestigd oog. Blijkbaarr is het daar hun gewone rustplaats en nauwelijks hebben
wij elkaar het pluimgedierte aangewezen of de kleine bakker, een stap vooruitzettend,
valt schier over een levend voorwerp, dat schichtig terzijde springt. Het is een konijn
en de vlucht ervan brengt een opschudding teweeg en doet een tiental andere konijnen,
die nog niemand van ons gezien had, in de keuken heen en weer huppelen.
Maar de notaris gebiedt ons de stilte. Keukelaere, onzichtbaar in zijn hoek, heeft
enige woorden gestameld.
- Hoe zegt ge, Keukelaere? vraagt de notaris.
- Watblief, mijnheer de notaris? vraagt deze op zijn beurt, zich half: oprichtend
en het hoofd boven de stapel onnoemelijke voorwerpen uitstekend.
- Ik vroeg u wat ge zeide, herneemt de notaris.
- Ah, ja maar, 't was tegen u niet, klonk 't antwoord. - Wacht een weinig, 'k heb
seffens gedaan.
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En weerom werd de oude onzichtbaar, terwijl het gerucht van een gulzig slokken
thans onze oren trof.
Meer en meer verbaasd staarden wij elkander aan.
De kluizenaar, in zijn hoek, voerde opnieuw het woord.
- Ei maar, jongen, ge moogt zo gulzig niet zijn, hoorden wij hem duidelijk, met
ietwat stotterende tongval zeggen; - ge slokt al te veel wind in, jongen.
Het slokken, inderdaad, geleek iets dierlijks, en wij stonden pal, niets meer
begrijpend, toen de notaris eensklaps met een korte gil terzijde sprong. Keukelaere
en 't schepsel, waartegen hij sprak, waren samen uit de hoek gekomen en dit laatste
- een zwijn - liep grollend en ruikend tussen onze benen.
- Laat hem maar door; laat hem maar door, hij zal kontent zijn, verwittigde
Keukelaere ons.
Wij gingen met afkeer van kant en 't varken, steeds snuffelend en zoekend,
verdween, met hangende oren en gekrolde staart, in een open deurgat, dit van de
slaapkamer. Toen naderde Keukelaere tot ons: - Eiwel, mijnheer de notaris, wij zullen
dat al gauw eens klaar gaan maken, niet waar? stotterde hij. En onmiddellijk, gebogen
vóór ons rechtstaand, wilde hij ons de voorwaarden van zijn testament beginnen
uiteenleggen. De notaris, verbaasd, onderbrak hem.
- Ja maar, Keukelaere, we kunnen dat hier zo al staande niet doen, weet ge, sprak
hij. - Ik hoef daarvoor te schrijven. Kunt ge mij niet een stoel, een tafel en wat licht
bezorgen? Bekommerd keek de oude in 't rond. - Ei maar, jongens toch, klaagde hij,
zoekend heen en weer gaand. En, na enige stonden aarzeling, een hele hoop vodden
van twee of drie der onnoemelijke voorwerpen gooiend: - Zie, daar zijn tafel en
stoelen, sprak hij; - maar de lamp kunnen wij zeker niet aansteken, want wij hebben
geen solferstekjes meer, nietwaar, Mrie?
De zuster, aldus ondervraagd, vergenoegde zich met langzaam haar hoofd te
schudden, zonder haar strakke, onverschillige blik van ons af te wenden.
Doch de notaris had reeds zijn zwaveldoosje te voorschijn gehaald.
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- Als het maar daarop aankomt... sprak hij, een solfertje ontstekend. - Is er olie in
uw lamp?
- Dat denk ik wel, dat denk ik wel, stotterde de kluizenaar, het koperen lampje
nemend.
Het solfertje, eerst rokend en smeulend, flikkerde weldra helder op en deelde zijn
klaarte aan het lampje mee, dat op zijn beurt de ellendige plaats ietwat verlevendigde.
Wij zagen, namelijk, een beroeste stoof, een vermolmde leunstoel, een schel gekleurd:
‘God ziet mij,’ boven 't pikzwart schouwbord. De hoenders op de boorden hadden,
door het licht ontwaakt, zich wat verschoven en vertelden iets onder malkaar; een
der konijnen liep verwilderd rond, het zwijn, in zijn rust gestoord, kwam uit de
slaapkamer, ging eens de keuken rond en verdween opnieuw in 't somber deurgat
van het nachtvertrek.
- Allons, sprak de notaris.
Hij had zich, zeer voorzichtig, op een verminkte stoel gezet en boven de smerige
plank, die tot tafel diende, een ontvouwen dagblad, en op het dagblad zijn portefeuille
gelegd. De oude, het oog op deze toebereidselen gevestigd, leunde, aan de overzijde,
met de hand op dezelfde zogezegde tafel; en wij, beweegloos, stonden steeds in groep
nevens de ingangdeur geschaard, terwijl de zuster, half omgekeerd, thans ook naar
't lampje keek.
- Eiwel, sprak de notaris, nadat hij pen en inktpot had klaargemaakt.
Nog dieper boog en leunde Keukelaere over de tafel neer. - Eiwel, mijnheer de
notaris, sprak hij eindelijk, met een kort en snel hoofdgeknik, - ik en mijn zuster
begeren al wat wij bezitten aan elkander op te dragen, in geval dat er een van beiden
kwam te sterven.
- C'est ça, zei de notaris, goedkeurend over zijn papier gebogen.
- En, voegde de oude trager en met nadruk erbij, - na onze dood al ons goed aan
den Arme1. van de gemeente te bezetten.
Met een gebaar van verwondering lei de notaris zijn pen

1.

Aan den Arme: aan 't Armbestuur.
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neer om de kluizenaar aan te staren en ook onder de groep getuigen ontstond er een
beweging, terwijl een plotselinge, schier eerbiedige uitdrukking van ernst de zweem
van spotternij op de aangezichten verving. De oude was nog dieper voorovergebogen
en 't kwam mij voor als hulde zijn verslenst gelaat zich in een stralenkrans, toen hij,
door de wemelende vlam van het lampje verlicht, met een zonderlinge, schier
triomferende glimlach op de lippen en een weerlicht in de ogen, herhaalde:
- Ja, ja, mijnheer de notaris, zoals ik zeg, voor den Arme van de gemeente; nietwaar,
Mrie?
De vrouw, halsstarrig beweeg- en sprakeloos, knikte eenvoudig met het hoofd.
- Eiwel, zeer goed, besloot alsdan de notaris. - Maar, in zulk geval, hoef ik twee
testamenten op te maken, en moet ieder van de erfmakers mij afzonderlijk, in
tegenwoordigheid van de getuigen, zijn verklaringen doen. En, zich tot de zuster
wenden:
- Wilt ge dus zo goed zijn, dochter de Keukelaere, mij voor enige stonden met uw
broeder alleen te laten?
Zij keek verwonderd op, alsof ze niet begrepen had.
- Eens weggaan, Mrie, herhaalde Keukelaere. - Mijnheer de notaris zegt dat hij
met mij alleen moet zijn.
Dan schoot er een vlam van opstand uit haar ogen.
- Waarom dat? knorde zij ruw, met roder wordende kaken en zonder de minste
beweging tot rechtstaan te maken.
- Maar, Mrie toch, omdat de notaris het zegt, antwoordde onderdanig de broeder.
- Niet enkel omdat ik het zeg, maar omdat de wet zulks vereist, verbeterde heus
de notaris.
Ten hoogste misnoegd en vergramd, stond zij met krachtsins anning en haar grijze
kat thans in de handen houdend, rect. - 't Is goed voor 'nen keer, hoorden wij haar
mompelen. En in 't voorbijgaan, terwijl ze in de kamer verdween, bemerkten wij
eerst hoe stijf ze was en hoe moeilijk ze kon gaan.
Al deze gesprekken en bewegingen, nochtans, hadden opnieuw de huisdieren
gewekt. Het zwijn had weerom een rondreis aangevangen; de konijnen trippelden
heen en weer
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en stampten met de achterpoten op de vloer; een van de hoenders, half van zijn boord
gevallen, tjilpte en sloeg hevig met de vlerken om weer recht te geraken. Maar
Keukelaere keerde zich gebogen om, gaf een vermaning aan het zwijn, suste de
kiekens en de konijnen, dit alles op een natuurlijke, stil berispende toon, als gold het
redelijke schepsels, die het vermogen hadden zijn woorden te begrijpen en, toen hij
aldus een betrekkelijke rust bekomen had, kwam hij terug bij ons.
In klaar luidende woorden, met kalme nadruk en zonder te stotteren, herhaalde hij
nogmaals zijn reeds uitgedrukte wil. En ditmaal voegde hij erbij:
- Ik begeer ook, mijnheer de notaris, als ik sterf, eenvoudig met de laagste dienst
begraven te worden.
De notaris knikte met het hoofd.
- En aangaande uitvaart en missen? ondervroeg hij, naar de kluizenaar opziend.
- Mijnheer de notaris, daar moet ik niet van weten, sprak de oude, ditmaal zeer
vlug en stamelend.
Een ogenblik volkomen stilte ontstond. De notaris, ietwat onthutst, aarzelde om
voort te schrijven. Een minachtende schimplach was op de aangezichten van de
schoenlapper en de kolenkoopman verschenen.
- Geen uitvaart dus, of geen missen? hervroeg nog eens de ambtenaar.
- Nee nee neen, mijnheer de notaris, geen, volstrekt geen! klonk 't beslissend
antwoord.
En, terwijl de notaris, voorovergebogen, nu schreef:
- Dat is altemaal geld in de zak van de pastoors en die hebben 't niet van doen,
voegde de oude erbij, het oog naar ons opslaand.
Hij wachtte blijkbaar op een woord van goedkeuring, maar, in stede van dit, zag
ik de minachtende schimplach op de lippen der drie andere getuigen, steeds bozer
en nijdiger worden. Toen kon ik zelf, ietwat ontroerd, niet nalaten te zeggen:
- G'hebt wel gelijk, De Keukelaere; de arme mensen hebben 't meest van doen.
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Ik wist niet hoe, maar die door iedereen verfoeide kluizenaars hadden van lieverlede
al mijn sympathie gewonnen. Ik zag hun slordigheid niet meer, noch gans hun
aanstotelijke omgeving; en 'k vond eensklaps iets onuitsprekelijk verhevens in dat
leven van ruwe, vrijwillige en schier onmenselijke verzaking, in dat bestaan van
onbewuste en onbegrepen zelfverloochening, waarvan het edel uitwerksel de
verzachting der gedwongen ellende zijn zou.
Mijn gezegde, althans, ontsloot nu ook de monden van de schoenmaker en de
kolenkoopman.
- Bah! antwoordden zij te zamen, stout en met teruggehouden verontwaardiging,
- 'k zou toch eerst voor mijn zaligheid willen zorgen.
- Tut tut tut, wij volbrengen onze christelijke plichten, zoals het betaamt en ons
Heer zal zonder missen ook wel onze verdiensten ontdekken, sprak de oude, terug
neergebogen en 't oog op de papieren van de notaris gevestigd houdend.
- Bah ja, voor degenen, die nooit naar kerk noch kluis gaan, zal er wellicht een
afzonderlijke God zijn, hernam de schoenlapper, schier uitdagend.
- Chu...t! keerde zich de notaris streng vermanend om.
Allen zwegen stil en toen de ambtenaar nog enkele regels geschreven had, nam
hij het stuk papier in zijn handen, trok 't lampje nader tot zich en las langzaam en
duidelijk de inhoud van de akte aan Keukelaere voor.
De man, aandachtig luisterend, knikte met het hoofd.
- 't Is wel zo, 't is juist zo dat ik alles begeerde, sprak hij goedkeurend.
- Kunt ge tekenen, Keukelaere? vroeg nog de notaris. - Kunt ge uw naam zetten?
- Neen, mijnheer de notaris, klonk het antwoord.
Deze omstandigheid werd op de akte aangestipt en beurtelings kregen wij, getuigen,
de pen in de hand.
Wij tekenden.
- Wilt ge thans op uw beurt heengaan en uw zuster laten komen? vroeg de notaris
aan Keukelaere.
De kluizenaar ging in de kamer, de zuster kwam eruit en juist dezelfde akte als de
vorige werd in dezelfde omstan-
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digheden opgesteld.
- Eiwel, Keukelaere en zuster, alles is nu in orde, weet ge? besloot mijn vriend,
rechtstaand om heen te gaan.
- Zeer goed, mijnheer, zeer goed, gaf de oude tot antwoord. En ziende dat wij over
allerlei voorwerpen struikelden vooraleer buiten te geraken:
- Wacht een weinig, voegde hij erbij, - ik zal u lichten.
Hij nam het lampje van de plank en ging ermee in het smal, duister gangetje, tussen
de keuken en het slaapvertrekje staan. Een flauwe klaarte verlichtte nu ook deze
laatste plek. - Toe, kijk nu eens of er één of twee bedden staan, hoorde ik de
schoenlapper haastig, in 't voorbijgaan, tegen de kolenkoper zeggen, - 'k ben overtuigd
dat zij in 't zelfde bed slapen.
Ik stapte vóór hen en keek eerst. 't Scheen mij, dat ik, midden een grauwe warboel,
erger nog dan die van de keuken, twee sponden zag staan.
- Er zijn er twee, sprak ik luidop en nogal bitsig, toen wij buiten waren, om aan
de schoenlapper te tonen, dat ik zijn onbescheiden vraag gehoord had.
Zulks had de kolenkoopman ook gezien, bevestigde hij.
Doch de lange baard loech ons in 't aangezicht en herhaalde, schier uitdagend:
- Twee sponden, ja 't is mogelijk; maar slechts één bed waarin geslapen wordt,
dát durf ik wedden.
De voordeur was achter ons toegegrendeld; wij stapten van het hof, daarover
sprekend. De door de schoenlapper gestadig herhaalde belediging van bloedschande
begon mij op de zenuwen te prikkelen, en ik verdedigde nogal hevig de miskende
en goedhartige kluizenaar. Maar eensklaps keerde zich de kolenkoopman, die naast
de notaris stapte, om.
- Waar is Vermeulen dan? sprak hij verwonderd omziend. De kleine bakker,
inderdaad, was bij ons niet meer.
- Hela, Pier? riep een van de mannen, in de duisternis een paar stappen terugkerend.
Een gestalte kwam vlug en stil van het hofje gelopen.
- Zwijgt, verdomd, en komt langs hier, hoorden wij de bakker dringend fluisteren,
terwijl hij haastig weer de boomgaard opliep.
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Wij volgden hem in volle stilte; wij vonden hem, gebogen aan het huisje vóór een
der toegeblinde vensters, dit van het slaapvertrekje, staan.
- Eiwel, wat is 't? vezelde ik, nieuwsgierig.
- Zwijg, verrrrdeke, herhaalde hij, schier grijnzend en nog meer ineengekrompen.
Wij wachtten een wijl, het oog op 't bakkertje gevestigd. Deze had, met oneindige
omzichtigheid, het half afhangend luik ietwat geopend en in het flauw lichtstraaltje,
dat van daarbinnen door de ruitjes drong, zagen wij een onbeschrijfelijke glimlach
op zijn drollig aangezicht verschijnen. Hij keek nog een wijl, met meer en meer olijke
glimlach en dan, zich gans neerhurkend, keerde hij zich tot ons om en fluisterde,
schier onverstaanbaar: - Kijkt nu; maar zwijgt.
Wij bogen alle vier voorover en staarden door het reetje. Een schemering kwam
vóór mijn ogen, een glimlach op mijn lippen, een jaging aan mijn hart. Ik trok het
luikje nog wat verder open; ik drukte 't aangezicht ertegen en dan, mijn adem
ophoudend, zag ik:
In de verste hoek van het grauw en slordig, door het op een stoel geplaatste lampje
ternauwernood verlichte kamertje, stonden twee bedden. In het eerste - dit naast de
voorgevel van de woning - niets dan een hoop grauwzwarte, onnoemelijke
voorwerpen. In het tweede, dat sponde aan sponde met het ander stond, de broeder
en de zuster...
Beiden, reeds gedekt en onbeweegbaar, lagen op de rug; de zuster naast de muur,
de broeder naast de voorkant. Hun handen, boven de deken, waren saamgevouwen;
hun ogen waren toe; hun lippen verroerden. Zij baden. De zuster had een wollen
halsdoek dwars over nek en borst geslagen en een bleeklilakleurige slaapmuts op het
hoofd; de broeder droeg een vuilblauwe, spitsvormige nachtmuts en had zijn
bovenvest, waarvan de kraag rechtstond, aangehouden. De grootste stilte heerste in
het kamertje en alles wat daar nog verroerde was, op de vloer, de traag kwispelende
staart van de grijze kat, die met aandachtige, omhooggeheven kop vóór het bed
neergezeten, naar iets scheen te wachten.
- O!... fluisterde verontwaardigd een van de mannen achter mijn rug.
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Maar er ontstond een beweging in het bed. De zuster had langzaam handen en ogen
geopend en sloeg een kruis. Haar broeder volgde haar na en boog half uit het bed
naar voren om het lampje uit te doven. Dit bleek 't signaal te zijn waarop de kat
wachtte. Zij wipte op , sprong in het bed en vleide zich, terwijl Keukelaere, voor de
tweede maal blazend, het lichtje uitdoofde, in een smal plekje, tussen de broeder en
de zuster neer.
Sprakeloos richtten wij ons in de duisternis op en stapten van het hof. Maar toen
wij een tiental schreden gegaan waren, hield de kolenkoopman eensklaps stil.
- O 't is schandalig! 't zijn beesten! echte beesten! riep hij luidop, met
onbedwingbare verontwaardiging.
De schoenlapper, voldaan en zegevierend, schimplachte; de kleine bakker sloeg
een gewaagde klucht; de notaris, gestreng, gebood de stilte zonder zijn eigen
denkwijze te uiten. Ik, onthutst, sprak geen woord.
Wij stapten weer vooruit, door meers en land. De nacht, een koude najaarsnacht,
was gans gevallen en in de opgestane holle wind, die nu van vochtigheid doordrongen,
over 't naakte landschap blies, hoorde men, als een langdurige, ononderbroken klacht,
de bladeren van het rapenlover klapperen. Hier en daar was er nog wat verdoft gerucht
van arbeid op de hoeven; men zag somtijds een eenzaam, als verloren lichtje in de
pikdonkere verte; het was dat steeds aangrijpend en ellendig tafereel, dat
onuitsprekend beklemmend en weemoedig iets: het einde van een winterdag te lande.
Mijn vriend ging aan mijn zij; de anderen kwamen achter. - Wat is het killig!
huiverde hij na een lange poos stilzwij gen.
En, als gevolg aan dit gezegde, terwijl de stem van de anderen, die steeds van
Keukelaere spraken, onze oren trof, - maar is dat thans ook uw denkwijze... daar...
die beschuldiging van bloedschande? vroeg hij mij eensklaps kortaf, terwijl hij, met
de hand achter ce schouder, in de richting van Keukelaeres woning wees.
- Neen... antwoordde ik beslissend, na een korte aarzeling en, als het ware,
onberedeneerd.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 4

162
Mijn vriend vatte mij bij de arm, drukte die, onder het gaan, als om zich te verwarmen
en besloot:
- Het is mij de moeite niet waard deze brave lieden tegen de bekrompen
onwetendheid van kerels gelijk die schoenmaker of die kolenkoopman te verdedigen,
fluisterde hij; - maar ik ben overtuigd, dat die twee eigenzinnige kluizenaars vroeger,
in hun jeugd, in twee afzonderlijke bedden sliepen en overigens nooit eerloze
gemeenschap met elkander hadden; en, dat het alleenlijk, op gevorderde ouderdom,
't gevoel van hun lichamelijke verzwakking en de vrees voor de winterkoude is, die,
gepaard met de natuurlijke en gans onbewuste onkiesheid, aan een zo verdierlijkt
leven als het hunne eigen, hen aangedreven heeft om, in een nauwere vereniging met
elkaar, meer welzijn en meer wederzijdse hulp te zoeken.
Ik staarde mijn vriend goedkeurend aan.
- O ja, zo is het zonder twijfel wel gegaan, antwoordde ik, nadenkend.
En zwijgend, stapten wij weer voort. De holle wind was nog verfeld en blies ons
reeds een fijne regen in het aangezicht; de nacht was nog verduisterd en terwijl wij,
huiverend en gebogen, onze regenschermen openden, hoorden wij de stem van de
kolenkoopman achter ons nogmaals herhalen:
- O 't zijn beesten... beesten... echte beesten.
Nevele, oktober 1889.
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De linde
Een oude linde stond alleen in 't naakte veld. Rond haar de eenzaamheid. Zij zag van
ver, door het lover, de linde in het woud, haar zuster, staan en zuchtte diep en dacht:
- Wat moet gij toch gelukkig zijn! Een hoge beuk staat nevens u, beschermend zijn
brede takken over u uitstrekkend; ik ben hier gans alleen. Uw jonge scheutjes worden
bomen onder uw schaduw; de mijne worden afgesneden en verbrand. En, rondom
u, vermengen ook de slanke es, de glanzende abeel, de jonge, sterke eik hun
lommerige takken met uw groen; als goede vrienden en verwanten, die u zoenen op
de wangen; aan mijn voeten groeit alleen een dor en mager gras en mijn wijde en
wanhopig uitgestrekte armen hebben nooit een broederlijke hand genaakt. En ik zie
ook nog de zachte treurwilg wenend voor u neerbuigen, als nam hij deel in iets dat
u bedroeft, terwijl ik niets hoor dan mijn eigen klachten, in de weemoed die mij 't
hart aangrijpt.
Zo sprak de linde van het veld, terwijl de najaarswind, die haar droge bladeren
langsheen de wegen slingerde, haar ook de stemmen aanbracht uit het woud, waar
al de bomen ondereen schenen te spreken.
En zij vernam de stemvan de linde uit het bos, die zei: - Wat is uw vrijheid schoon,
o zuster uit het veld! Aan uw zij geen hoge beuk, die u verdrukt en u het helder
zonnelicht verduistert; aan uw voeten geen scheuten, die, tot bomen opwassend, u
het voedsel uit de boezem zuigen; geen es ook, geen abeel, geen jonge eik, die u in
hun enge kring versmachten: geen klagen, geen wenen vooral, wanneer gij eens zoudt
kunnen vrolijk wezen. Wat moet gij toch gelukkig zijn!
O gij, die moeder van familie zijt, kent gij zo geen linden in het woud; en gij, die
daar zo eenzaam staat, kent gij er geen in het veld?
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Gampelaarken
't Was in december, bij het vallen van de avond. Het had de ganse dag gesneeuwd,
gesneeuwd zonder einde noch verpozing, gesneeuwd als om de aarde onder haar
witte deken te begraven en het begon te duisteren, toen de grote wagen, die naar de
stad een nieuwe stoomketel was gaan halen, met zijn vracht het hof van de fabriek
kwam opgereden. De paarden schuimden; de leidsman, als een eskimo onder zijn
haren pet en zijn oud-soldatenmantel verborgen, deed, voor de laatste ruk, zijn zweep
klappen; een groep nieuwsgierig volk kwam meegestroomd. Ik liet de hoge
ingangpoort sluiten, de paarden uitspannen, en de uitlading begon.
Twee grote, kloeke houten kranen werden dwars boven wagen en ketel geplaatst.
Daarin zou het stalen monster, in touwen en kettingen gebonden, met de kaapstanders
worden opgetild. Eens opgetild, moest men de ontladen wagen doen vooruitglijden,
en zachtjes dan, door het trapsgewijs lossen van de kaapstanders, de ketel op de grond
laten zinken. 't Was een eenvoudig werk, maar niet zonder gevaar.
Ik gaf mijn bevelen: de arbeiders werkten; de nieuwsgierigen, die ik niet
weggekregen had, stonden te kijken.
Onder dezen bevond zich een jong knaapje. Het kon een jaar of twaalf oud zijn,
was klein van gestalte, droeg gele klompjes en, een rond zwart hoedje met
neerhangende rand, waaronder zijn bleek gezichtje schier geheel verborgen zat. Men
hadde gezegd een kabouterken. Ik kende het van naam en aanzien. Het heette
‘Gampelaarken,’,en was het zevende of achtste zoontje van zeer arme werklieden.
Stom en roerloos van opgewekte belangstelling zag het toe.
Een mens kan somtijds toch wreedaardig wezen! Wat kon het mij nu schelen, dat,
het knaapje, zowel als de groteren, dáár stond. Het deed niet het minste kwaad; het
hield zich
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stil, stil als een muisje in 't meel, om toch niet weggezonden te worden, en wellicht
daalde, bij het gezicht van dat groot, vervaarlijk werk, een nuttige en onuitwisbare
indruk in zijn teder hartje. Maar daaraan dacht ik niet! Het rasse en gelukkige vorderen
van het werk had, mijn eerste vrees voor moeilijkheden verjagend, een soort van
zelfzuchtige opgeruimdheid in mij verwekt; en aangestuwd om dit gevoel door iets
overtolligs te uiten, boog ik neer, raapte een weinig sneeuw van de grond, kneedde
die ineen, en gooide ze naar 't knaapje. Het balletje viel boven op zijn hoedje, en
maakte er een buil en een witte vlek.
Het ventje sprak geen woord, maar keek, ietwat verschrikkend, schichtig naar mij
op. En, mij terstond als de dader herkennend, ging het, steeds zwijgend, eenp aar
voetjes opzij staan, achter de rug van een grote vanwaar het opnieuw, met klimmende
belangstelling, het werk aanstaarde.
Ik wachtte een wijl, boog weer ten gronde, raapte wat sneeuw, kneedde die harder
en wierp een tweede balletje. Een kort en dof geklets trof ditmaal mijn gehoor, en 't
kwam mij voor, als zag ik het knaapje, voortdurend stilzwijgend, eensklaps in de
steeds dichtende duisternis wegsmelten en verdwijnen. Maar mijn aandacht werd
terug tot het werk geroepen.
Nu hing de ketel, onder de kranen, in zijn armdikke ketens en touwen getild. De
zware wagen werd vooruitgestoten, een brede open ruimte scheidde het zwart hangend
monster van de witbesneeuwde bodem. Nu zachtjes, zachtjes de kaapstanders gelost!
De touwen kraken, de kettingen knersen. Langzaam, in spookachtige schemerglans,
daalt het wangedrocht naar de grond. Nog een draaitje, nog één, nog één, en een
zucht van verlichting ontsnapt aller lippen: wij zijn er, het gevaarlijk voorwerp is
zonder onheilen op zijn plaats gebracht.
Maar wat gesnik, wat doffe weeklacht klinkt nu eensklaps in onze oren? Is iemand
gekwetst? Verschrikt keer ik mij om, en sta vóór Gampelaarken.
- Waarom weent ge, ventje?
Het weent en zucht, met zijn beide vuistjes aan de oogjes, maar antwoordt niet,
zegt niet waarom.
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- Zijt ge gekwetst? Hebt ge pijn?
Het knikt met zijn hoofdje.
- Waar?...
Ik verbleek bij de gedachte, dat het misschien... van een der kaapstanders...
- Hier, snikt het, met de hand naar zijn mondje wijzend. Ik kijk bij het licht van
een bijgehaalde lantaarn, en zie een dun streepje bloed, dat met tranen en kwijltjes
vermengd, langs zijn kinnetje loopt.
- Waarvan is dat? vraag ik meer en meer angstig.
- Van die laatste sneeuwbal...
O Gampelaarken, ik heb u gestreeld en gekust en getroost en u centen gegeven,
maar neen, mijn berouw en medelijden hebben in mij de pijnlijke ontroering niet
uitgewist, die op mijn kleine misdaad volgde; want, wat mij daarin ontroerd heeft,
is noch zozeer mijn misdaad in zichzelf, noch uw kinderdroefheid, noch zelfs dat
dun streepje bloed, dat met tranen en kwijltjes vermengd, langs uw kinnetje vloeide,
maar wel de zwijgende gelatenheid, waarmee gij mijn barbaarse handelwijs bejegende;
uw stille onderwerping aan een onverdiende smaad, dat ganse, u als het ware
ingeboren voorgevoel van wat uw later leven wellicht zal moeten wezen: arm zijn...
lijden..., kind, en zwijgen.
Nevele, maart 189O.
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Schrik
't Was, de ganse namiddag, als zilver geweest op de zee... Als zilver op de licht
deinende kruinen der baren die, schuimend en zingend, tegen ons schip kwamen
aanklotsen; als zilver op de blanke meeuwtjes, die in benden er schreeuwend rondom
fladderden; als zilver op ons vaartuig zelf, dat, met zijn witte zeilen, zijn glimmende
reddingsschuitjes en zijn lange rij kajuiten ergens naar een feest scheen te stomen.
En, met de avond, terwijl de wind een weinig opstak, werd alles purper en goud.
Maar, toen de zon gelijk een rode bol zonder stralen in de golven wegzonk, viel de
wind weer en rees er trapsgewijs een koude, dichte mist op.
Aldra ontwaarden de wandelaars van 't dek elkaar niet meer. Aan de zijden van
de stoomboot, die, nog een weinig slingerend, door de steeds holle baren kliefde,
brandden, nauw zichtbaar, bakboords het groen en stuurboords het rood vuur, terwijl
de grote, te halver steng aan de voormast gehesen lantaarn, zich in een meer en meer
verduisterende en verkleinende lichtkrans hulde. De wachtbel klonk bij geregelde
tussenpozen, gevolgd van het slepend en eentonig all is well van de vigie en alle
twee minuten liet de stoomfluit, de fog-horn, zoals de Engelsen die noemen, haar
vervaarlijk gehuil horen, die zware, trillende, schier menselijke noodkreet eigen
vooral aan de Noordamerikaanse stoomvaartuigen, die 't gemoed met een gevoel van
ongemak en angst vervult en het ganse afgrijzen van botsingen en schipbreuklijden
in zich schijnt te omvatten.
Wij voeren in de nabijheid van de bank van New-Foundland en verwachtten sinds
de middag de komst van de loodskotter, die ons in de haven van New-York zou
brengen.
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Het diner beneden, in het salon, liep zonder levendigheid af. De kapitein was buiten,
op het bruggetje bij de officier van de wacht, gebleven; enkele dames, ongesteld of
verschrikt, gingen maar dadelijk ter ruste, en wij, een tiental heren, begaven ons,
gelijk wij altijd deden, naar de rookkamer.
Wij koutten, als vanzelf, over het weer, over 't gevaarlijke van de nevelen op zee.
En iedereen maakte zijn aanmerkingen.
- Ik, sprak op zijn beurt een heer, die tot dan toe in een halfduistere hoek zwijgend
en onopgemerkt gebleven was, - ik heb geen vertrouwen in onze kapitein!
Men vroeg hem waarom. Eerst weigerde hij zich op meer bepaalde wijze uit te
drukken, maar, daar men aandrong, rees hij langzaam van de divan, waarop hij half
uitgestrekt lag, bekeek ons een wijl in 't rond, als wilde hij ons tellen of herkennen
en zei, met enigszins gedempte stem:
- Omdat hij bang is.
- Waarvoor? vroegen wij.
- Voor de mist.
Ieder aanschouwde stilzwijgend die heer. Het was een mooi, flink man, van een
veertigtal jaren, met een kalme en tevens doordringende blik, met een zeer blanke
gelaatskleur, met een schone, gitzwarte, waaiervormige baard. Hij zette zich neer in
de lichtkring, die de elektrische hanglamp over de mahoniehouten tafel van de
rookkamer verspreidde en, begrijpend dat men een uitlegging of een verhaal
verwachtte, hernam hij:
- Indien het mij veroorloofd is, zal ik vertellen, waarom hij bang is voor de mist.
Allen knikten toestemmend met het hoofd en, in de aandachtige, alleen door het
daverend gebrom van het voortstomend vaartui en het verdoofd gedruis der met
gelijke tussenpozen huilence alarmfluit gestoorde stilte, begon hij:
- Het was voor ettelijke jaren, in september, omtrent in dezelfde zeestreek, waar
wij ons thans bevinden.
- Wij hadden aan boord een soort van feestje gehad. Een kind was in het tussendek
geboren, een klein Hongaartje, dat een schier niet uit te spreken familienaam en het
mooie,
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eenvoudige voornaampje van Michel zou dragen. Zijn ouders, arme landverhuizers,
behoorden tot de katholieke godsdienst en, daar er zich juist, onder de passagiers
van de 1e klas, een Rooms bisschop bevond, von R... namelijk, die naar zijn land
terugkeerde, besloot men het kind met grote luister te dopen.
- Het ging er wel aardig toe. Op het dek van de 1e klas, tegenover de glazen kooi
van de stuurman, hadden zich een vijftigtal personen vergaderd. De bisschop, een
man van hoge gestalte, had zijn prachtige geestelijke klederen aangetrokken en, een
weinig gebogen over de pasgeborene, die een eenvoudig, maar net geklede vrouw
warm ingewikkeld op de armen droeg, las hij iets voor in 't Engels uit een groot
gebedenboek met rode snede. De kapitein - dezelfde die nu ook over dit schip bevel
voert - was peter; een jonge, mooie Amerikaanse miss, die glimlachte en bloosde
van verrassing, vervulde het ambt van meter. De vader, klein en bruin, met zware
knevel, stond, roerloos en oplettend, wat terzijde; de officieren, over de borstwering
van hun bruggetje geleund, zagen nieuwsgierig toe; het weer was heerlijk en het
schip , dat zijn vaart aanmerkelijk vertraagd had, zweefde heel zacht over de baren,
die men langs zijn boorden heen hoorde klotsen en, als het ware, zingen.
- Er kwam een ogenblik dat al de mannen zich het hoofd ontblootten en ieder
neerknielde. Toen hoorde men een flauw geschreeuw en, terwijl men zich weer
oprichtte, het scherp geluid van een viool - waar had men die gehaald? - en de
opstijvende tonen van een lofgezang. Dit klonk wel zonderling; let galmde niet en
scheen, zodra het uit de monden opsteeg, zich in het onafmeetbare van de omgevende
ruimte te versmelten. Daarna hield de bisschop, tot de aanschouwers gekeerd, een
korte toespraak en gaf ons zijn zegen. Een geldinzameling geschiedde, ten voordele
van de Hongaar en zijn familie; en, terwijl de stewardess van 't schip, die een weinig
suikerbakkerin was, zakjes met lekkernij uitdeelde, riep de officier van de wacht een
kort bevel in zijn spreektrompet en het stoomschip hernam zijn brommende en
versnelde vaart over de Oceaan.
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- Ik heb het gezegd: het was, zoals heden, een heerlijke dag. Maar juist als nu, rees
er met de avond een dichte nevel op. Na zonsondergang kwam een koude, met fijne
sneeuw gemengde motregen, zoals men er op deze plaats zo dikwijls aantreft, de
toestand nog verergeren en, om acht uur, toen wij na het diner het dek beklommen,
ontwaarde men volstrekt noch de bak- en stuurboordvuren van het schip, noch het
minste schijnsel van de grote, aan de voormast hangende lantaarn meer. Evenals nu
klonk, bij tussenpozen, de wachtbel en brulde de grove, hese alarmfluit, terwijl het
schip zijn vaart opnieuw aanmerkelijk vertraagd had.
- Gij weet, mijnheren, dat de mist en de botsingen met andere vaartuigen, die er
uit kunnen ontstaan, het groot - en, in een tijd als deze, waar de schepen zo kloek en
zo volmaakt gebouwd zijn - het groot en, nagenoeg het uitsluitend gevaar van de
zeereizen uitmaken. Gij weet evenzo, dat dit gevaar verergert naarmate men in de
nabijheid van de grote havens komt, waar de zee doorkruist wordt door talrijke
vaartuigen.
- Ik zelf weet niet welke vrees, wat ongemak mij op die avond overweldigde;
althans, ik ging niet slapen. Ik wandelde alleen op 't dek, een sigaar in de mond,
omzichtig door de donkere, vochtige nevel stappend, van tijd tot tijd onder het
bruggetje stilhoudend, om naar de vertoornde stem en de bevelen van de kapitein te
luisteren; soms over stuur- of bakboord hellend, om van dichtbij de groene en rode
schemering van de vuren te beschouwen; dan tot heel en al aan de achterboeg gaand,
waar ik mij, om zo te zeggen, in de ijzingwekkende ruimte voelde zweven; of terug
op de voorplecht komend waar ik de als een standbeeld bewegingloze vigie aantrof,
tot wie het streng verboden was het woord te richten. Een onbepaalde en aangroeiende
angst kwelde mij; 't geluid van de wachtbel prikkelde mij op de zenuwen; het all is
well van de vigie ging door mijn ziel als een noodkreet, het akelig gebrul van de
stoomfluit vervulde mij 't gemoed met schrik; terwijl, midden in die chaos van nacht
en van afgrijzen, het 's namiddags bijgewoonde tafereel ook weer in mij opdoemde:
de vrolijke, in heldere zonneglans gehulde doop, de bisschop, de viool en de
lofzangen,
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en ik mij in verbeelding de moeder voorstelde, die thans, met haar wichtje tussen de
armen, in de sombere schoot van het vooruitstomend monster ter ruste lag.
- Eensklaps, terwijl ik langs de stuurboordzij stapte, rees een duistere, bovenmatige,
van de zee komende gestalte voor mij op. En schier terzelfder tijd, terwijl een verward
en onbeschrijfelijk geluid van geschreeuw, van gehuil, van klokslagen en aanhoudend
brullende stoomfluiten weergalmde, deed zich een vreselijke schok gevoelen, liet
zich een afschuwelijk gekraak horen en rolde ik, met de gewaarwording van een
zinken in een afgrond en een woedend en door de oren snijdend gesis van stoom
boven mijn hoofd, op het dek.
- Mijnheren, ik zal kort zijn in mijn beschrijving. Een ander schip had het onze
zijdelings aangezeild. Zijn voorsteven was, stuurboords, door de romp van ons
vaartuig gedrongen, gelijk een mes door een eierdop, en, vreselijk iets, waarvan de
enkele gedachte doet sidderen, nauwelijks had het zich losgemaakt of, in een van
die monstrueuze egoïsmen, waarvan de zeerampen helaas! maar al te veel voorbeelden
opleveren, vervolgde het zijn weg, zonder ons de geringste hulp te bieden.
- Dit schip was de Ph..., riep een van ons uit, zich een beroemde schipbreuk
herinnerend.
- Het was het inderdaad, antwoordde, kalm, de verteller. En, de wenkbrauwen
licht gefronst, ging hij voort:
- Ik zal u de beschrijving sparen van de schrikkelijke taferelen, die op dit ogenblik
plaatsgrepen; de gewapende strijd van de officieren tegen de landverhuizers, om
eerst en vooral de vrouwen te redden; het angstgehuil, de smekingen, de krampachtige
samenkrimpingen, het wanhopi knarsetanen in de afschuwelijke ‘sauve-qui-peut’
van 't laatste ogenblik; ik zal u alleen zeggen, dat ons schip niet dadelijk zonk, dat
men, niettegenstaande de duisternis en de mist erin slaagde, de reddingstoestellen te
gebruiken, dat niet één enkele van die individuele, gekke reddingspogingen werd
aangewend, die in botsingen en schipbreuken op een gewisse en vrijwillige dood
uitlopen en dat, in een betrekkelijk zeer korte tijd, al de passagiers - zo dacht men,
tenmin-
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ste - in de schuitjes waren neergelaten. In deze druk bezochte en op dit ogenblik zeer
kalme zeestreek waren wij, ondanks de dichte nevel, verzekerd de volgende morgen
door het een of 't ander schip ontdekt en aan boord genomen te worden. Wij mochten
ons dus als gered beschouwen.
- Ik herinner mij nog zeer nauwkeurig wat er toen gebeurde; en dan ook heb ik
voor het eerst duidelijk begrepen, wat vreselijke verantwoordelijkheid op het geweten
van een zeekapitein drukt en welke volstrekte noodzakelijkheid er voor hem bestaat,
in zulke nare omstandigheden tot de uiterste grens van zijn plicht te vervullen.
- Het ware laf en onrechtvaardig te zeggen, dat de onze - degene die nu ons schip
beheert - op dat ogenblik aan zijn plicht te kort bleef. Volgens mij kweet hij die tot
het einde; en, nochtans, had hij 't gevoel van zijn verantwoordelijkheid nog verder
gedreven, hij had drie mensenlevens meer gered...
- Het schip, half verzwolgen, zonk snel in de diepte. De kapitein en de hoofdofficier
liepen met een bel in de hand, heen en weer op het dek, en vroegen uit al de krachten
van hun stemmen, of ieder gered was.
- Ja, ja! riep men vanuit de schuitjes. - Kom ook! kom ook!
- Gij, de eerste! sprak hij tot zijn officier.
De man gehoorzaamde en liet zich in een der bootjes zinken.
- Kom ook, kapitein! kom ook! schreeuwde men alom. En huilende vrouwen
strekten de armen naar hem uit.
Hij liep een laatste maal alleen over het dek, waarop het water reeds begon te
stromen.
- Is alleman gered? riep hij nog eens met een stem, die alles beheerste.
- Jawel! kom toch! kom toch!
Toen, terwijl het water zijn voeten reeds bespoelde, kroop hij over bakboord en
liet zich te midden van ons neervallen. Uit vrees dat de stoomboot mocht omslaan
en de schuitjes onder haar verbrijzelen, voeren deze spoedig weg. Nauwelijks waren
wij enige vamen ver, toen vervaarlijke noodkreten aan boord van het zinkende schip
weergalmden.
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Onze haren rezen te berge en, door een woeste ruk met het roer, dat een aan een
gebrul gelijkend bevel begeleidde, slingerde de kapitein ons bootje naar het
stoomschip terug. Wij vlogen over de baren, wij naderden, de kreten troffen al
duidelijk en duidelijker onze oren, toen plotseling, terwijl het geschreeuw ineens
ophield, een kolossale borreling plaatsgreep, die ons op een vijftigtal meter afstand
achteruit wierp. Wij slaakten een wanhopige kreet. Hij bleef zonder antwoord. Uit
alle macht roeiend kwamen wij terug. Wij vonden niets meer. Het schip was met de
er nog op gebleven personen, in de afgrond gezonken.
Vreselijk was de wanhoop van de kapitein. Ik geloof wel, dat hij, zonder onze
tussenkomst, zich zou gedood hebben. Tot de morgen, vruchteloze pogingen
aanwendend om de namen van die laatste rampzaligen te vernemen, bleven wij op
de plaats van de ramp vertoeven. Maar de verwarring door de schrik, de nacht en de
mist tot het toppunt gebracht, liet ons zelfs niet toe het juist getal schuitjes te kennen,
die ons droegen. Eindelijk, met de dageraad, werd het mogelijk ons te verzamelen,
ons te tellen. Drie personen ontbraken: de Hongaarse landverhuizer, zijn vrouw en
de kleine Michel.
- Niemand wist wat er eigenlijk met hen gebeurd was. Het waarschijnlijkste was,
dat de arme vrouw, die tijdens haar bevalling zeer veel geleden had, onbekwaam
was om zich op te richten en dat de man, haar en haar kind te redden hebbend, niet
vlug genoeg te werk kon gaan.
- Om tien uur 's morgens werden wij door de loodskotter, die ons schip
tegemoetkwam, ontdekt, en nog dezelfde avond stoomden wij de voorhaven van
New-York binnen.
In diep stilzwijgen had men het einde van dit verhaal aangehoord. Ieder staarde, met
een mengsel van belangstelling en ontroering, de mooie gelaatstrekken aan van die,
aan de beroemde schipbreuk ontsnapte man. Doch de teweeggebrachte indruk was
niet ten volle bevredigend en een van ons zei:
- Welnu, mijnheer, daar het gedrag van de kapitein onberispelijk geweest is, zo
kan ik maar niet begrijpen, waarom
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gij in hem geen vertrouwen meer stelt.
- Ik heb het u gezegd, hernam de heer, - het komt hierdoor, dat hij bang is.
En, zich een weinig opwindend, voer hij voort:
- Hebt gij hem gadegeslagen, vanavond, met zonsondergang, toen de mist gerezen
is? Terstond heb ik de spieren van zijn aangezicht zien vertrekken, zijn ogen als
verwilderd staren, een uitdrukking van angst en schrik zich op zijn trekken vestigen.
Sinds die schipbreuk heb ik nog talrijke overtochten met hem ondernomen op deze
stoomboot, waarover hij, na het verlies van de andere, het bevel kreeg, en telkenmale,
in 't gaan zoals in 't keren, als wij in de nabijheid van de Newfoundlandse bank
kwamen, staakte hij het eten, werd hij koortsig en gejaagd, geleek hij dezelfde mens
niet meer. 't Is de schrik, zeg ik u, een onberedeneerde, hem bestormende schrik, een
schrik, die uit de overmaat zelf van zijn verantwoordelijkheidsgevoel voortspruit,
die hem ondanks alles overweldigt, die hem hersenschimmige gevaren doet zien, die
hem de noodwendige bekwaamheid tot het besturen van zijn schip ontneemt, die
hem tot een tijdelijke zinneloosheid aanzet. Ik vraag mij af wat er gebeuren zou,
indien een nieuwe botsing in dit paragium plaatsgreep; het zou afgrijselijk zijn. Weet
gij wel, dat hij bij elke reis, uit eigen beurs, aan de kapitein van de loodskotter, die
hem te New-York moet binnenleiden, een aanzienlijke bij evoegde premie betaalt,
opdat die hem tot hier zou komen alen; en dat hij op dit ogenblik buiten zichzelf is,
omdat de loodskotter, die hij verwacht, nog niet daar is!
Nog een geruime tijd, op de divans van de rookkamer uitgestrekt, bleven wij
daarover redekavelen. Nu en dan duwde een van ons op de knop van de elektrische
schel en, als de steward te voorschijn kwam om te vragen wat besteld moest worden,
drong het geklep van de wachtbel of het gebrul van de stoomfluit door de halfopen
deur luidruchtig binnen. Van lieverlede, nochtans, nam het gesprek een andere richting
en men vergat nevel, botsingen, schrik en schipbreuklijden, om te praten over de
vreugde, die ons wachtte, als wij het land terug zouden zien. Om elf uur namen wij
afscheid van elkaar en ieder betrok zijn kajuit.
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Ik had het elektrisch licht in de mijne laten branden en lag in een diepe slaap
verzonken, toen een soort van schok mij eensklaps wakker schrikte. Met een wip,
het hoofd nog vol van de vervaarlijke verhalen van de vorige avond, was ik op de
been, en mijn eerste constatering was, dat het schip niet meer vooruitging. Terzelfder
tijd voelde ik ons als het ware zinken, terwijl daarbuiten een verward gedruis opsteeg,
dat een aanhoudend gehuil van de alarmfluit domineerde. Ik werd als zinneloos. Ik
greep naar mijn klederen en, zonder er de tijd af te nemen om ze aan te trekken, ijlde
ik, met opengespalkte ogen, mijn kooi uit en de trap op. In een oogwenk stond ik,
verwilderd, op het dek.
Stom, en, als het ware aan de planken vastgenageld, bleef ik er staan.
De nevel had zich ietwat opgelost, vrolijke stemmen antwoordden, van op het
bruggetje, aan andere stemmen, die uit de zee schenen te stijgen. Dan kwam er een
man over stuurboord gekropen, die door zeer duidelijk handgeklap begroet het
bruggetje beklom. Daarna werd in de spreektrompet een kort bevel geroepen en de
stoomboot stak weer in zee.
Doodstil, maar vlug, de schouders opgetrokken en sidderend dat men mij mocht
ontwaren, had ik mij reeds in de trap teruggetrokken.
Het was de lang verwachte loodskotter, die, eindelijk opzij gekomen zijnde, zijn
loods aan boord gebracht had.
Nevele, maart 1891.
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Een Philippe
Ik zag haar zo wel, die morgen, toen ik uit mijn slaapkamer trad en juist op 't punt
was om beneen te stijgen, zwevend als een mooie vlinder op de tippen van haar fijne
schoentjes dwars de gang doorkruisen en zich doodstil, in een gedoofd floefloe van
rokken, nevens de kelderdeur, onder de trap verschuilen.
Een glimlach kwam op mijn lippen, een jaging aan mijn hart. Want ik begreep
terstond de list: zij was opzettelijk vroeger als naar gewoonte opgestaan, om mij te
verrassen en aldus de philippe, die ik de vorige avond, door het delen van een dubbele
amandel met haar had aangegaan, te winnen.
Langzaam daalde ik de treden af. Wat was ze mij als een verleidend visioen
verschenen, in haar bleek zomerkleed en met die lange, blonde vlecht op haar rug!
Wat was ze mooi met die glans van sluwe geestdrift op 't gelaat en wat ware het
jammer geweest, haar schuldeloze streek die een toeval mij verraden had, te
ontsluieren! Op het onderste trapportaal hield ik een wijl stil en keek nog eens over
de leuning. Ik zag de rand van haar lichtblauw kleed verroeren en de staart van haar
blonde vlecht als het ware trillen, terwijl ze zich nog dieper verborg. Het kwam mij
voor als voelde ik haar, onder de planken, van ongeduld sidderen. Alsdan, om aan
haar vurig verbeiden een einde te stellen, ving ik een deuntje aan en kwam voorgoed
beneden.
- Bonjour, Philippe, sprong ze met glanzende ogen uit.
- Bonjour, Valentine!
Ik veinsde de verwondering, de verbazing, de verslagenheid. Zij, schaterlachend,
triomfeerde luid. - Ha, ha! gij hadt het vergeten, gij dacht dat ik nog sliep!
- O, wat heb ik er u toch goed aan gevangen! De deur van de eetzaal was
opengegaan en een jeugdig viertal, de neven en
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nichten met wie ik alle jaren, op het buitenverblijf van mijn ouders, de vakantiedagen
doorbracht, kwamen te voorschijn. Schertsend en lachend, omringden zij ons.
- Hij is eraan gevangen! gevangen! herhaalden zij allen.
- En ontroerd! ziet eens hoe rood!
Och ja, ik was ontroerd en meer dan zij het wel vermoedden. Ontroerd door het
gezicht van Valentine; door haar levenslust en schoonheid; door haar glinsterende,
op mij gevestigde ogen, door ik weet niet wat in haar ganse voorkomen, dat mij sinds
de eerste stond van onze kennismaking getroffen had en alle dagen meer en meer
indruk op mij maakte.
Welk geschenk zou ik haar meebrengen?...
Diezelfde namiddag moest ik naar de stad gaan en deze gedachte bekommerde
mij de ganse morgen, terwijl we, als naar gewoonte na het ontbijt, in de tuin, onder
de lommerrijke bomen zaten.
Het was een heerlijke dag, een van die wonderschone dagen, zoals het einde van
september er alleen kan geven. Het helder beekje stroomde suizelend voor onze
voeten, in zonneglans gehuld en reeds, als lichte schuitjes, de eerste droge blaadjes
meevoerend; een licht zilveren waas benevelde de verten en de enige vogels, die zich
op dat late jaargetijde nog lieten horen, waren de zachte, dromerig koerende
tortelduifjes. Er woonde een koppel in de sparren, boven onze hoofden. Wij hoorden
ze ronken, maar zagen ze niet. Soms waren ze dicht bij ons; soms vlogen ze verder,
in de diepten van 't gewas. En nu eens klonk hun gezang kort en regelmatig, als een
dringend geroep; dan weer traag en slepend als een dromerige melodie. Bij
tussenpozen hield het op.
- Och! ik wenste dat ik tortelduifjes had, sprak eensklaps Valentine, door het
schielijk ophouden van dat zacht geluid uit haar mijmeringen gewekt. En, na een
ogenblik verrukt nadenken, zich tot mij omkerend:
- Zeg, Philippe, hernam ze luchtig, - indien ge mij die tortelduifjes vingt en ze mij
als geschenk aanboodt!...
Ietwat onthutst, zag ik haar aan.
- Spreekt ge ernstig, vroeg ik.
- Ge ziet het wel, antwoordde zij lachend. En daar de tor-
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telduifjes, elkaar achtervolgend, juist op dit ogenblik, zeer dicht bij ons
voorbijgevlogen kwamen, sprong ze begeesterd recht en strekte de beide handen uit,
als om ze daarin te vangen.
Allen, behalve ik, lachten met haar naïeve geestdrift. Na lange ingewikkelde
aarzelingen en overwegingen had ik besloten haar, als geschenk, een mooi albumpje
te kopen; maar nu schoot mij eensklaps een ander voorstel door het brein.
Zij vroeg mij deze tortelduifjes, die ze verlangde, maar tevens buiten mijn bereik
wist te zijn, wellicht uit scherts. Maar wat zou ze zeggen en wat goede grap zou het
niet zijn, indien ik haar eens werkelijk, diezelfde avond een paar tortelduifjes
meebracht. Ik voelde mijn ogen glinsteren en terstond was mijn besluit genomen. Ik
kende op ons dorp een oude vogelman, die altijd allerlei vogels te koop had. Die
avond, als ik van de stad terugkeerde, zou ik hem gaan bezoeken en ik twijfelde niet
of hij zou mij, naar verlangen, kunnen gerieven. Met de middag vertrok ik. Ik
volbracht mijn boodschappen in de stad, keerde met de laatste trein dorpwaarts en
om acht uur juist stond ik voor de woning van Beer Roetjes1. de vogelman.
Het was een zeer klein huisje, laag, bouwvallig en met grauw stro bedekt, een weinig
zijdelings het dorp gelegen, waar nog andere arme huttekens stonden. De straat lag
er te allen tijde zeer morsig en uit bijna ieder hutje waar nog licht brandde, - want
zulke lieden gaan zeer vroeg te bed - klonk geschrei en gejoel van kinderen.
Als ik, onder het lage deurtje neerbuigend, bij de vogelman binnenkwam, zat de
ganse familie: man en vrouw, beiden zeer zwart en vuil; de dochter, struis en schoon,
met stoute oogopslag en drie broertjes, van verschillende ouderdom en grootte,
rondom de tafel bij het avondmaal vergaderd. Een reusachtige kom, nog halfvol pap,
bevond zich in het midden; allen hadden een houten lepel in de ene hand, waarmee
zij langzaam en van ver schepten, terwijl zij met de andere grote, zwarte stukken
brood van hun roggeboterhammen trokken, die zij ineens, na hun lepel pap, in hun
prop-

1.

Bernard Roeges.
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pensvolle monden staken. Het vertrekje was volkomen naakt en zwartberookt, de
muren wellicht sinds jaren niet gekalkt, de vloer sinds maanden niet geschuurd; en
in de ene hoek van de uitgedoofde haard stonden, in stede van een wieg, twee naast
elkaar geschoven stoelen waar, op een stapel ledige balen, een zeer jong wichtje dit van de dochter - ter ruste lag. Enkel, langs alle kanten van de kleine, doodakelige
plaats, aan de muren, boven de ingemaakte eetkast, aan de lage kepers van de
zoldering hingen of stonden ontelbare kooien en kooitjes, waarin grote en kleine
vogels, donker en gelijk balletjes ineengekrompen, op stokjes zaten te slapen. - Geen
belet? vroeg ik, het hoofd van achter 't schutsel stekend. - 't Is wel hier dat Beer
Roetjes woont?
- Ja mijnheer, zet u wat, sprak de vader, een man van rond de vijftig, met snijdend
oog en loos gelaat, die gebogen van de tafel opstond om mij zijn eigen stoel aan te
bieden. Al de anderen, schielijk beweegloos, staarden mij gapend aan.
- Merci, ik ben zeer haastig, antwoordde ik met een ontwijkend teken naar de vieze
stoel. En onmiddellijk de reden van mijn bezoek aanhalend:
- Men heeft mij gezeid dat gij hier vogels te koop hebt, sprak ik, - is het waar?
- Ja mijnheer, antwoordde de man met een schalkse grimlach. - Welke soort zoudt
gij begeren? Zie, wij hebben er zeer veel...
En door een cirkelvormig gebaar wees hij de donkere vormen in de kooien aan.
De moeder, slordig en mager, met rode, blinkende kaaksbeenderen en haar dat haar
bijna tot in de tanden hing, was plomp en onverschillig opnieuw begonnen te eten.
De schone dochter met haar franke oog en alle drie de kleinen, verpinkten niet.
- Tortelduifjes, sprak ik.
De man had een korte aarzeling en een rasse blik tot zijn jongste, ongeveer achtjarig
knaapje; maar, na een poos: - Hier zijn er twee, sprak hij, een kooitje van de eetkast
nemend; - en schone. - Het zijn die van Jantje en 't heeft ze reeds sinds lang, maar 't
zal ze u toch wel verkopen, als ge de prijs wilt geven, nietwaar Jantje?
Het jongste knaapje, aldus ondervraagd en schielijk uit de
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bewonderende bespiegeling getrokken waarin mijn verschijning hem gedompeld
had, keek verschrikt en scherp naar zijn duifjes, sloeg werktuiglijk de lepel in de
papkom terug en begon weer te scheppen en te eten, met een snelle hoofdschudding
en de enkele, vastberaden woorden:
- 'k En doe1. man.
- Hee?... riep Roetjes, met een grijnslach die al zijn witte tanden toonde.
Ik, onthutst, wist niet wat zeggen. Roerloos, met de vrees in het hart dat de duifjes
mij gingen ontsnappen, aanstaarde ik de kleine.
- Ik zal ze u twee frank 't stuk betalen, sprak ik eindelijk op zeer aanmoedigende
toon.
Doch de knaap, steeds etend, schudde hardnekkig en zonder op te kijken met het
hoofd: - Neen ik, man.
- Twee frank en half, streelde ik.
- Neen, neen ik, herhaalde de kleine, onophoudelijk scheppend.
- Drie frank.
- Neen, neen ik.
- Drie frank en half.
- Neen, neen ik.
Maar eensklaps schoot Roetjes in gramschap. Hij zette 't kooitje op de vloer, keerde
zich om, sloeg hevig met de vuist op tafel: - Jan! Houd op van eten, sakerdzju!2.
De kleine staakte, richtte 't hoofd op, met de lepel, die nog dropte, in de hand.
- Ja of neen, wilt ge die heer de tortelduiven laten?
- 't Zijn de mijne.
- Ja of neen, wilt ge ze laten, voor de laatste keer?
Jantje, voor alle antwoord, overlikte met de tong het randje pap, dat aan zijn
bovenlip kleefde. Zijn voorhoofd trok in zonderlinge plooitjes; zijn oogjes begonnen
te pinken.
- Ei laat ze, gij kalf, sprak een van de broertjes.
- Ei ja, heeft men nog ooit zulk een koppigaard gezien! weergalmde de schone
zuster.

1.
2.

Neen, ik doe het niet.
Naar het Frans: ‘Sacrédie’.
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De vuile moeder, met haar verwarde haren, at zonder opkijken voort.
Maar Jantje gaf zich niet over. Zijn duifjes waren zijn leven. Al de andere vogels
mocht men verkopen, maar die niet. Het had ze sinds anderhalf jaar gepakt, verzorgd,
gans tam gekweekt. 's Zomers, als het koolzaad rijp stond, trok het voor hen, te velde,
een klein oogstje opdoen; en 's winters, als er geen koolzaad meer was, ging het in
de boerenschuren greepjes tarwe stelen. Een traan had zijn gitzwart oog verduisterd
en zijn gelaatje was gans bleek geworden, onder de dichte, zwarte borstels van zijn
haar. Halsstarrig, doch zonder spreken, aanstaarde het zijn vader.
- Ik zal ze u vijf frank het stuk betalen, kreet ik eensklaps, mij onmenselijk
gevoelend en toch door de gedachte van Valentine aangespoord om kost wat kost de
duifjes te bezitten.
Roetjes, de schone, stoute dochter, de beide broertjes, de moeder zelf keken
verbaasd en ongelovig op.
- Ei toe, gij lelijke zot, haast u van ze te geven, sprak de dochter, schielijk kersrood
van toorn en Jantje, die nevens haar zat, hevig in de zijde stotend.
- Neen, neen ik, laat mij gerust, gij, riep deze, met een razende schop onder tafel
en een onmachtig gebaar tot de papkom om voort te eten.
Maar toen verloor Roetjes alle geduld. Haastig en gebogen, met zijn grijnslach op
de tanden, ging hij rond de tafel, kwam bij Jantje, legde ruw de rechterhand op zijn
smalle schouder.
- Jan, is 't geven, ja of neen?
- Neen 't milledzju!1. 't zijn de mijne! schreeuwde de kleine, eensklaps in een
losbarsting, vaan woedetranen zijn lepel in de papkom gooiend.
Doch kort van duur was zijn, opstand. Met de linkerhand nam Roetjes Jantje heftig
bij de kraag, hief hem van zijn stoel, droeg hem, met een klets, alover de tafel, alwaar
het, razend en tierend een van zijn kloefen uitspartelde in 't achterhuis, waarvan hij
zorgvuldig de deur toestak, met de spie op de klink.
En Jantje had schoon op die deur te schoppen en als een ketter

1.

Naar het Frans: ‘Mille Dieux’.
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te vloeken, het kooitje werd door Roetjes van de vloer genomen en mij omzichtig,
tegen betaling van de tien frank, overhandigd.
Ontroerd en gekweld, als had ik een misdaad bedreven, kwam ik thuis.
- God! wat hebt ge daar! riep, verbaasd, onze oude meid, die mij de deur geopend
had.
- Niets, niets, niets, sprak ik haastig, naar de eetzaal gaande. Ik was gejaagd om
mijn kostbaar geschenk af te geven, om te weten of een dankbare verrassing tenminste
een weinig de wanhoop, die ik aan Jantje veroorzaakt had, zou vergoeden. Met
kloppend hart stak ik de deur van de eetzaal open en trad met mijn vogels binnen.
't Gejoel dat er mijn intrede begroette hield mij een ogenblik palstil op de drempel
genageld, met mijn kooitje in de hand.
- O! tortelduifjes! ziet ge wel! Valentine, ge zijt verloren! hebt ge ook wat anders
mee? klonk het mij, verward en tegenstrijdig, uit een zestal monden tegen.
Ik wist niet wat geantwoord. Ik staarde strak en verbaasd naar Valentine, die ook
vuurrood geworden was, met een uitdrukking als van verslagenheid op het gelaat.
Ik naderde tot haar.
- Valentine, sprak ik, verkroppend, - deze morgen hebt ge mij tortelduifjes
gevraagd, als geschenk voor de philippe en zie, ik heb er u een koppel meegebracht...
Zij was reeds rechtgestaan, met een glimlach, die ze zo lief mogelijk poogde te
maken, op de lippen.
- O 't is wel mooi, gij zijt wel vriendelijk, antwoordde zij ontroerd en schier,
verlegen mijn geschenk aanvaardend. En terstond weer stilzwijgend, aanstaarde zij
de vogeltjes.
- Hadt ge wellicht liever iets anders gekregen? vroeg ik, pijnlijk onthutst en door
haar koel onthaal geheel van streek gebracht.
- Neen neen, wat denkt ge! antwoordde zij, als beschaamd voort naar de duifjes
kijkend, - maar... en zij schoot in een korte, gedwongen lach.
- Maar wat? om godswil zeg het mij!
- Welnu, wij hadden, in uw afwezigheid, onder elkaar een
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weddenschap aangegaan, betrekkelijk hetgeen ge mij zoudt meebrengen. Zij allen en zij wees in het rond naar de neven en nichten, die ons zegepralend en met
nieuwsgierige ogen aanstaarden - zij allen hadden gewed dat het zouden tortelduifjes
zijn en ik alleen had voor iets anders, voor een albumpje of zo iets gewed. Ik ben
verloren...
Meer en meer bedroefd en verbaasd aanschouwde ik haar. De moeite, die ik tot
het verkrijgen van de tortelduifjes had moeten aanwenden; de wanhoop van Jantje;
de ontgoochelende koelheid waarmee mijn geschenk aanvaard werd, alles rees
verward en vlijmend in mij op en schielijk ontsnapte het mij:
- Och! laat ze mij toch terugdragen!
Verbaasd op haar beurt bekeek ze mij.
- Wat denkt ge wel! Ik ben zeer tevreden over uw cadeau, antwoordde zij met een
gebaar als om haar tortelduifjes, die verschrikt in het kooitje begonnen rond te
fladderen, te verdedigen.
- O, ik smeek u, laat ze mij terugdragen en ik zal u een prachtig album in de plaats
geven, herhaalde ik dringender, ook met de hand een beweging naar het kooitje
makend.
- Maar wat denkt ge? ik ben volkomen over mijn geschenk tevreden, hernam ze,
achteruitwijkend.
- Ik smeek u, Valentine, laat ze mij toch terugdragen. En, om haar te overtuigen
dat het hier geen lichtgeraaktheid gold, begon ik de geschiedenis van Jantje te
vertellen.
Doch lachend onderbrak ze mij:
- Luister: ik heb u tortelduifjes gevraagd; gij hebt er mij gegeven en ik houd ze.
Ze zijn heerlijk.
En, om ons klein geschil te eindigen, zette zij 't kooitje neer, naderde tot mij, met
uitgestrekte armen en zegelde de vrede met twee klinkende kussen op mijn wangen.
Zo was ik overwonnen, doch niet gans tevreden. En, die avond, toen ik slapenging
dacht ik nog eens met weemoed aan Jantjes droefheid en hoeveel dingen op de wereld
voor de ene een onbetaalbare waarde hebben, die in de handen van een ander enkel
als beuzelarijen beschouwd worden.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 4

184

De Dood van Ieperen
I
Het was een jongeling van ongeveer dertig, iets meer dan middelmatig van gestalte,
mager, met een platte rug en dunne schouders, en zeer lange, dunne benen. Hij droeg
een geelachtig kostuum van wollen zomerstof, een geelgrijs wollen hemd met over
gevouwen halskraag, een zijden das van nagenoeg dezelfde keur. Zijn schoenen
waren van bruin leder, het klein, rond petje, dat zijn hoofd bedekte, was uit een
zeemkleurige stof vervaardigd; en geelkleurig was ook het randje van de witte
neusdoek, dat met een tipje uit het linkerzakje van zijn wambuis stak. En, wat het
ganse, belachelijk voorkomen van het personage completeerde was zijn aangezicht:
een geelbleek aangezicht, met kleine neus, met ronde, zwarte, zotte oogjes en platte,
als het ware tegen de hoofdschedel gestreken en langs onder uitgerekte oren: een
van die gekke gezichten die onweerstaanbaar aan de stijve, droogkomieke uitdrukking
van de clowntronies herinneren. Mijn vriend en ik, als naar gewoonte op zoek naar
‘typen’, hadden hem, van het begin van de reis, met een soort van verwondering
geobserveerd, en het duurde niet lang, of wij vonden er een echt genoegen in hem
heen en weer in zijn wandelingen langs het dek te volgen en gade te slaan.
- Maar ziet toch eens wat zonderlinge kerel! Hebt ge wel ooit alzo een gek type
gezien! riep soms mijn vriend, verbaasd stilhoudend om de vreemdeling na te kijken.
Weldra drong zijn bespottelijk personage zich als een obsessie aan ons op. Wij
volgen hem meer en meer over 't dek, wij spiedden zijn handel en wandel tot in de
geringste bijzonderheden af, wij zochten hem in onze geest een naam te geven, hem
te klasseren, als gold het een nooit gezien, merkwaardig specimen van een onbekende
fauna. Wij hadden reeds op de lijst der passagiers zijn naam gezocht en ontdekt:
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hij heette Mister Irwine, O.W.C. Irwine (en hier hoeft het tussenbeide opgemerkt dat
ieder enigszins ordentelijk Amerikaan onder zijn veelvoudige voornamen die van
W.C. telt, zoals te onzent een edelman onvermijdbaar die van Ghislain Marie draagt);
maar Irwine, of zelfs W.C. Irwine, dat kwam ons niet voldoende voor, dat scheen
ons niet genoeg het ‘type’ te schilderen en, met krachts- en geestesinspanning zochten
wij naar de naam, die hij zou hebben moeten dragen. Het was mijn vriend die deze
vond, zonder het te willen.
- Die kerel, sprak hij, op zekere avond, van de zonderlinge reiziger gewagend, heeft juist het uitzicht en de gelaatskleur van degenen, die in de Vlaamse polders aan
malariakoortsen lijden, deze gans bijzondere bleekheid, die de door dezelfde kwaal
niet aangetaste West-Vlamingen, spottend en verpersoonlijkt ‘de Dood van leperen’
noemen.
Het hart van de mens is onmeedogend; ik barstte los in een lach. En de bijnaam
die wij zochten, was gegeven, het zonderlinge type geklasseerd: hij zou onder ons
niet anders dan ‘de Dood van Ieperen’ meer geheten worden.

II
Het eigenaardige van ‘die Dood’ was juist zijn levendigheid. Hoezeer hij ook de
uitwendige stempel droeg van ongezondheid en van zwakte, er was bepaald geen
woeliger individu op gans het schip. Het was alsof hij voelde dat hij, door een
overdreven woestheid, tegen zijn week, ongunstig uiterlijk moest reageren. Van 's
morgens vroeg tot 's avonds laat was hij op de been en na drie dagen tijdsverloop
had hij kennisgemaakt met nagenoeg al de eerste klas ‘lady-passengers’ van de
stoomboot. Gek en lustig was het om hem van groep tot groep te zien rondhuppelen,
gans geel in zijn bleekgeel kostuum, met kleine, stijve knikjes en sprongetjes, gelijk
een eekhorentje in zijn kooi. Hij naderde tot de dames, die in sjaals en mantels gehuld,
wellustig uitgestrekt de lange reeks tegen de kajuiten geschoven leunstoelen bezetten,
maakte zijn buiging, helde heus voorover, om, stijf glimlachend, met zijn platte,
neergetrokken oren, naar hun gezegden te luiste-
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ren. En gewoonlijk duurde het niet lang: de lady maakte een beweging in haar zetel,
wierp mantels en dekens van zich af en met de hulp van de Dood rechtstaand, vatte
zij zijn arm om een wandeling rond het dek aan te vangen. Dames, op zee, zijn
doorgaans zeer lui; velen schijnen volkomen het bewegingsvermogen verloren te
hebben, zij blijven de ganse dag, door de zachte bewegingen van 't schip gewiegd,
slaperig in hun leunstoelen liggen en maken zichzelf aldus ziek. De Dood scheen
zulks te weten en had zich als de kampioen van de algemene beweging aangesteld.
Hij was in onophoudende bedrijvigheid, de ene dame zat nauwelijks terug neer,
als hij reeds met een andere wandelde; en men had bezwaarlijk kunnen zeggen of
hij enige voorkeur had, hij ging bij de oude evenals bij de jonge, bij de lelijke als bij
de mooie, schijnbaar door de enkele drijfveer voortgestuwd om gelijk een
schapershond de ganse kudde in beweging te houden. Nooit stuurde hij een heer het
woord toe; hij scheen voor zijn geslacht de grootste minachting te voelen. Ik kan met
woorden niet uitdrukken, hoe diep de handel en wandel van de Dood ons weldra
interesseerde. Wij spraken van niets anders meer dan van hem; wij leden door de
dodende eentonigheid van de reis niet meer, hij werd onze enige bekommering, ons
eerste woord als wij 's morgens op het dek verschenen was: ‘waar is de Dood?’, ons
laatste vooraleer wij te bed gingen: ‘is de Dood reeds slapen?’ Ook was het met een
trillende belangstelling, dat wij van lieverlede een aangroeiende verandering in zijn
handelwijze meenden te ontdekken.
In den eerste konden wij onze eigen ogen niet geloven. Neen, neen, hetgeen wij
waanden was niet mogelijk; de Dood kon zó niet zijn, de Dood was onveranderlijk,
hij moest logisch blijven met zijn uitwendig en zijn karakter; maar de feiten werden
eindelijk zo sprekend, dat wij niet langer twijfelen konden: de Dood wandelde niet
zonder onderscheid met al de dames van het schip meer; hij had zich tot een nauwer
kringetje beperkt, een groepje van een vijftal, waaruit hij weldra niet meer te trekken
was. Stom van belangstelling sloegen mijn vriend en ik dat gade en, toen wij
onherroepelijk bekennen moesten, dat de verandering een volbracht feit was,
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kwamen wij eensklaps tot het duizelingwekkend besef, dat de Dood moest verliefd
zijn.

III
De Dood was verliefd! er kon geen twijfel meer bestaan. Maar op wie? dit hield onze
aandacht gedurende twee dagen tot folterens toe gespannen.
Het kringetje, waarbij hij zich aangesloten had, bestond uit vijf personen, alle vijf
dames, natuurlijk. Vooreerst een tamelijk gezette veertig- of vijfenveertigjarige lady,
van wie het nog fris en regelmatig gelaat van onmiskenbare vroegere schoonheid
getuigde. Zij was, ofwel de moeder, of de tante, of de gouvernante, of enkel de
‘chaperone’ van de vier anderen. Ten tweede, een miss van rond de vijfentwintig,
zwart van haar, rood van gelaatskleur, met bloedrode puisten op de neus en rond de
mond, en tevens uitpuilende en door de toevallende oogschelen halfgesloten zwarte
ogen, het lelijkste, dat men zien of dromen kon. Ten derde een kleine blonde, met
bleke ogen, met vluchtend voorhoofd, vooruitstekende kaaksbeenderen en schier
zonder kin, een aangezicht, dat onvrijwillig aan de grijze, kwaadaardige chimpansee
deed denken. Ten vierde een jonger juffertje, bruin van haar, slank van gestalte, met
schone bruine ogen en een welgevormd, regelmatig gelaat, dat ongelukkiglijk, op
de linkerwang, door een schier handgrote wijnrode moedervlek ontsierd was. En
eindelijk, ten vijfde, een prachtig meisje, ongetwijfeld de zuster van die met haar
wijnvlek, van gelijke gestalte, met dezelfde wezenstrekken en ogen, maar alles fijner,
mooier en aantrekkelijker, met dit ik weet niet wat verleidends, dat op de aanschouwer
een zo grote indruk teweegbrengt. Mijn vriend en ik hadden dit juffertje reeds bemerkt
en gevonden, dat zij ver het mooiste meisje van het schip was.
Het mag verbazend schijnen, maar het duurde drie volle dagen, vooraleer mijn
vriend en ik, ontdekten op welke van deze vijf ladies de Dood van leperen nu
wezenlijk verliefd was. Het spreekt vanzelf, dat de mooiste hem het meest in 't
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oog moest springen, maar zijn hof was zó geraffineerd, gecompliceerd, hij
vermenigvuldigde op zulke kundige en fantastische wijze zijn wandelingen met ieder
van deze vijf dames, dat wij er onmogelijk konden wijs uit geraken. In het begin
waren wij bepaald overtuigd, dat hij het op de oude lady gemunt had. Hij sprak zó
vertrouwelijk met haar en wandelde, op één en zelfde dag, zó dikwijls heen en weer
met haar over het dek, dat wij 's avonds niet de minste twijfel meer hadden. Maar 's
anderendaags was alles veranderd en, tot onze verbazing, zagen wij hem beurtelings
met de lelijke zwarte en het juffertje met haar wijnvlek wandelen. Daarna was het,
gedurende ruim twee uren, een onophoudend praten, onnozel lachen en heen en weer
gaan met de kwaadaardige chimpansee en enkel, met zonsondergang, ving hij een
toertje met het ander meisje, het schoonste van de vijf, aan. Wij wisten niet wat
peinzen, de Dood ontsnapte, derouteerde ons volkomen. Wij bestudeerden zijn
handelwijze, legden die in beraadslaging, discuteerden het voor en tegen van de zaak.
Mijn vriend poogde mij driftig, per A + B te bewijzen, dat de Dood op niemand
anders dan op de oude dame kon verliefd zijn.
- Zwijg me van kerels gelijk die Dood! sprak hij nadenkend; - het zijn soms zulke
fijne calculateurs! Wie weet of die dame niet een weduwe is, die miljoenen bezit.
Twijfelachtig schudde ik het hoofd.
- Mij dunkt, sprak ik ernstig, - dat het veeleer de chimpansee zou zijn. Hebt ge
niet bemerkt, hoe lang en hoe vertrouwelijk hij deze namiddag met haar gewandeld
en gepraat heeft?
- Ja, 't is waar, maar een uur later wandelde en praatte hij al zo vertrouwelijk met
de rode, die, met haar puisten in het aangezicht.
Wij gingen ook, in de zachte schemering, heen en weer over het dek, een sigaar
rokend. En een zweem van melancholie, een soort van ontevredenheid overmeesterde
ons, terwijl we peinzend naar het stil ruisend, meer en meer duister wordend water
staarden. Wij wisten bepaald niet wat besluiten en op een enkel punt, dat tevens onze
diepe verwondering verwekte, waren wij het eens: dat de Dood tot dus toe schier
geen aandacht verleend had aan het mooiste meisje van de vijf,
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maar dat, telkens hij haar het woord toestuurde, of zij zelf tot hem sprak, zijn houding
iets gans buitengewoons had, zijn buiging iets nog meer gemaakts, zijn rond, zwart
clownsoog een nog zottere uitdrukking als naar gewoonte. Dit liet ons gans verward
en de weemoedige, bespiegelende stemming van ons gemoed werd nog aangrijpender,
terwijl we voortdurend, als maniakken, in de thans gans gevallen nacht op het dek
van het gonzend en bruisend vooruitstomend schip bleven wandelen.
- Waar is de Dood nu? vroeg ik eindelijk, als uit een droom ontwakend, na een
lange poos stilzwijgen.
- O! in het salon, bepaald, de dames zijn er ook, antwoordde mijn vriend. En na
een nieuwe stilte:
- Zeg, willen wij er ook heengaan? stelde hij voor.
Langzaam daalden wij de trappen af. Het geluid van de piano en van enige zingende
stemmen kwam ons tegen. Zou de Dood een avondfeestje ingericht hebben?
Waarschijnlijk. Wij namen onze hoeden af en traden, door de klaarte van de
elektrische lampen een weinig verbluft en verblind het salon binnen.
Deceptie: enkele van de dames, met welke de Dood gewoonlijk wandelde, waren
daar wel en de oude dame bespeelde de piano, terwijl de anderen zongen, maar de
Dood zelf ontbrak, de Dood van leperen was onzichtbaar.
Met een gevoel als van vernedering constateerden wij zulks en weken langzaam
en met hoge schouders achteruit om het salon te verlaten. En reeds waren wij op de
drempel en had ik mijn hoed weer opgezet, toen mijn vriend, die een weinig
achtergebleven was, mij eensklaps twee, drie kleine, korte maar hevige stootjes in
de zijde gaf, terwijl hij driftig fluisterde:
- Kom weer, kom weer, hij zit daar in de hoek!
Ontsteld, na een korte aarzeling, gehoorzaamde ik aan dit dringend gebod. En toen
ik daar, als onbewust, in de klaarte terug stond, ontrolde zich een tafereel voor mijn
verbaasde ogen, dat ik niet licht vergeten zal.
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IV
In de verste hoek van het salon, aan het ene uiteinde van de lange groene tafel, half
gedoken achter de openstaande deur, die naar de slaapkajuiten leidt en ons ook half
de gele rug toekerend, zat de Dood. Hij zat daar, trillend van dienstvaardigheid en
glimlachend voorovergebogen, met een hele boel agenda's, albums en papieren vóór
zich open op de tafel; en tegenover hem, het aangezicht naar ons gewend en gans in
de hoek van het salon op de verrassendste wijze tegen een stapel sofa's
achterovergeleund, zat het mooi, verleidend meisje, de zuster van die met haar
wijnvlek, zij, tegen wie de Dood bijna nog niet gesproken had.
Onze verrukte verwondering was zó groot, dat wij daar wel ruim vijf minuten
bleven stilstaan, stom en als hadden wij het bewegingsvermogen verloren, halsstarrig
onze ogen op de Dood en zijn gezellin gevestigd houdend. En eindelijk toen wij, als
vanzelf, elk in een zetel neerzonken, ontsnapte ons in stilte hetzelfde woord uit beider
monden:
- Zij is het! 't is op haar dat hij verliefd is!
En terstond richtten wij het in om gade te slaan wat er zou gebeuren.
Wij gingen ons ook in een hoek zetten, schuins over de Dood en het meisje, met
de ganse breedte van het salon tussen hen en ons. Vandaar konden wij alles bespieden,
zonder een al te obsederende nieuwsgierigheid te laten blijken. En wij voelden ons
eensklaps zó tevreden, zó opgetogen, dat mijn vriend, de steward ontwarend, die ons
gewoonlijk aan tafel diende (een prachtige steward, met grijzende haren en lange,
gespikkelde knevel, deftig als een minister van finantiën) hem tot zich wenkte en in
stilte een fles van de beste Rüdesheimer bestelde. Dit zou ons een houding geven,
verzekerde hij knipogend en als het ware ter rechtvaardiging van onze
tegenwoordigheid in het salon en tot dekmantel van onze bespieding dienen. Wij
tikten zachtjes met onze glazen toen deze gevuld waren, dronken een teug, schoven
ons dicht bij elkander, terwijl piano en gezang voortdurend weerklonken, en keken...
Wat de Dood voor het ogenblik met zoveel overtollige hoffe-
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lijkheid aan het mooi meisje te zien gaf, waren fotografieën. Hij haalde ze een voor
een uit de albums, bezag ze een poos, reikte ze alover de tafel, met zijn zotte,
gestereotypeerde glimlach, die zijn oren naar beneden trok, het juffertje toe, en bekeek
haar dan met een uitdrukking van onvertolkbare vervoering op 't gelaat, terwijl ze,
steeds vadsig en als het ware onverschillig uitgestrekt het stuk aanstaarde en flauw
glimlachend naar hem luisterde, zonder dat men op haar mooie, ietwat dedaigneuse
wezenstrekken lezen kon, of het haar behaagde of niet. Maar of de Dood zich
amuseerde! Hij kronkelde zich over de tafel, hij stond gestadig half recht om haar,
door uitleggingen begeleid, met de vinger op de plaat het een of 't ander aan te wijzen;
en een bestendige meer en meer bespottelijk wordende glimlach contracteerde nu
zijn bleke mond, en zijn onnozel, dungezaaid snorbaardje sidderde, en in zijn ronde,
zwarte oogjes brandde een steeds zottere vlam, terwijl men in zijn ganse houding
las, dat hij, met al de overdreven hartstocht waartoe dommeriken in zulke gevallen
bekwaam zijn, op het schone meisje verliefd was, dat zijn lippen brandden van lust
om haar te kussen, dat zijn armen trilden van begeerte om haar te omhelzen, dat hij
in staat was zich door om het even welke ongerijmdheid nog meer belachelijk te
maken.
Mijn vriend en ik wendden het oog van hem niet af, volgden al zijn bewegingen,
door hetgeen wij zagen om zo te zeggen gehypnotiseerd. Onze fles geraakte niet
ledig, onze glazen bleven vol voor ons op tafel staan en het speet ons enkel, dat de
dame en de andere juffertjes aan de piano zoveel lawaai maakten en wij geen enkel
woord konen begrijpen van al hetgeen de Dood tegen het meisje zei. Maar de Dood
was in een uur van geluk en triomf en 't stond geschreven, dat hij die dag als een
overwinnaar zou eindigen. Wellicht had het schone meisje eindelijk iets van onze
halsstarrige nieuwsgierigheid bemerkt. Eensklaps richtte zij zichzelf van de sofa op,
boog over tafel en zei iets tot de Dood, terwijl ze schuins langs onze zijde keek. De
Dood keerde zich om, bekeek ons alle twee. Een diep misprijzen blonk in zijn blik,
een spotlach kwam op zijn lippen. En, zich dadelijk weer tot zijn gezellin wendend,
zei hij haar iets, dat haar hartelijk deed
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lachen. Wat was ze mooi, wat was ze onweerstaanbaar toen ze lachte! En de Dood
had die lach kunnen verwekken! Wij vergaven hem van harte de hoon die hij ons
berokkende, onze bewondering voor hem kende geen palen meer. Stellig besefte hij
het wonderbare van zijn zegepraal want, als brooddronken, keerde hij nog eens het
hoofd naar ons om, wendde zich spoedig weer tot het meisje en zei haar voorzeker
nog iets geestigers dan het eerste, want hij zelf schoot in een lach die zijn platgestreken
oren naar beneden trok als gingen ze van zijn hoofd scheuren, maar het effekt ging
ongelukkiglijk verloren, daar zij ineens rechtgestaan was en haar boek onder de arm
genomen had, als om te vertrekken.
De Dood, ietwat onthutst, was ook van zijn plaats opgestaan om haar door te laten.
Zij voegde zich bij de andere dames aan de piano, door de Dood, gevolgd. En nu
zweeg de muziek, allen schenen te willen vertrekken. 't Was inderdaad het sein van
de aftocht. De oude dame legde de piano toe en allen, opgestaan, bleven een wijl in
groep, midden in het salon vergaderd. De Dood, bleekgeel, met zijn geel petje in de
hand, maakte zijn avondgroeten. Hij drukte beurtelings de hand van de oude dame,
die van de lelijke met haar puisten, die van het meisje met haar rode vlek, die van
de chimpansee. En laatst van al wendde hij zich tot de mooie juffrouw. Wij zagen
hem buigen, glimlachen, iets zeggen, haar hand in de zijne vasthouden. Zij glimlachte
tegen, met haar schone glimlach. Zij zei hem iets dat hem nog dieper buigen deed
en eindelijk verliet zij ook het salon, zeer gracieus in de zachte wuivingen van haar
donkergrijs wollen kleed, dat op het tapijt sleepte. De Dood, begoocheld, achtervolgde
haar een wijl met de ogen. Dan raapte hij zijn albums en agenda's op en verdween
ook, langs een andere deur, fiks en geel in zijn gele kleding, zonder een blik voor
ons, gelijk een veroveraar.

V
De dagen die op deze avond volgden moeten voorzeker onder de schoonste in het
leven van de Dood geteld hebben. Nu had hij 't masker afgetrokken, hij praalde met
zijn hof, hij stelde
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zich openlijk voor al de passagiers, als de cicisbeo van het mooie meisje aan. Hij
verliet om zo te zeggen haar zijde niet meer. Nauwelijks verwaardigde hij zich nog
de andere dames van de stoomboot, bij wie hij in den eerste zo voorkomend was, te
groeten en enkel als de Dulcinea te vermoeid of tijdelijk verdwenen was, viel hij, als
ware 't onweerstaanbaar, in zijn manie van dames te doen wandelen terug en kon hij
aan 't genoegen niet weerstaan, beurtelings met de ‘chaperone’, de chimpansee, die
met haar puisten of die met haar wijnvlek een toertje aan te vangen.
Van 's morgens vroeg was hij op 't dek, haar komst afwachtend. Haar zetel stond
gereed, bevrijd tegen de wind, beschaduwd door 't gespannen linnen. Sjaals en
overklederen lagen erin, het boek in lezing erboven, dit alles door het wakker oog
van de Dood bewaakt en tegen vreemde indringing verdedigd. Het ogenblik van de
verschijning was het sein van een buigen, een huppelen en salueren, gelijk een haan
die 's morgens zijn hennen groet. Hij vatte haar bij de hand, vroeg haar met angstig
gelaat hoe zij geslapen had, leidde haar tot de leunstoel, dekte haar in mantels en
sjaals, wilde weten of zij warm genoeg, gemakkelijk gezeten was; toen schoof hij
ook zijn zetel naast de hare en de vrijage van de dag begon. Zij, de beminde, liet
steeds alles met vriendelijk welgevallen gebeuren, aanvaardde die plichtplegingen
als iets dat haar natuurlijk toekwam, zonder dat men wezenlijk bepalen kon, tot welke
graad zij ermee ingenomen was.
Is het nodig te zeggen tot welk punt mijn vriend en ik nu ook onze nieuwsgierige
belangstelling voelden stijgen! Wij verlieten het dek niet meer, wij verloren geen
ogenblik de Dood meer uit het oog, wij wandelden uren en uren, als sluipdieren,
heen en weer langs de kooien om te zien wat hij deed en te horen wat hij zegde, en
enkel wanneer onze halsstarrige waakzaamheid al te zeer de algemene aandacht
opwekte, verdwenen wij in de rookkamer of in het salon, vanwaar wij dan ook,
gedoken, de handel en wandel van de Dood bleven bespieden.
Aldus vernamen wij van lieverlede al de merkwaardigste bijzonderheden van zijn
leven. Wij wisten weldra, dat hij de oudste zoon was van een vrederechter, die een
klein stedeken
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bewoonde in de omstreken van New-York. Hij had, voor zijn vermaak, een drietal
maanden in Europa doorgebracht, Engeland, Duitsland, Frankrijk en Italië bezocht
en zich overal, uitsluitend, als een monomaan die hij was, op het beoefenen van zijn
groot vermaak - de fotografie - toegelegd. In alle landen, in alle steden en in om het
even welke omstandigheden had hij fotografieën genomen en die met zich
meegebracht. Zijn voorraad was onuitputtelijk: gezichten van bergen, van
landschappen, van kerken, huizen en kastelen; portretten van al wie hij van ver of
bij gekend had, alles lag in zijn albums en agenda's opgepropt, schier een ganse
koffer vullend. Elke morgen bracht hij er een vers pak mee en weldra haalde hij ook
zijn toestel te voorschijn en begon een aantal passagiers, de officieren en matrozen
van het schip, het schip zelf, en zelfs de baren en de zee te fotograferen.
Toen deze periode een weinig over was, poogde hij door een ander middel de
aandacht van het meisje in beslag te nemen. Hij verscheen met zonderlinge
voorwerpen op 't dek: kruisjes en medailles, die aan rode, blauwe of groene linten
hingen; ronde, vier- of zeskantige veelkleurige kaartjes, die hij, zot glimlachend, in
het knoopsgat van zijn geel wambuis vastmaakte; grotere, witte papieren, die hij
gewichtig ontrolde of ontvouwde en waarop wij, in 't voorbijwandelen, de invette
letters gedrukte woorden: Testimony... Certificate... Member... en meer dergelijke
lazen. En wij hoorden hem zijn uitleggingen geven: hij was lid; - erelid, antwoordde
hij ondervraagd - van de Manhattan Athletic Club, van de Coney Island Jockey Club,
van de West Point Rowing Club, van de New-York and Western Bicycle Club. En
het was iets verbazends, al die geweld-en-kloekheid inroepende woorden in de mond
van die bleke Dood, het scheen als had hij door zijn nominale deelneming in al die
atletische maatschappijen de mannelijkheid willen aanwerven, die hem in de hoogste
graad ontbrak. Maar er kwam eindelijk een dag waarop de Dood niets meer te tonen
had en, daar ook de zeereis op haar einde liep, voelden wij instinctmatig, mijn vriend
en ik, dat een plechtige en beslissende stond nakend was.
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VI
Sinds een paar dagen reeds had de Dood ons gejaagd en bekommerd geschenen. Hij
lachte niet meer, hij zat soms meer dan vijf minuten bewegingloos en zwijgend
nevens het mooi meisje en van lieverlede bemerkten wij een meer en meer ernstig
wordende uitdrukking op zijn nog verbleekt, doodskleurig clownsgelaat.
- Het broeit! het broeit! herhaalden wij tot elkander, met een gevoel waarvan niets
de angstige belangstelling kan weergeven. En die avond, de negende van de zeereis,
toen wij, na het diner met de sigaar in de mond op het dek komend, noch de Dood,
noch het schoon juffertje op hun gewone plaats ontwaarden, kregen wij beiden als
een schok in 't hart, terwijl de overtuiging zich schielijk in ons vastankerde dat het
beslissend, lang verwachte uur eindelijk geslagen had.
- Hij is er mee alleen! hij maakt zijn liefdesverklaring! juichte, gedempt, mijn
vriend.
Ik twijfelde nog, ik wilde 't niet geloven, ik had een soort van egoïstische schrik
mij aan mijn begeestering over te geven en mij misschien een bittere teleurstelling
voor te bereiden. Zó is immers de mens: te veel genoegen maakt hem bang.
Maar mijn vriend bezat zichzelf niet meer. - Hij is er bij! hij is er bij! juichte hij,
meer en meer geestdriftig. - Hij is er bij, zeg ik u, en wij moeten en zullen ze vinden!
Ik liet mij door zijn opgewekte woorden, door zijn vast vertrouwen meeslepen. Ik
begon ook eensklaps driftig te bevestigen, dat hij er bij moest zijn en toen mijn vriend
voorstelde hem te gaan opzoeken, stemde ik dadelijk toe. Het was een prachtige
avond, een nacht van milde lucht en kalme zee. Het reusachtig vaartuig, met zijn
groene en rode bakboords- en stuurboordszijvuren, en zijn honderden verlichte ronde
venstertjes, gleed toverachtig over de zacht bruisende baren; schier al de
eersteklas-passagiers, door het prachtig weer uitgelokt, bewandelden het bovendek
en in het tussendek, waar het in 't halfduister wemelde en krioelde van de menigte,
hadden de landverhuizers koorzangen aangeheven. Aan de oosterkim, haar licht
gelijk een wapperend gouden lint over de golven spreiend, rees de volle maan.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 4

196
Mijn vriend en ik drongen zoekend door de opgeruimde en luidruchtige groepen
wandelaars, op zoek naar de Dood. Wij bekeken met gespannen aandacht ieder
voorbijgaand, zittend of staand koppel, wij liepen langs alle zijden rond het schip,
wij drongen zelfs, ons met de ellebogen een weg banend, door het woelend janhagel
van het tussendek, maar nergens, nergens waren de Dood noch zijn lieve gezellin te
vinden.
- Ze zijn misschien terug in het salon teruggekeerd, sprak, gans onthutst, mijn
vriend. - Zoudt ge niet eens gaan kijken, alsook in het ladies-salon, en langs de
corridors van de slaapkajuiten? Ik zal u hier ter plaats afwachten. Ik ijlde naar beneden,
maar noch in het groot salon, noch in de ‘ladies-parlor’, noch in de gangen van de
slaapkajuiten was er het minste spoor van de Dood te vinden. Ontmoedigd kwam ik
weer op 't dek en ik begon juist op neerslachtige toon de slechte uitslag van mijn
onderzoek aan mijn vriend te vertellen, toen deze mij door hevige, doch stille gebaren
't stilzwijgen gebood. Terzelfder tijd wenkte hij mij driftig bij zich.
Hij was enige stappen van plaats veranderd en stond nu, bewegingloos, nevens de
kooi van de kapitein, juist tussen de twee eerste reddingschuitjes. Geen spier van
zijn aangezicht noch van zijn lichaam verroerde, enkel zijn hoofd scheen van tussen
zijn opgestoken schouders vooruit te willen springen, terwijl zijn zwarte, hardnekkig
saamgefronste wenkbrauwen het toppunt van zijn schier pijnlijke nieuwsgierigheid
verrieden. Hij vatte koortsig mijn hand toen ik bij hem was, duwde die herhaaldelijk
en hevig, en fluisterde, enkel door het halsstarrige van zijn aanblik het voorwerp van
zijn belangstelling aanduidend:
- Dáár staan ze.
Daar stonden ze, inderdaad. Schier heel en gans achter een der schuitjes verborgen,
de ellebogen op de balustrade geleund, het bovenlijf erop gesteund en over het water
geheld. Wij trokken ons een weinig achteruit nevens het tweede schuitje. - Hij maakt
zijn liefdesverklaring, vezelde mijn vriend.
- Ja, fluisterde ik. En in de vale maneschijn, bekeken wij elkaar, zeer bleek van
aangezicht, met ronde, zwarte ogen. Zachtjes, in het gewoel der heen en weer
wandelende pas-
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sagiers, en bij 't geluid der koorzangen in 't tussendek kwamen wij opnieuw een halve
stap nader.
O, ja, geen twijfel, hij maakte zijn verklaring. Hij had zich nog dichter bij 't meisje
gedrongen en zijn gele overjas, zijn bleekgeel petje, gans zijn lichtgekleurd personage,
die de maneglans nog bleker maakte, scheen tot haar over te buigen, naar haar te
nijgen, terwijl zij zelf, de slanke lichaamsvormen duidelijk afgetekend in haar somber
kleed, en de kin op de handpalm gesteund, ernstig, met een oog waarin het manelicht
een weerglans lei, in de verte vóór zich heen bleef staren, door zijn woorden in
gedachten weggevoerd.
- Wat mag hij haar toch zeggen? ontsnapte het mij stil.
- Komaan, komaan, murmelde mijn vriend, mij bij de mouw wegtrekkend, als
vreesde hij dat het. geringste alarm het koppel mocht verdrijven. En hij vatte mijn
arm, sloot die tegen zijn zijde, stil juichend:
- Komaan, zeg ik, laat ons een wandelingetje maken op het dek.
Met gejaagdheid vermengden wij ons in de woelende drom. Wij gingen tot aan
het roer van 't schip, bewonderden de maneschijn, de sterrenhemel, de pracht van de
stil ruisende zee. Wij luisterden naar het gezang van de landverhuizers in het tussendek
en mijn vriend deed mij bemerken hoe dromerig en poëtisch het in die heerlijke nacht
weergalmde. Hij had een paar maanden tevoren de Tiroler Alpen bezocht en hij
bevestigde met geestdrift dat die liederen hem geheel en al deze mooie landstreek
herinnerden. Het was, zei hij, als rezen de bergen daar in de zee voor hem op, de
bergen met hun gletschers en hun wouden, met hun klingelende belletjes van de
koeien en hun op de doedelzak spelende herders. Daarna traden wij een ogenblik de
‘smoking-room’ binnen om verse sigaren aan te steken en als vanzelf dan, zwijgend,
op de tippen van onze schoenen, kwamen wij weer naar voren en hielden stil recht
tegenover 't kooitje van de kapitein, tussen de twee eerste reddingschuitjes.
Zij stonden er nog steeds, achter het eerste schuitje, in dezelfde houding als wij
hen gelaten hadden. Alleen was het nu de jonge juffer die sprak, zonder dat wij echter
iets van haar gezegden konden begrijpen; en 't was de Dood die luisterde,
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met open mond en ogen, in een hoffelijke, half gebogen houding, als om geen enkele
syllabe te laten ontsnappen, en met een nog zottere uitdrukking dan ooit op zijn
gelaat, zonder dat men evenzo bepalen kon, of het iets aangenaams of iets mishagends
was, dat hij zo angstig aanhoorde.
Doodstil, zonder een woord, weken wij nogmaals achteruit. En ditmaal gingen
wij tot op de voorplecht van het schip, tot op de voorsteven, dáár waar de boegspriet,
als een gepointeerde pijl boven de zee vooruitspringt en waar de vigie, met zijn horen
in bandelier de wacht houdt, om alles te bespieden wat er vóór hem heen op 't water
kan verschijnen. - Ziet ge wel, verklaarde mijn vriend, - schepen met een boegspriet
zijn veiliger dan die welke er geen hebben, omdat, in geval van collisie, de eerste en
machtigste schok daarop gebroken wordt.
Ik knikte, als verdwaasd, toestemmend met het hoofd, zonder bepaald te weten of
ik zijn gezegde wel begrepen had. En, zonder daar verder op aan te dringen, keerden
wij ons werktuiglijk om en kwamen op het dek van de eerste klas terug. Toen wij
omzichtig, als dieven, de kajuit van de kapitein voorbijslopen en een schichtige blik
achter het eerste schuitje wierpen, bleven wij, als met lamheid geslagen, ter plaats
genageld staan de plek was ledig; de Dood en zijn gezellin waren beiden verdwenen.
Vruchteloos zochten wij hen nog, gedurende meer dan een uur, te allen kante op.
Zij bleven weg, zij hielden zich schuil, wellicht te diep ontsteld om nog die avond
in 't publiek te komen, en door de behoefte overweldigd in eenzaamheid en stilte de
plechtige gebeurtenissen van de dag te herdenken. Lang, ongewoon lang bleven mijn
vriend en ik die nacht het dek bewandelen. De maan, verhelderd en verkleind, was
hoog, in de donkerblauwe sterrenhemel opgerezen en haar rond, vriendelijk
aangezicht, gans schuins gekeerd, scheen daar in stilte te glimlachen, als dat van een
oude grootmoeder, die nog aan aardige, lang vervlogen jeugdherinneringen denkt.
Stil was het steeds op de zee en rustig op het schip. De landverhuizers waren slapen
en op het bovendek ontwaarde men slechts nog de donkere silhouetten van zeldzame
heren, die, stilzwijgend in de verlaten zetels van de dames uitge-
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strekt, wellustig de laatste sigaar van de dag rookten. Men hoorde niets meer dan het
machtig-dof en regelmatig gegons van de stoommachine, en ieder kwartier het
driemaal herhaalde bim-bam... bim-bam... bim-bam der door de officier van de wacht
in beweging gebrachte bel, wat de vigie op de voorplecht beantwoordde met zijn
zonderling en indrukwekkend ‘all's well!’... ‘all's well!’... dat traag, onduidelijk en
ver, schier klagend geroep, dat uit de schoot van de zee zelf schijnt te stijgen.
Wij alleen gingen steeds voort in cadans op het schip en onze samenspraak was
ernstig gemoedelijk, zoals ze nog nooit geweest was. Wij spraken van de
onsterfelijkheid der ziel en de veelheid der werelden, van de noodlottige wetten der
wederzijdse attractie, van de comparatieve invloed der platonische en der zinnelijke
liefde op het menselijk wezen. Mijn vriend bevestigde dat het schouwspel van de
grootse oceaan opzettelijk door de Schepper de mens ten toon gegeven werd, om
hem zijn nietigheid te doen gevoelen en ik, van mijn kant, maakte een redevoering
over het kleingeestige en bespottelijke van onze driften, tegenover de onherroepelijke
besluiten van de Natuur. Om één uur, eindelijk, gingen wij slapen. De naam van de
Dood werd niet meer uitgesproken, maar onze ingetogen houding en de lange,
stilzwijgende, driemaal herhaalde handgreep, die wij bij het afscheidnemen wisselden,
verrieden genoeg waarvan onze harten vervuld waren.

VII
De volgende morgen, van vóór zes uur, waren wij op het dek. Gedurende de nacht
was een meer en meer hevig wordende wind opgestegen en voor de eerste maal sinds
het begin van de reis was de lucht donkergrijs gekleurd en maakte het schip onstuimige
bewegingen, een soort van kolossaal groeten op en neer, nu en dan gepaard aan een
gemaniëreerde wringing rechts en links, als had het aan de zee zekere plichtplegingen
te volbrengen om voort te mogen varen. Van tijd tot tijd zond deze, als tot vermaning,
een reusachtige baar aan boord, die
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gedeeltelijk in een stofregen opgelost, de ganse lengte van het dek afveegde, en reeds,
voorzichtigheidshalve, was de vigie; op de fokkemast, in zijn zogenoemde
‘monkey-bridge’ gehesen en er met een kloeke gordel om 't lijf in vastgebonden. Wij
begrijpen terstond dat schier niemand, die morgen, op het dek zou verschijnen; ook,
zodra de ‘tamtam’ voor het ontbijt weergalmde, daalden wij neer in 't salon.
Tot onze grote verwondering constateerden wij dat er schier niemand aan de dis
ontbrak. Gewoonlijk, zodra het schip een weinig op en neer gaat, worden een aantal
reizigers, meest dames, zeeziek; maar ditmaal hadden zij bepaald een lange tijd
schoon weer gehad om zich aan de zeereis te gewennen. Ook, behalve een vijftal
ladies, die gestadig, van in hun bedden, de elektrische belletjes van het salon in
beweging brachten, om stewards en stewardesses bij zich te roepen, was het
gezelschap volledig.
Volledig!... Toch niet!...
Tussen twee ladies, recht tegenover de plaats waar het mooi juffertje met haar
familie zat, was een ledige, gapende ruimte de plaats van de Dood was onbezet!
Het spreekt vanzelf welke teleurstelling, gemengd met verslagenheid, zulks bij
mijn vriend en mij verwekte. Wij hadden reeds, zo nauwkeurig als de beleefdheid
het toeliet, doch zonder uitslag, het meisje bekeken, om op haar aangezicht de indruk
van hetgeen de vorige avond gebeurd was te ontdekken en wij wachtten angstig naar
de verschijning van de Dood en zijn confrontatie met zijn beminde, om uit onze
kwellende onzekerheid te geraken. En, neen, de Dood verscheen niet. Hij was daar
steeds van de eersten; wij hadden hem daar elke dag gezien, zich in zijn zetel
bewegend om de hem omringende dames van allerlei dingen te bedienen, tot zover
dat een van de passagiers, die in zijn nabijheid zat, hem reeds schertsend, onder
gezellen, de beste steward van het schip geheten had; en nu bleef die plaats daar zo
akelig gapend ledig, als had een onheil over de Dood gewoed.
Tot het laatste ogenblik hoopten wij nog. Wie weet? Misschien had hij zich
verslapen, na de emoties van de nacht? En wij luisterden, ons eigen eten op onze
borden onaangeroerd latend, met gapende ogen en monden, en keken weldra on-
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beschaamd in de ogen van 't mooi meisje, telkenmale een van de omringende dames,
verbaasd en op haar ongemak die morgen de voorkomende zorgen van de levendige
Dood te moeten derven, met een soort van komische bekommering vroeg:
- Maar what's the matter? Waar blijft Mister Irwine! Is hij wellicht ziek?
Doch niemand kon een voldoende antwoord geven en het aangezicht van het mooi
juffertje bleef volkomen ondoorgrondelijk. Het maal was geëindigd en, verslagen,
verlieten wij het salon, zonder van verre noch van bij te weten wat er met de Dood
gebeurd was.
Wij trokken in de ‘smoking-room’ en bleven er, onthutst en sprakeloos, een lange
poos elkaar aanstaren.
- Zijn we daar! zijn we daar! zuchtte eindelijk, op onvertolkbaar komische toon,
mijn vriend. En eensklaps, driftig, alsof een schielijke openbaring hem door 't brein
schoot:
- O! hij moet zeeziek zijn! het kan niet anders! En stiller, met een hoofdschudding:
- Hoe spijtig toch! hoe spijtig!
Op mijn beurt schudde ik 't hoofd; ik deelde zijn geestdrift niet.
Ik weet niet wat ik zeggen zou, ik weet het niet, antwoordde ik eindelijk, vol
kommer. En ook aan een ingeving gehoorzamend:
- Willen we beneden in de slaapkajuiten gaan, stelde ik voor, - en de stewards
ondervragen?
Wij daalden de trappen af, volgden de lange, smalle gangetjes, tussen de kooien.
En, de eerste steward die wij ontwaarden, een kleine, magere, bleke jongen, met
helderblauwe ogen en een klein, zwart snorbaardje, die haastig en opzij gebogen om,
in de helling van het schip, zijn evenwicht te houden in onze richting afgestapt kwam,
het woord toesturend:
- Zeg, steward, vroegen wij - bedient gij de kajuit waar Mister Irwine slaapt?
- Yes, Sir, antwoordde hij, schuins stilhoudend en ons met zijn heldere, tevens
stoute en dwaze oogjes bekijkend.
- Hebt gij hem deze morgen gezien? herhaalde mijn vriend.
- Yes, Sir.
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- Was hij zeeziek?
- That can not tell you, Sir, klonk het beslissend antwoord. En, met een ‘excuse
me’ drong hij tussen ons heen en was schuins weg.
Meer en meer onthutst keerden wij op onze schreden terug; en met nog vergrote
gejaagdheid wachtten wij naar de middaglunch. Maar, stom van verslagenheid zagen
wij deze eindigen, zonder dat de Dood evenzo verscheen. De avond kwam, het
diner-uur en nogmaals geen Dood.
Het was niet meer om langer uit te staan. Wij hadden ook schier nog van heel de
dag niet gegeten en de nacht lag vóór ons, akelig en onbekend. Wij waren radeloos,
toen mijn vriend, aan ik weet niet welke ingeving gehoorzamend, eensklaps naar de
dokter van het schip, die juist voorbijging, ijlde, er een ogenblik ernstig en dringend
tegen sprak en er eindelijk mee bij mij kwam, met de woorden:
- Dokter, mag ik u mijn vriend meneer B. voorstellen?
Ik stond op, wij drukten elkaar de hand, met het onvermijdbaar ‘gelukkig kennis
te maken’ op de lippen, en de schipsgeneesheer zette zich tussen ons neer. Het was
een kolos van meer dan zes voet hoog, met een schoon, mat, schier al te regelmatig
aangezicht, gitzwart van haar, van baard en ogen. Evenals alle andere bedienden van
het schip droeg hij een uniform: een zwarte broek, een donkerblauw wambuis en een
donkerblauwe pet, met twee vergulde en één zilveren bandjes versierd. Mijn vriend
had dadelijk, te zijner eer, een fles champagne besteld en toen wij getikt en gedronken
hadden begon het gesprek:
- Welnu, dokter, wat nieuws!
- Oh! ik ken er geen, antwoordde de reus luchtig, met een ophaling van de
schouders.
- Hebt ge veel zieken aan boord?
- Bah! zo en zo; een stuk of vier, in derde, sprak de dokter, geringschattend.
- En geen in eerste? hernam mijn vriend.
- Neen, geen; anders niets dan enige dames die mij embêteren met hun zeeziekte,
riep hij eensklaps hevig - en de toon waarop hij dit krachtig woord uitboezemde
scheen van niet weinig herhaalde redens van misnoegdheid te getuigen, -
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maar, dat telt niet.
Mijn vriend, glimlachend, bleef een poos stilzwijgend, hij schonk het geledigde
glas van de dokter terug vol. Hij vulde ook geheel de onze en eindelijk, de fles
neerzettend:
- Ik dacht nochtans, voer hij trager voort, - dat er een zieke was in eerste, Mister
Irwine...
De reusachtige arts fronste zijn wenkbrauwen samen. De rechterhand doelloos
aan zijn beker, waarop hij 't oog gevestigd hield, scheen hij in zijn geheugen te
zoeken.
- Irwine,... Irwine... herhaalde hij, traag en ontkennend het hoofd schuddend.
- Ja, ge weet wel, die jonge heer, die zo dikwijls met de dames wandelt, verklaarde
mijn vriend.
- O! die zot daar met zijn gele kleren! riep eensklaps de geneesheer uit. - Wel, ik
weet niet of hij ziek is, want hij heeft mij niet doen roepen, maar er moet hem toch
iets schorten, een van de stewards zei mij deze morgen, dat hij hem wenend op de
sponde van zijn bed had vinden zitten.
't Was als een donderslag. Ik zag mijn vriend verbleken en ik voelde aan het
kloppen van mijn hart, dat ook mijn ontsteltenis op mijn aangezicht moest leesbaar
zijn. Wij bekeken elkaar een stond, zonder een woord te kunnen spreken en 't was
de dokter zelf, die, verbaasd over onze schielijke emotie, ons na een korte aarzeling,
met een soort van schaamteblos vroeg:
- Is die heer... wellicht een lid van uw familie... of een goede kennis!...
- O neen neen, volstrekt niet! haastte zich mijn vriend te antwoorden. - Wij vragen
dit enkel uit nieuwsgierigheid, omdat wij een zeker... belang in hem stellen, voegde
hij er schijnheilig glimlachend bij en haastig nu, om aan 't gesprek een andere richting
te geven.
- Denkt ge niet, dokter, dat wij dinsdagavond in New-York zullen aankomen?
vroeg hij. - Mijn vriend wil mij niet geloven als ik hem verzeker dat wij er zonder
grote tegenspoed dinsdagavond zullen zijn.
- Waarom niet? Ik ben overtuigd, dat wij er zullen zijn, antwoordde de dokter, mij
met een zekere verwondering aanstarend. En, met die obsessie van de gewone
zeereizigers
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om gestadig de nog af te leggen weg te berekenen:
- Wij hebben enkel 950 mijlen weg meer te doen en het is nog maar zaterdagavond,
voegde hij er beslissend bij. Met krachtsinspanning om mijn ernst te behouden veinsde
ik mij overtuigd, terwijl mijn vriend, van zijn kant, om zich een houding te geven,
het laatste van de fles in het glas van de dokter uitschonk.
Maar, zonder het te weten, hadden wij deze zijn stokpaardje doen bestijgen en nu
begon hij ons, een weinig door de drank verwarmd, met lange uitleggingen, de
gebeurtenissen van een voorgaande reis te vertellen, toen een steward in het salon
verscheen en, met de pet in de hand, beweeg- en sprakeloos wachtend achter de rug
van de dokter bleef staan.
Deze schielijk wrevelig, onderbrak zich, wendde 't hoofd om, staarde strak de
jongen aan.
- Moet ge mij hebben, Jim? vroeg hij.
De steward boog een weinig neer en sprak enige stonden in stilte tegen de
geneesheer, wiens gelaat naarmate versomberde.
- Sacredie! wanneer zal dat eens eindigen met die onpasselijkheid van de wijven!
bromde hij woedend en luid, eensklaps alle eerbied verliezend. Maar hij bedaarde
dadelijk, hij keerde zich, enkel nog wrevelig, tot ons om met de wrokkend schimpende
woorden:
- Pardon, mijnheren, ik moet u verlaten, een lady is onpasselijk, ik moet die lady
gaan verzorgen.
Hij dronk zijn glas ledig, stond recht, zette zijn gegalonneerde pet op't hoofd,
drukte ons de hand en verliet, groot en kloek als een boom, op de hielen van de kleine
steward, het salon.
Een lange poos nadat hij vertrokken was, bleven mijn vriend en ik sprakeloos
elkaar aanstaren. Het was alsof we met geen woorden de gevoelens konden uitdrukken
die ons hart bestormden. Ik zag enkel mijn vriends ogen met ongewone kracht
schitteren; en hij was het, die het woord, dat op beider tongen lag, uitte.
- Een blauwtje, mens! een blauwtje! de Dood van Ieperen heeft een blauwtje
gelopen!
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VIII
Het is ons steeds onmogelijk geweest, zelfs in verbeelding, de gevoelens die de Dood
in die tijd overweldigen moesten, nauwkeurig te beseffen, maar die laatste dagen
van de zeereis zijn stellig voor hem een lang martelaarschap geweest.
De zondagmorgen, na het ontbijt, verscheen hij eindelijk op het dek. Hij zag er
verschrikkelijk geel uit, maar een uitdrukking van grote deftigheid bedekte zijn gelaat.
En aan degenen, die hem kwamen vragen wat hem geschort had, vertelde hij op stille,
ernstige, gedempte toon de gebeurtenis: een kwaal, een soort van verkoudheid, die
hij vroeger, vóór jaren, na een bokspartij in de Manhattan Athletic Club opgedaan
had en waarvan de gevolgen hem zo nog van tijd tot tijd, zonder de minste vermaning,
voor enige dagen neervelden. Wij, mijn vriend en ik, verloren hem uit 't oog niet
meer, sloegen hem gade gelijk rovers, die een schat bewaken. Wij bemerkten dadelijk
dat al zijn vroegere betrekkingen met het mooimeisje volkomen onderbroken waren.
Hij zelf scheen haar te vermijden en zij stuurde hem ook het woord niet meer toe,
bekeek hem niet meer, handelde en deed alsof hij op het schip niet meer bestond.
Ook de oudere dame, de chimpansee, die met haar puisten en die met haar wijnvlek
keerden hem, als waren zij allen tot dit einde met elkander afgesproken geweest,
bepaald de rug toe; en toen zag men dit ongehoord en ongelooflijk iets: de Dood van
leperen die met geen enkele dame meer wandelde; de Dood, die bleekgeel in zijn
gele kleren, gans alleen naar de zee stond te starogen, de Dood die eenzaam, in een
hoek van het salon, een boek zat te doorbladeren.
Ja, die laatste dagen van de reis moeten afschuwelijk geweest zijn; en, wat zijn
gevoel van akeligheid nog vergroten moest, was het weer. De storm had zich in een
koude regen opgelost, die de reizigers van het dek verdreef, en daarop volgden een
dag en een nacht ondoordringbare mist, gedurende welke de alarmfluit onophoudend,
bij gelijke tussenpozen, als een hartscheurende noodkreet, haar vreselijk en naar
gebrul liet horen.
Alleman, op 't schip, onderging een indruk, voelde een
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huivering van ongemak en treurnis; en 't was oprecht een wonder, dat wij, mijn vriend
en ik, ondanks alles en zonder dat we zelfs wisten waarom, zo opgeruimd en
levenslustig bleven. De maandagnamiddag, gedurende het ergste van 't slecht weer,
wilde mijn vriend volstrekt met mij een hele reeks duo's zingen.
De dinsdagavond om zes uur zagen wij eindelijk, zoals de dokter het voorspeld
had, de eerste verre lichten aan de kusten. De lucht was opgeklaard, de reizigers van
eerste en tweede klas, nagenoeg al Amerikanen, wandelden jubelend op 't bovendek,
terwijl de landverhuizers in het tussendek, zingend en schreeuwend, als mieren in
een nest krioelden. Een algemene verbroedering opende de harten, men toonde zich
aan elkaar de trapsgewijze in 't zicht komende punten Fire Island, Coney Island,
Sandy Hook; 't gerucht liep rond dat men misschien dezelfde avond zou aanlanden.
Maar mijn vriend en ik, diep onverschillig aan gans dat vreemde tafereel, hadden
slechts ogen en oren voor de Dood. Zou hij haar niet meer aanspreken? Zou hij geen
laatste poging tot verzoening aanwenden? Zou hij haar voor altijd verlaten, zonder
haar vaarwel te zeggen? Wij volgden hem in de schemering tussen de groepen, wij
bleven stilstaan waar hij stond, wij keken naar de punten, die zijn aandacht schenen
op te wekken. Evenals al de reizigers had hij zich, in het vooruitzicht van de mogelijke
landing ietwat op zijn best gekleed en, tot onze stomme verbazing, bemerkten wij
dat ook deze kleren, met min of meer schakeringen, alle de gele kleur herinnerden,
dat zijn broek, zijn jas en zelfs zijn hoed tot deze tint behoorden, terwijl alleen zijn
schoenen, als gold het een rouwgewaad, gitzwart op al dat bleek afstaken. Doch
neen, hij sprak haar niet meer aan, noch maakte een poging om nog tot haar te naderen.
Hij drentelde alleen en verloren over 't dek, en op zijn doodkleurig gelaat stond de
stempel van zijn vreselijke smart te lezen.
Om zeven uur voeren wij de vuurtoren van Sandy Hook voorbij. Al de reizigers
liepen gejaagd in de schemering heen en weer; meer en meer driftige redetwisten
grepen plaats of men, ja of neen, de haven nog zou binnenvaren. Het schip had
aanzienlijk zijn vaart vertraagd en langs beide kanten
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zagen wij nu de kusten: wij dreven door de zogenoemde ‘narrows:’ steile, sombere,
met ontelbare en rijkkleurige lichtjes bezaaide rotsen. En steeds geestdriftiger liepen
de Amerikanen rond, elkander de voorbijzwevende plaatsen noemend. Eensklaps
hield de stoomboot stil en liet zij een oorverscheurend, driemaal herhaald gefluit
horen. Wij waren voor de quarantaine gekomen en het schip riep, als naar gewoonte,
de Amerikaanse dokter aan boord. - Zou hij nog willen komen, nu de zon onder is?
was de algemene, angstige vraag. Het schip, als had het dezelfde onrust gevoeld,
herhaalde nogmaals zijn geroep en eindelijk zagen wij een lichtje, boven een ruisende,
sombere gedaante de linkeroever verlaten en tot ons naderen. Een luid hoezee!
weerklonk. Het klein stoombootje kwam zich als een nootschelp, nevens ons
reusachtig vaartuig leggen en de Amerikaanse dokter, door handgeklap begroet, klom
langs de steile, neerhangende touwladder, aan boord. Na ruim een kwartier
tijdsverloop steeg hij het laddertje weer af, de nootschelp verliet ons stuurboord en
langzaam stoomden wij weer voort, de haven in.
Duizenden en duizenden lichten, enkele bewegingloos aan de oevers, andere
zwevend, komend en verdwijnend op het water, blonken nu in de duistere nacht om
ons heen, terwijl gans in de achtergrond, een kolossale, eenvormige klaarte de hele
horizon verhelderde, de nevelige klaarte van de grote stad, vergelijkbaar aan een
verre, reusachtige brand of aan de reeds mistige naschijn van een prachtige
zonsondergang. Weldra bevonden wij ons als te midden een oceaan van lichten. Er
waren er van alle kleur: rode, blauwe, groene, gele, oranjekleurige, enkele steeds
onbeweeglijk, andere steeds zwevend, met hun weerglans in het water, terwijl links,
zeer hoog, het majestueus standbeeld der Vrijheid haar overgrote, brandende
elektrische toorts ten hemel opstak. En een aangroeiend gedruis, een onophoudend
gehuil van stoomfluiten vermengde zich van lieverlede duidelijker in die orgie van
klaarte die nu, als met een vloed van toverglans, de baai bestroomde. Rechts op
ongeveer twee mijlen afstand, rezen sombere silhouetten van ongemeen hoge
gebouwen met ontelbare verlichte vensters: de eerste huizen van New-York.
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Opnieuw had de stoomboot fluitend stilgehouden; en thans liet zij ook, door haar
geopende veiligheidskleppen, haar overtollige stoom vliegen, een donderend, krakend
gedruis, dat alle geluiden van samenspraken en zelfs van geschreeuwen domineerde.
Langzaam draaide het schip zich half om; en nu eerst bemerkten wij hoe dicht wij
bij de linkeroever waren. Een reusachtig gebouw, met hooggewelfd, boogvormig
dak, rees daar, steeds ogenziens vergrotend, en ver in het water vooruitspringend in
de klaarte van een aantal elektrische lichten op; en, op een lange, smalle kade daarvoor
wemelde en krioelde een sombere massa roepend en juichend volk. Wij naderden.
Allen, thans langs stuurboord opeengepropt, zagen wij de afstand tussen ons en de
oever steeds verminderen. Enkele aangezichten tekenden er zich reeds duidelijk, met
open monden en glinsterende ogen, in de schittering van de elektrische lampen af,
witte zakdoeken wuifden, zwarte hoeden werden geschud en gezwaaid, hier en daar
prijkte een bloementuil in opgeheven handen, namen werden driftig ondervragend
uitgeroepen, korte, vlugge samenspraken: - Hoe gaat 't? Goed! - Hebt ge ruwe zee
gehad? Ja. - Hoe is 't met vader? met moeder? met zuster? weerklonken; en steeds
luider en luider steeg ook het lawaai op het schip, waar men nu insgelijks met hoeden
en zakdoeken zwaaide, terwijl de kapitein en de officieren van op hun bruggetje,
beurtelings fluitend of luidkeels, met onophoudende vloeken, bevelen uitschreeuwden,
onmachtig om met hun stemmen het gedruis te overheersen. Eindelijk werd een
armdik touw geworpen, waarmee men het schip aan een der kolossale staken van de
kaai vastmaakte; en langzaam alsdan, met een zwierige, zeer gracieuze beweging,
draaide de stoomboot zich geheel en was zij aan wal. Luide hoezees! weerklonken,
een houten brug werd op het dek gehesen en aan bakboord vastgemaakt, en de
reizigers donderden beneden, in de armen van verwanten en van vrienden.
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IX
Het ogenblik was solemneel.... Koffers en valiezen waren door de tolbeambten
onderzocht en getekend; de reizigers gingen vertrekken, wellicht voor eeuwig
afscheidnemen.
Mijn vriend en ik, tegen een hoge stapel kisten geleund, sloegen het schouwspel
gade.
De grootste bedrijvigheid heerste in de helder verlichte loods heren kwamen
buigend en groetend, met ontbloot hoofd de hand van dames drukken; lange, herhaalde
‘good-byes’ weerklonken; kleine kinderen huppelden wispelturig in 't rond; soms
smolt een juichtoon weg in een zucht, een glimlach in een traan, dit alles gestoord
en overheerst door het gedruis van ontelbare arbeiders, die, lopend en schreeuwend,
hele stapels koffers, kisten en balen wegvoerden en sleurden, terwijl de landverhuizers,
nu allen langs bakboord op de stoomboot ineengeperst, en als dieren daar
tegengehouden, dit alles stom, met ronde ogen en gapende monden aanstaarden. En
een aangroeiende bedwelming maakte zich van ons meester, een soort van weemoed,
gepaard aan een gevoel van verlatenheid, greep ons, midden al die woeling, aan het
hart; de beweging, de geroepen, de vaarwels, alles om ons heen verzwond als in een
nevel, waarin zich verre, gans verre, welbekende wezens, oorden en herinneringen,
gemoedelijk aftekenden.
Een doffe kreet, door mijn vriend geslaakt, trok ons beiden uit onze mijmeringen.
Wij schudden ons, alsof wij uit een nare droom ontwaakten, en, met nog
verwilderde, verdwaasde ogen, aanstaarden wij een onvergeetbaar tafereel.
Niet meer dan vijf stappen van ons stond een kleine, welbekende, vaarwels
verwisselende groep, de veertigjarige, gezette dame, omringd van haar vier jonge
gezellinnen, en van de Dood!
Ja!... van de Dood!
Hij had, tenslotte, aan de bekoring niet kunnen weerstaan, hij had de teerbeminde
nog eens van nabij willen zien, nog eens met haar willen spreken, vooraleer haar
voor eeuwig te verlaten. En daar stond hij nu, hij hield zijn bleekgeel hoedje
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tussen zijn vinger, hij boog, hij groette, hij drukte glimlachend de handen. Maar hij
sprak niet, hij kon niet, zijn zotte ogen draaiden in zijn hoofd, hij was te zeer, te
schrikkelijk ontroerd.
De dames, door het gejoel verstrooid en een weinig verbluft, onthaalden hem
nochtans niet onvriendelijk, groetten hem met beleefde, glimlachende
onverschilligheid, schenen tevens hun vroegere intimiteit en de onlangs ontstane
koelheid vergeten te hebben. Maar hij, de Dood, kon zijn ontsteltenis niet verbergen;
zijn mond, die glimlachen wilde, trok in afschuwelijke plooien, zijn ogen draaiden
zotter en zotter in hun holten, terwijl hij, met een uitdrukking van zwijgende, hopeloze
smeking, de koude, onverbiddelijke Dulcinee aanstaarde. Hij maakte een beweging
als om weg te gaan, maar hij kon niet, door zijn ontzetting ter plaats genageld; en
zijn houding werd belachelijk tot een graad dat hij zelf het gevoelde, toen hij
eensklaps, instinctmatig, zonder te weten wat hij deed, en enkel door zijn aard van
ongeneesbare dommerik overweldigd, opnieuw tot de deftige dame naderde, een
buiging maakte en, als ware hij nog op het schip geweest, haar de arm aanbood, met
de thans duidelijk klinkende woorden:
- Mevrouw, zoudt ge niet, terwijl ge toch naar uw koffers wachten moet, een
wandelingetje maken?
Dit was het einde. Mijn vriend en ik keerden ons beiden om, vluchtten weg, kropen
achter de stapel kisten, kronkelden er ons van 't schaterlachen. Wij waren als gekken,
wij sloegen met de vuisten op de kisten, wij beten in onze zakdoeken, tranen rolden
uit onze ogen, onze aangezichten waren purper, gezwollen, afschuwelijk.
Mijn vriend, de eerste, kwam tot een staat van betrekkelijke deftigheid terug. Hij
rees op, veegde de lachtranen van zijn wangen, vroeg haastig, terwijl hij met de hand
in de binnenzak van zijn wambuis ging.
- Uw kaartje, Buysse! uw kaartje!
- Mijn kaartje! riep ik verwonderd; -waarom mijn kaartje?
- Geef mij uw kaartje, zeg ik; haast u, herhaalde hij dringender, ook het zijne te
voorschijn halend.
Ik gaf het hem, werktuiglijk, zonder te begrijpen wat hij doen wilde. Hij liep ermee
weg.
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Stom van verbazing zag ik er hem recht mee naar de Dood gaan.
- Mijnheer, mag ik u een grote gunst vragen? hoorde ik hem duidelijk zeggen.
De Dood, wiens invitatie tot wandelen door de dame van de hand gewezen was
en die, als duizelig onder de slag opzij was geweken, aanstaarde gapend en onnozel
mijn vriend.
- Mag ik u, herhaalde deze buigend, - tot vriendelijke herinnering aan onze
gezamenlijke zeereis het kaartje van mijn vriend en het mijne aanbieden en u, in
vergelding, het uwe vragen?
En hij dorst er deze vreselijke snoeverij bijvoegen, terwijl de dames, op enkele
passen afstand, hen beiden gadesloegen:
- Wij hebben u gestadig... opgezocht, om met u nadere kennis te maken, maar de
gelegenheid... uw kostbare tijd... uw...
Ik vluchtte weerom weg, ik kroop achter mijn kisten, ik dacht te moeten roepen
van 't lachen.
Na een paar minuten kwam mijn vriend terug.
- Ziedaar, sprak hij zenuwachtig, mij een kaartje overhandigend.
Het was een klein, koket vierkantje, verguld op snee, welriekend, met omgevouwen
hoekje. Het droeg in mooie, grillige, dwarsgedrukte litografie, het opschrift:

Ik vloog mijn vriend aan de hals, ik drukte hem herhaaldelijk de beide handen en
dan, ontroerd en bevend van dankbaarheid verborg ik, met schier moederlijke zorgen,
het kaartje in mijn portefeuille.
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Ik heb het bewaard en laten encadreren, het hangt in mijn kamer, aan de muur, midden
andere curiositeiten, als een herinnering van een der merkwaardigste dommeriken,
die ik ooit op mijn reizen ontmoet heb.
New-York, november 1891.
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Hongerlijder!
Het stormde...
De wind blies uit 't zuidwesten en van het uiteinde van de horizon, onder de lage
loodkleurige hemel, die chaotische, snel voortvluchtende massa's wolken bij
tussenpozen nog verduisterden, kwamen de baren grauw, woest, schuimend en in
een soort van stofregen gehuld, onophoudend, als gold het een gevecht, ruisend en
huilend tegen ons stuurboord aangerukt.
De pakketboot, hevig opzij geheld, stoomde bruisend voort. Soms scheen zij op
een berg te stijgen en fier de kop boven de vechtende chaos van schuim en water uit
te steken; soms plonsde zij de diepte in, als machteloos, versmoord en verwonnen
door de overweldigende vloed. En altijd, onophoudelijk, sprongen de baren de ene
na de andere over haar regeling, overstroomden haar tussendek, wipten op het
bovendek, tot op het bruggetje van de kapitein en zelfs tot op de twee grote gele
schouwen, die hun zwarte rook schier pijlrecht naar beneden sloegen, terwijl de
orkaan, in de trillende masten, in de sidderende touwen een geluid verwekte, als dat
van een duizendtal terzelfder tijd en aanhoudend luidkeels huilende monden.
Weinig of geen passagiers op het dek. Velen waren zeeziek, en zij, die aan de
kwaal ontsnapten, bleven voor de kou en het slechte weer binnen. De vigie stond,
als naar gewoonte wanneer er gevaar is, in zijn zogenoemde ‘monkeybridge’1. op de
voormast vastgebonden; nu en dan liepen enkele, in waterdichte wambuizen en
hoeden verborgen matrozen, haastig en waggelend, met opgestoken schouders voorbij,
en enkel op het, tussendek, langs bakboord, beveiligd door 't salon van

1.

monkeybridge: apenbrug.
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eerste klas waar men op dat ogenblik dineerde, hield zich een groep van een twintigtal
landverhuizers van beide geslachten tegen regen en storm bevrijd.
Wij hoorden ze, van in de eetzaal, kouten, schertsen, lachen. Bij tussenpozen zagen
wij er enkelen voorbij de open deur van het salon, die op het dek van derde klas
uitkomt, passeren, terwijl ook, van tijd tot tijd, een bleek en uitgemergeld hoofd voor
een der ronde venstertjes verscheen, een hoofd met neergetrokken pet en
verwaarloosde haren, en grote, hunkerende ogen, die de toer van de rijk getooide en
bediende tafels maakten.
Op een gegeven ogenblik ontstond er daar een soort van worsteling. Luide stemmen
klonken verward, een getrappel van voeten greep plaats, en schielijk werd de ganse
kudde door een paar bedienden achteruitgedreven, terwijl een matroos, met een
bezem en een emmer water in de hand, haastig aangelo en kwam. Op zee, waar het
leven zo eentonig is, verweken de minste gebeurtenissen een grote nieuwsgierigheid.
Ik had gedaan met eten, rees van mijn zitplaats op en ging eens zien.
Ik begreep dadelijk wat er geschied was. Een van de landverhuizers had dáár, juist
vóór de ingangdeur van het salon, een aanval van zeeziekte gekregen; en de bedienden,
de ongesteldheid van een enkele op al de anderen wrekend, hadden de hele bende in
de storm en in de regen weggejaagd, terwijl de matroos met zijn emmer en zijn
bezem, spoedig de sporen van de kwaal deed verdwijnen, opdat de passagiers van
eerste, indien het lukte dat zij langs daar het hoofd uitstaken, dit walgelijk toneel niet
zouden zien. Terstond ook had men, aan de beide uiteinden van het salon, twee sterke,
aan de regeling vastgemaakte touwen gespannen, die de landverhuizers niet meer
mochten overschrijden. De matroos met zijn emmer verdween en een steward van
eerste klas, in kort wambuis met vergulde knopen, in witte das en hoogblauw petje,
met verzilverd bandje, bleef daar, door de maître d'hôtel aangesteld, langzaam in de
aldus wepel gemaakte ruimte heen en weer gaan, om er desnoods de indringers uit
te verdrijven.
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Dezen bevonden zich nog niet geheel en al aan wind en regen blootgesteld, maar het
schuilplaatsje, dat men hun overgelaten had, was zó beperkt dat zij er letterlijk op
elkander gepropt stonden. In het eerst gaven zij blijken van grote misnoegdheid, en
luid klonken in vreemde taal de klachten en verwensingen. Doch van lieverlede nam
hun lustige gemoedsstemming opnieuw de bovenhand; en van toen af, als ware deze
de schuld van hun ongeval geweest, werd het hun een genoegen en een wraakgenot,
met de wachthoudende steward de spot te drijven. Zij bekeken hem schimpend, zij
trokken scheve gezichten achter zijn rug, zij riepen hem, telkenmale hij tot aan de
touwen kwam, in hun taal dingen toe, die hij niet scheen te begrijpen, maar welke
hen geweldig deden lachen. Enkelen toonden hem vreemde centen, met een gebaar
hem die te geven, als wilden zij hem doen verstaan, dat hij er zeker grote behoefte
aan had. Men voelde dat zij, onrechtvaardig weggedreven, er een soort van barbaars
genoegen in vonden, zich ook, willens en wetens, op onrechtvaardige wijze te wreken.
Hij, onbewogen, wandelde langzaam voort, alsof hij noch zag, noch hoorde. Het
was een grote, mooie jongen van een dertigtal jaren, met een bleek en regelmatig
aangezicht en een zeer zachte, zeer gedistingeerde uitdrukking in zijn blauwe ogen.
Zijn houding, zijn manieren, heel zijn voorkomen scheen bestempeld met een soort
van deftigheid, van aristocratie, als ware ook hij een van die ontelbare zonen van
goeden huize geweest, die door familieongelukken, of vroegere buitensporigheden,
op zekere leeftijd genoodzaakt worden in de nederigste bedieningen hun onderhoud
te zoeken. Noch gramschap, noch ongeduld, niets dan een zweem van moedeloze
verveling was op zijn bleke wezenstrekken leesbaar. Hij scheen zelfs niet bewust te
zijn van de spottende, vijandige groep die hem omringde; hij vergenoegde zich met
stipt, zonder geweld, gelijk een mekaniek, zijn bevelen uit te voeren en elke
weerspannige, die nog poogde het touw te overschrijden, meer door gebaren dan
door woorden achteruit te drijven.
Dit gaf hem bezigheid althans. Onophoudend, op zoek naar
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een goed beschut plekje, kwamen nieuwe landverhuizers, alleen of in kleine groepjes,
zich bij de eersten scharen. En met allen ging het op dezelfde wijze: zij huiverden
een poos, en wreven zich lachend de handen te midden van de opeengepropte schaar,
verrukt bijna in het droge te staan; en instinctmatig dan, verlieten zij de bende, kropen
onder het touw, naar de nog betere plaats vóór het salon en stelden er zich, zeer
verwonderd daar niemand te vinden, op hun gemak. Onmiddellijk kwam de bediende
af, die, door een gebaar met de hand, de delinquent zijn overtreding deed begrijpen
en deze, verbaasd, onder de koord deed terugkruipen, terwijl zijn makkers een luid,
honend, en als het ware oproerig spotgelach lieten horen.
Het duurde niet lang of de klucht ging tot een bepaald misbruik over. Van op de
drempel der open salondeur, waar ik, geïnteresseerd, was blijven staan, bemerkte ik
dat de landverhuizers, ondanks de storm en de regen, steeds talrijker werden en hun
makkers van het tussendek bij zich riepen. Er waren reeds een aantal vrouwen onder
hen, en weldra werd de cohue zo groot, dat de touwen, aan de beide uiteinden van
het salon, onder de drukking van 't ineengeperste janhagel, als twee bogen naar binnen
gespannen waren.
Van toen af werd de onrechtvaardige verdrukking van de arme steward met een
regel- en stelselmatige boosaardigheid ingericht. De ophitsers wachtten niet meer,
totdat de nieuw aangekomenen vanzelf in de verboden plek drongen; ze zochten
medeplichtigen, ze stuwden die op gluipende wijze aan, ze zonden ze, ze duwden ze
naar de salondeur, door het kwaadaardig genot opgewekt, de ongelukkige bediende
geen ogenblikje rust te laten.
Deze begon allengs zijn geduld te verliezen. Ik sloeg hem gade, en ik bemerkte
dat zijn stap haastiger, koortsiger werd, terwijl nu en dan, met een vlam in de ogen,
een lichte, vluchtige blos, als een wolk over zijn mooi, bleek aangezicht zweefde.
En een begin van ruwheid kenschetste nu de manier waarop hij de overtreders
wegzond; zijn toon klonk gebiedend, zijn gebaren duldden geen weerstand, men
voelde dat zijn verdraagzaamheid haar grenzen begon te bereiken, en dat het besluit
zich meer en meer bepaald in hem vastankerde,
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niet langer het vijandig janhagel van het tussendek tot spot te dienen.
Zijn vervolgers, als hadden zij 't verstaan, onderbraken voor een poos hun
verdrukking. Een soort van schimpende beraadslaging scheen onder hun woelende
groep te ontstaan, en eensklaps ging een dof triomfgelach op, terwijl een nieuwe
indringeling - een vrouw ditmaal - de grenzen overschreed. Ah! de onbeschoften!...
Wat raadden zij wel de aard en het karakter van de jonge bediende! Wat beseften zij
juist, als bij intuïtie, die zedelijke aristocratie, vrucht van een vroegere verfijnde
opvoeding, welke hem, die ze eens genoten heeft, nooit gans verlaat en het hem
onmogelijk maakt, een vrouw, om het even ook welke, met ruwheid te behandelen!
Zij zonden hem die vrouw, gelijk de banderillero de boos geworden stier zijn
banderilla, om hem te temmen, te verzwakken, te bespotten, om, in hun afgunstig
bewustzijn van lomperds, over zijn onvermijdbare gedoogzame beleefdheid jegens
haar, als over een nederlaag van zijn superioriteit te triomferen. En triomferen deden
zij. Hij kwam, zoals zij het verwacht hadden, met een soort van gedempte weerzin,
tot de vrouw - een dikke veertigjarige, met bleekblond haar en stoute ogen - genaderd,
sprak haar zonder ruwheid aan, liet haar haar beklag maken, en volgde haar traag,
met een uitdrukking van spijt in de ogen en een blos op de wangen, als wilde hij zich
over de gestrengheid van zijn consigne verontschuldigen, tot aan het touw, dat hij
voor haar ophief. Een honend spotgelach steeg achter zijn rug op, en hij had nog
langs de andere zijde van het salon het koord niet bereikt, toen een tweede vrouw,
een jonge nu, mooi, maar smerig gekleed, en met verwarde haren, ook reeds stout
glimlachend in de open plaats stond. En vooraleer hij deze weggekregen had kwam
er een tweede, een derde, en weldra de ganse groep. Hij was omringd, overrompeld
door een tiental onbeschaamde sletten met provocerende manieren, die lachten om
zijn bedeesdheid, om zijn blozende wangen, om de onwillekeurige en onoverwinbare
heusheid, waarmee hij poogde hen achteruit te drijven. En hij slaagde er niet in; zij
kwamen steeds talrijker en talrijker, zij vlijden zich tegen hem, zij trokken aan zijn
kleren, achtervolgden hem met
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gewaagde zinspelingen, bestormden hem met gemaakt-strelende vragen. - Zeg,
stewardje, mag ik hier blijven? en ik? en ik? en de arme jongeling, van lieverlede
zelf achteruitgeduwd, was macht- en radeloos, toen eensklaps een ruwe stem met
vloeken achter zijn rug uitbarstte en een man brutaal-gezagvoerend vooruitgesprongen
kwam.
Het was de maître d'hôtel, een dikke rosse persoon. Schreeuwend, met vuisten en
met schoppen, drong hij, zonder onderscheid van ouderdom noch van geslacht, de
ganse kudde achteruit; en dan, zich woedend tot zijn onderdaan kerend, overlaadde
hij deze, wegens zijn zwakheid en verzuim, met de ruwste, bitterste verwijten.
De grote, mooie jongen, bleek en nederig, poogde zich met zachtheid te verdedigen.
Maar zijn overste onderbrak hem nog bitsiger, verbood hem te antwoorden, herhaalde
hem op gebiedende toon zijn bevelen, met deze bedreiging, de schrik van alle
scheepsbedienden, eindigend:
- Zo niet, zend ik u voor het overige van de reis in steerage1..
- En hij verdween.
Ik was steeds op de drempel van de salondeur blijven staan, door het bijgewoonde
tafereel tevens gepijnigd en geïnteresseerd. En nu volgden mijn blikken de
ongelukkige bediende, terwijl hij opnieuw, in de nogmaals vrijgemaakte plaats heen
en weer stapte.
Hij was zo bleek geworden als het sneeuwwit hemd dat onder het kort, donkerblauw
wambuisje en het wijd uitgesneden vest zijn vermagerde borst bedekte. Zijn ontkleurde
lippen beefden, en zijn ogen, zijn zachte donkere ogen, waar een vocht in glom,
staarden zijdelings met een uitdrukking van onpeilbare smart, naar de akelige,
stormende Oceaan. Wie zal zeggen welke gevoelens van woede, van folteringen en
wraak dat vernederd, maar fier gebleven hart doorwoelden! Zijn stap was ongelijk,
gejaagd. Bij tussenpozen hield hij stil en toen zag ik zijn handen samenkrimpen, als
moest hij zich weerhouden om geen daad van wanhoop te begaan.
De landverhuizers, geïntimideerd, waren zwijgend ach-

1.

Derde klas.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 4

219
teruitgeweken en aanstaarden hem van ver, met een gevoel van voldoening en genot,
doch zonder nog verdere pogingen te durven aanwenden om hun spotlust de teugel
te vieren. Wellicht beseften zij dat een nieuwe overtreding hun te duur zou kosten.
Een aantal zelfs waren reeds verdwenen; en de overblijvenden, opnieuw onder
elkander in gesprek geraakt, begonnen van lieverlede de tegenwoordigheid van hun
vijand te vergeten, toen een nieuw aangekomene, die wellicht niets van het gebeurde
had bijgewoond, in hun midden verscheen, onder het touw kroop, en zonder argwaan,
wellustig huiverend tegen het salon kwam leunen.
Een schielijke, schier plechtige stilte schorste de gesprekken op; alle ogen staarden
verwonderd naar de vermetele indringer; enig dof, terstond gedempt lachen liet zich
horen. De steward kwam af.
- Allez! sprak hij kort en gebiedend, met een vlug gebaar van de wijsvinger tot de
landverhuizer naderend. Deze, die een pijpje rookte, aanstaarde verbaasd de bediende,
doch week niet achteruit.
- Verstaat ge 't! herhaalde de jongeling, haastiger, met dreigend gefronste
wenkbrauwen.
De lomperd, meer en meer verbaasd, staarde steeds de steward aan, zonder achteruit
te gaan, zonder te antwoorden, zonder op te houden met roken. Het zag er een
zonderlinge, onheilspellende kerel uit, een jaar of vijfentwintig oud, middelmatig en
ineengedrongen van gestalte, met grote, ronde, stoute ogen. En ik herkende hem:
zijn pet was weggewaaid, toen de boot nog maar pas uit Antwerpen voer: en sinds
vijf dagen liep hij blootshoofds op het schip, in storm en wind, met zijn bruine,
dichtbezaaide kroezelkop, tot verwondering van al de passagiers. Zijn aangezicht
had mij sinds het begin van de reis getroffen, als dat van een echt doorslepen canaille.
De steward, althans, was niet langer tot gedoogzaamheid gestemd.
- Ik vraag u of ge mij verstaan hebt? riep hij schier brutaal, met vlammende ogen.
En hij vatte ruw de kerel bij de arm en poogde hem weg te duwen.
Deze, steeds stom van verbazing, maakte niet de minste beweging te gehoorzamen,
liet zich wegduwen als een blok,
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sprak geen woord, protesteerde door niets tegen de onheilspellende handelwijze van
de opgewonden steward. Maar hij trok meer en meer onstuimige rookwolken uit zijn
kort zwart pijpje, en zijn grote, stoute ogen halsstarrig in die van de steward gevestigd,
schenen diens gelaat te ontleden, te doordringen, te bestuderen, als zocht hij, in zijn
geest van schelm, de zwakke zijde van zijn vijand, en door welke, genoegzaam
kwetsende boosaardigheid hij zich het meest op hem zou wreken.
De bediende, woedend en buiten zichzelf, wierp hem, met een laatste duw, tegen
het touw. De kerel waggelde tegen de schimpende groep van de aanschouwers, zijn
pijpje viel uit zijn mond, zijn kroezelhaar, schielijk door de storm gezweept, woei
hem hevig in het aangezicht. Toen stond hij weer recht, zeer bleek. En woest, met
zwarte, uitpuilende ogen, als had hij eensklaps de wraak gevonden die hij zocht,
kwam hij twee stappen nader en schreeuwde, het gedruis van de orkaan overheersend,
zijn vijand de driemaal, steeds krachtiger herhaalde belediging in 't aangezicht:
- Hongerlijder! hongerlijder! hongerlijder!
't Was als een kaakslag. De jongeling deinsde achteruit, staarde een poos, met
vreselijke ogen, zijn belediger aan, als ging hij hem verscheuren. Maar bij het
kolossaal gejuich, dat nu uit de vijandige schaar van de landverhuizers opsteeg, had
hij slechts een gebaar van machteloze woede en een wanhopige blik, zijdelings naar
de stormende Oceaan, als was hij op 't punt geweest daarin zijn troost te zoeken. Een
doffe kreet ontsnapte aan zijn gewrongen lippen, hij schudde driemaal 't hoofd, met
een uitdrukking, waarvan geen denkbeeld de tergende foltering kan weergeven. O
ja, de schelm had hem getroffen! Hij leed honger, en niet alleen honger van de maag,
honger naar brood, maar honger van het hart, maar honger naar beschaving, honger
naar een verheven levenskring, honger naar de maatschappelijke rang, waartoe hij
door zijn opvoeding behoorde. Een soort van lamheid deed zijn schouders zinken,
zijn hoofd zeeg naar zijn borst, een diepe zucht steeg uit zijn boezem en tranen, die
hij niet langer kon weerhouden, rolden langzaam langs zijn ingevallen wangen, terwijl
hij zich tot bloedens toe de lippen beet. Lang bleef hij
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aldus, met koortsige stap en somber gelaat, in de open plaats heen en weer gaan. Het
water spatte op zijn kleren, de wind blies hem door 't lijf, hij scheen niets te gevoelen,
door zijn onheilspellende gedachten meegesleept en overweldigd. Maar een bedaarde,
onderworpen uitdrukking kwam toch van lieverlede op zijn mooie wezenstrekken
weer. Zijn oog, gedroogd, staarde de woeste verte in, als zocht het naar een schim
van hoop, naar een reddingsbaak. Toen kwam een laatste, lange en stille zucht op
zijn lippen; en al wat hem na ettelijke stonden van zijn hevige ontzetting overbleef,
was een weinig dieper, vlijmender gegroefde plooi van smart om de mond, juist het
droppeltje gal, dat, voor zovelen, elke dag in de levensbeker valt,... totdat deze
eindelijk vol zij.
New-York, december 1891.
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Tickets!
Zelden heb ik treuri er indruk ondergaan...
Het had de ganse nacht gesneeuwd, en 's morgens vroeg, met die snelle
veranderlijkheid, eigen aan de Noordamerikaanse temperatuur, was het gaan regenen.
Daarbij had zich een hevige westenwind gevoegd, en om vijf uur, toen de stoomboot
zou vertrekken, stortregende en stormde het.
De stoomfluit had reeds voor de tweede maal gebruld. In de woeling en 't
geharrewar van de laatste ogenblikken had ik het dek verlaten, nadat ik mijn vriend,
die ik tot op het schip had vergezeld, nog eens de handen had gedrukt. Onze
kennismaking was op zee begonnen, wij hadden samen enige dagen in het verre land
gereisd, wij hadden vervolgens elkander in de overweldigende maalstroom van het
Amerikaanse leven voor maanden uit het oog verloren en nu plotseling teruggevonden;
en in onze scheiding, die nu wellicht een beslissende zou zijn, lag dat gemoedelijk
iets, dat melancholisch gevoel van teruggehouden heimwee, dat, onder vrienden, alle
vaarwel voor lange en onzekere reizen begeleidt. Hij, op 't schip, en door de zoldering
van 't bovendek tegen de regen beschut, staarde mij glimlachend aan; ik, in de
hooggewelfde, door elektrische lampen helder verlichte ‘pier’, wachtte dat de
stoomboot zou afreizen. Een tiental arbeiders stonden naast het bruggetje, bereid om
dit aan wal te trekken; en op die uiterste, steeds pijnlijke ogenblikken, in het
oorverdovend gedruis van allerhande verwarde geroepen, bevelen en geluiden, die
de aftocht van een grote transatlantische paketboot vergezellen, wisselden we nog
van tijd tot tijd een woord, een uitroeping, een herinnering aan 't een of 't ander, soms
een van die onnozele, onbeduidende dingen, die in zulke omstandigheden aan de
mond ontsnappen, omdat men elkaar reeds al het interessante verteld heeft, dat men
te zeg-
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gen had; of omdat men er een vrees in stelt, alsdan nog ernstige onderwerpen aan te
raken. En nu had ik het vaartuig dadelijk willen zien vertrekken; ik keek werktuiglijk
rechts en links, of het bevel nog niet gegeven werd: die laatste minuten schenen mij
lang, lang en pijnlijk, als zou er nooit een einde aan komen.
Eensklaps werd mijn aandacht in beslag genomen door het geluid van een ruwe
stem, die achter mijn rug weerklonk. Ik keerde mij om en mijn ogen vielen op een
zonderling en erbarmelijk tafereel. Aan de voet van het bruggetje, gereed om op het
schip te stijgen, stonden twee oudjes, een man en een vrouw. Het ventje, zwart van
haar, van baard en ogen, bruin van gelaatskleur en gans scheefgegroeid, met een
puntvormig, groen geworden hoedje op het hoofd, droeg, aan zijn aardewerkersspade
vastgebonden, een tamelijk lijvig, in een rode doek gewonden pak dwars over de
schouder. Het vrouwtje, klein en mager, ouderwets gekleed, met een door en door
gerimpeld, half onnozel aangezicht, droeg niets en liet haar armen, die zenuwachtig
beefden, doelloos hangen. Beiden waren zijpelend nat en schenen vinnig van de
koude te lijden. En de man, die hun zo ruw het woord toestuurde en hun de weg
versperde, was een bediende van het schip, die daar stond om de reisbiljetten te
ontvangen.
- Tickets? herhaalde hij, ongeduldig en luider, terwijl het ventje, dat eindelijk de
vraag begrepen had, in de binnenzak van zijn wambuis voelde. Met moeite haalde
hij er twee rozekleurige, toegevouwen briefjes uit, die hij de ‘collector’ langzaam
toereikte.
Deze, met een plotselinge beweging, trok hem die uit de hand. Hij ontplooide ze
wrevelig, sloeg er de blik op, en dadelijk zag ik zijn gelaat versomberen, terwijl hij,
als boos, de wenkbrauwen fronste. Hij bekeek de stukken een korte poos, keerde die
om, bezag ze langs de buitenzijde, en dan, zijn barse blik opnieuw op de twee oudjes
gevestigd:
- En dit is al wat gij hebt? vroeg hij kortaf in 't Engels. Blijkbaar begrepen zij zijn
woorden niet. Zij staarden hem bewegingloos en strak aan, zonder te antwoorden,
met een verwonderde, bijna verwilderde uitdrukking in de ogen.
- Ik vraag u, of dit alles is wat gij hebt? Verstaat ge mij dan
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niet? riep de bediende nog luider en dringender, terwijl hij met het averechtse van
de hand op de papieren klopte.
Neen, neen; ze verstonden hem niet, dat was zeker. Doch het oudje begreep wel,
dat er wat aan schortte; hij stamelde iets in een onverstaanbare taal, wees met de
vinger naar enkele, op de biljetten geschreven woorden, en knikte herhaaldelijk met
het hoofd, als om te bevestigen, dat alles goed in orde was; terwijl het vrouwtje, stom
en zenuwachtig sidderend, aan zijn zijde bleef staan, de angstige onnozele blik
beurtelings op het bruisende schip en de ruwe bediende gevestigd.
Doch tot alle antwoord schudde deze langzaam het hoofd met een ontkennend,
vastberaden, weigerend gebaar. Een korte, schorre lach, gevolgd door een vloek,
sloeg uit zijn zware knevel; en stuurs, terwijl hij de twee sukkelaars beurtelings diep
in de ogen bekeek:
- Wie heeft u dat gegeven? vroeg hij.
Zij gaven nogmaals geen antwoord; zij staarden hem strak, geheel van streek, met
een bevende, schier smekende beweging van de lippen aan. Belangstellend, en
instinctmatig tot medelijden bewogen, was ik van lieverlede bij de groep genaderd.
- Gij komt uit Oregon? sprak de bediende.
Oregon! Dat woord trof hen. Beiden knikten herhaaldelijk en bevestigend met het
hoofd en het ventje, nog een stap nader komend, wees opnieuw met de vinger naar
de papieren op de plek waar de geschreven woorden stonden.
- Wat scheelt er met die lui? vroeg ik op mijn beurt.
- Wel, men heeft die stumperds bedrogen, antwoordde de bediende. - Zie...
Hij gaf mij de papieren in de hand. Het waren twee oude gedrukte vrachtbrieven
van een Westerse spoorweglinie, waarop men in het blanco, op onleesbare wijze, de
namen van de reizigers geschreven had. Een vals agent, een schelm, had hun die
waardeloze papieren als reisbiljetten van de stoomvaartmaatschappij verkocht; en
daar stonden ze nu, na acht dagen en acht nachten reizen langs de verre Amerikaanse
spoorbanen aan de rand van het schip, dat zonder hen ging vertrekken.
Wie weet wat al ontberingen zij zich getroost hadden om naar
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hun vaderland terug te kunnen keren! Zij waren oud, zij waren arm. Wellicht waren
zij, nog niet lang geleden, door de ellende gedwongen, naar het verre land gekomen;
wellicht was het dat kwellend leed - de landziekte - die hen naar de geboortegrond
terugtrok. En niemand hier, die hen kende; niemand, die wist, tot welk land zij
behoorden, noch de taal begreep, die zij spraken!
Ontroerd was ik tot hen genaderd. Ik sprak hen eerst aan in het Duits: zij begrepen
mij niet; in 't Frans: ook niet; in 't Engels: ook niet. Dan zocht ik in mijn geheugen
naar het weinige, dat ik nog van andere talen mocht onthouden hebben.
- Italia? vroeg ik, enkel het vermoede land, waar zij heen wilden, noemend.
Maar niet de minste weerklank verwekte dit woord in hun oren.
Het oudje brabbelde iets, dat ik vergeefs poogde te vatten; en het vrouwtje zei
niets: ze bleef voortdurend onbeweeglijk staan, met haar neerhangende, gerimpelde,
zenuwachtig sidderende handjes, de verwilderde, verschrikte blik op het kolossale
vaartuig gevestigd, dat weldra vertrekken zou.
- España? vroeg ik haastiger.
Geen woord.
- Portugal?
Geen antwoord.
- Zweden? Noorwegen? Denemarken?
Niets.
- Hongarije? Roemenië? Servië? Bulgarije?
Geen teken.
- België? Vlaanderen? riep ik eensklaps als bij ingeving.
Neen.
Ik bleef hen een poos aanstaren, stom, op mijn beurt, verbaasd door het
onwaarschijnlijke van een zo moeilijk te ontdekken nationaliteit. En dan noemde ik
weer andere landen Rusland, Polen, Turkije; maar ik wist niet of had vergeten, hoe
de namen van die streken uitgesproken worden, en ik bekwam ook niet de minste
uitslag; er was niets in de houding of de gebaren van de twee oude sukkelaars, dat
mij op het spoor kon brengen van de plaats, waar zij moesten thuis
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behoren.
Middelerwijl had de stoomfluit van het vaartuig voor de derde en laatste maal
gebruld, en nu, in een onbeschrijflijke verwarring van bevelen en geluiden, begon
men 't bruggetje aan wal te trekken. Dringend wendde ik een uiterste poging bij de
‘collector’ aan.
- Is het toch niet mogelijk die ellendigen mee te nemen? vroeg ik schier smekend.
- Onmogelijk, zij hebben geen reisbiljetten! klonk het kort, beslissend antwoord.
De brug viel op de kaai, de touwen werden aan boord gegooid, de ‘railing’ gesloten
en langzaam, in een oorverdovend gedruis van stoomgefluit, van kreten en vaarwels
verliet het schip de oever.
Ik keerde mij tot de twee arme oudjes om. Zij hadden niet verroerd, noch uitten
één woord; maar hun grote ogen volgden, met een onbeschrijflijke uitdrukking van
verslagenheid en schrik de bruisende, in de storm en de nacht spookachtig
wegsmeltende stoomboot. Het bloed scheen van hun aangezicht weggetrokken; het
ventje vooral was doodsbleek geworden, en langs de magere, gerimpelde wangen
van het vrouwtje rolden grote, stille tranen.
De ‘collector’ was opnieuw tot hen genaderd...
- Kom mee met mij bij de ‘superintendant’, sprak hij, met een wenk zijn woorden
bekrachtigend.
Zij volgden hem gedwee, het ventje krom en gebogen, met zijn spade en zijn pakje
op de schouder; het vrouwtje sidderend en bevend, mager als een houten beeldeken.
Hun stappen klonken ongelijk en hol over de planken van de ‘pier’; hun silhouetten
verschenen een wijl bewegingloos en aarzelend in de verblindende, door de regen
gestreepte klaarte van de elektrische lamp, aan de ingang van 't gebouw. En toen
verdwenen zij, klein en misvormd als kabouters, achter de hoge, rijzige gestalte van
de bediende, in de stormende nacht. Wat mag er van die ongelukkigen geworden
zijn?
New-York, februari 1892.
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Oproer aan boord
Opnieuw, die avond, gelijk 't diner ging aanvang nemen, woeling en geharrewar op
't tussendek, juist vóór de openstaande buitendeur der voorzaal van 't salon!...
't Is een der grote gebreken van die oude transatlantische stoomboten - en oneer
de oude begrijpt men reeds degene die vóór een tiental jaren gebouwd werden dusdanig ingericht te zijn, dat het salon van eerste klas, hoe genoeglijk en hoe prachtig
ook, de ontzaglijk onaangename eigenschap oplevert, gelijkvloers, langs bakboord
en stuurboord, door twee, schier altijd openstaande deuren, met een gedeelte - en het
slechtste - van het tussendek gemeenschap te hebben. Het is, voor de zó slecht gevoede
en zó walgelijk gelogeerde ellendigen van derde klas, een soort van instinctmatige
en onweerstaanbare attractie, zich elke dag, vooral omtrent het uur van de maaltijden,
langs de ronde venstertjes heen en vóór die beide open deuren van de ‘companion’1.
te komen scharen. Zij blijven er praten en lachen, zij roken er pijpen en drinken er
bier, zij kijken met hunkerende ogen naar de rijkgetooide tafels, zij vinden ik weet
niet welk bitter of aanprikkelend genot in die nabijheid, in die onmiddellijke aanraking
met een weelde, waarin zij nimmer kunnen meedelen, en die, in de grond, niets anders
dan afgunst en nijd bij hen kan verwekken. En 't is, alsof de vage vrees, dat in die
toestand een gevaar ligt, het beheer van de stoomvaartmaatschappijen verontrustte:
een artikel toch van inwendige orde verbiedt de reizigers van derde klas, langs de
vensters en de deuren van het salon in groepen te vergaderen. Dit artikel wordt echter
niet nauwkeurig nageleefd; en 't is gewoonlijk eerst nadat er

1.

Voorzaal.
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wanorde ontstaan is, dat men, met ruwheid dan, het reglement toepast.
Wat was er nu gebeurd!
Ik had mijn plaats in het salon verlaten en was, met een aantal andere
nieuwsgierigen van eerste klas, in de voorzaal verschenen. Ik drong door de menigte
heen en ziehier wat ik, op de voorrang geraakt, zag en hoorde.
Op de drempel van de openstaande ‘companion’-deur, half binnen, half buiten,
en zich, als gold het een bezitneming, sterk met de ene hand aan het lijstwerk
vasthoudend, terwijl hij, met de andere, hevig gebaren maakte, was een blijkbaar
opgewonden man driftig aan het redekavelen. Hij was tamelijk lang van gestalte,
mager, zeer slordig gekleed, bleekros van haar, met een beenderig, ongeschoren
aangezicht en zeer bleekblauwe, ronde, heldere, diep in hun holten weggestoken
ogen; een van die figuren, onder bijna alle volken dezelfden en die, als behoorden
zij tot een afzonderlijk ras, in hun ganse trekken en voorkomen de stempel van hun
erfelijke armoede en vernedering schijnen te dragen. Naast hem, maar een paar
stappen achteruit, op 't tussendek, hield zich, midden een talrijk, ontdaan en
neerslachtig kroost, een vrouw, vermoedelijk de zijne: een bleek, rampzalig, in
lompen gekleed schepsel, met geelachtig haar en kleine, zieke, halfgesloten oogjes;
en rond de groep woelde en krielde het gewoon, vuil en luidruchtig janhagel van
derde klas, terwijl, bij middel van een tamelijk lang stalen kettinkje, door de man
vastgehouden, een klein, grauw aapje huppelde en rondliep. Het was een gedresseerd
aapje, in kwakzalver gekleed, met een zeer vuil geworden, rood, groen-en-zwartgeruit
rokje, dat zijn staartje in trompet langs achter oplichtte, en met een Schotse pet op
zijn kopje, bij middel van een lederen riempje onder de kin vastgemaakt. Twee kleine
meisjes, op de drempel neergezeten, gaven hem koekjes en noten. Het grabbelde die
uit hun handjes, bekeek hen met zijn ronde, schrandere oogjes en, na elke gift, zijn
beperkte wandeling hernemend, liet het een heel, heel fijn gepiep van tevredenheid
horen en hief het met de hand zijn petje op, als een welopgevoede knaap, om te
groeten en te danken. Het wekte de algemene belangstelling
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op; eenieder dacht in den beginne dat het ter wille van het aapje was, dat de man zich
zo opgewonden toonde.
Zo was het echter niet. Degene, tot wie de man zó driftig 't woord stuurde, was een
der ‘stewards’ van het schip. Doch wat hij zei kon ik in den eerste niet begrijpen.
Hij sprak op een vlugge, stotterende wijze en met schitterende ogen, het afschuwelijkst
onverstaanbaar Duits patois, dat ik ooit gehoord heb. Enkel een volzin, met een soort
van kwaadaardige ‘emphasis’ herhaald, ‘wir Bind auch keine Schweine! wir Bind
auch keine Schweine!’ klonk scherp en duidelijk, en telkenmale wendde hij zich,
verontwaardigd, tot zijn vrouw en zijn kleinen om, als om zichzelf en de aanschouwers
te overtuigen dat zij inderdaad geen zwijnen waren; terwijl de kleine, rusteloze aap,
fijn piepend, aan zijn kettinkje trok, of, werktuiglijk, met een air van superioriteit,
zijn Schotse pet afnam, wel overtuigd, hij, dat hij voor geen zwijn zou doorgaan. De
scheepsbediende nochtans, een kleine zwarte, met een bleek gelaat, bleef zo kalm
mogelijk, poogde de man te doen bedaren, herhaalde hem, dat hij geduld zou hebben
tot de ‘chief-steward’1. van het schip, bij wie hij zijn klacht zou indienen en die over
de zaak beslissen kon, verscheen; en hij spande enkel al zijn krachten in om de
landverhuizer en zijn familie met het omringend gepeupel zachtjes achteruit te drijven,
terwijl de voorzaal van het salon zich meer en meer oppropte met eersteklas-passagiers
van beide geslachten, die het spektakel uitgelokt had en interesseerde.
Eindelijk werd het klaar wat de man schortte en wat hij zo dringend begeerde. Een
van de reizigers verstond het zonderling dialect dat hij sprak, en, voor deze, legde
hij nu zijn grieven bloot. Hij maakte bitter zijn beklag over het slecht voedsel dat
men hun in derde klas te eten gaf. Het vlees was bedorven, de soep was gelijk water,
de aardappelen stonken, een zwijn zou van het brood niet gewild hebben. Hij, zijn
vrouw en zijn kinderen konden van zulk een walgelijk voedsel niet leven, want, hij
herhaalde het, zij waren geen zwijnen. Zijn diepe, bleke ogen fonkelden nu op de
vreemde-

1.

Maître d'hôtel: huishofmeester.
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ling, die hem aanhoorde; hij bekrachtigde, door een zenuwachtig gebaar van de hand,
elke klacht, elke bevestiging. En ieder van zijn woorden vond een weerklank onder
de saamgeperste groep van zijn makkers van het tussendek, elke nieuwe beschuldiging
tegen de stoomvaartmaatschappij of tegen de bedienden van het schip, werd door
een aangroeiend gemor van misnoegdheid en van opstand versterkt.
Alsdan, meer en meer opgehitst, haalde de man zijn laatste en grootste grief aan.
Hij wist, van vóór hij vertrok; dat het voedsel in derde klas niet eetbaar was en dat
de stoomvaartlijnen op de schandelijkste wijze hun reizigers van 't tussendek uitbuiten.
Ook had hij daartegen zijn voorzorgen genomen in een van zijn koffers staken
worsten, kaas, boter, allerlei lekkere spijzen, die voor hen de afkerige keuken van 't
schip zouden vergoeden. En juist dienaangaande ontstond zijn grote verontwaardiging:
die koffer was met al de andere in het scheepsruim neergelaten, en nu konden zij er
niet meer aan geraken; men weigerde halsstarrig het ruim voor hem te openen, en al
dat lekker voedsel lag daar in die koffer te bederven, terwijl hij, zijn vrouw en zijn
kinderen van honger stierven in het tussendek. Sinds drie dagen zat hij rusteloos,
met vragen en smekingen, al de bedienden van het schip op de nek, niemand wilde
hem aanhoren; en nu had hij besloten er een einde aan te maken: hij wilde de kapitein
spreken, om hem rechtstreeks te vragen of hij het gedogen zou, dat een arme
landverhuizer met een talrijke familie in zijn schip van honger bezweek, terwijl het
voedsel, dat hem toebehoorde en dat hen allen zou opbeuren, te rotten lag.
De landverhuizer had zichzelf meer en meer opgewonden naarmate hij deze
geschiedenis opnieuw vertelde, en nu steeg ook een gemurmel van sympathie en
medelijden, onder de kiese passagiers van eerste klas op, terwijl de steeds op een
driftiger toon herhaalde woorden van de klager, ‘wir sind auch keine Schweine! wir
sind auch keine Schweine!’ onder het op elkaar geperst gepeupel van het tussendek,
een soort van solidaire siddering en opschudding teweegbrachten. Neen neen, zij
waren geen zwijnen, al werden zij als dusdanigen behandeld! Waarom gooide men
de overschotten van de tafels van eerste en tweede klas in de zee, in plaats van ze
aan
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de ongelukkigen van 't tussendek uit te delen? Waarom was het de tot liefdadigheid
gestemde reizigers van eerste en tweede klas verboden om het even welk voedsel,
al ware het ook maar een noot of een appel, in derde klas te dragen? Zij waren mensen
gelijk die van eerste en tweede klas, zij hadden recht op een betere behandeling voor
het geld dat zij betaalden. En zwarte wenkbrauwen fronsten zich samen in ontvleesde
aangezichten; donkere ogen schoten vlammen; gevloekte vermaledij dingen klonken
halfluid; een schielijke stilte was ontstaan en een gevoel van verwijdering, van
hostiliteit verdeelde eensklaps de twee, eerst gelijkstemmig sympathiserende groepen:
de rijken en de armen, de gevoeden en de uitgehongerden, terwijl, in de open plaats
die hen van elkander scheidde, de aap, rondwandelend, zijn pet afnam en huppelde,
zonder dat zijn drollige streken nog een lach op de verbleekte, ernstig geworden
gezichten teweegbrachten.
Plotseling greep een bousculade plaats, de salonpassagiers stoven uit elkaar, en een
man, een dikke grijze, met twee zilveren bandjes om zijn pet, de maître d'hôtel van
het schip, kwam dwars door de ‘companion’ gesprongen en stond in een oogwenk
vóór de landverhuizer met zijn aapje.
- Wat is dat hier! wat scheelt er! schreeuwde hij haastig, in 't Engels. En, brutaal,
zonder naar het antwoord te wachten, stiet hij de man ruw achteruit, schopte naar de
aap, die scherp schaterend wegsprong, nam diens plaats in op de drempel, dreigend,
met fonkelende ogen herhalend:
- Wat scheelt er? wat wilt ge? Ik ben hier de baas!
Er ontstond een ogenblik volkomen en stomme verslagenheid. De landverhuizer
was waggelend, met zijn geaffoleerde aapje, tegen de stuurboordregeling gevallen
en gedurende enige stonden, omringd van zijn schreiende familieleden en van het
schielijk geterroriseerde en achteruitgedeinsde janhagel uit het tussendek, bleef hij
daar, zo geel als was geworden, als het ware gevoel- en machteloos rusten, zonder
nog een woord, een klacht, een vermaledijding te uiten. De scherpe oostenwind blies
in de schaarse gele haren, die van onder zijn grote haren pet uitkwamen; zijn
ontkleurde lippen sidderden geweldig; zijn ogen waren vergroot, nog verdiept
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in hun holten, verdonkerd.
En plots richtte hij zich weer op en naderde, 't gelaat veranderd, tot de dikke
‘chief-steward’. Zijn vrouw en zijn kinderen volgden hem smekend, de kleine aap
stapte met draaiende ogen naast hem, in zijn kettinkje vastgehouden. De
achteruitgeweken schaar van de landverhuizers sloot zich weerom nauwer toe.
- Mijn eten wil ik hebben! het eten dat in mijn koffer ligt te rotten! huilde eensklaps
de man. En, werktuiglijk, nog een stap vooruittredend, vatte hij opnieuw het lijstwerk
van de salondeur vast en hield er zich zenuwachtig aan geklemd.
- Hands off! riep de ‘chief-steward’, ruw op de vuist van de landverhuizer slaand.
De man trok zijn hand weg, maar 't was als wist hij niet meer wat hij deed, hij
legde ze schier onmiddellijk op dezelfde plaats terug. Hij was nog verbleekt, gans
zijn lichaam sidderde en beefde.
- Hands off! zeg ik... schreeuwde opnieuw de ‘chief-steward’, ditmaal, uit al zijn
macht, met een slag van zijn gesloten vuist, de vingeren van de landverhuizer tegen
het hout van de deur verplettend.
De man slaakte een kreet, wipte opsprong achteruit, sprong weer toe, en schielijk,
onkennelijk geworden, de hals uitgerekt, de ogen uit hun holten, het schuim op de
lippen, de beide krampachtig gesloten vuisten in een dreigende, provocerende houding
achteruitgetrokken, stond hij neus aan neus met de tergende scheepsbediende, die,
ook schielijk verbleekt, o zijn beurt terzijde week.
De man, buiten zichzelf, zonder acht te geven op zijn thans luid schreiende vrouw
en kinderen, schreed over de drempel, stapte de voorzaal binnen, huilde zijn vijand
in het aangezicht:
- Raak me niet meer, of u zijt dood!
Hij kon bijna niet spreken, zijn stem verkropte in zijn keel. Hij zuchtte luid en
krachtig, onmachtig om door woorden zijn gevoelens uit te drukken. Hij sloeg zijn
gespannen armen onophoudend en woest omhoog en naar de grond, tot grote schrik
van zijn aap, die, geschokt en gestoten, telkenmale grommend wegsprong en elke
davering van 't stalen ket-
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tinkje, dat de man steeds krampachtig vasthield, met een hevige tegenschudding
beantwoordde. Maar de gefolterde landverhuizer had het bewustzijn van zijn daden
verloren hij gehoorzaamde blindelings aan de bonzen van zijn kokend bloed, dat
enkel nog slaakte naar wraak; hij vroeg nu om geen eten meer, zijn honger was
verdwenen, een roodbrandend floers verduisterde zijn ogen, hij wilde iets anders,
iets meer, hij wist niet wat, iets vreselijks.
En plots, zonder dat hij zich kon rekenschap geven hoe zulks gebeurd was, stond
hij, midden een onbeschrijflijke verwarring, met een aantal van zijn makkers op de
drempel van 't salon. Hij voelde zich beurtelings, door een onweerstaanbare macht,
vooruit en achteruit, en rechts en links geduwd en?estoten; scherpe kreten, geschrei,
vermaledij dingen klonten in zijn oren; zijn vrouw en kleinen waren verdwenen; zijn
aap, zot van schrik, was gillend op zijn schouders gesprongen; en, recht vóór hem,
op een halve stap afstand, de groep van de weggevluchte eersteklas passagiers
beschermend, stonden nu twee mannen: de ‘chief-steward’ en een ander klein blond,
ongemeen gedetermineerd schijnend ventje, met vier gouden galons rond pet en
mouwen, die in ieder van hun handen een geladen en op de muitelingen gepointeerde
revolver hielden. Beiden waren zeer bleek, de ogen glinsterend, de lippen
dichtgesloten. De vernikkelde wapens blonken als juwelen in hun uitgestrekte handen.
- Achteruit! riep eensklaps de kleine blonde. En hij duwde de loop van een zijner
pistolen op de borst van de landverhuizer met zijn aapje.
Een kreet van afschuw weergalmde, een plotse stilte viel. Veertig uitgespalkte
ogen staarden verwilderd naar de kapitein.
- Achteruit! galmde deze opnieuw. Eén... twee...
- Mijn koffer! mijn eten! ik vraag niets dan mijn eten, voor mijn arme vrouw en
kinderen, kapitein! smeekte schielijk de man, met brekende stem, gevouwen handen
en tranen in de ogen.
Een rilling liep door de aanschouwers; de smeekbede van de landverhuizer viel
als een pijnlijke verzwakking op de krachtig opgehitste gemoederen van de
oproerlingen.
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Maar een vlugge straal schoot uit het vastberaden oog van de kleine kapitein. Hij
voelde zich gewonnen. Hij keek de rampzalige vlak in het aangezicht, zonder zijn
gewapende handen te laten zinken, en zei:
- Hier kan ik u niet aanhoren. Achteruit! achteruit! wij zullen buiten daarover
beslissen.
Langzaam, wanhopig en overwonnen, deinsde de man een paar schreden terug.
Zijn makkers volgden hem, schielijk bedaard, zijn aap sprong van zijn schouders.
- Achteruit! achteruit! herhaalden, naarmate vooruittredend, de kapitein en de
‘chief-steward’ met hun steeds gepointeerde wapens.
De achtersten waren reeds buiten, allen volgden met het getrappel van een kudde,
de zijdeur werd gesloten.
Gedurende ruim een halfuur liet men hen daar, in de koude en de wind, naar de
beslissing van de kapitein wachten. Hun opgewondenheid, heel en gans gevallen,
had plaatsgemaakt voor een neerslachtigheid die vergrootte, naarmate de tijd verliep.
Enkelen, uit vrees voor straf, waren spoedig verdwenen; anderen, met wantrouwige
blikken naar de ronde venstertjes van het salon, waar de verschrikte reizigers van
eerste klas zich verscholen hadden, vertelden, op gedempte toon, de gebeurtenis aan
hun makkers. De arme landverhuizer, oorzaak van het oproer, had zijn familieleden
teruggevonden en wandelde, bleek en gejaagd, heen en weer, met zijn aap nevens
zich. Eindelijk werd de deur van de voorzaal opnieuw geopend en een ‘steward’
verscheen op de drempel, met de luid uitgesproken woorden:
- Morgen, om halfnegen, zal het ruim geopend worden. De tussendekreizigers,
die verlangen uit hun koffers iets te nemen, worden verzocht daar op het gestelde
uur tegenwoordig te zijn. Om negen uur stipt zal het- ruim weer gesloten worden.
Een dof en verward gemurmel steeg op, een zweem van opbeuring verscheen op
de angstige, terneergedrukte aangezichten. Langzaam en onder elkander redekavelend
gingen de groepen uiteen. De landverhuizer en zijn huisgezin trokken, bleek, met
opgestoken schouders, tussen een dubbele rij
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nieuwsgierigen, terug naar hun hol in het tussendek. Zij spraken geen woord en lieten,
als verlamd, hun armen hangen, nog gans ontsteld. Een der kleintjes, twee of drie
jaar oud, dat een ouder zustertje bij de hand hield, schreide steeds in stilte. Alleen
de aap, gerustgesteld, stapte deftig , op zijn achterpoten, met zijn rijkkleurig maar
vuil, langs achter door zijn staart opgelicht rokje naast de onderdrukte groep, en
salueerde rechts en links, gelijk een ‘grand seigneur’, met zijn Schotse pet, als om 't
gezelschap te bedanken over de toch voldoende uitslag van de aangevangen
onderhandelingen. Al wie dat schouwspel bijwoonde schoot in een stille lach, maar
in 't salon, die avond, is er geen entrain geweest.
New-York, februari 1892.
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Moeder
I
Langzaam valt de avond. Een dikkende nevel omhult en verduistert alle dingen; de
lucht is kalm, het weer ijskoud. Het oord, dood-eenzaam, is van een navrante
treurigheid. Behalve het arm, klein hutteken der Van Lierdes, dat dichtbij de landweg
staat, zijn daar geen andere woningen dan de grote hoeve van Lemmens', waarvan
de grauwe spitse strodaken nog vaag, op een geweerschot afstand, onder het duister
der naakte bomenkruinen uitkomen, en recht tegenover het kleinere hoevetje der
Verbauwens - tevens een landelijk herbergje. In het laag, met de rug naar de straat
staand achterhuis, schittert reeds een lichtje. De weg ligt modderig, vol waterplassen,
met dorre blaren overal bespreid, en bezoomd door hoge bomen en struikgewas,
langsheen de steile rand van de sloten; en rondom, wegsmeltend in het beperkt, mistig
verschiet, zijn het de velden, de vierkante, ook van slaghout en sloten omsingelde
stukken land, de ene donkergroen van 't rapenloof, de andere naakt en omgewoeld en alle even ingesluimerd, dood, verlaten, als zou er nooit iets weer op wassen, als
zou er nooit meer een ziel op leven.
En moeder, voor de derde maal, komt buiten op de dorpel van haar woon. De
koude valt op haar, zij huivert, bewegingloos; zij luistert, de blik gevestigd op het
lichtje van de kleine herberg, ginds, aan de overkant van de straat.
- O! zou hij toch heen zijn!
Pijn en angst op het bleek gelaat, hoort ze geen andere geluiden meer dan het dof,
eentonig gebons van de dorsvlegels in boer Lemmens' schuur. Zij huivert zo in haar
schrale kleren, waagt een stap in de eenzame straat. Reikhalst, de linkerhand tegen
een boom geleund.
- Neen, hij is nog niet weg!... Daar hoort ze nu weer het geschreeuw, het joelen
en zingen, en het gerinkel van een glas
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dat ginder op de vloer aan stukken valt. Zij wijkt terug op de drempel, en blijft er
stilstaan, halsstarrig, het oog door de mistige schemering op het eenzaam lichtje
gevestigd.
De schemering verdikt, de mist droppelt met een stil geruis in trage grote tranen
uit de naakte bomenkruinen op de kleverige grond. De grauwe daken van boer
Lemmens' hoeve verdwijnen geheel in de duisternis. En de elzestruiken staan daar
fantastisch, vreemd, nevens de weg. Zij huivert... zij huivert....
- O, zou hij toch niet eens meer komen!...
Hij heeft haar altijd zoveel misdaan. Van kindsbeen af was er niets mee te doen.
Vader en moeder heeft hij een leven van verdriet berokkend. En dan, vóór anderhalf
jaar, die vreselijke twist met vader! zij beeft er nog van. Toen heeft hij schielijk het
ouderlijk huis verlaten; zij hebben hem niet meer gezien, van hem niet meer gehoord;
hij leefde als een landloper, een deugniet. En nu is hij plotseling terug, - maar slechts
voor enige uren: morgen vroeg vertrekt hij, met enige jongelingen van 't dorp, naar
Argentinië. De buren hebben haar dat verteld.
Zij weet, zij voelt dat hij nooit in het land zal weerkomen. Argentinië is zo ver,
zo ver... Hij, en de anderen, hebben gezegd: - Nooit keren we terug.
Lang was hij afwezig, en tóch verlangde ze niet hem weer te zien: sinds hij vertrok
kwam er vrede in huis. Doch nu is hij dáár, nu gaat hij vertrekken voor immer! - och
ja, zij wou hem nog eens zien....
Zij denkt, zij zou willen denken, dat hij naar 't dorp terugkwam, opzettelijk om
zijn ouders nog eens te zien. Haar moederliefde zegt het haar, - en indien hij kwam,
neen, ze zou hem niets verwijten, maar hem naast de haard doen zitten, hem vragen
of hij geen honger heeft. Ze zou vader stillen, indien vader, wrokkiger dan zij, hem
onvriendelijk bejegende.
Daarom heeft ze geen rust meer, sinds hij in de buurt is. Zij denkt dat hij misschien
zou willen komen, maar niet durft. En ze wacht... Hij was toch in de grond nooit
slecht van hart, hij zou misschien goed geweest zijn als zijn broeder, had zijn karakter
beter met dat van vader kunnen overeenstemmen.
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En heel, heel diep in haar binnenste is nog wat hoop: wie weet? misschien voelt hij
berouw, is hij verbeterd? Nu hij, na zolang, na al die beproevingen, zijn huis terugziet,
zou niet in hem het goede bovenkomen? Zou hij niet om vergiffenis smeken, zich
met vader verzoenen, en blijven...? Dan zouden zij allen nog verenigd en gelukkig
kunnen leven.
De nacht is nog versomberd; de nevel wordt zo dik, dat het lichtje van de herberg
ginds in het vage verdwijnt. Zelfs de elzestruiken smelten nu weg in onduidelijke
schaduwen, en de mistregen valt lomer, treuriger uit de naakte bomen, terwijl de
klamme kou neerzinkt als een kleverige ijsmantel. Van boer Lemmens' spitse
hoevedaken ziet moeer volstrekt niets meer, maar zij hoort steeds het gebons van de
vlegels, eentonig, als werden zij door een horlogewerk geregeld, in doffe cadans op
de schuurvloer neervallend.
- Och, wat is 't leven toch ruw voor sommige mensen!...
Die doffe, trage bonzen vallen haar als het ware op het hart, en wekken 't geheugen
van 't verleden. Wat heeft ze gearbeid, gezwoegd, dáár, op die grote sombere hoeve,
sinds haar jongste jaren, van 's morgens tot 's avonds, in zonnebrand, in regen en in
kou! En ook haar man heeft er gezwoegd, zijn leven lang; en Miel, haar jongste zoon,
en Lisa, haar dochter, alvorens zij haar misslag beging. Waarom heeft hij alleen, hij
de oudste en de sterkste, nooit zijn best willen doen?
En moeder, hardnekkig steeds ode dorpel, huivert angstiger in haar dunne kleren.
God! wat blijft hij lang in die herberg Zal hij niet eens komen? Is het misschien als
uitdaging tegen zijn ouders, dat hij voortaan, dicht bij hun huis, lawaai komt maken?
Een bittere plooi verwringt haar mond, een opwelling van onuitsprekelijke droefheid
brengt tranen in haar ogen.
De klank van een ruwe stem trekt haar schielijk uit haar mijmeringen.
- Ala toe, kom maar binnen, laat de sloeber lopen, zegt vader, die de voordeur
geopend heeft.
Moeder, verschrikt, dringt aan, bijna smekend: - Ik zou hem toch nog eens willen
zien, eer hij voorgoed vertrekt...
- Ik niet, ik heb geen uitstaans meer met hem, klinkt 't harde antwoord. - Ala toe,
kom binnen!
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Moeder gehoorzaamt.
Doch binnen, in het lage, flauwverlichte keukentje, heeft ze geen rust. Zij luistert
naar de geluiden daarbuiten, zij hoort nog steeds de doffe slagen van de vlegels in
boer Lemmens' schuur, zij verneemt ook, soms duidelijk, het zingen en roepen in 't
herbergje. En eensklaps springt ze recht, en rukt de deur open: zij verlaten de herberg,
ze hoort het, ze wil, ze zal hem nog eens zien... Vader houdt haar niet meer tegen.
Hij volgt haar zelfs instinctmatig naar buiten, en Lisa, die haar kindje in zijn wieg
legt, volgt haar ook.
Daar nadert de bende. Zij zijn wel een tiental, zij dragen twee brandende fakkels,
en schreeuwen luidkeels het lied:
Waar kunnen wij beter zijn
Dan bij onze beste vrienden?...

God! wat bonst haar hart! Zij heeft hem dadelijk in 't bloedig laaien van de toortsen
herkend. Hij is schier niet veranderd, hij is nog steeds de knappe, flinke jongen van
vroeger, met zijn donkere kroezellokken en zijn fijn, zwart snorbaardje. En hij schijnt
netjes aangekleed, in 't zwart, en met een rond zwart hoedje dat hem schuins en driest
op het hoofd staat. Maar hij is dronken, zijn ogen draaien, hij schreeuwt luider dan
de anderen het refrein:
laat ons drinken, laat ons klinken,
Laat ons vrolijk zijn!

Doch hij heeft haar ontwaard. Hij houdt op van zingen, maakt een stap terzij, als
wou hij tot haar komen.
- Jules, jongen... streelt ze, ontroerd en zacht, ook tot hem naderend.
Maar plots trekt hij zich terug, 't gelaat versomberd, de wenkbrauwen gefronst,
de ogen hatend op vader gericht. Hij maakt een dreigend, afwijzend gebaar, vloekt,
schreeuwt razend: - Nooit! nooit, nooit kom ik weerom! en met de bende is hij voorbij,
woest, plassend door het slijk, in rode smook, luider huilend dan al de anderen.
Pal, stom, doodsbleek, met zwarte ogen, ziet moeder hem
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passeren.
- O sloeber! sloeber! raast vader met bevende stem.
Lisa weent; moeder, starogend, ziet de bloedige, langzaam verblekende gloed
achter de sombere elzekanten, een ogenblik verlicht, wegsmelten en verdwijnen.
Dan keert ze zich om, en, huiverend, met een schorre, gebroken stem:
- Ongelukkig kind... ongelukkig kind...

II
Midden in het keukentje neergehurkt, klieft Van Lierde brandhout met een hakmes.
Zijn gelaat, gerimpeld en geelbleek, met een gepijnigde uitdrukking erover, ziet er
ziekelijk uit. Langzaam, treurig, met tussenpozen van stilzwijgen, klaagt hij van alles
wat 'nen arme mens boven 't hoofd hangt. Gaat er iets verkeerd, dan komt er wat
anders bij, en dan weer nog wat anders, en zo van maleur in maleur, geraakt ge met
al uw goeie wil in korte tijd op den dompel... Moeder loopt bekommerd heen en weer
in de keuken, Lisa wiegt haar zieke kindje, Miel zit onbeweeglijk naast de schoorsteen.
Op de kleine eetkast brandt het lampje; eentonig gaat het getiktak van het horloge.
Miel trok zich verleden jaar in 't lot. Hij werd ingelijfd te Bergen, bij het eerste
jagers te voet, doch na enige dagen door de regimentsdokter afgekeurd en voor één
jaar vrijgesteld voor zijn zwakke borst.
O wat geluk, die afkeuring! Wat gaf hij om zijn ‘zwakke borst’? Hij mocht nu
naar huis keren, opnieuw op de hoeve van Lemmens gaan, werken, zijn arme ouders
bijstaan, die zijn hulp zó nodig hadden.
Sinds had hij gezwoegd voor twee, voor hem en zijn ziekelijke vader. Zijn
gezondheid had er niet door geleden, integendeel; dit vlijtig kuis leven had hem
verkloekt, zodanig dat hij nu van de beklemdheid op de borst niet meer leed. Maar
op 't einde van 't jaar bracht hem de veldwachter een nieuwe dagvaarding voor de
krijgsraad. Tevergeefs matte hij zich af, staakte eten en slapen, dronk zelfs - wat hij
anders
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nooit deed. Ditmaal werd zijn borst niet te zwak gevonden voor de soldatendienst.
En 't is vanavond dat hij vertrekt. Onderworpen, van kindsbeen af aan 's levens
ruwheden gewend, wacht hij gedwee dat het tijd is van vertrekken. Straks zal Maebe,
zijn vriend, die van hetzelfde regiment is, hem komen halen.
Vader, in het midden van de keukenvloer neergehurkt, klieft steeds zijn hout.
Moest hij zijn werk laten staan, en zich daar neerzetten, de armen gekruist, om nog
wat met zijn teergeliefde zoon te spreken, hij zou zijn tranen niet kunnen inhouden,
zijn hart zou breken, hij zou zijn arme jongen omhelzen, hem aan 't hart drukken,
hem niet kunnen loslaten. En dat mag niet, arme mensen doen dat niet. Hij moet
kalm blijven, zijn ontroering bedwingen om aan zijn zoon zijn laatste raad te geven.
't Is reeds kwart voor zes en om zes uur komt Maebe.
- Wees altijd braaf, jongen, braaf en gehoorzaam. Tracht wel te staan met uw
oversten, laat u door uw makkers niet misleiden. Ga regelmatig elke zondag naar de
mis, en zeg ook elke dag, 's morgens en 's avonds, uw gebeden op. Drink niet, ga
nooit in slechte huizen... Ge moet ook soms eens schrijven, jongen, Lisa zal ons uw
brieven lezen, en we zullen dan ook schrijven...
- En peinst ook dikwijls op vader en moeder, voegt moeder zelf, met verkroppende
stem, erbij.
Veel meer zou ze willen zeggen, maar ze kan niet. Zodra zij twee woorden
uitspreekt komt haar gemoed vol, en zij moet zwijgen. 't Is alsof ze in een droom
leefde, of haar geest elders was, vol angst, bekommerd door een gedachte, die zij
niet uitdrukt.
Miel antwoordt in stilte: - Ja vader, ja moeder, altijd onderworpen, vooraf
toestemmend in al wat men van hem verlangt. En Lisa, de ogen roodgeweend, zegt
niets; zij wiegt voortdurend haar kind, het hoofd terneergedrukt, met een eentonige
beweging - als vreemd in haar huis, sinds haar gepleegde en vergeven fout - gekweld
en beschaamd, als had zij voortaan haar aandeel schuld in elke tegenspoed die haar
ouders komt beproeven.
Maar de voordeur gaat open en Maebe komt binnen. Hij is
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grof en lomp, steenrood van aangezicht, met grote bleekblauwe, wijd van elkander
staande ogen. Hij draagt een pakje aan de hand, hij weigert neer te zitten, hij zegt,
na gegroet te hebben, dat het tijd is van vertrekken.
Werktuiglijk staat Miel op en neemt ook zijn pakje dat op een stoel ligt. Hij draalt
enige stonden en dan, met een gesmoorde stem:
- Zo, vader, en moeder, en Lisa, ik ga vertrekken, zegt hij.
- God... beware u... jongen - en stel het... al wel, snikt vader dof. Hij blijft een
ogenblik, zonder beweging, als schielijk verlamd, maar durft het hoofd niet oprichten.
Lisa buigt het hare dieper neer, weent in stilte hetere tranen.
- God beware u, Miel, zucht zij ook.
En moeder, doodsbleek, met vergrote, angstige ogen, murmelt ohaar beurt:
- God beware u, Miel, jongen, God beware u.
De deur is open, zij zijn weg, de klink valt weer toe.
Doodse stilte heerst een ogenblik in huis. Vader heeft het houtklieven, gestaakt,
Lisa staakt het wiegen. En moeder zinkt op een stoel neer, zij slaat zich de voorschoot
voor 't aangezicht, en al haar verkropte wee barst los, en zij snikt, zij snikt het nu
allemaal uit.
O waarom weent ze, zo lang, zo bitter?
Om de miserie van de aanstaande winter? Om het vertrek van Miel?
Neen....
Zij weent, - o maar, 't is lelijk, zij verwijt het zich, zij durft het aan haar eigen niet
bekennen - zij weent nog om de andere, die nu een jaar geleden heenging, die nooit
van zich meer horen liet, en die gezegd heeft dat hij nooit terug zal keren.
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Het huwelijk van neef Perseijn
I
Boer Mul, die morgen, als naar gewoonte fris van gelaatskleur en netjes gekleed,
verliet de slaapkamer, waar hij, gelijk elke dag, alleen zijn ontbijt had genut, en
verscheen langzaam en een weinig trekbenend terug in de keuken. Hij bleef, zijn
hoge gestalte wellustig recht houdend en zich als ware 't inwendig uitrekkend, op
een paar stappen afstand van de lage, vierkante tafel staan, waar die der dienstboden,
die op het hof, of op de naast gelegen akkers wrochten, reeds hun tweede ochtendmaal
gebruikten, en begon hun enkele bevelen uit te delen.
De arbeiders, over hun voedsel - pap met roggesmouterhammen - gebogen, knikten
toestemmend met het hoofd, zonder de ogen van de papkom af te wenden, zonder
te spreken, zonder een ogenblik op te houden van te eten. Zij waren een achttal, oude
en jonge, in lompen gekleed, met de petten op de hoofden. Hun aangezichten waren
verhit door de verrichte arbeid; gedroogde zweetstralen tekenden zich langs hun
bruingebrande, ongeschoren wangen af. Hun vuile handen gingen traag en
onophoudend met de beurtelings gevulde en geledigde houten lepels van de
reusachtige papkom, die in 't midden van de tafel stond, naar hun wijd geopende,
gulzig slokkende monden. Hun magen rispten op; Fido, de kleine, dikke, vuilzwarte
huishond, zat roerloos starogend, in het midden van de vloer, naar het einde van het
maal wachtend.
Toen Mul zijn aanbevelingen geëindigd had, wendde hij zich tot zijn echtgenote,
een zestigjarig, zindelijk, ietwat ouderwets gekleed vrouwtje, met een scherpe, naar
voren gekromde neus en zwarte ogen, die naast een der vensters aan het naaien was.
Zij staakte haar werk niet, noch keek onder haar bril naar hem niet op, terwijl hij
haar verwittigde, dat hij
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eens ging rond de akkers wandelen; zij vroeg hem enkel, als om iets te zeggen, of
hij nog vóór de middag thuis zou zijn; en, op zijn bevestigend antwoord, liet zij hem,
zonder verdere opmerkingen, achter haar rug het herdersstafje nemen waarmee hij
gewoonlijk te velde uitging, en vertrekken.
Hij was al buiten, doch hij keerde terug, om aan een der arbeiders nog iets te
zeggen. En Fido ontwarend, die steeds bewegingloos starogend in het midden van
de keuken zat, riep hij de kleine vette hond bij zich:
- Kom, Fido, ge moogt meegaan!
Fido richtte zich onverschillig op en volgde zijn meester op de hielen.
Buiten, in de frisse meilucht en de geurige uitwasemingen van de lentebloeisels,
ademde Mul wellustig en lang. Een straal van levenslust en welzijn glom in zijn
sluwe, blauwe ogen en langzaam, rechts en links rondkijkend, stapte hij, een weinig
stijf, met zijn vorkje in de hand, het eng en netjes onderhouden, schuins naar de straat
lopend boomgaardwegeltje af. Hij bezocht beurtelings de velden tarwe, de rogge, de
gerst, de haver. En vóór iedere partij zonk hij in een lange, wellustige bespiegeling.
Hij ademde, verkwikt, de om hem heen walmende landelijke geuren in, zijn fris
gelaat verhoogde in kleur, zijn gelukkige spijsvertering deed zijn ogen blinken, een
bestendige glimlach zweefde op zijn brede, net geschoren lippen, bij het aanschouwen
en bewonderen van die weelderige oogst, de rijkste die hij sinds jaren zou gehad
hebben, indien er geen onheilen over kwamen. Vóór zijn bloeiende partij koolzaad
gekomen, die, glinsterend in de morgenzon en als het ware levend van de gonzende
bijen, die erop aasden, als een reusachtig, vierkant gouden deken, midden al dat groen
scheen geworpen te zijn, viel hij in een soort van aanbidding.
- Verdeke! verdeke! verdeke! herhaalde hij driemaal halfluid, zijn stafje in de
grond gedrukt houdend, terwijl de sterke geur van de koolzaadbloemen hem een wijl,
als bedwelmd, de ogen deed sluiten. En bij het gezicht van het goudgeel veld had hij
een ogenblik het visioen, als werden die miljoenen en miljoenen gele sterretjes in
zoveel goudstukken veranderd. Doch hij verjoeg deze verrassende en schier tergende
hersen-
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schim, die, zowel als. een onbehaaglijke gedachte, zijn rust kon storen; en langzaam
zette hij met Fido zijn wandelingetje voort. De weg klom een weinig, hij stapte wat
trager, en leunde op zijn vorkje, uit hoofde van zijn stijve benen. 't Is misschien
zonderling, maar hij was daar wel trots over, over die stijfheid van zijn benen. Hij
wist dat dit grotendeels voortkwam van te wel te eten en te drinken, maar hij leed er
niet door, het kwam hem voor als een stempel van aristocratie in zijn stand. Hij
herinnerde zich, dat nagenoeg al de rijke boeren die hij kende, aldus stijve benen
hadden. Deze gedachte vleide hem; hij exagereerde nog de stramheid van zijn gang,
terwijl het hoogmoedig bewustzijn, dat er stellig weinig boeren waren die, zoals hij,
tweemaal daags rundvlees aten, hem gewichtig deed rochelen. En hij dacht aan 't
geen hij 's middags eten zou: frikadellen met bloemkolen, want hij besprak zelf, voor
elke maaltijd, wat hij hebben wilde. Hij zette zich enkel nog voor de vorm en omdat
hij het niet laten dorst, 's middags, in de keuken, aan de gemeenzame tafel van meester
en werklieden, en proefde van hun pap en aardappelen, waarna hij in de slaapkamer,
evenals 's morgens en 's avonds, het afzonderlijk voor hem bereide maal ging nutten;
maar hij droomde van dit aloud landelijk Vlaams gebruik - het gezamenlijk
middagmalen - op zijn hoeve af te breken. Hij aarzelde nochtans; het was een
gewichtige zaak. Een van zijn kennissen, baas van Biervliet, een zeer rijke boer, had
het geprobeerd en was er niet wel mee gevaren. Zijn werkvolk had hem verlaten,
bewerend dat zijn eten slecht moest zijn, aangezien hij zelf er niet meer wilde van
proeven. En baas van Biervliet was genoodzaakt geweest het ouderwets gebruik weer
in te voeren.
Met deze en soortgelijke gepeinzen was boer Mul tot aan zijn grote vlasaard, het
doel van zijn tocht, gekomen. Hij plooide zijn gelaat tot een uitdrukking van grote
ernst, verliet het slag, en stapte statig, met schier nog verstijfde tred, de aanzienlijke,
naar het middenpunt een weinig golvende partij land op. 't Was als een groen,
kortgeschoren tapijt van meer dan vier hectaren uitgestrektheid, waarop, aan de
achterzijde, tegen een boskant, een rij van een twintigtal vrouwen aan het wieden
waren.
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Mul, een vijftigtal meter ver op de partij gekomen, bleef staan, keerde zich rechts,
keerde zich links, en zag in de rondte, als wilde hij met een enkele, lange blik, de
ganse, algemene toestand van de vlasaard in ogenschouw nemen. Prachtig! prachtig!
Geen plekje verbrand! geen hoekje dat verviel! geen ijdele plaats! alles zo dichten
groen gewassen als het grasplein van een Engelse tuin! ‘Verdeke! verdeke! verdeke!’
herhaalde hij opnieuw, met eerbied geslagen; en een soort van brooddronkenheid
overweldigde hem bij het waarderen en genieten van zoveel voorspoed. Hij ontwaarde
niets disparaats in die weelderige symfonie van groen dan een molshoop, één enkele,
waarin hij met zijn vorkje boorde, en die hij met de hiel toestampte, nadat hij eerst
vruchteloos de luie en zwaarlijvige Fido tegen de onzichtbare vijand had pogen op
te ruien. Hij wierp een laatste bewonderende blik over de partij heen, en toen stapte
hij recht door, steeds van Fido gevolgd, naar de wiedsters.

II
't Gesprek, dat er zeer levendig aan de gang was, hield op bij zijn verschijning. De
wiedsters, op hun knieën ten gronde gebukt, schenen al hun aandacht aan het
uitplukken van 't onkruid toe te wijden. Achter hen liet een brede, door hun langzame
overtocht platgestreken vlek toe, de hoeveelheid werk te schatten, die zij sinds de
morgen afgelegd hadden. Twee aan de rand van de boskant staande tenen manden,
waarin potten en kannen overhoop lagen, getuigden van het ontbijt, dat ze daar
genomen hadden.
- Elk 'nen goendag, mensen! we liggen met schoon weer, hè? riep Mul opgeruimd
en luid, toen hij bij de groep genaderd was.
- De goendag, baas! 'k geloof 't wel, dat 't schoon weer is! klonk het verward als
antwoord. En een der vrouwen overstreelde met de hand de vette rug van Fido, die,
kwispelstaartend, met zonderlinge gebaren van kennismaking, schielijk uit zijn staat
van slaapzuchtige afgeleefdheid scheen geraakt te zijn. Enkelen der vrouwen hadden
eens het hoofd opgelicht
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om naar de boer te kijken, anderen, onverschillig, hielden de blik ten gronde gevestigd;
de arbeid ging vlijtig voort. Maar eensklaps staakte een van hen, een dikke, zwarte,
mooie veertigjarige haar werk, zette zich recht op haar knieën, bekeek de boer met
haar kleine, schitterende oogjes en riep hem stout schertsend toe:
- Dat is een leven, hè? Zulke mannen hebben een plezierig leven!
't Was als een wachtwoord. Al de wiedsters staakten ineens de arbeid, richtten
zich op hun knieën en bekeken Mul glimlachend. En de opmerkingen, de
overwegingen, de zinspelingen gingen hun gang.
- Ha, boer zijn! en rijke boer zijn! 's morgens laat opstaan, zich 's zomers koel, 's
winters warm, en te allen tijde netjes aankleden, eten en drinken wat de maag het
best bevalt, eens langzaam, zonder zich te vermoeien, rond zijn akkers wandelen,
geen ander werk verrichten dan zijn werkvolk ga te slaan en zijn bevelen uit te delen,
wat een gelukkig, benijdenswaardig lot! Was het te verwonderen, dat zulke mannen
slakkevet werden!
Mul, op zijn ongemak, glimlachte gedwongen, schudde het hoofd, herhaalde dat
zij verwonderd zouden zijn, moesten zij weten, wat voor een last 't bestieren van een
hoeve als de zijne teweegbracht. Nooit een ogenblikje rust, altijd alles moeten zien
en voorzien; 's morgens de eerste op de been, 's avonds de laatste te bed, en nooit
mogen zeggen: zie, mijn werk is geëindigd, nu mag ik mij ook eens oprecht zonder
zorg noch kommer uitrusten en vermaken. Zijn aangezicht had zich opnieuw met
een uitdrukking van grote ernst bedekt, hij herhaalde gestadig: - Ja ja, mensen, ge
zijt zo gelukkig, noch zorgen, noch onrust te hebben, terwijl hij schuins naar hun
werkeloze handen keek, inwendig woedend, dat zij de arbeid niet voortzetten, zonder
hen echter te durven vermanen. Hij was in het zelfde geval gelijk alle boeren: hij
moest zijn arbeiders ontzien, wilde hij ze niet kwijt geraken. Enkelen, die in zijn
huizen woonden, waren wel aan hem verplicht, maar anderen waren het niet, en het
bespottelijk dagloon - vijf stuivers - dat de wiedsters wonnen, was niet van aard hen
tot verkleefdheid aan te wakkeren. Die vrijpostigheid van zijn
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bedienden, vooral van de wiedsters, was een der dingen, die Mul, in zijn hovaardij
van rijke boer, het meest aanstieten en vernederden. Meer dan eens had hij inwendig
de kwestie geagiteerd, door een verhoging van loon meer gezag over hen te verwerven,
maar zijn vrekkigheid en de gedachte: ‘waarom zou ik meer moeten geven dan een
ander?’ revolteerden zich telkenmale tegen de uitvoering van dit ontwerp, en de strijd
tussen zijn gekwetste trotsheid en zijn gierigheid bleef duren, des te vinniger, daar
de arbeiders, beseffend dat hij hen niet missen kon en dat hun oneerbiedige
familiariteiten hem tot de hoogste graad mishaagden, er een boosaardig vermaak in
schiepen hem bij elke mogelijke gelegenheid te kwellen en te verkleinen.
De wiedsters hadden zich echter, de ene na de andere, terug neergebukt en thans,
zonder hun plagerijen te staken, zetten zij de arbeid voort.
- Boer, vroeg een kleine, magere blonde, met stoute, bleke ogen, - zoudt ge mij
uw Fido niet verkopen? Fido, meer en meer levendig, vlijde zich hijgend tegen haar
japon; en hij werd onbetamelijk, met zeer lelijke manieren, zodat zij hem, tot het
schimpend verzet van de andere wiedsters, gestadig moest van kant werpen.
- Ja ja, ja ja, ge zijt nog eens bezig, nietwaar? antwoordde Mul, tevreden, dat zij
toch hun werk hernomen hadden. En met een streng gebaar riep hij Fido bij zich, die
eerst met weerzin en buiten adem gehoorzaamde.
- Ik, zei schalks glimlachend een tweede, - zou wel weten wat met Fido gedaan,
indien het mijn hondje was. Ik zou hem in een pannetje steken, zo met een kluitje
boter, en hem opeten. Of het zou lekker zijn? Het is zo vet en wel gevoed als zijn
meester zelf, nietwaar, Fido? riep zij, tersluiks een klontje aarde gooiend naar de
slechtgemanierde hond, die schuw achter zijn meesters benen kroop.
Doch Ka, de dikke zwarte, met haar kleine, schitterende oogjes die, de eerste, Mul
het woord had toegestuurd, richtte zich weer op haar knieën, legde er werkeloos haar
beide handen op, aanstaarde de boer met ongewone vrijpostigheid en vroeg:
- Maar zeg eens, boer, is. 't waar dat Gust Perseijn gaat
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trouwen?
Mul, onwillekeurig geschokt, aanstaarde de vrouw met een verschrikt geknipoog.
Het was de eerste maal niet, dat men hem plaagde met het huwelijk van neef Perseijn,
een rijk, ziekelijk, oud-jonkman, van wie hij en zijn broeder alles moesten erven.
En, al waren de zinspelingen die men daarover waagde gewoonlijk verkeerd of vals,
toch was de indruk, die zij op Mul teweegbrachten, voor enige ogenblikken steeds
onfeilbaar. Ook was het met een moeilijk verborgen angst, dat hij, op een
geveinsd-onverschillige en opgeruimde toon aan de struise wiedster vroeg:
- Ja!... weerom al!... en met wie nu?
Het was een andere vrouw, een bleekrosse, dertigjarige, met zieke ogen en gele
sproeten in het aangezicht, die blozend de eerste in de rede viel om te antwoorden:
- Ik heb het toch ook horen zeggen, en 't schijnt, dat het ditmaal zeer ernstig is. 't
Zou ergens met een rijke boerendochter zijn van Brakel, de dochter van een
schaapboer, zo men zegt. Ziedaar tenminste wat mijn broeders schoonvader, die van
gene kanten is, gisterenavond in ons huis vertelde. Mul, bepaald ontsteld, ditmaal,
keerde zich tot de spreekster om en bekeek haar lang en strak, met zijn onrustig
knipogende blik. Het feit dat zij een stil, bedeesd meisje was, en hoegenaamd geen
pochster gelijk meestal de andere wiedsters, zette haar getuigenis een karakter van
ongemene rechtzinnigheid en gewicht bij. Daarbij was Brakel een verafgelegen dorp,
waar hij schier niemand kende, zodat deze omstandigheid hem des te meer bezwarend
en onrustwekkend voorkwam. Hij naderde plots tot dicht bij de wiedster en vroeg
haar, met lippen, die begonnen te beven: - Ja maar, Philomene, spreekt gij ernstig
en kent ge de naam van die boer?
- Jawel, antwoordde de meid, blozend en steeds wiedend, zonder haar zere ogen
tot haar meester op te slaan, - hij heet Vervaet en woont nog maar sinds enige maanden
op Brakel. Hij is van veel verder gekomen, ergens van de kanten van Rodebeke, uit
het Westvlaamse.
- En hoe oud zou ze zijn, die dochter?
- Van voren in de dertig, volgens mijn schoonvader zei.
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Mul, de lippen gesloten, bleef een hele poos stilzwijgend. Hij wist niet juist wat hij
daarvan geloven moest. Men had hem reeds zo vaak met het huwelijk van neef
Perseijn geplaagd en telkenmale was het nieuws zo vals geweest, dat hij
dienaangaande zeer ongelovig was geworden. Neen neen, hij kon het nogmaals niet
geloven. En overigens, er bestond tussen Mul en zijn neef een geheim akkoord,
waarbij de eerste zich verbonden had de tweede een degelijke vrouw aan te brengen,
indien hij oprecht trouwen wilde. Perseijn althans, alhoewel ziekelijk, had lust van
trouwen, dit was Mul niet onbekend. 't Geval had zich reeds twee of driemaal
voorgedkan, dat Perseijn zijn neef was komen halen, om met hem de huwbare en
degelijke boerendochters van 't omliggende in een soort van ogenschouw te nemen.
Zelfs had Perseijn voor sommigen een duidelijke preferentie laten blijken; doch Mul
had hem zo wel weten te overhalen, hem zo klaarblijkelijk kunnen bewijzen, dat
geen enkele van die vrouwen waardig was van hem, dat het door Perseijn zo lang
ontworpen en verlangde huwelijksplan steeds onderbleven was. De sluwe boer wist
er ook immer bij te voegen: - Houd u stil, gij hebt tijd genoeg; ik zie in 't rond, ik
zoek, ik zal u de vrouw aanbrengen, die gij hebben moet. Indien Perseijn zich eens
verveeld had van wachten, of de rechtzinnigheid van Muls belofte in twijfel had
gesteld? Indien hij eens, uit eigen beweging, te velde getrokken was en gevonden
had hetgeen hij zocht!
Die gedachte werd Mul onuitstaanbaar. Zijn lippen begonnen opnieuw te beven
en hij wendde zich nogmaals, met een soort van wrevel, tot de wiedster om nadere
inlichtingen.
Zij bekrachtigde haar eerste gezegde. De andere wiedsters, ter aarde neergebukt,
wisselden schalkse glimlachen en doffe zinspelingen met elkander. - Zou het waar
zijn wat Philomene, die, uit hoofde van haar bedeesdheid, voor dwaas doorging, daar
kwam te vertellen? En de meest verwonderde was Ka, de stoute zwarte, die daarvan
gesproken had zonder er iets bepaald over te weten, enkel om de boer te plagen.
Doch Mul begreep allicht 't belachelijke van zijn houding, of bemerkte de gluipende,
spottende blikken van de arbeidsters hij neep eensklaps de lippen dicht, wenste een
algemene goedendag, keerde zich om en verliet statig, van Fido ge-
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volgd, de vlasaard.
Gewoonlijk, na het overzicht van de akkers, maakte hij een omweg om in de
‘Meulemotte’ - een klein, landelijk herbergje, - een borreltje te drinken, maar ditmaal,
door zijn gejaagdheid aangedreven, begaf hij zich rechtstreeks naar de hoeve terug.
Zijn gelukkige spijsvertering, zijn opgeruimdheid, zijn gevoel van welzijn waren
verdwenen en door een aantal onbehaaglijke gedachten en gewaarwordingen
vervangen. Het schielijk geklep van het klokje der hoeve, dat, een bezoek
aankondigend, hem naar huis riep, verergerde nog deze pijnlijke indruk. Hij spoedde
zich meer en meer, hij hijgde in de reeds hete zon, het zweet droop van zijn voorhoofd.
Een van zijn arbeiders, die hem, met de spade op de schouder tegemoet kwam, kreeg
geen antwoord op zijn ‘goedendag’; hij had zelfs geen blik voor zijn paarden, die,
met een kar, het uitgewiede onkruid van de vlasaard kwamen halen; Fido, rochelend
van zich te haasten, kon zijn meester niet meer volgen, en beiden kwamen buiten
adem op de hoeve aan.

III
Van op de boomgaard door de heldere, van gordijnen ontblote vensterramen in de
keuken starend, herkende Mul wie de bezoeker was: Schuijffelare, koster en
zeeldraaier van het dorp Akspoele, waar zijn neef woonde. Zulks bracht zijn angstige
ontsteltenis ten top; want Schuijffelare was niets anders dan een geheime spion van
Mul, door deze aangesteld om de levenswijze van neef Perseijn bedektelijk gade te
slaan en Mul te verwittigen, telkenmale de rijke oud-jonkman door zijn chronische
infirmiteit - de trouwlustigheid - opnieuw aangetast werd. Hij begreep dadelijk, dat
de koster hem het gewichtig nieuws kwam mededelen; en of het ditmaal ernstig was
hoefde hij niet te vragen, zo welsprekend was de stomverslagen blik, die zijn vrouw,
bij zijn intrede, op hem richtte. Zijn mond, half open, liet zijn schaarse, lange, gele
tanden zien, hij aanstaarde verwilderd de kerkdienaar, zonder diens ‘goendag’ te
beantwoorden en vroeg hem angstig,
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met verkroppende stem en pinkende ogen:
- Eiwel! enig nieuws?
Schuijffelare, een mager man van ongeveer vijftig, met een lange, grijzende baard
en kleine, loze oogjes, die zijn regelmatig, beenderig gelaat een bestendige uitdrukking
van spotternij bijzetten, bekeek de boer aandachtig, rees van zijn stoel niet op en zei:
- Nieuws! Ja, zeker, er is nieuws, en nogal ernstig nieuws, ditmaal.
En hij verhaalde de ganse geschiedenis, dezelfde, die Philomene op het wiedstuk
verteld had.
Op zijn beurt stond Mul verslagen. Hij had nog een ogenblik de hoop gekoesterd,
dat de tijding vals, of, ten minste overdreven was, maar nu kon hij niet langer
twijfelen. En schielijk barstte zijn woede los, zijn aangezicht werd purper, zijn ogen
schoten vlammen, zijn bevende lippen stortten vermaledijdingen en verwensingen
over neef Perseijn.
Doch hij kwam tot bedaren weer. Hij dempte zijn verontwaardiging, een weinig
beschaamd over de hevigheid van zijn uitvallen, hij onderzocht met geestesinspanning
door welke middelen men deze nieuwe ‘folie’ van neef Perseijn zou dwarsbomen.
En 't was een voorstel van Schuijffelare, dat eindelijk de algemene goedkeuring
wegdroeg. Schuijffelare zou zich nog dezelfde dag naar Brakel begeven, ten einde
er op de Vervaets en hun dochter enige bepaalde slechte renseignementen te bekomen,
terwijl Mul, te Akspoele, Kezijn1. Perseijn zou gaan bezoeken, om zich rekenschap
te geven tot hoeverre hij de zaak ditmaal ernstig opnam.
De koster vertrok, de oude boer en zijn vrouw een weinig getroost latend.

IV
Mul, alleen in de slaapkamer, nutte zijn noenmaal haastig, wrevelig, zonder smaak.
Zijn vertrouwen was opnieuw verdwenen, een angstvolle twijfel overweldigde hem
weer. Hij

1.

Neef.
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nam geen middagrust, als naar gewoonte, hij kwam gedurende de maaltijd van de
arbeiders in de keuken, deelde enkele bevelen uit, betrekkelijk het te verrichten werk,
en om één uur stond hij reeds reisvaardig, met de gaanstok in de hand. Hij vertrok
langs het achterhuis, door Fido vergezeld.
Hij maakte een kleine omweg om aan Lus, zijn broeder, die aldaar een hoeve met
één paard bewoonde, het nieuws te gaan verkondigen. Men wist er nog van niets, de
verschrikkelijke tijding werd er als een donderslag ontvangen. Lus, veel lomper dan
zijn broeder, had een talrijk huisgezin en zeer weinig fortuin; ook verwekten de
herhaalde ‘trouwpozen’ van neef Perseijn er telkenmale een ontzetting, die soms tot
baldadige woede en wraaklust overging.
- O, die oude lelijkaard! die oude sloeber! schreeuwde de boerin, een dikke
vijftigjarige vrouw, met een blinkend-vet gelaat en blauwe, uitpuilende ogen, die op
een lage stoel in de walgelijk-smerige keuken aardappelen aan 't schillen was. De
ontsteltenis deed haar de arbeid staken, zij bekeek haar schoonbroeder met haar grove
kwade ogen, als was hij de schuld geweest van de onheilspellende gebeurtenis.
Overigens, in een oogwenk stond het ganse hof in rep en roer. De boer, een vuile
lomperd, met dierlijk aangezicht en de gescheurde pet scheef op zijn linker oogscheel;
zijn zonen en dochter, kloek gelijk beren en paarden, verschenen in de keuken en
luisterden, stom van verontwaardiging en gramschap, de vreselijke tijding af.
- Wordt hij nu heel zot! riep Lus, met een afschuwelijke vloek.
- Smijt hem dood! schreeuwde Fien, een van de zonen, vuurrood terug naar buiten
gaand.
Emerance, de dochter, was van toorn en wanhoop beginnen te schreien.
Mul, door de ontsteltenis van de anderen opnieuw gans opgewonden, verliet razend,
met doffe vermaledijdingen, de kleine, slordige woon. Zijn gramschap verergerde
nog, naarmate hij de hoeve van zijn neef naderde. Deze stond op een verafgelegen
wijk van Akspoele, omringd van bossen en van weiden, in een schilderachtig oord;
en hij had de vijf kwartieren, die hem van Perseijns woning scheidden, op min dan
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een uur tijd afgelegd, zo driftig joeg hem zijn angstige gejaagdheid vooruit. Zijn
malse, net geschoren wangen blonken, zweetstralen liepen langs zijn slapen. Fido,
hijgend en ruisend als een kleine stoommachine, kon haast niet meer voort.
Mul begreep, dat hij in zulk een staat vóór zijn neef niet kon verschijnen. Hij was
juist aan het Land van Belofte, op een vijftal minuten afstand van de hoeve; hij trok
er binnen, om wat uit te rusten en zich te verfrissen. Hij vertoefde er echter maar
enkele stonden. Hij betaalde het glas lauw, slecht bier, dat hij gedronken had, kreeg
met moeite de bijna zieltogende Fido van onder de tafel, ging terug buiten en stapte
langzaam, ditmaal, met gemeten stijfheid voort. Hij kwam in een kruisstraat, sloeg
rechts in, onder hoge, lommerige bomen, volgde een tamelijke brede, door een hoge,
lange beukenhaag bezoomde sloot, hield eindelijk vóór een witgeverfd, ijzeren hek
stil. Hij hief de klink op en was op de hoeve van zijn neef.

V
Hij constateerde dadelijk, dat er iets buitengewoons moest aan de gang zijn. Een
onbekende sjees stond op de boomgaard uitgespannen, en een al zo onbekende op
zijn best geklede boer, een zware, kloeke kerel van rond de vijfendertig, wandelde
langzaam, met blakend aangezicht en wijd geopend vest en wambuis, als ware hij
daar thuis geweest, vóór de woning in de schaduw van de fruitbomen heen en weer.
Hij smoorde een sigaar, en een middelmatige, zwarte, spitsorige schapershond
vergezelde hem stap op stap, terwijl daar binnen, in het woonhuis, achter de witte
gordijntjes van de ‘beste kamer’, een wemeling en een verdoft lawaai ontstond, alsof
er feest gehouden werd. En iets verschrikkelijks greep schielijk plaats, dat de indruk
van onbehaaglijk, ongastvrij onthaal, dat Mul zichzelf om zo te zeggen voelde
tegemoetgaan, nog verergerde: de spitsorige, zwarte hond was pijlrecht naar Fido
gekomen en plots, zonder te blaffen noch te grollen, sprong hij de zwaarlijvige,
huilende kleine op het lijf, en begon hem te bijten en te schudden, als ging hij hem
ver-
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scheuren. Mul was woedend toegesneld en sloeg schreeuwend, uit al zijn macht,
doch tevergeefs, met zijn gaanstok op de grote zwarte; gelukkiglijk voor Fido kwam
de boer ook aangelopen. Hij schopte brutaal en blindelings in het vechtende koppel,
vatte de zijne bij de nek, sleurde hem weg, met vloeken en slagen op de kop. Fido,
half dood, vluchtte huilend en hinkend over 't hof, door zijn meester gevolgd, terwijl
neef Perseijn, op het gehuil en getier uit het huis gekomen, bleek en angstig zijn
bezoeker tegemoet kwam.
Mul had eindelijk Fido achterhaald en hem in zijn armen opgetild. Hij uitte, hijgend,
met van toorn vlammende ogen, zijn klachten aan Perseijn.
- Maar kezijn, wat peinst ge, van zulke honden, die mensen en beesten zouden
verscheuren, op uw hof toe te laten! Dat is een hond om op de band te liggen; niet
om mee te lopen! Hij was buiten zichzelf, zijn lippen beefden, hij wierp schuinse,
hatende blikken op de struise kerel, die, enkele stappen terzijde geweken, wat
onduidelijke opmerkingen of verschoningen stamelde en de grootste moeite had om
zijn hond, die halsstarrig naar Fido terug wilde, tot bedaren te brengen.
Perseijn, zeer ontsteld, met zijn geelbleek, gerimpeld, ziekelijk gelaat, poogde hen
beiden te verzoenen.
- 't Is waar, kezijn, sprak hij tot Mul, - dat is geen hond om mee te lopen, en 't spijt
mij, dat zo iets gebeurd is; maar voor de mensen is die hond de braafste van de wereld.
't Is enkel op sommige kleine hondjes, dat hij zo boos is, nietwaar Besiel?1.
- Ik versta er mij zelf niet aan, antwoordde de vuurrode boer. - Thuis loopt hij
schier altijd los en aan geen enkel beest of mens van Brakel heeft hij ooit iets misdaan.
Brakel! dat woord alleen had Muls oren getroffen en hij bekeek, 't gelaat schielijk
veranderd, de grote, struise kerel, die eindelijk zijn hond gestild en hem op zijn
achterpoten ‘koes’ had doen zitten. Hij zette zelf Fido neer, die nog eens piepte en
vroeg, met een gedwongen glimlach, die moeilijk zijn angstige belangstelling
verbergen kon:

1.

Basiel.
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- Brakel, zegt ge; woont ge wellicht te Brakel?
- Bah! dat komt er toch op aan, antwoordde plomp schertsend de boer, die Muls
nieuwsgierigheid bemerkt had en deze, volgens boerenmode, zo lang mogelijk wilde
gaande houden. Doch Perseijn zelf voegde er schielijk, met een hem gans
buitengewone vastberadenheid bij:
- Jawel, hij is de zoon van boer Vervaet, de nieuwe schaapboer, en gij kunt ook
met zijn vader, zijn broeder en zijn zuster kennismaken; zij zijn mij deze morgen
een bezoek komen brengen en hebben hier het middagmaal genomen. Ze zitten in
de kamer. Wilt ge maar binnengaan, kezijn?
Niets kan de onthutste verslagenheid van de rijke boer schetsen, toen hij deze
woorden aanhoorde. Hij bleef een hele poos stom en pal staan, en aanstaarde zijn
neef pinkogend, met een zenuwachtige bibbering van zijn ontkleurde lippen, als
vroeg hij zich af of hij met een gek te doen had. En al hetgeen hij eindelijk kon uiten
was een onnozele, op de bespottelijkste wijze herhaalde uitroeping:
- Zo, zo!... Zo, zo, zo, zo!... Zo, zo, zo, zo!
Hij aanstaarde de vuurrode boerenzoon niet meer, hij bekeek halsstarrig zijn neef,
als poogde hij op diens verslenst, gepijnigd gelaat te ontleden, door welk mirakel hij
zo schielijk en volkomen aan zijn invloed ontsnapte, waar hij dat air van
vastberadenheid, die toon van beslissing geput had, en wie van beiden, hij of Perseijn,
ditmaal ook het onderspit zou delven. En onophoudend, onverjaagbaar, als gold het
een eigen antwoord op ieder van zijn inwendige, verbaasde opmerkingén en
constateringen, herhaalde hij zijn uitroeping, de enige, de hardnekkige:
- Zo, zo, zo!... Zo, zo, zo, zo, zo!... Zo, zo, zo!
Perseijn moest hem, om zo te zeggen, binnen duwen.

VI
Had Mul nog enige twijfel kunnen behouden nopens de aard van het bezoek van de
familie Vervaet bij zijn neef, wat hij daar bij zijn intrede ontwaarde, zou meer dan
voldoende geweest zijn om zijn laatste aarzelingen te doen verdwijnen.
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In het midden van de ruime, heldere kamer met haar biezen mat op de rode tichelvloer,
haar witte gordijntjes aan de vensters, haar vergulde spiegel op het schouwbord en
haar viertal schel gekleurde chromo's aan de witgekalkte wanden, stond de ronde
tafel met haar wit ammelaken, door de overblijfsels van het noenmaal nog bedekt.
Men was aan 't nagerecht; de helft van een taart bleef over op de brede, platte teil,
aardbeziën stonden in een schotel en twee soorten van wijn witte en rode, blonken
in de glazen en de flessen, terwijl een open sigaarkistje, een pas ontkurkte fles cognac
en de kleine, witte koffiepotjes met hun schaaltjes en zilveren lepeltjes dit einde van
boerendiner een gans onverwacht, schier provocerend air van praal en geldverkwisting
bijzetten.
De drie personen: boer Vervaet, Feel1., zijn tweede zoon, en Romenie2., zijn dochter,
die steeds op hun gemak aan de dis zaten, wendden het hoofd om naar boer Mul,
toen deze binnentrad en aanstaarden hem een, wijl, sprakeloos en nieuwsgierig, met
een zonderlinge glimlach op de lippen. Zij kenden hem niet, maar evenals Mul zelf,
voelden zij zich instinctmatig bij een vijand; en 't was eerst toen Mul, bleek van
inwendige woede, hun met bevende lippen de goendag gewenst had en hun door zijn
neef was voorgesteld geweest, dat zij hem ook bepaald groetten. Zij schoven een
weinig naast elkander op, ~en boer Vervaet, een kloeke, gezonde pachter van een
zestigtal jaren, bruin en breed van gelaat, met gespikkeld haar en grote, franke ogen,
bood Mul een stoel aan en drukte, zeer luidruchtig, zijn genoegen uit, met de rijke
boer, waarvan hij vaak had horen spreken, zegde hij, kennis te maken. Romenie en
Feel, beiden rood, groot en struis, gelijk de oudste broeder, beaamden, de blik steeds
halsstarrig op Mul gevestigd, door een hoofdgeknik de woorden van hun vader; en
daar neef Perseijn en Besiel zich eindelijk ook terug neerzetten, terwijl de meid een
vers bord en een wijnglas op de tafel plaatste, werd de maaltijd voortgezet. Fido was
kuchend onder de stoel van zijn meester gekropen, terwijl Bruin, de hond van Besiel,
in het midden van de kamer op zijn

1.
2.

Felix.
Romanie.
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achterpoten gezeten, roerloos, zonder verpinken, met schitterende ogen en gespitste
oren, zijn vijand van ver bekeek. Het duurde een gehele tijd, alvorens Mul erin
gelukte, zijn grammoedige ontzetting te beteugelen en tot een staat van betrekkelijke
bedaardheid en zelfbeheersing terug te komen. Men had hem een kolossaal stuk taart
voorgesneden en zijn glas, ingevolge zijn uitgedrukt verlangen, met een mengsel
van rode en witte wijn gevuld. Perseijn, Romenie en de twee zonen aten niet meer,
maar Vervaet, die ook reeds gedaan had en een sigaar rookte, was herbegonnen te
eten, om de nieuw aangekomen gast gezelschap te houden, zegde hij. En hij vleide
deze, hij pochte op Muls rijkdom, hij beweerde dat Mul, te Brakel, als de rijkste boer
van tien uren in 't omliggende bekend stond. Mul, onthutst en woedend, wist niet
wat te antwoorden, knikte grimmend met het hoofd, kropte zonder eetlust de stukken
taart in zijn keel, verontwaardigd door de weelde van 't diner, dieper gekwetst en
geërgerd door de vrijpostige en obsederende voorkomendheid van de boer, dan hij
het door bepaalde en duidelijk geuite blijken van vijandschap zou geweest zijn. En
wat hem vooral exaspereerde was de gerust-stoute en triomfante houding van allen,
het air van thuis te zijn, dat zij daar aanwendden, de manier waarop de broeders zich
op hun stoelen uitrekten, de aangezichten blakend van wellust, de broeken ontspannen,
de zakken gevuld met sigaren; terwijl de dochter, van wier gelaat Perseijn zijn
begeertevolle, bewonderende ogen niet afwendde, hem reeds gans in haar bezit scheen
genomen te hebben, hem meer en meer, zonder de minste moeite, en zeker dat hij
haar niet meer ontsnappen zou, door de enkele, overweldigende kracht van haar
kloekheid en ruwheid van struise, gezonde boerin, in haar macht scheen te houden.
Aangaande zijn neef en diens zo schielijk gedetermineerde houding, die zo weinig
strookte met zijn gekend lauw en wankelbaar karakter, dit was iets waarop Muls
verstand bleef stilstaan.
Na de taart, het ooft en de wijn, diende Amelie de koffie op, die men nutte met
eierkoekboterhammen. En 't scheen alsof het eetvermogen van die lieden onbeperkt
was: de hoge stapel dikke boterhammen verdween, de potten koffie werden de
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ene na de andere geledigd, als gold het een eenvoud tijdverdrijf, terwijl de
aangezichten zich nog hoger kleuren en de gesprekken meer en meer luidruchtig
werden.
Eindelijk stond men van tafel op en verliet men de eetzaal, om de ‘doening’ eens
te bezichtigen. Vervaet was stilzwij end geworden. Men wandelde door de stallingen
en hij keure en schatte inwendig de waarde van hetgeen zijn dochter weldra zou
bezitten. En zo deden ook Besiel en Feel, die reeds als mede-eigenaars in de gebouwen
gingen, en zich niet geneerden om overal, tot in hoeken en kanten te dringen. Zij
schopten op de neerliggende, herkauwende koeien om die te doen opstaan, joegen
de schreeuwende zwijnen uit hun hokken, trokken de stieren bij de ring, die hun door
de neus stak, om hun de kop te doen rechthouden. Mul meende van gramschap te
stikken, toen hij de twee lomperds met geweld een mooi ‘achttienmaandertje’1. van
aanzienlijke waarde zag vastgrijpen en brutaal diens muil opentrekken, om zijn tanden
te tellen. Doch wat zijn ergernis tot het toppunt voerde was het tafereel dat hij,
schielijk het hoofd omwendend, achter zijn rug, in het smal, duister gangetje tussen
de zwijnekotten zag plaatsgrijpen: Perseijn, die met Romenie achteraan komend, de
kloeke deerne tegen de muur gedrongen had en haar daar, - hetgeen zij liet gebeuren
- met zijn beide handen bij de brede heupen vastgreep, en deze als het ware kneedde,
terwijl zijn aangezicht naar het hare neigde, om haar te kussen. Een doffe vloek
ontsnapte hem, en hij liep naar de buitendeur, die hij plotseling openrukte, uit wraak,
als om die schande aan de ganse wereld te tonen.
Daarna greep het bezoek aan velden en landouwen plaats. Het was een traag,
langdurig slenteren in de hete namiddagzon, de aangezichten purper, de ogen waterig
van indigestie, met eindeloze stilstanden bij iedere partij land, vergezeld van geijkte,
onophoudend herhaalde opmerkingen en overwegingen betrekkelijk landbouw en
vruchten.
Vervaet, zeer beschonken en door de buitenlucht getroebleerd, verliet de zijde van
boer Mul niet meer, toonde zich volkomen met hem ingenomen, maakte hem het
hof, als

1.

Jong paard van achttien maanden oud.
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gold het een familielid, van wie hij erven moest. Hij beloofde, zonder dat Mul daar
het minste verlangen naar uitgedrukt had, dat hij hem op zijn hoeve zou gaan
bezoeken; nodigde hem ook uit om naar zijnent te komen en hij liet weldra, door
weinig bedekte zinspelingen, en schalkse geknipoogde blikken op neef Perseijn en
Romenie, die nu vooraan gingen, verstaan dat hun beide families wellicht binnenkort
door nauwere banden dan die der vriendschap zouden aan elkaar gesloten zijn. En
eindelijk sprak hij het nog duidelijker uit hij liet boer Mul begrijpen, dat hij, rijk en
kinderloos zijnde, een man was, die voor zijn familieleden veel goeds kon verrichten,
die hen kon helpen, met raad en daad, zegde hij, zodat Mul weldra begreep dat
Vervaet, verre van te gevoelen dat hij door het huwelijk van zijn dochter Muls
geldelijke interessen krenkte, integendeel op diens gekend fortuin speculeerde om
dit huwelijk nog schitterender te maken. En plots, terwijl deze gedachte Mul uit zijn
vel deed springen, greep opnieuw een vreselijk drama plaats: Bruin, de grote hond,
sprong schielijk weer, zonder blaffen noch grollen op Fido en ditmaal, alvorens men
de tijd had er hem af te trekken, beet hij de kleine zo ruw, dat het bloed uit diens nek
en oren liep. Maar Vervaet zelf, verontwaardigd, daagde thans als rechter op. Hij
liep naar zijn hond en schopte er herhaaldelijk op, uit al zijn macht, terwijl hij met
vlammende ogen en gevloekte bedreigingen aan zijn zonen verbood, hem nog ooit
ergens te laten vergezellen. Bruin ontving de schoppen zonder huilen noch kermen,
en hij vluchtte ook niet weg: hij hield zijn blinkende ogen en zijn scherpe oren op
de huilende Fido, die Mul nogmaals in zijn armen had opgetild, gespitst, met de
enkele spijt, zou men gezegd hebben, zijn vijand niet gans te kunnen verscheuren.
Bruin was een ernstige, wijze hond, die weinig at, die vlijtig en getrouw zijn schapen
wachtte, die nooit ongeoorloofd van het hof liep en nooit met andere honden gemeens
had. En 't was als gold het in zijn ,woede op Fido een kwestie van temperament, de
instinctieve haat van de werkzame, de deugdzame, tegen de luie en bedorvene van
zeden.
Dit incident, althans, schorste de wandeling op. Men keerde terug naar de hoeve.
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De tafel was in de eetzaal gedekt gebleven en nu was het een reusachtige stapel
voorgesneden ham, die met brede stukken rogge- en tarwebrood op de borden prijkte.
En zij aten waarlijk nog eens. Meer dan twee derde van de stapel verdween en twee
van de karaffen bier werden geledigd.
Het was vijf uur, Vervaet sprak van vertrekken. Besiel en Feel waren reeds weg
om hun paard in te spannen. Zij brachten weldra de sjees vóór de deur en Romenie
stapte de eerste binnen; daarna Vervaet, daarna de twee broeders. De veren kraakten
en bogen, zij zaten daar ineengeperst, blakend en opgezwollen van hun overdadig
eten. Men had Fido in huis gehouden en Bruin, losgelaten, sprong thans hol blaffend
naar de muil van het paard, ongeduld i dat het zou vertrekken. De laatste
afscheidsgroeten weren gewisseld en Feel zweepte het ros, dat schichtig vooruitsprong.
De sjees verliet het pachthof, verdween schier dadelijk achter de hoge haag, terwijl
de vier gecongestioneerde aangezichten zich nog eens met een groetende glimlach
omkeerden. Mul en zijn neef waren alleen.

VII
Zij keerden beiden sprakeloos, met dezelfde beweging en beseffend, dat een uitlegging
onvermijdbaar was, in de eetzaal terug. En het was Mul die de armen gekruist en
langzaam het hoofd schuddend, met een soort van komisch-wanhopige uitdrukking
in de blik, het vuur opende:
- Maar kezijn toch! maar kezijn, waar zijn uw gedachten!... Perseijn, steeds
opgewonden, en nog gans onder de indruk van Romenies bezoek, bekeek zijn neef
vrijpostig in de ogen en antwoordde, ongemeen vastberaden:
- Mijn gedachten zijn dat ik ga trouwen.
Mul sloeg de handen ten hemel:
- Maar kezijn, ge zult toch niet trouwen met zulk een slet! Perseijn antwoordde
verontwaardigd:
- Een slet! zegt gij, hoe weet ge dat?
- Hoe ik dat weet! hoe ik dat weet! herhaalde Mul, de diepste verwondering
veinzend. - Maar, jongen, eenieder
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weet het, het is maar gij alleen die zulks niet weet!
- Ja maar, waarvan beschuldigt men haar? drong Perseijn, gerevolteerd, aan.
- Waarvan men haar beschuldigt! riep Mul, gestadig, als wilde hij daardoor zijn
gezegden meer gewicht bijzetten, de woorden van zijn neef herhalend. - Maar weet
ge het toch niet, dat er geen knecht op haar vaders hoeve komt, met wie ze geen
schandelijke betrekkingen aanknoopt?
Mul wist daar min van dan iemand, maar zijn haat, zijn gramschap tegen de
Vervaets overweldigden hem. En hij kon niet wachten dat Schuijffelare hem nopens
Romenie enige bepaalde slechte renseignementen van Brakel aanbracht; hij wilde
zich wreken, zonder uitstel, om het even op welke manier. Een straal van hoop glom
in zijn ogen; hij zag, dat zijn laster op Perseijn een indruk had gemaakt. Hij voegde
erbij, onbeschaamd liegend:
- Weet ge dan niet, dat men te Rodebeke, waar zij vroeger gewoond hebben, op
min dan een maand tijd, twee paardeknechts voor haar heeft moeten wegzenden?
Perseijn verschrikte.
- Ja maar, wie zegt dat? wie weet dat? wie heeft dat gezien? herhaalde hij, boos
en gepijnigd.
Mul, alsdan, ziende, dat zijn neef in zijn besluit begon te wankelen, hield geen
palen meer. Zonder zich verder te generen, schilderde hij hem, in schrikbarende
kleuren, en met de meest kwetsende zinspelingen en overwegingen, de gevolgen van
een dergelijk huwelijk af.
Gedurende ruim een uur, meer en meer opgewonden, en beurtelings al de wapenen
gebruikend, waarmee hij het vreselijk schrikbeeld van zijn neefs huwelijk kon
bevechten, joeg hij hem aldus de dood op 't lijf. En toen hij eindelijk vertrok, dacht
hij waarlijk nog eens de zegepraal behaald te hebben Perseijn was zo ontsteld, zo
wankelend, zo ziek, dat hij schier wenend in zijn bed kroop, aan eed onuitstaanbare
aanval van maagpijn ten prooi, klaagde hij. Hij liet boer Mul vertrekken zonder hem
een bepaald antwoord te geven of hij, ja dan neen, van zins was, zijn raad te volgen.
Hij moest peinzen, overwegen, met zichzelf beraadslagen. Niets definitiefs was nog
besloten.
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Mul ging heen, bijna gerustgesteld. Toen hij thuiskwam vond hij er Schuijffelare,
die juist van Brakel terugkeerde. Hij had er niets bepaald ergs over 't gedrag van
Romenie vernomen, maar hij wist toch te vertellen dat zij over het algemeen voor
nogal lichtzinnig gehouden werd en dat haar ontworpen huwelijk met Perseijn te
Brakel en in de omliggende gemeenten een echte opschudding teweegbracht.
Sommigen hechtten nog geen geloof aan de zaak; anderen wel, en allen spraken
ervan op een toon van schimp, waarin zich ook een goede dosis jaloezie mengde, als
had het 't publiek tevens verheugd, dat de rijke Perseijn zich zo dwaasweg liet vangen
en geërgerd, dat de Vervaets voor hun dochter een zo schitterende partij aantroffen.
Enige dagen verliepen. Mul was reeds tweemaal sinds de bijeenkomst met de
Vervaets zijn neef komen bezoeken en had hem telkenmale ziek te bed gevonden.
Hij klaagde en kermde, hij kon niet meer eten, hij zuchtte, dat hij liever zou sterven,
dan zulke folteringen van lichaam en geest te blijven uitstaan. En Mul, meer en meer
opgeruimd, aanzag nu het huwelijksgevaar als nogmaals bepaald bezworen en begon
reeds de gedachte te koesteren, dat kezijn zich ditmaal misschien voorgoed gelegd
had, toen, op een morgen, gelijk hij zijn neef kwam bezoeken, dit donderend, hem
door de meid berichte nieuws, als een hamerslag op het hoofd viel.
- Gebeterd! vraagt ge? ge vraagt of hij gebeterd is? Ja, ja, hij is zeker gebeterd;
hij is deze morgen opgestaan, hij heeft gegeten en zich aangekleed en hij is naar
Brakel vertrokken, naar die dikke ‘soeze’ ginder, om haar te zeggen, dat hij haar gaat
huwen tegen wil en dank, en hoe vroeger, hoe liever. De meid zag er woedend uit;
zij smeet haar schotels en pannen overhoop en terwijl Mul, verslagen, sprakeloos
midden de keuken bleef staan, voegde zij erbij:
- Maar hij zal met mij de zot niet blijven houden; ik ben dikwijls goed geweest,
doch nu heb ik er genoeg van en wij zullen eens zien of ik daar niets zal aan te zeggen
hebben! Mul, de ogen wijd opengespalkt, bekeek haar. En een schielijke argwaan
schoot in zijn brein. Maar hij verjoeg voorlopig die folterende gedachte, zijn geest
was al te schrikkelijk overspannen, de zaak reeds al te vreselijk ingewikkeld.
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- Opgestaan! vertrokken naar Brakel! herhaalde hij enkel, buiten zichzelf. - Maar
zijt ge niet mis, Amelie? hebt ge niet kwalijk verstaan?
- Ja... mis... kwalijk verstaan! antwoordde de norse meid. - Ik ben niet doof, peinst
ge, ik begrijp wel wat men zegt! Mul vluchtte het huis uit. Hij trok in een adem naar
Akspoele-Dorp, viel er als een orkaan in het huis van Schuijffelare en sloot er zich
met deze in de zitkamer op, om te beraadslagen.

VIII
's Anderendaags was het alom bekend, dat het huwelijk van boer Perseijn met
Romenie Vervaet nu bepaald besloten was. Hij was de vorige avond zeer laat van
Brakel teruggekeerd; de volgende namiddag trok hij er reeds terug heen en nu ging
hij er alle dagen. Hij verrichtte hoegenaamd niets meer op zijn hoeve. Van 's morgens
vroeg reeds op zijn best gekleed, deelde hij ternauwernood nog aan zijn knechts
enige haastige bevelen uit; hij verkeerde in een staat van bestendige gejaagdheid, als
ware al het overige des levens voor hem opgeschorst geweest. Enkel, toen hij van
zijn ontijdige tochten thuiskwam, klaagde hij bitter van pijn aan de maag; en hij at
noch sliep haast niet meer, zó geel en zó mager geworden, dat zijn jammerlijk
voorkomen de boosaardige spotternij van de dorpelingen nog vergrootte en verergerde.
Vrede, rust, kende hij volstrekt niet meer. Zijn meid had zich in een norse,
dreigende pruiling teruggetrokken en antwoordde enkel. door ja en neen of door
bedekte, onheilspellende zinspelingen op zijn vragen en klachten. Zelfs zijn andere
arbeiders aanstaarden hem schimpend en lachten achterrug met hem; een der
bijzonderste ingezetenen van 't dorp, een rijke boer, die er op zijn goed leefde, had
hem reeds tweemaal de goendag geweigerd. En op zekere morgen ontving hij een
brief, een naamloze, waarin men hem, voor zijn welzijn, benevens brutale aanvallen
tegen de Vervaets en inzonderlijk tegen hun dochter, aanraadde, schier smeekte zulk
een huwelijk toch niet aan te gaan.
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Bij Mul, middelerwijl, richtte de gebeurtenis haar verwoestingen aan. Voor de eerste
maal sinds menigvuldige jaren was Mul 's avonds van de dag waarop hij het nieuws
van neef Perseijns bezoek te Brakel, vernam, stomdronken thuisgekomen, en hij had
de ganse nacht zulk een vreselijk spektakel gemaakt, en getierd, en geweend, dat
zijn vrouw, ontsteld door de angst, er gedurende twee dagen ziek te bed van gelegen
had.
Maar bij Lus, Muls jongere, lompe broeder en in zijn plomp, ruw huisgezin, ging
het er nog veel erger toe: zijn zonen liepen sinds een hele week dronken, de ene
herberg in, de andere uit, vloekend, razend en schreeuwend; en 's zondagavonds had
Fien, de oudste, voor een beuzelarij twist gezocht en tegen een andere boerenzoon
met zijn mes gevochten. Twee gendarmen hadden hem aangehouden en hem als een
dier naar de gevangenis gesleurd. Hij had er de nacht doorgebracht en nu was er
tengevolge van het gebeurde tegen hem een proces ingespannen.
't Was Mul, die aan Schuijffelare de eerste naamloze brief geïnspireerd en doen
schrijven had. De volgende morgen had hij Schuijffelare, die steeds met Perseijn in
betrekkingen gebleven was, naar diens hoeve gezonden, om bedektelijk over de door
dit schrijven teweeggebrachte indrukte oordelen. De koster was teruggekomen met
het nieuws, dat Perseijn, al wilde hij het niet bekennen, er zeer sterk door getroffen
was; en terstond waren zij gezamenlijk een tweede eerrovende brief beginnen
opstellen. Van toen af werd zulks zo goed als regelmatig ingericht. Iedere twee of
drie dagen kwam er bij Perseijn een naamloze brief toe, de ene maal uit Brakel, de
andere maal uit Gent, dan nog uit het een of ander dorp van het omliggende, vol van
de schandelijkste laster, ten opzichte van Romenie en haar, familie.
Die aanhoudende, onbekende, hardnekkige hostiliteit tegen zijn ontworpen huwelijk
had neef Perseijn van lieverlede letterlijk geaffoleerd. Vruchteloos poogde hij met
die herhaalde slechte tijdingen de spot te drijven, elke brief bracht zijn indruk teweeg,
bereikte zijn doel, stortte een nieuwe druppel gal in zijn verbitterd en gefolterd hart.
Een soort van schrik overweldigde hem, telkenmale hij de postbode op het

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 4

266
hof zag komen; en al die laster had zijn weerkaatste invloed op de Vervaets, want
na elke brief liep Perseijn naar Brakel om over die herhaalde beschuldigingen
uitlegging te vragen. De verwoede Vervaets hadden het verschrikkelijk druk om hem
al dat geschreven kwade uit het hoofd te steken.
Terstond hadden zij begrepen vanwaar die vijandelijke schriften kwamen. Hun
haat tegen Mul groeide aan, naarmate zij ondervonden, dat die brieven een meer en
meer desastreuze invloed op de gemoedsstemming van zijn neef uitoefenden; en
weldra schreven zij tegen, ook naamloze brieven, vol met de vreselijkste bedreigingen
van wraak ten opzichte van de rijke boer. Overigens, er werd aldra geen geheim meer
van gemaakt; hun woede overweldigde beide partijen, zij vertelden zelf aan hun
buren en kennissen de inhoud van de brieven, die zij bedektelijk over elkander
schreven; het was een vijandschap, een haat, die onweerstaanbaar in baldadigheden
zou uitbarsten, de eerste maal dat zij elkaar ontmoetten.
Met dit alles maakte het huwelijk van neef Perseijn geen hoegenaamde vooruitgang.
Vruchteloos poogde Romenie hem een vaste datum te doen bepalen; er waren immer
redenen om het nog wat langer uit te stellen. En zijn gezondheid werd meer en meer
wankelend, hij zag er zo geel uit als was, met dieper gegroefde, gepijnigde rimpels;
hij verkleinde; hij kromp ineen; hij staakte het klagen niet meer; na elk bezoek te
Brakel moest hij ten minste één dag te bed blijven liggen. Maar een gebeurtenis
vooral had hem de genadeslag gegeven op een nacht, terwijl hij slapeloos te bed lag,
had hij in de aardeweg, dicht bij zijn venster, een dof geluid van stemmen gehoord.
Instinctmatig, zonder te weten waarom, had hij zijn raam half geopend en geluisterd;
en schier dadelijk had de uitgesproken naam van Romenie zijn hart doen kloppen en
zijn gehoor gescherpt. Toen had hij iets vreselijks vernomen. Een der twee mannen
die daar stonden vertelde halfluid, op een vertrouwelijke toon aan de andere, dat hij
van Brakel kwam, van boer Vervaets hof. Hij had er een deel van de nacht bij Romenie
doorgebracht, verzekerde hij. Hij had haar pas verlaten, en bij 't vertrekken had zij
hem gezeid: - Keer eens deze nacht over Akspoele terug en kijkt in 't voorbijgaan
naar
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het hof van boer Perseijn, dat weldra zal het mijne zijn. De maan schijnt, gij moet
die ‘doening’ eens bewonderen en denken, dat zij ook al gauw de uwe zal worden,
want, - zegde zij - ik zal er u ogenblikkelijk na mijn huwelijk als paardeknecht doen
aanvaarden en, zodra de oude kater dood is, trouwen wij met elkaar.
Perseijn, in zijn hemd en bleek als de dood, trok het venster ietwat breder open en
richtte zich op de tippen van zijn voeten om, over de haag heen, in de klaarte van de
maan de aangezichten der twee onbekenden te kunnen ontwaren. Doch hij kon er
niet in gelukken, de haag was te hoog en zij stonden er dicht tegenaan, als hadden 't
zij opzettelijk gewild, dat de boer hun gesprek zou horen. Op een klein geluid, dat
deze verwekte, werden zij echter schielijk stilzwijgend. Een dof gefluister greep
plaats, zij trokken enige stappen terzijde. Toen zag Perseijn in de maneschijn, een
der twee mannen op de rug: het was een groot, kloek jonkman, met brede schouders.
Perseijn twijfelde of hij hem wel ooit vroeger gezien had, doch het kwam hem voor,
dat er een zekere gelijkenis in hem bestond, met een der zonen van Lus Mul, die te
Lauwegem gehuwd was. De beide mannen namen afscheid. Zij wisselden een
wederzijds ‘Allo de goennacht en wel thuis!’ maar zonder elkander bij hun naam te
noemen. En nu zag Perseijn dat ook de tweede, gelijk hij, in de schaduw van de
elzestruiken, de weg van Akspoele-Dorp insloeg. Deze was een lange, magere kerel,
met een ietwat gebogen rug en een grote waaiervormige baard. Perseijn vond, dat
hij sprekend op Schuijffelare geleek. Hij sloeg zijn venster toe en keek in de
maneschijn naar het uur op zijn zakhorloge, dat immer naast zijn bed op een tafeltje
lag. Twaalf uur! Een snik verkropte zijn keel, hij schudde vol vertwijfeling het hoofd
en zonk zuchtend en klagend op zijn sponde neer. Wat was dát nu? Een schandelijke,
daar onder zijn venster gespeelde komedie? of een toeval, dat hem het snood verraad
van Romenie ontsluierde? Hij richtte zich weer op, ging barrevoets door de keuken,
opende de deur van het opkamertje, waar Amelie sliep.
- Amelie! Amelie, 'k ben toch zo ziek!
De meid ontwaakte, scheen niet verwonderd hem daar te
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zien, vroeg enkel, als naar gewoonte ruw en nors: - Eiwel, wat is er?
- Amelie, dat zijn toch dingen, ik zal ervan sterven!
De meid zette zich overeind, bekeek hem vol minachting.
- 't Is wel besteed, ge moest u maar die Dikke Mie in 't hoofd niet steken. Heeft
men wel ooit iets dergelijks geweten! Zulke domheden begaan, wanneer men alles
heeft wat men verlangen kan. O! ik weet niet wat mij weerhoudt van...
Zij eindigde haar volzin niet, zij legde zich terug neer en verschoof zich in haar
bed, de rug naar hem gekeerd, als om hem plaats te maken, zeggend:
- Ala toe toe! sta daar geen kou te krijgen, laat ons slapen, ik heb vaak.
Hij zette zich neer op de sponde, met het hoofd tussen zijn handen, zuchtend,
wenend, gefolterd door zijn onophoudend lijden. En hij vertelde haar het gebeurde,
de samenspraak die hij gehoord had, de twee personen die hij gemeend had te
herkennen.
Amelie, schielijk geïnteresseerd, had zich opnieuw tot hem gekeerd en aanstaarde
hem verwonderd, met een ondervragende blik.
- En zoudt ge denken, dat zulks waar is? zuchtte hij. - Kunt gij geloven, dat zij zo
vals, zo slecht zou zijn?
Een honende spotlach kwam op haar lippen.
- Waar! riep zij, - waar? maar jongen, gij zijt toch de enige, die eraan twijfelt.
Opnieuw schudde hij wanhopig het hoofd. - God! wat schrikkelijke dingen, een
mens zou beter dood zijn!
Hij stond op, ging rond het smal en laag slaapkamertje, sloeg schielijk zijn beide
handen aan zijn borst, ineengekrompen van de pijn:
- Oeijoeijoei! oeijoeijoei! wat moet ik toch uitstaan! kermde hij met gebroken,
blatende stem. - Amelie! Amelie hebt toch medelijden met mij! Amelie, ontsteekt
het vuur en warmt mij een weinig wijn.
De meid, overeind gezeten, deed alsof zij 't niet gehoord had, recht vóór zich heen
starogend.
- Amelie, als 't u belieft, warmt mij een beetje wijn?
Zij wipte schielijk uit haar bed, trok een japon aan.
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- Ala! op voorwaarde, dat ge blijft liggen en u stilhoudt.
Zij zelf duwde hem in het ledikant neer, dekte hem met de deken. Zuchtend en
klagend liet hij haar geworden. Toen deed zij ook haar jak aan, herhaalde nogmaals
haarvermaning en trok barrevoets, met haar ruwe, vereelte voeten, die in de stilte
van de nacht over het zand van de tichelvloer grijnsden, in de keuken.
's Anderendaags vroeg kwam de koeier van neef Perseijn op de hoeve aan van
boer Vervaet, met de ‘kobbelmenten’ dat het ontworpen huwelijk tussen de rijke
oud-jonkman en Romenie als bepaald afgesprongen mocht beschouwd worden.

IX
't Was als een loopvuur in 't omliggende. Geburen hadden de kleine koeier Vervaets
hof zien afijlen, door Feel en Besiel, die hun hond tegen hem opjoegen, achtervolgd;
en de hond, zeer boos, had een stuk uit de broek van het knaapje getrokken en hem
gebeten in de hand. Terstond had men de oorzaak van de gebeurtenis begrepen: een
beel1.; neef Perseijn, die Romenie Vervaet tot vrouw niet meer wilde. Vóór de middag
wist heel Brakel reeds het nieuws; om één uur werd het te Akspoele gekend; om
halfdrie was Schuijffelare bij Mul, om hem de gelukkige tijding te melden.
Mul, die sinds weken in een staat van sombere teruggetrokkenheid leefde, werd
als zinneloos van blijdschap toen hij zulks hoorde. Hij had zich dadelijk op zijn best
gekleed en was naar de hoeve van neef Perseijn vertrokken. Hij maakte een omweg
om het verrukkend nieuws ook aan Lus en zijn huisgezin mede te delen.
De kleinere hoeve, vroeger reeds vervallen, was, sinds het ontworpen huwelijk
van neef Perseijn in een staat van volkomen en afkerige verwaarlozing gedompeld.
Er werd niet meer gewerkt, noch gekuist; de keuken stonk van vuilheid, de beesten
leefden met de mensen in huis, de oogst bleef rottend op de akker staan; de
familieleden, vooral de drie

1.

Afgesprongen huwelijk.
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plompe zonen en de vader geraakten eerst uit hun staat van somber en vijandig
stilzwijgen, om te kijven en te vechten. Maar nu was het ook eensklaps als een
zonnestraal na de storm: een gejuich van triomf steeg op, toen Mul de grote
gebeurtenis vertelde; de moeder ging zich dadelijk een verse japon aantrekken, de
zonen besloten, dat men nog diezelfde dag zou aan het pikken gaan en de dochter
vond, dat het noodzakelijk was zonder uitstel keuken en slaapkamer te schuren.
Mul, gans opgeruimd, vertrok, van Fido vergezeld. Men was volop in de oogsttijd,
de zon brandde, en overal op de akker was men aan 't slijten, aan 't pikken en aan 't
binden. En Mul voelde zich verjongd en verkwikt bij het aanschouwen van al die
ruwe arbeid, waaraan hij zelf nooit een werkend deel had moeten nemen. Hij beminde
het vrolijk geluid van de scherpe sikkels in de rijpe, zwaarbeladen, neervallende aren,
de bedrijvige wemeling van de meisjes, die het koren in schoven bonden, het ruw
gezang van de moegeslaafde dronken slijters op de uitgerukte vlasaards. En was hij
zo haas tig niet geweest, hij zou zo bij iedere partijland, waar men arbeidde, willen
vertoefd hebben, op zijn gaanstok geleund, met Fido aan zijn zijde, door het koeltje
gestreeld, de gezonde, landelijke geuren van de akker inademend, en met arbeiders
en boeren een wijltje redekavelend en pratend. Ja, hij zou zo van veld tot veld willen
gaan hebben, welgevoed, lichtjes trekbenend, netjes gekleed, geëerd om zijn fortuin,
heimelijk benijd, en gelukkig. Maar thans had hij de tijd niet; hij stapte haastig door,
hij groette, en wisselde slechts een woord in het voorbijgaan en van ver, hij was
geprikkeld om dat ander handtastelijk geluk - Perseijns afgesprongen huwelijk - van
dichtbij en, als het ware stoffelijk, te beschouwen.
Het was halfvijf, toen hij op de hoeve van zijn neef aankwam. Hij werd er
ontvangen in de keuken, door de meid, die hem op haar kousen tegemoet gelopen
kwam, met de wijsvinger vóór de gesloten lippen, om hem 't stilzwijgen te gebieden.
Mul, enigszins onthutst, vroeg halfluid:
- Wat is er? wat scheelt er!
- Hij is erg ziek, vezelde de meid, die er gejaagd uitzag. - Hij heeft van gans de
nacht niet geslapen; thans rust hij wat. De
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dokter is geweest; hij zegt dat het zeer erg is, dat de zieke letterlijk uitgeput van
krachten is en een volkomen rust van doen heeft.
Mul, tevens verrast en verontrust, bekeek de meid diep in de ogen, opnieuw door
zijn vage, onduidelijke argwaan aangegrepen. Doch hij verjoeg nogmaals die al te
kwellende gedachte, hij vroeg, op nog stillere toon, ten hoogste geïnteresseerd:
- En dat huwelijk, is het nu voorgoed afgesprongen!
Zij knikte tweemaal hevig en bevestigend met het hoofd, zonder te antwoorden,
terwijl zij luisterend op de tippen van haar voeten tot aan de deur van de slaapkamer
ging, als vreesde zij, dat de zieke iets mocht horen.
Mul drong niet verder aan, beseffend dat het ogenblik daartoe niet jaste. Hij vertrok,
tevreden en toch vaaglijk bekomert met de belofte 's anderendaags terug te keren.
Enige dagen verliepen; kezijn beterde niet. Integendeel. Mul, die hem dagelijks
bezocht, vond hem elke morgen verzwakt en verslecht en, na ieder bezoek, kwam
hij steeds opgeruimder thuis, met al erger en ergere tijdingen: - hij heeft bloed
gefluimd hij kent geen mensen meer; hij is berecht geworden; het einde is maar een
kwestie van dagen, zelfs van uren. En eindelijk, op een morgen, gelijk hij aan het
hek van de hoeve kwam, struikelde hij schier over een kareelsteen, die, boven een
strooien kruis, juist vóór de ingang lag. Hij verschrikte, sloeg de blik naar het
woonhuis: de vensterblinden waren gesloten. Hij stapte haastig de boomgaard op en
het huis binnen. Amelie kwam hem wenend tegemoet.
- Kezijn was dood!

X
Na de begrafenis, die met grote plechtigheid afliep, zou, in het sterfhuis van de
overledene, aan de belanghebbenden diens testament voorgelezen worden. Zulks
greep plaats in de ruime eetzaal, waar de Vervaets vroeger zo het feest gevierd hadden,
de eetzaal met haar naakte, witgekalkte door enkele chromo's versierde wanden en
haar vergulde spiegel onder

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 4

272
het Christusbeeld, op het schouwboord. De notaris, een nog jonge man, met bleek,
energiek aangezicht, zat aan een tafel in de achtergrond, met zijn klerk aan de ene
zijde en Mul aan de andere; en al de overige familieleden: vrouw Mul, Lus, zijn
vrouw en zijn kinderen, hadden plaatsgenomen op de stoelen rechts en links, terwijl
Amelie, die ook in het testament als legataris voorkwam, en haar broeder, een
vlaskoper van Meerhem, die haar als gevolmachtigde bijstond, in hun vermoede
hoedanigheid van minder directe belanghebbenden, een weinig van de anderen
afgezonderd, de cirkel sloten. Allen bleven stil en ernstig, door het gewichtige van
de zaak aangegrepen. Mul alleen, die als hoofd van de familie, zich tot het volbrengen
van enkele beleefdheidsvormen ten opzichte van de notaris verplicht achtte, betoonde
deze een zekere eerbied en wisselde met hem enige banale opmerkingen over 't een
en 't ander, in afwachting dat er tot de zo diep belangrijke zaak, die hen daar
vergaderde, overgegaan werd.
Toen de notaris bemerkte, dat al de geïnteresseerden wel degelijk plaatsgenomen
hadden en bereid waren hem te aanhoren, opende hij zijn lijvige, zwarte portefeuille
en haalde er het testament uitte voorschijn. Een beweging ontstond. Mul, de armen
gekruist, met duim en wijsvinger aan de kin, leunde een weinig op zijn stoel
achterover, in de aandachtige, deftige houding, waarmee hij 's zondags in de kerk,
het sermoen van de priester aanhoorde.
De notaris had het testament ontvouwen. Hij wierp nog een cirkelvormige blik op
de ruwe, vergaderde schaar en langzaam alsdan, met een klare, gemeten stem, begon
hij:
- Dit is mijn testament:
- Ik geef aan mijn dienstmeid, Amelie Josepha Bisschop:
o Al het geld, de actiën en waarden, die op het ogenblik van mijn overlijden in
1.
mijn huis zullen bevonden worden.
o De hoeve waar ik woon, met al haar landen en kateilen1., dit alles vrij van...
2.
- Ma ma ma maar, meneer de notaris, zijt ge niet mis? is da da da dat geen verkeerd
testament? kreet Mul, met wijd

1.

Gebouwen.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 4

273
opengespalkte ogen op zijn stoel achteruitgedeinsd en de ambtenaar onderbrekend.
Gewoonlijk stotterde hij niet in zijn uitspraak, maar zijn verbazing, zijn
verslagenheid en ontzetting waren zo overweldigend, dat hij niet vlug genoeg de
woorden vond om zijn gevoelens uit te drukken. De vrouwen, Lus, zijn zonen, al de
anderen bleven stom, vernield van ontsteltenis, op hun stoelen genageld, terwijl
Amelies broeder, plotseling opgestaan, vervaarlijk knipoogde en Amelie zelf roeren sprakeloos bleef zitten, vuurrood, met fonkelende ogen.
- Neen, ik ben niet mis, antwoordde de notaris zeer kalm. - Dit stuk is een kopij
van het door uw overleden neef August Perseijn eigenhandig geschreven testament.
En hij legde Mul, die pots begon te beven, de akte voor ogen. Een lange, volkomen,
aangrijpende, door geen beweging gestoorde stilte ontstond, gedurende welke al de
erfgenamen hun verwilderde ogen op Mul gevestigd hielden.
- Maar die die die meid heeft hier alles! maar die die die meid heeft hier alles!
herhaalde Mul eindelijk twee maal, de hand naar Amelie uitstekend, en zo vreselijk
ontsteld, zo volkomen buiten zichzelf, dat hij onbekwaam was er iets meer bij te
voegen. Doch anders ging het met de vrouwen. Die van Lus en haar dochter waren
plots als tij gerinnen rechtgesprongen en in een oogwenk stonden zij vóór Amelie,
de ogen uit hun holten, het schuim op de mond, met zulke onnoemelijke beledigingen,
dat Amelies broeder zich dadelijk tussen hen en zijn zuster moest stellen, om hun te
beletten handgemeen te worden. De notaris, ook van zijn stoel opgestaan, was hevig
met zijn aanstok op de tafel beginnen kloppen, schreeuwen, dat hij de zitting ging
opschorsen; maar nu voeden de mannen zich bij de vrouwen; een zulk verschrikkelijk
geharrewar van kreten, vloeken en vermaledijdingen steeg op, dat hergekijf
onvermijdelijk in een algemene vechtpartij scheen te moeten ontaarden, terwijl Fien,
de oudste zoon van Lus, als was hij schielijk razend geworden, zo hevig met zijn
beide hielen op de rode tichels van de vloer stampte, dat er stukken uit sprongen.
Een brok viel op de hand van de notaris, die dadelijk zijn papieren opraapte en
woedend naar de deur ging om te vertrekken.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 4

274
Bliksemsnel was het uitwerksel. Zij kwamen ineens allen tot bedaren en Mul, steeds
stamelend, smeekte de notaris zijn lezing voort te zetten. Deze stemde er eerst in toe,
nadat hij de erfgenamen een duchtige vermaning gegeven en hen herhaaldelijk
bedreigd had, onherroepelijk de zitting op te schorsen, zodra een van hen zich nog
de minste onderbreking of oneerbiedige handelwijze veroorloofde.
Alsdan, in de doodse, schuwe stilte van de verpletterde erfgenamen, werd het
overige van het testament voorgelezen. Amelie zou, benevens de waarden, die zich
in huis bevonden en de ganse hoeve, die in haar bezit kwam, door de andere ervers
nog een jaarlijkse rente van zeshonderd frank uitbetaald worden. Het overige van
zijn fortuin had neef Perseijn onder zijn twee nauwste verwanten, Mul en Lus,
verdeeld, en dit zou, na verkoop van de goederen en betaling van de onkosten,
hoogstens nog voor ieder tot een vijftal duizend frank belopen, hetgeen de twee
belanghebbenden afgrijselijk gering voorkwam, toen de notaris, als had hij dit
opzettelijk voor het beste bewaard, een afzonderlijk stukje papier uit zijn portefeuille
nam, en zei:
- Wat de schulden van de overledene betreft, er is niets anders dan het volgende.
Hij ontvouwde het stukje papier en las:
- Ik, ondergetekende, August Perseijn, verbind mij aan Romanie Vervaet de som
van achtduizend frank te betalen, in geval dat ik, om het even door welke reden of
oorzaak, met haar niet zou trouwen.
Niets kan de verbazing, de ontzetting, bijna de schrik van de erfgenamen schetsen,
toen zij de notaris deze woorden hoorden uitspreken. Allen, de ogen uitgepuild,
aanstaarden hem stom, met openhangende monden,;; en Mul, stotterend
rechtgesprongen, boog over de schouder van de ambtenaar neer om dat wandrochtig
iets, waaraan hij nog twijfelde, van dichtbij te beschouwen. Maar toen de notaris,
zeer kalm, hun allen voor uitlegging gaf, dat Perseijn deze schuldbekentenis, in 't
bijzijn van getuigen en op gezegeld papier had geschreven en getekend, zodat die
akte volkomen geldig was, dan ging de overprikkelde ontsteltenis van de familieleden,
schielijk tot een staat van moedeloze gelatenheid over. Amelie zelf was

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 4

275
vergeten en 't was de vrouw van Lus, die, opstaand, nagenoeg het gevoel van allen
vertolkte:
- Komaan, mensen, komaan, laat ons hier buiten spoeden want, in plaats van te
erven, zouden wij er eindelijk nog van 't onze laten!
Zij vluchtte weg, met een gemaakte haast, langzaam door de stom-verslagen
anderen gevolgd. En Mul, in wiens geweten vaaglijk de zedenles van de gebeurtenis
begon op te dagen, op de drempel gekomen, uitte al zijn teleurstelling, zijn woede,
zijn verbittering over zijn jarenlang hardnekkig en nutteloos strijden in een lastering,
die hem misschien geen driemaal in zijn leven op de lippen kwam: hij bekeek een
laatste maal het net en lieflijk woonhuis, de rijke boomgaard, de prachtige stallen
met een uitdrukking van onbeschrijflijke, schier komische foltering en begeerte, en
het ontsnapte hem, de tanden gesloten, de vuisten gekrompen, de ogen vlammend,
terwijl hij, van Fido gevolgd, en zonder zich om zijn vrouw te bekreunen, de hoeve
verliet:
- Sakkertonnerre! ik heb te veel willen hebben! onz' Heer heeft mij gestraft! Ik
ben gefopt! gefopt! gefopt!
Nevele, april 1893.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 4

276

Op een zomeravond
Eenzaam, een pakje in zijn linkerhand en zijn gaanstok in de rechter, volgde Van
Thuijne met wijde tred de regelrechte, met linden bezoomde steenweg, die, hoog als.
een dijk, dwars door de onafzienbare weiden, het dorpje N. aan de stad G. verbindt.
De in purperen glorie ondergaande julizon bescheen hem zijdelings en schoot, bij
elke stap, reusachtig schuin, zijn zwarte schaduw uit, tussen de onbeweeglijke
schimmen der ook reusachtig uitgestrekte stammen van de linden. Aanzijn plunje
herkende men een op zijn best geklede buitenwerkman: aan de glans van geluk, die
uit zijn rond, joviaal aangezicht straalde, begreep men dat hij ergens naar een feest
of plezierpartijtje trok. Zo was het inderdaad hij ging ter kermis naar de grote stad
G., aldaar door zijn gehuwde oudste dochter uitgenodigd.
Zoet en opbeurend waren al zijn gewaarwordingen. Gedurende zo menigvuldige
jaren was zijn levenslot zó ruw geweest; gedurende zo menigvuldige jaren had hij
gesjouwd, gezwoegd, zonder ooit, zelfs 's zondags, een volle dag uitspanning en rust
te genieten; maar nu, dat zijn kinderen groot werden en hem allen zo moedig terzijde
stonden, begon hij toch te hopen en te geloven, dat zijn goede vrouw en hij een
vreedzame onbekommerde oude dag zouden hebben. Was het niet reeds als een begin
van welverdiende loon en onbezorgdheid, als een dageraad van vreedzaam leven en
geluk, die drie vakantiedagen, die hij in de grote stad zou doorbrengen. God! drie
dagen! 't was bijna niet te geloven! Hij herinnerde zich niet, neen, gedurende zijn
ganse leven niet, drie achtereenvolgende dagen werkeloos doorgebracht te hebben.
Zijn rond en vrolijk aangezicht had zich bij die gedachte onder een brede glimlach
van geluk ontloken. Ah! hij wist
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wel waaraan hij ze besteden zou, die dagen. Elke morgen, de handen wellustig in de
broekzakken, en de sigaar, ja, ja, de sigaar in de mond, een bezoek in al de herbergjes
van de wijk; hier, een spel met de kaart, dáár, een spel met de bol, onder het drinken
van een aantal lekkere borreltjes; om één uur, de terugkomst naar Romanies huis,
gans opgeruimd, gans verkwikt, een klein beetje beschonken zelfs, maar niet te veel,
juist genoeg om als een gelukzalige Romanies ongeëvenaarde soep met bolletjes en
haar zo onuitsprekelijk lekker rundvlees te gebruiken. En dan, na 't middagrustje, de
lange, slenterende wandeling met Romanie, haar man en kinderen: 't bezoek aan de
volksspelen van de wijk, 't genieten van de muziek op de kiosken, de opstijging van
de luchtbal en 's avonds, midden het zwart gekriel en het joelen der duizenden
aanschouwers, de betovering van illuminatie en vuurwerk. O! het zou zo prachtig,
zo verrukkend zijn! Hoe jammer, dat moeder niet had kunnen meekomen! Maar 't
huis mag toch alleen niet blijven met de kinderen; toekomende maal zou het haar
beurt zijn. En 't gelaat steeds stralend van naïeve vreugde, stapte hij al rasser en rasser
over de eenzame, regelrechte baan, zijn nog verlengde schaduw stap bij stap
uitschietend tussen de nog verlengde onbeweeglijke schaduwen van de lindestammen;
zijn blikken gevestigd nu eens op het smaragd van de weiden, waarin de rosse en
witte grazende koeien zich in de glorie van de zonsondergang als vlekken van goud
en van zilver bewogen; dan recht voor zich uit, op het als het ware samenkrimpend
uiteinde van de steenweg, waarachter, gehuld in een vreemde, grootse smook, zich
reeds vaaglijk de omtrekken van de voorstad vertoonden.
Eensklaps trok een verwijderd, maar akelig luidend gehuil, waarin zich een snel
naderend geratel van wielen over de steenweg mengde, Van Thuijne uit zijn zoete
bespiegelingen. Hij keerde zich om en ontwaarde een gespan dat, in dolle vlucht
voortgezweept, hem spoedig achterhaalde. Hij bleef palstil aan de rand van de weg
staan, schielijk, met een uitdrukking van instinctieve angst op het gelaat, beseffend
dat het iets buitengewoons, wellicht iets vreselijks gold.
Zijn eerste gedachte was, dat het paard - een klein zwartje - op hol liep. Maar het
zien van een zweep, die onophoudend,
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onophoudend kletsend van onder de kap der kar geslingerd kwam, en van een pak,
een ros, langwerpig pak, dat, met een touw onderaan de as gebonden, hotsend en
botsend in die zotte rit over de stenen voortgesleurd werd, veranderde zijn mening,
terwijl het aanhoudend, meer en meer akelig weergalmend gehuil hem iets schrikkelijk
barbaars deed vermoeden. Hij kwam een stap nader, hij keek, met ogen vol afschuw,
naar het vervaarlijk, naderend tafereel.
Toen het rijtuig slechts op een dertigtal meters afstand meer was, zag en begreep
hij alles. Het paardje, dat schuimde, zoals hij nooit een arm beest zien schuimen had,
werd door een woestaard, die in het karretje zat, vooruitgezweept; en het pak, het
langwerpig, rosachtig pak was een hond, een grote gele trekhond die, de poten
saamgebonden en een touw om de hals gestrikt, huilend en bloedend, op deze
afschuwelijke wijze meegesleurd werd.
- Houd op! schreeuwde eensklaps Van Thuijne, onberedeneerd, als een uitzinnige,
stok en pak weggooiend en met beide handen naar de muil van het paardje springend.
Hij werd een heel eind meegesleept, hij kreeg een vreselijke zweepslag in het
aangezicht, een stem tierde, vloekend, in het aanhoudend, afgrijselijk gehuil van de
hond.
- Los! laat los! of 'k sla u dood!
Maar Van Thuijne, door een onweerstaanbare impuls overweldigd, was eensklaps
als razend geworden. Hij kende zichzelf niet meer; hij wist niet meer wat hij deed;
hij sprong naar die stem, hij verworgde ze in de keel van de woestaard; hij riep, met
van woede uitgespalkte ogen, terwijl hij de bruut in zijn kar ten gronde duwde:
- Monster! schelm! waarom mishandelt gij die arme beesten?
De woestaard wrong zich uit zijn klauwen los, sloeg hem zijn vuist in t aangezicht,
huilend als een bezetene:
- 't Gaat u niet aan! ik ben er meester van!
Het was een kloeke kerel, een grote, rode rosse, met een afzichtelijk opgezwollen
tronie. Het scheen Van Thuijne dat hij dronken was. Maar Van Thuijne was ook
kloek en de woede, die hem vervoerde, vertiendubbelde zijn krachten. Hij greep hem
weer bij de keel, duwde hem weer achterover,
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schreeuwde opnieuw:
- Monster! schelm! waarom mishandelt gij die arme dieren! De bruut beet Van
Thuijne in de linkerhand. Hij beet erin, dat er het bloed uitspatte en dat Van Thuijne
de kleine verbrijzelde beentjes voelde kraken. En, daar hij aldus nogmaals uit zijn
klauwen was geraakt, stiet hij hem achterover uit het rijtuig op de steenweg en zweepte
nog razender op zijn paard, om voort te rijden.
Wat er alsdan geschiedde zou Van Thuijne niet bepaald kunnen zeggen...
Hij bleef enige stonden, als duizelig, dwars over de steenweg liggen, en, weer
bijgekomen, zag hij het monster uit al zijn macht, met de scherpe zijde van een hamer
in het lijf van zijn paardje hakken. Het arm beest wilde of kon niet meer voort. Het
trippelde als ter plaatse genageld, en wipte beurtelings hinnikend op, of zeeg verlamd
door zijn kniebogen, terwijl het bloed, met zweet en schuim gemengd, in brede stralen
langs zijn schenkels stroomde. En steeds bij elke schok, huilde de hond die,
afschuwelijk om aan te zien, met verbrijzelde muil, met bebloede, beslijkte, aan
stukken gescheurde huid en uit hun holten gerukte ogen, onder het karretje te sterven
lag.
Toen sprong Van Thuijne als onder een spoorslag weer op. Met ijzeren hand rukte
hij de hamer uit de hand van de woestaard, wipte in 't rijtuig en, met een enkele slag
op de kop, velde hij 't monster neer. Maar hij wist zelfs niet, dat hij hem met de eerste
slag ter dood getroffen had, hij sloeg opnieuw, hij sloeg maar altijd voort, blindelings
en nutteloos, elke slag met een somber gegrol van woestheid begeleidend, zijn
aangezicht ook monstrueus afzichtelijk geworden, zijn ver uitgespalkte ogen als door
een rode laai beneveld, zijn handen, zijn wangen, zijn ogen, zijn rochelende, hijgende
mond, volgespat van het bloed en de hersenen van zijn afschuwelijke vijand.
Eensklaps werd hij heftig door twee handen bij de kraag gegrepen en uit het karretje
gerukt...
Twee mannen hielden hem vast, die hem in een oogwenk ontwapend hadden; een
aantal anderen kwamen in de verte toegesneld.
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Als in een weerlicht werd Van Thuijne van de werkelijkheid bewust. Hij staarde,
stom, verschrikt, verwilderd de twee mannen aan, die, wilde kreten slakend, hem
krachtig opzij duwden; hij staarde naar 't afgrijselijk schouwspel op de steenweg; hij
begreep de daad, die hij begaan had; hij begon te beven en schielijk, door zijn benen
zakkend, barstte hij als een kind in tranen los.
In enkele ogenblikken werden zij door een, als uit de grond gesproten, joelende
menigte omringd; men verdrong hen te allen kante, men omringde het paardje, dat
in de draagbomen van 't karretje was neergevallen en de hond, die pas gestorven
was; en kreten van afschuw en woede weergalmden, gemengd met driftige uitroepen
en verwarde vragen. De beide mannen, die Van Thuijne uit het karretje getrokken
hadden, hielden hem steeds uit al hun krachten vast, hijgend, heen en weer geslingerd
door het brommend gepeupel als door een zeebaar, hun gevangene beurtelings rechts
en links van de baan leidend, zonder te weten waarom.
Eindelijk kwamen, met uitgetrokken sabel, drie politieagenten toegesneld. Zij
dreven heftig het janhagel uiteen, twee van hen maakten zich meester van de weerloze,
steeds als een kind schreiende gevangene, deden hem de boeien aan en namen hem
onmiddellijk mee; de derde liep naar 't karretje.
Zij stapten vooruit, snel, snel, zo snel zij konden, door een steeds driftiger, steeds
aangroeiende menigte begeleid. En uit die diep ontstelde menigte, die nog maar
onduidelijk de oorzaak en de aaneenschakeling van de moord begreep, ontstond
nochtans een algemeen en overweldigend gevoel, een instinctmatige en almachtige
kreet des harten, een kreet van angst en medelijden voor de rampzalige, die de dood
gepleegd had. Allen wilden hem aanschouwen, hele benden snelden op de flanken
van de stoet vooruit, vrouwen schreiden luidkeels, kinderen slaakten scherpe kreten.
En de agenten werden van lieverlede overrompeld; met dreigende gebaren van hun
blote sabels, die in de avondzon glinsterden, moesten zij onophoudend de
nieuwsgierigen verdrijven, met een stoot van de vuist of knie deden zij steeds
spoediger vooruitgaan de gevangene, die snikkend en machteloos, nu midden zijn
tranen zonderlinge smekingen uitte, afgebroken woorden en zin-
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nen, die niemand begreep.
Reeds naderden zij de voorstad. De laatste stralen van de ondergaande zon, rood
als vuur, weerkaatsten zich als een brand in de vensterruiten van de naastgelegen
huizen en de hoge wanden van de fabrieken kleurden zich als met vlekken van bloed,
terwijl, in de dikkende avondsmook, het reusachtig en verdoft gebrom van de grote
stad opsteeg.
Zij stapten over een brug die onder het getrappel der voeten dreunde. De joelende
toeloop van het volk was zodanig groot geworden, dat men de ellendige gevangene
tussen de twee agenten zelfs niet meer ontwaren kon. Men zag niets meer, in 't
opgejaagde stof, boven het deinend gekriel der hoofden, dan de punten van hun
helmen, waaruit soms gensters schoten in de late zonnegloed.
Zij kwamen tussen de eerste huizen, hier en daar voor het feest van de volgende
dag reeds met vlaggen en wimpels versierd. Op de dorpels van de deuren stonden
vrouwen met bleke, ontdane gezichten, die kleine kinders op de arm droegen. Jonge
knapen liepen steeds, met schrille kreten, een stofwolk opjagend, de stoet vooraf en
uit de meer en meer ontstelde menigte, wier gemeenschappelijke ziel eindelijk
onweerstaanbaar haar medelijden voor de gevangene uitte, steeg nu één enkele, alom
herhaalde, steeds zwellende en weldra als een donder boven de deining der hoofden
rollende kreet:
- Hij heeft wel gedaan! Laat hem los! laat hem los! laat hem los!
En plots greep er, aan 't hoofd van de kolom, een vreselijke worsteling plaats.
Kreten van woede weergalmden, de sabels van de agenten werden gezwaaid en aan
stukken geslagen, en eensklaps, begroet door een kolossaal gejuich, werd een man,
die er afschuwelijk uitzag, een man die, het aangezicht bedekt met bloed en de kleren
aan flarden, klagend en schreiend, zijn geboeide handen smekend naar het volk
uitstrekte, zegevierend op de schouders getild en gedragen: het volk, dat eindelijk
zijn- daad begrepen had, kwam hem uit de klauwen van de agenten te rukken en
proclameerde hoog zijn vrijspreking, in een almachtige kreet des gewetens.
Nevele, mei 1894
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Adieu!
- Vijf uren zijn geslagen; het schip gaat vertrekken... Reeds tweemaal heeft de
stoomfluit gebruld, dat akelig, angstwekend gebrul van de grote Noordamerikaanse
steamers, dat tot in uw ingewanden davert, dat u tot in het merg der beenderen doet
trillen, dat zelfs de hardvochtigste gemoederen, de aan alle ontroering hardnekkigst
weerspannige zielen tot in de innigste vezels schokt en ontstelt.
De hooggewelfde ‘pier’, die ver in het water vooruitspringt, enorm als een
kathedraal, met zijn chaotische verwikkeling van ribben en steekbalken, ziet er gans
ledig uit in de schelle klaarte van de elektrische lampen. Reusachtige teerlingen
opeengestapelde koopwaren, uitgespannen vrachtwagens, zelfs een ganse
goederentrein staan daar als verloren; en het schip, de Alaska, het stalen monster dat
langsheen de bakboordkade ligt, is een andere kathedraal, een dampende, brommende,
fantastisch verlichte kathedraal, geheel bedekt met ijskegels en rijm, de masten te
halver steng verdwenen in het grauwmistige van de nacht, de twee enorme,
achteroverhellende zwarte schouwen geringd met rood, gelijk twee sombere
zustertorens.
Aan boord, een krioelende beweging. Maar weinig of geen passagiers, niets dan
arbeiders in lompen, die de laatste kisten en zakken over het dek slepen; matrozen
in blauwe jerseys, die aan touwen en kaapstanders werken; bedienden met
gegalonneerde petten, die haastig heen en weer lopen, bevelen schreeuwend.
Wie zou ook over zee gaan trekken, in zulk een akelig weer, om vijf uur 's morgens,
op 't einde van december, die er niet volstrekt toe gedwongen is! De zeldzame reizigers
die het schip over de Oceaan zal voeren, zullen misschien niet eenmaal de zon zien,
gedurende de ganse overtocht. Zij zullen
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gehost en geschud worden door de onstuimige bewegingen van de baren; zij zullen
ziek zijn; zij zullen wellicht dagen en dagen in de salon of in de kajuiten moeten
opgesloten blijven, terwijl de orkaan, daarbuiten, over de chaotische golven zal
woeden. Waarschijnlijk zullen zij nooit een zeil ontwaren in de verte, en 's nachts,
in de mist, zullen zij met afschuw de alarmfluit horen brullen, die dieptrillende,
schrikbarende stem van het schip, die schreeuwt en dreunt gelijk een mensenstem,
wanneer het gevaar nadert. Neen, neen, 't zal geen plezierreis wezen! Om nu de
overtocht te wagen op een van die vliegende monsters, die de Amerikanen de
‘race-horses’ van de Atlantische Oceaan noemen, paarden die noch voor de dikste
mist, noch voor de vreselijkste storm hun dolle vaart vertragen, moet men er zeker
toe gedwongen zijn...
Voor de derde maal laat de stoomfluit haar daverend gedruis horen. Het laatste
sein tot de aftocht! Dat zij die niet meevaren, zij die, tot op het schip, verwanten of
vrienden hebben vergezeld, zich naar beneden spoeden. Reeds hebben al de arbeiders
het dek verlaten. Zij staan in de ‘pier’ nevens het bruggetje, bereid om dit aan wal
te trekken. Een bootsman van de steamer, de linkerhand op de regeling geleund, de
rechter met het zilveren fluitje aan de mond, gaat het signaal geven...
Een man, één enkele, stijgt ijlings het bruggetje af. Mij dunkt 'k zie hem nog
beneden komen, middelmatig van gestalte, nogal corpulent, met blinkende zwarte
ogen in een ietwat opgezwollen, eenkleurig geelbleek gelaat. Hij draagt een
donkergrijs kostuum, een bruine overjas, een rond zwart hoedje. Hij is een man van
omtrent veertigjarige leeftijd. Zodra hij terug in de ‘pier’ is, keert hij zich om, de
blinkende ogen op het bovendek gevestigd.
Dáár, de armen op de regeling geleund en het hoofd neergezonken op de armen,
staat de donkere gestalte van een vrouw. Het is niet mogelijk haar wezenstrekken te
ontwaren, doch de buitenlijnen van haar lichaamsvormen schijnen van jeugd te
getuigen en, aan de zenuwachtige schokken die met vlugge, regelmatige tussenpozen,
onder haar lange, zwarte mantel, haar schouders optrekken, begrijpt men dat zij bitter
weent. Zij is alleen, gans moederziel alleen op 't uitgestrekte opper-
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dek. Wellicht is zij de enige reizigster van de stoomboot niet, maar zij is toch de
enkele die men ziet; en juist onder haar armen, neerhangend langs de sombere romp
van het schip, is een reusachtige, glimmende ijskegel vastgevrozen, als waren het
haar eigen tranen, die zich daar vergaderd en gestold hadden.
Het bruggetje is neergelaten, de regeling gesloten. En langzaam, in 't midden van
oorverdovende kreten en bevelen, is het kolossaal schip in beweging geraakt. Het
vaart achterwaarts uit zijn bassin en nu brult de stoomfluit onophoudend, met een
lange, oorverscheurende adem, om de andere vaartuigen te waarschuwen, die mogelijk
in de rivier zouden kunnen voorbijtrekken.
Roerloos, de blinkende ogen halsstarrig op de nog hetere tranen wenende vrouw
gevestigd, ziet de man het monster wegglijden. Geen spier van zijn waskleurig,
gespannen aangezicht beweegt, alleen zijn ogen leven, zijn ogen spreken, zeggen
alles.
Zij zeggen zijn folterende smart, zijn genavreerde wanhoop, de scheuring van een
hart, waaraan men 't dierbaarste dat het bezit, ontrukt. Zij zeggen 't akelige van die
scheiding in de sombere nacht, in 't huiverige van de wintermist; zij zeggen 't
machteloos wanhopige van de sterkere, die de zwakkere alleen en zonder steun moet
laten in de droefheid en 't gevaar; en wat zij vooral zeggen is het onverbiddelijke van
de separatie, het bepaalde adieu, het wreedaardig-harde van het Leven, waarvan de
eisen zo vaak van elkander rukken hen die elkaar het meest beminnen.
Doch zij is plotseling verdwenen, de houten wand van de ‘pier’ onttrekt haar aan
zijn gezicht. Hij schrikt er van op, als door een springveer bewogen, hij ijlt vooruit,
tot aan een der wijde, opgetrokken valdeuren van de zijwand, langswaar de schepen
hun lading nemen of die uitlossen.
Sneller ziet hij het vaartuig voorbij zweven. En zijn ogen, zijn armen, gans zijn
lichaam schijnt te willen vliegen naar de vrouw die, steeds bitter wenend, steeds in
haar droefheid vernield, op de regeling leunt, terwijl een kreet, tweemaal herhaald,
de enige kreet, die hij kan uiten en die al zijn lijden, al zijn liefde, al zijn gevoelens
samenvat, van zijn lippen
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stijgt:
- Adieu! adieu!
Zij hoort het, haar gestalte krimpt ineen, heviger snikken doen haar schouders
schudden. Maar zij richt het hoofd niet op, zij kan niet, zij strekt enkel de linkerhand
uit, waarin haar krampachtig gesloten vingeren een wit zakdoekje houden, dat zij de
kracht niet heeft te wuiven.
En nogmaals is zij weg, meegesleept met het vaartuig, in het gejoel van de aftocht,
in het gedruis van het commando, luidkeels geschreeuwd, midden het onophoudend
loeien van de afgrijselijke stoomfluit.
Opnieuw is hij vooruitgesprongen, opnieuw blijft hij staan, in de schelle klaarte
van een elektrische lamp, vóór een gapende valdeur. Hij ziet haar, in de glanskring
van het licht, passeren, hij strekt zijn beide armen tot haar uit, hij roept, het aangezicht
nog bleker, de ogen nog vuriger schitterend, met een nog dringender, hartstochtelijker
stem:
- Adieu!, adieu! adieu!
Een krimping van haar hand, een gefolterde wringing van haar lichaam bewijzen
hem, dat zij gehoord, begrepen heeft; zeggen hem, dat zij hem bemint, dat zij steeds
hetere tranen weent, dat zij nog rampzaliger is dan hij, zo rampzalig, dat haar de
macht ontbreekt, hem nog een laatste troostwoord of vaarwel te sturen. En weer is
zij voorbij, verdwenen, sneller meegevoerd door het steeds vlugger achteruitvarende
schip. Dan schijnt hem als het ware een zinsdolheid te overweldigen. De stoomboot
is uit haar. bassin, zij verdwijnt in de mistige duisternis van de rivier. En hij, op de
buitenkade gekomen, ziet haar een laatste maal voorbij zweven en nu herhaalt hij
zijn kreet onophoudend, hij vergezelt er haar mee, zo luid, zo ver, zo lang hij kan,
op de uiterste rand van de kade geplant, het hoofd, de armen, het ganse lichaam
voorovergeheld en vooruitgestrekt naar het reeds onzichtbare beminde wezen, naar
het geluk, dat de onverbiddelijke eisen van het Leven voor altijd van hem verwijderen.
Reeds is de reusachtige steamer niets meer dan een vaag fantoom. Een ogenblik
ontwaart hij nog, doorheen de mist, de gele, wegkrimpende glans van haar bakenvuur
op de voormast en de groene en rode schemering van haar bak- en
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stuurboordsvuren aan haar flanken; en dan wordt alles vaag, verward: de lichten van
het schip vermengen zich met die van New-York aan de overkant van het water,
terwijl de sombere silhouet van het vaartuig geheel en al in 't mistig-duistere van de
nacht verdwijnt.
Dan breekt een doffe snik uit zijn boezem. Hij staart een laatste maal, met een
uitdrukking van onbeschrijflijke wanhoop op 't gelaat, in 't akelig verschiet, hij roept
een uiterste vaarwel en keert terug in de pier.
Langzaam, het hoofd gebogen, de gestalte schielijk ineengezakt, doorkruist hij
hem. Zijn stap is onzeker, de spieren van zijn aangezicht hebben zich als het ware
ontspannen; tranen glimmen in zijn ogen, de elektrische lampen van de gewelven
baden hem bij tussenpozen in hun schelle klaarte; zwijgend zien de arbeiders hem
vertrekken.
Buiten op de drempel aarzelt hij een ogenblik. Het is als wist hij niet meer
waarheen. Hij slaat de hand aan het voorhoofd, als voelde hij daar een scherpe,
vlijmende pijn. En met zijn zwakke tred gaat hij dan eindelijk voort: hij verdwijnt
in de duisternis van de ijzige wintermorgen, alleen en 't hart verbrijzeld.
O, wie was hij toch?... welk onbekend treurspel heeft hem, en zij die hem verliet,
in het midden van hun geluk geknakt!...
Wie weet het, en wie bekreunt er zich om!...
Zij zijn niets dan twee duistere, vergeten comparsen van dat eeuwigdurend drama
waarin wij allen onze rol te spelen hebben, en dat heet: het Menselijk Leven.
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Brood of dood
I
Het feestmaal liep op zijn einde. In de ruime, rijke eetzaal, rond de prachtig getooide
en bediende tafel, klonken, levendiger, de gesprekken. De stijve, ceremonieuze
correctheid van het begin, was trapsgewijs, naarmate fijnere wijnen overvloediger
stroomden, in een vrijer laisser-aller van beschaafd gezelschap ontaard; maar, wat
zonderling was, en wel typisch die kring van rijke roturiers en parvenu's kenschetste
zelfs hun laisser-aller had iets gemaakts en onnatuurlijks, alsof die lieden, door hun
bestendig komediespelen en een masker dragen in de wereld, voor immer onbekwaam
geworden waren, nog enig oprecht natuurlijk en spontaan gevoel te ondergaan en te
uiten. Zo gemaakt en onnatuurlijk als de ideaal-frisse tint van hun wangen en de
bloedrode kleur van hun lippen, waarvan zij, om het ivoor van hun valse tanden te
tonen, de glimlach zó bespottelijk overdreven, was de vlam van levenslust en
geestdrift, die schitterde in de ogen van de diep gedecolleteerde dames. Gemaakt
was de geblaseerde houding of de moedwillige wispelturigheid van de jonge
modegekken, met hun snorrepuntjes zó dun als opgekrulde naaldjes, hun
hoogopstaande halskraag en het blinkend-gesteven voorstuk van hun hemd, dat
bochelde, over hun mager borstje; gemaakt, de ondoordringbare deftigheid en
voornaamheid van de enkele bejaarde en gedecoreerde heren, wier edele kaalkop
van peinzer een afgrond van ijlhoofdigheid of een afgrond van domheid verborg.
Geen enkele, die een ogenblik vergat, dat hij een rol te spelen had, de rol van ledepop,
die zijn verwaandheid van nieteling zich tot model gekozen had en onder welks
gedaante hij op de wereld liep. Maar in dit gezelschap van opgeschroefde bourgeois
en parvenu's was er een type die hun meester aan allen was en voor wie alle
afzonderlijke aanmatigingen, ijdelheden en rivali-
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teiten de vlag streken: degene die men ‘le vicomte’ noemde. Het klassieke type van
de ‘rastaquouère’: buitengewoon lang en mager; gele, holle, reeds sterk gerimpelde
wangen; een zware, zwarte, borstelige snor; grote, zwarte, insolente ogen; blinkende,
ravezwarte haren, in 't midden door een rechte, witte lijn gescheiden. Na zich
volkomen geruïneerd te hebben in een leven van zotte verkwisting, had hij, zo men
zegt, opnieuw zijn blazoen verguld, door zijn huwelijk met de enige dochter van een
schatrijke nijveraar. En sinds die dag, van zijn eerste verschijning af in 't midden die
kring van milj onaire parvenu's, verzot op adellijke titels, was hij als hun God
geworden. Hij troonde in hun kring; hij hield hen in een staat van bestendige verbazing
en bewondering; hij legde hun al zijn smaken, al zijn gedachten, al zijn modes op.
Zijn elegantie was gedecreteerd de opperste elegantie; de jonge modegekken bootsten
zijn houding, zijn klederdracht, zijn manier van spreken na; de bejaarde heren prezen
hoog zijn alles-omvattende bekwaamheid en verstand; de jonge meisjes droomden
van hem; de dames adoreerden hem. 't Was zulk een algemene dolheid van slaafse
bewondering en onderwerping, dat er bepaald geen hoekje plaats voor enig gevoel
van nijd of afgunst in het hart van zijn aanbidders overbleef.
Hij sprak van alles en oordeelde over alle dingen met een onbetwiste autoriteit.
Er bestond geen onderwerp van conversatie, waarop hij niet enige gedachten uit te
brengen had, die zijn aanhoorders van verrukking en bewondering vervoerden; maar
vooral op zijn artistieke smaak en bevoegdheid was hij trots, zodat zijn vonnissen
over literatuur, muziek ecoschilderkunst bijna als orakels gegeven en ontvangen
werden. En 't was nu juist een onderwerp van zulke aard, dat hij, in de eerbiedvolle
stilte van de overige gasten, ter tafel kwam te brengen: hij sprak over de schilder
Montfort en zijn schilderijen.
Hij richtte, dwars over de dis, het woord tot zijn gastheer, mijnheer Duwart, de
schatrijke bezitter van een der grootste spinnerijen van de stad:
- Indien ik uw fortuin bezat, mijnheer Duwart, (hij affecteerde graag, met zijn
minachting voor het geld, er nooit genoeg te hebben), - indien ik uw fortuin bezat,
dan zou ik
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toch zeker willen eigenaar worden van ten minste één der meesterstukken van deze
beroemde schilder. Zelfs daargelaten de kwestie van kunst en smaak en de diepe
bewondering, waarvan de schilderijen van deze meester bij alle fijne kenners genieten,
zou ik het nog doen, al was 't maar uit louter speculatie: Montfort, inderdaad, is een
artiest, die tot nog toe slechts vier of vijf grote taferelen geborsteld heeft, die
meesterwerken zijn. Deze doeken, alle gekocht door museums en schier alle moderne,
sociale gebeurtenissen voorstellend: ‘De werkstaking der Leerlooiers’, ‘In het Bos
Vandame’ (een episode uit Germinal) enz. enz. zijn reeds, heden ten dage, meer dan
het dubbel van hun inkoopprijs waard, en kunstenaars en liefhebbers komen ze uit
alle landen van de wereld bewonderen; maar over tien of twintig jaar zal het wat
anders zijn: over tien of twintig jaar zullen die schilderijen tienmaal, twintigmaal en
misschien honderdmaal hun primitieve prijs waard zijn. Ziehier waarom.
Alle andere gesprekken rond de tafel hadden opgehouden, alle ogen waren gretig
en bewonderend op de ‘vicomte’ gevestigd. De diep gedecolleteerde dames, hun
ogen glinsterend van hun meest gemaakte glans, bogen glimlachend voorover om
de spreker des te beter te aanschouwen; de kale, deftige heren hielden de hand aan
het oor om geen woord van zijn gezegden te verliezen; de jonge modepoppen van
beide geslachten dorsten zich niet meer verroeren, in hun bijna angstig opgewekte
gretigheid naar die nieuwe les van chic en smaak, die de ‘vicomte’ zou geven. En
de ‘vicomte’, stijf en correct op zijn zetel, zijn insolente blik gevestigdop mijnheer
Duwart, een klein, dik grijsje, met een rooskleurig gelaat, die hem met een fijnvrome
glimlach aanhoorde, voer voort, deze sententie uitsprekend:
- De meesterstukken van de schilder Montfort zullen van dag tot dag in waarde
vergroten, omdat het getal meesterstukken die de schilder Montfort zal malen,
uitnemend beperkt zal zijn.
En daar zich slechts een vaag gemurmel van bewondering liet horen, hetwelk
bewees dat de parvenu's hem niet begrepen hadden, voegde de ‘vicomte’ er ter
opklaring bij, terwijl hij met een vlugge hand, de punten van zijn machtige snor op-
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zette:
- Het getal meesterwerken van de schilder Montfort zal zeer beperkt zijn, omdat
de schilder Montfort een man is, die maar enkele jaren, misschien maar enkele
maanden meer te leven heeft.
Een duidelijker, gemurmel steeg op, de bewonderende glimlach van de diep
gedecolleteerde dames accentueerde zich, ditmaal had men begrepen.
Opgewekt voer de ‘vicomte’ voort:
- Kent gij persoonlijk de schilder Montfort, mijnheer Duwart?
Neen, mijnheer Duwart kende hem niet; en ook niemand van 't gezelschap kende
hem. Men had enkele van zijn schilderijen gezien, dat was al.
- Welnu, hernam de ‘vicomte’, schier uitdagend rechts en links blikkend, - indien
gij hem kende zoals ik, gij zoudt mij onmiddellijk gelijk geven, wanneer ik bevestig,
dat het een man is, die niet veel meesterstukken meer zal ondertekenen. Een rumoer
van instemming, ditmaal, ging rond de tafel op. Van het ogenblik dat de ‘vicomte’
iets bevestigde werd het door allen goedgekeurd en geloofd; dat sprak vanzelf.
- De schilder Montfort, hervatte de rastaquouère met luider stem, - die prachtige
kunstenaar, die niets dan grote en machtige concepties heeft, die hij uitwerkt op
taferelen, die met moeite in deze ruime eetzaal zouden kunnen geplaatst worden, is
een man van bespottelijk kleine gestalte, een dwerg met een bochel en kromme benen,
zodanig uitgemergeld, sukkelachtig en nietig, dat men stom staat hem te zien leven!
Het was een algemene verbazing, eenieder slaakte uitroepingen. Wat! die schilder,
die soms met één tafereel een hele wand van een tentoonstelling bekleedde, was een
dwerg, een avorton, een gebochelde, ah bah! Zulk een denkbeeld was toch al te gek!
Gelach, gescherts lieten zich horen; men kronkelde zich bij de gedachte van dat
gebocheld kaboutertje, vóór zijn kolossaal doek op een ladder of een estrade
geklommen, gelijk een worm die op een berg kruipt.
- Ja maar, hernam de ‘vicomte’, prat over het succes dat hem te beurt viel, - voeg
daar nog bij, dat de rampzalige zich doodwerkt om in het onderhoud van zijn vrouw
en kinderen
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te voorzien en zeg mij eens of het waarschijnlijk is dat zulk een man kans heeft om
nog lang te leven!
- Gij zegt, vicomte, gij zegt: zijn vrouw en kinderen! riep een van de dames, haar
mond geopend in een glimlach, die al haar valse tanden toonde. - Ah neen, nietwaar?
gij wilt gekscheren, tenzij hij een monster gehuwd had. Gij wilt ons daar iets op de
mouw spelden dat toch wat al te kras is!
De ganse tafel lachte. Een ellendige zoals de ‘vicomte’ hem beschreven had, die
vrouw en kinderen zou hebben, waarlijk, zo iets grensde aan het groteske! En men
lachte luidruchtig en gemaakt; zelfs de oude, deftige, gedecoreerde heren en de
geblaseerde melkbaarden met hun dunne snorrepuntjes en hoogopstaande halskraag
werden vrolijk, terwijl twee jonge meisjes, aan het ene uiteinde van de dis gezeten,
zodanig schaterden en proestten, dat zij erdoor vergaten opgeschroefd en onnatuurlijk
te zijn, in tegenstrijdigheid met alle begrippen van welvoeglijkheid. Maar toen de
‘vicomte’ bevestigd had, dat de schilder Montfort niet enkel getrouwd was en kinderen
had, maar ook wel, dat zijn vrouw, verre van een monster te zijn, een allerliefst en
beminnelijk dametje was, en zijn twee kinderen, verre van mismaakt, twee mooie,
blonde cherubijntjes, toen ging de opschudding schier tot ergernis over.
Gescandaliseerde oh! oh's! lieten zich horen, een van de oude, kale heren bracht de
ongelovigheid zo ver tot het punt bijna honend de schouders op te trekken, terwijl
de schone mevrouw Duwart, in haar hoedanigheid van dame des huizes, berispend
de ‘vicomte’ aankeek, hem door een wenkteken indachtig makend, dat er jonge
meisjes in 't gezelschap waren. Een ogenblik schoten de insolente zwarte ogen van
de ‘vicomte’ vlammen. Die parvenu's in 't midden waarvan hij troonde en die hij in
de grond minachtte, boezemdèn hem soms een bruuske verontwaardiging in met hun
domme vooroordelen, die zijn geheime genegenheden van ‘rastaquouère’ kwetsten;
en meer dan eens reeds had hij zich geoorloofd hun ruwe waarheden te zeggen.
Ditmaal, nochtans, bedwong hij zich; hij vergenoegde zich zijn bovenlip tot een
spotlach van opperste verachting te plooien, terwijl hij besloot:
- Enfin, hetzij ge mij gelooft of niet, dat komt er niet op aan.
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Dit ‘intermezzo’ heeft ons enigszins van de grond der zaak doen afdwalen, al wat ik
zeggen wilde is, dat de liefhebber, die, heden ten dage, en om het even aan welke
prijs, een van de grote schilderijen van Montfort zou kopen, na korte tijd gewaar zou
worden, dat hij een hoogst voordelige zaak aangevangen heeft. Ik herhaal het, had
ik de nodige fondsen beschikbaar, ik begaf mij dadelijk naar zijn atelier en verwierf
daar zijn jongste meesterstuk ‘Brood of Dood’, dat hij in de laatste tentoonstelling
van Berlijn niet verkocht heeft, maar dat aldra een koper zal vinden, wees er heel
zeker van. Het is een prachtig doek, het prachti ste en het kranigste, dat hij tot no toe
geborsteld heeft, het aatste meesterstuk dat hij borsteen zal, indien het waar is, zo
men het mij verzekerd heeft, dat zijn gezondheidstoestand nu zó slecht is, dat hij
haast niet meer werken kan.

II
Deze woorden van de ‘vicomte’ hadden op mijnheer Duwart een zonderling kwellende
indruk gemaakt. Hij was volstrekt noch liefhebber, noch kenner van schilderijen en
de enkele prullen die zijn salons onteerden, getuigden ten volle daarvan; maar wat
zijn geest van steeds op geldgewin speculerende parvenu getroffen had, was de
mercantiele zijde van de zaak: voordelig een kapitaal te plaatsen; die schilderij te
kopen zoals hij een groot dividend opbrengende actiën zou gekocht hebben.
Hij sprak er ook zijn vrouw, van, met persistentie. Zij was, evenals hij, verstoken
van alle artistiek gevoel en; daarenboven, was de min dan meer winstgevende
besteding van een kapitaal haar volkomen onverschillig, gewoon als zij was, steeds
het geld met volle grepen uit een onuitputtelijke bron te scheppen. Zij vergenoegde
zich met achteloos de schouders op te halen, hem de zorg latend alleen over die zaak
te beslissen, evenals hij over alle handelszaken besliste, hem echter waarschuwend,
dat zij de schilderij uit haar salons zou verbannen, indien deze er te veel ruimte moest
innemen.
Gedurende ettelijke dagen liet mijnheer Duwart het hem door
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de ‘vicomte’ ingeboezemde ontwerp in zijn geest rijpen. Hij aarzelde, woog en wikte
de zaak, beurtelings zijn plan opgevend en hervattend, tot hij eindelijk het vast besluit
nam tenminste eens te gaan zien wat die vermaarde schilderij eigenlijk betekende
en hoeveel de kunstenaar ervoor vroeg. Hij deelde dit besluit aan zijn vrouw mede
en verzocht haar hem te vergezellen. Zij weigerde eerst, vaaglijk misnoegd en wrevelig
over zijn halsstarrige obsessie, voorwendend dat al haar dagen, al haar uren, voor
diners, boodschappen, visites in beslag genomen waren. Doch, toen hij haar op een
avond bepaald bekend maakte, dat hij de volgende dag alleen zou gaan, veranderde
zij schielijk van gedachte, en besloot zij, hoe groot ook haar tegenzin was, hem te
vergezellen, uit vrees dat hij, alleen zijnde, een ‘folie’ mocht begaan en haar wellicht
een stuk meebrengen, dat zij niet zou weten waar te plaatsen. Zij vertrokken 's
anderdaags om vijf uur, in hun sierlijke victoria, met twee prachtige paarden
bespannen, door een koetsier in hemelsblauw livrei gevoerd.

III
De schilder Montfort woonde te lande. Een klein landgoed, had men mijnheer Duwart
dienaangaande onderricht, gelegen niet ver van het dorp Meule, aan de boord van
de Schelde, dicht bij de steenweg van Gent naar Onderdale. En, in de heerlijke
meiachternoen, rolde het rijtuig langs die steenweg, breed en recht, bezoomd door
een dubbele rij eeuwenoude olmen. Rechts en links strekten zich de weelderige, in
zonneglans badende velden uit; de schone, vierkante stukken akkerland, omsingeld
door hun elzekanten en hun sloten; de helgroene weiden slingerend rond de
zilverslingering van de Schelde als twee gordels van smaragd; een zwarte lijn van
dennenwouden in de verte. Hier en daar op korte afstand, het spitse, grauwe strodak
van een hoeve, zijn treurige silhouet als verloren in de blank- en rooskleurige
bloemtuil van de omringende boomgaard; somtijds, op de rand van de baan
inspringend, tussen een onderbreking van de reeks olmen, een zonnig woninkje,
werkmanshuisje of landelijk herbergje,
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gans witgekalkt, met groene vensterluiken en ouderwetse bloemen vóór de gevel.
Maar de Duwarts, vooral mevrouw, smaakten hoegenaamd de gemoedelijke poëzie
niet van dit uitstapje te velde. Mijnheer, een gelukkige glimlach op zijn fris gelaat
van wit-en-rooskleurig zwijntje, dacht enkel aan de goede zaak waarvoor hij uitging:
en mevrouw haatte, verafschuwde den buiten; zij antwoordde enkel door slecht
geluimde ‘ja's’ en ‘neens’ op de welwillende vragen en opmerkingen van haar
echtgenoot; zij lag roerloos achterovergeheld in het rijtuig, de knieën door het berenvel
bedekt, de lippen dicht, haar schoon, mat aangezicht van Griekse godin door een
uitdrukking van diepe en onverholen verveling betrokken.
Zij waren aan een gehucht gekomen en de koetsier, die zijn schimmels een ogenblik
stapvoets liet gaan, vroeg aan een knaap hoe ver hij nog van het landgoedje van de
schilder verwijderd was. De jongen kwam in het midden van de straat en wees het
hem aan met de vinger: nog een duizendtal meters ten hoogste. De leidsman liet
opnieuw zijn dravers rennen en weldra hield de victoria stil vóór een ijzeren hek, dat
tussen twee grauwe, antieke, bijna geheel onder klimopranken verdwenen pijlers
hing. De man steeg af zijn bok en belde aan. - Mijnheer Montfort?... jawel, hij is
thuis... De jonge meid, die, in wit voorschoot, uit een kronkellaan te voorschijn was
gekomen, opende met dit bericht het hek en mijnheer en mevrouw Duwart, uit het
rijtuig gestegen, traden het landgoed binnen.
Er hoefde geen oog toe van nauwkeurige uitvorser om aldra te bemerken, dat men
hier niet in het domein trad van een man, verliefd op een zorgvuldig onderhouden
tuin. Bij plaatsen sloot de ineenslingering van de twijgen schier geheel de allee die
de twee rijke lieden volgden; mos en onkruid strekten een groen, slibberig tapijt
onder hun voeten uit en doorwoekerden de zeldzame bloemperkjes verspreid in het
te ruig en te hoog opgeschoten grasplein. Ook het woonhuis, dat aan een oud
jachtpaviljoen geleek, maakte, met zijn ietwat vervallen, maar zó rustiek-poëtisch
uiterlijk, blijkbaar geen aanspraak op moderne praal; en alleen een groot gebouw,
dat tegen de linkergevel van het woonhuis stond, - het atelier - zag er
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kloek en nieuw uit en scheen het nederig paviljoen te domineren, als het symbool
der religie van de artiest voor zijn kunst, naast zijn geringschatting van de alledaagse
noodwendigheden des levens.
De meid had hen binnengeleid in een lage en duistere zaal, die vermoedelijk tevens
tot eetplaats en woonkamer diende. De stoffering was zeer alledaags. Er was een
piano, een buffet, een canapé, een kleine bibliotheek en, hangend aan de wanden,
talrijke schetsen en schilderijtjes zonder lijst. De twee bezoekers waren blijven
rechtstaan, mijnheer een meewarig-toegevende glimlach op zijn vriendelijk gelaat
van welgevoed, rooskleurig zwijntje; mevrouw, stijf en schoon, haar zweem van
pruilende dedaigneuze weerzin op de lippen. Men hoorde een verdoft geruis achter
een deur, rechts; een gedempt gefluister, de schrille, dadelijk door een vermanend
chut gesmoorde stem van een kind. En schielijk ging die deur open, een mooie, jonge
vrouw met een bedeesd en bijna schuw voorkomen binnenlatend, die, bij het
aanschouwen van de twee rijke bezoekers, gans rood werd en aarzelend, na een
schuchtere groet, bleef stilstaan, gelijk een onervaren jong meisje.
Met zijn vriendelijkste glimlach was mijnheer Duwart vooruitgeschreden:
- 't Is tot mevrouw Montfort, dat ik de eer heb het woord te richten?
- Ja, mijnheer, antwoordde, met een zachte, zangerige stem, de jonge vrouw, die
haar eerste emotie een weinig overwonnen had.
- Mijn vrouw, die ik de eer heb u voor te stellen, hernam mijnheer Duwart meteen
buiging, - en ik, zijn zo vrij geweest tot hier te komen, om mijnheer Montforts
schilderij: ‘Brood of Dood’ te bezichtigen, met het doel, indien zij ons behaagt, en
dat wij ons met elkaar nopens de prijs kunnen verstaan, die te kopen.
De jonge vrouw, nogmaals blozend, had groetend voor mevrouw Duwart gebogen,
terwijl mijnheer de voorstelling deed, en nu, de hand uitgestrekt naar de halfopen
gebleven deur, verzocht zij hen te willen binnentreden in het atelier, waar zij haar
man zouden vinden.
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Zij traden binnen.
Mijnheer Montfort, die hen gehoord had, kwam hun tegemoet:
Zij hoefden niet te aarzelen om hem te herkennen; het portret dat de ‘vicomte’ van
hem gemaakt had, was treffend van gelijkenis. Met vlugge oogopslag, in de helle
klaarte van het atelier, dat, door zijn hoge en brede glasramen, uitzicht op de Schelde
had en waar, op de achtergrond, een kolossale schilderij terstond hun aandacht
aangetrokken had, namen zij nu zijn dwergengestalte op, zijn dunne, kromme,
knokkelige benen, zijn buitengewoon lange armen, zijn bochel, zijn grote, angstig
starende ogen in de gepijnigde bleekheid van zijn treurig aangezicht. Twee kleine
meisjes, twee allerliefste blonde hoofdjes van een acht- en zestal jaren hielden zich,
verwonderd en verbluft, enige stappen achteruit, roerloos en zwijgend in het midden
van het ruime atelier. Mijnheer Duwart, steeds met zijn vriendelijkste glimlach op
de lippen, begon reeds zijn geijkte vraag: - is 't aan mijnheer Montfort dat ik de, eer
heb... te herhalen, toen de vrouw van de schilder zich voren haastte, zelf de
wederzijdse voorstelling volbrengend en haar echtgenoot van het doel der bezoekers
onderrichtend. Terzelfder tijd bood zij ijverig rieten zetels aan, mijnheer en mevrouw
Duwart verzoekend zich te willen neerzetten, zich tevens verschonend over de
onvermijdelijke wanorde in het atelier. Maar mijnheer Duwart bad eveneens om
verschoning, verklaarde dat zij haastig waren, en, als aangetrokken door de kolossale
schilderij in de achtergrond, vroeg hij aan de schilder, de hand naar het doek
uitgestoken:
- En 't is dáár de bewuste schilderij, mijnheer Montfort?... 't is dáár... Brood of
Dood?... het doek is te koop?
- Ja, mijnheer, antwoordde de schilder met een holle stem, zijn bezoekers: met
zijn strakke, treurige ogen aanschouwend. En zonder verdere inleiding bracht hij hen
bij het tafereel. Alle vier, bleven in een langdurige en stomme contemplatie vóór het
reusachtig doek stilstaan.
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IV
Het was, het konterfeitsel van een volksoproer.
Links, verdedigend de ingang van een grote fabriek, waarvan men, achter de
puntige spijkers van het gesloten ijzeren hek, de vierkante koer, omringd van zijn
hoge, treurige, kubieke gebouwen met hun ontelbare vensters ontwaarde, stond, de
geweren geschouderd, de ogen vlammend, onbeweeglijk onder een zwerm van
vliegende stenen, een compagnie soldaten, gecommandeerd door een jong, dun,
blond, fiks officiertje, die reeds zijn sabel ophief, om het bevel ‘vuur’ te geven.
Rechts, een huilende, briesende menigte, een onbeschrijflijke, onnoemelijke horde,
haveloze kinderen en vrouwen met naakte boezem op de eerste rang; de mannen
blootshoofds, met verwrongen gezichten en uitgespalkte ogen daarachter; gezwaaide
en geschudde, gescheurde en in flarden hangende rode en zwarte vlaggen boven de
deinende hoofden; armen en vuisten dreigend uitgestoken, pieken, sabels, geweren
gedrild; in 't midden een cartel, een vreselijk cartel, schuins op een piek genageld,
dragend, wit op zwart, als beenderen van een geraamte op een lijkbaar, deze
schrikkelijk-onheilspellend laconieke woorden ‘Brood of Dood’. Dit alles vermengd,
verward, door elkaar geslingerd en geschokt; dit alles onweerstaanbaar, scheef buigend
in evenwijdige schuinte, als in de alles-vernielende ruk van een windhoos
vooruitgestormd; dit alles woest en wanordelijk opborrelend uit de lijst van de
schilderij, uit de néant, om als een vloed van verdelging ter bestorming van de fabriek
op te rukken, terwijl, aan het hoofd van de kolom, gedragen op de schouders van
twee kerels als herculessen en tot de razende horde omgekeerd, een man, jong nog,
met beide uitgestrekte armen en de smeking en de schrik op het gelaat, wanhopige,
uiterste pogingen aanwendde om die woeste massa tegen te houden en de
onvermijdelijke bloedstorting te beletten. In het verschiet zag men een deel van de
stad met brandende gebouwen, en tussen de twee groepen, lag de steenweg net en
klaar, een ledige, gapende ruimte, een ijzingwekkende ruimte, die bloed en lijken
scheen te vragen. Het was een vreselijk aangrijpende, met meesterhand geborstelde
episode
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van de moderne, sociale strijd, een tafereel van lijden en van wraak, van volksmacht
en volksmarteling.
Mijnheer Duwart en zijn vrouw aanschouwden de schilderij, een blijkbaar
onaangename verrassing ten prooi. Blijkbaar was het, dat zij zich aan heel iets anders
verwacht hadden en dat het onderwerp hun hoogst mishaagde. De welwillende
glimlach van de schatrijke nijveraar had zich, op zijn fris zwijntjesgelaat, in een
grimas van onthutstheid veranderd, terwijl de mooie lippen van mevrouw zich tot
een onverholen uitdrukking van bepaalde afkeer plooiden. Zij raadpleegden elkaar
een ogenblik in een gedempt gefluister. Montfort, allicht gewoon aan de lange
contemplaties van de bezoekers vóór zijn schilderij, was, moe van recht te staan, in
een zetel gezonken; zijn vrouw was ietwat achteruitgegaan en deed haar kleintjes
stilhouden, die zich tegen haar aan hadden gevleid, hun handjes in de hare.
Mijnheer Duwart nochtans scheen zijn eerste, onbehaaglijke indruk ietwat
overwonnen te hebben. Hij koutte dringender met zijn vrouw, die zich in haar
tegenkanting scheen te versterken. Enkele woorden klonken halfluid, brokken van
zinsneden, waarin onophoudend de naam van de ‘vicomte’ voorkwam, begeleid door
opmerkingen, goedkeuringen, afdingingen lieten zich horen. Zij waren dichter bij
de schilderij genaderd, zij bediscuteerden die nu in haar bijzonderheden. Mevrouw
wees met de hand naar de naakte borst van een der vrouwen, bewerend dat dit op
geen mensenvlees geleek, evenmin als het zwart en grijnzend aangezicht van een
der herculessen, die de aanvoerder op hun schouders droegen. En mijnheer Duwart,
aarzelend en geplaagd, scheen eensklaps een besluit te nemen:
- Mijnheer Montfort, sprak hij, zich met zijn vriendelijkste glimlach tot de schilder
omkerend, - denkt gij niet, dat er enkele wijzigingen aan uw schilderij hoeven
toegebracht? Vindt ge b.v. niet, dat de boezem van die vrouw dáár, te slap en te
doodkleurig is; en het aangezicht van die man, die de aanvoerder draagt, te zwart,
oprecht te zwart?
Met een bruuske beweging, als om een aanranding af te weren, was de schilder
uit zijn zetel opgestaan.
- Mijnheer, sprak hij vastberaden en schier heftig, - mijn
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artistiek geweten verbiedt mij aan deze schilderij iets te veranderen.
Mijnheer Duwart maakte een verschonend doch verbaasd gebaar, terwijl zijn
vrouw, met een gebelgde en bijna verachtende blik op de schilder, haar dedaigneuze
lippen nog dichter kneep. Die dwerg was wel zeer onbeleefd, en, wat de schilderij
betrof, de ‘vicomte’ mocht ervan zeggen wat hij wilde, haar mishaagde ze volkomen,
haar revolteerde ze bepaald. Al haar vooroordelen van parvenue en van bourgeoise
werden erdoor geërgerd; en 't was met een ternauwernood gedempte impertinentie,
dat zij sprak, tot haar man gewend:
- Die schilderij kan een aantal hoedanigheden bezitten, die ons ontsnappen, maar
enfin, Astère, gij zult met mij bekennen, dat het toch geen stuk is om in een salon te
plaatsen! Mijnheer Duwart had een gebaar van teruggehouden spijt. Hij leefde
volkomen onder het juk van zijn vrouw en vreesde niets zo sterk dan haar in een
bêsluit te dwarsbomen, maar hij hield nu toch eenmaal aan het bezit van die schilderij,
niet dat hij haar bewonderde of waardeerde; hij vond ze integendeel lelijk en
aanstotelijk, rechtuit aanstotelijk; maar hij wist ook, dat het dikwijls de excentriciteiten
van de kunstenaars zijn, die aan hun werken een waarde geven, en vooral de woorden
van de ‘vicomte’, die hoop op later geldgewin door 't speculeren op de ziekelijke
toestand van de schilder was iets, dat met halsstarrigheid zijn geest van handelaar
kwelde. Nochtans, de opmerkingen van zijn vrouw verontrustten hem en ,het speet
hem bepaald, dat hij zelf zó volkomen onwetend was in schilderkunst. Hij voelde
dringend de behoefte gerustgesteld te worden nopens de wezenlijke waarde van het
doek; en het was in de sereniteit van zijn onwetendheid, zonder het geringste
vermoeden van zijn wreedaardig gebrek aan tact jegens de zo ellendig mismaakte
kunstenaar, dat hij hem, na een ogenblik aarzelen, met zijn vriendelijkste glimlach
zei: - 't Is waar, mijnheer Montfort, die enkele bijzonderheden waar mijn vrouw van
sprak, ergeren ons een weinig en wij zouden ze graag gewijzigd zien, maar, wij
kennen daar ook al niet veel van, en ik geloof, dat... voor de toekomst,... voor het...
nageslacht, b. v... de waarde van de schilderij.., daardoor misschien niet...
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Hij raakte in de war met zijn woorden; hij voelde eensklaps, dat hij op het punt was,
iets kwetsends, iets wreedaardigs te zeggen; hij besefte, dat hij zijn geheime gedachte
van speculatie aan 't verraden was. En schielijk onderbrak hij zich, en begon
banaliteiten te stamelen, verlegen, van streek geslagen door de zonderlinge, gepijnigde
en peilende blik, die de kunstenaar op hem kwam te vestigen.
Had de ellendige, geniale avorton waarlijk de, geheime gedachte van de parvenu
geraden? Las hij die monstrueuze berekening op zijn verlegen-glimlachend aangezicht
van vriendelijk, rooskleurig zwijntje?... Eensklaps doorrilde hem een huivering, een
uitdrukking van onzeglijke smart verwrong zijn gelaatstrekken en hij ging plots een
stap opzij, als in een kramp van smart de hanen op zijn slapen drukkend.
Zijn vrouw, die zijn gebaar gezien had, liep ontsteld tot hem, gevolgd van haar
kinderen. Maar reeds had hij de schok van zijn ontroering overwonnen en een ferm
besluit was op zijn verbleekt aangezicht leesbaar.
- Mijnheer, sprak hij met een koele stem tot de nijveraar, - ik kom mij daar te
bedenken en te besluiten mijn schilderij nu nog niet te verkopen. Men heeft ze mij
gevraagd, voor een aanstaande tentoonstelling te Dresden en het is eerst na die
tentoonstelling, dat ik beslissen zal ze te verkopen of te houden.
En, daar mijnheer Duwart en zijn vrouw hem met verbaasdheid aanstaarden:
- Ja, bepaald, hervatte hij op een nog beslissender toon, - ik wil ze eerst in Dresden
laten tentoonstellen. Hij keek, op een zonderlinge, strakke wijze naar zijn vrouw, die
hem van ver aanstaarde, een zweem van spijt en verwijt in deo en. Maar zij begreep
de betekenis van die blik en bukte 't hoofd. Ja ja, er was wel geld nodig in huis, doch
hij zou niet verkopen, nooit zou hij zijn meesterstuk verkopen aan die parvenu's, die
hem kwamen kwetsen tot in 't diepste van zijn hart. Hij was terug in zijn zetel
gezonken, doodsbleek en als vernield; en zijn bevende hanen streelden nu de blonde
hoofdjes van de twee meisjes, die rechts en links aan zijn zijde waren komen staan,
terwijl zijn ogen, door een sluier van
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onzeglijke treurigheid bedekt, als begoocheld op de reusachtige schilderij gevestigd
bleven, op die grootse conceptie, op dat groots werk van hem, een avorton der natuur,
in wiens mismaakt en wandrochtelijk lichaam, het genie van een machtige schepper
leefde.
Nochtans mijnheer Duwart, een weinig van zijn verbazing hersteld, drong weer
aan, verschoonde zich zelfs vaaglijk, verzekerde de schilder dat het geenszins met
het inzicht was zijn schilderij te geringschatten om ze beterkoop te bekomen, dat hij
zijn kritiek uitgedrukt had. En hij herhaalde op een gulle, verzoenende toon:
- Allons, mijnheer Montfort, zeg mij uw prijs, wij zullen trachten overeen te komen.
Doch eensklaps trad mevrouw Duwart hoogmoedig-verontwaardigd tussen beiden
op.
- Maar enfin, Astère, dring toch niet verder aan, riep zij wrevelig en met een grimas
van misprijzen, die haar schoon gelaat schielijk gans lelijk maakte; - gij hebt toch
wel gehoord dat mijnheer u gezegd heeft, dat hij niet van zins was zijn schilderij te
verkopen!
Zij had de rug naar 't doek gekeerd, zij nam afscheid van mevrouw Montfort, met
een zwijgende buiging van koele beleefdheid. Ook de schilder was weer opgestaan
en boog het hoofd zonder een woord, terwijl mijnheer Duwart, verbaasd over de
bruuske opschorsing van de onderhandelingen, gans onthutst en verwilderd, met een
onduidelijk gestamel van excuses, zijn reeds uit het atelier verdwenen vrouw op de
hielen volgde.
Mevrouw Montfort leidde de bezoekers tot op de drempel van het woonhuis uit;
de schilder en zijn twee kleine meisjes bleven in het atelier.

V
Hij was opnieuw in zijn zetel neergezakt. Zijn vrouw kwam terug binnen, naderde
met een treurig aangezicht tot hem, boog tot hem neer en drukte hem een tedere zoen
op de mond.
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- Gij hebt wel gedaan, murmelde zij; - gij hadt wel gelijk hun uw schilderij niet te
verkopen, zij begrijpen er niets van.
Hij gaf geen antwoord, maakte geen bewe ing. Het was als had hij zelfs haar zoete
streling niet gevoel; hij bleef, onbeweeglijk, in zijn brede zetel verzonken, de blik
somber en verstrooid, halsstarrig op zijn schilderij gevestigd, de handen langzaam
en werktuiglijk de blonde hoofdjes van zijn meisjes strelend, die aan zijn zijde waren
blijven rechtstaan. Toen deinsde zij zwijgend achteruit, met tranen in de ogen; en,
door een zacht gebaar van de hand, riep zij ook haar meisjes bij zich, begrijpend, dat
hij in een van die crisissen van sombere mijmering was, waarin hij niet wilde gestoord
worden, en die zich dan soms oplosten in een reactie van koortsige werkkracht,
gedurende welke zijn gerevolteerd genie wonderen schiep. Zij verlieten het atelier,
stom, op de tippen van de voeten.
De avond viel in. Buiten, achter de hoge glasramen, over een horizon van weiden
en wouden, daalde de zon in een chaos van koperkleurige wolken; en in de verwarring
van de immense zaal met haar uitgekalkte wanden vol zonderlinge, vreemde schetsen
en tekeningen, strekten zich grote, stille schaduwen uit, die de hoeken in een
grauwende nevel hulden, die ook, van lieverlede, de grote, majestueuze schilderij,
als met een mysterieuze, aangrijpende sluier bedekten.
Hij wendde halvelings het hoofd om, hij zag zich alleen en een zucht van
afgrijselijkwee steeg uit de diepte van zijn boezem. Ah ja ja, hij had begrepen! Zijn
ziekelijke ontvankelijkheid van geniaal monster had hem, tot in haar diepst geheim,
de speculatie van de parvenu ontsluierd, de schandelijke speculatie op zijn toekomstige
roem, gevestigd op de vermoede beperktheid van zijn levensdagen. Ah! waarom
moest die vreemdeling, die onbekende aldus de afgrond van al zijn smarten komen
omwoelen! waarom moest hij hem de vergetelheid en de illusie komen ontnemen,
die hem onontbeerlijk waren om voortdurend zijn onsterfelijke meesterstukken te
scheppen! In de vallende duisternis zag hij zijn mismaakte, schrale lichaamsvormen
aan, zijn lange, magere armen, zijn kromme, knokkelige benen. Hij voelde de afschuw
van zijn bochel in het kussen van de zetel; het kwam hem voor alsof
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een tweede ik dáár vóór hem oprees, wandrochtelijk als hij, nietig, mismaakt,
gebocheld, afschuwelijk. En een wanhoop zonder grenzen, gemengd met een
machteloze woede, hield hem ter plaats genageld, zijn eigen afbeeldsel aangrijnzend,
zichzelf vermaledijdend, vermaledijdend de fataliteit die hem aldus gemaakt had en
de dag, die hem op de wereld had zien komen. Ja, hij revolteerde tegen de
onrechtvaardigheid van 't noodlot; hij rees half uit zijn zetel op, sidderend en
knarsetandend, aangestuwd door de sombere behoefte er een einde aan te stellen, te
sterven. Toen kwam het denkbeeld van zijn vrouw en zijn kinderen vóór hem
opgerezen, van zijn zo goede, mooie, tedere vrouw; van zijn zo lieve, blonde, strelende
kleintjes, en machteloos viel hij terug neer, met de kracht der wanhoop vastgekneld
aan het enig en opperste geluk, dat hem nog op de wereld bleef. Dat visioen van
liefde en geluk verzoende hem voor een ogenblik met zijn ellendig lot, deed hem 't
afschuwelijke van zijn bestaan van monster vergeten. Maar de bruuske gedachte, dat
hij ook aan dat enig geluk welhaast vaarwel zou moeten zeggen, drukte hem
ogenblikkelijk opnieuw met een vernielende kracht ten gronde.
Zijn van angst en smart vergrote ogen hadden zich terug op zijn schilderij gevestigd.
En in de steeds dichtende duisternis scheen het prachtig tafereel van een meer en
meer aangrijpende en overweldigende kracht te leven. De bleke, haveloze figuren
tekenden zich met een ongelooflijke intensiteit van uitdrukking op de sombere grond
van het doek af; de tot de bestorming van de fabriek evenwijdig-schuin oprukkende
horde was als een zwerm van monsters, die uit de schoot van de aarde zelf scheen
te springen; de zwarte en bloedkleurige vlaggen en flarden versmolten zich met de
likkende vlammen en de draaiende rookkolken van de verre branden; de op de
schouders der herculessen gedragen aanvoerder scheen te huilen van onmacht en
gruwel, zijn beide armen nog wijder opengespannen tot het weerhouden van dat
razend volk, dat naar een onvermijdelijke dood liep; en de ogen van de onbeweeglijke,
in dubbele, regelmatige rij gerangschikte soldaten schitterden onheilspellender achter
't koud-blinkend staal van de gepointeerde roeren, terwijl de gapende ruimte tussen
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de twee groep en zich o enziens scheen te versmallen, de vijanden tot elkaar te treken,
in een blinde, wrede dorst naar lijken en naar bloed.
Hij huiverde, zelf door de macht en door de grootsheid van zijn gewrocht
overweldigd. O! was het toch dáár, in die grootse macht van conceptie en van
uitvoering, dat zich de levenskracht en harmonie bevonden, die aan zijn fysiek wezen
ontbraken? Trok zijn genie zijn volmaaktheid uit de wegkwijning van zijn lichaam?
En dat genie, o! was dát de adelheid, de voortreffelijkheid, de essentie zelf van zijn
ganse wezen niet?... een quintessentie van krachten, een opperste kracht, anders
schoon, anders groots dan de lichamelijke volmaaktheid?...
Hij huiverde sterker, een maalstroom van gedachten en gewaarwordingen woelde
in zijn geest, hij onderging grootse en verwarde sensaties, hij voelde het fysiek wezen
in zich verdwijnen, zich herscheppen in iets onvatbaars, immaterieel en subliem. En
alleen zijn ogen leefden, glinsterend, vergroot, als in betovering gevestigd op zijn
aangrijpend doek, op het subliem gewrocht van zijn geest...
Zachtkens was zijn vrouw terug binnengekomen, van haar kinderen gevolgd. Zij
naderde tot hem, ontroerd en strelend, zij legde haar beide armen om zijn hals en
kuste hem opnieuw hartstochtelijk en lang.
- Och! wees niet langer treurig, bad zij, met een smekende stem. - Laat u toch niet
ontmoedigen door de domheid van die parvenu's, het is de moeite niet waard, neen,
het is de moeite niet waard. Zijn we toch niet gelukkig, wij? en bemin en begrijp ik
u niet, ik? Zeg, bemin en begrijp ik u niet?
Zij was vóór zijn voeten neergeknield, zij zoende hem, gans opgewekt, gans
ontsteld, gelukkig hem reeds minder treurig te voelen, te voelen, dat zij hem geheel
zou kunnen troosten.
Zij liet hem schielijk los, stond op, wees met een fier gebaar naar de schilderij:
- Allons, troost u. Is het niet schoon, is het niet prachtig, zulk een talent, zulk een
genie als het uwe te bezitten! Waar zijn ze, de kunstenaars, die zulk een doek zullen
borstelen, die onder hun penseel zulk een aangrijpend epos van volksmacht zullen
doen herleven?
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Zij sprak meer en meer opgewonden, haar wangen blozend, haar glinsterende ogen
beurtelings op het doek en op haar man gevestigd. En haar stem klonk gejaagd, zij
uitte, gans ontsteld, en als het ware instinctmatig, haar gedachten en sensaties, die
lang ingesluimerde, langzamerhand in het dagelijks mededelen van zijn
kunstenaarsleven ontwikkelde en gerijpte gedachten en sensaties, die nu eensklaps,
als onbewust en tot haar eigen verbazing, met het geweld van een openbaring in haar
uitbarstten:
- Komaan, liefste, zeg, zeg, is ze niet groots en schoon? Is ze niet kolossaal
aangrijpend en schoon, die schilderij? Ziet eens die vrouw op de voorgrond, die
vrouw met haar doodkleurige, slappe borsten, welke die parvenu's zo afzichtelijk
vonden. Zijn dat de pramen niet van de armoede, van de arme vrouw, die zelf schier
geen kracht genoeg in zich heeft om te leven en die nochtans uit haar lichaam haar
zuigeling moet voeden! Zeg! is zij het symbool niet van gans dat ellendig, verarmde
volk! En ziet die mannen, die zwerm mannen, komende uit de lijst, opwellend uit
het onbekende, uit de schoot van de aarde, die ganse opwoekering van de onterfden
en de uitgehongerden van 't mensdom, brutaal hun miskende rechten eisend, brood
eisend, brood of dood! En dan die andere meer verlichte man, hun opperhoofd, op
de schouders van de herculessen gedragen; aanschouwt de afschuw en de schrik op
zijn gelaat, bij het vervaarlijk visioen van 't bloed dat zal vergoten worden; zijn smart
en wanhoop in 't besef van zijn onmacht tegenover die woeste benden die hem
overrompelen, uitzinnig van razernij, nog meer dorstig naar bloed, dan hongerig naar
brood! O! 't is schoon! 't is schoon! Hij die zulks kan scheppen, hij die zulk een
machtig en aangrijpend epos kan vereeuwigen, heeft het recht niet over 't leven te
klagen; hij is groot onder de grootsten, hij is onsterfelijk, eeuwig.
Zij zweeg, verstikkend door haar heftigheid, zij kwam terug tot hem, schoon en
hijgend van emotie en bedekte hem het aangezicht met kussen en met tranen.
Tederlijk hield hij haar aan zijn borst geprangd, getroost, verzoend met zijn lot, 't
gelaat ook badend in volzalige tranen.
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- Och zwijg, zwijg, liefste zwijg; gij zijt goed, gij zijt edel, maar zwijg, murmelde
hij, haar nog inniger tegen zijn hart drukkend.
Zij bleven een lange poos stilzwijgend, als verlamd door hun ontroering, hun ganse
lichaam bevend, hun hart met grote bonzen kloppend. En eensklaps, aan een
onweerstaanbare behoefte gehoorzamend, richtte hij zich in de zetel half op,
verwijderde haar een weinig van zich en sprak, langzaam en duidelijk, terwijl hij
haar peilend in de ogen aankeek:
- Ik ben afgrijselijk lelijk, ik ben mismaakt en ziekelijk, zeg mij, zeg mij met
oprechtheid, dáár, de hand op het hart,... boezem ik u nooit een afkeer in?
Zij schudde levendig het hoofd, zij antwoordde, glanzend van schoonheid, de ogen
vol bewondering en gloed:
- Gij zijt niet lelijk in mijn ogen, gij zijt schoon, gij zijt groot en ik bemin u, ja, ik
bemin u, en 'k ben er fier over uw vrouw te zijn, fier de moeder van uw kinderen te
zijn en u met ziel en lichaam te behoren.
Zij viel terug in zijn armen, zij kuste hem in een onstuimige hartstocht; en in het
ruim, somberig atelier, vóór de machtige en grootse schilderij, was hun zwijgende
omarming aangrijpend als een symbool van verenigce mensensmart en heil.
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De gelukkige tijding
I
Toen Clotilde haar avondmaal gebruikt had, maakte zij een bescheiden kruis, en, de
handen vroom gevouwen, prevelde zij met stille lippen haar gebed, de heldere, kalme,
blauwe ogen op haar nog langzaam voortetende ouders en broeder gevestigd. Zij
was twintig jaar oud, mooi van frisheid en gezondheid, met in de hals een huid zo
blank als melk; met golvende, lichtbruine, bij plaatsen goudgetinte haren; met iets
zachts en ingetogens over zich, dat dadelijk tot sympathie aanlokte. Toen haar gebed
geëindigd was sloeg zij een tweede kruis en, opstaande, begon zij de gebezigde teil
en vorken weg te nemen, om die te reinigen in 't achterhuis. Zij had er al vlug mee
gedaan. De ovenge huisgenoten hadden ook de kleine, lage dis verlaten; vader zat
reeds smakkend aan zijn pijpje naast de haard, tegenover moeder, voor wie de enige
houten leunstoel van het huisje steeds bestemd was, terwijl Basiel, de broeder, een
blonde, zestienjarige kroezelkop, doelloos vóór het vuur had plaatsgenomen, het lijf
gebogen, de ellebogen op de knieën, starogend in de rode gloed. En van de lage,
zwartgerookte balken der zoldering daalde over het gezin, als een zweem van geluk
en vrede, de stille, bespiegelende vrede der volbrachte taak en der verdiende rust.
Clotilde zag even op naar 't uurwerk. Halfacht! Welhaast zou hij daar zijn. Met
vluggere hand wreef zij de tafel rein, zette de stoelen op hun plaats. En eindelijk
klaar met haar gewone bezigheid, nam zij haar breiwerk op en ging ermee naar de
voordeur.
Stil, blozend van een soort schaamte in het halfduister achter 't houten schutsel,
opende zij die. Zij trad van de drempel, trok zacht de deur weer tegenaan, bleef
onbeweeglijk staan. Regelmatig twee maal per week kwam zij aldus de komst van
haar verloofde, Alfons Rollez, afwachten.
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Het was, in de langzamerhand verduisterende najaarsschemering, als een sluier van
melancholie en wee over de grauwe velden. Zijdelings tegen de ene wand van het
boogvormige deurgat geleund, rustte zij daar enkele stonden, bevangen door
gewaarwordingen van tevens zachtheid en treurnis, de naalden van haar breiwerk
roerloos tussen haar vingers, de peinzende, starende blik strak vóór zich heen
gevestigd, op het vage van de voorwerpen. De nacht versomberde, de grauwe velden,
eenzaam en verlaten, smolten weg in 't onbekende, de heesters en de bomen, nog
nauwelijks zichtbaar in 't beperkt verschiet, namen dromerige, spookachtige vormen
aan. De lucht was kil en vochtig; in de verte blafte, hol, een waakhond.
De blik gevestigd op de aardeweg langswaar hij komen zou, dacht zij, dat ze
weldra, binnen enkele maanden nog, zijn vrouw zou worden. Sinds drie jaar kenden
zij elkander, sinds drie jaar spaarden zij het sommetje, tot hun eerste installatie nodig.
Reeds hadden zij samen ongeveer vierhonderd vijftig frank vergaderd, een schat die
zij in bewaring hield. Als zij er vijfhonderd hadden, en ergens in het dorp een huisje
vonden om er zich te vestigen, zou hij de kleermakerswinkel van Raes, waar hij zijn
ambacht geleerd had, verlaten, en zich voor eigen rekening'gaan plaatsen. Dan zouden
zij elkander huwen.
O! het dorp bewonen, die treurige eenzame velden en hun ruwe arbeid verlaten,
dat was haar droom, haar ideaal van mooi, zachtaardig, door een aangeboren kiesheid
boven haar omgeving verheven meisje! Zij leed, zowel onder fysiek als onder zedelijk
opzicht, door de ruwe vermenging van de seksen en de slafelijke arbeid op de hoeven.
Maar wat gedaan als men arm is? De armen van haar soort, zowel de meisjes als de
jongens, worden zó'jong aan een arbeid boven hun krachten onderworpen, dat hun
zelfs de gelegenheid ontbreekt een ambacht aan te leren. Zij had zich dus in haar lot
moeten schikken, en dit deed ze sinds haar eerste jeugd, evenals haar ouders en haar
broeder, in afwachting op iets beters. Ieder jaar, van maart tot oktober, arbeidde zij
in daghuur op de hoeve van boer Lekens, de eigenaar van't huisje, waar zij met haar,
ouders woonde; de overige maanden bleef zij thuis,
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kantwerk maken.
Ook beminde zij Alfons niet enkel als haar toekomende echtgenoot, maar ook wel
als haar verlosser. En niet alleen als háár verlosser, doch insgelijks als die van haar
ouders, wier oude dag zij door haar eigen welstand hoopte te verzachten. Hij was
een mooie jongen met zijn gitzwart haar, zijn fijn zwart snorbaardje en zijn zwarte
ogen; hij was zachtaardig en wijs, steeds vlijtig aan de arbeid, nooit in de herbergen
te vinden, regelmatig de helft van zijn loon aan zijn ouders gevend, die, te Wilde,
een klein kruideniershandeltje hielden. En 't was iets sterker dan haar wil, iets sterker
dan haar gevoel van schaamte, dat haar onweerstaanbaar aandreef hem zo elke dinsdag
en elke vrijdag in 't halfduister vóór de deur te komen afwachten. Zij had de behoefte
een ogenblik met hem alleen te zijn, alleen met hem te spreken en te leven, iets dat
binnenshuis toch onmogelijk was. Vooral die avond wachtte zij op zijn komst met
een soort angstige gretigheid, want zij had hem een belangrijk nieuws mede te delen.
Belangrijk!... o, hoe kwam het toch dat zij zo instinctmatig gevoelde dat het iets
zeer belangrijks was, iets van een nog ander en groter belang dan dit, wat haar ouders
eraan hechtten? En waarom vooral kon zij, ondanks de eenstemmige en herhaalde
bevestiging van haar ouders en haar broeder dat het iets gunstigs was voor haar, soms
een onberedeneerd gevoel van angst en kommer uit zich niet verbannen?
't Was vader die de tijding aanbracht. Boer Lekens kwam hem de vorige morgen
opzoeken, terwijl hij, in de kelder onder 't loofkot, de laatste aardappels aan 't bergen
en met stro aan 't dekken was; en, zonder de minste voorbereiding, met zijn gewone,
somtijds zo goedhartige bruuskheid, had hij eensklaps tot vader gezeid: - Vader
Slock, heden is 't werk op de hoeve geëindigd en wellicht zijt ge, evenals op vroegere
jaren, bang voor de naderende winter. Welnu, gij hoeft dit jaar niet bang te zijn; er
is goed nieuws voor u en uw gezin ophanden. Vooral uw dochter zal gelukkig zijn;
maar ch..tt, eerst overmorgenavond kom ik u in uw huis de goede tijding aanbrengen.
Stom van verbazing had vader die woorden aangehoord, doch alvorens hij de tijd
had erop te antwoorden, was de boer
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verdwenen, en naderhand door vader ondervraagd, had hij ook geen de minste verdere
uitleggingen willen geven. Zelfs had hij hem zeer streng verboden met de andere
arbeiders over het gebeurde te gewagen, terwijl hij voor alle opklaring nog een paar
malen knipogend herhaald had: - wees gerust, 't is allerbeste nieuws, overmorgenavond
zult ge 't weten.
Met dit bericht was vader thuisgekomen en heel het huisgezin had zich het hoofd
gebroken om te raden wat het toch wel zijn mocht. 't Was zulk een zonderling,
eigenzinnig mens, die Lekens, soms goed en mild tot het punt zich werkelijk te laten
uitbuiten; soms boos en onrechtvaardig tot de graad er onmenselijk door te worden;
en licht veranderd, licht geraakt, een van die onstandvastige, rusteloze mensen, die
men nog niet kent, als men er zijn ganse leven mee omgegaan heeft. En beurtelings
waren de vreemdste, de meest uiteenlopende veronderstellingen uitgebracht en als
onwaarschijnlijk of onmogelijk afgewezen geweest. Och, er zijn toch zoveel dingen,
en vaak zulke kleine, voor anderen onbeduidende dingen, die een arme mens kunnen
gelukkig maken, dat het veld van zijn wensen en veronderstellingen en verwachtingen
geen grenzen kent, als hem een naderend, maar onbekend geluk wordt aangekondigd.
Wie weet of meester, als beloning voor hun goede, trouwe diensten, hun niet voor
een jaar het stukje land dat zij van hem in pacht hadden, en waarvan de vruchten
deze zomer zo beschadigd werden door de hagel, voor half geld zou laten gebruiken.
Wie weet of hij hun huishuur niet wilde verminderen, omdat het hem bekend was
dat, nu juist een maand geleden, al hun hoenders en konijnen - een tot het gedeeltelijk
betalen van die huishuur zorgvuldig bewaard en gekoesterd kapitaaltje - op een nacht,
door een beruchte dievenbende van Brakel gestolen werden? Wie weet,... - o, ik weet
het, ik kan het raden! had Basiel eensklaps met glinsterende ogen uitgeroepen: Lekens, die van Clotildes ontworpen huwelijk onderricht is, zal haar zijn huisje van
de Dorpsplaats, dat met Kerstdag open komt, in pacht aanbieden!
Als een openbaring hadden die woorden geklonken. Ja, ja, dát zou het zijn, het
kon bijna niet anders. Als het iets anders was, waarom zou Lekens erop aangedrongen
hebben, dat
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vooral Clotilde zou tevreden zijn?
En toch voelde het meisje zich niet gans gerustgesteld, toch sprak nu weer, in de
huiverige duisternis, een stem in haar van vage vrees en van onzekerheid, een vrees
die de woorden van haar verliefde, toen zij hem het nieuws zou medegedeeld hebben,
wellicht uit haar gemoed zouden doen verdwijnen. Reeds hoorde zij hem naderen.
Zij kende zijn vaste, rasse tred, die zijn haast bij haar te zijn scheen te verraden. Zij
verliet de drempel en kwam hem zachtkens tegemoet, tot aan het houten hekje.
Vaaglijk zag zij hem uit de schaduw van de elzestruiken te voorschijn komen, met
wijde, tragere schreden dwars over de morsige aardeweg stappen. Een oogwenk later
was hij bij haar, haar handen in de zijne, zijn lippen op haar wangen.
- Past op voor de naalden, gij zult u kwetsen, murmelde zij zacht, de wangen
gloeiend, vervoerd in gelukzaligheid, als immer machteloos zich tegen zijn streling
te verweren.
Maar reeds had hij haar losgelaten, en spoedig in zijn vestzak tastend, haalde hij
er twee vijffrankstukken uit te voorschijn, die hij haar met kracht tussen de vingers
duwde, stil juichend: - O Clotilde, ik ben gelukkig, ik kan u niet zeggen hoe gelukkig
ik vanavond ben. Deze namiddag bracht ik aan de vrederechter een nieuw pak. Het
stond hem zo mooi en hij was er zozeer over tevreden dat hij mij vroeg of ik het
gemaakt had. En op mijn bevestigend antwoord dat ik het heel alleen gesneden en
vervaardigd had, gaf hij mij deze tien frank tot geschenk, tien frank, en wij bezaten
er vierhonderd vijftig!
- Noch veertig frank erbij, Clotilde, veertig frank en een beschikbaar huisje, en
wij zijn getrouwd!
Hij had terug haar handen vastgegrepen en duwde haar een weinig achteruit, haar
met stralende ogen in de duisternis aanstarend, in een soort extase, terwijl zij, gans
vervoerd van volzalige ontsteltenis, haar ogen voelde vochtig worden. En eensklaps
trok hij haar opnieuw tot zich, sloot haar tegen zijn hart en zoende haar nogmaals en
herhaaldelijk met stille, vlugge, hemelzoete zoenen, terwijl hij met hijgende boezem
herhaalde:
- O, Clotilde, Clotilde, lieve Clotilde, wat zal ik u toch beminnen, wat zullen wij
toch gelukkig zijn!
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Toen voelde zij, in zoet vloeiende tranen, haar onberedeneerde angst uit zich
verdwijnen. Zij voelde dat ze 't recht niet had hem zonder reden in zijn heil te storen
en zij vertelde hem ook haar gelukkig nieuws, de verblijdende, nog onbekende
tijding, die hun meester hen de volgende avond zou komen verkondigen,
waarschijnlijk het aanbod van zijn huisje in het dorp, dat huisje van geluk en
voorspoed waarnaar zij wachtten om er hun gezamenlijk leven te vestigen.
Bij het aanhoren van deze woorden kwamen ook tranen van blijdschap in zijn
ogen en weer liet hij zijn lieve meisje los, als bang voor een te groot geluk.
- O, is 't waar? is 't waar? is het toch waar? kon hij enkel stamelen, terwijl zij
langzaam, elkander in de duisternis volgend, vader Slocks woninkje binnentraden.

II
De drie huisgenoten zaten er steeds vreedzaam rond de haard. Alfons wenste
‘goenavend’ en alle drie beantwoordden zijn groet op kalme toon en zonder van hun
zitplaats op te staan, gelijk men doet met iemand die men gewoon is dikwijls, en op
een vertrouwelijke voet te zijnent te ontvangen. Onmiddellijk was Clotilde, nog gans
blozend en gejaagd, met haar breiwerk aan het groengeverfde tafeltje gaan zitten, in
de lichtstraal van het lampje op de eetkast, en Alfons nam zijn gewone plaats, een
paar schreden van haar, op een stoel naast Basiel, vóór de haard. Een korte stilte
heerste, terwijl de jonkman een klein zwart pijpje uit zijn wambuis nam, dit vol stopte
met tabak en het aan een gloeiende houtskool ontstak. Toen vraagde hem vader met
een welwillende glimlach op zijn braaf, goed aangezicht van eerlijke werker, of het
nog donker was buiten, en moeder, die, sinds twee maanden dat zij aan reumatiek
leed het huis niet meer verlaten had, of niemand overleden was in 't dorp. Basiel,
die, steeds in tweeën geplooid, met de ellebogen op de knieën zat, zei niets, maar
keek even schuins naar de minnaar van zijn zuster op, een vriendelijke wenk van
goede kameraderie in zijn blauwe ogen.
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En langzamerhand geraakten zij in het gesprek, waarvan aller gemoed zo vol was.
Alfons, de zwarte ogen glinsterend in zijn opgewektgelaat, vertelde de gebeurtenis
met de vrederechter. Zijn hart liep er van over, hij kon er niet van zwijgen, hij
verhaalde hun het blijde voorval met een trillende geestdrift, zonder een enkele
bijzonderheid te vergeten. Nooit had de dorpsmagistraat een zo heerlijk pak gedragen,
had hij herhaaldelijk gezegd; en hij was ermee voor een grote spiegel gaan staan, en
hij had zijn vrouw laten halen, die van bewondering haar handen saamgevouwen
had, en toen hij wegging had hij hem tien frank, ja, tien frank drinkgeld in de hand
gestopt. Wie kon eraan twijfelen of de vrederechter zou een van zijn eerste en beste
klanten worden, als hij zijn meester Raes verliet om zich voor eigen rekening te
plaatsen? Maar vader Slock glimlachte inniger, tevreden over de moed van zijn
aanstaande schoonzoon, vertederd bij het waarnemen van de ijver en de gloed die
hij aan de dag zou leggen om zijn dochter gelukkig te maken. En op zijn beurt, met
zijn trage, gemeten stem, deelde hij hem de woorden van boer Lekens mede, en de
hoop die nu allen koesterden.
Hij was ineens zeer ernstig geworden, evenals telkenmale als hij van zijn meester
sprak; hij wiegelde zachtkens met het hoofd, de blik in 't vuur gevestigd, als bevangen
door een soort van eerbiedvolle vrees, als verloren in gedachten en gewaarwordingen,
die hij niet uitdrukte. Ah! die Lekens, wat een rijkdom toch! wat een macht! Hij was
de eigenaar van de hoeve die hij bebouwde, een prachtige hoeve van dertig hectaren,
omringd van vier ertoe behorende arbeiderswoningen; hij bezat twee huizen in het
dorp en twee te Lovergem, benevens vier hectaren akkerland, die hij in kleine
perceeltjes verhuurde. Hij was de eerste schepen van de gemeente; hij mocht zich
verheugen in een weergaloos gezag en populariteit, geëerbiedigd en gevreesd als een
godheid door al de lieden van de omtrek, die slaafs zijn manier van boeren nabootsten.
En wat nog zijn roem scheen te vermeerderen was dat hij ongehuwd bleef: zijn
minachting voor de huwelijksbond was legendarisch, men vertelde met bewondering
dat hij reeds meer dan vijftien rijke boerendochters van de hand gewezen had, die
hem, 't zij door brieven, 't zij door bemid-
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deling van tussenpersonen, hun verlangen zijn vrouw te worden bekendgemaakt
hadden.
Met ontzagvolle ernst, alsdan, spraken zij allen van Lekens. In de vrede van het
nederig huisje scheen zijn ingeroepen denkbeeld hun op het gemoed te wegen, met
een tevens zachte en kwellende ontroering, als een geheime macht, bekwaam tot het
stichten van veel goeds, bekwaam tot het stichten van veel kwaads. En allen zeiden
wat hun leven zou geweest zijn, hadden zij zijn fortuin bezeten. 't Was de gedroomde
hemel van de arme, het nooit bereikte ideaal van een leven zonder geldelijke kommer,
het gedroomde glanzend paradijs, waar slechts enkele uitverkorenen leefden. Een
zweem van weemoed zweefde op hun aangezicht, zij werden trapsgewijs weerom
stilzwijgend, het hoofd gebogen, als vernield onder de vergelijking van hun vlijmender
gevoelde armoede met die overtollige weelde. Een schier bittere plooi verwrong de
lippen van Alfons bij de herinnering aan de lange avonden uitputtende arbeid en de
berovingen, die hij zich had moeten getroosten om het klein sommetje te vergaderen
dat hij nu bezat. Clotilde, de heldere, blauwe ogen vol gepeinzen op de zwartgerookte
balken van de zoldering gevestigd, staakte een ogenblik het breien, de roerloze
naalden onder de armen tegen haar lijf gespannen, en herbegon dan langzaam,
zachtkens weer, het hoofd gebogen, een stille zucht gesmoord tussen de lippen, terwijl
vader Slock, zijn vrouw en hun zoon, onbeweeglijk op hun stoelen, in het luider
wordend tiktak van het horloge op het vuur staroogden. En schielijk, als had hij, in
die eenstemmigheid van eerbied en bewondering, aller geheime behoefte tot een
wanluidende klank geuit:
- Dit alles belet niet dat hij zijn gebreken heeft gelijk eenieder en dat het bijlange
niet schoon is wat hij gedaan heeft met Leonie Lootens, sprak Basiel, vuurrood
wordend.
Door een ernstig hoofdgeknik beaamden Alfons en Clotilde deze woorden, terwijl
de goede vader langzaam het zijne liet wiegelen, steeds sprakeloos, de blik halsstarrig
in de rode gloed gevestigd. Alleen de ziekelijke moeder gaf blijken van misnoegdheid
en keek verontrust naar de donkere ruiten van het langs buiten toegeblinde
vensterraampje, terwijl ze, stil-
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vermanend met een beving van haar handen, zei:
- Jongen, zwijg daarvan, moest iemand horen wat ge zegt en het aan Lekens
overdragen, het zou geen gunstig nieuws meer zijn dat wij van hem zouden vernemen.
Het was een geschiedenis die reeds van een drietal jaren dagtekende: een jong,
mooi dienstmeisje van Lovergem, dat op de hoeve van Lekens verleid en door haar
meester weggezonden werd, omdat zij hem beschuldigde de vader van het kind te
zijn.
Veel, zeer veel werd er destijds alom over deze gebeurtenis gepraat en weinig
scheelde het of de rijke boer verloor er totaal zijn gezag door. De publieke opinie,
steeds gretig om haar op een grote fout betrapte aanzienlijke personen te vernederen,
wreekte zich over haar jarenlange slaafsheid door in 't geniep over hem de lelijkste
en meest onterende lasteringen rond te strooien. Deze eerste, grote tekortkoming aan
zijn plichten scheen hem, in de geest van zijn vroegere aanbidders, tot het volbrengen
van alle mogelijke misdrijven bekwaam te maken. Lekens, nochtans, alhoewel in 't
geheim onderricht van hetgeen er verteld werd, hield zich gedurende die ganse tijd
alsof hij niets vermoedde; en daar ook niemand het zou gewaagd hebben rechtstreeks
een verwijt tot hem te richten, leed de opgezweepte vijandschap van het volk van
lieverlede schipbreuk tegen zijn schijnbare onverschilligheid. Maar wat eenieder
sinds deze gebeurtenis bij hem kon waarnemen, was een diepe en onbegrijpelijke
verandering en onstandvastigheid in zijn gemoedsstemming. Op sommige dagen,
zonder enige vatbare oorzaak, was hij van een verfoeilijk humeur, legde zijn arbeiders
een taak op boven hun krachten, berispte ze nijdig en woedend en zond ze zelfs weg
voor 't geringste verzuim.
Andermalen liep hij wakker en dartel over 't hof, de ogen glinsterend, de mond
glimlachend, als verrukt te leven, vooraf goedkeurend al wat zijn werklieden
verrichtten en al wat zij niet verrichtten, vaak ongevraagd te voorschijn komend met
een fles jenever, die hij hen liet ledigen.
- De boer wordt gek, zeiden soms de verbaasde arbeiders, toen hij de rug gekeerd
was; en naarmate zij aandachtiger zijn zonderlinge handelwijze en manieren
gadesloegen, ontdek-
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ten zij bij hem steeds nieuwe verschijnselen van gestoord zedelijk evenwicht. Op
zekere namiddag vond de paardeknecht hem zitten op de hooizolder boven de schuur,
het aangezicht verborgen onder zijn beide handen, wenend en snikkend als een kind.
Een andere dag had men hem aangetroffen in een afgelegen, landelijk herbergje van
Lovergem, hevig beschonken, met woedende gebaren en vermaledijdingen vertellend
aan twee boeren uit de buurt, dat men hem willen onteren had door hem te
beschuldigen van de verleiding van dat dienstmeisje, dat het lief van een van zijn
knechts geweest was. En vreemd mocht het heten: sinds men in het dorp van de reeds
vergeten gebeurtenis schier niet meer sprak, stelde men vast dat hij zelf, als aan een
obsessie ten prooi, geen gelegenheid liet voorbijgaan ervan te gewagen. Hij
ondervraagde zijn arbeiders, wilde in al de bijzonderheden weten wat er destijds van
verteld werd, wat men er nog van zei. En op een avond was het als een wind van
schrik die woei over de hoeve: hij was als een razende bij zijn arbeiders gekomen
en had ze ondervraagd, de een na de ander, de ouden als de jongen, om te vernemen
wie van hen liefdes-betrekkingen gehad had met het weggezonden meisje. Allen
hadden met krachtdadigheid hun onschuld verdedigd, behalve een jonge stalknecht
die, geïntimideerd door het vlammend aangezicht van de meester, al blozend bekende
dat hij haar eens, terwijl hij haar hielp waterpompen in het achterhuis, zijn liefde
verklaard had, en haar gevraagd of zij met hem wilde verkeren, hetgeen zij van de
hand; gewezen had. Daarop was Lekens nog woedender geworden en onmiddellijk
had hij de jongen het hem toekomend loon uitgekeerd en hem van de hoeve gejaagd.
Ja, waarlijk meester begon het hoofd te verliezen; zijn ongeval met Leonie had hem
't verstand gekrenkt.
De rond de haard geschaarde huisgenoten hadden de toon van hun stem nog
gedempt, terwijl zij, in hun vreesachtige ernst, over deze gewichtige dingen spraken.
En Clotilde, die nogmaals haar breiwerk had gestaakt, de ogen starend vóór zich
heen gevestigd, voelde zich opnieuw door haar zonderling en onberedeneerd gevoel
van angst en wantrouwen aangegrepen, bij de gedachte dat het die man was, die haar
de volgende
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avond haar geluk en dit van haar familie zou komen aankondigen. Zij kende wel die
Leonie, die hij verleid had. Vroeger waren zij allerbeste vriendinnen, en zij zou wel
met zekerheid durven bevestigen hebben dat hij de enigeplichtige was. En 't kwam
haar voor als iets ónmogelijks, dat de man die zo eerloos haar vriendin en haar kind
verlaten had, en daarenboven nog de lafheid beging een ander van zijn misdaad te
betichten, haar levensheil bewerken zou. Een lichte huivering deed haar rillen, zij
voelde een onoverwinnelijke afkeer gemengd met schrik zich van haar meester
maken. Bang,... bang,... zij was bang voor hem. Zij was bang voor de blik, waarmee
hij haar, sinds enige tijd vooral, soms aankeek; bang toen hij op de hoeve tot haar
naderde om haar iets te bevelen of te vragen; bang bovenal wanneer het gebeurde
dat hij ergens met haar alleen was. Er schitterde soms in zijn ogen een zo zonderlinge
vlam; hij kon haar soms aankijken met een zo halsstarrige, peilende fixiteit, met een
zo onbeschrijflijke uitdrukking; een uitdrukking waar er van alles in was;
bewondering, medelijden, begeerte, droefheid, een uitdrukking die zij niet kon
uitstaan. En zij herinnerde zich nog haar opschudding van schrik, haar vlucht uit het
huis en haar sidderend antwoord: - neen, neen, ik wil niet, ik kan niet, ik moet 's
nachts bij moeder blijven, toen hij haar eens had voorgesteld, als bestendige
dienstmeid en met verdubbeld loon, op de hoeve haar intrek te nemen. Hij had er
niet verder op aangedrongen, maar sinds die dag staarde hij haar met nog zonderlinger,
peilender ogen aan, als verdiept in een gedachte die een vaststaand denkbeeld werd,
als rijpend een haar onbekend en onvatbaar plan, waarin zij een gewichtige rol zou
te vervullen hebben. Was dat plan nu eindelijk tot rijpheid gekomen en bevatte het
't geluk dat hij hun de volgende avond zou komen aankondigen? Zij meende, zij
‘vreesde’ schier van ja.
Maar in het vreedzaam groepje rond de haard had het gesprek allengs een minder
treurige richting ingeslagen. Men vergat de gebreken van de meester om nogmaals
van zijn welbekende gaven te spreken. De hele zaak met hem was, zoals vader Slock
zei, hem langs zijn zwakke kant te kunnen nemen. En in haar vroom verlangen tot
geluk legde Clotilde haar onre-
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delijke schroom 't stilzwijgen op, om nog enkel de gebeurtenis van een opgeruimd
en optimistisch standpunt te beschouwen. Waarom ook zou hij hun een geluk
aankondigen als hij 't voornemen had hun een ramp te brengen? Indien er één deugd
bestond die eenieder hem moest toekennen, dan was het wel de vrijmoedigheid. Tot
brutaal zijn toe, in het kwaad zowel als in het goed, was hij openhartig. En vlijtig
weer aan 't breien, een glimlach op de lippen, keek zij bijwijlen strelend tot haar
minnaar op, die ook van haar de blik niet afwendde. De vreugde der toekomst, de
verrukking van het naderend geluk scheen hen beiden gans te bezielen; zij voelden
zich tot elkander aangetrokken en aan elkaar verbonden als door een magnetische
toverkracht, die niets meer zou kunnen verbreken.
Op de slag van negen ontstak Alfons zijn laatste pijpje en stond hij op tot
afscheidnemen. Niemand poogde hem langer te weerhouden. Hij wenste opnieuw,
als bij zijn intrede, in 't algemeen een ‘goenavend’ en ging heen, tot aan de deur door
Clotilde vergezeld.
Op de dorpel greep hij haar hand vast en in een langzame, strelende drukking,
waaraan zij weerom de zedelijke macht niet had zich te ontrukken, trok hij haar met
zich buiten. - Mijn lieveken, mijn lieveken, mijn lieveken, stamelde hij, haar
herhaaldelijk en hartstochtelijk zoenend, de arm om haar middel geslagen.
- O, ge moogt niet, ge moogt niet, fluisterde zij angstig, de schuwe blik naar de
halfopen gebleven voordeur omgewend. Doch hij gehoorzaamde niet, als was het
hem die avond niet mogelijk van haar te scheiden. En schielijk, zonder reden, terwijl
hij haar een stap opzij trok:
- O, Clotilde, zult ge mij steeds getrouw blijven? Zweert ge, dat gee mij steeds
getrouw zult blijven? vroeg hij haar op een smeektoon.
- U getrouw blijven, waarom niet? sprak zij met bijna verschrikte verbazing.
- Is 't zeker? wilt ge 't zweren? drong hij aan, als door een onverklaarbaar
voorgevoel overweldigd.
- Ik zweer het, antwoordde zij dof, hem met een plotselinge angst in de duisternis
aanstarend.
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- Vaarwel, tot later dan; maar zend mij spoedig tijding met Basiel, zodra gij nieuws
van Lekens hebt, sprak hij, haar een laatste maal de hand drukkend.
Zij zag hem 't hekje openen, in de duisternis verdwijnen. En hoe het kwam zou ze
niet hebben kunnen zeggen, maar toen hij heen was, voelde zij in zich een schier
onbedwingbare impulsie om hem na te ijlen, zich bevend aan zijn borst te knellen,
hem te roepen: - O, Alfons, neem me met u, bescherm me, ik voel dat mij een ramp
gaat overkomen! 't Was maar een weerlicht. Zij zuchtte diep, als in een verlossing:
zij glimlachte over haar kinderachtigheid. En toen zij in het keukentje terugkwam,
waar haar ouders en haar broeder reeds de haard verlaten hadden om te bed te gaan,
zouden alleen de bleekheid van haar aangezicht en de twee glinsterende traantjes,
die in de hoeken van haar ogen beefden, haar vluchtige ontsteltenis kunnen verraden
hebben.

III
De volgende avond, om acht uur stipt, kwam Lekens volgens zijn belofte in Slocks
huisje aan. Het was een man van een veertigtal jaren, middelmatig van gestalte,
mager en baardeloos, met zeer zwarte, levendige kleine ogen in een bleek en beenderig
aangezicht. De armen waren lang, de benen krom; en dank zij een buitengewone
vlugheid van bewegingen en de scherpheid van zijn blik, die als het ware heel zijn
gelaat ophelderde, zag hij er wel jonger dan zijn jaren uit.
Hij werd met al de kentekens van grote eerbied en ontzag door de Slocks ontvangen.
En hij scheen ook waarlijk met een zekere plechtigheid op te treden; hij was zeer
netjes uitgedost in een donkerbruin geruit pak en had een splinternieuwe zwartzijden
pet op 't hoofd. Hij nam plaats vóór de haard op een stoel, die Clotilde hem even
aanbood, zag het meisje een wijl glimlachend aan, met een peilende, schitterende.
blik, die haar onwillekeurig deed blozen: en schielijk ernstig, na een korte aarzeling:
- Vader Slock, sprak hij langzaam, tot de oude werkman en zijn vrouw gewend,
- eergisteren zei ik u, dat ik u iets aan te
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kondigen had, dat u en uw familie zou genoegen doen; welnu, ziehier wat het is.
Hij zweeg een ogenblik, de schitterende blik, waarin eensklaps als het ware een
vluchtig vlammetje van verlegenheid blonk, beurtelings op ieder der huisgenoten,
die hem in roerloze afwachting aanstaarden, gevestigd, en bruusk, alsdan, de blik in
een bepaald besluit op het meisje gespijkerd houdend:
- Ik kom aan uw dochter vragen of zij mij wil huwen?
De verbaasdheid, de ontsteltenis van de huisgenoten waren zó groot, dat alle vier
bewegingloos ter plaats genageld bleven, stom-gapend met verwilderde ogen de rijke
boer aanstarend, zonder door een woord, een klank hun gevoelens te kunnen uiten.
Zij meenden te dromen; zij twijfelden of ze zijn woorden wel gehoord hadden en
waren onbekwaam er de zin van te begrijpen; al wat ze dachten, al wat ze met
intensiteit begrepen, was dat de boer bepaald moest gek geworden zijn. Clotilde,
eensklaps zo rood als een pioen, had van ontzettin haar breiwerk in de schoot laten
vallen; Slocks lippen sidderen in zijn verkleurd gelaat, en zijn vrouw was als vernield
in haar zetel achterover gezegen, terwijl B asiel, de wangen blakend,
halsstarrig-schuins naar de licht bibberende; knokkelige knieën van de naast hem
gezeten Lekens staarde, als had hij verwacht dat de oplossing van 't ongehoorde
raadsel daaruit zou oprijzen.
Verrukt door hun verbazing, voer Lekens nu met nog schitterender ogen voort,
ditmaal tot Slock het woord richtend - Het is niet dat ik geen andere keus heb, maar
Clotilde behaagt mij. Zij behaagt me sinds lang, al liet ik er ook niets van blijken.
En 'k wil haar huwen, ik wil aan vele lasteraars bewijzen, dat ik bekwaam ben eerlijk
om te gaan met een jong meisje zonder fortuin, als zij ook maar eerlijk is.
Zijn stem had getrild terwijl hij deze laatste woorden uitsprak en een boos weerlicht
schoot uit zijn kleine zwarte ogen bij die vlijmende zinspeling op zijn geheime
harteleed. Doch de meer en meer ontstelde huisgenoten bevatten slechts onduidelijk
de gemengde gevoelens van verbittering, wroeging, gekrenkte eigenliefde en wellicht
nog niet gans uitgedoofde tederheid, die daarin besloten waren; zij verkeerden voort-
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durend onder de uitsluitende indruk dat hun meester bepaald gek geworden was en,
na een nieuwe poos stomme verslagen beid, klonk het antwoord gelijktijdig, uit de
mond van de vader en de dochter:
- Maar baas, gij wilt met ons de spot drijven!
Maar baas, gij weet wel dat ik met Alfons Rollez moet trouwen!
Lekens maakte een levendig gebaar met beide zijn handen, als om de beide
uitroepingen tegelijkertijd te weerleggen.
- Vader Slock, riep hij, - geloof wel dat ik ernstig, heel, heel ernstig spreek.
En tot Clotilde, met een gerustgesteld toegevende glimlach: - Ik weet dat gij met
Rollez verkeert en neem dit geenszins kwalijk. Ik kom u enkel iets wat veel beters
aanbieden en ik geloof niet dat gij zo dwaas zoudt zijn dit van de hand, te wijzen.
Hij zag haar een wijl met peilende begeerte aan en driftiger, zonder te wachten op
haar antwoord, voer hij met een heldere, triomfant klinkende stem voort:
- Heden ten dage, met mijn hoeve, mijn landouwen en mijn woningen bezit ik een
vermogen dat, zonder overdrijving, op meer dan honderd vijfentwintig duizend frank
mag geschat worden. Ziedaar wat ik u aanbied, ernstig, oprecht. Doch er is meer: ik
wil dat uw ouders ook in uw geluk meedelen. De dag van ons huwelijk geef ik hun
in eigendom het huisje dat ze bewonen en het perceeltje land dat ze van mij in pacht
hebben. Wat dunkt u daarvan?
De emotie, door deze verklaring teweeggebracht, was onbeschrijflijk. Slock wipte
halvelings van zijn zitplaats op, de uitgezette ogen als gek op zijn meesters aangezicht
gevestigd; zijn vrouw, doodsbleek geworden, strekte bevend, als om een steun te
zoeken, de beide handen vóór zich uit; en Basiel, steeds roerloos in gebukte houding
met zijn ellebogen op zijn knieën, bleef halsstarrig, vuurrood en sprakeloos, met
ogen als karbonkels op de knokkelige knieën van de rijke boer staren, terwijl Clotilde
plotseling in tranen losbarstte, het voorschoot op de ogen, zo schrikkelijk geschokt,
dat zij door geen woord haar gevoelens kon uitdrukken.
Doch vader Slock was bepaald van zijn plaats opgestaan en,
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gans het lichaam bevend, zonder om zo te zeggen te weten wat hij zei of deed, poogde
hiJ Lekens, die een schier onrustbarende glinstering, an verrukking en triomf in de
ogen had, voor zijnul te ongelooflijk schitterend offer te danken. Hij had, als
onbewust, zijn pet afgenomen; zijn brave ogen kwamen ook langzaam vol tranen,
zijn eerlijk hoofd van oude zwoeger met zijn dungezaaide, grijze, platgestreken haren,
was voor zijn jonge meester, als voor een god, terneergebogen: hij stamelde woorden
die niemand kon begrijpen. Eindelijk wendde hij zich tot zijn dochter om, en, met
een stem, die bijna onverneembaar werd in de doffe, schorre trilling van de geuite
klanken:
- Clotilde, hebt hij gehoord wat meester daar gezegd heeft? vroeg hij: - Kunt gij
meester een antwoord geven, Clotilde? Het arme meisje, het aangezicht steeds onder
haar voorschoot verborgen, de boezem op en neer gezwoegd door 't snikken, poogde
tevergeefs te spreken. De moeder, op haar beurt, rees halvelings uit haar leunstoel
op, stotterde enkele woorden die niemand begreep en zakte terug neer; Basiel, de
schuin-starende ogen vlammend in zijn gelaat zo rood als bloed, zat als versteend in
zijn gehypnotiseerde houding. De ontsteltenis van het gezin was ten top gestegen;
dat geluk, dat als een donderslag in hun midden viel, scheen van hen de rampzaligste
mensen van de wereld te maken. En 't bleek onmogelijk tot om het even welk besluit
te komen, toen Lekens zelf, wiens aangezicht zich een wijl ietwat versomberd had,
verklaarde, de blik op het steeds wenende meisje gevestigd:
- Ja maar Clotilde, gij moet niet denken dat ik u daartoe wil dwingen, zulde1..
Indien mijn voorstel u niet behaagt, gij zegt ‘neen’, en daarom geen kwade vrienden.
Luister; wij zijn heden woensdagavond, nietwaar? Welnu ik laat u tijd tot
zaterdagavond om erover na te denken en erop te antwoorden. Is 't goed zo? Mag ik
vóór zondag uw antwoord verwachten?
Hij was opgestaan, hij kwam tot dichtbij haar genaderd en boog over haar neer,
terwijl zij ‘ja’ knikte, in een verdubbeling van snikken en getraan. Hij scheen er zelf
gans van

1.

Hoor.
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ontroerd, legde haar op de schouder een hand die haar deed sidderen, en vroeg, de
stem verzacht en strelend:
- Clotilde, gij neemt het toch niet kwalijk dat ik u dit voorstel maakte?
Zij schudde 't hoofd, zij antwoordde met een gesmoorde stem:
- Neen,... neen, neen.
Hij aarzelde een ogenblik, steeds over haar gebogen, de hand op haar schouder,
met een glimlach om de mond en een streling in de ogen. En eensklaps, als
onweerstaanbaar aangetrokken, neeg zijn aangezicht naar 't hare en gaf hij haar een
zoen onder het linkeroor, alvorens zij 't bewust werd.
Zij schrikte op en trok zich weg met een gesmoorde gil, zó hevig, dat het naast
haar staande tafeltje er schrapend over de vloer van verschoof. Doch nauwelijks liet
hij enige verwondering of teleurstelling blijken; er lag een soort parti pris in zijn
ganse handelwijze: men voelde dat hij moedwillig de ogen sloot vóór het vreemde
van zijn daden, en 't was met iets hardnekkigs in de blik en iets gewild-triomferends
in de glimlach van zijn lippen, dat hij zich weer oprichtte en afscheid nam van het
gezin met deze woorden:
- Allo, alles zal wel goed komen; tot zaterdagavond, ten langste, voor het antwoord,
nietwaar?
Hij wilde nog een laatste maal de hand van 't meisje drukken, en toen vertrok hij
zonder om te zien, licht schommelend op zijn magere, kromme benen, door de
stom-verslagen vader tot aan de voordeur uitgeleid.

IV
Clotilde was al dadelijk in haar kamertje gesneld, onbekwaam nog langer op te
blijven, in staat, indien men haar dwong terstond een besluit te nemen, of zelfs van
de verbazende gebeurtenis nog te spreken, huilend uit het huis te vluchten en er nooit
meer terug te komen.
Rechtstaand naast haar gesloten deur, de boezem zwoegend, de in tranen badende
ogen van angst in de duisternis uitgezet, luisterde zij of men haar niet zou komen
storen in haar
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vreselijke smart, in de folterende eenzaamheid die zij nodig had, om de gevolgen
van de slag die haar trof te kunnen overwegen en ontleden. Lang bleef zij aldus
roerloos staan, de levenskrachten als het ware opgeschorst, volkomen onbekwaam
tot denken en zelfs tot gevoelen, zolang zij haar ouders en haar broeder daar zou in
de keuken weten, in stille, drukke woorden, met soms een doffe uitroeping of een
zucht, het ongehoord, ongelooflijk voorstel van Lekens besprekend. Doch zij begreep
weldra, dat zijzelf de noodzakelijkheid gevoelden haar in haar overgrote ontsteltenis
met rust te laten; en toen zij eindelijk door de reetjes van haar deur het licht in de
keuken zag uitdoven en ze de een na de ander, in hun slaapplaats hoorde verdwijnen,
steeg er een zucht als van verlossing uit haar lippen. Na enkele stonden was zij zelf
uitgekleed en te bed, en haar ogen, schielijk droog, staarden in de stille duisternis op
het afgrijselijke van haar toestand. Het was voor haar een nacht van gruwelijk lijden,
een van die nachten, die niet meer uit het geheugen gaan, een van die schrikkelijke
beproevingen die de mens in een overmaat van folteringen doden, of hem, als in een
plotselinge openbaring een reddingsmiddel aanduiden, dat hij dan met de kracht en
de, hardnekkigheid der wanhoop vastgrijpt.
En eerst en vooral was het in haar een wilde, gebiedende kreet, de kreet der natuur
zelf: ‘neen, neen, ik zal met hem niet trouwen!’ Dit was iets dat ze voelde, iets waar
ze zeker van was. Zij voelde daarin iets wandrochtelijks, een materiële
onmogelijkheid; zij voelde dat ze ‘neen’ zou zeggen, dat ze, zelfs op het laatste
ogenblik, zou roepen ‘neen!’ al had men haar ook een voorafgaande toestemming
afgedwongen. Haar ziel en haar lichaam, haar ganse wezen zou zich in een uiterste
weerstand weigeren, zó sterk was haar instinctmatige afkeer te behoren aan die man,
die haar aan haar minnaar wilde ontroven.
Zij staalde zich in dit besluit, zij klemde er zich aan vast als aan een enige
reddingsboei en poogde te ontdekken welke de gevolgen van haar onwrikbare
weigering zouden zijn. Het eerste gevolg zou zijn, de verbazing en wellicht de
gramschap van Lekens. Want al had hij ook gezegd dat men in zulk geval zou vrienden
blijven, net als vroeger, toch boezemde zijn
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zonderling karakter haar de vrees in, dat hij deze vernedering niet zou kunnen
opkroppen en hij voor haar en haar ouders misschien zo boos en slecht zou worden,
als hij goed en mild had willen zijn. O, hij was ertoe bekwaam, schielijk onmenselijk
te worden in zijn toorn! bekwaam aan vader en Basiel de arbeid te ontzeggen op zijn
hoeve, die lastige, zo mager betaalde arbeid, die reeds boven vaders verzwakte
krachten was geworden; bekwaam zelfs hen te doen vertrekken uit hun huisje, uit
dat oud, nederig huisje, waaraan zij zo gehecht waren, en dat, door haar toestemming,
hun eigendom, het onbezorgde welzijn van hun oude dag kon wezen. En haar hart
van braaf, verknocht meisje brak van rouw en smart bij de gedachte dat haar weigering
de zoetste hoop van haar goede ouders onherstelbaar zou vernietigen, dat zij de troost
en de zo welverdiende rust van hun oude dag, hun leven zelf misschien zou in gevaar
brengen. Wat zou er van hen worden indien zij gedwongen werden te verhuizen?
Wie zou nog willen van een uitgeputte werkman als haar vader; van een ziekelijke
vrouw als haar moeder? Het was de gewisse ellende, de onvermijdelijke intrek in
het Armenhuis, die schrik van de behoeftigen, dat rampzalige toevluchtsoord, waar
men onmeedogend van elkander scheidt, zij die hun ganse leven samen gesjouwd
en geleden hebben; dat akelig gevang, dat op de afgebeulde zwoeger wacht, gelijk
het slachthuis wacht op de versleten paarden. O, was het haar plicht toch niet zich
voor hen te offeren, zij die zich hun leven lang zoveel berovingen getroost hadden
om haar op te brengen?
Zeker zouden haar ouders haar tot toestemming niet dwingen; zeker zouden zij
niet de minste klacht, niet de geringste opmerking laten horen, indien zij weigerde:
zeker zelfs waren zij in de rechtschapenheid van hun hart overtuigd dat hun dochter
door haar verloving met Alfons, het recht verbeurd had nog een ander
huwelijksvoorstel te aanhoren, en weinig twijfell was er of zij zouden haar indachtig
maken, kon zij het vergeten; maar zij gevoelde tevens dat het bewustzijn van hun
ellende toch zou vergroten door die teleurgestelde hoop, door die vluchtige visie van
bijna bereikt geluk, en dat hun onttovering en wellicht hun rampzaligheid voor haar
een bestendige bron van wroeging zou worden. Elke dag, als
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vader meer. en meer verzwakt en afgemat, met gebogen gestalte van zjn ruwe arbeid
zou terugkeren, zou ze zich verwijten de oorzaak van zijn lijden te zijn. Als hij
eindelijk afgeleefd, vóór de deur van het Armenhuis zou gaan aankloppen, zou ze
zich voelen alsof zij zelf er hem heen zond; als hij er weldra van uitputting en heimwee
zou sterven, zou 't zijn alsof zij hem in 't graf gestoten had.
Hetere tranen vloeiden uit haar ogen bij de inroeping van deze akelige denkbeelden.
Zij woelde gefolterd in haar bed; zij staarde, met van angst uitgezette ogen, in de
duisternis van 't kamertje, op een hartverscheurende toon klagend:
- O, 't is afgrijselijk, ik mag zo gruwbaar, zo onmenselijk niet zijn; ik mag de
oorzaak van hun dood niet zijn; het is mijn plicht hun het geluk te geven dat in mijn
bereik staat! En, in verbeelding, zag ze zich als de vrouw van Lekens. Zij zag zich
als het ware onder deze gedaante vóór haar eigen ogen oprijzen, almachtige meesteres
op de grote hoeve, geëerbiedigd en gevreesd, aan talrijke onderdanen bevelen gevend.
En dit vlijtig, drukke leven mishaagde haar niet, haar gaven van uitstekende
huishoudster vonden er overvloedig hun toepassing en lieten geen uitkomst aan de
verlangens van haar ziel. Maar met het einde van de dagelijkse taak kwam ook het
bewustzijn van haar werkelijke toestand in haar terug, en zij huiverde van afkeer bij
de gedachte gans alleen te zijn met Lekens, in de stille vrede van de avondstond op
de hoeve. Zij zag hem tot haar naderen, de ogen blinkend, de glimlach op de lippen,
de handen uitgestrekt om haar te omhelzen. Toen kwam haar ganse wezen eensklaps
weer in opstand, en een onzeglijke sensatie van afkeer en schrik spande al haar spieren
in een onbewuste opwelling van tegenstand en zelfverdediging. Want met een kreet
van wanhoop zag zij terzelfder tijd het beeld van Alfons voor haar geest zweven. Zij
zag zich op hem wachtend, in de stilte en de duisternis voor het ouderlijk huisje; zij
hoorde hem komen, zij liep hem tegemoet tot aan het hekje,... hij zoende haar. En
het was hém alleen die ze wilde, hem met zijn werkzaam, ja, zelfs met zijn armoedig
leven; haar ganse wezen gaf zich aan hem over; zij voelde dat zij nooit een ander
zou kunnen toebehoren. Toen was haar besluit weer vast genomen. Zij weigerde, zij
weigerde, zij
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sloot de ogen voor het gruwelijke van het offer; zij voelde dat het een monstruositeit,
een onmogelijkheid was, aldus al de genegenheden en behoeften van haar ganse
wezen te verloochenen.
Van lieverlede, nochtans, was het vertwijfelend meisje, vermoeid en uitgeput van
angstige ontroeringen, als het ware in een staat van smartvolle zwijmeling verzonken.
Haar ogen waren dichtgevallen, zij lag zonder beweging uitgestrekt, en alleen de
diepe zuchten die met ongelijke tussenpozen uit haar jagende boezem stegen,
getuigden steeds van de vreselijke strijd, die voortdurend, onder die schijnbare stilling,
in haar binnenste woedde. Thans, in de verwarring van haar bruisend brein, woonde
zij opnieuw de scène van de vorige avond bij. Zij rees, verwezenlijkt, vóór haar
verbeelding op, meer en meer helder opduikend als uit een trapsgewijs verzwindende
nevelsluier; weldra, in het vermogen van zienster, dat het akelige van haar toestand
haar gaf, handtastelijk en tot in de geringste bijzonderheden voor haar oplevend. Zij
zag hem in -jaar ouders' huisje komen, in zijn donkerbruin geruit pak gekleed, licht
schommelend op zijn kromme benen, de glinilach op de lippen, de straal van peiling
in de ogen. Hij zette zich glimlachend neer, aarzelde even, met een schielijke
flikkering als van verlegenheid in de blik; uitte, in de stomme verbazing van de
huisgenoten, zijn ongehoorde vraag...
Het roerloos uitgestrekte meisje smoorde een doffe kreet bij dit herdenken en rilde
door al haar ledematen, als onder een plotselinge schok. En in de overspanning van
haar geest was het nu weer en bovenal het zonderlinge, het bijna gekke van Lekens'
handelwijze, dat haar trof. Zij kon de reden van zijn vreemde voorstel niet begrijpen;
zij vroeg zich af hoe en waarom die bruuske, onverwachte liefdesverklaring, hoe en
waarom die bruuske, gek-ernstige huwelijksaanvraag. Zij voelde instinctmatig dat
dáár een haar nog onbekend geheim moest achter schuilen, dat de verbazende
gebeurtenis een ketting vormde waaraan, voor haar begrip, nog enkele schakels
ontbraken, die zij tevergeefs zocht te ontdekken. Waarom moest hij juist háár en niet
een andere ten huwelijk vragen? Waarom had hij zich niet gewend tot een van die
rijke boerendochters die niets beter vraagden dan zijn vrouw te
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worden? Waarom, als hij nu toch niet hechtte aan het geld, zich niet gewend tot...
Eensklaps, in 't midden van haar smartelijke zwijmeling, die van haar
geestvermogens als een zwakke en duistere chaos maakte, waarin zich slechts nu en
dan een enkele gewaarwording of gedachte als een schicht van vlijmende helderheid
vastspijkerde, rees, zonder oorzaak, het beeld van haar vroegere vriendin Leonie,
van het arm, destijds door Lekens verleide en verlaten meisje, op. Zij rees vóór haar
op, ellendig en wenend, met haar kind op de arm. En in de duisternis van het klein
kamertje, in de folterende hallucinatie van die nacht van wanhoop, waarin de
werkelijkheid een nachtmerrie werd en de nachtmerrie een werkelijkheid, kwam het
Clotilde voor als zag zij haar rampzalige vriendin heen en weer vóór haar sponde
zweven, steeds heen en weer met haar kind op de arm, en haar aanschouwen met
vreemde ogen vol smeking en verwijt, alsof zij haar iets te zeggen, iets te vragen
had. En plotseling was het als een weerlicht die geheel Clotildes brein verhelderde.
Een grote vlam flikkerde lichtend in haar op, als een openbaring; zij schrikte ervan
op, trillend van gretigheid en angst, schielijk geheel ontwaakt, de wijd opengesperde
ogen op het visioen gevestigd, de armen uitgestrekt om het ermee vast te grijpen. Zij
smoorde een kreet, zij viel weer achterover op het hoofdkussen, eensklaps stom,
roerloos, de ogen dicht, voelend terugkomen, in haar, haar doordringen, haar
overweldigen meteen trage en steeds helderder wordende precisie, de almachtige
betekenis der verschijning.
Na enkele seconden werd de sensatie zó intens dat het meisje nogmaals in haar
bed opschrikte, dat zij bepaald opstond, en gejaagd, in sidderende ontsteltenis in de
duisternis van het kamertje heen en weer begon te lopen, een wollen sjaal over de
schouders. Och God! och God, zou ze toch waarlijk de weg van de verlossing
gevonden hebben? Zou ze gered zijn en meteen haar lieve naastbestaanden redden?
Zij kon geen ogenblik met rust meer blijven, zij stapte steeds angstiger, koortsiger
in het kleine donkere kamertje heen en weer, de wangen gloeiend, het hart bonzend
als om te barsten, onbewust van de ijzige koude, die haar voeten en benen verstramde.
Ja, ja, dat kon, dat moest geschieden. 't Was als
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een goddelijke ingeving, die in haar kwam neer te dalen; als een goddelijk bevel, dat
zij moest en zou uitvoeren. En hoe meer zij eraan dacht, hoe dieper zij deze in een
openbaring ontvangen ingeving ontleedde, hoe meer en meer zij er de uitlegging van
Lekens' zonderling gedrag in ontdekte en hoe inniger zij overtuigd werd, dat zij in
haar onderneming kon en zou slagen...
O, die marteling der laatste, eindeloze uren van de nacht, terwijl zij, als een in een
hok gevangen beest, steeds in haar somber nachtvertrekje heen en weer dwaalde,
wachtend op de eerste klaarte van de dageraad om haar thans vast genomen besluit
ten uitvoer te beginnen brengen! Duizendmaal was zij op het punt luidkeels haar
onuitstaanbare foltering en ongeduld te huilen, haar ouders op te roepen, hun op haar
blote knieën, het aangezicht badend in tranen toe te schreeuwen: - Vader, moeder,
ik kan, ik mag Lekens niet huwen; duizendmaal ware ik dood van wanhoop alvorens
zijn vrouw te worden; maar een opperste stem heeft tot mij gesproken, een almachtige,
goddelijke ingeving is in mij neergedaald, die ik terstond wil uitvoeren. Vraag me
niet wat het is, vader en moeder, maar sta op, laat mij vertrekken, laat mij
ogenblikkelijk vertrekken, terwijl ik nog in mij de kracht van die reddende ingeving
gevoel, terwijl nog spreekt in mij de almachtige stem van edelmoedigheid en goedheid,
die ons allen uit het ongeluk zal redden...
Eindelijk, ziek van koorts en emotie, zonder een enkel ogenblik geslapen te hebben,
zag zij het eerste daglicht asgrauw schemeren door de randen van haar toegeblinde
vensterraampje. Zij duwde 't luikje open, kleedde zich sidderend aan, kwam in het
keukentje.
Halfzes! Nog twee lange uren ten minste vooraleer zij haar beslissend plan ten
uitvoer kon beginnen brengen. Zij liep gejaagd heen en weer in het sombere plekje,
ontstak het lampje aan de schoorsteenmantel en het houtvuur in de haard, maalde de
koffie. En toen haar vader verscheen, rees zij, als door een springveer bewogen, op,
en smeekte zij, met een bevende stem, de ogen vol angst en tranen:
- O, vader, als 't u belieft, vraag me toch niets; laat me handelen naar goeddunken;
laat me straks vertrekken en
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uitvoeren wat ik deze nacht verzonnen heb om ons allen te redden!
Verbaasd staarde de oude man haar aan, ook ziek van ontsteltenis, nog meer
verslagen dan de vorige avond bij de duizelingwekkende gedachte van dat geluk,
dat zijn onberispelijke rechtschapenheid van eerlijke zwoeger hem verbood te
aanvaarden. Hij slaakte, zwaar, een zucht en ging, gebogen, zijn naast het schutsel
staande klompen aantrekken, terwijl hij, met een trage hoofdschudding, in deze
enkele woorden de verwarring van zijn gemoed uitboezemde:
- Och God, zijn dat toch dingen, zijn dat toch dingen!
Maar in het laaggebalkte keukentje voelde Clotilde zich als het ware verstikken.
Haar moeder en haar broeder waren ook te voorschijn gekomen, en toen zij hun het
ontbijt voorgedist had, dat zij, evenals vader, in een terneergedrukte sprakeloosheid
gebruikten, liep zij even buiten opdat zij haar nogmaals onweerstaanbaar uitbarstende
tranen niet zouden bemerken. Zij snelde achteraan het huisje op het boomgaardje,
en weende en snikte het er uit, versmachtend, het hoofd tegen de stam van een
appelaar geleund. Nooit in haar leven had ze nog zoveel geleden; nooit zou ze gedacht
hebben dat een mens zoveel lijden kon. De gedachte aan Alfons, die zich bij haar
andere folteringen kwam voegen, martelde haar zo vreselijk, dat zij eensklaps, als
bezwijmend, op de knieën in het natte gras zonk, de armen om de ruige schors van
de appelaar gestrengeld, klagend of ze sterven wou.
Doch zij bekwam toch weer een weinig. Zij veegde met haar voorschoot haar
tranen weg, en kwam terug in 't keukentje, de moed opnieuw gestaald, haar onwrikbaar
besluit opnieuw op haar angstige gelaatstrekken leesbaar.
- Vader en moeder, nu ga ik vertrekken. Vraag me niet waar ik heen ga, en wat
mijn bedoeling is: laat me gaan en vóór de middag zult gij alles weten.
Zij keerde in haar slaapkamertje terug, deed haar schoenen, haar zwartwollen
mutsje en haar zwarte kapmantel aan, terwijl haar ouders en haar broeder, steeds
sprakeloos, hun ontbijt eindigden, door hun stom-angstige verplettering
terneergedrukt. Enkel Basiel keerde zich om, zeer rood, en vroeg haar ruw, met een
strakke, schier boze vlam in zijn

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 4

331
blauwe ogen:
- Gaat ge naar Lekens?
Zij aarzelde een ogenblik, haar verschrikte blik op haar broeder gevestigd. Toen
wendde zij zich tot de deur, trok de kap van haar mantel over 't hoofd en antwoordde
met een dof-trillende, ternauwernood verneembare stem:
- Neen,... nog niet,... gij zult het... later weten.

V
Haastig, gejaagd, het neergebogen hoofd onder de bij elke stap tegen haar kleed
aanklapperende kapmantel verborgen, liep zij, in de morgenmist, langs de modderige
aardeweg heen. Zij liep, zij liep, door haar kwellende obsessie, door haar vaststaand
denkbeeld voortgestuwd, zo hevig overweldigd door de behoefte onmiddellijk de
uitslag van deze haar uiterste poging te kennen, dat zij zou kunnen schreien hebben
van fysieke foltering omdat zij nog niet sneller lopen kon, omdat zij onverbiddelijk
de beslissing van haar levenslot nog een paar uren verbeiden moest.
Hijgend, de wangen gloeiend in de ochtendkilheid, geraakte zij aan de steenweg
van Wilde. Maar zij volgde die niet in de richting van 't dorp; zij stapte rechtdoor,
begroette enkel, met een lange, wanhopig smekende blik, het grauw, puntig
schaliëntorentje, dat in de verte uitstak boven de treurignaakte bomenkruinen, omringd
van de spitse daken der woningen, van die stille groep woningen in een waarvan haar
geliefde Alfons reeds aan de arbeid was, denkend aan haar en aan de gelukkige tijding
die hij van haar verwachtte, denkend aan hun geluk als zij daar ergens samen zouden
wonen rond het kerkje, in het een of ander nederig huisje. Och God, och God, was
dat geluk nog mogelijk? zou het zich nog kunnen verwezenlijken?
Thans volgde zij een kronkelende landweg, eenzaam, bezoomd met elzekanten
en met sloten. In 't oosten, over de naakte uitgestrektheid van het winterlandschap,
waarvan alleen de hier en daar tussen de ontbladerde heesters verschijnende groene
vlekken en strepen der rapenvelden, de grauwe,
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treurige eentonigheid ietwat verlevendigden, rees de zon in een droevig rode
schemering uit een chaos van grijze wolken op, als haar adem, een koude, gure wind
meebrengend. Het veld was als verlaten, geen mens, geen dier was op de akkers
zichtbaar; de schaarse hoeven en arbeidershuttekens, waar het meisje voorbijtrok,
hielden hun deuren gesloten, een dun, uit de schoorsteenpijp boven het dak in de
grijze lucht wegfladderend dwarreltje rook alleen getuigend dat ze toch bewoond
waren; en de enige levende schepsels die zij soms ontmoette waren kleine groepjes
zich ter school begevende kinderen, de snuitjes rood van koude onder de
neergetrokken oorlappen van hun petjes, de schouders opgetrokken als van
kaboutertjes en de handjes in hun wollen, aan een lint hangende wanten verborgen,
in rij stampvoetend op de boord van de weg stilhoudend om haar te zien voorbijgaan.
Eindelijk, in een nog wildere jaging van haar hart, slaakte zij een zucht van opbeuring.
Aan een ommedraai van de baan, in het verschiet boven de verre bomen, ontwaarde
zij de witgekalkte kerktoren van Lovergem, en, naderbij, zijdelings de landweg die
zij volgde, een groep kleine huisjes, hoevetjes en boomgaarden, de wijk Kapellendries,
waar haar vriendin, Leonie Lootens, woonde.
Bij dit gezicht werd zij als door een spoorslag voortgestuwd. Zij sloeg, schier
rennend, een paadje dwars door de landouwen in; zij murmelde, als in een bede: och God, als ze maar thuis is! als ze maar thuis is! Nu vooral gevoelde ze zich als
door een geheime, onweerstaanbare macht aangedreven. Zij voelde dat zij in haar
onderneming zou slagen, dat zij wilde slagen, mits er, och God! geen tegenspoed,
geen ongeval de tovermacht waaraan zij blindelings gehoorzaamde, en die haar de
helderheid, de sterkte en de zekerheid van de zegepraal inboezemde, kwam verbreken.
Zij kwam in het gehucht met zijn in wanorde verspreide hoevetjes en huizen, begaf
zich in een soort van steeg met vier lage, gelijke, aaneenpalende woninkjes langs de
linkerzijde, bleef voor het derde deurgat stilstaan, hief de klink op en trad binnen.
Bevend stak zij 't hoofd van achter 't houten schutsel, dat in het huisje een ‘angetje
maakte, keek in het somberig keukentje, slaakte een ireet: Leonie was er!
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Zij was alleen met haar moeder en haar kind, reeds vlijtig bezig op het
kantwerkkussen, naast het kleingeruite venster. Zij liet de boutjes uit haar handen
vallen, toen Clotilde binnentrad; zij en haar moeder staarden een ogenblik sprakeloos,
vol vragende verwondering het hijgend meisje aan.
- Leonie, sprak Clotilde vuurrood en zwetend, met gehorte tussenpozen, de kap
van haar mantel achterovergeslagen, - ik moet u volstrekt spreken, kan ik u terstond
alleen spreken? - Ja, antwoordde stil het meisje, haar kussen wegschuivend en
opstaand. - Wilt ge langs hier komen, Clotilde? aanzocht ze haar vriendin, naar de
kamerdeur gaande.
Gejaagd volgde Clotilde haar op. Doch voelend dat zij aan de moeder, die, steeds
stom van verbazing, tot de stoel naderde waarop het kind zat, toch een woord van
uitlegging of verschoning verschuldigd was, bleef zij op de drempel van het
slaapkamertje, waarin haar vriendin reeds verdwenen was, stilstaan, keerde zich om
en zei met haar tevens ontstelde en vastberaden stem:
- Wees niet ongerust, moeder Lootens; ik kan u thans niet zeggen met welke
bedoeling ik hier kom, maar 't is voor 't welzijn van u allen, 't is om u allen gelukkig
te maken, dát kan ik u toch zeggen.
Moeder Lootens, een vrouw van een vijftigtal jaren, groot en beenderig, met sterk
afgetekende gelaatstrekken en kloeke, vierkante schouders, zag even welwillend
glimlachend op, met een goedig bruuske, mannelijke stem bevestigend dat zij niet
verontrust was en zich met de geheimen van de jonge meisjes niet bemoeide. Clotilde
verdween op haar beurt in 't kamertje.
- Leonie, sprak zij dof, in koortsachtige heftigheid de handen van haar vriendin
tussen de hare vastgrijpend, - wilt ge rijk, gelukkig worden?
Het meisje schrikte op, verbaasd met haar schone, bruine, ernstige ogen Clotilde
aanstarend, als vroeg ze zich af of deze plotseling krankzinnig werd.
Clotilde scheen de betekenis van die blik te begrijpen, zij schudde wrevelig met
het hoofd, drong aan:
- Ik smeek u, Leonie, ik smeek u te geloven dat ik ernstig spreek. Ik smeek u, kleed
u aan, kleed u ogenblikkelijk aan en
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vergezel me, gij en uw kind, waar ik u leiden wil.
Door een heftig gebaar wees zij een nieuwe tegenwerping van de hand; zij smeekte
dringender, de stem schielijk brekend, de ogen vol tranen:
- Och, Leonie, kom toch, kom toch met mij mee! Laat u toch door mij geleiden
zonder verdere uitleggingen te eisen, uw geluk en het geluk van uw kind en van uw
moeder staan op het spel. Zeg, Leonie, wilt ge vertrouwen in mij hebben? Wilt ge u
kleden, u en uw kind, en mij vergezellen?
Haar stem klonk hartverscheurend en uit haar ogen sprongen nogmaals tranen, die
zij niet langer kon bedwingen. Opnieuw werd zij door een soort nerveuze crisis
aangetast; zij stortte schielijk op haar knieën neer, gelijk ze ginds, op 't boomgaardje,
in 't klamme gras gestort was aan de voet van de appelaar; zij kroop op haar knieën,
met biddend saamgevouwen handen tot haar verschrikte vriendin en greep
krampachtig haar handen vast, die zij met tranen overdekte, zuchtend en snikkend
als een kind, terwijl zij met een klagende, trillende stem herhaalde:
- O, kom toch, Leonie, o kom toch, wij kunnen allen nog gelukkig zijn...
Toen stemde 't meer en meer verbaasde meisje eindelijk toe, zonder op de uitlegging
van het geheim nog verder aan te dringen. Zij spoedde zich even in de keuken,
fluisterde enkele woorden tot haar moeder, keerde terug in het kamertje met een
schotel water, een stuk zeep en een handdoek. Clotilde was opgestaan, had haar
tranen afgedroogd. Haastig, zonder nog een woord van haar vreemde verlangen te
reppen, hielp zij haar vriendin aan haar toilet. Zij kamde haar haren, prachtige zwarte
haren, inlijstend het ietwat langwerpig en bleek gelaat, zo fijn van trekken en zo
schoon van ogen; zij eiste dat haar vriendin haar beste zwart kleed aandeed, haar
zondagshoedje, haar witte kousen, haar verlakte schoenen. En zij slaakte een kreet
van verrukking, toen zij haar gans gekleed zag; haar hart popelde van hoop, haar zo
mooi te vinden, van een ongewone, tevens naïeve en voorname schoonheid, met iets
ingeboren fijns en steeds over zich, dat men te lande niet aantrof, iets dat nog
treffender zich accentueerde toen zij haar hoedj e, haar nochtans zo eenvoudig zwart
hoedje met blauwe
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bloempjes op het hoofd had gezet. Zij stond er schier verbaasd van; zij keek in 't
spiegeltje dat naast het bed hing, vergeleek haar aangezicht met dit van Leonie,
keerde zich om en juichte, de ogen glanzend van vervoering:
- O, Leonie, wat zijt gij mooi! wat ben ik tevreden dat gij mooier, veel, veel mooier
zijt dan ik.
In de keuken, zonder evenmin de uitlegging van het geheim te vergen, had de oude
moeder het kind gewassen en gekleed, het lief, driejarig meisje met zijn opgewekt
gezichtje, wier glinsterende zwarte oogjes alleen voldoende waren om zijn vaderlijke
oorsprong onmiskenbaar te verraden. Het waren de ogen van Lekens; de gelijkenis
was zó treffend, dat Clotilde schier onthutst het kleintje bleef aanstaren.
- Onnodig te vragen wie de vader is, hé? sprak de grote, kloeke moeder, terwijl
zij met een zonderlinge glimlach naar Clotilde opkeek.
- O neen, zeker neen, antwoordde 't meisje gans bewogen. En na een korte aarzeling,
de blik halsstarrig op het kleintje gevestigd:
- Hij zou het niet kunnen verloochenen... indien hij het zag, sprak zij in een soort
van kramp.
De oude moeder zag haar voortdurend aan, met in de starre ogen een uitdrukking
van half spottende, half treurige peiling, die het meisje deed blozen. Toen keek zij
ook naar haar eigen dochter, en ze beiden in eenzelfde, vaag wantrouwende blik
omvattend, als stelde zij hen samen voor één en zelfde fout verantwoordelijk:
- Ja, ja, 'k ben ook jong geweest en 'k hield ook van 't vermaak, besloot zij koel, maar zó zou ik me toch niet laten bedriegen hebben. In mijn tijd waren de jonge
meisjes anders dan nu.
Leonie deed alsof zij het verwijt niet hoorde en neeg tot het kleintje, dat haar hand
gevat had en zich tegen haar aanvlijde, de levendige ogen star gevestigd op Clotilde,
in een streling fluisterend:
- Waar gaan wij heen, onz' Leonie?
Evenals in alle arme gezinnen, waar onwettige kinderen zijn, had men het kleintje
geleerd zijn moeder te aanschouwen als een oudere zuster en de oude vrouw, als zijn
echte moeder.
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- Gaan wandelen, mijn zoetje, antwoordde't meisje, met een zachte weemoed in de
stem.
Zij namen spoedig afscheid van vrouw Lootens, en vertrokken.

VI
Zij liepen haastig, stilzwijgend, ieder in haar gedachten verdiept, zo vlug de kleinere
stapjes van Zulmatje hen konden volgen, tot zij in het gezicht van Lekens' hoeve
kwamen.
Daar lag een kruisweg, Leonie bleef stilstaan.
- Zeg, Clotilde, waar leidt ge me toch heen? vroeg zij, een zweem van angst in de
stem en in de ogen.
- Naar het Land van Belofte, antwoordde Clotilde vastberaden. - Ik laat u daar een
ogenblik met Zulmatje wachten en kom u dan halen.
Het meisje, slechts half gerustgesteld, stemde toe. Zij sloegen links in, naar het
Land van Belofte, een landelijk herbergje, op een geweerschot afstand achter de
hoeve van Lekens gelegen.
Clotilde opende de portaaldeur; zij traden binnen. Er was geen mens in de
gelagkamer.
Een struise waardin, met een blinkendrood gelaat en kleine, diep-lachende oogjes,
kwam te voorschijn, bejegende de meisjes met een luide, opgeruimde goenmorgen,
trad achter haar schenktafel vol glazen. Clotilde bestelde twee glazen bier en betaalde
die vooraf.
- Leonie, belooft ge mij, zweert ge mij hier een halfuur op mij te wachten? vroeg
ze zenuwachtig, terwijl de waardin met haar schenkbord in de kelder was.
- Ja, antwoordde het meisje, verlegen rondziend. - Maar, om godswil, Clotilde,
wat is toch uw bedoeling? Gij maakt me bang met uw onbegrijpelijke handelwijze:
ik verzeker u, dat ge mij bang maakt!
Haar blanke voorhoofd trok zich samen, een uitdrukking van bepaalde angst
sidderde in haar schone, helderbruine ogen, en zij had haar kind op de knieën
genomen, zij hield het, in haar gekruiste armen, instinctmatig tegen zich aangedrukt,
als om het te beschermen tegen een gevaar dat zij voelde komen.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 4

337
- Wees zonder vrees, antwoordde Clotilde op een nog vastberadener toon. - Maak u
niet bang en wacht. Zweer me dat ge wachten zult; wat ik ga ondernemen is tot uw
geluk zowel als tot het mijne.
De verbleekte gelaatstrekken van angst en pijn verwrongen, maar het oog beslist
en droog, de verkleurde lippen lichtkens bibberend maar dicht op elkaar gesloten in
een uitdrukking van ongewone wilskracht, zag zij dringend haar vriendin aan. Zweer, zweer, dat gij hier wachten zult, sprak zij nog driftiger; en toen Leonie haar
eindelijk haar bepaalde belofte gegeven en herhaald had, keerde zij zich om,
verzekerde nogmaals dat zij vóór een halfuur later zou terug zijn, en vertrok.

VII
Zij had slechts een paar honderd meter het paadje achter de elzestruiken te volgen,
zij kwam op een brede landweg, vlak voor Lekens' hoeve, uit. Een uitgestrekte
boomgaard vol oude, krom en schuin gewassen fruitbomen, gescheiden van de weg
door een doornen haag en een sloot; links, de zijgevel naar de straat, het woonhuis,
gans net en lachend in zijn bleekroze waterverf en zijn wit-en-groene vensterluiken;
en heel in de achtergrond, half verborgen achter de donkere, ineengesmolten
bomenkruinen, de lange reeks roodstenen stallingen en schuren met de zwarte,
rechthoekige holen van hun wijd openstaande deur- en kijkgaten en hun spitse, grauwe
strodaken.
Zonder aarzelen, maar het hart kloppend om te breken, stak Clotilde het knarsend,
ijzeren inganghek open, en volgde zij het schuins over de boomgaard naar het
woonhuis lopend wegeltje, begroet door het geblaf van de vastgeketende waakhonden,
die met hun hok ronddraaiden. Op de drempel vroeg zij om belet, trad binnen. En 't
eerste wat zij in de ruime keuken zag was Lekens, bezig met ontbijten aan een tafeltje,
nabij de haard.
Hij stond strak op bij haar verschijning en liet zijn voorgesneden brood en vlees
op tafel liggen, in een verraste glimlach tot
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haar opkijkend, met haast de brok inzwelgend, die hij nog in zijn mond had. En met
zijn schitterende ogen en zijn uitgereikte rechterhand kwam hij haar op zijn kromme
benen tegemoet, haar welkom hetend, toen hij schielijk onthutst bleef stilstaan,
getroffen door de ongewone uitdrukking van haar gelaat.
Een ogenblik voelde zij zich als versmachten. Een ogenblik, wanhopend, voelde
zij alle vastberadenheid, alle wilskracht uit haar verdwijnen, in het verpletterend
bewustzijn dat zij een onmogelijke, onuitvoerbare taak had ondernomen. Haar ogen
werden duister, zij bukte 't hoofd, als onder eenslag; zij wist, begreep niet meer wat
zij verrichten kwam. Hij moest haar even bij de arm vastgrijpen, haar op een stoel
doen zitten, of zij zou gevallen zijn.
De streling van zijn handen, de woorden die hij haar zoet toefluisterde, zijn hoofd,
dat naar het hare neeg, als om te kussen, riepen haar eensklaps tot de werkelijkheid
terug. Zij duwde hem vastberaden weg, stond op, sprak met een schorre stem, zo
blank als linnen van gelaatskleur.
- Baas, ik wou u gaarne spreken.
- Heel goed, antwoordde hij na een korte aarzeling, haar met zijn peilende ogen,
waarin een zweem van onrust weifelde, bekijkend. - Wilt ge langs hier komen? En
hij ging haar vooraf in de slaapkamer; een ruime, heldere zaal met enkele
schelgekleurde chromo's aan de witgekalkte muren en een verkleurd, vierkant tapijt
onder de ronde tafel, op de rode tegelvloer. Het bed stond in een hoek, verborgen
onder een witlinnen behangsel.
- Zet u, sprak hij, haar een stoel bij de tafel aanbiedend en zelf op een tweede
plaatsnemend.
Maar zij kon niet zitten; zij kon slechts even met haar bevende handen de leuning
van de stoel vasthouden. Een ogenblik tuurde zij door de heldere vensters, naar de
boomgaard, waar een knecht, met een volle emmer in de hand, voorbijging, en dan
terug haar angstige ogen op haar meester vestigend, ontsnapte het haar ineens, in een
smeking en een siddering van gans haar lichaam.
- Meester, neem het mij niet kwalijk,... gij zijt goed,... gij zijt te goed... maar ik
kan met u niet trouwen.
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Er was een stond volkomen, bijna bange stilte. Lekens' beenderig gelaat was lichtkens,
in een nerveuze spierbeweging, verkleurd, zijn lippen verroerden zich als om te
spreken, doch uitten geen klank; zijn ogen die eerst, gedurende enkele seconden, op
de rand van de tafel als gespijkerd bleven, vestigden zich plotseling op de hare,
verkleind, verdonkerd, met een vreemd, schier onheilspellend geflikker van korte
vlammetjes.
- Zo,... zo,... en waarom niet? vroeg hij eindelijk op een stille, kalme, koele toon,
als kwamen zijn woorden van heel ver, van heel, heel onverschillig ver.
- Omdat... omdat ik de vrouw niet ben die gij behoeft! riep zij eensklaps, met een
zonderlinge, vastberaden heftigheid. Een nieuwe stilte heerste, peilender keek hij
haar aan, met vlugger flikkerende vlammetjes in zijn verkleinde ogen.
- Hoe weet ge dat? vroeg hij eindelijk weer, steeds koel, doodkalm, maar met nog
bleker wordende gelaatskleur. - Hoe komt het dat ge zulks zo wel weet, dat gij het
beter weet dan ik zelf? drong hij steeds onverbiddelijker aan, met een schimpende
nuance.
Zij werd rood en boog het hoofd, de lippen schielijk bibberend, de ogen vol tranen,
haar op de leuning van de stoel steunende handen nu zo heftig bevend, dat de sporten
tegen de tafel aanklapperden.
Opnieuw voelde zij al haar moed verdwijnen, besefte zij haar onmacht haar plan
geleidelijk, met kalme sterkte uit te voeren. De goddelijke macht, die haar het
reddingsmiddel ingegeven had, liet haar op het beslissend ogenblik in de steek. En
eensklaps brak het met wilde wanhoop in haar los, zij duwde in een bruusk gebaar
de stoel opzij, viel op haar knieën voor de rijke boer, greep krampachtig zijn handen
vast en snikte in afgebroken zinnen:
- O meester, meester, gij die zo goed zijt, gij die zo goed, zo milddadig kunt zijn,
o, ik smeek u, wees goed en grootmoedig voor mij, dwing me niet tot dit huwelijk,
welk mij doden zou. Ik bemin er een ander, ik bemin Alfons, en 'k heb beloofd zijn
vrouw te worden, ik heb het hem gezworen, meester, gezworen op al wat heiligst is!
Och meester, laat me gelukkig zijn met hem! Wat kan het u schelen dat ik gelukkig
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ben met hem, met hem, die ik alleen bemin! Ik vraag, ik verlang geen rijkdommen;
ik ben bereid mij alle berovingen te getroosten, als het maar is met hem, meester,
met hem. O meester, wees niet wreedaardig, onverbiddelijk voor ons! Ontneem niet
aan twee arme mensen het enige geluk dat zij bezitten kunnen, gij die zo rijk zijt, gij
die zoveel elementen van geluk in uw bereik hebt! Zeg, meester, wat kan het u maken,
dat ik gelukkig ben met hem, u die mij toch niet ernstig kunt beminnen, zó plotseling,
zó onverwacht! O, meesterwees niet bobs omdat iku zo openhartig spreek, maar ik
voel, maar ik ben zeker dat het mij niet is, die gij bemint. Deze nacht, in mijn foltering
en wanhoop, heb ik, als een goddelijke ingeving, een visioen, een openbaring gehad,
meester. Een hogere stem heeft me gezegd, heeft me verzekerd dat gij een andere
beminde, zij die een kind heeft van u, zij die niet opgehouden heeft u te beminnen
en getrouw te blijven in haar verlatenheid. Deze nacht, in de overmaat van mijn
lijden, heb ik in de diepste diepte van uw hart gelezen, meester. Ik heb erin gelezen
uw ten onrechte gekrenkte hovaardij en eigenliefde; ik heb erin gelezen dat gij enkel
mijn hand vraagde uit spijtigheid, uit ik weet niet wat zonderling gemengd. gevoel
van spijtigheid, grammoedigheid en wroeging! O, ik weet alles, meester, ik ken uw
innige strijden en uw smarten, ik weet dat gij geweend hebt van verdriet en van
berouw, ik weet dat in uw hart de strijd tussen het goede en het kwade bestendig is;
dat het de stem van 't kwaad is, die u, ondanks uzelf, met uw vreemde voorstel tot
mij gebracht heeft, terwijl de stem van 't goed, de stem van 't hart en van 't geweten
u tot de andere wilde leiden, tot haar die ongelukkig is door uw schuld, tot haar die
ik gedwongen heb mij hier te vergezellen en die daar op u wacht, dáár, in 't herbergje
hierachter, met haar kind, haar lief, zó sprekend op u gelijkend meisje, dat, ik ben er
zeker van, de stem van 't bloed zich onbedwingbaar in u zal verheffen, zodra gij het
zult zien... Lekens was opgestaan, van verbaasdheid en ontzetting achteruitgedeinsd,
stom van schrik door haar mond een openbaring te vernemen, die hij zichzelf niet
bekennen durfde. Hij was doodsbleek geworden, hij zag het smekend neergeknielde
meisje aan met wilde, uitgezette ogen, met een
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soort van superstitieuze angst, onbekwaam te begrijpen welke geheime,
onheilspellende openbaringskracht haar aldus het vermogen verleende de innerlijkste
diepten van zijn ziel te peilen. En hij gevoelde niet de minste gramschap dat zij hem
zó spreken durfde; hij was niet langer zijn gekrenkte eigenliefde en zijn hoogmoed
van meester bewust, hij onderging alleen, in een verlossingszucht als werd hem
plotseling een loodzwaar pak van 't hart gelicht, de flitssnelle, duizelingwekkende
gewaarwording zich eensklaps aan zichzelf te openbaren. 't Was als een floers dat
van voor zijn ogen werd gerukt. Ja... ja, 't was wel zoals Clotilde zegde, zoals zij
durfde zeggen in de noodkreet van haar eigen smart, in de vermetelheid van haar
smart, die haar transfigureerde tot een beeld van rechtvaardigheid en plichtgebod,
waarvoor hij, de meester, schielijk bang, het hoofd bukte. Ja, ja, hij had het verlaten
meisje bemind, hij beminde haar nog. Ja, het was zijn gekrenkte eigenliefde, zijn
onberedeneerde jaloezie, de opstand van zijn hoogmoed - zijn slechte hoogmoed van
rijke boer - die er hem toe gebracht hadden boos en wreedaardig te zijn met haar. En
't waren ook het berouw en de wroeging, die hem zo lang en veel doen lijden hadden,
die hem veranderd en terneergedrukt hadden tot de graad dat men hem haast niet
meer herkende, dat men dacht hem krankzinnig te zien worden; de wroeging, de
gewetensknaging en de steeds in hem trillende liefde voor 't verlaten meisje, die hem,
wondere verbijstering van de geest, ongerijmde behoefte tot herstelling van 't
gepleegde kwaad, tot Clotilde gevoerd hadden, evenals hij zou gegaan zijn tot Leonie,
had zijn valse hoogmoed het hem niet onmogelijk gemaakt.
- Waar is ze, zegt ge?... waar is ze? vroeg hij eindelijk, met een schorre, bevende
stem, als uit een nachtmerrie ontwakend.
Clotilde was opgestaan, de van verrukking stralende ogen op zijn ontdaan gelaat
gevestigd, verstramd in haar houding van uiterste strijd, voelend haar naderen het
beslissend ogenblik van de zegepraal.
- Dáár,... daarachter, in 't Land van Belofte. Kom mee met mij, zij wacht op u, zij
en haar Zulmatje, uw Zulmatje, sprak zij bijna gebiedend, de hand in de richting van
het herbergje
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uitgestoken.
Hij had een laatste aarzeling, een laatste vluchtige opwelling van tegenstand.
- Maar waarom?... waarom? Ik begrijp niets van al wat hier gebeurt! Niets bewijst
me dat ge de waarheid spreekt! riep hij sidderend, de angstig uitgezette zwarte ogen
op de hare gevestigd.
Zij greep zijn beide handen vast, duwde ze om ze te breken, het ganse lichaam in
een uiterste kramp van smart, smeking en wilskracht verwrongen:
- Kom het kind zien,... het kind, het kind,... niets dan het kind, sprak ze dof, hem
naar de drempel trekkend.
Stom liet, hij zich meeslepen. Hij waggelde op zijn kromme benen, het hoofd
gebukt, de wil verzwonden, overweldigd door een macht, waartegen hij geen
weerstand meer kon bieden.
- O, wat zal uw leven heerlijk worden, wat zult gij ook gelukkig zijn, gelukkig uit
uw akelig jonkmanschap te geraken! juichte zij opgewonden, terwijl zij buiten traden.
Sprakeloos, als in een droom, volgde hij haar over de boomgaard heen, vergezeld
door de verbaasde blikken van twee knechts, roerloos voor de paardestal geplant.
Zij stapten dwars over de straat, sloegen het paadje in, kwamen aan de kleine herberg.
Zij traden binnen.
Leonie en haar kind zaten er nog steeds op hun zelfde plaats, naast een tafeltje.
Het meisje schrikte op toen haar verleider binnenkwam, als door een springveer
bewogen, de wangen schielijk blakend, de ogen vol schaamte ten gronde geslagen,
een bijna onverstaanbaar goedenmorgen stamelend.
- Dag Leonie, hoe gaat 't? antwoordde hij hijgend en doodsbleek. En aarzelend
enkele passen naderend, keek hij naar 't klein meisje. Clotilde, stom van emotie, bleef
onbeweeglijk een weinig achteruit staan. Een kort ogenblik drukkende stilte heerste.
- Baas Lekens, wilt ge maar langs hier komen, sprak, bereidwillig, de struise
waardin, die, instinctmatig begrijpend wat er omging, van achter haar schenktafel
kwam en een kamerdeur opende.
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Hij stemde toe, gehoorzamend als aan een bevel, hij trok gebogen in de kamer, terwijl
Clotilde, toesnellend, er met een dringende aanwakkering de verbaasde, verwilderde
Leonie achter hem binnen duwde, haar kind aan de hand.
De waardin trok de deur weerom dicht, knipogend naar Clotilde, die een zware
zucht van verlossing slaakte.

VIII
Toen de deur na ruim een kwartier terug geopend werd en de ontstelde Leonie, door
een wenkteken, haar vriendin in de kamer riep, vond Clotilde er Lekens, het aangezicht
badend in tranen, met het kleintje in de armen op een stoel gezeten. Hij streelde en
liefkoosde het, zoende het met effusie, beloofde het met een ontroerde, zachte stem,
speelgoed en snoeperij. En als hij Clotilde ontwaarde zette hij het kleintje neer, stond
op, vatte haar beide handen in de zijne, glimlachend door zijn tederheidstranen,
juichend:
- Dank, Clotilde, dank, lief meisje, aan u ben ik de vrede van mijn geweten en 't
geluk der toekomst verschuldigd. Zeg me nu dadelijk wat ik voor u kan doen; zeg
het mij, ik wil u alles geven wat ge zult verlangen!
Clotilde, ten diepste ontroerd, kon haar tranen niet weerhouden. Haar overprikkelde
zenuwen ontspanden zich ineens bij 't welgelukken van haar onderneming; zij werd
opnieuw het zacht, bedeesde meisje, dat zij immer was, tevreden met haar lot, voortaan
gelukkig door de mogelijkheid haar nederig levensideaal te zien verwezenlijken. Zij
droogde met haar zakdoek haar tranen af, zuchtte met een weke stem:
- Och, niets, meester; gij zijt mij niets verschuldigd. Mijn beloning zal zijn u beiden
gelukkig te zien en ook mijn levensdroom te mogen bereiken.
Doch heftiger drong Lekens aan, ontevreden met haar bescheidenheid, eisend dat
zij een bepaald verlangen, een verlangen van stoffelijk geluk zou uitdrukken. En
haar vriendin voegde haar dringend aanzoek bij die van Lekens, haar aanstaande
echtgenoot: beiden wilden zij volstrekt dat Clotilde van hen iets zou aanvaarden, dat
het hun zou gegeven zijn een
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van haar wensen te bevredigen.
Toen richtte Clotilde, na een poos roerloos overwegen, de blik tot hem en blozend,
met haar trillende bedeesde stem: - Meester, sprak zij, - toen gij, enkele dagen geleden,
tot mijn vader zegde, dat gij ons een gelukkige tijding zoudt komen aankondigen,
koutte ik er nog dezelfde avond over met Alfons, mijn minnaar. Wij spanden onze
geest in om te raden wat het wel zijn mocht, en, in onze onwetendheid, koesterden
wij een hoop: de hoop dat gij, wetend dat ons huwelijk zou plaatsgrijpen zodra Alfons
een huisje vond, waar hij, voor eigen rekening, zijn stiel kon uitoefenen, ons uw
woninkje van de dorpsplaats, dat met Kerstdag ledig valt, in pacht zoudt komen
aanbieden. Welnu, als ik waarlijk een verlangen mocht uitdrukken dat door u kan
ingewilligd worden, dan zou ik u vragen ons het bewuste huisje te verhuren, opdat
wij ook zouden kunnen trouwen...
Lekens maakte een groot gebaar, riep hartstochtelijk:
- Gij krijgt het! gij krijgt het! En gij krijgt het voor niet, gij moet ons niet de minste
huur betalen!
Zijn ogen vonkentintelden; hij wees met een gebaar van de hand de ontroerde
dankzegging af, die Clotilde, kersrood van geluk, stamelde; hij voer voort, meer en
meer opgewonden: - En uw ouders ook mogen voor niets hun huisje bewonen en
hun perceeltje land bebouwen. Ik had het hun in eigendom beloofd, sprak hij licht
blozend, met een schuinse blik naar Leonie, - maar dat komt nu toch op 't zelfde neer:
zo lang zij leven mogen zij het kosteloos bewonen en gebruiken.
Hij wendde zich geheel tot Leonie, vatte haar handen in de zijne, zoende haar lang,
met tedere hartstocht.
- Wij mogen ons die weelde wel veroorloven, nietwaar? streelde hij: - 't Is dát niet
dat ons arm zal maken; en mij zal het een weinig van mijn verleden boosaardigheid
kwijtschelden.
Zij traden allen samen in de gelagkamer terug. Leonie, blank en schoon als een
beeld, met haar zwart haar en haar grote bruine ogen, was steeds zo hevig ontsteld
en verbaasd, dataij noch spreken, noch wenen kon; Clotilde was opnieuw in stille,
volzalige tranen weggesmolten, en Lekens alleen was opbruisend van geestdrift,
verlost van zijn nachtmerrie, ver-
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jongd, opnieuw in het bezit van 't kleintje, dat hem reeds schuchter ‘vader’ noemde.
Hij riep de dikke waardin bij zich, klapte haar schertsend op de kloeke heup,
bestelde een fles witte wijn met lekkerkoek, juichend dat hij heden afscheid nam van
't jonkmansleven. - En waar zijn!... en waar zijn, baas Lekens? riep de vrouw,
verpletterd van verbazing, haar kleine, diepschitterende ronde oogjes beurtelings op
de rijke boer en Leonie gevestigd, de vette, rode vuisten als gemetseld op de heupen.
- Ja ja, 't is zeker waar; haal maar de fles, allez, en van de beste, zulde! schaterde
Lekens, verrukt om haar verslagenheid.

IX
En 's avonds, toen Alfons, aan wie haar broeder in aller ijl de gelukkige tijding was
gaan verkondigen, in vader Slocks huisje verscheen, gewaagde Clotilde bij haar
verliefde geen woord over de huwelijksaanvraag van Lekens, noch over de rol die
zij gespeeld had in de verzoening van de rijke boer met Leonie. Zij had gevraagd
aan al de in de zaak betrokken personen er met niemand over te spreken, zij zelf zou
het aan Alfons vertellen, later, als hij haar echtgenoot was.
Kalm en gelukkig, de lieve gelaatstrekken nauwelijks een weinig bleker dan
gewoonte en nog ietwat verwrongen, staarde zij met ogen vol streling en emotie naar
haar verloofde, als op een schat die zij verloren had en onverhoopt terugvond. Neen,
neen, geen wanluidende klank zou zij doen horen in die atmosfeer van rein en
onverdeeld geluk die gans het huisgezin scheen te omvangen: de afgelopen
gebeurtenissen telden voor haar als jaren levensondervinding; zij voelde instinctmatig
dat men niet altijd alles zeggen mag, hoe graag men het ook doen zou; zij voelde dat
haar bekentenis van Lekens' huwelijksaanvraag een schaduw over de volzaligheid
van haar verloofde zou verspreiden; dat zij in hem een pijnlijke gewaarwording, een
onberedeneerde opwelling van jaloezie, wie weet? misschien van ar aan. zou
verwekken. En 't mocht niet, 't mocht niet, al moest geluk en
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vreugde zijn, heden.
Zwijgend en peinzend, haar breiwerk in de hand, evenals op de stilste, meest
gewone avondstonden, genoot zij van haar goede daad, van het geluk van haar ouders
en haar broeder, van Alfons' geestdriftige vreugde.
Enkel van tijd tot tijd staakte zij even 't breien, mijmerend, de naalden roerloos
onder de armen, de blik star voor zich heen gevestigd. Zij staarde in de toekomst,
naar het nieuwe leven dat voor haar in het verschiet opdaagde. En bewust dat zij haar
plicht volbracht had, dat zij goed geweest was voor hen allen die haar dierbaar waren,
o, zo graag had zij willen weten of zij tenminste voor haar deugd beloond zou worden.
Maar ach! wie kon 't geheim der toekomst peilen? Wie kon, wie zou durven
beweren dat de deugd steeds haar beloning kreeg? Een vage onrust kwelde haar, haar
zachte blauwe ogen bleven op Alfons gevestigd, door hun floers van mijmerende
tederheid beneveld. Hij, hij alleen was het, die haar zou gelukkig of ellendig maken,...
indien hij haar niet gelukkig maakte, niemand, niets zou haar het levensheil
aanbrengen. Een stille zucht steeg van haar lippen, nog zachter, strelender, smekend
bijna zag zij hem aan bij de afwisselende klaarte van de haardvlam, die nu en dan
vóór zijn voeten opflikkerde, zijn mooi gelaat en zijn bezielde zwarte ogen beurtelings
met een vreemde glans verhelderend of ze in vaag halfduister hullend. O, hoe graag,
hoe wonder graag had zij het hem toch nog eens horen zeggen, zeggen dat hij haar
zou gelukkig maken! Die banale woorden, zo dikwijls door hem uitgesproken, o, zij
had er een kinderachtige, ziekelijke behoefte aan die nu nog eens te horen, juist nu,
in 't midden van de algemene vreugde, als een zegening van gans hun levensheil. En
zij staarde, zij staarde steeds voort naar hem, de naalden roerloos onder haar armen,
het hoofd lichtkens gebogen, meer en meer vertederd en ontroerd, langzaam bevangen
door een treurnis, door een lust tot wenen, omdat hij juist op die stond de geheime
begeerte van haar hart niet scheen te raden.
Maar 't was of hij toch eindelijk begreep. Een aangroeiende ontroering maakte
zich ook van hem meester onder de obsessie van de blik, die zij, tot kwellens toe, op
hem liet wegen;
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en, daar het reeds laat werd, rees hij van zijn zitplaats op, aarzelde een wijl, het oog
verwonderd, en, schier angstig ondervragend, in haar oog gevestigd, nam eindelijk
afscheid van de huisgenoten.
Als naar gewoonte vergezelde zij hem even buiten. En nauwelijks waren zij op
de drempel of hij omarmde haar wild in de duisternis, hield haar tegen zijn borst
geprangd, de mond op haar lippen:
- O, Clotilde, zuchtte hij, - ik heb u zoveel te zeggen, ik voel dat ik u toch zo
wonder veel dingen te zeggen heb, en 't is me schier onmogelijk te spreken. Ik weet
niet wat er in mij omgaat: uren en uren lang zou ik met u willen spreken, en ik kan
niet!... Ik kan niet anders zeggen dan dat ik toch zo onuitsprekelijk gelukkig ben en
dat ik in mij de macht, de zekerheid gevoel, u ook zo onuitsprekelijk gelukkig te
maken!
Zij smoorden een kreet van heil, haar hoofd zonk van volzalige verrukking op zijn
schouder.
- O, liefste, liefste, nu ben ik ook gelukkig, nokte zij. - Nu, eerst nu gevoel ik, dat
ik in mijn leven lang met u gelukkig wezen zal.
Hij liet haar los, zij namen afscheid van elkander in een laatste, lange, lange
handdruk.
- Slaapwel, slaapwel, ik ben gelukkig, ik ben gelukkig, herhaalde zij nog eens,
heel stil, heel zacht, heel vurig het lichaam naar hem neigend, terwijl hij in de
duisternis verdween.
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't Verdriet van meneer Ongena
Hij had altijd zijn werk alléén kunnen verrichten, maar na zijn ziekte, - een hevige
aanval van zenuwkoorts, die hem vier weken lang bedlegerig gehouden had, - voelde
hij zich ineens zo zeer verzwakt, verouderd, dat hij, met welke spijt en tegenzin ook,
- ertoe had moeten besluiten zich door een commies te laten helpen.
Hij was een man van dicht bij de zestig, klein en ineengedrongen van gestalte,
met een bijna puntig-zwaarlijvig buikje en korte, schrale beentjes, die, onder het
lopen begeleid van een regelmatige slingering der korte armpjes, aan zijn gang iets
stijfs en trippelende gaven, als de mechanische bewegingen van een marionet. Sinds
meer dan vijfendertig jaar bekleedde hij te Wilde het ambt van gemeentesecretaris.
Hij stond er bekend als een ietwat dom, maar in-braaf mens. Hij was ongehuwd en
bewoonde met zijn enkele jaren jongere, óók ongehuwde zuster, een net klein huisje,
aan het uiteinde van 't dorp. Zij bezaten een heel weinigje fortuin, zij leefden
vreedzaam, middelmatig en gelukkig van hun klein inkomen, gevoegd bij de
elfhonderd frank jaarwedde van de broeder, als gemeentesecretaris.
Remi de Jaeger, zijn bediende, scheen, als het ware om 't contrast met hem, gekozen.
‘Peerslang’ en ‘hondmager’, zoals men hem dadelijk in het dorp noemde, had hij
een grauwbleek aangezicht vol puisten op de ingevallen wangen, en overgrote, zwarte
ogen, die steeds akelig-wijd uitgezet stonden, als bestendig starend op taferelen van
ellende en honger. Hij was ongeveer twintig jaar oud en woonde te Meerhem, een
naburig dorp, waar zijn vader koster en organist was. Meneer Ongena zelf was hem
er eenmaal gaan opzoeken en, om zijn hulp zo goedkoop mogelijk te verkrij-
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gen - het moest wel, nietwaar! hij was niet rijk - had hij bij de ouders het lokaas doen
schitteren, dat hun zoon hem wellicht later als gemeentesecretaris van Wilde zou
kunnen opvolgen. Dit was overwegend geweest. De voorwaarden van de secretaris,
anders bijlange niet schitterend, werden uit dien hoofde, als proef tenminste,
aangenomen. Elke morgen om acht uur, zou Remi op het secretariaat van Wilde
aankomen, daar werken tot twaalf, bij de secretaris middagmalen, om twee uur weer
op kantoor zijn en om zes zijn taak mogen eindigen. Daarvoor zou hij, benevens de
kost, een jaarlijkse gratificatie van honderd vijftig frank bekomen. Misschien was
er ookwel, voor Remi, nog een andere aantrekkelijkheid, die er het hare toe bijdroeg
om hem graag meneer Ongena's voorstel te doen aanvaarden: hij had een meisje lief
van Wilde, Siedje Kneuvels, een aardig blondje met zoet-lachende oogjes, het
dochtertje van een nogal welgestelde kleermaker aldaar.
De proef was aangevangen. Elke morgen, om acht uur stipt, kwam Remi op het
secretariaat aan. Hij vond er reeds meneer Ongena, zittend op zijn hoge stoel, langs
de ene zijde van de reusachtige, dubbele lessenaar, die bij het enige venster van de
hoge en ruime, tamelijk duistere zaal geplaatst was. En zodra de jonge man zich van
zijn hoed en overjas ontdaan, en aan de andere zijde van de lessenaar, tegenover de
secretaris, laatsgenomen had, overhandigde hem deze het te volrengen schrijfwerk.
Het was zonder einde, dezelfde, dagelijks of wekelijks terugkomende, geroutineerde
bezigheid. Antwoorden op brieven van gouverneur of arrondissementskommissaris;
afschriften van begrotingen en aanbestedingen; opmaking van kiezers-en militielijsten.
De secretaris raadpleegde oude, stofferige registers met gele, perkamenten band,
geran schikt volgens jaartal in hoge kasten langs de zijwanden, stele met potlood,
op een stukje papier, het ontwerp van antwoord op voor gouverneur of kommissaris,
trok, met pen en liniaal, de lijnen en vakken op de officiële stukken, waarin Remi
de van andere stukken afgeschreven woorden en cijfers zou invullen. Soms werd er
bedeesd aan de deur getikt, en, op het ‘binnen’ van de
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secretaris, kwam de ene of andere dorpeling met de pet in de hand en op het aangezicht
die uitdrukking van wantrouwen en schuwheid, die de geringe man steeds in de
tegenwoordigheid van overheden schijnt te bekruipen, een overlijden of geboorte
aangeven; soms liep de secretaris zelf even buiten, een officieel stuk of een brief in
de hand, die hij, met de kleine stapjes van zijn korte beentjes, in het postkantoor ging
bezorgen.
Om tien uur verscheen de dorpsveldwachter. Het was een lomperd van een
veertigtal jaren, oud-soldaat, groot, rood, onbeleefd. Hij deed de boodschappen van
't secretariaat; hij deelde ook de praatjes van het dorp mee, op een ruwe, sture toon,
of hij de ganse wereld minachtte. Om elf uur kwam de burgemeester, baron de
Villermont de Wilde. Deze was ook groot en struis, van een vijftigtal jaren, een kloek
aristocratisch gelaat met kortgeknipt, gespikkeld haar en zware, zwartgeverfde knevel.
Zijn linkerbeen was stram van reumatiek, wat zijn gang moeilijk maakte, zonder aan
de deftigheid van zijn voornaam voorkomen te schaden,; en zijn stem, zwaar van
klank, was een weinig stamelend, vooral wanneer hij Vlaams moest spreken, dat hij
maar zeer gebrekkig kende. Hij rookte onophoudend zeer zware sigaren, die in de
duffe zaal aristocratisch geurden, en zijn enig werk bestond in 't ondertekenen van
de officiële stukken, tenzij er een zitting van de gemeenteraad belegd was. Dan
kwamen ook beurtelings al de andere raadsheren aan: voor het merendeel oude rijke
boeren met vers geschoren, gerimpelde, als het ware gelooide aangezichten, stijf op
hun kromme benen, de ruigrode hals als geworgd onder het snoer van hun drie- of
viermaal omslingerende zwartzijden dassen. Langzaam, met het getrappel van een
gedweeë kudde, volgden zij de breed-geschouderde, stram-vooruitschrijdende
burgemeester in de raadzaal naast het secretariaat, op, hun beurt gevolgd door meneer
Ongena en door Remi, die paperassen en registers droegen.
Allen gingen zitten, de burgemeester in een zetel, de overigen op stoelen, en de
zitting begon. Het proces-verbaal van de voorgaande vergadering werd door de
secretaris met een eentonige stem voorgelezen, en door de burgemeester
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goedgekeurd. Daarop werden de zaken, aan de dagorde, besproken. De burgemeester
voerde 't woord, gaf zijn inzichten te kennen, die al de leden met een eerbiedige
eenstemmigheid, met een slaafse, onderwering in de ogen, Toedkeurden. Soms
haperde hij wat met zijn woorden, kon zij in 't Vlaams zijn gedachten niet goed
uitdrukken. Dan wendde hij zich tot meneer Ongena, gaf hem de uitlegging in 't
Frans, voegde erbij, met zijn zware stem, in de geruste vermetelheid van zijn
onbetwiste zelfheerschappij: ‘enfin, expliquez vous-même à ces paysans ce que j'ai
décidé’, en ontstak een verse sigaar, terwijl de boeren, een schuwe aandacht in hun
ogen, op voorhand reeds hoofdknikkend toestemden, alvorens zelfs de secretaris
uitgesproken was.
In min dan een uurtje tijd was alles gewoonlijk afgelopen en hadden burgemeester
en raadsleden het gemeentehuis verlaten. Dan sloot meneer Ongena ook zijn kantoor
om in de buurt een borreltje te gaan drinken. Hij bezocht maar één enkele herberg,
namelijk Het Gouden Zulleke, tegenover het Gemeentehuis. Daar trakteerde hij Remi
op een glaasje, en sloeg een praatje met de andere bezoekers, als er waren. Klokslag
twaalf verliet hij de herberg, en trok, steeds van Remi vergezeld, huiswaarts, waar
het middagmaal hen wachtte. Na den. eten deed hij zijn dutje, terwijl Remi, aan wie
hij de sleutel van het kantoor overhandigde, zijn begonnen werk ging voortzetten.
Tussentwee en drie uur was hij op 't secretariaat terug. Beiden vertoefden er tot bij
halfzes, dan nam Remi afscheid. Even in 't voorbijgaan stak hij het hoofd eens binnen
bij baas Kneuvels, - de vader van zijn meisje, - wisselde met Siedje, die leerde
vrouwenhoeden maken, een kort, gezellig praatje, en vertrok eindelijk naar Meerhem,
om de volgende morgen, klokslag acht, op het kantoor terug te zijn.
Nu de secretaris toch een commies had, kwam het de dorpelingen zeer natuurlijk en
billijk voor, dat hij zelf weinig of niets meer verrichtte. Van de straat af zagen de
passanten hem makkelijk zitten achter het venster, aan de ene zijde van de reusachtige
dubbele lessenaar, terwijl de houtmagere Remi, aan de overzijde, onverpoosd schreef
en krabbelde; en zij
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zeiden of dachten met een glimlach:
- Nou pakt menier Ongena het op zijn gemak, nou 'n zal hij over al zijn wirk en
overwirk nie mier kloagen.
Men mocht het nochtans wél, dat hij, met zulke kleine kosten, zijn dagen thans zo
aangenaam kon slijten: hij, en ook zijn zuster waren zulke door en door brave mensen;
maar, wat van lieverlede de verwondering verwekte, was, dat hij toch nog niet
tevreden scheen, en aldra onduidelijke, meer en meer mistroostig wordende
jammerklachten begon te uiten. Elke avond, na het avondmaal, had hij voor gewoonte
nog eens tot aan Het Gouden Zulleke te lopen, om een partijtje kaart te spelen. Hij
ontmoette er de gepensioneerde schoolmeester, de gemeenteontvanger, somtijds de
dorpsgeneesheer. En, onder het langzaam kaartspelen, de pijp of sigaar in de mond,
het glas bier of jenever in 't bereik van de hand, vertelden zij aan elkaar de praatjes
van het dorp, koutten zij bedaard over het weder, over de aardappelenoogst, die
scheen mislukt te zijn, over een diefstal van hoenders of konijnen, ergens op een
verre hoeve door een beruchte roversbende gepleegd. En, natuurlijk, werd ook al
eens over de commies gesproken.
- Nou leeft ge gemakkelijk, secretoaris, 't spijt ou zeker dat ge Remi niet vroeger
op ou kantuer 'n hèt genomen? insinueerde - men glimlachend, met een flikkering
van nieuwsgierigheid in de ogen.
En de secretaris antwoordde, de blik op zijn kaarten, die lichtkens in zijn handen
beefden:
- O, 't es: het mee alles watte... 't zijn zulke gelukkige meinschen, die ulder wirk
alliene keunen verrichten.
Zo iets begreep men niet. Zulke klachten vond men dwaas, ongegrond, overdreven.
De commies deed goed, zijn werk, dat kon eenieder constateren. De kosten van
onderhoud, die hij aan de secretaris veroorzaakte, waren natuurlijk onbeduidend,
want, waar er eten is voor twee, is er allicht ook voor drie, dachten die heren; en,
wat de jaarwedde betrof, die was zoveel als nul. Waarover durfde meneer Ongena
toch klagen?
Intussen stelde men één feit vast: dat meneer Ongena, na zijn

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 4

353
ziekte een weinig vermagerd, opnieuw van dag tot dag verdikte en verzwaarde, terwijl
Remi van lieverlede zo ver-schrikkelijk mager werd, dat hij wel een geraamte geleek.
Men lachte erom in 't dorp, men keek hen spottend na langs de straat, als zij samen
naar het gemeentehuis trokken, of ervan terugkwamen. Het duurde niet lang of dit
steeds aangroeiend, lichamelijk contrast verwekte een soort van blijgeestige
opschudding onder de dorpelingen. Men zei weldra de secretaris is een fijne; hij
veinst zichzelf ongelukkig, maar hij doet dit met het doel de aandacht van de mensen
af te leiden van zijn commies, die hij, in betaling voor zijn werk, bezig is op een
zonderlinge wijze uit te buiten.
Men vond het nochtans een goede grap, de blijgeestige opschudding van de
dorpelingen nam toe, velen groetten nu de secretaris met een schalks knipogend
lachje, als zij hem met Remi ontmoetten. En, wat de klucht nog gekker maakte, was,
dat meneer Ongena, ondanks zijn lichamelijke voorspoed, er elke dag neerslachtiger
uitzag en steeds onduidelijker en onbegrijpelijker klachten uitte, terwijl Remi, van
zijn kant, met zijn thans vuilgrijs geworden gelaatstrekken, zijn puisten op de
ingevallen wangen en zijn grote, vreselijke ogen meer en meer een akelig tafereel
van honger en dood scheen te aanschouwen.
Het kwam aldra zo ver, dat ook de makkers van de secretaris in Het Gouden Zulleke
begonnen, met een zweem van schimpende minachting in de toon, in soms zeer
duidelijke woorden, op die toestand te zinspelen.
Niet zelden, als meneer Ongena daar binnenkwam, werd hij nu dienaangaande
bedektelijk ondervraagd, geplaagd. Vooral de dokter, die een spotvogel was, klopte
hem wel eens op de bolle buik, zei, opgetogen:
- 't Goat er nog altijd goed mee, secretoaris!... Huel en gans hersteld?...
Dan antwoordde de secretaris met een schuwheid in de blik en een evasief gebaar
van verlangen naar een ander gesprek: - O,... stillekes,... 't zoe beter keunen zijn.
- Hoe?... beter keunen zijn;... 't denke mij pertàn... en schertsend klopte de
plaagzieke dokter nog eens op 't buikje.
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- O, dat 'n es nie gezond... da es azue in mijn nature van struis te worden, moar 't 'n
es nie gezond, antwoordde dan stil-mistroostig meneer Ongena, met een bescheiden
gebaar de plagende hand van de dokter verwijderend. En, met een zucht, als uitte hij
een geheime, bestendig kwellende gedachte:
- 'k Hè veel verdriet en zurgen sedert mijn ziekte, klaagde hij.
Dan wisselde de dokter een knipoog met de schoolmeester en de ontvanger,
glimlachte even, drong aan, onverbiddelijk - De moage trekt toch nog altijd,
secretoaris?
- De moage! antwoordde meneer Ongena, verbolgen. - Moar 'k 'n eet hoast niets
mier,... niets. 's Morgens een half boterhammeken, 's noens een lepeltje soepe mee
een poar eirdappels en een klein, klein stikske vlies, en 's oavonds niets, hoegenoamd
niets.
Toen kwam hun allen een klein lachje op de lippen, en zij kuchten eens
veelbetekenend, terwijl een van hen voorstelde, of men maar niet met het kaartspel
zou beginnen.
De schimp zou wellicht echter niet verder doorgedreven en de gekheid van het
avontuur van lieverlede vergeten geraakt zijn, ware het niet geweest dat nieuwe stof
tot gekheid maken er zich bij kwam voegen.
Inderdaad, men merkte weldra op, dat niet alleen de secretaris, maar ook zijn
zuster, die de huishouding deed, net als hij de overdrevenste tekens van
mistroostigheid begon te laten blijken. Men ontmoette haar met neerslachtig gelaat
langs de straten, de wangen bleek en de ogen ten gronde geslagen, en toen de
verwonderde dorpelingen vroegen wat ook háár scheelde, antwoordde zij op dezelfde
ontwijkende toon van onuitgedrukte droefheid als haar broeder, vertelde zij enkel,
met vage klachten en zuchten dat er, sinds de ziekte van de secretaris, zoveel verdriet
in hun huis was. Waaraan het ha-perde, zegde zij evenmin als meneer Ongena; alleen,
wanneer men haar in 't nauw drong, liet zij ook bedektelijk verstaan, dat de komst
van Remi er toch de oorzaak van was.
En zo iets vond men waarachtig te sterk. Dat die twee oude egoïsten, die men
zolang ten onrechte als in-brave en eerlijke
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mensen beschouwd en geëerbiedigd had, zulk een lelijke, schijnheilige rol van
slachtoffers speelden ten opzichte van de ongelukkige bediende, die waarlijk hun
slachtoffer was, begon, zelfs door de meest welwillend gestemde van hun kennissen,
bepaald hatelijk en wraakroepend gevonden te worden.
Weldra begon men Remi gade te slaan, toen hij het dorp verliet, om naar zijn
ouders huis terug te keren. Men volgde hem, men achterhaalde hem buiten de huizen,
men hield hem staande om hem te vragen op welke manier toch hij ten huize van de
secretaris zo mishandeld werd. Hij, stomverbaasd, begreep maar niet wat men
bedoelde, antwoordde met een holle stem, dat meneer Ongena en zijn zuster, verre
van hem slecht te behandelen, integendeel uitnemend goed voor hem waren, en zette
gans ontsteld zijn weg voort, lang en ontvleesd, zijn wijd-starende ogen strak vóór
zich op de akelige taferelen van zijn verbeelding gevestigd. Doch verre van de
dorpelingen in hun kwade argwaan te doen wankelen, hadden de schuchtere
antwoorden van de jongeling voor gevolg, ze aanzienlijk erin te versterken. Men
begreep wel, dat men hem bedreigd had met het verlies van zijn betrekking, indien
hij over de slechte behandeling, die hij moest uitstaan, durfde klagen. En de publieke
verontwaardiging groeide erdoor aan. Eens, dat de ontvanger hem halverwege tussen
Wilde en Meerhem tegemoet kwam, had hij Remi staande gehouden en hem in 't
gezicht gevraagd:
- Zeg ne kier, Remi, krijgde gij misschien gien eten, bij de secretoaris?
En, daar de jongen, ten hevigste ontsteld, met verwilderde blik en schielijk blakende
wangen, na een ogenblik aarzelen antwoordde: - Toetoet, toetoet, menier den
ontvanger 'krijge stijf veel eten, stijf veel eten, had de ontvanger, bij het gezicht van
Remi's ontroering overtuigd, dat de jongeling de waarheid niet durfde zeggen, een
verontwaardigde uitroeping geslaakt, en 's avonds, in Het Gouden Zulleke, voordat
meneer Ongena er was, aan zijn gewone makkers, de dokter en de gepensioneerde
onderwijzer, zijn ontmoeting verteld, en verklaard, dat hij nu de stelligste bewijzen
had, dat de secretaris zijn klerk mishandelde door hem uit te hongeren.
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Diezelfde avond, in Het Gouden Zulleke, meende meneer Ongena bij zijn vrienden
een zekere koelheid te zijnen opzichte waar te nemen. Tot driemaal toe veinsden zij
niet te horen dat hij hun voorstelde het gewone kaartspel aan te vangen. En toen zij
er eindelijk toe besloten, was het met een niet verholen tegenzin, en duurde het spel
slechts een klein uurtje, onder een beklemmend stilzwijgen. Allen verlieten de herberg
vóór hem, en's anderendaags wist eindelijk het ganse dorp, wat voor een soort
mishandeling de secretaris en zijn zuster de ongelukkige bediende deden uitstaan.
Van toen af werd het een kabaal tegen de twee oude vrijgezellen. Men bejegende
de secretaris niet langer met het schalkslachend geknipoog, dat men eerst had voor
wat beschouwd werd als een aardig grapje: de gehuichelde neerslachtigheid meer
nog dan het cynisme en de onmenselijkheid van de twee oude egoïsten
verontwaardigde het ganse dorp, en met weldra niet meer vermomde beledigingen
zette men hun duur de achting betaald, die zij, hun leven lang, ten onrechte in 't dorp
genoten hadden. Enkelen zeiden meneer Ongena nog slechts goedendag, met een
niet twijfelachtige uitdrukking van toorn en minachting op 't gelaat; anderen weigerden
hem die vlakaf, het hoofd opzij wendend als zij hem ontmoetten. In 't Gouden Zulleke
waren de dokter, de ontvanger en de gepensioneerde schoolmeester gedurende drie
achtereenvolgende avonden niet verschenen, en, toen de secretaris hen de vierde
avond eindelijk terugzag, bejegenden zij hem met een zeer koele groet en weigerden
bepaald kaart te spelen, 1 onder het voorwendsel, dat zij maar enkele minuten konden
vertoeven. En indien er nog geweest waren in het dorp, die aan de boosaardigheid
van meneer Ongena en zijn zuster twijfelden, en maar niet konden geloven, dat zij,
hun leven lang, met hun schijn van eerlijkheid en braafheid, de mensen gefopt hadden,
dan moest een laatste openbaring eenieder onweerlegbaar daarvan overtuigen: er
werd vernomen, uit vast-vertrouwde bron vernomen, dat de zuster van de secretaris
sinds enige tijd haar inkopen bij slachter en bakker ten minste verdubbeld had. Dat
ging nu alles te boven! Terwijl de rampzalige commies uitmergelde van de honger,
stopten die twee oude gulzigaards zich vol met wat zij hem aan het noodwendige

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 4

357
ontroofden!
Toen werd de secretaris schier door niemand meer gegroet. Allen ontweken hem,
toonden hem eengelaat van minachting en haat. Hij, verbaasd en ongelukkig, begreep
geen zier meer van al wat er gebeurde, brak zich het hoofd om te begrijpen wat voor
een hekel toch de dorpelingen aan hem mochten hebben, ondervraagde halsstarrig
zijn commies, die hem echter niet bekennen dorst wat er gepraat werd. Tot in zijn
kantoor, wanneer de een of ander een geboorte of een overlijden kwam aangeven,
kon hij in houding en woorden die geheime vijandschap, dat air van wrok en
misprijzen waarnemen, die, zelfs bij de geringste dorpelingen, de zo
innemend-eerbiedige vriendelijkheid van vroeger vervangen had. De altijd onbeleefde
veldwachter was nu soms gewoon brutaal tegen hem, en op de dagen van vergadering
van de gemeenteraad, keken de boeren hem schuins aan, met een uitdrukking vol
valsheid en wantrouwen. Op zekere morgen, beide secretaris en bediende in een
koel-vorsende, autoritaire blik opnemend, als gold het een confrontatie tussen een
verdachte misdadiger en zijn slachtoffer, had mijnheer de Villermont de Wilde aan
Remi gevraagd, of hij tevreden was in zijn betrekking en over niets te klagen had.
Wat de dokter, de ontvanger en de gepensioneerde schoolmeester betrof, die zetten
geen voet meer in Het Gouden Zulleke, waarvan de baas, telkenmale als de secretaris
nog verscheen, ogen opzette, als wou hij hem liever de deur uitgooien.
Toen had ook de secretaris eindelijk Het Gouden Zulleke verlaten en was er niet
meer teruggekeerd.
Een laatste incident deed de boordvolle maat overstromen... Ieder jaar, in december,
gaf baron de Villermont de Wilde op zijn kasteel een groot diner ter ere van zijn
gemeenteraad. Daarop werden uitgenodigd, behalve de raadsleden en de secretaris,
de pastoor en de onderpastoor van het dorp, alsmede enkele nobiljons, burgemeesters
van omliggende gemeenten. En om de dienst die dag op het kasteel niet te
verwikkelen, gebruikten ook mevrouw en mejonkvrouw de Villermont en hun logés,
als zij er hadden, de maaltijd aan de
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gemeenschappelijke feesttafel. De baron had deze diners ingesteld, toen hij, eigenaar
van het kasteel geworden, voor het eerst zijn kandidatuur als gemeenteraadslid stelde.
Sinds was de traditie gebleven, had ze zich ieder jaar weer herhaald. Het was een
uitmuntend middel, om zijn heerschappij te handhaven over zijn raad van boeren,
die telkens schuw en lomp op het kasteel verschenen, verbluft door al de pracht die
zij er zagen, stom voor al die lekkere spijzen en die fijne wijnen, die zij niet kenden,
meer dan ooit, bij het vertrekken, overweldigd door hun slaafse onderwerping aan
al de bevelen en aan al de grillen van 't kasteel.
Reeds in de eerste dagen van december, na een vergadering van de raad, had de
baron zijn uitnodigingen gedaan. En, daar Remi, als naar gewoonte, bij de zitting
aanwezig was, werd hij ook geïnviteerd.
De maandag zestiende december was de vastgestelde dag. Om elf uur waren al de
gemeenteraadsleden, op hun uiterste best gekleed, in de herbergzaal van het
Gemeentehuis vergaderd. Zij kwamen in het secretariaat, waar meneer Ongena en
Remi op hen wachtten en stoetsgewijze, gelijk ieder jaar, begaven zij zich naar 't
kasteel: een rood gebouw met vier spitse leientorens, dat op een tiental minuten
afstand van het dorp stond, aan het uiteinde van een prachtige beukendreef, die zich
in 't verschiet met de hoge, donkere bomenmassa's van het park versmolt.
De maaltijd werd, als naar gewoonte, in de grote eetzaal van de linkervleugel
opgediend. De boeren, als een kudde geschaard in de marmeren vestibule, werden
door een lijfknecht in korte broek en chocoladekleurige jas met vergulde knopen,
vóór hun respectieve plaatsen geleid en verzocht te wachten. Daarop kwam de
adellijke familie met haar gasten en de beide geestelijken langs een andere deur
binnen: en, na een groet die de boeren eerbiedig-schuw met een hoofdbuiging
beant-woordden, namen zij plaats apart aan het ene uiteinde van de lange tafel.
Ditmaal waren er, behalve mevrouw en mejonkvrouw de Villermont de Wilde,
als gasten, nog twee jongedames van de familie en een jongeman van een dertigtal
jaren, zoon van een der nobillards uit het omliggende. De dames, ter uitzon-
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dering van mevrouw de Villermont, die in zwarte zijde gekleed was, met veel
glinsterend git over de borst, droegen kleurige, licht-gedecolleteerde toiletten. Zij
zagen er uit als rijke, frisse bloemen: mademoiselle de Villermont, een kleine brunet,
met kroezelend haar en levendige ogen; mes-demoiselles de la Croix d'Assonville,
haar nichten, alle twee slank van gestalte en zwart van haar, met schone, donkerblauwe
ogen en een regelmatig bleek gelaat. En ook de jongeman, jonkheer de Ravoet de
Grasse, was slank van gestalte en zwart van haren, de donkere snor elegant opgekruld,
met iets brutaals en arrogants in de uitdrukking der ogen. Er ontstond een korte,
levendige woordenwisseling in 't Frans, gevolgd door een gedistingeerd gemeesmuil
van discreet gemurmel en gesmoorde lachjes.
En, na het ebed, waarvan meneer pastoor het sein gaf, begon de maaltijd.
Vooreerst de oesters. De boeren, bedeesd en verlegen, zagen elkander aarzelend
aan. Zij herinnerden zich wel dat gerecht nog gegeten te hebben, maar zij wachtten
toch even, om te zien hoe de andere gasten van 't kasteel het zouden doen. Op
verschillende manieren reeds hadden ze de oesters zien gebruiken. Eenmaal had een
der nobiljons - maar die was misschien wel een grappenmaker - het voorbeeld gegeven
met enkel 't broze schelprandetje van de gesloten oester rondom af te knagen en ze
dan weg te leggen. Allen hadden zijn voorbeeld gevolgd, doch niemand had het aldus
gebruikte gerecht zeer lekker gevonden. Een andere maal, ook naar het voorbeeld
van een der nobiljons, had men ze geopend en het sap uit de schaal opgeslurpt, de
oester onaangeraakt latend. Ditmaal at men de oester zelf, met een klein, kort zilveren
vorkje, het sap, dat nochtans 't beste was, in de schaal latend. Wel poogde de schone
zwartharige jongeling, een schalkse flikkering in zijn vrijpostig, op de boeren star
gevestigd oog, de oesters te gebruiken met hard in de dubbele schaal te bijten, als
gold het noten kraken; maar de baron wierp hem, alsook aan de jonge meisjes, die
lachend hun servet voor de mond hielden, een gestrenge blik en 't was zijn voorbeeld,
dat men, tenslotte, na een korte aarzeling, bleef volgen.
En, na de soep, volgden de schotels en de wijnen elkander op,
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in een als het ware eindeloze reeks. De boeren, rood gelijk kalkoenen, stikkend onder
hun worgende halssnoeren, be-dienden zich, sneden onhandig de spijzen door, aten
en dronken, zagen, in verbijstering, de dienaars vlug hun borden, glazen, vorken en
messen wegnemen en andere in de plaats schuiven, zonder zelfs te weten wat of ze
gegeten en gedronken hadden. Zij herkenden geen enkel van de gerechten; het was
hun niet mogelijk het vlees van de vis en de groenten te onderscheiden; zij hadden
enkel, in hun vertroebelde geest, in hun draaiend, gonzend hoofd, het duistere
bewustzijn van een overdadig eten, van een eten dat te rijk, te overvloedig, te machtig
was voor hen. En zij wierpen schuwe blikken op de bloemtuilen, die de tafel
versierden, zich afvragend of men die ook zou eten.
Midden in de maaltijd greep er als 't ware een opschorsing plaats. Men bracht hun
in glaasjes een soort van dikke likeur, die zij met lepeltjes moesten uiteten. En dan
begon het weer met kloeke spijzen: dingen die zij al minder en minder herkenden:
donker, bijna zwart, gebraden gevogelte dat stonk, lelijke rode beesten met reusachtige
grijpers en haar onder de buik. Een van de boeren, een oude grijze, zonder tanden,
had, op een gegeven ogenblik, een brok kurk in de mond. Zo kwam het hem tenminste
voor. Onthutst staakte hij het kauwen, sloeg de ogen op, ontwaarde, aan het uiteinde
van de tafel, de schone zwarte jongeling, die hem met frank-blinkende ogen
aanstaarde, en de sierlijke jongedames die weerom lachend het aangezicht half achter
hun servet verborgen. Beschaamd, met het duister bewustzijn dat hij voor de gek
gehouden werd, slikte hij het stuk in, nam er een tweede op zijn vork, at het insgelijks
op. Een dof geknal smoorde het luider gelach van de jonge meisjes; de dienaars,
ijverig rond de tafel lopend, schonken de schuimende champagne in de bekers.
Mijnheer de pastoor van Wilde stond op met zijn glas in de hand, bracht een heildronk
uit op de gezondheid van de hoogedele heer baron de Villermont de Wilde en zijn
hoogedele familie. Een hoezee weerklonk, begeleid door aristocratisch kristalgerinkel;
de boeren klapten dof in hun vereelte handen.
Maar, ondanks al hun schuwheid en ontsteltenis, sloegen zij
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toch tersluiks de secretaris en zijn bediende gade. De eerste, het aangezicht
neerslachtig, at bijna niets, sprak weinig. De tweede, gans aan het uiteinde van de
tafel gezeten, slikte de spijzen in. De akelig starende ogen in zijn bord gevestigd, de
puistige, ingevallen wangen op en neer slaand, gelijk de blaasbalgen van een smidse,
at hij, verslond hij al wat hem voorgedist werd. Zijn bord was altijd leeg, zijn glas
gestadig droog; en nu ontdekten de boeren eenmaal op heterdaad, handtastelijk, de
snoodheid van de secretaris: de maag van de rampzalige jongeling klaagde
onweerstaanbaar haar nood; zelfs de plechtigheid van de plaats en de omstandigheid
vermocht het niet zijn wilde honger in te tomen. Tot driemaal toe, terwijl aller ogen
op Remi en op de beschaamde secretaris gevestigd bleven, zond de schone zwartharige
jongeling, die er zich ten hoogste om scheen te vermaken, een knecht met een
boordevolle schotel naar de uitgehongerde commies, die zich telkens weer bediende
en de spijzen verslond. 't Was een erbarmenswaard en schandelijk schouwspel; de
boeren voelden in hun binnenste een verontwaardiging stijgen, die later zou uitbreken,
als zij buiten 't kasteel zouden zijn.
Na het nagerecht stonden de dames op en verlieten de zaal. Zodra zij weg waren
hoorde men achter de deur een uitbarsting van scherp gelach. Weldra verliet de baron
insgelijks de tafel en allen volgden hem in de salon, waar de koffie uitge-schonken
was in kleine kopjes, behalve de schone, zwart-harige jongeling, die achter de dames
verdween. De boeren, tot barstens rood en opgeblazen, de benen stram van 't lange
zitten, en de stap onzeker op 't mollige tapijt, waar hun grove schoenen zich indrukten,
dorsten schier de delicate kopjes van het presenteerblad niet nemen, en bijna allen
weigerden suiker en room, onbekwaam. zich met hun grove vingers van ploegers
ordentelijk te bedienen. De baron zelf ging rond met het kistje sigaren, zijn hoge
gestalte een weinig gebogen, aristocratisch trekbenend van de ene boer naar de andere,
telkens herhalend, met zijn zware stem, die de ook in zijn mond reeds stekende sigaar
nog duisterder maakte: - allons, Vos, pak maar; allons Verhey rook de sigaar; en,
toen het glaasje likeur gelepperd was en men een weinig over de belangen van de
gemeente had gesproken, stonden de pastoor en de
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onderpastoor op om afscheid te nemen.
Dit was steeds het sein van de algemene aftocht. Eén voor één kwamen de boeren
schuw de hand drukken van de baron, die, van zijn kant, langzaam naar het midden
van de salon vooruithinkte, als om hen naar de deur te drijven. Zij die gegroet hadden,
wachtten even in een hoek van de kamer tot de anderen er ook mee klaar waren; en
dan opende de knecht de deur, leidde hen als een kudde door de vestibule, tot op de
stoep.
Verbijsterd door de koude buitenlucht, 't gelaat purper, de ogen waterig van
indigestie, bleven zij er een ogenblik, als verloren, trappelen. Toen daalden zij de
treden af, gingen rond het gazon en de vijver, verdwenen in de lange beukendreef.
Het was vier uur. De zon stond laag op de gezichtseinder, verdwenen achter een
chaos van grijze, roodrandige wolken. In de pijlrechte, majestatische beukenallee
vol bruine bladeren op de grasstroken, die de grintweg voor rijtuigen bezoomden,
stapten de boeren in groep naast elkaar. De secretaris, het puntbuikje vooruit, volgde
hen trager op, met korte schreedjes, begeleid van Remi, die zijn wijdere pas met de
trippeling van zijn meester op maat poogde te stellen. Een uitdrukking van eindeloze
treurigheid versomberde meneer Ongena's goedig aangezicht. Hij sprak niet, maar
nu en dan steeg er een diepe zucht uit zijn beklemde borst. Remi, van zijn kant, stapte
stilzwijgend door, het uitgemergelde gezicht blauwend onder de scherpe wind, de
wijde ogen star vóór zich uit gevestigd op de akelige spoken van zijn verbeelding.
Aan de ingang van het dorp zagen zij de boerenkudde even stilhouden en praten
met een groep dorpelingen, die daar stonden. De lieden reikhalsden nieuwsgierig,
de boeren schenen hun iets zeer interessants te vertellen. Na enkele ogenblikken
zetten zij echter hun weg voort, maar toen meneer Ongena en Remi op hun beurt
voorbij de groep passeerden, weerklonk gelach en dof gemurmel, terwijl vrijpostige
blikken de secretaris in het gezicht aankeken. En toen zij gans voorbij waren,
weergalmde scherp een schaterlach en riep een
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stem, bijna uitdagend:
- Zoed' hij nou toch ne kier genoeg gekregen hên?
Remi's ogen zetten zich wijd verschrikt uit en de secretaris bleef even stilstaan en
keerde half het hoofd om, een diepe verbazing op 't gelaat. Hij opende de mond, als
om een uitlegging te vragen, maar sloot die dadelijk weer dicht, en stapte door, met
zijn gewone uitdrukking van onderworpen neerslachtigheid op het gelaat.
Zij waren om de hoek van een huis rechts ingekeerd, zij kwamen in het dorp terug.
Vóór hen ging steeds de boerenschaar, de nekken rood, de benen krom, de armen
hangend, van tijd tot tijd nog even stilhoudend om aan de nieuwsgierig op hun
drempels verschijnende dorpelingen iets te zeggen. Enkelen schudden soms, als het
ware nijdig spottent, het hoofd, anderen keerden zich nu en dan om, staarden in de
richting van de secretaris en Remit En naarmate deze laatsten verder in het dorp
kwamen, scheen de vrijpostige nieuwsgierigheid van de dorpelingen toe te nemen,
terwijl, achter hun rug, gemurmel en gescherts luider klonken, en een steeds
duidelijker uitdrukking van schimp en minachting op de aangezichten kwam.
- 'k Gelueve, da z'ons uitlachen, zei de secretaris, die bleek geworden was.
Remi, bibberend van koude, gaf slechts een holklinkend, onduidelijk antwoord.
Zij waren op de dorpsplaats gekomen. De boerenschaar had zich in tweeën verdeeld;
een viertal sloegen links in; de anderen volgden de grote dorpsstraat rechts. Vóór de
kerk, aan de splitsing van de twee straten, hield Remi insgelijks stil. Hij moest links
inkeren om naar Meerhem te gaan, terwijl meneer Ongena de andere straat hoefde
te nemen.
Met zijn holle stem, even het hoofd omkerend naar een tiental nieuwsgierigen die
hem en de secretaris gevolgd hadden, nam hij afscheid van zijn meester. Meneer
Ongena gaf hem zijn groet terug, dacht inwendig dat de jongeling er bijzonder slecht
uitzag, zei haastig: - Zo dus, Remi, tot morgen, en liep met korte, vlugge stapjes
heen, meer en meer ontsteld door de toenemende o schudding in 't dorp, zich met
een kloppend hart afvragen waarom de bende, die een ogenblik opzij
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gebleven was, terwijl hij afscheid nam van zijn bediende, hem nu weer gekscherend
achtervolgde. Zijn handen beefden, een zonderlinge flauwte deed zijn schrale beentjes
onder zijn dik lichaam waggelen. Hij had wel kunnen schreien van onverklaarbaar
verdriet; hij besefte steeds minder wat er toch omging, waarom de inwoners sinds
enige tijd toch zulk een hardnekkige hekel aan hem hadden.
Eensklaps, toen hij dichtbij Het Gouden Zulleke was, klonk achter hem een schelle
kreet, die door de ganse straat weergalmde:
- Uithongeroare!
Hij keerde zich om met een snelheid die men van hem niet verwacht zou hebben,
ontwaarde niemand achter zich, dacht even, in de verbijstering van zijn schaamte en
smart, dat men ‘uitgehongerde’ geroepen had, dat men hem verweet niet genoeg
meer te eten te hebben.
Een gloed kleurde zijn wangen, hij zette zijn weg voort, de benen waggelend, de
blik ten gronde. Nauwelijks was hij drie passen ver, toen de kreet opnieuw
weergalmde, luider, woester, boosaardiger:
- Uithongeroare! Uithongeroare!
Een schok hield hem even stil, een tweede schok stuwde hem weer vooruit. Ditmaal
had hij begrepen. Een floers kwam vóór zijn ogen, een ruising gonsde in zijn hoofd,
hij meende nog eens dezelfde woeste kreet te horen en iets als een juichend
handgeklap van goedkeuring langs de huizen;... en toen,... toen besefte hij niet juist
meer wat er nog geschiedde hij maakte een instinctmatige beweging om in 't Gouden
Zulleke te vluchten; deed het niet omdat het hem voorkwam of de baas, de vuisten
op de heupen, hem met een uitdagend-spottende blik de ingang van zijn deur
versperde; liep voort, als in een nachtmerrie, onder het honend gelach der dorpelingen,
geraakte eindelijk, half bewusteloos, thuis.
Hij zakte in de gang tegen de wand, terwijl zijn zuster met een angstkreet naar
hem toesnelde; hij zuchtte met een flauwe stem, terwijl zij hem bij de arm in de
keuken leidde en hem op een stoel deed zitten:
- Adelaïde, nou weet ik wat dat ze in het dorp tegen ons hên; ze zeggen da we
Remi de Joager uithongeren.
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Van toen af ging de neerslachtigheid van de twee oude vrijgezellen tot een soort van
schrik over. Er viel als 't ware een sluier van rouw over hun klein huisje, waar men
geen geluid meer hoorde, waar men geen mens meer in of uit zag gaan. Zij durfden
overdag niet meer buitenkomen; de zuster volbracht haar boodschappen in de
schemering, de broeder ging naar zijn kantoor reeds vóór de dageraad, en wachtte
naar de vroege duisternis van de korte winterdagen om huiswaarts te keren, zich voor
zijn middagmaal tevreden houdend met het een of 't ander dat hij 's morgens meebracht
en op de kachel van het secretariaat verwarmde. Want Remi was op 't kantoor niet
meer verschenen: daags na het diner op 't kasteel had meneer Ongena een brief
ontvangen van Remi's vader, die hem meldde dat zijn zoon plotseling ziek geworden
was, en wellicht vóór ettelijke dagen zijn bezigheid niet zou kunnen hervatten.
Deze brief was bijna een verlichting geweest voor de ellendige secretaris. Hij
begon te beven telkenmale het uur naderde waarop Remi gewoonlijk aankwam. Een
week verliep, Meneer Ongena, verscholen in zijn secretariaat gelijk een nagejaagd
beest in zijn hok, volbracht opnieuw zijn werk alleen, ontving geen hoegenaamde
tijding meer van Remi. De sneeuw, in overvloed gevallen, verdoofde nog de schaarse
geluiden van het stille dorp; en ook de vorst was aangebroken, een scherpe, nijdige
vorst, die de vensterruiten van het secretariaat met rijpbloemen bedekte, en aan
meneer Ongena het leven van de straat verborg. Niemand, trouwens, die er niet
volstrekt moest wezen, kwam nog naar het kantoor door zulk guur weder: de boeren
zaten als begraven in de sneeuw op hun verre hoeven; de burgemeester leed aan
reumatiek op zijn kasteel; en 't scheen of er zelfs geen geboorten noch overlijdens
meer aan te geven waren: van ganse dagen zag de secretaris niemand dan zijn bruut
van een veldwachter, die, misnoegd over allen en alles, met de ronkende kachel
tussen zijn benen op een norse toon het een of ander onbeduidend nieuws zat te
vertellen.
Eens vroeg hij aan de secretaris, zijn woorden met een insolent-uitvorsende blik
begeleidend:
- Moar, à propos, hoe es 't nou mee Remi? Hebt ge gien

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 4

366
nieuws mier van hem?... komt hij hoast terug?
En daar de secretaris, die bezig was met lijnen te trekken op een stuk papier, zonder
het hoofd op te richten, antwoordde dat hij van niets wist dienaangaande:
- Sapristi, voer de lomperd voort, - 'k 'n wist dat dat zulk ne schrikkelijke slikker
was! 't Schijnt dat 't iets schandoaligs es wat dat hij geten hee op den diner van 't
Kastiel!
Meneer Ongena, de blik gevestigd op 't papier, had nogmaals een ontwijkend
antwoord, zonder op te houden langs het liniaal zijn sidderende pen te trekken. Hij
klapte even bezorgd met zijn tong: een inktvlek was op het stuk gevallen, die hij
spoedig met een beetje zand deed opdrogen.
- Enfin, dat es tenminste wat de boeren uit den road verteld hên, voer de
veldwachter voort. - En, voegde hij er met een brutale lach bij, - het schuenste van
al es, dat er hij zijn lief mee kwijt es: Siedje Kneuvels wil van hem nie mier weten:
ze zegt, dat ze gien goeste hee heur dued te moeten wirken veur ne vent die allien
mier voedsel nuedig hee of 'n huele famielde. - Joa, joa, ik geluef 't, ik geluef 't,
antwoordde de secretaris als verdwaasd. En, spijtig met het hoofd schuddend, nam
hij een vers blad papier, zeggend:
- Sacrebleu, 'k hè doar een inktvlek op da stuk gemoakt, zjuust op een ploatse woar
cijfers moeten komen; 'k zal van veuren of aan were moeten beginnen.
De veldwachter dreef het gesprek niet verder door. Hij bleef een poos stilzwijgend,
met de handen op zijn breed van elkander verwijderde knieën vóór de ronkende
kachel gezeten. Na enkele minuten, daar er die dag geen boodschappen te verrichten
waren, stond hij op en vertrok.
Toen verliet de secretaris ook zijn zitplaats aan de hoge lessenaar, naderde tot het
vuur, zakte er op de stoel van de veldwachter neer, en smolt in tranen weg.
Twee dagen later ontving hij van Remi een brief. Zonder te verklaren aan welke
ziekte hij geleden had, liet de jongeman hem weten dat hij volkomen genezen was,
maar nog niet dadelijk op het kantoor terug zou kunnen komen, daar zijn vader nu
ook ziek geworden was, en hij hem tijdelijk vervangen moest in zijn bediening als
koster en organist.
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Meneer Ongena verademde, een weinig opgebeurd. En voor de eerste maal sinds
veertien dagen dorst hij, - hoe schuw en ontsteld nog ook - zich wagen op de straat,
om huiswaarts te gaan middagmalen.
Het was hem een diepe verwondering en een innig zoete verrassing dadelijk vast
te stellen, dat de bejegening van de dorpelingen te zijnen opzichte opnieuw geheel
veranderd was. Men had voor hem geen toornige blikken of geen hoongelach meer
over; eeniecer toonde zich opnieuw vriendelijk en beleefd, men groette hem eerbiedig,
alhoewel toch weer met iets als een zweem van die vrolijk-ondeugende schalksheid,
waarmee men hem bejegend had, de eerste tijden dat Remi bij hem op het kantoor
was. Hij meende bepaald te dromen toen hij, op het ogenblik de sleutel op zijn
huisdeur te steken, zijn oude gezel de ontvanger dwars over de straat naar hem toe
zag komen en hem op de innemendste wijze hoorde zeggen:
- Ha, dag secretoaris;... hoe goat 't mee ou, secretoaris? Hoe komt het dat w'ou
nooit mier zien? Komt ge noar 't Gouden Zulleke niet van den oavond?
Meneer Ongena, ten diepste geschokt, antwoordde werktuiglijk, zonder bijna te
weten wat hij zei, dat het nu goed ging met hem, en dat hij zeker haast wel eens naar
't Gouden Zulleke zou komen, maar dat hij het zo druk had gehad in de laatste tijden.
En toen hij binnen was, moest hij nog eens, doch nu van zalige ontroering - even
tegen de muur van de gang gaan aanleunen, net als hij gedaan had op die
onvergetelijke avond van hoon en schande, toen het volk hem langs de straat had
uitgejouwd. Gans bleek van ontsteltenis verscheen hij in het keukentje, zei tot zijn
zuster, in telkens door zijn hijgen afgebroken woorden:
- Adelaïde;... 't es gedoan... den hoat van 't volk es over... de meinschen saleweren
mij weer... den ontvanger hee mij gevroagd of ik were kome koarten in Het Gouden
Zulleke.
Het was geen hersenschim, geen bedrieglijke illusie. De mensen hadden hem nog,
hadden hem weer lief; men groette hem meer en meer vriendschappelijk, en telkens
nu als hij naar het kantoor ging of ervan terugkeerde, verscheen de baas
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van 't Gouden Zulleke, die destijds uitdagend hem de weg versperd had, op de drempel
van zijn herberg en groette hem diep, met de pet af en een klinkend ‘dag menier de
secretoaris’ als om hem tot verzoening en terugkomst aan te moedigen. Ook de
dokter, die erge spotvogel, was geheel veranderd. Op een morgen bleef hij
vriendelijk-glimlachend in het midden van de straat vóór het venster van 't kantoor
stilstaan, wekte door een gefluit meneer Ongena's aandacht op, riep met luider stem,
in 't Frans, terwijl hij in de richting van Het Gouden Zulleke de hand uitstak: - à ce
soir, secrétaire? Geen uur later was het de beurt van de gepensioneerde schoolmeester,
die insgelijks, alhoewel zonder te spreken met herhaalde hoofdknikken zijn
vriendschap betuigde en een niet twijfelachtig wenkteken maakte naar hun gewone
herberg; en nog diezelfde dag zag hij Siedje Kneuvels in de straat voorbijgaan, die
hem heel liefjes van ver groette, met een ingetogen glimlach van haar mondje en een
straal van dankbaarheid in haar zoete blauwe oogjes.
Alsdan, ondanks de angst en het wantrouwen die nog ietwat in hem overbleven,
kon de secretaris aan de te grote verzoeking toch niet langer weerstand bieden. Daar
was een geheim dat moest opgeklaard worden. Waarom had men hem als een
uithongeraar uitgescholden? Waarom kreeg hij nu de sympathie van de inwoners zo
mild terug? En waarom bovenal nog steeds dat air van vrolijk-ondeugende spotternij,
dat straalde op 't gelaat van al wie hem ontmoette? Een zweem van vrees mengde
zich in zijn vreugde, hij vroeg zich af of hij geen tweede maal het slachtoffer van de
boosaardigheid zou worden. Door zijn zuster, misschien, had hij iets kunnen
vernemen, maar die was sinds enige dagen niet meer uit geweest, thuis gehouden
door een verkoudheid.
Op een avond eindelijk, nadat hij er langdurig met haar over beraadslaagd had,
als gold het een gewichtige onderneming, een verre gevaarlijke reis, begaf hij zich
na het eten, - met wat een schrik en hartgeklop! - naar 't Gouden Zulleke.
Zijn intrede bracht er een sterke sensatie teweeg. De herbergier, die recht stond
achter zijn schenktafel, nam haastig zijn pet af, de rond de kachel zittende dokter,
en de gepensioneerde onderwijzer kregen als een schok en groetten hem met
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een uitstraling van vreugde op het gelaat, terwijl de ontvanger, die naast de wand
aan een tafeltje zat, schielijk van zijn plaats opstond en met een glans van echte
eerlijkheid in de ogen tot meneer Ongena naderde, hem hartelijk de hand drukte en
zei:
- Ha! dat es wel, secretoaris, zet ou, ge zijt welgekomen. De herbergier had hem
reeds een stoel aangeboden, meneer Ongena ging zitten, het aangezicht zeer bleek,
de mond een weinig hijgend, de hand licht bevend. Hij bestelde een glas bier, haalde
zijn pijpje te voorschijn, sprak met een droogslikkende stem, terwijl hij
vreemd-verlegen zijn makkers beurtelings aanstaarde:
- 't Weer es verbeterd, ne woar?... 't 'n Es zue koud nie mier,... 't zal deuien geluef
ik...
De anderen waren van hun eerste verrassing ietwat bijgekomen. Zij wrongen zich
schuin op hun stoelen, die kraakten; zij herhaalden zich verward, als wisten zij nog
niet juist wat gezegd of gedaan:
- Joa joa, 't weer es vele verzacht, 't es den deui, er valt niet aan te twijfelen, 't es
den deui.
Een korte stilte. De herbergier had het bestelde glas bier gebracht aan de secretaris,
die even een weinig dronk, met zijn bevende hand het glas aan zijn lippen houdend.
De dokter, een kloeke vijfenveertigjarige kerel met een gladgeschoren gelaat, die
tegenover hem zat, de rechterarm leunend op de roetjes van de kachel, bekeek hem
tersluiks door zijn gouden bril, en een onnaspeurlijk glimlachje blonk in de diepte
van zijn ogen en vertrok lichtkens de hoeken van zijn lippen. Hij wrong zich nog
eens op zijn stoel, keek meneer Ongena frank-vriendelijk in het aangezicht aan, vroeg
hem aanmoedigend:
- Willen we'n buemke koarten, secretoaris?
Meneer Ongena stemde toe. Dadelijk stonden zij allen op en gingen plaatsnemen
rond een langwerpig-vierkant tafeltje, dat de herbergier spoedig bedekte met een
tapijtje, waarop een lei, een stuk krijt en een pak kaarten lag.
Kalm, deftig, ernstig, als had er nooit tussen hen de minste oorzaak tot onenigheid
bestaan, speelden zij een partijtje. Van tijd tot tijd zegden zij een paar woorden,
lachten eens
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even om het een of 't ander onvoorzien toeval van het spel. De goede oude camaraderie
van vroeger scheen zich spoedig te herstellen; een toon van opgeruimde
vertrouwelijkheid begon van lieverlede het gesprek te verlevendigen.
En toch bleef er een vreemde verlegenheid, die allen voelden, over hen zweven.
Hun opgeruimdheid had iets gemaakts, zij bedreven ongewone mis; repen in 't spel,
vooral de secretaris, wiens hart voortdurend hamerde, bij de gedachte van dat
zonderling mysterie, dat hij nog steeds niet kende. Hij had als partner in het spel de
tegenover hem gezeten dokter; en telkenmale hij de ogen opsloeg, ontmoette hij
diens blik, waarin het diepe, schalks-ondeugende vlammetje steeds schitterde, en
bemerkte hij de nauwelijks bespeurlijke weg-krimping van de hoekjes van zijn lippen,
die zich met wils-kracht schenen te sluiten op iets dat hem volstrekt van het hart
wilde.
Weldra werd dit onuitgesproken iets een echte kleine marteling, een soort van
beklemdheid die zwaar op aller gemoed drukte. Allen voelden instinctmatig dat het
niet mogelijk was zo maar abrupt de onderbroken vriendschapsbetrekkingen weer
aan te knopen, dat een explicatie onontbeerlijk, onvermijdbaar was. Eenstemmig, na
een tweede partij, legden allen hun kaarten neer, en verwijderden zij zich een weinig
van het tafeltje, zonder lust om voort te spelen.
En eensklaps kon de dokter het niet langer uithouden. Zijn ogen blonken scherper
achter zijn gouden bril, zijn lippen ontsloten zich in een niet langer te bedwingen
glimlach, en met een trage stem sprak hij:
- Sapristi, secretoaris, w'hên ou allemoal... allemoal... - hij begon schielijk met
zijn woorden te haperen, werd een weinig rood, voer toch eindelijk voort, half lachend,
half ernstig - W'hên ou allemoal veur ne sloeber aanzien,... maar nou,... nou moet ik
toch bekennen da w' ongelijk hadden, en gelueven da ge veel verdriet gehad hèt mee
ouwe commies. De secretaris, hevig ontsteld, was opnieuw zeer bleek geworden.
Een wijl keek hij de dokter aan met een bijna smekend oog, en stamerde daarna met
doffe stem, de blik beschaamd op de grond gevestigd:
- Joa,... ik weet van niets,... ik heb er nooit iets van begre-
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pen... Wat was da nou toch eigenlijk? Wa hoad-ie-hij?
Hij richtte 't hoofd op, ontwaarde nogmaals, op het gelaat van de dokter en zijn
beide makkers, de vreemde, raadselachtige glimlach, sloeg weer de blik ten gronde,
herhaalde, met zijn bevende, smekende stem:
- Wa was da, dokteur...? Wa hoad-ie-hij...? 'k 'n Verstoa d'r niets van...
De dokter had al zijn schertsend aplomb teruggekregen en staarde de ontstelde
secretaris met zijn schalks-lachende ogen aan, door de ook stil-lachende gezichten
van de ontvanger en de gepensioneerde schoolmeester aangemoedigd, om de kleine
foltering van meneer Ongena nog een weinig te doen duren. Langzaam,
achteroverhellend op zijn stoel en met half toegeknepen ogen zijn sigaar savourerend,
antwoordde hij: - Joa, joa, secretoaris, nou da 'k d' uerzoak ken, begrijp ik datte gij
en ou zuster veel verdriet gehad hèt om wille van Remi... Ge weet, ne woar, dat hij
ziek geweest hee en da 'k zijnen dokteur was?
De secretaris, wanhopig zuchtend, gaf geen antwoord meer. Hij richtte weer het
hoofd op, wendde het in de richting van de portaaldeur, als om te vluchten. Een
laatste maal nog hield hij zijn bedroefde blik op de spottende dokter gevestigd, een
laatste maal, bijna met tranen in de ogen en snikken in de stem, drong hij aan:
- Moar wa hoad hij toch, dokteur?... wa was 't? Zeg het mij...
- Wát dat 't was, hé...? herhaalde de spotvogel ondeugend... Nog een minuut lang
vergastte hij zich op het ontdaan gezicht van de ongelukkige secretaris; en toen,
lachend vooroverbuigend, met een trage, helder-gescandeerde stem:
- Toenia Solium, was 't, anders genoemd... ne lintwurm! 't Was of de arme secretaris
een oorveeg kreeg. Gapend, met wijd-verbaasde en verschrikte ogen, bleef hij de
dokter een ogenblik stom en roerloos aanstaren. Hij stamerde enige verwarde woorden,
kon alleen duidelijk zeggen: - en doarom was 't dat hij zue schrikkelijk veel voedsel
nuedig had?... sloeg weer als vernield de blik ten gronde. Tot tweemaal toe maakte
hij een beweging om op te staan en te vertrekken, doch bleef telkens weer zitten.
Toen streek hij zuchtend zijn
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bevende hand over 't voorhoofd, en, heel stil, heel zachtweemoedig-ernstig onder de
spotlach van zijn kameraden; in woorden, die hem schier niet van de lippen wilden:
- Da we wij rijke meinschen woaren, zei hij, - dat 'n hoa ons nie keune schelen;
moar we 'n zijn nie rijke, we 'n hên moar zjuust genoeg om stillekes te leven en iets
veur onzen ouën dag te spoaren. W'hên al gedoan veur hem da we kosten, moar had
't azue nog langer moeten blijven duren we woaren gereineweerd. We'n dorsten zelve
nie mier eten. W'hên veel verdriet g'had; moar nou es 't God zij geloofd toch gedoan.
Nou ben ik, God zij geloofd, uek genezen en zal nog wel 'n puesken mijn wirk alliene
keunen doen.
Twee maanden later ontving meneer Ongena opnieuw een brief van zijn vroegere
bediende. Remi liet hem weten, dat hij genoodzaakt was zijn ambt van schrijver op
het secretariaat bepaald neer te leggen, daar de kerkraad van Meerhem hem aangeduid
had als opvolger van zijn vader, die te oud werd en te ziekelijk was om nog zijn
bediening als koster en organist op voldoende wijze te kunnen uitoefenen. Binnenkort,
voegde hij erbij, zou hij echter zijn gewezen meester eens komen bezoeken, naar
aanleiding van een zaak, die voor hem nogal belangrijk was.
Op zekere namiddag, toen de secretaris na zijn dutje naar 't kantoor terugging, zag
hij in de straat een flinke jongeling met vaste stap en glimlachend gelaat hem tegemoet
komen. Het duurde enige ogenblikken alvorens hij hem herkende. Het was Remi,
Remi genezen van zijn akelige kwaal, Remi zonder puisten in het aangezicht en
zonder uitdrukking van wanhoop in de ogen; een flinke, vreugdestralende Remi, die
hem, in naam van Siedje Kneuvels, de nodige stukken kwam vragen tot het voltrekken
van hun aanstaand huwelijk.
Verbaasd, twijfelend aan wat hij zag met eigen ogen, staarde de secretaris de niet
meer herkenbare Remi van vroeger aan. Hij wenste hem geluk, leidde hem op 't
secretariaat, deed hem zelf de voor zijn meisje vereiste bescheiden uit de registers
copiëren. Toen gingen zij samen naar 't Gouden Zulleke, waar de secretaris, gans
ontroerd, hem met een glaasje likeur trakteerde. En zonder rechtstreeks van het zo
treurig verle-
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dene te gewagen, drukte hij hem warm de hand tot afscheid, en zegde hem hoe innig
hij tevreden was, dat alles toch in 't best zou eindigen.
Een laatste maal keek hij hem langs de straat met ontroerde bewondering na; en
toen begaf hij zich weer naar huis, trippelend op zijn korte beentjes, de glimlach van
de vrede op 't gelaat, gelukkig om de blijde tijding, die hij aan zijn goede zuster
mocht gaan mededelen.
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Een womanhater
Er was, onder de passagiers van de grote stoomboot die ons naar New-York voerde,
een Amerikaanse miss van een merkwaardige schoonheid. Lang en slank, en toch
niet té lang opgeschoten, - wat dikwijls het gebrek is van de Amerikaanse meisjes;
- het ganse lichaam wonderbaar harmonieus in zijn verhoudingen, het aangezicht
misschien een weinigje te rond, maar zó fris van kleur, bezield met zulke schone,
heldere, effen lichtbruine ogen, en omgeven van een weelderige, lichtkroezend
rechtopstaande vacht van rosbruin goud, echte Titiaankleurige haren, de prachtigste
die ik ooit bewonderd heb. Zij wekte onweerstaanbaar ieders aandacht op en ontroerde
de ziel als een schier goddelijke verschijning.
Wij hadden de passagierslijst geraadpleegd om te weten hoe zij heette en vanwaar
zij was. Doch haar naam - Gertrude Howard - ofschoon gedistingeerd, scheen ons
nog haar onwaardig; en daar zij van Memphis, in Tennessee, was, noemden wij haar
onder ons ‘La Belle Memphis’.
Wij, dat was de scheepsdokter en ik. Elke dag, aan het diner, presideerde hij de
tweede tafel, (de kapitein troonde aan de eerste) en zij zat aan zijn rechterzijde, op
de sofa, onder een der ronde venstertjes, terwijl ik mijn plaats had aan zijn linkerhand,
op een der groen-fluwelen, aan de zoldering vastgeschroefde zetels, juist tegenover
haar.
Wij waren oude vrienden. Telkenmale mij zulks mogelijk was, vertrok ik naar
Amerika of kwam ik naar Europa terug met het schip waarop hij zijn bediening had.
Hij had ongeveer mijn ouderdom, wij kenden reeds elkaar van op de schoolbanken.
Zijn geest evenals zijn uiterlijk, getuigden van een ietwat treurig, afgetrokken karakter;
en meermaals had ik opgemerkt, dat hij, in tegenstelling met hetgeen de
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scheepsdokters gewoonlijk doen, er zich nimmer mee bezighield bij de passagiersters
de hoffelijke en galante uit te hangen. Hij vluchtte ze, integendeel, uit instinctieve
schuwheid; zij scheen er een schrik en een afkeer van te hebben; hij verdiende heel
zeker enigszins de spottende, misprijzende benaming, die de reizigsters, niet zonder
een zweem van spijtigheid, gewoon waren hem toe te passen: een ‘womanhater’.
Och, een womanhater te zijn belet niet dat men ook verliefd kan worden; en 't is iets
vreselijks, een womanhater die verliefd is! Het kuras van stuursheid en verwijdering,
waarmee zulke lieden zich tegen de verleidingskracht van de vrouwen pantseren,
wordt dan eensklaps gans zwak en doorschijnend: men ziet er dwars door de naïefheid
en de onervarenheid van een kinderhart.
Zo ging het met mijn arme vriend. Ik kon, - stomme doch belangstellende
waarnemer - zijn doorgaans nors gelaat van lieverlede onder de blik van zijn prachtige
burin als onder de koestering van een zonnestraal zich zien ontfronsen en ontluiken;
de stalen banden die zijn hart beschermden beurtelings los raken en vallen; dat hart
zich eindelijk ongeveinsd vertonen, zo blo en nuchter als 't maar kon, almachtig
aangelokt tot de verleidende, gevaarlijke betovering. De heldere ogen van de schone
‘Memphis’ waren als twee glanzende zonnen, als twee vuren van opperste vervoering
en genot, waarin zich zijn ziel weerspiegelde, waaraan zijn hart zich warmde en
verbrandde; haarr stem was het almachtig lied, de innigdiepe rhythmus van zijn
opperste ideaal. Voor een niets soms, voor een woord dat zij tot hem richtte, voor
een blik, die zij op hem gevestigd hield, zag ik hem bleek worden en beven, geschokt
tot in de diepste vezels van zijn ziel. Men voelde in hem een grenzeloze liefde, een
van die stomme en stugge aanbiddingen, die een man bekwaam maken tot alles, tot
de grootste en subliemste daden, als tot de onredelijkste en de ongerijmdste.
Dit wist en voelde zij zeker wel, de schone Memphis, doch zij vergde van hem noch
heldendaad noch onzin. Zij had genoeg
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aan zijn ootmoedige adoratie, aan zijn slaafse knieling voor haar triomfante en serene
almacht van volkomen geëmancipeerd Amerikaans jong meisje. Haar manieren met
hem waren dezelfde als met mij en met de andere passagiers, die zij kende; alleen
haar ogen, haar ongeëvenaarde schone ogen en haar goddelijke glimlach zegden hem
soms even duidelijk dat zij begreep wat in hem omging en dat zij er gestreeld door
was. Maar nooit, nooit, - dat zag ik wel - had haar blik die tederheid, die zoetheid,
die bijna smekende streling van onderworpenheid, waardoor een vrouw zwijgend
bekent dat zij ook liefheeft.
Maakte hij zich: illusies dienaangaande?... Ik weet het niet, doch ik denk neen. Ik
geloof wel dat hij haar veel te hoog boven zich voelde, ongenaakbaar voor hem door
haar schoonheid en haar rijkdom en dat hij bovenmenselijke pogingen inspande om
zich door de bekoring niet te laten meeslepen, en integendeel met al de helderheid
en al de kracht van zijn verstand tegen zijn overweldigend-tirannieke drift te reageren.
Zij vertelde ons dat zij dè ganse zomer Europa doorgereisd had, bezoekend de
ateliers van vermaarde schilders, onder wier leiding zij haar amateurstalent ontwikkeld
had. Nu keerde zij tot het huis van haar ouders, grote Memphische nijveraars, terug;
maar de volgende zomer hoopte zij wel nogmaals Europa, waarvan zij dol veel hield,
voor lange maanden te bezoeken. Intussen zou zij toch aangenaam de winter in
Amerika doorbrengen. In de kring waar zij leefde waren het toch elke dag recepties,
diners, concerten, bals. Haar vader had beloofd gedurende een maand met haar, te
New-York te verblijven; daarna zou ze met haar moeder en haar jongere zuster voor
zes of zeven weken naar Jacksonville, in Florida, gaan. Het kon ook best gebeuren
dat zij allen samen een reisje maakten in Colorado en Nebraska, waar zij vrienden
en verwanten hadden.
Arme vriend, arme verliefde womanhater, wat moest het hem doen lijden toen hij
haar dat al hoorde vertellen! Gedurende die tijd zou hij geslingerd worden heen en
weer over de Oceaan, geslingerd met de 's winters schaarse passagiers van zijn
reusachtig schip, gelijk de schietspoel, van een weefge-
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touw, van 't ene vasteland naar 't andere, zonder andere afleiding aan zijn sombere
gedachten en zijn treurig leven, dan de omringende grijze chaotische zee onder haar
grijze chaotische hemelboog. Hoe vaak, als de razende wind, met een geluid als van
duizenden gefolterde mensenstemmen, zou huilen en fluiten door de trillende touwen;
hoe vaak, als de stormende zee zou donderen tegen de flanken van het slingerend
schip en zwepen in een waterhoos over het krakend dek, o, hoe vaak zou het
betoverend visioen van de prachtige jonge vrouw, van de schone verzwonden illusie
van het gevoelde en bijna bezeten geluk, alsdan niet kwellend vóór hem oprijzen!...
Maar, hoe inniger troeblant en kwellend moesten nog die rouw en spijt niet worden,
na dat onverwachte incident, dat op het einde van de reis plaatsgreep!
't Was daags voor de aankomst te New-York. Het had de ganse morgen geregend,
een fijne grijze regen, treurige voorsmaak van de lange, treurige winterovertochten.
En wij zaten samen in de ‘smoking-room’, onder het lepperen van een cocktail, toen
de gestalte van de ‘stewardess’ in wit kapje en wit voorschoot, op de drempel van
de open deur verscheen, verduisterend het lage, reeds ietwat somberige plekje. Zij
ontwaarde de dokter, die opstond, begrijpend dat zij hem kwam halen; en halfluid,
in vlugge woorden, deelde zij hem mede, dat een dame, door zich op het slibberig
dek te wagen, in een val haar linkerknie bezeerd had en zijn hulp verlangde. De
passagierster heette miss Gertrude Howard, kajuit 223. Het was als kreeg de arme
dokter een oorveeg, toen de stewardess die naam uitsprak. Hij schrikte half om, de
beide armen wijd open en het hoofd schuddend, als om zijn hulp te weigeren, in een
gebaar van opperste onthutstheid en verwildering; maar schielijk, zijn onzin bewust
bij het stomverbaasd gelaat van de stewardess, die hem met ronde ogen aanstaarde,
gaf hij in schorre woorden zijn toestemming en nam, zonder zijn cocktail te ledigen,
uit een van de schaaltjes die bestendig in de rookkamer op tafel staan, een brokje
gedroogde oranjeschil, die hij koortsachtig begon te knabbelen, opdat het mooie
meisje niet zou kunnen ruiken dat hij
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likeur gedronken had. Hij was bleek als een linnen, zo vreselijk bleek en ontsteld dat
mij de moed ontbrak de ietwat schalkse felicitatie, die mij op de tong kittelde, te
uiten. Met enkele geworgde afscheidswoorden volgde hij de stewardess uit de
rookkamer.
Ik zelf voelde mij enigszins ontroerd; enigszins schalks-ondeugend, en toch waarlijk,
ontroerd. In verbeelding volgde ik de dokter en de stewardess in de kajuit van ‘La
belle Memphis’ en woonde ik de scène bij, die er zou gebeuren. En vooreerst, bij
intuïtie voelde ik dat het accident niets was, volstrekt niets ernstigs. De kneuzing
boezemde mij hoegenaamd geen belangstelling noch medelijden in, ik zag ze niet,
ik zag en voelde enkel de vreemde, tevens diep-troeblante en schier gekke zijde van
het avontuur: het prachtige meisje gedwongen haar kneuzing te laten zien, de verliefde
dokter gedwongen ze te examineren, te verbinden; en, koel rechtstaand naast hen
beiden, de stewardess, wier tegenwoordigheid de convenancen moest redden. Ik zag
mij, ik stelde mij in de plaats van de dokter; ik voelde zijn ontzetting, zijn hartgeklop,
zijn onzeglijke emotie. Het kwam me voor dat alles om hem heen moest weifelen,
dat hij moest als het ware verblind en zwijmend zijn, dat hij niet meer moest weten
wat hij zegde, wat hij deed. En, in weerwil van mijzelf, door een wondere anomalie,
met een halsstarrige en domme obsessie, steeg een innig lachje op mijn lippen, terwijl
ik onophoudend, halfluid, domweg, zonder begrijpelijke oorzaak herhaalde:
- O, die arme dokter!... die arme, arme dokter!...
Ik werd aldra bekropen door een soort van onrust, alsof een onbekend ongeluk
zou voorvallen, alsof het bezig was met te gebeuren. Ik werd gejaagd, koortsachtig,
na enkele stonden verliet ik zelf de rookkamer en daalde zonder noodzakelijkheid
in mijn kajuit, met de hoop, met de behoefte de dokter te ontmoeten. Ik zou wel veel
gegeven hebben voor enig aannemelijk voorwendsel om eens even in de gang voorbij
kajuit 223 te passeren; maar ik had er geen, ik had volstrekt niets te verrichten langs
gene zijde van het schip en ik huiverde om er mij zonder doel te wagen. Ik eindigde
met op het dek terug te klimmen, ten prooi aan een echte angst, die nog verergerde,
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naarmate de tijd vervloog. Waar mocht de dokter toch zo lang verblijven?... Wat
gebeurde er?... wat was er toch gebeurd?... In mijn overgeprikkelde verbeeldingskracht
stelde ik mij ongerijmde gebeurtenissen voor; het zou mij niet verwonderd hebben
ware er iets ongehoords, iets onverwacht-consternerends voorgevallen.
Ik zag hem eerst terug op het diner, het laatste diner, dat wij gezamenlijk op dat schip
zouden gebruiken, alvorens van elkaar te New-York te scheiden. Blijkbaar had hij
mij de ganse namiddag gevlucht om mij geen uitleggingen te moeten geven; en zijn
verbleekt gelaat was nu ook ondoordringbaar, terwijl hij, als naar gewoonte ernstig
en stilzwijgend naast ‘La belle Memphis’ zat, die, gans opgewekt en geprikkeld, in
haar geruste schaamteloosheid van geëmancipeerde Amerikaanse, aan de hele tafel
haar geval vertelde, en de heerlijke wijze roemde, waarop de dokter haar verzorgd
had. Zij scheen gans fier dat het aldus gebeurd was, en nu betuigde zij hem een
gemarkeerde preferentie, die door al de disgenoten met glimlachjes van
nieuwsgierigheid en belangstelling waargenomen werd. Bij het nagerecht, onder het
kraken van amandels, had ze zelfs een philippine met hem, om wie het langst zou
antwoorden, zonder de woorden ‘yes’ en ‘no’ in het gesprek te bezigen. En daar hij,
verstrooid en ontsteld, schier dadelijk verloor, eiste zij juichend, dat hij de aan zijn
nederlaag verbonden indemniteit, door een bezoek aan haar, in het huis van haar
ouders, te Memphis, zou vergoeden...
Ik moet bekennen dat ik tamelijk perplex geworden was!... Die Amerikaanse
juffrouwen hebben vaak zulke rare invallen, en ik vraagde mij af of de schone
Memphis soms niet zeer ernstig op mijn vriend haar devoluut geworpen had. Mijn
verbazing vergrootte nog aanzienlijk toen ik, na het diner, in een fauteuil, op 't dek,
mijn sigaar rokend, hen arm in arm zag wandelen, steeds heen en weer arm in arm,
midden van de andere heen en weer wandelende passagiers, in de verzachte
avondschemering: hij, fiks en stijf, een militair voorkomen in zijn donkerblauwe,
goudgegalonneerde jas en pet; zij, delicieus elegant in haar klein ottervellen hoedje
en haar lange donkere pelsrok, waarvan de panden strelend tegen zijn be-
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nen aanwapperden, telkenmale als zij zich omkeerden, in de richting van de wind.
Zij praatte met een vertrouwelijke opgewektheid, de gestalte, als in een vleiing,
licht-schuin naar hem neigend, en telkens zij voorbij de ronde venstertjes van de
verlichte kajuiten passeerden, zag ik, als in een kort weerlicht, haar schone ogen met
een ongewone luister glinsteren en gouden stralen door haar prachtige Titiaanrosse
haren schieten. De lucht was weer heel kalm en zacht geworden; het toverachtig
verlichte schip, vol gonzende geluiden, zweefde als in een feeërie over de lumineuze
zee, die met een stil gezang van heimvolle bespiegeling tegen zijn sombere flanken
aankabbelde.
Die avond had ik geen gelegenheid meer met mijn vriend enig gesprek te voeren, en
de volgende morgen, inliet gejoel van de aankomst te New-York, nog veel minder.
Honderden mensen wachtten er op de kade, roepend en juichend, wuivend met
vlaggetjes en zakdoeken,; en ternauwernood had ik de kansmet grote moeite tot hem
door te dringen en even vluchtig zijn hand te drukken, in het geharrewar van de
landverhuizers, die één voor één moesten ontschepen, onder zijn inspectie.
Zo gaat het ook altijd op die verre zeereizen...! Men heeft dagen achtereen een
gans speciaal leven geleefd, men is geweest een klein wereldje apart, zonder nog
enige betrekking en bijna zonder nog enige kommer aangaande de wijde, omringende
wereld, die men pas heeft verlaten; men heeft geleerd elkaar te kennen, te kennen
langs de louter goede zijde, in een vertrouwelijke omgang, in een coudoiement van
elke stond; men heeft intiem met elkander gesproken, samen zoveel schone plannen
gemaakt, beloofd zich te schrijven, zich terug te zien en zich nooit te vergeten; en
nauwelijks is het schip aan wal of men kent elkander schier niet meer; men heeft
nauwelijks de tijd zich haastig de hand te drukken onder het wisselen van een
verstrooid adieu, zo bruusk en tiranniek is die heroverweldiging van het reële leven...
Eerst, na lange maanden, tijdens een kort verblijf te New-York, zag ik hem toevallig
weer, in de weinige uren die
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verstreken tussen mijn aankomst per trein en de terugtocht van zijn steamer naar
Europa...
Ik vond hem enigszins veranderd, verouderd, vermagerd, scheen het mij. Opnieuw
kwam hij mij voor als gepantserd in het kuras van stugheid en verwijdering, die de
stralende schoonheid van miss Howard destijds doorboord had. En, ofschoon ik
vermoedde de vinger op een nog bloedende kwetsuur te drukken, toch kon ik mij
niet weerhouden, hem nog van de vervlogen herinneringen, van ‘La belle Memphis’
te spreken.
Hij werd terstond een weinig rood en een uitdrukking van diepe droefheid en van
spijt bedekte zijn gelaatstrekken. Hij draalde even voor het antwoord; toen sprak hij
met een flauwe hoofdschudding en een bitter lachje:
- God!... wat was ik dom...!
- Gij hadt haar dan wel innig lief? vroeg ik ernstig.
- O, innig, innig...! Hoe dom, nietwaar? herhaalde hij, met zijn genavreerd lachje.
- En zij... zij deelde uw gevoelens niet...? Haar genegenheid voor u, was slechts
veinzerij,... koketterie...? Gij zijt naar Memphis niet geweest...?
Hij bloosde sterker, en, na een lange aarzeling, met een gedwongen stem:
- Jawel,... ik ben er toch geweest...! Daar ze mij nogmaals, bij het afscheidnemen
op de boot, met een warme handdruk en een glimlach, o, een hemelse glimlach van
haar schone ogen, herhaalde, dat ik haar die visite schuldig was voor mijn verloren
philippine, ben ik er, zes weken later, heengetogen, in het tijdsverloop tussen de
aankomst en het vertrek van de boot. Eerst, alvorens die reis te ondernemen - want
't is een echte reis: drie dagen en drie nachten spoor - was ik van zins haar mijn
bezoek per brief aan te kondigen, opdat ik zeker zou zijn haar thuis te vinden. Maar
ik heb het niet durven doen. Ik ben zo maar vertrokken, met een mooi boeket, als
cadeau voor mijn verloren philippine.
- Toen ik daar aankwam stond ik voor een gesloten deur. Allen waren vertrokken,
sinds drie dagen slechts vertrokken naar Jacksonville, waar zij het winterseizoen
zouden doorbrengen. Ah! mon cher, nooit heb ik een impressie van
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heimwee en ongastvrijheid gevoeld, als gedurende die halve dag, die ik in Memphis
heb gesleten! Nooit, nooit heb ik gevoeld als dáár, langsheen die eindeloze rechte
straten met hun sombere, hoge huizen, en hun volksdrom waar mij geen ziel bekend
was, een zo overweldigend-wanhopende sensatie van eenzaamheid en van
verlatenheid. En 't is ook dáár, vóór dat heerlijk, maar zo koud, zo hoogmoedig-koud
gesloten huis van de schone Memphis - een echte vorstelijke woon, omringd van een
prachtige tuin, langs de weelderigste boulevard van de stad - dáár, dat ik al mijn
domheid ben bewust geworden, een ogenblik ernstig te hebben kunnen denken, dat
zulk een prinses als zij, de vrouw zou worden van een arme scheepsdokter. Enfin,
'k heb met een briefje mijn boeket naar Jacksonville gezonden en ik ben vertrokken.
Toen ik, de volgende reis, in New-York terugkwam, wachtte er mij dit antwoord:
Met een licht bevende hand had de dokter zijn donkerblauwe, goudgegalonneerde
uniformjas geopend, en, uit een zwarte portefeuille, haalde bij een gesatineerd mauve
omslagje, waarin, gevlekt door dat lelijk, grof en bijna onleesbaar gekrabbel, dat het
gewoon geschrift van de Engelse en Amerikaanse meisjes is, het volgend briefje
stak:
Jacksonville 27th November 189...
My dear doctor,
I was so very pleased to receive your beautiful bouquet but I think it 's a real pity
that we had just started for the South and did not have the pleasure of seeing you in
our home.
I have been painting a great deal since I am here, I think the sea is really so splendid
along this shore. I wonder how the dreadful Atlantic is now: very gray and sad, I
guess, but one gets accustomed to it and I believe this is the case with you. Is n't it
too bad that you could not spare the time to bring me your bouquet, here in Florida!
You know this is the land of flowers and every day the hotel is filled with them. Last
night we had such a beautiful ball at a friends house. We stayed there till half past
one, and, when we came back to the hotel,
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the moon was shining so beautifully over the gulf. Why, I believe this is the land
where every one must enjoy life.
Excuse me, dear doctor, mamma calls me and I must make haste to dress for a
dinner. To-morrow I have to start on horseback for a long ride in the country with a
girl-friend and two gentlemen. I am not sure I shall get through all right; it's more
than two years since I went on horseback. Do you like riding?
Well, dear doctor, good bye now, I trust you will have a nice voyage this time and
hope we shall meet again some day. With very kindest wishes, I remain,
Your affectionate friend
GERTRUDE HOWARD.
Met zijn steeds een weinig bevende hand nam hij de brief terug toen ik gelezen
had, en verborg die weer in zijn portefeuille, terwijl hij nog eens, op een toon van
weemoedige bitterheid, herhaalde:
- Hoe dom, hè...? hoe kan men toch zo dom zijn?
Ik ook glimlachte flauwtjes, met een trage, onttoverde hoofdschudding. En, na
enkele stonden denken, kon ik niet laten te antwoorden, op een ietwat persiflerende
toon:
- Het kan zijn dat ‘La belle Memphis’ een merkwaardig talent van schilderes bezit,
maar zeker is het, dat haar epistolair talent de schim van Madame de Sévigné niet
zal doen verbleken.
- O, voer hij treurig voort, als had hij mijn opmerking niet gehoord; - ‘à quelque
chose malheur est bon’, zegt. het spreekwoord, en ik ondervind dat dit een grote
waarheid is. Wat mij betreft, ik zal tenminste uit mijn ongeval een voortreffelijke
les geput hebben. Geloof wel dat men mij er geen tweede maal zal aan vangen.
Hij zweeg een ogenblik, en dan, het hoofd gebogen, de wenkbrauwen gefronst,
de geest geconcentreerd in zijn teruggetrokken houding van gepantserde womanhater,
met een bij hem gans. buitengewone volubiliteit:
- Mon cher, voer hij voort, - het leven aan boord is het anormaalste, het
onnatuurlijkste en wandrochtelijkste iets,
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dat op de wereld bestaat. Of, liever, 't is misschien ons geciviliseerde leven, met al
zijn modes en conventies, dat onnatuurlijk en wandrochtelijk is. Enfin, hoe men het
ook noeme, stellig toch is het dat de mensen zich op een lange zeetocht volkomen
verschillend tonen van wat zij zijn in hun gewone leven. Daar de omgevende wereld
er om zo te zeggen niet meer bestaat, daar zij elkaar doorgaans niet kennen, en
wellicht elkaar nooit zullen weerzien, zijn er ook geen conventies, geen vrees voor
het ‘qu'en dira-t-on’ meer. Gedurende acht of tien dagen laat men zich maar gans
vrij, en, instinctmatig, als het ware, over aan allerlei dingen, die men in 't gewone
leven nooit zou durven wagen. En 't is verrukkend, 't is delicieus, op voorwaarde dat
men het maar niet ernstig opneme. Dáár is het groot gevaar en 't grote onheil. Te
denken dat die mensen waarlijk zijn zoals ze zich in dat buitengewoon, anormaal
zeeleven vertonen, dat is zoveel als 't masker te nemen voor het gelaat, de gekke
uitgelatenheid van een carnaval voor de natuurlijke uiting van gewone gevoelens.
Om van zulk een levenswijze te genieten moet men gestadig op zijn hoede zijn, aan
niets geloven, door geen bekoring, hoe rein, en schoon, en machtig ook, zich laten
meeslepen. Men moet sceptiek zijn, sceptiek in alles, sceptique à mort. Anders, zodra
het schip aan wal komt en de passagiers tot hun natuurlijk element en hun gewone
levenskring terugkeren, treft u de werkèlijkheid gelijk een mokerslag. De wijsheid,
de enige, uitsluitende wijsheid aan boord, bestaat in schaamteloos, cynisch al de
genoegens waar te nemen die men er maar kan vinden, zonder zich ernstig aan een
enkel te verslaven, zonder als ernstig op te vatten om het even wat er omgaat. De
liefde, b.v., dat opperst-machtig en edel menselijk vermogen, mag nooit, hoe
innig-diep zij ook gevoeld zij, hoe innig men elkander een wijl heeft liefgehad en
toebehoord, op zee als iets gewichtigers beschouwd worden, dan als een banale flirt...
't Is wat ik sinds mijn ongeval praktizeer en wat mij getroost heeft...
Arme scepticus!... arme, verbitterde womanhater...! Zes maanden later, gelijk ik in
de wachtzaal van een der New-Yorkse spoorhallen kwam, om de trein voor Chicago
te
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nemen, stonden wij plotseling tegenover elkander! Hij was op 't punt de wachtzaal
te verlaten, een reiszak, waarop een rood hotelplakkaat schitterde, aan de hand. Hij
bloosde sterk toen hij mij zag en had een onvrijwillige beweging schuins, als om te
vluchten. Ontroerd drukte ik hem de hand, zonder de wreedaardige moed te hebben
hem te vragen vanwaar hij kwam. Het rond rood aanhechtbriefje met witte letters op
zijn valies, verkondigde dat maar al te welsprekend.
Helaas...! de tentatie was nog eens te sterk geweest...! Tussen de aankomst en het
vertrek van zijn schip was hij daar nogmaals heen gestoomd, had hij niet kunnen
weerstaan aan de almachtige begeerte nog eens ‘La belle Memphis’ terug te zien.
Had hij ze nu toch weer gezien...! had hij ze niet gezien...? ik durfde het niet vragen,
hij zag er zo treurig, zo neerslachtig uit...
Wij drukten opnieuw elkanders hand en namen zwijgend afscheid, met een
weemoedige blik van bevangen vriendschap, beiden gans vreemd ontroerd en
ontstemd.
Sinds heb ik hem niet meer ontmoet, van hem niet meer gehoord. Maar toevallig
heb ik van anderen vernomen dat ‘La belle Memphis’ kort daarop getrouwd was met
een schatrijke Amerikaan en nu te New-York een prinselijk hotel bewoont...
Arme vriend...! arme verliefde womanhater...!
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Gelukkig
Mevrouw had geweigerd...
Eerst met hardheid, met een air van diepbeledigd-en-vertoornd-zijn, terwijl ze 't
meisje, die zo nederig haar bedeesde aanvraag uitbracht, van de voeten tot het hoofd
als in minachting opnam; dan even kalmer, maar niet minder vast in haar besluit,
haar weigering verbloemend onder een aansporing tot plichtbetrachten; schielijk
bang, bij de in tranen uitbarstende droefheid van de min, dat het kon slecht zijn voor
haar melk. Zij gaf haar zelfs een vage belofte tot troost men zou er allen samen eens
heengaan, eens op een mooie dag, in open rijtuig, met meneer en met baby; en, terwijl
zij beiden, onder het eten op 't gras, op het kind zouden passen, zou zij haar eigen
kind, haar vader en haar vrienden in het dorp mogen gaan bezoeken.
Dat was niet waar; dat zou niet gebeuren, dit jaar toch niet meer. Mensen van de stad
maken geen uitstapjes meer buiten, eenmaal als het half oktober is. Zij voelde 't
instinctmat;g dat het niet waar was, en dat mevrouw het enkel had gezegd om haar
te troosten. En, omdat zij zo goed wist dat het niets was dan een bedrieglijke belofte,
was het in haar een vreselijke smart, die heel haar wezen stuwde naar het toch
uitvoeren van haar vurige begeerte.
Als naar gewoonte was zij om twee uur uitgegaan, in haar prachtgewaad, het kind
van haar meesters onder de ruime plooien van de lange, roodbruine mantel, waarover
de twee brede, moiré-grenat linten, zich als twee prachtvlerken bijna tot op de grond
uitstrekten. Haar tranen waren gedroogd, maar haar wangen, waarvan enkele
zomersproetjes het zacht-fluwelige met bruine stipjes vlekten, bleven brandend,
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en in haar helderblauwe ogen schitterde nog als een vochtige weerglans van koorts.
Haar hart klopte snel en haar stap was gejaagd; een hik steeg met een zucht soms uit
haar keel.
De lange laan klom; haar pas werd ietwat langzamer. Zij hijgde, de rode lippen
half ontblotend haar mooie witte tanden. Het kind woog zwaar, wellicht omdat zij
zwak was van emotie. Toen ze helemaal op de hoogte kwam, in 't stadspark, voelde
ze zich uitgeput. Zij zonk neer op een bank en sloot even de ogen, het hoofd tegen
de leuning achterovergeheld, als in een duizeling.
En nogmaals zweefde, scherp omlijnd, in kwellende verzoeking, het visioen van
haar vurig verlangen, door haar geest: háár kind, haar huis, haar ouders, haar dorpje;
alles wat zij kende en liefhad, alles wat haar verleden en haar leven was geweest.
Haar minnaar ook kwam opdoemen, doch even maar, als in een verte van
verwijdering, als in een triestige schaduw, omdat zij veel door hem geleden had,
omdat hij haar verlaten had.
Maar het huisje, maar het dorpje; en haar goede moeder, en haar soms wel strenge
vader; en haar kindje, o! haar lief klein kindje! wat leefde dat alles intens voor haar
op! Wat voelde zij er zich met ziel en lichaam heenvliegen! Hoe meende zij het reeds
te zien en aan haar borst te drukken, 't zoete kleintje.
Haar ogen gingen open en haar blik dwaalde in 't verschiet over de wijdte van het
landschap, badend in doorschijnendwazige zonneglans.
Ginds was het, ginds ver, ver,... bijna vlak vóór haar. Ginds aan de blauwende
horizon, over die rustige velden, achter die vage bomenlijnen! Zij zag het niet, maar
zij wist het; zij raadde 't, zij voelde 't. Dáár was het.
Wat mochten zij wel doen, nu, op het ogenblik? Het was alweer zo lang geleden
dat zij er was heengegaan. Waarschijnlijk lag het kind te slapen in zijn wiegje, terwijl
haar moeder bezig was in huis, en vader op de akker, in de nabijheid van hun
woninkje. O, hun woninkje, het oud, bouwvallig lemen hutje, met kleingeruite
venstertjes en lage deur, bedekt met stro en witgekalkt, en ouderwetse bloemen langs
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de muur! De reusachtige noteboom die het beschaduwde had reeds zijn bladeren
verloren, en enkele noten lagen op de grond, aanlokkend-bruin tussen de gaping van
hun half gebarsten hulsel. Spoedig raapte zij er een op, en kraakte ze met haar tanden,
het water van begeerte in de mond. Dan snelde ze binnen, het hoofd buigend onder
de lage boog van de deur!...
Haar moeder, over haar werk gebogen, keerde zich om, staarde haar, in diepe
verbazing, aan. ‘Wat! Gij hier!’ En met ogen, rond van angst, voegde zij erbij:
‘weggejaagd...!’ terwijl zijzelf, rood van gejaagdheid, naar het kamertje naast de
keuken vloog: ‘Neen neen, moeder, neen neen, maar'kwilde eens mijn kleintje zien!
ik kon niet langer leven zonder het eens weer te zien!’...
Het kind, onder de lange mantel, slaakte eventjes een gil. In haar hallucinatie had zij
het zó sterk tegen zich aangedrukt, dat het ervan huilde. Een ogenblik was het in haar
de waan geweest of zij haar eigen kind in de armen hield.
Zij opende even de mantel, keek onthutst de baby aan, wiegde hem werktuiglijk,
op haar schommelende knieën. En toen hij weer stil geworden was stond zij op, en
drong verder in het park door.
Gans op de hoogte was een open prieeltje vanwaar men een heerlijk gezicht over de
omtrek had. Zij klom erop, en, tegen de borstwering geleund, verdiepte zij zich in
een intense bespiegeling.
Van zo hoog aanschouwd, scheen de verte der afstanden te verminderen en zich
als het ware in te krimpen. Het kwam haar voor of haar dorpje nu veel dichter bij
haar lag, haast zichtbaar, achter de wegdoezelende ‘bomenlijnen. Het kwam haar
voor dat zij het werkelijk zag, en’ dat er van ver als een magnetische kracht uitstraalde,
die haar tot zich trok, tot zich trok, die haar over de afstand heen deed vliegen, met
de snelheid van een vogelvlucht. 't Was niets meer; zij liet zich glijden, ze dreef, ze
zweefde, ze was er!...
Plotseling, zondr redeneren, in een almachtige en instinctieve impulsie, daalde ze
de helling af, aan de overkant van 't

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 4

389
heuveltje. Een soort van schrik zette haar ogen uit; het scheen haar dat ze was op 't
punt geweest in de lege ruimte te vallen, en dat alleen haar ijlings naar beneden hollen
haar gered had. Een weinig verwilderd, met van angst snel jagend hart, liep ze dwars
door het park, tot aan het uiteinde van de voorstad.
Vlak vóór haar lag een brede steenweg, omzoomd door twee rijen heerlijke olmen,
die in 't verschiet hun kruinen samensmolten: de weg die naar haar dorpje leidde.
Zij hield stil en wendde 't hoofd om.
Achter haar, over de bomen van het park, staken de torens van de stad uit, in een
verschiet van verwijdering reeds. Zij voelde zich reeds ver van haar meesters' huis.
Ver van de meesters en op de weg van haar dorpje!...
Onstuimig ging haar hart aan 't oppen, en haar benen begonnen te beven. ‘Ach
neen, 't was toch niet mogelijk!’... en zij keerde even dezelfde weg terug. Maar na
een tiental schreden hield een onoverkomelijke macht haar staan, als ten gronde
genageld, onbekwaam nog verder te lopen. Zij barstte hevig uit in tranen, met doffe
zuchten en verwarde woorden, de handen gewrongen als door een hevige fysieke
pijn. En plotseling bezweek ze onder de verzoeking: in een bruuske beweging keerde
ze zich weer om en holde langs de steenweg, in de richting van haar dorpje.
In 't eerst, gedreven door haar wild verlangen, bezat ze niet, om zo te zeggen, het
bewustzijn van haar daad. De afstand, het doel, de middelen om er te komen, dat
alles was haar duister, abnormaal, onvast en onwaarschijnlijk. Was zij dat wel die
zo verwilderd rende, als in een vlucht, de blik gespijkerd op het vaststaand denkbeeld,
het klamme zweet op 't voorhoofd, de slippen van haar mantel klapperend in de wind
van haar onstuimig hollen?... Was het óók geen hallucinatie?... de illusie, het
schijnwezen van de daad?... Was 't wel een dorp, waar ze daar even door liep: de
mensen op hun drempels haar in verbazing nakijkend, de stemmen schetterend en
spottend, de honden blaffend?...
Lang, lang, zij wist niet hoe lang rende zij zo door, werktuiglijk gestuwd door het
instinct, in duistere gedachten en ge-
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waarwordingen. De stad, de meesters, het kind dat loodzwaar op haar armen woog,
alles was vergeten, alles was als uitgeveegd en mee verzwonden in de siddering van
dat dolle rennen, de enige sensatie waar zij zich werkelijk bewust van was.
Van lieverlede slechts werden haar de feiten, de indrukken en de gevoelens
duidelijk. Het kind begon te huilen. Zij begreep dat het honger had, dat het tijd werd
het te voeden. En, op hetzelfde ogenblik dat dit bewustzijn in haar drong als in een
eisen van onmiddellijke uitvoering, schoot er een andere, stugge suggestie door haar
wezen, die wild in haar riep:
- Neen, hij krijgt het niet; 't is voor mijn kind, nu!
't Is voor het mijne! 't is voor het mijne! Het besluit was genomen, ineens,
onherroepelijk, in een emotie van onuitsprekelijk genot. Het was als een directe
straalvan pathetische zaligheid die haar tot in de ziel doordrong. Het kwam haar voor
alsof haar kind zelf haar bij zich riep en of zij in onzeglijke tederheid antwoordde:
‘O, ja, liefste, ik kom, ik kom! alles wat ik heb, mijn ziel en lichaam zijn voor u!’
Haar ogen glinsterden, als met stralen beladen; haar ogen waren mooi van liefde
en zij waren mooi van stug-egoïstische wil. Alleen de almachtige Natuur sprak nog
in haar; de rechte, heerlijke Natuur, die eenvoudig tot de moeder zegt dat het voedsel
van haar lichaam voor háár kind is, en niet voor het kind van een andere. Wat kon
zij haar nu schelen, die andere! Waarom voedde ze zelf niet haar kind? Het was een
parasiet, een dief, dat kind van de andere! Hij stal het voedsel, hij zoog het leven uit
van haar eigen kind! En daar de kleine hoe langer hoe heviger huilde, schudde zij
hem, bijna ruw, en zij vloekte, zij vloekte van stugge toorn tussen haar mooie, op
elkaar gesloten tanden.
Nu mocht de hemel op haar hoofd wel instorten, zij zou niet wijken alvorens haar
kind gevoed te hebben. Alles was helder nu in haar; ze wist zo goed nu waar ze zo
wild heen rende, en waarom ze zo rende: ze zou haar kind de borst geven!... En 't
kon haar niet schelen dat haar meesters schier dood van angst zouden zijn omdat ze
niet terugkwam; en 't kon haar niet schelen dat haar verbaasde ouders verontwaardigd
zouden wezen zodra ze wisten hoe en waarom zij zo wild-plotseling
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bij hen kwam invallen: niets kon haar schelen, als ze nu maar haar kind zag, als ze
nu maar haar kind de borst kon geven!...
Zij is er haast. Links, dáár, achter die bomen, ligt het dorpje. Zij ziet de daken reeds.
Zij holt,... zij holt... Langs een paadje, dat, de weg nog verkortend, dwars door de
velden snijdt, komt zij in het arm gehucht. Dáár staat het huisje, de ouderwetse
bloemen langs de muur, de grote, bladerloze noteboom dicht bij de deur. Z'is open,
die deur. Zij vliegt, zij is er!...
- Moeder!... en ze ziet de oude bij een tafeltje zitten, klaar om het kind de fles te
geven. Zij snelt toe, rukt haar het kleintje uit de handen, geeft haar het kind van de
meesters in de plaats. En uit haar blouse, die ze wild opentrekt, springt de zware,
blanke boezem.
Het kind zuigt...
Het zuigt en 't meisje weent. En hijgend op een stoel gezakt kust zij hartstochtelijk
het kleine hoofdje, terwijl de oude moeder, verwilderd van ontzetting, verwarde
uitroepingen slaakt, het kind van de meesters op haar schoot.
Eindelijk spreken zij tot elkaar.
- Wat gebeurt er? Waar komt ge zo vandaan? Waar zijn uw meesters? vraagt de
oude.
- Ik wilde mijn kleintje zien! Ik wilde 't omhelzen! Ik wilde 't voeden! antwoordt
het meisje, met schorre, hortende stem. De oude moeder slaat wanhopig haar ogen
en handen ten hemel.
- Ge zijt gevlucht! Uw meesters weten er niet van! Ge zult weggejaagd worden!
- 't Kan mij niet schelen! 't Kan mij niet schelen! Ik wilde, ik moest mijn jongen
zien! O! zie hem toch gretig zuigen! Hij grijpt me met zijn kleine handjes. Ai! hij
knijpt! hij krabt! Wat is hij sterk!...
Het andere kind, op de knieën van de oude, huilt en schreeuwt. De oude maakt
zich boos.
- Maar ge zijt gek, geloof ik, ge zijt gek! Allo allo! neem spoedig weer dit kind
en geef mij 't uwe!
- Nooit! antwoordt het meisje, vastberaden. - Als hij honger heeft geef hem de
fles. Mijn melk is voor mijn kind!
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En in stugge tederheid drukt zij haar kleintje inniger aan haar borst. En zó beslist
kijkt zij haar moeder aan, dat de oude, die opgestaan is en haar nadert, er verschrikt
voor achteruitwijkt. - Er heerst een ogenblik benauwde stilte. Gezellig spinnend komt
de kat zich tegen moeders rok aanwrijven. Moeder schopt ze weg, en dringender,
met een van ontsteltenis hees wordende stem:
- Maar ik zeg u dat ge terugkeren zult! Komaan! een beetje gauw, vóór vader
thuiskomt en de avond valt!
En sidderend geeft ze 't vreemde kind de fles van de kleine bastaard.
- Neen, zegt kalm het meisje, ik keer niet meer terug.
- Wat zegt ge?
- Dat ik niet terugga.
Opnieuw heerst er een korte stilte. De moeder en de dochter wisselen een blik,
scherp en schitterend als een vlijm. Plotseling, zonder erover na te denken, op het
ogenblik zelf dat ze 't zegt, besluit het meisje, in een instinctmatige impulsie, dat zij
bij haar meesters niet terug zal keren. Zij voelt zich zo gelukkig, nu, zo heerlijk
gelukkig ondanks al haar lijden! Nog inniger drukt zij haar kind aan haar hart; zij
wil niet meer, zij kan het niet meer verlaten. Zij denkt niet, zij redeneert niet, zij voelt
alleen maar dat zij het nu niet kan verlaten. En zij herhaalt het, nog en nogmaals:
- Neen! neen! neen!... Ik ga niet terug! ik ga niet terug! Dan barst de oude moeder
in overweldigende tranen uit.
- Maar waarvan denkt ge dan te leven? Wilt ge dus bedelen gaan? Gij weet tocb
wel dat gij hier niet moogt blijven; dat vader het niet wil!...
- Het kan mij niet schelen, maar ik ga niet terug!
- En deze, hier, het kind van de meesters, wat moet er daarvan worden?
- Het kan mij niet schelen, maar ik ga niet terug!
Strak staart de moeder haar dochter aan. Zij gelooft dat ze werkelijk krankzinnig
is geworden. En in wanhoop vraagt ze zich af wat er gebeuren moet, als een schaduw
zich in 't keukentje verspreidt en de vader binnenkomt.
- Zo!... roeptij uit, en de klank van zijn stem verraadt bijna een blijde verrassing;...
maar haast onmiddellijk treft hem het
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abnormale van het schouwspel, en op een heel andere toon voegt hij erbij:
- Wat betekent dat, de ónze die zuigt en de andere die de fles krijgt?... Dat is niet
wel gedaan, dat is bedrog...
Het meisje krijgt een hevige kleur. Instinctmatig buigt ze 't hoofd en slaat de blik
ten gronde. Z'is bang voor haar vader. En opnieuw is er een ogenblik drukkende
stilte.
- Welnu, wat gebeurt er? Heeft men dan iets voor mij te verbergen? ondervraagt
de vader eensklaps ruw.
De oude moeder is doodsbleek geworden, en haar grote zwarte ogen vestigen zich
vol angst op het vertoornd gelaat van haar man.
- Z'is weggelopen en wil niet meer teruggaan, antwoordt zij eindelijk, met vreselijke
inspanning.
- Weggelopen met het kind van haar meesters! schreeuwt de vader.
- Ja.
In een bruuske beweging wendt hij zich tot zijn dochter, en tikt haar met de hand
op de schouder.
- Ala! spoedig terug naar uw dienst! zegt hij, op een toon die geen repliek duldt.
Het hoofd gezakt, de wangen gloeiend, maakt het meisje geen beweging.
- Begrijpt ge mij? schreeuwt de vader eensklaps woedend. En hij tracht haar 't
wichtje uit de armen te nemen, terwijl de moeder nadert met het kind van de meesters.
Met één sprong is het meisje op, de ogen vlammend.
- Hier, dat kind! beveelt de vader.
- Nooit! schreeuwt zij hem in 't gezicht. En als een zinneloze vlucht ze weg.
De avond valt. Haar vlucht is zo wild, haar vaart zo snel, dat zij schier dadelijk volop
in 't veld is. Achter zich hoort ze 't hollend gedreun van stappen die haar volgen, en
rennend al harder en harder vliegt ze naar een dennenbos, waarvan ze, op
geweerschots-afstand, de sombere, reeds in schemering gehulde silhouet ziet.
O God! zij is er! Gelukkig!... want zij kan niet verder! Het is er al donker, onder
de zwarte kruinen, en 't woud is uren wijd
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uitgestrekt, zij kent het, het is een bijna veilige schuilplaats. Een seconde maar, de
tijd om te verademenen, houdt zij er op. Het komt haar voor dat zij haar vader reeds
hoort naderen. Opnieuw neemt zij de vlucht, naar 't diepste van de dennenbossen...
Nu is het nacht, en zij voelt zich in veiligheid. Zij heeft geen de minste idee van tijd,
maar, om haar heen, in 't bos, is het de nacht: vaagbleek de schimmen van de
boomstammen; het kleed van mos en fijn gras verdwijnend aan het oog en wegglijdend
onder de voeten; het dichte kruingewelf zo zwart als inkt...
Zij is gaan zitten op een heuveltje in 't midden van een kleine clairière, met haar
kindje, dat slaapt, op de knieën. Zij heeft honger; zij voelt kou. Zij huivert en haar
tanden klapperen. Zij wordt bang...
Bang voor de nacht, bang voor de spoken, bang voor de stilte, bang voor de
geheimzinnige geluiden, die in de plechtige nachtrust van de bossen sidderen!... Wat
is dat dáár, die bleke gestalte, vlak vóór haar? Is het een boomstronk! een beest? een
mens?... Haar vader!... Is het haar vader, die op haar staat te staren, bereid om haar
op 't lijf te springen?... De gestalte beweegt zich, zij komt naar haar toe gekropen!
Neen, ze beweegt zich niet,... ze blijft roerloos!...Ze gaat weer weg!... ze komt
terug!...ze gaat opzij!...
Ze gaat opzij, naar andere gestalten toe,... dáár,... links,... rechts,... vóór haar,...
achter haar!... Zij is omringd van spoken! Het woud is vol met boze geesten! Plotseling
slaakt zij een kreet van wilde angst en holt het heuveltje af.
Zij holt, zij holt, in woeste sprongen, hobbelend tegen de bomen, scheurend haar
mantel en haar rok aan de hakende bramen, uitglijdend over 't gladde mos bezaaid
met sparrenaalden, struikelend, vallend, weer opspringend en verder hollend, in
onbeschrijfelijke gruwelangst.
Het kind is wakker geschrikt en huilt. Zij zelf schreeuwt en huilt door elkaar, en
steeds verder strekt het woud zich uit, verdiepend en versomberend, dreunend van
haar angstgegil, vol monsters en gedaanten, die haar achternazitten. Zij heeft
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haar weg verloren, zij beweegt zich in een akelige doolhof, in een luguber oord van
vloek en dood, waar zij met haar kind nooit levend uit zal komen!
Eensklaps een lichtstraal!... O! waar of hij ook vandaan kome, hij zij gezegend! Al
schitterde hij zelfs in 't huis waaruit ze pas verbannen werd, zij rent, zij vliegt erheen!
Het is de maan. Haar bleke sikkel glanst, zacht beschermend, tussen de bomenkruinen,
aan de rand van 't woud. De nachtmerrie van de schaduwen verdwijnt, het kalme
landschap strekt zich uit, vaag schemerig in nevellicht, in rust en stilte.
Dan komt zijzelf tot bedaren en het besef van de werkelijkheid dringt weer in haar.
Op haar wilde gejaagdheid volgt een grote rust van ontspanning, gemengd met een
gevoel van diepe droefheid. Zij schreeuwt niet meer, maar weent in stilte, krachteloos
neergezakt op een gevelde boomstam. En melancholisch-drukkende gedachten wellen
in haar op.
Zij denkt aan haar meesters en stelt zich hun vreselijke smart, hun onbeschrijfelijke
angst voor.
Zij denkt aan haar ouders en stelt zich de ziedende toorn van haar vader, de sombere
wanhoop van haar moeder voor.
Zij denkt en voelt dat zij voor altijd is verloren, en dat ze nu langzaam zal sterven,
en haar kind met haar.
Dan denkt ze aan haar minnaar, en, zonder wrok, maar in een grenzeloze droefheid,
beklaagt zij haar wrede verlatenheid, en alles wat ze, door zijn schuld, onherroepelijk
verloren heeft.
O! waarom toch heeft hij haarverlaten! Waarom toch was hij de schuld dat zij het
ouderlijk huis en het geboortedorpje moest verlaten?... Waarom toch is hij niet met
haar en hun zoontje gebleven?... Waarom heeft hij haar niet getrouwd? Zij zou hem
zo innig hebben liefgehad!... ze zouden zó gelukkig zijn geweest...
Het kind, dat ze gesust heeft, met het in haar armen te wiegen, gaat even weer
huilen. Ach! het heeft zeker honger;... en spoedig geeft zij weer de borst.
Het kindje zwijgt en zuigt,... de ogen van de jonge moeder vallen toe. Haar hoofd
zinkt op haar schouder, en een on-
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overwinnelijke slaapbehoefte overweldigt haar. Zij heeft het weer zó koud, ze rilt
zo. En zij heeft ook honger en dorst, o! zo'n honger! zo'n dorst! En 't wordt haar te
moede, alsof, uit haar afgemat lichaam, langzaam haar laatste krachten vloeien, in
het lichaam van haar zoontje. Zij voelt zich zachtkens in bezwijming vallen, - sterven.
Heel, heel zachtjes, in een extase van smart en van genot.
Een ruwe stoot, vergezeld van ruw stemmengeluid, schrikt haar plotseling wakker.
Zij opent half haar oogleden, en sluit ze onmiddellijk weer, verblind door het schijnsel
van een helder licht. Dan doet ze die wéér open, heel wijd, en ziet om zich heen een
groep van enkele personen staan, die ze, beurtelings, bliksemsnel herkent: haar vader,
haar moeder, haarmeesters!... En vóór ze weer goed tot zichzelf is, krijgt ze ruw een
vuistslag in 't gezicht en hoort ze de stem van haar vader haar toeschreeuwen:
- Zult ge toch eindelijk wakker worden, slet?
Wild springt ze op en stamelt enkele woorden. Maar zij waggelt van flauwte en
valt onmiddellijk weer neer. Zij voelt twee grove, harde handen, die haar vastgrijpen,
en haar, met een schudding, nogmaals op doen staan. Zij slaakt een kreet en staart
hen beurtelings aan, verwilderd, met van schrik wijd uitgezette ogen.
Nu is 't meneer die spreekt. Heel zijn lichaam beeft van woede en zijn ogen schieten
vlammen. Zij begrijpt alleen deze woorden, voortdurend herhaald:
- Kinderroofster! slet! kanalje! kanalje! kanalje!
Mevrouw komt in 't midden:
- Ah! we zullen u weten te vinden, kanalje! Ah! we zullen ons wreken! We jagen
u weg, weg, schandelijk weg! Maar eerst zult ge met Ons terugkeren tot wij een
andere min hebben gevonden! Dan zullen we voor 't overige zorgen! In de gevangenis
zult ge gaan! In de gevangenis, begrijpt ge, kanalje!...
- Asa! - vooruit! - De vader, die de lantaren draagt, zegt niets anders dan die enkele
woorden. Maar 't meisje voelt al zijn verborgen haat en zijn onverzoenbare wraaklust
voor de toekomst.
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De moeder, bleek als een lijk, met haar wijde, zwarte ogen van ontsteltenis, uit geen
woord.
Met rasse tred keren zij weer naar 't gehucht. In 't meisje woedt geen opstand meer.
Vóór de deur staat een rijtuig, waar de meesters mee gekomen zijn. Het paard laat
de kop hangen, en zijn flanken zijn hijgend opgetrokken, met nog dampend schuim
bedekt.
- Geef hier, spreekt dof de moeder, de handen uitstrekkend om haar dochters kind
te nemen.
Zonder een woord omhelst zij 't kleintje, en overhandigt het haar. Bang is ze niet;
zij weet dat haar moeder 't kindje liefheeft.
Mevrouw, die even in 't huisje is gegaan, komt weer buiten, haar kind in de armen.
Zij vertrouwt het niet aan de zorgen van de min; zij neemt plaats, achteraan in het
rijtuig en houdt er 't wichtje op haar knieën. Op zijn beurt stapt meneer binnen en
gaat zitten naast zijn vrouw. En als, voor 't laatst, het meisje ook is ingestegen, slaat
het portier dicht en gaat het paard zijn gang.
Geen woord meer heeft ze met haar ouders gewisseld. Enkel nog meent ze een
dreigende verwensing van haar vader te horen, die wegsterft in 't geratel van het
rijtuig.
Het is er bijna donker, in 't rijtuig. De lantarens werpen er slechts een schemerig
licht. Zij ziet de aangezichten van haar meesters niet, en niemand spreekt meer. Het
kind slaapt. Dan kruipt zij in haar hoekje en sluit insgelijks de ogen. En zachtjes, in
het schommelen der veren en het ratelen der wielen, raakt zij, afgemat van
vermoeidheid, in slaap, en droomt...
Zoete dromen,... blauwe hemel en bloeiende velden,..- gezonde lucht en rustig leven,...
bekende gezichten en geboortegrond,... geluk van vrouw,... geluk van moeder!... Een
hemelse muziek zingt in haar oren,... suave geuren walmen om haar heen, in zalige
bedwelming van haar zintuigen. Haar afgematte lichaam is niet meer van deze
wereld,... haar extatische glimlach is de glimlach van de ziel!... En alles is groot en
alles is heerlijk!... en alles is goed en alles is teder!...

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 4

398
Zij heeft haar kind gezien! zij heeft het omhelsd! zij heeft het gevoed!
Zij is gelukkig!... gelukkig!... goddelijk gelukkig!...
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Aan 't strand
't Is aan het strand...
Beneden de lange reeks hotels en villa's die de hoogten kronen, hier gegroepeerd
in rijen van acht of tien naast elkaar, ginder alleen, als wakers op de uitkijk, is 't duin
verwoest, vertrapt, omgewoeld en uitgehold, in de niet te beschrijven wanorde van
reusachtige afdammingswerken.
Hier, hopen arduin en baksteen; dáár, een half voltooid muurvlak; ginder, een
haastig opgeslagen plankenhok met verbrijzelde ruiten, waar opperlui mortel beslaan.
Er is zelfs een kleine, provisoire spoorweg aangelegd, over welks roestige rails een
ouderwetse, knarrende en gillende lokomotief, lange gevaarten wagonnetjes, beladen
met aarde en bouwstoffen, voortsleurt.
Heerlijk is de zee ondanks die akelige verwoesting. Heerlijker dan ooit, misschien,
in haar rustige harmonie van grootse eenheid, naast dat kleinmenselijk contrast van
storing aan haar oever.
Zij klotst ternauwernood van kleine golfjes, die alle gelijk harmonieus-zacht, in
schuinse deining naar het land komen wiegelen, met korte, even opduikende en
verdwijnende kammetjes wit schuim. En haar kleur is vaalgroen, van een
doorschijnend vaalgroen, hier en daar gevlekt door lange, kleigele strepen;
verdonkerend, vaalblauw, leikleurig in de verten, met over haar wijde eenzaamheid
één enkele schitterende lijn: de gloed van de ondergaande zon, rijkrood over de
deining wapperend, gelijk een lint van vonken. En nergens een zeiltje of schuitje in
't zicht; alleen, aan de oever, een gestrande pink, scheef hellend, met, aan de top van
de mast, een donkerrode, gescheurde en uitgerafelde vlag, die tragisch klappert in
de wind.
Heerlijk!... heerlijk!... De beide armen geleund op het sta-
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ketselwerk dat de hoge weg van de afdamming scheidt, de wangen gestreeld door
de zachtheid van de avondbries, de ogen vol van de stralende luister der dalende zon,
sta ik, roerloos, het schouwspel te bewonderen.
Vlak voor mijn voeten, op 't omgewoelde duin, dat, over het spoorwegje heen, in
sterke glooiing naar het strand daalt, zijn een talrijke bende kinderen, jongens en
meisjes onder elkaar, luidruchtig aan 't spelen. Zij springen van omhoog, zo ver als
ze maar kunnen, of laten zich zijlings, als tonnen, naar beneden rollen, of glijden
heerlijk, met strak vooruitgestrekte benen en wijd open armen de helling af, of buitelen
met scherp geschreeuw, zwemmend en duikelend door 't mulle zand, als in een
waterkom. En hijgend, rood van plezier en gezondheid, met stralende ogen en
zwaaiende armen, schudden zij, als hondjes, het zand van hun kleren, klauteren met
inspanning weer omhoog en hollen weer beneden, onvermoeibaar steeds opnieuw
beginnend, in wilde pret van uitgelatenheid.
Eén enkel doet niet mee: een kleine, van misschien een tiental jaren, die niet ver
van mij staat, op de hoge weg, bij het staketselwerk. Ik voel hem daar staan, aan mijn
zij, evenals ik het schouwspel waarnemend, en even kijk ik naar hem op, of het mij
vreemd voorkwam, dat hij 't genot van de anderen niet deelt.
Hij ziet er bleek en ziekelijk uit, met grote, donkere, pensieve ogen in een
uitgemergeld gezichtje. Hij schijnt zo mager onder zijn schrale kleertjes, hij steekt
zijn dunne schoudertjes op van koude, en houdt de verkleumde handjes in de
broekzakken verborgen. Hij ziet er uit alsof hij pas uit een langdurige ziekte kwam.
Toch zo maar even, met een verstrooide blik, neem ik het knaapje op. Dadelijk
weer gaat mijn aandacht zich vestigen op de glorie van de zonsondergang, in de zee.
Doch, hoe vreemd: terwijl mijn ogen het heerlijke schouwspel bewonderen, dringt
langzaam in mijn geest het ziekelijk beeld van het slechts vluchtig opgemerkte
knaapje. Het rijst, triestigstorend, tussen mij en het prachtig tafereel; het bederft het
genot van mijn geest en van mijn ogen, het wordt zulk een obsessie, dat ik weldra
de blik van de zee afwend, om hem
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nogmaals, instinctmatig, op het jongetje te vestigen.
Ach ja,... vreemd zwak en bleek ziet het knaapje er uit; groenbleek, bijna
doorschijnend groenbleek, of er, over zijn mager gezichtje, iets als een weerglans
van de groene golven lag. En nog sterker treft me nu ook het contrast van zijn triestige
stilheid met het woelen en joelen der anderen, daar beneden. Opnieuw krijg ik de
indruk dat het lang ziek is geweest.
Het schijnt te voelen dat ik naar hem kijk, en schuchter wendt het ook halvelings
naar mij zijn hoofdje om.
- Ziek geweest? vraag ik even, zacht aanmoedigend.
Het knikt van ja, sprakeloos, en kijkt me vluchtig aan, met zijn grote, pensieve
ogen.
- Lang?
Weer knikt het bevestigend-zwijgend.
- Wat heb je gehad?
- Weet niet,... antwoordt het, zacht-treurig, zijn schoudertjes ophalend.
Een voeling van medelijden grijpt mij aan.
Het knaapje ziet er zo arm, zo triestig, en ook zo ziek uit nog: zo een van die arme
kinderen waarvan men voelt, dat zij gebrek lijden aan alles, ook aan gezondheid, die
enige schat van de armen. Werktuiglijk ga ik in mijn binnenzak, haal er een
zilverstukje uit, reik het de kleine toe.
- Neem, ventje, dat is voor jou.
Eventjes aarzelt hij, de blik, wantrouwend, bijna angstig, eerst op het muntstukje,
daarna op mij gevestigd. Men voelt, dat hij de gift ontzettend vindt, dat hij er nooit
zulk een kreeg, dat hij haast niet geloven kan, dat ze voor hem bestemd is. Hij krijgt
er een kleur van, teer over zijn bleke wangetjes gelijk een lichtroze wolkje; hij durft
niet aan te nemen; ik moet hem nog even door een blik en een wenk aanmoedigen.
Dan neemt hij het stukje, zo schuw, als beging hij een misdaad, naar mij de ernstige
ogen opslaand; en zonder mij te bedanken gaat hij weer voor het staketsel staan, de
starre blik gevestigd op de spelende bende en de wijde, grootse zee.
Tersluiks zie ik hem nogmaals aan. Ik weet niet hoe het komt, maar iets trekt me
aan tot dat knaapje. Het lichte rood is van zijn wangetjes verdwenen, hij is opnieuw
zeer bleek gewor-
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den, in de gouden glans van de ondergaande zon. En toch is hij gelukkig, nu; ik voel
dat hij het is. Er is iets in zijn houding dat daarvan getuigt, en in zijn zakje zie ik zijn
kleine hand het stukje bevoelen en omknellen, met strelende zorg.
En zacht komt in mij de impulsie hem nog gelukkiger te maken. Hij staat daar zo
zwak en alleen naast die wild uitgelaten, wild gezonde bende; waarom zou hij ook
niet, zowel als de anderen, al was het maar een enkel ogenblik, groot geluk en grote
vreugde hebben?
Weer tast ik in mijn zak, haal een tweede, ditmaal groter zilverstukje te voorschijn,
steek het hem toe:
- Kom... hier is nog wat.
Verwilderd kijkt hij mij aan; en na een aarzeling schudt hij het hoofd, als om te
zeggen dat hij weigert.
Hij denkt misschien, omdat het stukje te groot is, dat ik hem voor de gek wil
houden. Hij krijgt opnieuw een zwakke kleur en gaat een pas opzij, als werd hij bang
voor mij.
- Maar neem het dan toch, zeg ik aanmoedigend.
En hij doet het. Doch zó bedeesd, zó schuw, dat zijn mager handje ervan beeft, en
hij dadelijk weer, zonder te danken, achteruitwijkt.
Ietwat verbaasd kijk ik op. Heb ik dan helemaal niet mijn doel bereikt? Is het
knaapje wellicht onverschillig voor mijn vriendelijkheid? Het spijt mij haast dat ik
zo mild geweest ben, en weer wendt mijn blik zich van hem af, om naar het heerlijke
schouwspel, ginds ver, te kijken.
Nu raakt de rand van de gloeirode zonneschijf de wemelende golven.
Langzamerhand gaat zij er in onder, onder, als het ware met kleine stootjes, schietend,
in haar laatste stralen, rankeltjes purper en goud, die, in het wapperend lint van goed
over de baren, als vuurschubbetjes flitsen. Zij daalt, zij daalt, zachtjes gesmoord, zij
is weldra niets meer dan een omlaag gekeerde, rode sikkel, weldra niets meer dan
een fijne, gebogen lijn, met grijs er onder, weldra niets meer dan een gloeipunt, een
klein gouden juweel, dat plotseling, in een laatste weerlichtje, verdwijnt. En over de
schielijk grauw wordende zee, schijnt het wapperend gloeilint zich te scheuren, aan
flarden wegdrijvend in doffe tinten, die zich langzaam in het eentonig-grijze van de
eindeloze wijdte oplossen.
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Alleen in 't westen wordt de hemel tot een reusachtig, vaalrood uitspansel, waartegen
de scheef-gestrande pink met haar uitgerafelde, tragisch in de wind wapperende vlag,
zich nu, in bijna zwarte kleuren, aftekent.
Dan keer ik mij om, en, vóór ik heenga, vestigen zich even mijn ogen, nog vol
van de heerlijke weerglans van de golven, een laatste maal op het steeds roerloos
voor 't staketsel staande knaapje.
Ik schrik bijna: het komt me voor of hij huilt.
't Is zeker een vergissing; 't is zeker de verblindende weerglans van de zon, die
mij troebel doet zien. Ik strijk de hand over mijn ogen en kijk opnieuw, aandachtiger.
Doch neen, 't is geen vergissing: de knaap staat werkelijk te huilen. Zijn bleke
wangetjes zijn nat van de tranen, en heel zijn lichaampje huivert, als van koude.
Ik nader:
- Wat is er, ventje? waarom huil je?
Zonder te antwoorden, gaat hij nog bitterder aan 't schreien.
- Heb je pijn? Voel je je weer ziek?
Hij beweegt ontkennend zijn hoofdje.
- Maar waarom schrei je dan?
Geen antwoord.
Ik sta verbluft, ik weet niet meer wat te denken of te vragen.
- Is het misschien omdat je met de anderen niet mee kunt spelen?
Opnieuw geen antwoord dan een zwakke, negatieve hoofdschudding.
- Is het misschien omdat ik je dat geld gegeven heb? vraag ik dringend, als in een
plotselinge ingeving.
Noch antwoord, noch beweging met het hoofd, ditmaal.
- Zeg het; is 't daarom? dring ik nog sterker aan.
Hij knikt van ja.
In stomme verbazing staar ik hem aan.
- Maar hoe kan je daarover zo bedroefd zijn? herneem ik, na een ogenblik.
Geen antwoord.
- Wil je 't mij liever teruggeven?
Hij schudt zijn hoofdje van neen en steekt opnieuw de handjes in zijn zakken, als
om er zijn schat te bewaren.
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Zijn droefheid is wat over, zijn tranen zijn gedroogd, hij ziet er minder ongelukkig
uit. Met de linkerhand wrijft hij zich de oogjes droog, terwijl nog een paar hikjes
zijn smalle schoudertjes op en neer trekken. En langzaam verlaat hij 't staketsel, als
een kaboutertje in de schemering huiswaarts kerend.
O wondere diepten van de kinderziel! Wie zal het verklaren waarom de knaap
weende? Hij zelf wist het niet; hij zelf kon de diep-mysterieuze beweging van zijn
innigste wezen niet begrijpen. Hij is heengegaan zonder te kunnen zeggen, wat hij
voelde, en ook ik ben peinzend vertrokken, gekweld door het onopgeloste raadsel
van dat fijngevoelig zieltje, dat me zo diep en zo peilloos scheen als de peilloos-diepe
zee, voor welker grootse majesteit het kort, aangrijpend tafereeltje zich ontrolde.
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De zwarte kost
I
Het sloeg juist elf, die zondagmorgen, en in de enkele straat van het dorpje was alles
stil en vreedzaam, toen, in een plotselinge opschudding, van huis tot huis de deuren
openvlogen, en de bewoners met uitroepingen van verbazing op hun dorpels kwamen.
Er moest voorwaar geen gewichtige gebeurtenis in het rustig Akspoele
plaatsgrijpen, om er terstond de lieden op de straat te lokken: de enkele voorbijtocht
van een ongewoon rijtuig of de verschijning van een onbekende waren daartoe ruim
voldoende. Doch ditmaal gold het iets zó buitengewoon ontzettends, dat het er terstond
als een klein oproer werd.
Dáár, aan het uiteinde van de straat, komend in het dorp langs de weg van het
station Bavel, naderde met rasse tred, vergezeld van een joelende bende knapen en
meisjes, een groep van drie personen.
Hij, die in het midden liep, werd dadelijk herkend. Het was Massijn, Fortuné
Massijn, de klerk van notaris Potvlieghe. Maar of de twee anderen mensen of dieren
waren, dat konden de stomverbaasde dorpelingen nog niet bevestigen.
Zij hadden de gestalte en de lichaamsvormen van twee magere, te vroeg
opgeschoten vijftienjarige knapen. Beiden droegen een zwartfluwelen pak, met korte
broek en koperen knopen op het wambuis; beiden hadden lange rode kousen aan, en
op het hoofd een zonderlinge rode pet, met zwarte, schuins afhangende kwast. Doch
wat volstrekt op niets menselijks meer leek was hun gezicht: een glimmend-zwarte,
monsterlelijke tronie met vervaarlijke ogen en vingerdikke lippen; en hun handen:
afschuwelijke handen, zwart, lang en mager gelijk beestenklauwen. Een soort van
zwarte, dichtkroezende wol bedekte hun slapen; en door hun oorlellen staken overgrote
koperen ringen, woest schitterend in de
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ochtend-zonneglans.
Massijn was in het dorp bekend als een allerzonderlingste kerel. Het greintje
hoogmoedswaanzin, waaraan hij laboreerde, openbaarde zich bij hem in een zeer
curieus verschijnsel: hij was bezeten door de manie der kennismaking met
vreemdelingen. Men wist maar niet waar hij die steeds vandaan haalde, doch weinig
zondagen gingen er voorbij dat hij niet de een of andere onbekende bij zich had,
waarmee hij, opgeblazen van trots, de herbergen van Akspoele bezocht, met zijn
verwarde uitspraak van hakkelaar de vreemdeling aan zijn kennissen voorstellend
als ‘zij...ijn bêêêsten vri...iend’ van deze of gene, door de dorpelingen nooit gehoorde
stad of streek; hem gul onthalend op al wat hij maar drinken wilde; hem eindelijk
aan tafel uitnodigend en hem zelfs vaak met een rijtuig naar het naastgelegen station
terugbrengend, dit alles tot grote ergernis van zijn moeder en zuster, die in dergelijke
kennismakingen niet het minste genoegen vonden, en er integendeel zeer tegen
opzagen een deel van het beperkt huiselijk inkomen zo nutteloos te zien verspillen.
Zo bont als nu had hij het evenwel nog niet gemaakt. De wijze, waarop men hem
bespotte was doorgaans bescheiden; maar nu liep het waarlijk de spuigaten uit.
Indien Massijn met zijn twee jonge negers vlug doorgestapt was, wellicht had hij,
in de stomme verbazing van de dorpelingen, zonder onaangenaamheden tot aan zijn
moeders huis kunnen geraken; doch een bescheiden intrede was nu juist zijn bedoeling
niet. Hij tuurde glorieus rechts en links naar de vóór de deuren der huizen en herbergen
saamgeschoolde menigte, nam nu en dan voor een kennis zijn hoed af, groette
geestdriftig met de hand; en, vóór de stoep van de herberg Het huis van Commercie,
waar zich een drukke groep bevond, hield hij plotseling stil, klom de trappen op,
naderde tot een heer met stuurs gezicht en grijze baard, en sprak, trillend van
hoogmoed:
- Mee... ee... eester Potvlieghe, ik heb de eer u twee... ee van mijn bêêste vrienden
voo...oo...oor te stellen: A...albert Badoe en Bou... ou... oudewijn Soera, bei...eiden
prinsen uit Co...o...congoland.
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En tot de twee jonge zwarten, als konden zij hem verstaan: - A...Albert, en
Bou...oudewijn, ik stel u mij...ijn meester voor, mij...ijnheer Po...o...otvlieghe,
no...otaris te Akspoele.
De menigte, die hen volgde, had onmiddellijk, met verwarde kreten en geluiden,
Massijn en de negers omringd, en de buren kwamen van hun dorpels aansnellen,
terwijl de twee zwarte prinsen, onthutst en beleefd, hun zonderlinge petjes afnamen
en beurtelings de hand drukten die de verbaasde buitenheer, even na een aarzeling
als van vies wantrouwen, tot hen uitstak.
- Mij...ijnheer Spittael, ha...ha...handelaar in kolen, hervatte hoogmoedig Massijn,
de jonge prinsen aan een tweede dorpsheer voorstellend.
- Mij...ijnheer De Vreught, gepensioneerd o...o...onderwijzer, tot een derde.
En daar juist Eulalie, de herbergiersdochter, aan wie Massijn de naam had een
weinig het hof te maken, haar verbaasd, blozend gezicht tussen de schouders van die
twee heren uitstak:
- En...eu...Eulalie, riep hij, gans opgewonden op haar toetredend, - hier zijn twee...ee
jonge A...a...afrikaanse prinsen, die u dee...ee..eze namiddag zullen ko...ko...komen
bezoeken.
Vuurrood, met een gebaar als van schrik, trok het meisje haar hoofd terug, terwijl
uit de joelende volksschaar een schaterend gelach opsteeg.
Gebelgd, met een gestreng-hoogmoedige blik, keerde Massijn zich naar de spotters
om. Doch hij trok minachtend de schouders op, en, opnieuw zich wendend tot notaris
Potvlieghe en zijn gezellen, begon hij hun enkele uitleggingen te geven.
- Mij...ijneer Po...otvlieghe, deze jonge prinsen zij...ijn slechts enkele maanden
geleden do...or de zendelingen van het klooster van Amertinge, wa...ar, zoals gij
weet, mijn broe...der econoom is, uit Co...o...congoland meegebracht, o...om in dat
bewuste ge...esticht van Amertinge hun o...o...opvoeding te...te krijgen. A...Albert,
de oudste, is ee...een der zonen van een ko...o...koning uit de omstreken
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van Vivi, en Bou...oudewijn behoort tot een a...adellijke fa...a... familie van
Lee...ee...opoldville. Zij volgen nog maar sinds vi...ier maanden de lessen van het
pensionaat en ree...eeds kunnen zij ta...melijk goed Frans en Vla...aams lee...ezen,
spreken en schrijven. Het volgend jaar, als hun o...o...opvoeding volbracht za...al
zijn, kee...ee...eren zij naar hun land terug, en nu...u zijn ze mij do...oor mijn broeder
toe...vertrouwd, om ee...enige dagen van hun va...akantie bij ons door te brengen.
Er heerste een ogenblik stomme stilte, als van verslagenheid. De zwarte prinsen
hadden weer het rode petje met zwarte kwast op 't hoofd gezet; de notaris, de
kolenhandelaar, de gepensioneerde onderwijzer en de andere op de herbergstoep
geschaarde dorpelingen, staarden het drietal aan met ronde ogen, zonder een woord
te spreken. Blijkbaar vraagden ze zich af of Massijn thans bepaald gek geworden
was, en meneer Potvlieghe opende de mond om toch iets te antwoorden, toen
eensklaps, als was het op maat bevolen, opnieuw een oorverdovend hoongejouw en
gelach uit de vóór Het huis van Commercie opeengeperste menigte losbarstte.
Verontwaardigd, met fonkelende ogen, keerde Massijn zich om:
- Zij...ijt ge niet beschaamd! schreeuwde hij, verbaasd en woedend, zich in volle
lengte oprichtend. - W...at zullen die...ie jongens, die hier o...om beschaving komen,
van ons volk wel denken!
Als bij toverslag hield het geschreeuw op en viel er een luisterende stilte. De ogen
van de toeschouwers blonken van opgewekte nieuwsgierigheid, men wachtte gretig
dat Massijn nog meer zou zeggen. Maar toen hij, na een paar malen met vertoornde
deftigheid herhaald te hebben: ‘'k zou...ou me toch schamen, vo...oor beschaafde
mensen’, nogmaals zweeg, brak het geschreeuw plotseling weer uit: een woest,
dierlijk geschreeuw; een geschreeuw en gegil zonder woorden; een geschreeuw om
't uitsluitend vermaak van te schreeuwen.
't Gelaat vuurrood, de ogen uitgepuild van woede en verbaasdheid, bleef Maassijn
een ogenblik in stomme onbeweeglijkheid naar het gepeupel staren, terwijl de beide
prinsen,
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bevend van schrik, zich tegen hem aandrongen.
- Gij...ij schurken! Gij...ij lelijke schurken! barstte hij eensklaps uit, buiten zichzelf
van verontwaardiging. - 'k Ben beschaamd da...at ik tot uw natie behoor! Indien
gij...ij in Co...o...congoland moest komen, ik ben zeker da...at de wilden u er waardiger
zou...ouden ontvangen, da...an gij, be...eschaafde lieden, hie...ier de wilden ontvangt.
Opnieuw, als bij toverslag, viel de stilte. Met gapende ogen en monden liet men
hem uitspreken, wachtte men even of hij nog meer zou zeggen. Maar toen men zag
dat hij van gramschap stikte en niet verder spreken kon, brak nogmaals het
hoongeschreeuw los, het woest, oorverdovend geschreeuw en gegil zonder woorden,
tegelijkertijd, door een honderdtal monden, als door een enkele mond geslaakt.
Toen bood Massijn de menigte niet langer 't hoofd. Hij maakte een verontwaardigd
gebaar tot meneer Potvlieghe en zijn gezellen, als om hen tot getuigen te nemen van
die wraakroepende schande; ontwaarde nog even het gelaat van Eulalie, die, zijn blik
ontwijkend, rood van schaamte achter de ruggen verdween; daalde met één sprong
van de stoep, vatte Badoe en Soera bij de hand en stuwde ze moedig vooruit, door
het jouwend gepeupel, dat instinctmatig voor hen ruimte maakte, maar onmiddellijk
zijn schaar weer sloot, nu aanhoudend schreeuwend en gillend het drietal op de hielen
volgend.
En het werd iets verschrikkelijks. Het wild geschreeuw was van lieverlede ontaard
in een zó onnoemelijke verwarring van allerhande wangeluiden, dat de ganse straat
ervan dreunde. Een bende knapen en meisjes huppelde met wilde sprongen de stoet
vooruit; kreten en gelach zwollen tot een reusachtige uitbarsting van dolheid; een
hele groep, de stap op maat, de armen zwaaiend in cadans, begeleidde de rampzalige
Massijn en de twee negers onder het luidkeels zingen van een walgelijk straatdeuntje.
Op een gegeven ogenblik maakten zij het zo bont, dat de veldwachter, wiens huis
zij juist voorbijtrokken, hevig zijn deur openrukte, een ogenblik stom-roerloos op
zijn drempel bleef staan, en plotseling weer binnen liep, alsof hij zijn sabel wou
halen.
Massijn en zijn negers hadden het haast op een rennen gezet.
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De rampzalige klerk, doodsbleek en de blik als door een floers beneveld, uitte geen
klank meer; Badoe en Soera, de ogen uitgezet van schrik, de dikke, vooruitstekende
lippen hijgend open, snelden door met uitgerekte hals, als werden zij door een bende
slavenjagers achtervolgd. Gelukkig waren zij niet ver meer van het huisje van de
weduwe Massijn verwijderd. Door zijn ontzaglijke ontsteltenis heen, zag Massijn
de groene voordeur als een veiligheidshaven opengaan; zijn zuster Fietje, uitgelokt
door het gedruis, verwilderd op de drempel verschijnen, in een gebaar van ramp de
beide armen openslaan en met een kreet in huis terugsnellen. Een ogenblik later was
hij er zelf met zijn prinsen, alle drie, omringd van zijn huilende moeder en zuster,
als lam, als levenloos op stoelen neergezakt.
De deur werd door Fietje dichtgeslagen en gegrendeld; het woest gepeupel stroomde
dof-joelend om het huisje heen, gelijk een bruisende golf om een klip.

II
Een groot deel van de namiddag bleef de woning van de weduwe Massijn, evenals
een huis waar een moord geschied is, aldus met een luidruchtige menigte omzet.
Daarbinnen, in de woonkamer, waar de gasten met de huisgenoten aan de dis zaten,
beletten de neergelaten rolgordijnen de indringende blikken, maar onrustbarend luid
weergalmde af en toe 't geschater en 't gejouw, het schoppen op de muur en 't tikken
op de ruiten.
Massijn, nu zijn schrik wat over was, raakte weer opgewonden van
verontwaardiging en toorn. Hij vond het een schande, een wraakroepende schande,
dat de politie hem tegen de aanrandingen van dat smee...ee...erig gepeupel niet
beschermd had; hij sprak van niets minder dan een klacht bij de Minister van Justitie
en wellicht bij de Koning zelf in te dienen. En voortdurend, om zichzelf moed te
geven, schonk hij zijn glas vol wijn en stootte hij aan tegen de glazen van de prinsen,
hen insgelijks met trillend-stotterende stem tot drinken aanmoedigend, beurtelings
in het Vlaams en het Frans
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bluffend uitroepend:
- Wees ma...aar gerust; n'ay...ay...ayez pas peur mes princes; je sau...aurai bien
vous protéger co...ontre cette canaille. Zijn moeder, een dikke zestigjarige vrouw,
met een geel gerimpeld gezicht en goedige bruine ogen, die tot nu toe in haar
ontsteltenis nog geen klank geuit had, viel hem, met een wanhopige blik op de twee
zwarten, in de rede:
- Maar waarom dan ook zo publiek met ze door Akspoele gelopen?
- En dan nog op een zondag, als al het volk op de been is, riep Fietje kribbig.
- Ko...o...kon ik misschien voorzien da...at dat smee...erig volk zich zo
scha...andelijk zou gedragen? sprak driftig Massijn, met een verachtend gebaar naar
de vensters.
- Och ge steekt1. ook altijd zulke konten2. uit! antwoordde Fietje gebelgd, met
vuurrode wangen van tafel opstaand om in de keuken het gebraad te halen.
De beide negers, voortdurend roerloos van schrik op hun stoelen gezeten, aten
schier niet, spraken geen woord. Zij luisterden met angstige spanning naar het
aanhoudend gedruis in de straat, en van tijd tot tijd liep er een rilling als van koude
over hun donkere huid. Tevergeefs poogde Massijn hen op te beuren, hen te doen
eten en drinken, hen tot een gesprek uit te lokken: hun bange blik bleef halsstarrig
gevestigd op de zich achter de neergelaten gordijnen bewegende schaduwen: hun
gehoor was slechts vatbaar voor de onheilspellende geluiden die van buiten daar tot
hen binnendrongen. Een paar keren wisselden zij enkele woorden in hun moedertaal,
en eindelijk sprak Badoe tot Massijn met dof trillende stem:
- Massa3. nous retourner Amertinge.
Massijn, die reeds een weinig door de drank verhit was, maakte een gebaar van
opstand. Hij had zich wel voorgesteld, gedurende verscheiderie dagen, met zijn
prinsen, eerst de bewoners van Akspoele en daarna die der omliggende gemeenten
te overbluffen, en de gedachte dat een zo heerlijk

1.
2.
3.

Haalt.
Flauwiteiten.
Meester.
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plan zou onuitvoerbaar wezen, was voor zijn verwaande oogmoed onuitstaanbaar.
Met nadruk drong hij erop aan dat de prinsen tóch zouden blijven. Het ware lafheid
voor het gebries van zulk een janhagel te vluchten; men moest de stomme smaad het
hoofd durven bieden; men moest durven tonen dat men man was.
Hij had opnieuw zijn glas geledigd, hij was gans opgewonden opgestaan en
wakkerde de prinsen aan zijn voorbeeld te volgen, en maar terstond stoutweg de
voorgenomen namiddagwandeling in het dorp aan te vangen. Zij zouden eerst het
huis van Commercie bezoeken, dan Den Appel, dan De Kroon, dan bij enkele
voorname ingezetenen ten huize gaan, om zich te tonen. En men zou eens zien of
iemand hand of vinger naar hen durfde uitsteken. Reeds had hij beslist zijn hoed
opgezet en uit een hoek zijn zwaarste wandelstok gehaald; maar toen de negers, die
niets van zijn woorden verstonden, aan zijn manieren en gebaren begrepen waarvan
er kwestie was, overweldigde hun een zo hevige schrik, dat zij beiden plotseling in
tranen uitbarstten, en zich met de zwarte vingers aan de rand van de tafel
vastklampten, als om zich desnoods met geweld tegen de geduchte uitgang te
verzetten. En daar tot overmaat de voor de vensters saamgeschoolde menigte, die
wellicht iets van Massijns uitval gehoord had, juist op dat ogenblik weer in dreunend
hoongejouw losbrak, begonnen de prinsen, eensklaps zelf met draaiende ogen zó
wild van angst te schreeuwen, dat moeder Massijn en Fietje huilend in de keuken
vluchtten.
Toen begreep de rampzalige Massijn dat hij zijn heerlijk plan bepaald moest
opgeven. Op zijn dringend verzoek kwamen moeder Massijn en Fietje bevend terug
in de kamer, en een korte beraadslaging werd gehouden. Het was vier uur; indien
men spoed maakte kon men te Bavel de trein van vijf nog halen en dan zouden de
prinsen ook vóór de avond te Amertinge nog terug zijn. Maar hoe gedaan om aan
dat razend gepeupel te ontsnappen. Massijn, die het als naar gewoonte hoog in 't
hoofd had, stelde voor een huurkoets te bestellen en er maar wild mee dwars door
het gewoel heen te rijden, al werden er ook wat armen en benen verpletterd. Doch
moeder en Fietje, vindend dat het al bont genoeg geweest was, en dat
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men ook reeds meer dan genoeg geld verteerd had, bestreden dit plan en beweerden
dat zij heel goed langs 't achterpoortje van de tuin konden uitgaan, en aldus, door de
binnenwegen, het station bereiken.
De beide prinsen, die van heel het gesprek slechts duidelijk dit éne woord ‘station’
opvingen, knikten gretig toestemmend met het hoofd en herhaalden op schor-trillende
toon:
- Oui, oui, Massa, station, retourner station Amertinge.
En 't werd aldus besloten. Badoe en Soera, hun rode pet in de hand, namen beleefd
afscheid van moeder en Fietje, en volgden met rasse tred Massijn door de tuin. De
beide vrouwen, bezorgd-hoofdschuddend op de drempel van het achterdeurtje staande,
zagen, met een gevoel van verlichting, de schelrode petten en kousen zonder verdere
onheilen achter de haag in 't groene veld verdwijnen, terwijl aan de voordeur, begeleid
door geschreeuw en voetengetrappel, opnieuw het walgelijk straatdeuntje weergalmde,
waarmee 't gepeupel 's ochtends de prinsen en Fortuné tot aan hun huisje vergezeld
had.

III
Toen Massijn met valavond alleen in Akspoele terugkwam, aarzelde hij even of hij
rechtstreeks naar huis, dan eerst in Het huis van Commercie om een glas bier zou
gaan. Juist vóór de stoep nam hij plotseling zijn besluit en trad binnen.
Hij was, ofschoon innerlijk nog sterk opgewonden, uiterlijk heel wat gesust en
ontnuchterd; en het maakte hem angstig te weten, wat voor een indruk de
gebeurtenissen van de dag op Eulalie zouden teweeggebracht hebben. Hoewel hij
niet, in de echte zin van 't woord met haar verloofd was, toch bestond er sinds jaren
tussen hen een ernstige genegenheid, zij steeds wachtend dat hij haar ten huwelijk
zou vragen, hij steeds aarzelend om het te doen, in zijn hoogmoed gekrenkt door de
gedachte met een herbergmeisje te trouwen, en niettemin steeds door iets machtigs,
waartegen hij vruchteloos poogde te worstelen, tot haar aangetrokken. In de laatste
tijden toch had hun liefde bepaald wat vooruitgang gemaakt: hij had haar
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serieus van trouwen, en, zich voor eigen rekening te plaatsen, gesproken. Als ze nu
van haar moeder een ordentelijke bruidsschat kreeg, kon de lang uitgestelde
verbintenis wellicht spoedig tegemoet gezien worden.
Hij hoefde niet lang te wachten om de indruk waar te nemen, die hij die dag op
Eulalie gemaakt had.
Zij stond achter de schenktafel toen hij binnenkwam, bezig met glazen te spoelen,
het aangezicht rood en de blik koel, de mond misnoegd omlaag getrokken. Zij
beantwoordde ternauwernood zijn groet, bracht hem zwijgend 't bestelde glas bier,
nam haar breiwerk op en ging er opzij mee zitten. Een viertal andere klanten waren
in de herbergzaal aanwezig, zwijgend, met de pijp in de mond en spotachtige blikken,
schuins op hun stoelen gezeten. In een hoek zat bazin Vleurick, Eulalies moeder,
een dikke, zestigjarige vrouw met wijd van elkander staande ogen, wat aan haar blik
een verdwaalde uitdrukking gaf, erwten te doppen. Een korte stilte heerste, even
gestoord door het geluid van de ouderwetse Vlaamse klok, die, door het driemaal
herhaald geroep: ‘Koekoek! koekoek! koekoek!’ het geslagen halfuur aanduidde.
Massijn zette zich neer, keek naar de naïef-geschilderde uurwerkplaat, waarop
een moordenaar afgebeeld stond, die met de linkerhand een gevallen reiziger bij de
keel, en, in zijn echter, een opgeheven dolk hield, hield, dronk even van zijn bier,
zette het glas naast zich op een tafeltje, floot stil een deuntje. Eulalies koel onthaal
maakte hem wrevelig, en in zijn binnenste voelde hij weer, met een vlijmende prikkel
van toorn, de herinnering aan de hoon stijgen, die hem 's middags in het dorp te beurt
gevallen was. Doch hij wilde er niets van laten blijken, hij zou er zich ditmaal met
moedwil boven stellen; en, na een nieuw stilzwijgen, veinzend noch de spottende
blikken van het viertal dorpelingen, noch de mokkende misnoegdheid op Eulalies
aangezicht te bemerken:
- Eh...ehwel, Eulalie, sprak hij gemaakt-luchtig, terwijl hij zich als in verrukking
ruw de handen wreef - hebt ge mij va...andaag gezien met mijn twee zwa...a...arte
prinsen.
Zij antwoordde niet dadelijk. Zij bleef een poosje stil voortbreien, met diep gebogen
hoofd sneller haar naalden bewe-
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gend, alsof zij al haar aandacht aan die arbeid wijdde. En eerst toen zij haar steken
opgeraapt, en de naalden hoger onder haar oksels getrokken had, vestigde zij een
koele blik op hem en sprak, bijna toonloos, als in diepe onverschilligheid:
- O, bah ja ik,... 't was schuene, zilde.1.
En gedwongen glimlach kwam even over Massijns licht trillende lippen. Hij schoof
zijn stoel een weinig nader bij de hare en, strijdlustig, met iets wreveligs in de
uitdrukking van zijn, op haar wrikkelende naalden gevestigde, ogen:
- Is 't nie...iet schoon, 't is misschien to...och wel interessant, hernam hij. - 't Is in
elk ge...eval to...och interessanter da...an hetgeen men hier da...agelijks in deze
sto...omme gemeente te...te zien krijgt.
De drinkers maakten een beweging op hun stoelen of zij het praatje heel aardig
begonnen te vinden en Eulalies wangen kregen een sterkere kleur; terwijl de naalden
al vlugger en vlugger tussen haar bedreven vingers heen en weer wrikkelden. Opnieuw
heerste een ogenblik volkomen stilte gedurende welke men niets meer hoorde dan
het langzaam tiktak van de klok en het eentonig geflap der gedopte erwten, die bazin
Vleurick in een aarden schotel liet vallen. En in die benauwende stilte staakte Eulalie
eensklaps het breien, keek weer tot haar minnaar op, slaakte een zucht van komische
wanhoop en sprak, na een kort, gedwongen lachje en een trage hoofdschudding:
- Kijk, kijk, kijk, ik kan niet peinzen waar gij het toch altijd uitzoekt! Wat al konten
zult gij nog uitsteken!
Gebelgd, geërgerd, met toornig schitterende ogen, was Massijn deftig opgestaan
en had hij zijn stoel weer achteruitgeschoven. Een ogenblik staarde hij haar roerloos,
met bevende lippen aan; en dan, de stem verkropt, terwijl zijn aangezicht van
gramschap scheen te zwellen:
- Ko...o...konten!..: ko...o...kokonten! Ik vind dat ge wel zee...eer onbeleefd zijt,
weet ge, Eu...Eulalie!...
En plotseling, gerevolteerd:
- Wee...ee...eet gij hoe ik zulke smaad be...beantwoord? vroeg hij, bijna dreigend,
in de drukkende stilte van de her-

1.

't Was iets moois, hoor.
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bergzaal, waar zelfs bazin Vleurick van ontzetting 't erwtendoppen had gestaakt.
- A...alzo zie! riep hij. En statig keerde hij zich om en stapte de deur uit.

IV
Sinds die dag was het, dat men van lieverlede bij Massijn een totale verandering van
gemoedsstemming, een echte morele omwenteling kon waarnemen.
Na ongeveer een week mokken, gedurende welke de ontzettende gebeurtenis van
het prinslijk bezoek langzamerhand in het dorp vergeten raakte, was hij naar Het
huis van Commercie teruggekeerd en had hij zich met Eulalie verzoend, omdat die
stille, sinds jaren aanslepende liefde toch als iets onontbeerlijks in zijn leven was
geworden: maar, behalve dat, o ja, enorm was de verandering.
Men zag hem niet meer, zoals vroeger, de schaarse vreemdelingen, die te Akspoele
kwamen, opzoeken en er glorieus mee van herberg tot herberg rondlopen; hij scheen
zich eensklaps om niemand meer te bekreunen, noch geen het minste belang meer
te stellen in wat er op 't dorp mocht omgaan. Men ontmoette hem enkel nog langs
de straat op de uren, dat hij naar het kantoor van meester Potvlieghe ging of ervan
terugkeerde en vaak gebeurde 't nu dat hij zelfs 's zondags op Akspoele niet bleef,
maar met de eerste trein langs Bavel naar de stad reed, en slechts laat in de avond
terugkwam, doorgaans met een lijvig vierkant pak onder de arm.
Wat is er met Massijn! wat haalt hij zich nu in 't hoofd? vroegen de dorpelingen
zich met verwondering af. En toen de een of ander hem soms vroeg wat hij nu toch
deed in de uren, die hij eertijds in 't gezelschap van zijn medeburgers placht door te
brengen:
- Lee...e...ezen, antwoordde hij met een ernstig, afgetrokken gezicht.
Het was de waarheid. Schier al zijn vrije uren besteedde hij aan lectuur, en wel
uitsluitend aan één soort lectuur: Afrikaanse reisverhalen.
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Hij ging de boeken halen ter stad in een leeskabinet, en uren en uren elke avond, en
's zondags bijna heel de dag, zat hij met de ellebogen op de tafel en het hoofd tussen
de handen, als een gehypnotiseerde in zijn lezing verdiept.
Landkaarten lagen vóór hem ontvouwen, waarop hij in verbeelding, door
mysterieuze streken de gevaarlijke tochten meemaakte; illustraties van tropische
landschappen, van wilde volkstypen, van wondere ontmoetingen en gevechten, aan
de authenticiteit waarvan hij geen ogenblik twijfelde, deden rillingen van vervoering
en verlangen door zijn ganse lichaam stromen. Zijn starre ogen schitterden, hij zuchtte
van inspanning, zijn rusteloze vingers zetten in verwarring zijn haren op, of zij, door
het akelige van 't verhaal, vanzelf te berge rezen. En vaak werd hij zó hevig door de
indruk van 't gelezene overweldigd, dat het hem een onweerstaanbare behoefte werd
er ook aan zijn moeder en zijn zuster iets van mee te delen.
- Da...at is toch schrikkelijk! die...ie Sta...anley moet toch iets uitgestaan hebben!
riep hij soms plotseling, in de stilte van het keukentje, waar moeder en Fietje met
hun breiwerk zaten, zijn lezing onderbrekend. En toen de twee vrouwen, weinig
geïnteresseerd, of, uit instinctieve weerzin, zijn gezegde onbeantwoord lieten:
- Wilt gij eens weten hoe...oe... dikwijls hij op één... één enkele maand tegen de
wilden heeft moe...oe...oeten vechten? vroeg hij. - Twee... ee en dertig keren! En,
weer het boek ter hand nemend, las hij hun enkele bladzijden van de Vlaamse vertaling
van de welbekende wonderreizen voor.
Toen wist hij van geen zwijgen meer. In de doodse stilte van het keukentje, die
alleen gestoord werd door het eentonig tiktak van de klok en het schuchter door
elkaar wrikken van de breinaalden, klonk zijn hakkelende stem luid en bombastisch,
in verward-ronkende volzinnen. Noch moeder noch Fietje durfden geen woord meer
wisselen, haast geen beweging meer maken. Zij smoorden met de hand hun
vervelingsgegeeuw, bijna niets begrijpend van al hetgeen hij voorlas, door zijn
stotterende uitspraak als in een pijnlijke sluimer gewiegd, telkens verbaasd en als
schrikkend opkijkend, toen hij zichzelf even in de rede viel om hen te vragen:
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- Ei...eiwel, wat denkt ge daarvan! Is da...at niet wonderbaar, niet schrikkelijk?
Maar met het einde van zijn lezing hield hun morele foltering nog niet op: in die
uren van praatzieke ontboezeming, nadat hij 't boek gesloten had, begon hij dan zelf
over het voorgelezene te disserteren. En het was iets verbazends hoe al die vreemde
namen met zijn stamerende uitspraak in zijn mond verwarden, hoe hij er klanken
van vormde die op geen woorden meer leken noch geen hoegenaamde betekenis
meer hadden. Soms ging het tot een echte gekheid over. Hij stelde zich niet tevreden
met de nare, in het boek gelezen anekdoten; hij voegde er andere bij, hij vond er
nieuwe uit, als kon hij zich de indruk van akeligheid niet genoeg overweldigend
maken. Meer dan eens zelfs deed hij door zijn gewaagde beschrijvingen van de
Afrikaanse zeden zijn moeder en zijn zuster blozen.
- Ja...a, moe...oeder, da...at kost daar een zwijn, of ee...een koe, sprak hij op zekere
avond, van de schadeloosstelling gewagend, waarvoor een wilde aansprakelijk is,
die met de vrouw van zijn buur te ver zou gegaan zijn.
En daar bazin Massijn, gestoord, hem verzocht van zulke dingen liever niet te
spreken:
- Wel, waa...aarom niet, moe...der, hernam hij grootmoedig; - men moet die...ie
mensen dat vergeven, zij...ij zijn gelijk de beesten, zij weten niet wa...at zij doen.
Toen praatte hij ook weer van Badoe en Soera, de twee jonge zwarte prinsen, met
wie hij een regelmatige briefwisseling onderhield.
- Zie...ie, moe...oeder en zuster, sprak hij, een punt op de landkaart aanwijzend, hie...ier woont de vader van Badoe, ko...o...oning van Pahalamaboe, en daa...aar
woont die van Soera, prins van Manyalahi, bei...eiden op de boorden van de
Lou...oualaba, anders genoemd de Con...co...congo.
Doch van lieverlede begon hij ook naar andere toehoorders dan zijn zuster en zijn
moeder te verlangen. Hij voelde dringend de behoefte die wondere dingen, waarvan
hij zo doordrongen was, aan een ruimer publiek voor te dragen; en, de smaad
vergetend waarmee de Akspoelse bevolking hem destijds bejegende, verscheen hij
weldra regelmatig weer in Het
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huis van Commercie en in andere voorname herbergen.
Ernstig en statig, omringd van een vijf- of zestal lui op hun stoelen uitgerekte
dorpsheren, vertelde hij zonder einde over zijn geliefkoosd onderwerp. En dáár,
tenminste, werd hij niet op een brutale spot onthaald: in hun dodende verveling,
zagen die heren met welgevallen om het even welke uitspanning tegemoet. Somtijds
zelfs ging hun belangstelling zo ver, dat zij zich mengden in 't gesprek, en gewichtig
met hem de kolonialee politiek van de regering bespraken.
Toen sprong Massijn hartstochtelijk op de bres. Hij verdedigde met gloed de
koloniale uitbreiding van het land; hij durfde zeggen; dat het slechte pa...atriotten
waren, die zulke richting tegenwerkten. En bombastisch stamerend verklaarde hij
dat het de plicht van alle Belgen was, met woord en daad de ko...o...koning in zijn
e...e...edelmoedige onderneming van de beschaving van Midden-Afrika te steunen.
Maar meneer Potvlieghe, of meneer Spittael, of meneer De Vreught waren,
niettegenstaande hun onbetwistbare gehechtheid aan de koninklijke familie, wel eens
de meer verspreide mening toegedaan dat men beter de penningen van't land aan de
beschaving van Midden-Vlaanderen zou besteden, en allen mengden zich van
lieverlede driftig in het hoger en hoger opgalmend gesprek, totdat Eulalie, die
vuurrood en mokkend het schouwspel bijwoonde, eensklaps luid zuchtend haar plaats
verliet en met de op komische toon herhaalde uitroeping ‘Ach Here! ach Here! Hoe
is 't mogelijk!’ in de keuken verdween.
Dit bracht de heren tot het bewustzijn van hun deftigheid terug. Zij bestelden verse
glazen bier, ontstaken opnieuw hun pijpen, helden achterover op hun stoelen, met
de ogen op de bruingerookte zoldering. En Massijn alleen bleef ononderbroken
doorpraten, de gebaren verbreed, de ogen uitgezet van ostentatie, af en toe tussen
zijn akelig stameren een blik van toorn en van minachting vestigend op de weer in
de gelagzaal gekomen Eulalie, van wie de houding en gelaatsuitdrukking als levend
protest waren tegen al wat hij vertelde.
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V
En eensklaps, op een zondagmorgen na de vroegmis, liep het als een vuur door
Akspoele:
Massijn vertrekt naar Congoland!
In 't eerste ogenblik, natuurlijk, hechtte daar niemand geloof aan. Men beschouwde
het als een snaakse grap en lachte er eens om. Doch, terwijl meester De Vreught, die
vlak naast Massijns woonde, die morgen na het ontbijt zijn gewoon wandelingetje
in zijn tuintje maakte, zag hij, over de haag in het tuintje daarnaast, Fietje schreiend
heen en weer lopen. Hij had haar dadelijk gevraagd wat er toch schortte, en toen had
Fietje hem snikkend gezegd, dat zij huilde omdat Fortuné besloten had naar Congoland
te vertrekken. De vorige avond had hij bij meester Potvlieghe zijn ontslag als commies
ingediend, en nu was hij met de eerste trein naar Brussel vertrokken, en als hij 's
avonds terugkeerde zou zijn verbintenis met het gouvernement van Congo-Vrijstaat
onherroepelijk gesloten zijn. 't Is waar, zijn betrekking zou er veel winstgevender
zijn dan die welke hij bekleedde op 't kantoor van meneer Potvlieghe: hij zou er
namelijk, als onderintendant van de Staat te Leopoldville, drieduizend frank jaarwedde
hebben vrij van alle kosten, maar Congoland was toch zulk een akelige streek en lag
zo ver: wie weet of zij en moeder hem nog ooit zouden terugzien. Och, het was
gekheid; Fietje beweerde, dat hij bepaald gek geworden was. Sinds de vorige avond
had zij nog niet opgehouden te huilen, en moeder Massijn lag ziek te bed en beweerde
dat zij ervan sterven zou.
Het was, in Akspoele, een dag van buitengewone emotie. Meester De Vreught
had natuurlijk niets zo dringends te doen gehad dan het verbazend, hem door Fietje
meegedeelde nieuws alom te gaan vertellen; meester Potvlieghe, van zijn kant, had
de ontzettende tijding bekrachtigd, en de ganse dag hoorde men geen ander gesprek
meer in het dorp. Men zag oneindig veel meer mensen dan gewoonlijk in de straat
heen en weer wandelen; gehele groepen liepen driftig redekavelend de ene herberg
in en de andere uit, elk ogenblik ondervraagd door de vrouwen, die vóór de dorpels
van de huizen samengeschoold stonden; en opnieuw, evenals op de dag van het
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bezoek van de zwarte prinsen, keek men van ver naar de gesloten woning van de
weduwe Massijn, als naar een huis waar een moord gepleegd is. Wat Het huis van
Commercie betreft, daar was de drukte zo groot dat men er niet eens kon zitten; doch
zij die er gingen om te zien wat voor een gezicht Eulalie zette, en wellicht met haar
de spot te drijven, kwamen er teleurgesteld van af, want de gehele dag bleef het
meisje onzichtbaar.
En in de afwachting op Massijns terugkomst - wat, volgens Fictie, met de laatste
trein en dus ook met de postwagen, die om dat uur van Bavel naar Akspoele rijdt,
zou plaatshebben, - vertelden de dorpelingen aan elkaar wat het zoal was in Congoland
te leven. Blink, de blikslager, die in zijn jeugd bij het Vreemd Legioen te Algiers in
dienst geweest was, vertelde onder ander tot een groep voor zijn deur geschaarde
dorpelingen, dat het in Congoland zó verschrikkelijk heet was dat Massijn er na
enkele maanden pikzwart van huid zou worden, net zoals de zwarte prinsen die met
hem te Akspoele geweest waren.
Verwarde uitroepingen weergalmden, een oud vrouwtje, met verwilderde ogen,
vroeg bevend aan de snoevende blikslager, of Massijns ziel ook zwart zou worden
gelijk die van de negers, en of hij, na zijn dood, evenals zij, eeuwigdurend in de hel
zou branden.
- Neen, antwoordde Blink, - maar het is erg te vermoeden dat hij zeer spoedig
mensenvlees zal leren eten.
Een kreet van afschuw steeg op, mijnheren Potvlieghe, Spittael en De Vreught,
die uit Den Appel kwamen en naar Het huis van Commercie gingen, naderden de
rondom Blink geschaarde groep.
- Tenzij, voegde deze erbij, - dat hij zelf door de negers of de wilde beesten
opgegeten werd.
En, zijn schitterend snoeversoog gevestigd op de drie heren, vertelde hij een hem
voorgevallen anekdote: een wildeman en zijn familie, die, hem in een donker bos
ontmoetend, hem aangerand hadden om hem te doden en op te eten. Meer dan een
halfuur lang had hij ertegen moeten vechten, en terwijl hij rechts en links op de neger
en zijn vrouw met zijn sabel houwde om zijn leven te verdedigen, sprongen hem de
kleine
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negers voortdurend tussen de benen, waarin zij beten met razend gegil, om hem het
bloed uit 't lijf te zuigen. - De littekens zijn nog zichtbaar op mijn dijen, is 't niet
waar, vrouw? vroeg hij, zich omkerend tot zijn wederhelft, die ernstig met het hoofd
knikte, om te bevestigen dat hij de loutere waarheid zei.
Maar het sloeg acht op de toren en de groep ging uit elkaar, om andere groepen
te volgen naar de dorpsplaats, waar de postwagen van Bavel elk ogenblik verwacht
werd. Eenieder wilde nu Massijn aanschouwen; hij was eensklaps voor het ganse
dorp een vermaardheid geworden; het was of dat enkel besluit naar Congoland te
vertrekken hem reeds fysiek zou veranderd hebben; of er van hem een ander mens
geworden was, die men nog niet kende.
Reeds was de oude, rood-, geel- en zwartgeverfde rammelkast aan het uiteinde
van de straat zichtbaar, toen meester Potvlieghe en zijn gezellen op de met volk
bezette dorpsplaats aankwamen. Van ver zagen zij Massijn, die naast de koetsier op
de bok zat, rechts en links met zijn strohoed groeten, trots en gelukkig als een prins
die na een lange afwezigheid in zijn hoofdstad terugkomt. Hij was zeer netjes in 't
zwart gekleed, met een wit ondervest; en, gevouwen op de linkerarm, droeg hij een
splinternieuwe, grijze zomeroverjas. Zijn geschoren aangezicht was bleek van trotse
ontroering; zijn ogen schitterden met een bijna onheilspellend-geestdriftige starheid;
zijn halfopen mond hijgde van hoogmoed, alsof hij gerend had.
En 't was als een dof rumoer van bewondering dat rillend door de menigte liep,
toen hij, bij het stilhouden van de ratelende postkar van de bok steeg, en met tot
meester Potvlieghe, als nu tot zijn gelijke, uitgestrekte hand plechtig in 't Frans zei:
- Bo...onjour, cher maî...aître Potvlieghe, mai...aintenant l'affaire est décidée; je...e
pars le 28 du mois prochain par le steamer Lou...oualaba a...avec mes bons amis les
princes Ba...adoe et Soera.
Er heerste een ogenblik volkomen stilzwijgen, opnieuw gevolgd door een dof
rumoer van bijna eerbiedige bewondering. Haast niemand had begrepen wat hij zei,
maar allen
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voelden instinctmatig dat het iets zeer belangrijks moest zijn en terwijl hij met die
heren, die hem nieuwsgierig omringden en ondervraagden, de dorpsplaats verliet,
werd de tijding als spontaan van mond tot mond verspreid:
- Hij vertrekt bepaald naar Congoland, hij vertrekt de achtentwintigste van de
volgende maand!
De kreet weergalmde in de straat, werd ver en wijd herhaald door de
saamgeschoolde menigte. En niet alleen de winkeliers- of arbeidersvrouwen maar
ook de dames en de dochters van de welgestelde ingezetenen, kwamen nieuwsgierig
bewonderend kijken, terwijl Massijn, midden in de volksschaar die hem vergezelde
elk ogenblik stilhoudend, pompeus zijn hoed afnam en op de voortdurend herhaalde
vragen in het Frans antwoordde:
- Oui...i, madame, oui...i, ma...ademoiselle, mon départ est i...irrévocablement fixé
au 28 du mois prochain, par le stea...eamer Lou...oualaba.
- Keert ge rechtstreeks naar uw huis terug, Fortuné, vroeg meester De Vreught,
toen zij voor Het huis van Commercie kwamen.
- Nee...een, ik heb dorst, ik zou ga...aarne eerst een glas bier drinken, antwoordde
Massijn. En, met zijn gezellen en een aantal andere nieuwsgierigen, besteeg hij de
trappen van de herbergstoep.
Daarbinnen was Eulalie voortdurend onzichtbaar. Tot haar moeder, die achter de
schenktafel stond, vroeg Massijn met een air van autoriteit waar of zij was. En daar
deze antwoordde dat haar dochter, een weinig ongesteld, zich te bed gelegd had:
- Welnu, sprak hij hoogmoedig, zonder zich het minst om de ongesteldheid van
zijn geliefde te bekreunen, - la...at haar van mijnentwege weten, da...at ik de
achtentwintigste van de vo...olgende maand vertrek naar Co...o...co...congoland, met
de steamer Lou...oualaba, in co...ompagnie van mijn beste vrienden de prinsen
Ba...adoe en Soera.
En statig ging hij plaatsnemen aan een met dorpsheren omringd tafeltje, waar hem
een soort ovatie van bewonderende geestdrift te beurt viel.
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VI
Van toen af begon voor Massijn dat buitensporig leven dat eerst met de dag van zijn
inscheping zou ophouden, en nog lang daarna vermaard zou blijven in Akspoele en
de omliggende gemeenten.
Plotseling overweldigd door een wilde behoefte van in-beweging-zijn, zag men
hem haast elke morgen, reeds vóór acht uur op zijn best gekleed, met gewichtig
gelaat in en uit de huizen lopen, een zakboekje doorbladerend en er koortsachtig een
en ander in aantekenend, als iemand voor wie elk ogenblik zijn kostbare bestemming
heeft. Toen sprong hij op de postwagen, nam te Bavel de trein voor Gent of voor
Brussel en keerde 's avonds terug, overladen met pakken en valiezen, de handen en
zakken vol dingen, die in hun veelsoortigheid niet te noemen waren. Hij gebruikte
haastig zijn avondmaal, antwoordde in korte, verstrooide zinnen op de menigvuldige
vragen van zijn moeder en zuster, stak een sigaar op en begaf zich naar Het huis van
Commercie.
Het was in het begin van juni, en, na dagen van buitengewoon drukkende hitte,
zetten de dorpsheren zich voor de koelte in pantoffels en geopend vest op de koer
van de herberg onder de schaduw van een rij linden, de rug geleund tegen de muur,
met hun glas bier of jenever vóór zich, op een tafeltje. Dáár was het dat Massijn nu
troonde. Van al het bespottelijke dat eertijds aan hem was, bleef er, in de superioriteit
die zijn aanstaand vertrek naar het mysterieuze werelddeel hem gaf, in de geest van
die heren niets meer over; uren en uren lang luisterden zij nu met gretige belangstelling
naar zijn wondere vertellingen.
En hij liet zich niet bidden. Van het ogenblik dat hij aankwam tot het uur waarop
hij de herberg verliet, voerde hij, hij alleen, de ganse tijd het woord. Ternauwernood
durfden die heren nog even op de tafel tikken om verse glazen te bestellen of hun
lange pijpen weer te vullen, en bij die algemene eerbiedige bejegening van de
voornaamste ingezetenen der gemeente, voelde zelfs Eulalie haar antipathiek mokken
in bewondering veranderen, en kwam zij zich weldra geregeld bij de groep scharen
om naar hem te luisteren. Plechtig had Massijn op een
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avond, vóór de gewone bezoekers aankwamen, tot haar gesproken.
- Eu...Eulalie, ik ga vertrekken, maar over drie jaar kee...eer ik rijk en ge...geëerd
terug; en dan, als ge mij zo...oolang trouw gebleven zijt, zullen wij el...elkander
huwen.
Zij was begonnen te huilen en had klagend geantwoord:
- Ik zal u wel trouw blijven, Fortuné, maar gij zult het niet doen. Gij zult ginds in
den vreemde met andere vrouwen gemeenschap hebben.
Deftig, bijna gebelgd was hij haar in de rede gevallen:
- Ginds zijn gee...een andere vrouwen dan zwa...arte. Gij...ij denkt toch niet da...at
ik mij daarmee zou afgeven! En, met een sarcastisch-minachtend gegrinnik zijn
gezegde bekrachtigend:
- Gij...ij denkt toch niet da...at ik zou proeven va...an wat ze ginds de zwa...arte
kost noemen?
De zwarte kost!... Onthutst had Eulalie hem aangekeken. Wat was dat?... wat
betekenden die zonderlinge woorden?... Maar plotseling had ze begrepen en was zo
rood als een pioen geworden.
De ganse avond over haar breiwerk gebogen had ze bijna geen woord meer
gesproken; doch sinds dat ogenblik had ze zich toch gerustgesteld gevoeld, en nu
was zij voor hem een paar gebloemde pantoffels aan 't borduren, die hij ginds ver,
als aandenken van haar, elke avond als zijn werk gedaan was en hij rustig in zijn tent
zat, zou dragen.
Trouwens als men hem soms hoorde vertellen, maakte 't net de indruk of hij reeds
in 't verre land geweest was, of hij er zich nog bevond. Somtijds, midden in een
verhaal, bleef hij plotseling stil, het oor gespitst, de hals gerekt, de ogen, onder de
neergezakte wenkbrauwen, peilend gevestigd in de duisternis, als kwam er daar
ergens onraad of gevaar. En toen men hem verwonderd vroeg wat er gebeurde:
- 't Zal niets zijn, geloof ik, maa...aar ik meende daar even ee...een vijand te horen
in de nacht, antwoordde hij.
Andermalen, en wel voornamelijk op de zwoelste avonden, verscheen hij in
winteroverjas, met rechtopstaande kraag en wollen halsdoek om de keel. En toen die
heren half uitgekleed in hun pantoffels en hun open wambuizen, hem met bezorgde
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belangstelling vroegen of hij dan ziek was:
- Nee...een, in het geheel niet, antwoordde hij ernstig terwijl hij met een rilling
zijn kraag nog hoger zette, - ik heb het alleenlijk zeer koud, ik vind da...at dit
kli...i...maat soms o...onuitstaanbaar koud is.
Maar bovenal werd het gek, toen hij zijn officieel uniform van onderintendant
bezat. Dat bestond uit een witlinnen broek en dito ondervest onder een donkerblauwe
jas met gouden knopen en drie vergulde galons om kraag en mouwen, alsmede een
donkerblauwe, insgelijks gegalonneerde pet, waarop, van voren, de gouden ster van
Congo-Vrijstaat prijkte. En ofschoon dit pak niet bestemd was om in België, maar
wel om in Congoland gedragen te worden, en het weer, door een van die bruuske
omslagen waaraan het in deze streken gewoon is, van brandend heet schielijk vrij
koud geworden was, met hevige wind- en regenbuien, toch liep Massijn in deze lichte
kleding van stonden af rondom het dorp, de ene herberg in en de andere uit, bleek
van verwaandheid en bibberend van koude, zonder de minste klacht te uiten.
Zó sterk, trouwens, imponeerde dat schitterend uniform de dorpelingen, dat het
als een vergoding werd. Een gemurmel van ontzagvolle eerbied vergezelde hem
langs de straat, en toen Eulalie, die hem eerst niet herkende, hem aldus verkleed in
Het huis van Commercie zag komen, ontstelde zij zó hevig dat zij plotseling in tranen
uitbarstte. Ook moeder Massijn en Fietje sloegen van bewondering de handen samen,
en begonnen zich van toen af bepaald met de gedachte van zijn vertrek te verzoenen,
en te denken dat wat zij tot dusver als een daad van gekheid beschouwd hadden,
werkelijk iets groots en roemruchtigs zou worden. Wat de heren Potvlieghe, Spittael
en De Vreught betreft, die vonden bepaald geen woorden meer om hun emotie en
bewondering uit te drukken. Beurtelings werd Massijn bij die drie heren, alsook ten
huize van nog twee andere voorname dorpsfamilies te dineren gevraagd, met het
uitdrukkelijk en trouwens zeer overbodig verzoek in zijn officieel kostuum te willen
verschijnen. En op het diner bij meneer Potvlieghe, waar ook de heren Spittael en
De Vreught aanwezig waren, steeg de geestdrift zó hoog, dat zij alle drie, in een
spontane beweging, met opgeheven beker op
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Massijns gezondheid dronken, en unaniem besloten op de dag van de inscheping
Fortuné naar Antwerpen te vergezellen, om hem te zien vertrekken.
Maar de jonge reiziger, die telkens hijgde en trilde van hoogmoed onder deze
vermenigvuldigde eerbewijzen, was nog een laatste en grotere glorie weggelegd,
alvorens het uur van de bepaalde scheiding zou slaan. Op een avond dat hij, met de
laatste trein van Brussel terugkerend, in Het huis van Commercie verscheen, deelde
hij, bleek van emotie, aan zijn aldaar reeds vergaderde gezellen, de ontzettende tijding
mede, dat, op zijn herhaald aandringen, zij...ijn beste vriend de beroemde
Afrika-reiziger Kinel, met wie hij onlangs kennis had gemaakt, erin zou toestemmen
te Akspoele een voordracht te komen houden over Congoland, op voorwaarde dat
men hem een ordentelijk daartoe geschikt lokaal kon bezorgen.
Een uitroeping van geestdrift, gemengd met kreten van ongelovigheid, steeg uit
de groep der rond hun glazen bier geschaarde dorpsheren. Massijn tot bazin Vleurick
gewend, stamerde plechtig:
- Ba...azin Vleurick, wilt gij mij u...uw bovenzaal afstaan voor de zo...ondag
vijftiende juni!
- Bah ja, meneer Fortuné, zeer gaarne, antwoordde de dikke vrouw, verrukt bij de
gedachte hoe zulke plechtigheid de verkoop in haar herberg die dag zou bevorderen.
En gij, Eu...Eulalie, zult gij zorgen da...at alles in o...orde is, da...at de zaal die dag
schoo...oongemaakt, en voo...oorzien is van een ta....afel, stoelen en banken, hernam
hij, zich tot het meisje wendend.
- Ja, ja, wees maar gerust, alles zal goed zijn, antwoordde Eulalie, de wangen
blozend, de ogen schitterend.
- A...all right dan! mo...orgen vroeg zal ik mijn vriend Ki...inel per telegram
verwittigen da...at wij hem verwachten, besloot Massijn met een blik van triomf.

VII
En het geschiedde waarlijk.
De zondag vijftien juni zagen de, in een drukke schaar op de
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dorpsplaats vergaderde, inwoners van Akspoele, een groep van vier personen uit de
postwagen van Bavel stijgen: eerst Massijn, in groot officieel uniform; daarna een
jongeling van een dertigtal jaren, lang en mager, geheel in 't zwart gekleed, met een
geelblonde baard en lichtblauwe ogen; en ‘last not least’ twee negers, en wel de beide
prinsen Albert Badoe en Boudewijn Soera, beiden aanzienlijk gegroeid sinds het
vorig jaar, en ditmaal beiden gekleed met een lange pantalon en een rond zwart
hoedje, gelijk echte Europeanen. Een man volgde het viertal op de hielen, een
reusachtig valies op zijn schouders dragend.
't Was eerst, onder het volk, een ogenblik van stomme verslagenheid. Allen
herkenden de twee prinsen die, tegen elkaar gedrongen, rechts en links
wantrouwig-schuwe blikken wierpen; allen begrepen aan Massijns houding dat hij
ze als uitdagende verrassing had doen meekomen, om te zien of men nu nog eens zo
brutaal met hen de spot zou durven drijven. Doch neen, iets dergelijks zou ditmaal
niet geschieden. Het volk wist nu reeds te veel af van Congoland, de zwarte huid
van de Afrikanen verwekte geen boongeschreeuw meer. Een dof rumoer ging zwellend
door de straat, de honderden toeschouwers volgden, met het getrappel van een kudde,
Massijn en zijn gezellen naar Het huis van Commercie, en de meeste blikken bleven
gevestigd op de lange jongeling met bleke baard en blauwe ogen, die men beweerde
de beroemde Afrika-reiziger te zijn.
En dát was een teleurstelling. Men had zich voorgesteld een kerel tenminste zo
raar gekleed als Massijn zelf, en een die daarenboven zwart van huid zou zijn, zoals
de blikslager Blink beweerd had dat Massijn, na enkele maanden verblijf in Afrika,
zou worden. En daar zag men nu in plaats daarvan een soort van handelsreiziger in
ellegoederen of specerijen, zonder het minste uiterlijke prestige. Onheilspellende
spotgeluiden begonnen zich toch hier en daar te laten horen; Blink, die met de stoet
meeging, riep onbeschroomd dat de man geen echt Afrika-reiziger was. Alleen het
reusachtige valies, dat door een bediende van het station Bavel op de rug gedragen
werd, boezemde nog eerbied in. Men beweerde dat dit vol zat met wapens en
foltertuigen, en dat ook daarin het
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officieel uniform stak van de reiziger, die zich zou verkleden vooraleer als spreker
op te treden.
In Het huis van Commercie hadden al de voornaamste ingezetenen van Akspoele,
uit gunst vóór het gepeupel binnengelaten, op de stoelen van de bovenzaal reeds
plaatsgenomen. Dáár zaten op de eerste rang, als de voornaamste van de aanhoorders,
moeder Massijn en Fietje, beiden zeer deftig in het zwart gekleed; meneer en mevrouw
Potvlieghe; meneer Spittael en zijn twee magere, gele juffrouwen, meester De Vreught
en zijn ouderwetse zuster; en dan de juffrouwen Balcaen, de juffrouwen Speleers,
de juffrouwen Van Vreckem, en dan nog vele andere juffrouwen en heren, met één
woord al de notabelen van de gemeente. En toen achter deze eerste rijen van uitgelezen
publiek de dubbele deur voor de menigte geopend was, werd de zaal als het ware
stormenderhand ingenomen. In een oogwenk was ze stampvol. Een soort van
worsteling greep zelfs plaats in de achtergrond, waar het donker gezicht van Blink
boven de hoofden uitstak; maar na enkele energieke ‘chuts’ van meester De Vreught,
die opstond en zich gestreng naar de lawaaimaker omkeerde, bekwam men weer een
betrekkelijke stilte. Er was een ogenblik van spannende verwachting; toen werd aan
de overzijde van de zaal, achter een soort van estrade, een deur geopend, en plechtig
trad de Afrika-reiziger met Massijn en de twee zwarte prinsen binnen.
Het was onder de notabelen, evenals 't geval was geweest met het gepeupel op de
dorpsplaats, een eerste ogenblik van verbaasdheid bij het onverwacht terugzien van
de twee zwarte prinsen, en van teleurstelling voor het handelsreizigersachtige uiterlijk
van de voordrachtgever. Die lieden waren echter te wel opgevoed om langer dan het
betaamde zulks te laten blijken, en een zeer warm, door meester De Vreught op het
getouw gezet handgeklap weergalmde, terwijl het viertal, na een beleefde buiging
tot het publiek, op de estrade, achter een, met een groen kleed bedekte tafel, zitten
ging. De bediende met het valies was ook binnengekomen en weer vertrokken, nadat
hij zijn last naast de reiziger had neergezet; en terwijl deze uit de binnenzak van zijn
jas een cahier te voorschijn haalde en eens even van het in zijn bereik staand glas
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water dronk alvorens zijn voordracht aan te vangen, staken de fatsoenlijke lui
fluisterend het hoofd bij elkaar, en keken zij goedkeurend-glimlachend naar Massijn,
alsof zij zeggen wilden dat zij het zeer kranig vonden, dat hij nog eens met zijn
prinsen op het dorp terugkwam. Toen dronk de reiziger nogmaals een teugje water,
en, nadat hij ook nog eens gekucht had, begon hij zijn voordracht, dezelfde, die hij
sinds anderhalf jaar aan de vier hoeken van het land uitkraamde.
De boeren en 't gepeupel, op houten banken gezeten of staande in de achtergrond
van de zaal, luisterden met wijde ogen en gapende monden; de fatsoenlijke lui hielden
het hoofd gebogen en de blik opzij, een weinig uit het veld geslagen door het zeer
onaangenaam orgaan van de Brusselaar, en de bijzonder platte manier waarop hij
zich in het Vlaams, dat hij maar zeer gebrekkig scheen te kennen, uitdrukte. Meester
De Vreught, om geen enkel woord te verliezen, zat gans voorovergebogen, met de
rechterhand rechtsvormig aan het oor, het aangezicht verwrongen door een gegrinnik
van inspanning, dat langs de ene zijde van zijn scheefgetrokken mond zijn brokkelig,
vuilgeel gebit ontblootte. Wat Massijn betreft, die had een houding van
diepgeabsorbeerd nadenken aangenomen, de rechterelleboog op de tafel, het
saamgefronste voorhoofd rustend in de handpalm. Hij scheen zich heel en al in 's
prekers woorden te verdiepen, en af en toe, wanneer hem iets bijzonders trof, richtte
hij plotseling 't hoofd op, en tuurde met starre blik en goedkeurend geknik naar 't
publiek, of hij zeggen wilde dat de spreker nu de spijker op de kop sloeg, en hij er
ook iets van afwist en er desnoods in mee kon praten.
Toen hij aldus ruim een halfuur gesproken had, boog de redenaar naast de tafel
neer en haalde één voor één uit het valies de voorwerpen te voorschijn, die hij zijn
aanhoorders wilde laten zien.
- Kaaik, meinsche, riep hij in zijn plat-Brusselse tongval, - hier as het zweird
woarmeide zei in Congo de veruurdielde de kop afsloan en hier zaain de bogens en
de paaile woarmeide de wilde zich teigen de Europeoane verdeidige... Past op, doar
es vergèf aan de puint.
Een gejoel van gretigheid ontstond in de zaal, de spreker,
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nogmaals buigend, toonde een soort houten ruw gebeitelde pop, die vol zat met
nagels, spijkers, stukjes glas en eindjes lint en touw.
- En hier as ien van ulder afgode, woar ze goan veuren bidde en offerande breinge
as z'n gunst of 'n geluk verlange te bekówme...
Massijn had zijn plaats verlaten, en, staande op de uiterste rand van de estrade,
reikte hij beurtelings de voorwerpen aan de personen, die nieuwsgierig waren ze van
nabij te aanschouwen of te bevoelen. De dames, huiverend van schrik en afkeer,
durfden haast niets aanraken; alleen de mannen staken gretig de handen uit. Vooral
meester De Vreught, die opgestaan was en zijn bril had opgezet, examineerde ieder
stuk met een glimlach van innige belangstelling, alvorens ze aan de naast hem zittende
heren Spittael en Potvlieghe te overhandigen. Een toenemend rumoer verspreidde
zich in de zaal; uit de achteraan ineengeperste volksschaar weergalmde de stem van
de blikslager zo luid, dat meester De Vreught opnieuw met een gezagvoerende
vermaning het stilzwijgen moest gebieden, terwijl de beide prinsen Badoe en Soera
angstige blikken op de uitgangsdeur begonnen te werpen.
Doch eenieder kreeg op zijn beurt de wondere dingen te aanschouwen, en, nadat
wapens, gereedschap en afgod van hand tot hand rondom de zaal waren gedragen,
werden zij door Massijn in het valies teruggelegd en ging de redenaar met zijn
voordracht door. Hij was op een vrij kies terrein, namelijk op het gebied van de
Congolese zeden geraakt.
- Doames en hiere, riep hij, - in Congoland bestoat oalgemien de veelwaaiverij.
De vrouw as er 'n sloaf die as 'n geweune woare verkocht wordt.
Massijn, op zijn plaats teruggekeerd, wierp triomfante blikken op het auditorium;
want wat de spreker thans bevestigde was juist een van die dingen die hij het
moeilijkst aan zijn gewone herbergaanhoorders kon doen geloven. Meester De
Vreught, onder ander, had het maar nooit kunnen aannemen, dat er zulke dierlijk
bedorven lui, als Fortuné vertelde, op de wereld bestonden.
- Joa, maainsche, zu gebuirt da doar! voer de spreker plat voort. - En de waaive,
die van niets beiters weite, komen doar
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volstrekt nie teigen in opstand, woarschaainloaik omdat zen uuk wal voele dat het
er toch nie mee zou boate...
Een dof geraas liep door de zaal, het mansvolk grinnikte met schalks genoegen,
en in de achtergrond vernam men weer de stem van de blikslager Blink, die schertsend
een opmerking maakte, terwijl integendeel onder het dames- en vrouwenpubliek als
een beweging van ongemak plaatsgreep, begeleid door gekuch en schuins-verlegen
blikken in beschaam-blozende gezichten.
- Maai persuunlaaik, riep luider de reiziger, - as het gebuird langs den Kimbiri een
Arabischen chef te ontmoeten die mier dan vaaifhonderd waaiven had!
Er ontstond in de zaal een geluid van verschoven stoelen, en plotseling, als door
een zelfde automatische springveer bewogen, rezen de drie juffrouwen Balcaen van
hun plaats op. 't Was een kort ogenblik stomme verslagenheid. Meester De Vreught
slaakte een oh! van ontsteltenis en de spreker onderbrak even zijn voordracht, terwijl
de drie, ruim vijfenveertigjarige juffrouwen, stijf en genepen, met neergeslagen blik
en vurige wangen schuins uit de stoelenrij drongen en de zaal verlieten.
Massijn, de beide handen uitgestrekt als om een ramp te bezweren, was opgestaan.
De spreker, heel even maar gestoord, verklaarde doodkalm met een veranderde stem:
- Doames en hiere, ik mien te bemerke dat er hier meinsche zaain die op zekere
punte nogal lichtgeroakt zaain. Maai dunkt nochtans dat ik niets gezeid heb da nie
gehoord mag worde.
- De...e zeden van de wilden, mo...ogen immers niet vergeleken worden met de
onze, stamerde Massijn in de drukkende stilte gans ontroerd en tevens prat voor de
eerste maal van zijn leven tot een groot publiek te spreken.
Aller ogen waren beurtelings op het viertal om de tafel en op de drie naast elkaar
staande ledige stoelen van de juffrouwen Balcaen gevestigd; de stilte werd benauwend.
De angstige blikken van Badoe en Soera gingen heen en weer van het roerloos publiek
naar de gesloten deuren en vensterramen.
- Tut! tut! tut! laat die domme kwezels lopen en ga voort! riep eensklaps een brutale
stem achteraan in de zaal.
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Meester De Vreught, verontwaardigd opstaand, berispte streng de vermetele
onderbreker. Toen raadpleegde hij haastig en in stilte zijn gezellen Spittael en
Potvlieghe, die goedkeurend met het hoofd knikten. En, zich tot de Afrika-reiziger
wendend:
- Meneer, sprak hij met zijn vriendelijkste glimlach, - gaarne willen wij vaststellen
dat er in uw voordracht niets zedenschendends is, maar, als het er voor u niet op
aankomt, zouden wij toch liever, om niemands, ook misschien overdreven
kiesheidsgevoelens, te kwetsen, dat gedeelte van uw interessante voordracht zien
achterwege blijven.
Opnieuw was er een ogenblik volkomen stilte, even gestoord door de stem in de
achtergrond, die nogmaals vrijpostig tot de redevoerder riep dat hij maar ongestoord
zou doorpraten. Maar terwijl meester De Vreught zich rood van toorn tot de beroerde
kerel omkeerde en dreigde hem aan de deur te zetten, slaakte Kinel een brutale
spotlach en antwoordde hij, schouderophalend:
- Joa!... zu!... O, maai as da precies gelaaik, zulle! Maai kan da volstrekt nie schele!
En, na een tweede spotlach en enkele gefluisterde woorden tot Massijn, zette hij
met een ander onderwerp zijn voordracht door.
Deze liep overigens op een einde. Kinel vertelde nog enkele bijzonderheden van
middelmatig belang, en, als slotrede zich halvelings tot Massijn wendend, sprak hij
de lof uit van de jeugdige reiziger, die weldra naar het verre land zou vertrekken om
onder de barbaarse volksstammen de weldaden van de beschaving te verspreiden.
Het storend incident van zoëven was vergeten; de ganse zaal, in geestdrift vervoerd,
hing op dat ogenblik, zoals meester De Vreught het naderhand noemde, aan 's sprekers
lippen. De heren knikten gewichtig met het hoofd, de vrouwen waren bleek van
ontroering, moeder Massijn en Fictie barstten plotseling in tranen los. En toen Kinel,
Massijns beide handen vatte en die hartstochtelijk schudde, hem met een dreunende
stem goede reis en veel succes wensend, toen stond het ganse publiek als één man
op en brak het in daverend gejuich en handgeklap los.
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Vruchteloos poogde Massijn, die bleek zag als een doek, nog enkele woorden van
dankzegging te stameren: applaus en gejuich smoorden zijn woorden; hij kon enkel,
evenals Kinel, groetend buigen, terwijl zij beiden, met de prinsen, naar de deur
achteruitweken. Alleen op de drempel, toen de anderen reeds verdwenen waren,
keerde hij zich een laatste maal om en riep luidkeels, met trillend uitgestrekte arm:
- A...adieu! Adieu! et me...erci!

VIII
De plechtige dag was eindelijk aangebroken.
Om acht uur 's morgens kwam het open rijtuig van Samson, de Bavelse stalhouder,
vóór het huis van de weduwe Massijn stilhouden. De vorige dag had Fortuné een
algemene biecht gesproken en die morgen, gedurende de eerste mis, gecommunieerd.
Hij was tot de lange reis uitgerust. Al zijn afscheidsbezoeken waren volbracht, zijn
volle koffers stonden op elkaar gestapeld in het smalle gangetje, hij moest maar een
laatste maal zijn moeder en Fietje omhelzen en ook even in 't voorbijgaan het rijtuig
doen stilhouden voor de stoep van Het huis van Commercie, om nog eens Eu...Eulalie
tegen zijn hart te drukken.
De voordeur ging open en meester De Vreught kwam binnen. Hij was op zijn
allerbest gekleed, in lange zwarte jas en ouderwetse hoge hoed. Bescheiden
glimlachend verscheen hij in de keuken, waar Massijn, in groot uniform, gereed
stond. De koetsier, na meester De Vreught binnengekomen, haalde met gedruis de
koffers weg en stapelde die op de bok van het rijtuig.
- A...allons, moe...der en zuster, heb moe...oed, het ogenblik is gekomen, sprak
Massijn met een stokkende stem. En bleek, met rood-geweende ogen, naderde hij
tot zijn moeder om haar te omhelzen.
Werktuiglijk waren de beide vrouwen opgestaan.
- Vaarwel, Fortuné, en God beware u, jongen, sprak de snikkende moeder haast
onhoorbaar. - Schrijf ons, schrijf ons dikwijls, gedraag u goed, en pas op uw
gezondheid. En 't
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hoofd op zijn borst gezegen gaf zij hem, met weifelende hand, een ‘kruisken’ op het
voorhoofd.
- Vaarwel, Fie...ietje, to...ot weerziens, snikte Massijn, tot zijn zuster naderend.
Met een in tranen badend gelaat omhelsde zij hem, en gelijk moeder, gaf ook zij
hem bevend een ‘kruisken’.
Toen huilden zij alle drie in stilte, een lange wijl.
Meester De Vreught had zijn zakdoek uitgehaald en snoot zich luidruchtig. Buiten
in een dof gegons van menigte, klonk bijwijlen het stampen van de hoefijzers van
het paard op de stenen.
- Komaan,... komaan, Fortuné, 't is tijd, sprak meester De Vreught, Massijn bij de
mouw trekkend.
Een laatste maal, de ogen beneveld door tranen, aanschouwde hij zijn moeder en
zijn zuster, die opnieuw met het voorschoot vóór het aangezicht op stoelen waren
neergezakt. En daarop keerde hij zich met een bruuske beweging om, volgde de
meester uit het huis, en klom in 't open rijtuig, dat onmiddellijk in snelle draf
vooruitreed.
Aan de ommedraai van de straat, vóór de stoep van Het huis van Commercie, hield
het weer stil. Dáár stonden, eveneens op hun best gekleed, met zwarte jas en hoge
hoed, en omringd van een krielende volksschaar, de heren Spittael en Potvlieghe.
Massijn, wiens ontroering reeds een weinig gestild was, wipte uit het rijtuig, liep
vlug over de treden van de stoep, doorkruiste de van verwarde beweging en geluiden
dreunende gelagzaal, sloop in het achterkamertje, waar Eulalie beloofd had op hem
te zullen wachten.
Zij was er inderdaad, in een houding van treurig peinzen op een stoel gezeten naast
het venster, de wangen bleek en de ogen nog vochtig van tranen.
Haastig, met uitgestrekte handen, kwam hij tot haar, omstrengelde haar het middel,
kuste haar hartstochtelijk op mond en wangen. En plotseling, als daar zoëven bij zijn
moeder en zijn zuster, barstte hij in een wild snikken los. Hij klemde zich aan haar
vast, hij zoende haar, nogmaals en nog, hoe langer hoe hartstochtelijker; en op dat
plechtig ogenblik, in die wanhopig-verliefde knelling van beider lichamen die van
elkaar niet wilden scheiden, kreeg hij even, in een plot-
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selinge openbaring, benevens het akelig visioen van de rampen en eenden die hij
tegemoet liep, het helder bewustzijn van de gekheid van de daad waartoe zijn
hoogmoedswaanzin hem gedreven had, en hoeveel beter het zou geweest zijn, gerust
met haar als vrouw, en met zijn moeder en zijn zuster te blijven leven in hun nederig
dorpje, waar men gelukkig was zonder gevaar, waar het echte geluk heerste in de
eentonige opeenvolging van alle gelijke, vreedzame dagen.
Maar op de deur weerklonk een storend tok tok van vermaning, en nauwelijks
hadden de rampzalige verliefden de tijd elkander los te laten, toen meester De Vreught
zijn hoofd in het kamertje stak, Massijn door een wenkteken verwittigend, dat het
hoog tijd was te vertrekken. Toen droogde Fortuné zijn tranen af, en, zich in het
onwederroepelijk besluit versterkend, omhelsde hij een laatste maal zijn snikkend
meisje en zei plechtig:
- Schrij...ijf mij elke week, lie...ieve Eulalie, blijf mij getrouw gedurende drie...ie
jaren, ik za...al het ook doen, en a...als ik terugkeer zullen wij elkander huwen.
Een laatste maal zag hij haar aan; een laatste maal riep hij: - A...adieu! Adieu! en
dan verliet hij 't kamertje, en stapte met meester De Vreught dwars door de gonzende
gelagzaal. Zij klommen weer in het rijtuig waar de heren Spittael en Potvlieghe reeds
plaatsgenomen hadden, de koetsier zweepte zijn paard, en in volle draf rende 't gespan
door het dorp, waar opnieuw al de bewoners buiten stonden.
Een luid hoera weergalmde in het daverend wielengeratel, de verbazende
gebeurtenis was een volbracht feit: Massijn vertrok naar Congoland, hij wás
vertrokken!

IX
Toen werd het weer stil in Akspoele. Nooit beleefde men er stillere dag dan die welke
op die veelbewogen morgen volgde. Enkel een korte, ofschoon vrij hevige
opschudding greep er, na Massijns vertrek, nog plaats: de blikslager Blink die, om
tien uur stomdronken uit Het huis van Commercie komend, door zijn geweld de
ganse straat in rep en roer bracht,
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schreeuwend dat het laatste woord in heel die zaak nog niet gezegd was, en dat,
indien hij, Blink, eenmaal naar Afrika terugkeerde, wat zeer wel gebeuren kon, hij
aan allen eens een les zou geven hoe men daarmee moest omgaan. Een opgewekte
bende jonge bengels liep jouwend met hem mee, vormde zich tot een woelende
samenscholing vóór zijn deur. En daar zijn vrouw gans ontsteld buitenkwam en hem
bij de arm in huis poogde te trekken, werd hij eensklaps als razend, en overlaadde
hij haar met slagen in het midden van de straat, met uitpuilende ogen briesend dat
hij van niemand bevelen te ontvangen had, en dat hij niet huilen zou als Massijn op
de dag van zijn eventueel vertrek.
Maar toen dit incident voorbij was, werd het dorp zo eenzaam of er geen ziel meer
in leefde. De morgen, de middag, de ganse dag liep aldus voorbij, en eerst toen de
laatste postwagen van Bavel op de dorpsplaats aankwam, de heren Potvlieghe, Spittael
en De Vreught huiswaarts brengend, stonden hen een twintigtal personen af te
wachten.
Die heren wisten echter weinig te vertellen. Alles was zeer goed afgelopen, Massijn
was kloekmoedig geweest tot het laatst, hij was vertrokken met de glimlach op de
lippen, en tot het laatste moment, terwijl het reusachtig, bruisend en fluitende schip
zich reeds van de kade verwijderde, had hij gegroet met de hand en daarna gezwaaid
met hoed en zakdoek.
Enkele dagen verliepen: Akspoele was geheel en al weer verzonken in de doodse
vrede van het alledaagse leven. Van lieverlede hadden moeder Massijn en Fietje, en
ook Eulalie zich in Fortunés vertrek geschikt. Meester Potvlieghe had hem op zijn
kantoor laten vervangen door een andere commies, en enkel in 't huis van Commercie
praatten de notaris en zijn gezellen nog elke avond over Fortuné en zijn verre reis.
Zij leefden in afwachting op tijdingen van hem. Op het laatste ogenblik van de
scheiding hadden zij hem nog eens herhaald dat hij hun dikwijls moest schrijven, en
hij had beloofd zulks te doen in elke haven waar de stoomboot zou aanleggen.
Maar telkens en telkens gingen de door die heren voorop berekende datums voorbij
zonder de minste tijding van Massijn te brengen. Dat duurde en duurde zo vreselijk
lang dat zij
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zich begonnen af te vragen of er soms een ongeval gebeurd was met de stoomboot,
of Massijn wellicht schipbreuk had geleden. Zij durfden er bijna niet luid meer over
spreken, en zij ontweken zoveel mogelijk het huis van de weduwe Massijn, waar de
twee vrouwen opnieuw ganse dagen zaten te wenen. Elke morgen ondervroeg meester
De Vreught met verbazing en bijna met wantrouwen, of hij de man van plichtsverzuim
verdacht, de brievenbesteller van Bavel, die ook de dienst van Akspoele deed. - Nog
niets?... nóg niets! Waarlijk nóg niets? En reeds werd in het dorp het akelig nieuws
verspreid dat Massijn bepaald dood was, toen eindelijk, op een morgen, de Bavelse
postbode, met een van vreugde stralend gelaat, als was hij zelf van een zware kommer
ontlast, bij de weduwe Massijn, bij de heren Potvlieghe, Spittael en De Vreught, en
ook in Het huis van Commercie, voor Eulalie, zwaar gestempelde brieven bracht,
met vreemde postzegels op de omslag.
Zij waren van Massijn. Meester De Vreught was er zo hevig door ontroerd, dat
zijn brief hem als een blad tussen de vingers sidderde. Hij riep zijn zuster en verzocht
haar de brievenbesteller te onthalen op een glaasje jenever, terwijl hij zelf, met een
vrolijk lachje van verzoening, de man op de schouder klopte. En alvorens de omslag
te scheuren keek hij ook lang glimlachend naar de postzegels: een chocoladekleurige
en een oranje, die beide in het medaljon een dik, onaardig kinderhoofd droegen,
onder het duidelijk leesbare woord van de stempel: Las Palmas.
Toen opende hij voorzichtig de omslag met zijn pennemesje, haalde er de brief
uit, ontvouwde die, en las.
Hij las hem tot het einde zonder op te houden, de gelaatstrekken onbeweeglijk van
opgewekte aandacht, even met een wrevelige hoofdbeweging de ongeduldige vraag
van zijn zuster: - Welnu, wat staat er al in? - wat schrijft hij? beantwoordend.
De vier zijden van het dubbele blad waren doorgelezen toen hij nog steeds roerloos
op de brief stond te staren, als zocht hij er iets in te lezen dat hij maar niet vinden
kon; en in de enveloppe keek, om zich te overtuigen dat er waarlijk niets meer achter
was. Met een zware zucht, als had hij een over-
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machtigende taak verricht, reikte hij hem eindelijk aan zijn zuster, toonloos zeggend:
- Hij maakt het goed, maar hij vertelt haast niets.
De brief was inderdaad van een wanhopende banaliteit, en, op vele plaatsen, bijna
onbegrijpelijk. Behalve wat hij schreef over zichzelf en zijn gezondheid, die eerst
wel wat te wensen overliet tengevolge van zeeziekte, vergenoegde Massijn zich met
zijn reisindrukken weer te geven, door het nagenoeg louter abstracte citeren der
eigennamen van ontmoete personen of geziene dingen. Hij schreef: ‘den zesden Juni
is het schip ongeveer vijf uren stil gebleven vóór Madeira om kool in te laden, en
den volgenden morgen hebben wij de Coomassie ontmoet die naar Europa terug
toog’, maar zonder door een enkele omschrijving aan te duiden, wat voor een uitzicht
Madeira wel had, noch wat de Coomassie ook zijn mocht. Ofwel hij vertelde: ‘Terwijl
ik zit te schrijven komt mijn goede vriend dokter Dancla mij voorstellen samen in
den bar een cocktail te gaan nemen’; of nog: ‘Ik moet het schrijven staken want wij
zijn reeds volop in 't gezicht van Las Palmas, waar ik mijn brief zal posten...’, doch
zonder evenmin uiteen te zetten wie of die nieuwe goede vriend dokter Dancla,
waarvan hij vroeger nooit gesproken had, wel wezen kon, noch wat de cocktail of
de bar betekende, noch vooral wat zijn mocht dat tantaliserend iets, dat meester De
Vreught, in zijn nuchtere verbeelding, zich als de betoverende verschijning van een
Eden voorstelde: volop in het gezicht te komen van Las Palmas.
Hij voelde zich in hoge mate teleurgesteld, hij zette haastig zijn hoed op en liep
bij zijn buurvrouw aan, in de hoop dat Fortuné tenminste aan zijn moeder en zijn
zuster meer bijzonderheden zou geschreven hebben.
Maar de brief, die zij van hem gekregen hadden bevatte volstrekt niets interessanter.
Ook dáárin geen de minste beschrijving van al de wonderen die hij toch moest gezien
hebben. Trouwens, daarom bekreunden moeder Massijn en Fietje zich het minst. Het
enige wat hun van belang kon wezen was hem in goede gezondheid te weten, en zij
weenden van zalige ontroering omdat zijn brief, goddank, hen dien-
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aangaande had gerustgesteld.
Meester De Vreught, meer en meer teleurgesteld, verliet hun woninkje en begaf
zich beurtelings bij de heren Spittael en Potvlieghe, alsook naar Het huis van
Commercie. Hij vond zijn twee vrienden niet minder ontgoocheld dan hijzelf was,
vooral de handelaar in kolen, die dolgaarne iets meer zou vernomen hebben aangaande
dat interessante kolen inladen vóór Madeira; en, wat Eulalie betreft, die stond vuurrood
in de herberg achter de schenktafel en weigerde bepaald iets van de brief, die ook
zij ontvangen had, te laten lezen: alleen verzekerde zij meester De Vreught dat er
volstrekt niets in stond van de dingen die hem zozeer interesseerden.
Die avond, in Het huis van Commercie, omringd van een groep dorpelingen die
het nieuws van de aangekomen brieven daar aangelokt had, praatten die heren
langdurig over de gewichtige gebeurtenis. Een wereldkaart, ergens uit de diepten
van een lade door meester De Vreught opgegraven, werd in de gelagzaal op een tafel
uitgespreid, en, bij gebrek aan iets beters, inventeerde meester De Vreught zelf, voor
de hem gapend omringende toehoorders, de uitleggingen die hij zo graag van Massijn
zou vernomen hebben. Madeira, waar de Loualaba gedurende vijf uren het anker
geworpen had om kolen in te laden, was het klein eiland daar in volle oceaan, waar
de, onder die naam alom vermaarde, zo lekkere morgenwijn vandaan kwam. Meester
De Vreught had er nog enkele flessen van in zijn kelder, doch was het nu toch niet
jammer dat Fortuné zijn kort verblijf aldaar niet had te baat genomen, om, al was 't
ook slechts een klein vaatje van die fijne drank naar Akspoele te sturen, zodat men
eens over 't verschil kon oordelen? Maar wat mocht wel die cocktail zijn, welke die
dokter Dancla aan Massijn voorgesteld had in de bar te gaan nemen? Waarschijnlijk
een grote vis en de ‘bar’ ongetwijfeld het barkje, het schuitje waarmee zij hem zouden
vangen. Blijkbaar waren de passagiers, die ganse dagen niets te verrichten hadden,
aangelokt tot zulk een tijdverdrijf. Wat betreft Las Palmas, de plaats waar Massijn
zijn brieven naar de post gebracht had, dat was de hoofdstad van dit eiland hier ‘la
grande Canarie’. Natuurlijk was het daar, zoals de naam het genoeg aanduidde, vol
prachtige palmbomen, net als in
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het eiland zelf de kanarievogels zo overvloedig moesten zijn als te Akspoele de
mussen. Hier, tenminste, schilderden de namen zelf het tafereel; maar nog eens, hoe
jammer toch dat Fortuné niet van zijn bezoek geprofiteerd had om een twintigtal of
zo van die kanarievogels te vangen en ze naar Akspoele te zenden. Men zou ze hebben
laten kweken met die men hier in kooien hield, en zonder enige twijfel zou het ras
er merkwaardig door verbeterd zijn. Neen, waarlijk er ontbrak aan Fortuné een gave
om fortuin te maken in den vreemde. Indien hem, meester De Vreught, zulk een
heerlijke kans te beurt gevallen was, zou hij alles, alles wat maar enigszins in zijn
bereik kwam, waargenomen hebben. In weinige jaren tijd zou hij schatrijk geworden
zijn; dát voelde hij. Hoe jammer, hoe ontzettend jammer, dat Fortuné zich zo maar
alles liet ontsnappen!
Opnieuw verliepen veertien dagen. Dan, op een morgen, deelde de Bavelse
brievenbesteller een tweede zending vreemde brieven in Akspoele uit. Deze droegen
op de omslag postzegels met het bel van koning Leopold en waren gestempeld uit
Boma. En, van toen af aan, kwamen zij regelmatig om de veertien dagen of drie
weken, en werden zij ook wel van lieverlede wat interessanter.
Terwijl Fortuné nog te Boma was, wachtend tot de karavaan waarmee hij naar 't
binnenland vertrekken zou haar laatste toebereidselen voltooide, had hij het antwoord
van meester De Vreught op zijn eerste brief ontvangen; en nu de tocht begonnen
was, maakte hij soms van de avondrust gebruik om in zijn tent aan zijn vrienden van
het vaderland te schrijven, en het al te droge van zijn eerste brieven door meer
schilderachtige en anekdotische verhalen te vergoeden.
In de aanvang waren die mededelingen vol gloed en geestdrift: o, de natuur was
prachtig, wonderschoon in Afrika; het was er een voortdurend Eden, waarin de
mensen leefden als goden; doch van lieverlede begon die hartstocht te verzwakken,
verradend een gedwongenheid, een opgeschroefdheid om het optimisme vol te
houden, waarbij aldra een meer en meer ontmoedigde teleurstelling tussen de regels
heen duidelijk leesbaar werd. Op zekere morgen, een drietal
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maanden na Massijns vertrek, ontving meester De Vreught van hem een brief van
niet meer te bedwingen pessimisme en ontgoocheling.
‘Lieve meester’, schreef hij tot de gepensioneerde onderwijzer, ‘ik moet volstrekt
eens mijn hart bij u uitstorten. Naar huis en aan Eulalie schrijf ik voortdurend
opgeruimde brieven om ze daar niet te bedroeven; maar u durf ik toch wel
vertrouwelijk zeggen dat alles in dit land lang niet zoo rozekleurig is als zij in België
wel denken, en dat er hier wel heel veel leelijke en triestige dingen gebeuren, die
niet zouden mogen zijn. En, het is zoo: de Europeanen, die hier zoo gezegd komen
om de wilde volken te beschaven, hebben doorgaans de grootste schuld daaraan.
Enkele dagen geleden had onze karavaan, die bestaat uit twee honderd
vrachtdragers, een twaalftal inlandsche soldaten en vijf blanke reizigers, met valavond
stilgehouden in de nabijheid van een dorp. Daar de plaats geschikt bleek te zijn,
besloot de kommandant er te kampeeren. Het avondmaal werd ons, als naar gewoonte
voorgedischt in de groote tent; en, nadat men veel gegeten en gedronken had, (want,
meester, gij hebt geen idee van wat hier door de Europeanen gedronken wordt) begaf
zich een ieder van ons naar zijn afzonderlijke tent om er den nacht door te brengen.
Alles was stil geworden in het kamp, en in een diepen slaap lag ik van mijn
vermoeidheid uit te rusten, toen ik plotseling door een razend gedruisch van
geschreeuw en geweerschoten wakker werd geschrikt. Met een angstkreet sprong ik
op, greep mijn geweer, snelde half aangekleed buiten, gevolgd van mijn boy die gilde
of hij vermoord werd.
Lichten dwarrelden verwilderd door het kamp, halfnaakte mannen renden tusschen
de tenten heen, op vijftig passen afstands kraakte een onderbroken musketsalvo,
vergezeld van kreten en vloeken, om u het bloed in de aderen te stollen.
Het waren de inboorlingen van het nabijgelegen dorp die het kamp bestormden.
Dat duurde zoo ruim een half uur in een gebriesch en een verwarring zonder weerga.
Dan werd alles weer stil. Men hoorde niets meer in den donkeren nacht dan het akelig
geklaag der gekwetsten en stervenden.
Nog gansch ontsteld, vreezend dat er dooden waren onder
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onze blanken, vloog ik naar de groote tent, waar wij den vorigen avond gedineerd
hadden. Maar ik zag dadelijk dat mijn vrees ongegrond was. Mijne vier blanke
medereizigers stonden ongedeerd rondom een tafel waarop twee kaarsen brandden.
Zij lachten zelfs uitbundig toen ik binnenkwam, en, terwijl een boy twee flesschen
champagne en glazen op de tafel schikte, ontwaarde ik, tot mijn stomme verbazing,
bij het weifelend schijnsel der kaarsen, in eenen hoek der tent vier halfnaakte vrouwen:
vier jonge negerinnen die zich bevend en huilend van schrik tegen elkaar aandrongen.
Verbaasd bleef ik een oogenblik aan den ingang der tent het tafereel aanstaren. Dan
vroeg ik wat er gebeurd was, waarom de inboorlingen het kamp hadden aangevallen.
‘O, ziedáár waarom,... omdat wij een beetje pret wilden maken’, antwoordde de
chef der karavaan, met den vinger naar de negerinnen wijzend. En met iets spottends
in zijn op mij gevestigden blik.
‘Zeg eens, zijt gij alleen dan vrijgezel gebleven, dezen nacht’ schertste hij.
Ik laat u denken, waarde meester, hoe verontwaardigd ik was. Ik boog zonder een
woord te spreken en ging de tent uit. Maar eerst den volgenden morgen vernam ik
de gansche waarheid: die mooie heeren hadden met geweld de vier vrouwen in het
dorp doen schaken, en 't was om zich te wreken dat de inboorlingen 't kampement
bestormd hadden. En dát noemt men in België de wilde volken beschaven! Weet ge
wat ze bijzonder goed van onze beschaving onthouden hebben, meester: vloeken en
jenever drinken. Voortdurend, bij elke inspanning, als ze een vracht moeten sleuren,
als ze eens flink moeten roeien, komen de godverrr...s en de sakerrr...s uit hun mond
gerold. Ze vloeken gelijk duivels, waarde meester; en, wat de jenever betreft, zoodra
ze daar maar kunnen aan geraken drinken ze er op los tot ze vallen. Mijn meening
is, meester, dat die menschen veel gelukkiger waren vóór zij onze beschaving kenden.
Maar de goddelijke rechtvaardigheid straft zulke gruwelen als de Europeanen hier
bedrijven. Zij allen die zich zóó aan den drank en aan de Zwarte Kost overgeven,
worden al spoedig de slachtoffers hunner eigen misdaden. Het vreeselijk klimaat van
Afrika
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straft hun overdaden met een doodvonnis, en het is wel besteed.
Ziehier nu, waarde meester, nog een andere gebeurtenis.
Het is gebeurd eergisteren, tijdens een stilstand onzer karavaan in eene factorij
aan den oever der rivier. Ik zal maar liever geen namen van plaats noch personen
noemen; een brief geraakt zoo gemakkelijk verloren in deze wilde streken, en hier,
evenals in België, en misschien nog meer dan in België, bestaat er zooveel
jaloerschheid, geheime aanklacht, bespieding. Enfin, waarde meester, ziehier, in
korte woorden, wat het is:
Toen wij op de bewuste plaats aankwamen zagen wij naast de kade der factorij
een kleine stoomboot van den Staat liggen, die op het punt was om naar Boma te
vertrekken. Er waren verscheidene blanke passagiers aan boord, waaronder namelijk
de chef der factorij, die, na zijn volbracht termijn van drie jaren, naar Europa
terugtoog. Het is, tusschen haakjes gezegd, een in België gehuwd man, vader van
vier kinderen. Wij waren even aan boord van de stoomboot gegaan om de
vertrekkende landgenooten te groeten, en wij keerden bij de aan den oever rustende
karavaan terug, toen eensklaps, terwijl het stoombootje de kade verlaat, op den top
der rots welke op die plaats over den stroom helt, een gillend angstgeschreeuw
weergalmt. Schrikkend slaan wij de oogen op, en ontwaren op de spits der rots, aan
den boord zelven van den afgrond, een vrouw, een jonge negerin, die, smeekend en
huilend, met gebaren van wanhoop haar beide armen, waarin zij een klein kind houdt,
naar het vertrekkende schip uitstrekt. En plotseling, op het oogenblik zelf dat achter
haar twee negers komen aansnellen die haar grijpen willen, werpt zij een laatsten
schreeuw uit en springt van meer dan honderd meters hoog met haar kind in den
stroom...
Op die plaats, meester, buitelt het water van den Congo in wild-schuimende
draaikolken over een bed van scherpe rotsblokken. Zelfs de sterkste zwemmer zou
er bezwaarlijk zijn leven kunnen redden. Ook durft niet een enkel onzer redders,
ondanks al hunne moed, in 't water springen. Vier mannen snellen in een schuitje en
pagaaien uit al hunne macht een vijftigtal meters stroomafwaarts, waar de rampzalige
vrouw,
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medegesleept door den wilden stroom, een enkel oogenblik is opgedoken, haar kind
steeds in de armen houdend. Doch alle pogingen zijn vruchteloos. Na ruim een half
uur zoeken en peilen moest men het opgeven.
Welnu, meester, wilt gij weten wie die vrouw was en waarom zij in den stroom
sprong!... Zij was de bijzit van den chef der factorij, van dien in België gehuwden
man en huisvader; en zij bracht zich met haar kind, met zijn kind om 't leven, omdat
hij weigerde haar op zijn terugreis met zich mee te nemen. P.S. Veel groeten van uw
beste vrienden, de jonge prinsen Albert Badoe en Boudewijn Soera. Gij kunt u maar
niet verbeelden hoe gelukkig zij waren toen zij hun vaderland terugzagen. Doch het
is jammer dat ze haast dadelijk weer zoo vreeselijk wild geworden zijn. Het is of al
het vernis van beschaving, dat zij uit België medebrachten, hun plotseling ontnomen
werd. Zij hebben reeds driemaal tegen andere knapen van hun leeftijd gevochten, en
men is er ook toe genoodzaakt geweest hun de vóór het vertrek uit Antwerpen als
geschenk gegevene revolvers te ontnemen, omdat zij er mee op de dragers schoten.
Zij willen ook geen woord van het Vlaamsch of Fransch meer spreken, dat men hun
met zooveel moeite heeft geleerd. In hunne wilde taal, integendeel, praten en
schreeuwen zij voortdurend. Ik vrees sterk, waarde meester, dat onze beschaving op
hen al niet meer indruk heeft gemaakt dan regen op een eend’.

X
Op weg naar Leopoldville; in mijne tent, den 3den juli, zes uur 's avonds.
Waarde Meester,
Ik kan niet laten u nog een anecdote te verhalen, die mij verontwaardigd heeft en
tevens doen lachen. Het is betrekkelijk een zonderling geschenk, dat ik gisteren de
gelegenheid had te ontvangen, maar hetwelk ik ‘met entrain’ van de hand gewezen
heb.
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Ik was, door den bevelhebber der expeditie, met drie soldaten en enkele dragers naar
een dorp uitgezonden geweest, om er, tegen ruiling van kralen, katoenlinnen en...
whisky, levensmiddelen te bemachtigen.
Zoodra ik in het dorpje aankwam beval ik dus, zooals de gewoonte is, musketsalvo
en tromgeroffel, en liet ik mij aan het inlandsch opperhoofd voorstellen.
Deze, een oude grijze dronkaard met een afzichtelijke tronie, walgwekkend van
smerigheid, zat, of liever lag half uitgestrekt op eene vuile mat, vóór het rampzalig
strooien krot, dat hem tot Koninklijk paleis diende. Rechts en links stonden, fiks en
onbeweeglijk, twee schildwachten. Op zijn bevel komt een slaaf te voorschijn met
een beker vol palmwijn, en nadat de oude vuilik er met zijn kwabbige lippen een
slok van gedronken heeft, reikt hij mij den beker toe met het verzoek zijn voorbeeld
na te volgen, ten teeken van vrede. Ik ben wel genoodzaakt zulks uit beleefdheid te
doen, doch gij kunt denken, meester, met welken afkeer. Ik dacht dat ik er waarlijk
van zou braken. Enfin, ik doe het toch en nadat ik hem de geschenken overhandigd
heb, die wij in name van onzen kommandant voor hem medebrachten, begin ik, door
tusschenkomst van onzen tolk, het doel van mijn bezoek uit te leggen.
De kerel aanvaardt met welgevallen onze giften, en, na een woordenwisseling van
enkele minuten, komen wij overeen aangaande den prijs der te leveren eetwaren. En
ik sta op tot afscheidnemen, toen de man mij door onzen vertolker laat begrijpen,
dat hij mij ook een geschenk wenscht te geven. Daarover betuig ik hem natuurlijk
mijn dank; en, op een nieuw bevel van hem, verschijnt, ik laat u raden wat meester,
ik geef u duizendmaal om het te raden,... welnu, op zijn bevel verschijnt een negerin,...
een nog al aardig negermeisje van misschien een vijftiental jaren! Mij minzaam
toelachend bleef zij op een drietal passen afstands staan, terwijl de tolk, in name van
den Koning sprak:
- Boeboe Ramaga (zoo luidde de naam van dien kerel) verzoekt den blanken
reiziger de jonge Khabinda als geschenk van hem te aanvaarden.
Ik hoef u niet te zeggen, waarde meester, of ik pal stond van
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verbazing. Het rood der schaamte en der gramschap steeg mij naar de wangen; en
brutaal, op een toon en met een air die geen twijfel lieten over mijn gevoelens, gaf
ik in 't Vlaamsch, ja meester, in echt ruw Axpoelsch Vlaamsch aan den ouden vuilik
dit antwoord:
- Merci, mijnen boas, ge zij bedankt; 'k en moe van ouwe Zwarte Kost nie weten!...
Er ontstond een moment onheilspellende stilte en ik dacht wel, waarde meester,
een onaangenaam oogenblik te passeeren. Doch 't zij het opperhoofd en zijne
hovelingen mijn beleediging niet voelden, of het beneden hun waardigheid achtten
er notitie van te nemen, geen van hen liet eenigen toorn noch verontwaardiging
blijken. Alleen toen de jonge negerin, die dadelijk besefte wat er omging, mij met
een minachtend lachje en een ophaling der schouders den rug toekeerde, werd het
den koning min of meer duidelijk wat ik gezegd had, en gaf hij mij dit ontzettend
wederantwoord, dat ik hier zoo decent mogelijk vertaal.
‘Welnu, als ge niet verlangt op de gewone manier haar de uwe te maken, eet ze
dan op’.
Dat klonk nu toch zoo gek, waarde meester, dat ik mij, ondanks mijn ergernis,
niet kon weerhouden er luid om te lachen. Doch ik kwam terstond tot het bewustzijn
mijner deftigheid terug; en, om een einde aan dat tevens pijnlijk en walgelijk tafereel
te brengen, maakte ik twee stappen vooruit in de richting van den koning, en liet hem
zeggen door den tolk:
‘Boeboe Ramaga, de blanke chef bedankt u voor 't geschenk dat gij hem geven
wilt, doch liever verkreeg hij iets anders, bij voorbeeld een keus van inlandsche
sieraden en wapens’.
Boeboe Ramaga schoot in gullen lach, en, nadat hij mij een oogenblik met een air
als van meewarige spotternij had aangekeken, stemde hij toe in mijn verzoek. Het
negerinnetje verdween, en twee slaven brachten gansche armvollen van de verlangde
voorwerpen aan.
Ik heb in dat vreemd arsenaal een mooie, rijke keus gemaakt, waarde meester, en
geloof wel dat ik niet vergeten heb ook voor u iets op zij te leggen. Als wij te
Leopoldville zullen aangekomen zijn zal ik u met de eerste gelegenheid een aantal

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 4

448
aardige dingen opsturen. Vindt ge niet dat zoo iets heel wat beter is, dan gelijk zooveel
anderen aan den Zwarte Kost te doen?
P.S. Veel komplimenten aan mijn goede vrienden de heeren Potvlieghe en Spittael.
Zeg hun dat ik hun ook met de volgende mail zal schrijven, doch verder aan niemand
een woord, niet waar? over alles wat ik u in mijn laatste brieven vertrouwelijk heb
meegedeeld. Thuis bij moeder, en in Het huis van Commercie moogt ge daar vooral
niet van gewagen. Ik schrijf met dezen zelfden post naar moeder en naar Eulalie,
doch zonder van die leelijke quaestie van den Zwarte Kost te spreken.
P.S. Badoe en Soera hebben ons gisteren verlaten en ik mag u verzekeren, meester,
dat ik het geenszins betreur. Ze moesten de rivier over varen om naar hun land - of
beter gezegd, naar het land van Soera's vader, bij wien Badoe een tijd gaat logeeren,
- terug te keeren, en wilt gij eens weten, wat ze gedaan hebben toen zij in het schuitje
zaten? Naar ons gegooi met groote steenen, waarvan zij heimelijk een ganschen
voorraad hadden opgedaan. Wat 'n schurken! Ik ben beschaamd dat ik er ooit meê
op Axpoele geweest ben.
Het begint hier heet te worden! Eerst ging het nog al, maar nu wordt het bepaald
onuitstaanbaar. Gelukkig voor mij dat ik niet meê doe aan die quaestie van den Zwarte
Kost.
Mijn bestee groeten aan uw zuster en gansch vriendschappelijk de uwe
FORTUNÉ MASSIJN.

XI
Die kwestie van de Zwarte Kost...! Het scheen wel of Massijn er tot kwellens toe
mee bekommerd was; en zij allen, die van hem brieven uit Congoland ontvingen,
deelden weldra aan elkaar deze opmerking mee. Naar zijn schrijven te oordelen, zou
men hebben kunnen denken, dat er niets anders interessants in het verre land bestond
noch gebeurde. Beurtelings ontvingen de heren Potvlieghe en Spittael, en weldra
ook moeder Massijn en Eulalie brieven van Fortuné, waarin, of-
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schoon met minder vrije ontboezemingen dan in zijn schrijven aan meester De
Vreught, diezelfde zonderlinge benaming voortdurend terugkwam. En andere
kennissen die hij had in de omringende dorpen en aan wie hij ook nu en dan schreef,
vertelden eveneens dat Massijns brieven sinds enige tijd vol waren met zinspelingen
op de Congolese vrouwen. Men begon er, in sommige herbergen, glimlachend over
te fluisteren, moeder Massijn en Fietje voelden er een soort van schaamte over, en
in Het huis van Commercie verliet Eulalie met rode wangen en mokkend gezicht de
gelagzaal, zodra dat kiese onderwerp ter tafel werd gebracht. Blink, de onbescheiden
blikslager, geneerde zich niet om luid te zeggen dat Massijn, in plaats van altijd tegen
de zwarte kost uit te varen, beter zou gedaan hebben er ook eens van te proeven gelijk
de anderen, want dat allen het deden, en dat hij, Blink, het ook gedaan had, toen hij
diende onder het vreemd legioen, in Algiers.
Toen verliepen er enkele weken zonder dat men nog enige tijding van Fortuné in
Akspoele vernam. En ofschoon moeder Massijn en Fietje opnieuw zeer ongerust
begonnen te worden, toch vonden zij dat stilzwijgen nog beter dan die ellendige
brieven vol toespelingen, waarover enkele dorpelingen zich vrolijk maakten en velen
zich ergerden. Men had namelijk opgemerkt dat de drie juffrouwen Balcaen, diezelfde
zedige juffrouwen, die destijds, midden in Kinels voordracht, zo vreselijk geërgerd
Het huis van Commercie verlieten, reeds tweemaal Fietje Massijn op straat ontmoet
hadden zonder haar te groeten, en men beweerde insgelijks dat meneer de
onderpastoor op een morgen bij de weduwe Massijn gekomen was, om over die
storende brieven van Fortuné een soort onderzoek in te stellen. Stellig toch had Fietje
uitdrukkelijk haar broeder verzocht voortaan in zijn schrijven van al die lelijke dingen
niet meer te gewagen. En, net of Fortuné onmiddellijk aan dit dringend verzoek had
kunnen voldoen, kwam er drie dagen daarna een brief van hem, die zich met Fietjes
schrijven gekruist had, waarin geen enkel woord over het kiese onderwerp meer
voorkwam. Fortuné vertelde slechts, na enkele onbeduidende dingen, dat hij door
een hevige aanval van malaria was aangetast geweest,
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en dat hij, ofschoon hersteld, zich nog zeer zwak gevoelde en grote voorzorgen moest
nemen.
Daarop verliep nogmaals een maand zonder enige tijding van hem. Dan weer, op
een morgen, drie brieven: een voor zijn moeder en Fietje, een voor Eulalie en een
voor meester De Vreught. En nog eens geen enkel woord, geen de minste zinspeling
meer over het onderwerp waarmee hij maanden lang zo uitsluitend bezig was geweest.
Hij sprak breedvoerig over zijn betrekking en werkzaamheden als onderintendant;
over de steeds brandend-heter wordende dagen en de bijna koude nachten, over een
nieuwe koortsaanval, die hem drie dagen lang bedlegerig gehouden had. Hij vertelde
ook dat hij in de bossen rondom zijn factorij heerlijke reuzenbloemen ontdekt had,
waarvan hij 't zaad zou trachten op te doen; en dat hij vlinders had gevangen die zo
groot waren als vogels, met gouden en azuren wieken, die hij aan meester De Vreught
zou opzenden om er zijn collectie mee te verrijken. En slechts op het einde van zijn
brieven kwam nog iets als een duistere herinnering aan wat hem vroeger zo halsstarrig
obsedeerde: namelijk dat men in Congoland steeds zo bijzonder op zijn gezondheid
letten moest, en dat de kleinste buitensporigheid, van welke aard ook, er de Europeaan
zo verschrikkelijk duur werd betaald gezet. Een van de blanken, die hem op de tocht
vergezelden, was, na een ontdekkingsreis in 't binnenland, zó ziek in Leopoldsville
teruggekomen, dat hij drie dagen daarna overleden was. Maar was het ook niet
krankzinnig: hij hield er niet minder dan drie inlandse vrouwen op na. Had hij zich
dan nog met één enkele tevreden gesteld!

XII
En het was op een zachte, heerlijke meimorgen, juist elf maanden na zijn vertrek,
dat plotseling in Akspoele deze ontzettende tijding als een loopvuur werd verspreid:
- Massijn is in Congoland gestorven!
Meester De Vreught lag nog te bed, toen hij de Bavelse brievenbesteller, die de
courant bracht, tot zijn zuster, die een kreet van smart en medelijden slaakte, deze
schrikkelijke
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woorden hoorde zeggen.
Hij sprong uit zijn ledikant, verscheen half aangekleed, met verwilderd-uitgezette
ogen in de gang, ondervroeg dringend de postbeambte, die zijn ontzettende woorden
herhaalde, erbij voegend dat de akelige tijding de vorige avond per telegram uit
Brussel verzonden was.
Toen kleedde de meester zich ijlings aan, zette zijn hoed op, en snelde naar het
huisje van de weduwe Massijn.
Alvorens zelfs een woord te spreken kon hij zich overtuigen, dat de smartelijke
mededeling maar al te waar was. Moeder Massijn en Fietje, van droefheid op stoelen
ineengezakt, stortten, evenals op de dag van Fortunés vertrek, wanhopig hete tranen;
en op 's meesters ontroerde vraag, liet Fietje hem het telegram zien dat men de vorige
avond uit Boma te Brussel ontvangen, en dadelijk naar Akspoele overgeseind had:
Fortuné Massijn, sous-intendant Leopoldville, décédé 13 Mars fièvre hématurique.
Het was, in Akspoele, een opschudding bijna zo groot als op de dag toen Fortuné
voor altijd wegging. Doch, hoe vreemd, zeer weinig medelijden mengde zich in de
ontzetting van de dorpelingen. Met Fortunés noodlottig einde scheen ook eensklaps
al de grootheid van zijn onderneming in puin gestort te zijn, en er niets meer over
van te blijven dan het dwaze en het onbezonnene. Alle de dorpelingen, tot zelfs zijn
vurige bewonderaars de heren Potvlieghe, Spittael en De Vreught waren het eens
om te zeggen dat hij de grootste der domheden begaan had, en het vrijwillig slachtoffer
was van zijn overmatige hoogmoedswaanzin. Zelfs voegde de lelijke Blink, in zijn
verwaande kennis van de Afrika-toestanden er een bijna boosaardige zinspeling aan
toe: aan een gapend vóór zijn deur geschaarde groep dorpelingen, die hem naar de
oorzaak van Massijns dood ondervroegen, en de veronderstelling opperden of hij
wellicht niet door de wilden opgegeten was, durfde Blink met een ondeugend
geknipoog deze sterk gewaagde uitlegging geven:
- Door wilden opgegeten?... Neen, hoor... neen neen neen,... ik weet immers wel
hoe het er in Afrika toegaat,
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nietwaar? En stiller, terwijl hij geheimzinnig glimlachend tot zijn verbaasde
toehoorders neeg:
- Die jongen praatte te veel over de Zwarte Kost. Hij zal er op zijn beurt ook eens
van geproefd en er te veel van gegeten hebben.
Drie dagen later werd er, in het kerkje van Akspoele, een plechtige zielmis gezongen
ter nagedachtenis van Fortuné Massijn, overleden in Congoland voor de beschaving
van zijn heidense broeders.
Omheen en achter de met brandende waskaarsen omringde catafalk, waarvan het
houten geraamte onder het zwart lijkkleed met zilveren franjes de akelige vormen
van de afwezige doodkist voorstelde, had een drukke schaar dorpelingen van beide
geslachten plaatsgenomen. Dáár, geheel in 't zwart gekleed, zaten wenend
neergeknield op de eerste rij stoelen, moeder Massijn en Fietje, met aan hun zijde,
als een lid van de familie, de ook bitter huilende Eulalie uit Het huis van Commercie.
Dan waren het, langs de kant van de mannen, naast de heren De Vreught, Spittael
en Potvlieghe, die hun zwarte jas van de plechtige omstandigheden aangetrokken
hadden, nagenoeg al de voornaamste ingezetenen van 't dorp, benevens een aantal
boeren uit 't omliggende; en, aan de overzijde van de middengang, langs de kant van
de vrouwen, mevrouw en mejuffrouw Spittael, mevrouw Potvlieghe en mejuffrouw
De Vreught, de twee juffrouwen Speleers en de vier juffrouwen Van Vreckem, en
zoveel anderen. Slechts de drie juffrouwen Balcaen waren er niet te zien en hun
afwezigheid verwekte grote opspraak. Naderhand werd verteld, dat zij de plechtigheid
niet hadden willen bijwonen, om reden van de lelijke gesprekken, die de blikslager
Blink over de oorzaak van Massijns dood in het dorp gehouden had.

XIII
Drie maanden later, toen Massijn reeds lang, ver van verwanten en vrienden in den
vreemde begraven lag, en zelfs in zijn geboortedorpje begon vergeten te worden,
kwam op een
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morgen, met de postwagen van Bavel, een lijvige koffer bij de weduwe Massijn aan.
Die koffer bevatte de kleren en andere voorwerpen die aan haar overleden zoon
toebehoord hadden. En bij die sprekende herinnering aan de dode barstten moeder
Massijn en Fietje weer in hete tranen los. Eerst na de middag, toen hun grootste
droefheid wat gestild was, ging Fietje bij de timmerman een hamer en een beitel
halen, en braken zij de koffer open.
Benevens de kleren van de overledene zat hij vol met een rommel van allerlei
ongelijksoortige voorwerpen. Er was een dikke bundel met bruine touwen
saamgebonden wapens, een aantal grote en kleine koperen ringen; houten en lederen,
fijn gedreven schotels en bekers; een armvol grof gevlochten, rijkgekleurde matten;
een gesloten pak met, als adres, op een van Fortunés visitekaartjes: ‘voor mijn goede
vriend meester De Vreught’, een tweede voor de ‘goede vriend mijnheer Potvlieghe’;
een derde voor de ‘goede vriend mijnheer Spittael’.
Moeder en Fietje legden die geschenken opzij en pakten voort de kleren uit.
Gescheurde en gevlekte hemden, kamizolen en kousen vol gaten, zware, doorgesleten
en scheefgelopen, rossig geworden schoenen. En de mooie, blauwe uniformjas en
de mooie pet waarmee hij zo fier in Akspoele gepronkt had, waren insgelijks
verknoeid, bezoedeld en verkleurd; en de schone vergulde galons hingen half ontnaaid
van de mouwen, hun vroegere glans verdoft in kopergroene tinten, en omgebogen
en gewrongen, als rafels platgeslagen zinkdraad. En uit dat alles walmde, met een
licht wolkje stof, een lafzoete, akelige lucht, die de twee vrouwen de adem benauwde,
en voortdurend nieuwe tranen in hun ogen deed opwellen.
Zij zochten in de zakken en keerden die om, hopend er nog een woord, een brief,
het een of ander iets van hem te vinden, dat hun nog enige opheldering over zijn zo
schielijke, tragische dood zou geven. Doch neen, zij vonden niets meer. Al wat zij
nog ontdekten was, gans op de bodem van de koffer, een kleine bruinlederen
portefeuille.
Fietje raapte die op en deed ze open. Zij bevatte enkele brieven uit Akspoele, een
tiental visitekaartjes en Congolese
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postzegels; en, gans in het achterste tasje, een fotografie, met een klein, door een
draadje eraan vast gebonden lokje zwart kroeshaar.
Verbaasd, de open portefeuille in de hand, bleef Fietje een ogenblik roerloos, als
begreep zij niet wat het was, die zonderlinge voorwerpen aanstaren. De fotografie
stelde voor een jonge negerin, naakt tot aan de lendenen, de kort-krullende haren
dichtgeplant, het brons aangezicht blinkend, lachend met een strelende glimlach van
ogen en tanden. De haren leken sprekend op die van het lokje; onderaan het portret,
door Fortunés hand geschreven, stonden deze woorden:
MIJN LIEVE KHAMISSI

- Moeder,... zeg, moeder, zie eens hier...
Fietje, eensklaps kersrood geworden, stak, met iets als een zweem van toorn en
afkeer op 't gelaat, de portefeuille met de zonderlinge voorwerpen naar haar moeder
uit. De oude vrouw, met haar door tranen verduisterde ogen, kon eerst niets
onderscheiden, begreep niet wat het zijn mocht. Doch plotseling was het of haar
betraande aangezicht versteende in een uitdrukking van schrik: zij slaakte een schorre
zucht, gaf Fietje, met een trillend: - in 't vuur! in 't vuur! die lelijke dingen! de
portefeuille terug, en zakte als vernield op een stoel, het snikkend hoofd onder haar
beide handen verborgen.
Blink had dus niet gelasterd!... Fortuné had zich op zijn beurt slecht gedragen in
het vreemde land, en als slachtoffer van zijn losbandigheid was hij er gestorven! O!
wie zou dat toch ooit van hem hebben gedacht!

XIV
En nu zijn die Congolese wapens en andere voorwerpen, die in de kamers van meester
De Vreught, Spittael of Potvlieghe aan de wanden hangen, het enige dat nog in
Akspoele aan de rampzalige Fortuné Massijn herinnert. Op feest- en kermisdagen,
wanneer die heren vreemde gasten in hun woning
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ontvangen, leiden zij die telkens in hun salon of werkkabinet; en, wijzend met trotse
glimlach op de aldaar pronkende trofeeën, zeggen zij tot hun bezoekers:
- Dat alles komt uit de wilde gewesten van het mysterieuze Afrika; dat alles werd
ons van ginder opgezonden door een vriend die er gestorven is.
Dan spreken zij in onverschillige woorden een weinig over hem, en, terugkomend
in de eetzaal waar de lekkere maaltijd wacht, wrijven zij zich genoeglijk de handen
en wisselen zij glimlachend de opmerking hoe veel beter het toch is in het oud
gemoedelijk Vlaanderen gezellig rond een welbediende dis te zitten, dan ginds zo
ver en zo heel alleen de Zwarte Kost te gaan eten.
De Zwarte Kost!... Deze benaming heeft fortuin gemaakt in Akspoele! Massijn
en zijn dwaasheid zijn vergeten, maar dat door hem nagelaten woord is gebleven, en
brengt er, telkens als het uitgesproken wordt, een ondeugend glimlachje op de lippen.
Slechts moeder Massijn en Fietje, die steeds eenzaam in hun huisje wonen, lachen
niet, als zij het horen. En Eulalie, die er maanden lang een echte marteling mee
uitstond, heeft het niet eer willen horen: zij is ervoor gevlucht, zij heeft het dorp
verlaten; zij huwde anderhalf jaar na Fortunés dood, een slachter van Lovergem, een
dorp dat op meer dan drie uren afstand van Akspoele ligt.
En vreemd mag het heten: sinds Massijn dood is gelooft niemand in het dorp,
behalve misschien de heren De Vreught, Spittael en Potvlieghe, nog een enkel woord
van al de wondere dingen die de jongeling zo vaak over Congoland placht te vertellen;
evenmin als wat die handelsreizigersachtige explorateur Kinel er op een
zondagnamiddag in Het huis van Commercie kwam over uitkramen.
Men hecht alleen nog geloof aan de onbeschaamde verzinsels van blikslager Blink,
die dadelijk klaar gezien heeft in Massijns geval, en die nog wel eens, op
zondagmiddagen, een gapende groep dorpelingen rond zijn deur geschaard houdt,
genietend van 't vermaak ze te verbluffen door zijn snoeven, tot de graad somtijds
zijn eigen leugens te geloven.
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Monsieur Hardamour
I
Om halfzes, even vroeger dan gewoonlijk, had monsieur Hardamour zich door Jean
laten wekken.
In wit flanellen strandpak, losse halskraag, grijze vilten schoenen en grijs vilten
hoedje, zo was hij, dwars over de strandmuur, langs de half onder zand begraven
trap tot aan zijn eigen badkoetsje gekomen, dat daar elke morgen, vlak over zijn villa,
op hem wachtte. Hij had zijn dagelijks bad genomen, kil nog in de vroege juli-ochtend,
die een mistsluier over de stille branding sleepte, en dadelijk daarna zijn gewone,
hygiënische wandeling: het flink, krachtig stappen langs de duinen, vier kilometer
heen en weer, zijn reuzengestalte zwaar-hoekig afgetekend tegen de eindeloze
uitgestrektheid van het blonde strand, waar zijn ontijdige verschijning de azende
zeevogels in gillende benden deed opvliegen. Klokslag zeven in de villa terug, was
hij zich gaan verkleden, had zijn gewoon, stevig ontbijt gebruikt van brood en koffie,
met ham en eieren; en onder het roken van de eerste sigaar, zijn talrijke brieven en
kranten doorbladerd. Kwart voor acht, eindelijk, was de victoria, waar Jean reeds
zijn valies in had gelegd, vóór de stoep komen gereden; en hij was vertrokken, juist
in tijd nog om de sneltrein van halfnegen te halen.
Hij ging naar Zwitserland, naar Lugano, bij zijn vrouw en jongste dochter.
Evenals ieder jaar hadden zij die zomer tijdelijk afscheid van elkaar genomen; hij,
verzot op de zee, zij er een hekel aan hebbend, er zich dodelijk vervelend. Doorgaans
verlieten zij elkaar in mei, om elkaar eerst weer terug te zien met september, op hun
kasteel, waar zij dan bleven tot de winter-ongezelligheid en koude hen naar hun
prachtig woonhuis in de stad terugdreef. En dit jaar zou alles voorzeker gegaan zijn
als
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naar gewoonte, had niet een onverwacht geval hem gedwongen, voor een tijd zijn
geliefd verblijf aan de zeekust op te geven.
Het was ter wille van Laurence, zijn jongste dochter. Zij had daar, te Lugano,
kennis gemaakt met een jonge diplomaat, die haar, zo schreef hem zijn vrouw, zó
opvallend het hof maakte, dat een huwelijksaanzoek elk ogenblik te verwachten was.
Daarom was het wel zeer noodzakelijk dat monsieur Hardamour zelf eens kwam
zien. De partij leek schitterend, maar toch waren er zekere inlichtingen te nemen,
voetstappen te wagen, tal van dingen te beramen en te beredderen, die in zulk geval
doorgaans geen uitstel dulden, en waarvoor een vrouw alleen het allerminst geschikt
is. Hij moest dus wel dadelijk komen.
Monsieur Hardamour was een van die ‘princes de l'industrie’, die met zoveel als
niets in de ‘struggle-for-life’ opgekomen, er na betrekkelijk korte tijd in slagen zich
een kolossaal vermogen te veroveren. Op twintigjarige leeftijd onbeduidend
commiesje in een grote katoenspinnerij, was hij er met traditionele
fortuinzoekers-geluk, en ook daarbij zeer sterke werk- en wilskracht toe gekomen,
stormenderhand de ene na de andere hogere betrekking in te nemen, tot hij, in minder
dan tien jaren, als directeur, aan het hoofd zelf van de reusachtige fabriek werd
geplaatst.
Dit echter was nog lang niet voldoende om monsieur Hardamours bovenmatige
ambitie te bevredigen. Hij had hogere plannen, en, met taaie wilskracht en volharding,
met het doel bestendig voor zijn geest en voor zijn ogen, streed hij om het te bereiken.
Monsieur Renard, de eigenaar van de fabriek, was een ziekelijk man van reeds
gevorderde leeftijd, en had geen zonen die hem konden opvolgen. Hij had alleen
twee dochters: de oudste, Laure, getrouwd met een rijke fabrikant; de jongste, Camille,
nog ongehuwd. En op die jongste, die hij dikwijls zag vanuit zijn bureau, wandelend
in de tuin of zittend-achter de heldere bovenramen van het statige woonhuis, spitste
monsieur Hardamour zijn aandacht en zijn blik, zijn begerige blik van roofdiermens.
Toch durfde hij zich niet ineens te ver wagen. Hij wachtte,
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trillend van ongeduldig verlangen, op een gunstige gelegenheid. En die kwam dan
ook, als vanzelf.
Monsieur Renard werd zwaar ziek. Het scheelde weinig of hij stierf. Eerst na lange
maanden was hij betrekkelijk genezen, doch bleef zó zwak dat hij zich wel bewust
werd niet langer in staat te zijn, alleen de last van zulke zware zaken als de zijne
waar te kunnen nemen. Hij dacht aan hulp. Zijn schoonzoon, de man van Laure,
scheen als vanzelf daartoe aangewezen. Maar behalve dat die schoonzoon reeds in
eigen zaken zat, die hij tamelijk slecht bestierde, was hij veel te zwak en te lamlendig
om daarbij nog die van zijn schoonvader op zich te nemen. Monsieur Renard begreep
dat hem slechts één goede keus te maken was: zijn directeur. Na ettelijke weken
aarzelen, na veel wikken en wegen en het geval uitvoerig met zijn kinderen bespreken,
nam hij het groot besluit: monsieur Hardamour als geassocieerde. Tegelijkertijd, uit
de aard zelf der zaak, kreeg monsieur Hardamour vrije entree in zijn huis, en minder
dan anderhalf jaar daarna, met volle instemming van monsieur Renard, die de
bekwaamheid van zijn jonge deelgenoot hoe langer hoe hoger op prijs stelde, behaalde
monsieur Hardamour, met de hand van Camille, de grote zegepraal, waar hij zolang
naar had gestreefd.
Zeer kort daarop stierf monsieur Renard, aan ieder van zijn kinderen eerlijk de
helft van zijn fortuin achterlatend. Maar monsieur Hardamour had reeds lang in
zichzelf besloten in geen geval de fabriek met zijn zwager te delen, en deze was ook
helemaal niet in staat zulk een heerser als monsieur Hardamour ernstig het hoofd te
bieden. Met de meest doordachte diplomatische fijnheid en sluwheid, wist monsieur
Hardamour zijn zwager op de mouw te spelden, dat hij, reeds een fabriek bezittend,
veel beter zou doen het fortuin van zijn vrouw in andere ondernemingen te beleggen.
Er was wel enige tegenstribbeling, vooral vanwege Laure, die, ook zonder te weten
waarom, instinctief aan het vaderlijk erfdeel gehecht was, maar tenslotte behaalde
monsieur Hardamour toch weer de zegepraal; en, toen hij Laure en haar man hun
deel had uitgekeerd, kon hij zijn eerzuchtige droom als volkomen vervuld
beschouwen; voortaan alleen-meester van de reusachtige fabriek, waar hij als een
god zou heersen.
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II
Het huwelijk was niet gelukkig. Camille, zeer werelds, en in haar vaders stille huis
haar leven lang beroofd van sterk verlangde genietingen, dacht aan weinig anders
dan aan schitteren in fastueuze feesten. Monsieur Hardamour, autoritaire hardwerker,
had een weinig verholen minachting voor al die futiele nietsdoeners, waarmee zijn
vrouw zich in haar overweldigend-luxueus gemeubileerde salons omringde. Hij
ontving ze met een soort hooghartige toegevendheid, zijn hoekig-zware titansgestalte
hoog en breed uitstekend, boven de smalle schoudertjes van de gepommadeerde
heertjes in spannende rok en spannende halsboordjes; zijn stuurse ogen
brutaal-meelijdend peilend in de laag gedecolleteerde corsages van de plat-magere,
mal-behaagzieke dames en jonge meisjes. Zelfs zijn vrouw, hoewel mooi en flink
gebouwd, boezemde hem weldra een afkeer in, zowel om haar oppervlakkig karakter
als om haar bespottelijke nufferij; en hij nam maîtressen, soms heel laag gekozen,
als om protest aan te tekenen tegen al die valse verfijndheid, die men om hem heen
wilde opbouwen. Na enkele jaren ontstond er tussen de twee echtgenoten, met
wederzijdse overeenkomst, en zonder het minste openbaar schandaal, een totale
scheiding. Elk van beiden schikte zijn levenswijs naar eigen zin, en alleen voor de
ogen van de wereld bleven zij ieder jaar enkele maanden samenwonen.
Er waren vier kinderen, en de wijze waarop de drie oudste opgroeiden, was ook
maar niet geschikt om monsieur en madame Hardamour met elkaar te verzoenen.
Madeleine, de oudste dochter, had een graaf gehuwd. Er was noodzakelijke behoefte
aan een nobiljon in de familie. Zodra madame Hardamour ondervond dat zij alles
had wat in haar stand bereikt kon worden: eer, fortuin, gezag, had zij geen rust gekend
vóór zij ook tot de hogere adelstand was doorgedrongen. En voor haar oudste dochter
had zij dan ook in die hogere sfeer de gewenste pretendent gevonden; een graaf, een
echte fin-de-race en fin-de-siècle graaf: klein, lelijk, domvaniteus en geruïneerd, 'n
kerel die in minder dan drie jaar tijd de ganse bruidsschat van zijn vrouw met spel
en met maîtres-
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sen had verkwist. Monsieur Hardamour had ze beiden moeten redden uit de armoede,
eerst met een jaarlijks, weldra met een maandelijks pensioen, daar de edele graaf
soms in enkele weken het inkomen van het hele jaar verknoeide.
Van zijn beide zonen hield de een, de oudste, zwak-verwijfde jongen zonder
energie, zich een beetje, om de tijd te doden, met de zaken bezig. Maar 't liefst nog
was hij met de dames, meer vrouw dan man van aard, als vrouw met vrouwen pratend
over chiffons en kleren, zó langoureus-verwijfd en zwak, dat de vrienden van het
huis hem spottend achter zijn rug mademoiselle Hardamour noemden. De jongste,
daarentegen, was een wildvang, die niet anders deed dan 't geld met volle grepen
weggooien, ongeveer levend als zijn adellijke schoonbroer, met dit verschil althans,
dat het plebeïsch vaderlijke bloed als een stroom van fysieke overkracht in hem
bruiste, voortdurend losbarstend in woeste uitspattingen. Geweldig veel brassen en
drinken, glazen en meubels stukslaan in bordelen, vechten tegen politieagenten en
nachtwakers, gewone straatschenderij in gezelschap van andere rijke jongelui van
zijn stand gepleegd, dat waren zijn dagelijkse amusementen. Hij had tweehonderd
duizend frank verknoeid in het oprichten van een stal wedrenpaarden, en van
lieverlede zó ontzettend veel schulden gemaakt, dat monsieur Hardamour eindelijk
tegen hem dezelfde maatregel had moeten gebruiken als tegen zijn adellijke
schoonzoon: het uitkeren van een beperkt maandelijks pensioen. En alleen Laurence,
zijn jongste dochter, was in eniger mate monsieur Hardamours troost: een mooie,
flinkgebouwde, gezonde meid, eenvoudig nog en verstandig, een vrouw waar hij
zijn eigen zelf in herkende, een die in staat was haar weg te banen door de wereld
als het had moeten zijn, maar ook wellicht bestemd nu om wuft en bedorven te worden
als de andere, onder de noodlottige invloed van de moeder.

III
De trein was vertrokken. Monsieur Hardamour, alleen in de coupé, half uitgestrekt
over de rode kussens, doorbladerde
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verstrooid een paar couranten, van tijd tot tijd een zware haal uit zijn havana trekkend.
Hij legde weldra verveeld de dagbladen opzij, en tuurde starogend door het raampje
van 't portier, in verbeelding zijn reisplan schikkend.
Hij had een sterke hekel aan die reis. Die diplomaat, een Oostenrijker, was
natuurlijk weer een van die gepommadeerde fatten, waarmee zijn vrouw de gewoonte
had zich te entoureren. Als hij dat niet was geweest, zou hij haar ook niet hebben
kunnen behagen. Maar deze keer, voor zijn lievelingsdochter, zou monsieur
Hardamour niet zo gemakkelijk toestemmen als hij gedaan had in het huwelijk van
Madeleine met zijn beruchte schoonzoon. Als de kerel hem niet meeviel moest het
ineens uit zijn, zonder discussie.
Wat hem intussen 't meest hierin verveelde, was die gedwongen onderbreking van
zijn geliefd verblijf aan de zeekust. En schommelend op de zachte rode kussens van
de coupé, begon hij opnieuw te berekenen of hij die onvermijdelijke reis nog niet
een paar dagen zou kunnen inkorten.
Hij moest beginnen met even op te houden in de stad, om uit zijn brandkast het
nodige geld te nemen, en ook even in 't voorbijgaan een blik op de fabriek te werpen.
Dit laatste mishaagde hem niet. Hij werd er niet verwacht, hij zou eens goed kunnen
waarnemen hoe of er alles ging in zijn afwezigheid. Wee hem die hij er niet op zijn
post zou vinden! Daarna zou hij eventjes bij Valerie aangaan, dan ergens in een
restaurant gaan dejeuneren, en even over 12 de sneltrein voor Luzern nemen.
Misschien zou hij zelfs dejeuneren in de restauratiewagen van de trein. Zo leek de
reis wel iets minder vervelend. Een lange, saaie reis anders: een halve dag en een
hele nacht sporen! Enfin, er was niets aan te doen. Hij zou in elk geval trachten in
de restauratiewagen lekker te dineren, en zo goed mogelijk in de slaapwagen te rusten.
Zonder zich te Luzern op te houden zou hij zijn reis voortzetten, om nog de volgende
avond te Lugano aan te komen. Twee, drie dagen om met de hofmaker kennis te
maken en eventueel de eerste, nodige informaties in te winnen, zouden allicht
voldoende zijn. Langer dan vier dagen zou hij in geen geval blijven. Twee om te
gaan, twee om te keren, en drie of vier om daar te blijven; alles samen ruim een week.
Vervelend, gloeiend ver-
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velend, maar niets aan te doen...
Wiegelend op de zacht-verende kussens, in het eentonig geruis van de rollende
trein, verwijderde monsieur Hardamour het reisplan uit zijn geest, en liet hij zich
door andere, vage, onsamenhangende sensaties en gedachten vervullen.
Het jaar beloofde goed te zullen zijn. Als de zaken zo voort bleven gaan, zou er
dat jaar voorzeker een winst van ruim vierhonderd duizend frank zijn. Er was wel
een gevaar, - nogal ernstig - van werkstaking geweest; verscheidene honderden van
zijn arbeiders, die een vermindering van werkuren en een verhoging van loon waren
komen eisen; maar zó categorisch was daarop zijn antwoord geweest, dat hij ineens
het kwaad in de kiem had doodgeknepen.
Hij moest er in zichzelf nog om lachen, om dat brutale antwoord, door hem
persoonlijk aan de afgevaardigden van de ‘strikers’ toegediend. Het was naar
aanleiding van dat fameus achturenwerk, sinds enige tijd door de socialistische
arbeiders in de meeste fabrieken als basis geëist.
- Acht uren werken,... 't is wel wat ge verlangt, nietwaar, mijn vrienden? had hij
leukweg gevraagd.
- Ja, meneer, hadden de ‘strikers’ geantwoord.
- En acht uren uitspanning, nietwaar?
- Ja, meneer.
- En acht uren slapen, nietwaar?
- Ja, ja...
- En acht uren mijn k... kussen, hé!...
Met die grap, waarachter zij zijn hardnekkige weigering voelden, had hij hen ruw
de deur uitgezonden, en van werkstaking was voorlopig geen sprake meer geweest.
Ah! 't was toch wel goed, en mooi, en heerlijk, die goudstroom, die Pactole, die
zo ieder jaar in zijn reusachtige brandkast vloeide! Het was macht, eer, gezag, alles.
Het soort geluk dat het geld hem niet kon geven, zou hij zonder geld nog minder
hebben. Hij moest alleen maar zorgen voor zijn gezondheid. Dát was de grootste
aller schatten, zonder welke alle andere niet bestonden. Hij moest er b.v. wel aan
denken niet te veel te eten, noch te drinken, en vooral zulke spijzen en dranken te
vermijden, die op zijn gestel nadelig konden werken. Hij moest ook niet te veel roken.
Misschien
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rookte hij wél te veel. Het ware beter voor hem geweest als hij zo niet van's ochtends
vroeg die zware havana's van één frank 't stuk rookte. Toch had hij zich, wat dat
betreft, de laatste tijd in acht genomen; maar hij moest het nog meer doen. Na deze
eerste sigaar moest hij nu niet meer roken vóór twaalf uur... En niet te veel bezoeken
ook aan Valerie. Twee in de week was ruim voldoende op zijn leeftijd. Het menselijk
lichaam kon eigenlijk worden vergeleken met een grote fabriek: uit beide moest men
trachten al de voordelen en genietingen te trekken die zij geven konden, maar zonder
de grondkracht ervan uit te putten. Gelukkig werd hij door zijn sterk-hygiënische,
elke dag herhaalde lichaamsoefening gered. Ook de zuivere, gezonde lucht van zee
en land waren hem een zegen. Hij moest nog meer en meer lichaamsbeweging nemen,
nog meer en meer de frisse zee- en buitenlucht inademen. Voor zichzelf, uitsluitend
voor zijn eigen zelfbehoud had hij per slot van rekening te zorgen. Al de anderen
waren toch maar nulliteiten, onbekwamen, die alleen van hem leefden, die niet in
staat waren een enkel ogenblik in hun eigen onderhoud te voorzien.

IV
De trein reed het station binnen. Donderend over de stalen draaischijven, kwam hij
ruisend onder het reusachtig glazen booggewelf stilhouden. In het woelend gejoel
van heen en weer hollende reizigers, van heen en weer gegooide koffers en valiezen,
wenkte monsieur Hardamour een witkiel en beval hem zijn reistas in de bewaarplaats
van het station te brengen. Dan spoedde hij zich uit de lawaaiige drukte, ontving aan
de uitgang het reçuutje, stapte in een open huurrijtuig, dat dadelijk, onder schel
zweepgeklap, ratelend over de hobbelige straatkeien wegreed. Tien minuten later
stond monsieur Hardamour voor de hoge porte cochère van zijn monumentaal
woonhuis.
Hij betaalde de koetsier en liet hem vertrekken, haalde zijn sleutelbos te voorschijn,
opende de zware eiken deur. Hij stapte binnen en de vleugel sloeg weer dicht,
zwaar-galmend
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in de stilte van de ruime lege gang, als de toegeslagen deur van een gevangenis.
Monsieur Hardamour zelf, zonder te weten hoe of waarom, kreeg eensklaps die
indruk: de op hem dicht gesloten deur van een gevangenis. Aan het uiteinde van de
gang, achter de hoge deur van mat glas, die uitkwam op de tuin, gonsde dof het
eentonig geruis van de enorme fabriek. Rechts, tussen de vier witmarmeren zuilen,
dragend op kariatiden het gesculpteerd witmarmeren booggewelf van de vestibule,
beklom monsieur Hardamour de witmarmeren trap van vijf treden, die toegang tot
het woonhuis gaf. Hij opende de glazen deur die de vestibule van de gang afzonderde,
hing er zijn hoed en zijn overjas aan de kapstok, en beklom de zacht hellende,
monumentaal brede trap van de eerste. verdieping, waarvan de zware rode loper met
een grijslinnen dekkleed overtrokken was.
Op het ruime portaal duwde hij een deur, die van zijn slaapkamer, open. In het
halfduister van de neergelaten rolgordijnen, tussen het vaag-bleke der ook met witte
of grauwe kleden bedekte fauteuils en meubels, ging hij dwars door de kamer, tot
de verste hoek. Hij schoof er een zware, donkerrode draperie opzij, haalde opnieuw
zijn sleutelbos te voorschijn, draaide een tijd lang aan een gecompliceerd slot, opende
eindelijk, niet zonder enige moeite, een buitengewoon zware deur, tevens zó smal,
dat zij bezwaarlijk de doortocht kon leveren aan een man van monsieur Hardamours
reusachtige gestalte.
Hij bleef er een ogenblik bij de halfopen deur vertoeven, een weinig neergebogen,
nauwkeurig, met een soort wantrouwen onderzoekend, of er ook soms aan 't stevige,
tevens als een horlogewerk gecompliceerde slot, iets mankeerde. Zijn onderzoek
scheen hem gerust te stellen. Hij nam er de sleutel weer af, drong door de nauwe
opening, zette, bij middel van een haak die in een ring paste, de deur op een kier, en
trad binnen in zijn heiligdom, zijn tabernakel, zijn heilige der heiligen,... zijn
brandkast.
Het was een echte kamer, vier meter lang en evenveel breed, met stalen wanden,
vloer en zoldering, zo zwaar en sterk als pantserplaten van een oorlogschip, een van
die moderne forteressen van de groothandel, die in staat zijn de hevigste brand
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en tevens de geweldigste en sluwst doordachte aanslagen van om het even welke
onverschrokken dievenbende te trotseren. Alle vier de zwart-glimmende stalen
wanden vertoonden uiterlijk niets anders dan de witgeverfde hoofdletters of nummers
van de verschillende vakken, en een schaars, vaal schemerlicht drong er slechts
binnen door drie kleine, langwerpige, hoog stekende raampjes van drie-duim-dik
mat glas, daarenboven nog beschut door even dikke ijzeren staven, terwijl aan het
plafond een kroontje van drie elektrische lampjes hing, om ook de kamer 's avonds
te verlichten.
Monsieur Hardamour was recht naar het vak DXD42 gegaan, waar steeds een
zekere voorraad contant geld, in zilver, goud en bankjes werd bewaard. Daar hij niets
te doen had dan de hand uit te strekken om het geld te nemen, vond hij het onnodig
licht te maken. Evenwel, toen hij het smalle deurtje open had, was heter zó duister
in, dat hij 't gezochte niet goed vinden kon. Hij ging naar de elektrische knop, naast
de ingangsdeur, en draaide hem om. Doch er kwam geen licht, iets wat hij trouwens
wel verwachtte. 's Zomers, als zij uit de stad waren, werd de elektrische verbinding
met de fabriek steeds afgesloten. Maar in zijn slaapkamer had hij altijd bougies en
lucifers. Hij maakte de haak los, liep terug in zijn kamer, nam er, van het beddetafeltje,
de handblaker en 't doosje lucifers. En, weer gekomen in de brandkastkamer, met
het licht in zijn linkerhand, strekte hij de rechterhand uit om de deur met de haak in
de ring weer op een kier te zetten, toen een onhandige beweging hem de ring deed
missen, waarop de zware stalen deur hard toeknakte, met een korte veersprong van
het slot.
- Sacrédié! bromde hij verveeld.
Het incident was evenwel van geen belang, daar hij de sleutels bij zich had. Hij
ging naar de la, nam er het nodige geld uit, verborg het in zijn portefeuille, sloot de
la weer dicht en kwam met de sleutels naar de deur, om te vertrekken.
Zonder de blaker los te laten, stak hij de sleutel in het gat. Hij was zeer verwonderd
een onverwachte weerstand te voelen. Had hij de sleutel dan verkeerd geplaatst? Hij
trok er hem uit, bekeek hem, stak er hem weer in, poogde opnieuw de deur te openen.
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Vergeefs; de sleutel zat als in een muur.
- Nom de Dieu! bromde hij ditmaal.
Hij keek even onthutst om zich heen, alsof hij naar iets zocht. Maar hij zag niets
dan de hardkoude stalen wanden en de harde stalen vloer. Hij talmde even, ging twee
passen links, twee passen rechts, kwam weer met zijn kaars heel dicht bij 't sleutelgat,
stak er, met buitengewone voorzichtigheid, nog eens de sleutel in, poogde nog eens
hem om te draaien.
Vergeefs; de sleutel zat als in een muur.
Hij bukte zich, zette de blaker op de vloer. En, weer opgericht, probeerde hij 't
opnieuw, ditmaal uit al zijn macht, met alle twee zijn handen, het bloed in 't gezicht
en de mond verwrongen van inspanning.
Vruchteloze moeite; de deur bleef zo vast als een rots.
- Nom de Dieu de nom de Dieu! knorde hij, met woedende ogen.
Hij duwde op de deur, hard, met een stoot, in de plotselinge hoop, dat zij wellicht
niet op slot was dichtgevallen.
Maar de deur week niet.
Met zijn linkervoet schoof hij een weinig de blaker opzij, stapte drie passen
achteruit, kwam plotseling uit al zijn macht, met gespannen-uitgestrekte armen op
de deur weer aangevlogen, als om de boel uit elkaar te rammelen.
Er klonk een doffe bons, maar de deur zelf verroerde zich niet.
- Nom de Dieu de nom de Dieu!
Hij bleef een ogenblik versuft en bedwelmd onder zijn eigen geweld staan staren,
de blikken omhoog, met vreemde ogen naar de smalle raampjes met hun dikke staven,
waardoor het verwijderd geruis van de fabriek dofgonzend doordrong. Toen nam hij
weer de blaker op, en, voor de vierde maal, poogde hij met de sleutel de deur open
te krijgen.
Nu ging hij met een trillende nauwkeurigheid te werk, als een horlogemaker, die
aan een zeldzaam gecompliceerde klok werkt, langzaam, langzaam het sleuteltje naar
binnen brengend, peilend, zoekend, polsend; vooruitduwend, terugtrekkend, elk
ogenblik proberend om te draaien, telkens weer ophoudend, zodra hij de minste
tegenstand begon te voelen. Maar niets van alles hielp: de deur week niet meer voor
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zachtheid dan voor geweld. Eindelijk trok hij woest, met een verschrikkelijke vloek,
de sleutel weer terug, eensklaps begrijpend, dat de deur, vanzelf hard toeslaand, iets
in het slot verward had, dat hem belette dit nog te bewegen. Reeds toen hij
binnenkwam had het hem immers toegeschenen of er iets aan schortte. En nu gevangen
midden in zijn schatten, bleef hem niet de minste twijfel meer over: hij zat levend
in zijn brandkast opgesloten als in een ijzeren graf.

V
Toen hij eenmaal die volle zekerheid had, kwam het eerst in hem tot een betrekkelijk
bedaren. Hij trok werktuiglijk zijn horloge uit, zag, dat het precies kwart vóór tien
was. Zijn trein vertrok om twaalf uur veertien, hij had dus ruim twee uren tijd om
uit zijn gevangenis te ontsnappen. Het bloed steeg hem eensklaps van machteloze
toorn naar het hoofd, bij de gedachte, dat het toch zeer waarschijnlijk te laat zou
worden om Valerie nog te bezoeken.
Hij begreep, dat er voor hem geen andere hoop bestond, dan veel lawaai te maken.
Hij moest trachten zich te doen horen, 't zij van de buren, 't zij van de werklui der
fabriek.
De beide huizen, die rechts en links aan 't zijne grensden, 's winters door rijke
eigenaars bewoond, waren doorgaans 's zomers gesloten. Er was heel weinig kans,
dat hij langs die weg kon geholpen worden. En hij kon ook niet veel verwachten van
de passanten, daar de brandkastkamer geheel aan de achterkant van 't huis gelegen
was. Hij kon feitelijk alleen maar rekenen op de fabriek, die er ongeveer vijftig meter
vandaan stond, aan de overkant van de tuin, en waarvan het dof gegons onduidelijk
tot hem bleef doordringen, als een verwijderd, enorm, eentonig geklaag.
En, als om zijn stem er op te proberen, evenals een kind dat in een eenzaam woud
een echo proeft op te wekken, slaakte hij, nog niet heel luid, een eerste schreeuw.
Het brulde schor en dof, kort galmend als een hol geblaf, door de lugubere stalen
wanden dadelijk, zonder echo, in zijn oren weer teruggekaatst.
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Hij besefte, dat er geen klank van naar buiten kwam. Hij wachtte even,
roerloos-luisterend, de ogen op de smalle raampjes.
Hij hoorde niets dan het aanhoudend dof ruisen van de fabriek.
Hij zette zijn beide handen als een trechter aan de mond, en brulde voor de tweede
maal, uit al zijn kracht nu.
Als het gebries van een wild beest galmde hem 't ditmaal tegen, doch weer zonder
echo naar buiten, uitstervend in nadreunende trillingen op 't staal van de naakte
wanden.
En, in de doodse stilte, die daarop volgde, bleef hij weer even roerloos luisteren,
't gehoor gespitst en de wenkbrauwen gefronst, de ogen op de vale, doffe raampjes.
Niets... niets... Niets dan de doodse stilte van een graf; doodser, stiller nog door
het eentonig, dof gegons daarbuiten.
Hij gilde opnieuw. Hij gilde 't uitvan angst en woede, tegelijkertijd stampend met
de voeten op de pantsertegels van de vloer.
En in de lugubere, weer daaropvolgende stilte, bleef hij weer even onbeweeglijk
staan, de gelaatstrekken strak, langzaam doordrongen van een gruwelijk voorgevoel,
omdat hij niets bleef horen dan het eindeloos dof-dreunend ruisen van de fabriek.
Hij begreep, dat zijn schreeuwen tot niets zou dienen, zolang hij er niet in slaagde
door een of andere opening met de buitenwereld de communiceren.
De ogen op de vaalgrijze raampjes, als op het enig licht van hoop dat hem nogg
overbleef, voelde hij in zijn zakken, een hard voorwerp zoekend, om er een van de
dikke ruiten mee stuk te slaan. Maar hij vond niets,... niets,... hij had niets anders
dan zijn sleutelbos, een paar couranten, een sigarenkoker, enkele stukjes kleingeld.
Onder 't voelen van die stukjes kreeg hij een ingeving. In dezelfde la waaruit hij
't geld had genomen, had hij een stapel vijffrankstukken zien liggen. Dáármee zou
het misschien gaan: met vijffrankstukken een van de ramen stukgooien.
Hij liep naar de la, trok ze open, greep een handvol stukken van de stapel. En, om
groter trajectoir te hebben in de verste
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hoek van de brandkastkamer achteruitgedrongen, gooide hij er een van naar het
middenraampje, zo hard als hij kon.
De slag, verkeerd gemikt, kwam op de rand van de pantsering terecht, en 't stuk
viel klinkend op de stalen vloer, weer opbonzend in schel gerinkel, rollend, als een
zilveren tandradje over de groefjes van de tegels, naar de andere hoek van de kamer,
waar het na een aantal overijlende rinkel-wentelingetjes eindelijk plat neerviel.
Zonder zich de moeite te geven om het op te rapen, gooide monsieur Hardamour
opnieuw met een ander stuk. Dit tweede, flinker gemikt, sloeg volop, tussen de twee
middenstaven, in de zware, doffe ruit, zó scherp en geweldig, dat monsieur Hardamour
even dacht dat het er dwars doorheen vloog. Kort van duur was echter zijn illusie:
het stuk viel rinkelend op de pantservloer terug evenals 't eerste, en dáár waar het de
ruit getroffen had vertoonde zich ternauwernood een schrabje, een afgeschilferd
lovertje niet groter dan een visschubbetje.
- Nom de Dieu de Dieu de Dieu! bromde hij.
En van lieverlede steeg het in hem tot wilde opgewondenheid. Hij haalde opnieuw
koortsig zijn horloge uit, constateerde dat het reeds over halfelf was, begreep dat zijn
bezoek aan Valerie nu bepaald onmogelijk werd. Dit deed in hem een vreselijke
woede opbruisen, gemengd met heftige begeerte, en plotseling begon hij met volle
grepen de stukken naar het raam te gooien. Het sneeuwde rinkelend zilver om hem
heen, en tegelijkertijd schreeuwde en stampvoette hij nu weer uit al zijn macht als
een bezetene, volop bewust nu van zijn akelige toestand, eensklaps overweldigd door
een waanzinnige schrik bij de gedachte, dat hij daar wellicht na dagen en nachten
van de vreselijkste folteringen, door honger, dorst en gebrek aan lucht zou omkomen.
Gedurende ruim een halfuur, gaf hij zich aldus ononderbroken aan een
oorverscheurend geschreeuw en lawaai-maken over. Toen kon hij niet meer, uitgeput,
de slapen ruisend, stom-verwilderd om zich heen starend.
Het aangezicht paarsrood, hijgend en zwetend, liep hij nu met opgestoken
reuzenschouders en dof brommend rondom zijn gevangenis, tastend aan de koude
wanden, gelijk een beer

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 4

470
rondom zijn kooi. Vóór de deur bleef hij weer stilstaan, nam de kaars op, hield ze
vóór 't sleutelgat, keek erin, stak er nog eens de sleutel op. En voor de twintigste
maal probeerde hij hem om te draaien, eerst langzaam, zachtjes, met oneindige
voorzichtigheid; van lieverlede harder, al harder en harder, met knarsende tanden en
krampachtig verwrongen lippen; weldra met een verschrikkelijke woede, met razende
verwensingen en dreigementen tegen de fournisseur die hem de brandkast geleverd
had, opnieuw brullend en briesend, wringend met de handen, schouders en knieën,
wringend met zulk een ruw geweld, dat de sleutel plotseling brak, en dat hij zelf
vloekend ten gronde stortte, zich op verscheidene plaatsen kneuzend.
Met moeite richtte hij zich weer op, de vingers bloedend, sidderend door al zijn
ledematen. En eensklaps, van wanhoop overweldigd, begon hij als een kind te snikken.
Hij voelde zich nu onherroepelijk verloren, hij voelde dat hij niet ered zóú worden.
Hij zou daar sterven, langzaam sterven onder de schrikkelijkste der ellenden, van
dorst en honger en benauwdheid, midden in schatten groot genoeg om aan duizenden
mensen het leven en de welstand te verzekeren...
Een stilte van bedwelming volgde op die wilde uitbarsting van woede. Afgemat
zonk hij neer op de harde, koude, stalen telels, naast de steeds brandende kaars.
Werktuiglijk voelde hij in zijn jas en omwond zijn bloedende linkerhand met een
zakdoek. Zijn ogen vielen even half dicht van pijn en vermoeidheid. Hij opende ze
weer en zuchtte. Een gevoel van betrekkelijk geduld, van tijdelijke onderwerping,
kwam, bijna rustig-verkwikkend, over hem. Hij begon weer vaag te hopen, hij voelde
dat hij in de eerste plaats geduld moest hebben. Een krant was uit zijn zak gevallen,
hij strekte er de hand naar uit, raapte hem op, ontvouwde hem, begon er machinaal
in te lezen, de oren gonzend en het geestvermogen duister, om de tijd te doden.
De krant was vol met de dingen en verhalen van het dagelijks leven, van die
gebeurtenissen, nu eens zeurig, dan eens geestig, dan weer wreed, dan weer
banaal-vervelend, waarvoor de goede burgerluidjes zich passioneren, 's avonds na
een lekker maal, gezellig in hun leunstoel uitgestrekt. Maar
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vreemd kwam het monsieur Hardamour nu voor, hoe of dat alles ineens zo heel, heel
ver van hem af scheen te staan, hoe of dat alles nu, even wazig, haast op een gelijke
achtergrond terugweek, met iets twijfelachtigs erover, of het ook niet gebeurd zou
zijn. Hij las van een grote veldslag ergens in Afrika, tussen Engelsen en inboorlingen,
waarin de laatste meer dan vijftienduizend doden hadden verloren. Meer dan
vijftienduizend doden, waaronder ook vele niet-combattanten: grijsaards, vrouwen,
kinderen; en haast geen gekwetsten, omdat de Engelsen al de gekwetsten op het
slagveld hadden afgemaakt. Zij waren zeer gevaarlijk, die gekwetsten, in staat, zo
schreef de courant, hoewel half dood, nog een verraderlijke slag te slaan. Trouwens,
het-waren immers maar fanatieke wilden, slechts gewapend met oude geweren en
lansen; en barbaren worden anders dan beschaafde volkeren behandeld. In de politiek
toch moest men steeds, waar men kon, trachten praktisch te zijn; waarom dan vijanden
gespaard voor wie toch niemand ter verdediging zou optreden?
Daarna las hij van Dreyfus. Sinds maanden, sinds jaren, las hik elke dag van
Dreyfus. Reeds lang had het opgehouden hem te interesseren, maar nu interesseerde
't hem weer, omdat hij een gelijkenis voelde tussen Dreyfus, als martelaar opgesloten
in zijn eiland, en zijn eigen zelf, als martelaar opgesloten midden in de schatten van
zijn brandkast. Hoe vreselijk toch als men er zo toe kwam, 't zij door een complot
van vijanden, hetzij door eigen onvoorzichtigheid of schuld, niet meer tot de sterksten
in de levensstrijd te behoren!
Daarna las hij opnieuw van Engelsen, in een ander gedeelte van de wereld. Ah!
wat voor kerels toch, die Engelsen! en wat men al niet verkreeg in de wereld, als
men maar helemaal geen gewetensbezwaren kende! Hij kon ze niet genoeg
bewonderen, al haatte hij ze in de grond van zijn eigen egoïsme allerverschrikkelijkst.
Die zouden zich maar niet in hun eiland laten opsluiten als hij in zijn brandkast.
Voortdurend stonden zij bij de deur, zorgvuldig lettend, dat zij niet werd
dichtgeslagen.
Dan vouwde hij het blad om, en las van allerhande dingen: een uittreksel uit een
redevoering van een minister, die driftig door het volk was toegejuicht geworden,
omdat hij op 't eind
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van zijn discours plechtig gezworen had tot zijn laatste droppel bloed te willen geven
voor de eer van 't leger en de glorie van zijn vaderland; een polemiek tussen twee
journalisten, die elkaar in viswijventaal uitscholden, ter wille van een som geld, die
de een aan de ander verweet ontvangen te hebben, voor het schrijven van een
schandalig artikel tegen de vrouw van een bekende diplomaat; en dan een hele reeks
korte verslagen over moorden, spoorweg-, fiets- en rijtuigongelukken, een rubriek
zó druk gevuld met akeligheden, dat het wel leek of je niet meer zonder levensgevaar
uit je huis zoudt durven gaan. En eindelijk, heel achteraan, beneden op de vierde
pagina, een kort rubriekje ‘Kunst en Letteren’, gedrukt met kleine lettertjes, waarin,
onder de anoniempseudonieme handtekening van Interim, een om-het-evenwelk
recensentje verslag gaf van twee toneelvertoningen, geweldig afbrekend het stuk De
Stem des Volks van een beroemde, Noorse dichter, geweldig ophemelend het de dag
daarna gegeven stuk van een meridionaal: Tartarin de Gascogne. ‘Les jours se suivent
et ne se ressemblent pas’ zo schreef de gevatte journalist; eergisterenavond was het
of wij in een kelder, in een kuil zaten, waar, in een akelig halfduister,
onverkwikkelijke, onbegrijpelijke, niet bestaande wezens als zieke schimmen zich
bewogen; gisteravond leefden wij in volle vrije lucht, in zonneschijn en vrolijkheid,
als midden in een vuurwerk van spirituele gezegden, gebaren en tonelen. Ah! hoe
zeldzaam zijn ze, de jongeren als de auteur van Tartarin de Gascogne, die ons de
goede oudjes weer komen herinneren, zonder ons te veel om hun verlies te laten
treuren!
Monsieur Hardamour was plotseling opgestaan, strak starend naar de raampjes, 't
gehoor gespitst. Een straal van hoop schoot door zijn brein, onmiddellijk gevolgd
door een nog diepere teleurstelling. Wat zijn aandacht getroffen had was enkel het
plotseling ophouden van 't verre gegons van de fabriek. Hij keek op zijn horloge.
Twaalf uur. Het uur, waarop de machine stilstond, terwijl wevers en spinners naar
huis gingen eten. Ah! verfoeid noodlot! Zij allen, hoe ellendig ook, zouden toch weer
vrij gaan eten, terwijl hij, de
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chef, de rijkaard, opgesloten in het tabernakel van zijn schatten, niets zou hebben!
Al die emoties, dat wilde schreeuwen, dat gooien met vijffrankstukken, die ganse
opgewonden inspanning had hem eetlust gegeven zonder dat hij 't merkte, en nu
voelde hij opeens het knagen van reële honger. Twaalf uur; hij hoorde dof in 't
verschiet de stadsklokken luiden. Twaalf uur; het uur waarop hij in de trein had
moeten zitten, na zijn bezoek bij Valerie. Een lekker dejeuner in de restaura-tiewagen
en daarna die lekkere havana, de benen dwars uitgestrekt over de kussens van de
coupé, een beetje lezend in een krant, of soezig starend door de raampjes...
Gejaagd, overprikkeld, met knarsende tanden en ineengekrompen knuisten, was
hij opnieuw heen en weer rondom zijn hok aan 't lopen, als een beer in zijn kooi.
Van lieverlede, in de herleving die op zijn bedwelming volgde, greep het gruwelijke
van de toestand hem met toenemende kracht weer aan. Hij had zijn hoed afgenomen,
zwetend, benauwd, eensklaps beseffend dat hij nog eerder van verstikking dan van
honger en dorst zou sterven, als hij er niet in slaagde ergens in zijn ijzeren graf een
opening te maken. 't Gezicht van de half opgebrande bougie, waarvan de vlam reeds
verminderde, in een rossige nevelkrans gehuld, vervulde hem met schrik en afschuw.
Hij haalde diep adem op, uit zijn brede reuzen-longen, als om hun weerstandkracht
tegen de langzaam komende verstikking te beproeven. Toen raapte hij de rechts en
links verspreide zilverstukken op, blies het licht uit, ten einde zoveel mogelijk zuurstof
voor hemzelf te bewaren; en, in de halve duisternis weer achteruitgedrongen tot de
verste hoek van de brandkastkamer, begon hij opnieuw met de stukken naar het kleine
middenraam te gooien.
Al dadelijk erkennend dat het niets hielp ze met grepen tegelijk te smijten, nam
hij ze één voor één nu, zorgvuldig mikkend op de smalle, langwerpig-vierkante,
matgele klaarte, en ze dan gooiend uit al zijn kracht, zodat ze zoveel mogelijk met
de scherpe zijrand op het doel terechtkwamen. Na een twintigtal, aldus tamelijk goed
gedirigeerde slagen, zag hij tussen de twee zware middenstaven de eerste stralen van
een sterretje verschijnen. Na ruim een halfuur was er eenbarst, die een klein
lichtschichtje liet doorschieten.
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Dat raam - hij wist het - kwam uit op een gang van drie meter lengte, die op zijn
beurt uitliep op een van de vleugelramen van de tuin. Als het hem dus gelukte in het
middenraam van de brandkastkamer een gat te slaan, groot genoeg om er een
vijffrankstuk door te gooien, dan zou hij meteen de ruiten van het venster aan het
uiteinde van 't gangetje kunnen treffen, en zonder enige twijfel zou dat op de duur
vanuit de fabriek gemerkt worden.
Zijn rechterarm, weinig gewend aan zulke ruwe oefening, begon hem hevige pijn
te doen; zijn rechterhand, stram en rood-gezwollen, beefde. Hij moest het enkele
minuten staken, met zijn zakdoek zich het zweet van 't voorhoofd vegend. Toen
begon hij opnieuw, met stugge hardnekkigheid. Na ruim een uur was de opening
ongeveer een duim breed. Verse lucht stroomde nu, met het duidelijker gegons van
de fabriek, naar binnen, en hij ademde minder benauwd. Maar hij was uitgeput, hij
kon niet meer. Zijn pijnlijk-dik-gezwollen rechterarm hing als lood aan zijn zij, hij
wanhoopte weer ooit de kracht te hebben, dat verschrikkelijk raam te breken. Het
greep hem plotseling weer aan gelijk een zwakke kindersmart, en voor de tweede
maal stortte hij, snikkend van machteloze woede, op de harde stalen tegels neer.
Een hele tijd bleef hij, als levenloos, zo liggen. Toen zette hij zich, met inspanning,
weer overeind, de maag eensklaps door een vreselijke hongerkramp gefolterd. Het
was een honger zoals hij zich niet herinnerde er ooit een gehad te hebben, een honger
die hem tranen in de ogen en water in de gecrispeerde mond deed komen, bij de
gedachte aan dat lekker dejeuner, dat hij anders in de trein had kunnen nemen. En
hij ging weer aan 't tasten in zijn zakken, instinctmatig naar iets eetbaars zoekend.
Hij vond niets dan zijn sigarenkoker, met nog drie havana's erin. Die vondst toch
beurde hem even wat op. Hij stak er dadelijk een aan, om er bedrieglijk zijn honger
mee te stillen. En, feitelijk enigszins versterkt, ofschoon de zware sigaar bitter smaakte
op zijn holle maag, rees hij op, en begon opnieuw met zilverstukken naar het raam
te gooien.
Het was zes uur en hij kon niet verder meer van honger en van afgematheid, toen
eindelijk een van de stukken, een tamelijk grote brok van 't glas wegslaand, rakelings
door het gat vloog,
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en in het gangetje op de plancher terugbonsde. Hij slaakte een wilde triomfkreet, en,
door 't succes versterkt, ging hij weer door aan 't gooien, met verse kracht en moed.
Doch wat hij ook deed, geen enkel stuk vloog er raak door, zonder op de randen van
het gat te ricocheteren. Hij huilde en vloekte van wanhoop en foltering, en
lam-vermoeid bleef eindelijk zijn arm hangen, terwijl hij opnieuw uit al zijn macht
begon om hulp te roepen, overtuigd dat hij nu toch kon gehoord worden.
Een vol uur lang bleef hij zo door gillen, gillen en brullen als een die vermoord
wordt, telkens weer met nieuwe hoop en inspanning luisterend, of er toch eindelijk
hulp zou komen. Maar er kwam niets, niets, hij hoorde steeds niets dan zijn eigen
geschreeuw, als met hamerslagen in zijn hoofd terugbonzend. En langzamerhand
viel de duisternis in, met donkere nacht de lugubere kamer vullend, weldra alleen
nog grauw-schemerig verlicht latend, de drie smalle langwerpige raampjes achter
hun dikke zwarte staven. Een onuitsprekelijke afschuw greep hem aan bij de gedachte
daar als levend begraven een nacht door te brengen; de waanzin steeg hem naar het
hoofd, hij holde als een gek tegen de pantserwanden aan, hij slaakte plotseling een
gebrul, zó overweldigend woest, dat hij er zelf verschrikt voor achteruit deinsde, de
keel als het ware gescheurd, de tanden klapperend. Zou men het deze keer niet
gehoord hebben? Zou men nu nóg niet komen?... Hijgend, roerloos, sidderend bleef
hij staan, het hoofd gebogen en de ogen toe, om beter te luisteren. Doch neen, niets
kwam. Hij hoorde weer niets anders dan het eentonig, dof-gonzend ruisen van de
fabriek.
Toen kreeg hij plotseling een ingeving. Waarom, in plaats van te gooien met
vijffrankstukken, die er toch niet goed door wilden, gooide hij niet met goudstukken!
Hij vloog naar de la waar het goud lag, opende die met sidderende handen, greep er
uit met volle wilde grepen en gooide die in de duisternis naar het raampje. Het was
krankzinnig zo te morsen, hij stak de kaars weer aan, plaatste ze op de rand van de
open la, trachtte weer kalmer te worden. Doch de kleinere goudstukjes waren lang
niet zo gemakkelijk als de grote zilverstukken raak op het doel af te richten, en 't een
na 't ander sloegen zij
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vaalgeel weerlichtend terug, met hun fijn-aristocratische goudklank over de stalen
tegels rinkelend. Een, eindelijk, vloog erdoor, zonder iets te raken. Er was een kwart
seconde doodse stilte, en dan weerklonk aan het eind van de gang een korte, holle
slag als van metaal op hout, onmiddellijk gevolgd door een helder-terugbonzend
gerinkel over de zoldering. Monsieur Hardamour, zijn uitgezette ogen als gespijkerd
op het raampje, voelde het bloed uit zijn aderen wegkrimpen. Het stukje had wel
degelijk zijn doel getroffen, doch niet een ruit van 't venster: alleen het houten blind,
waarmee, (monsieur Hardamour herinnerde 't zich nu opeens met afschuw) waarmee
dat raam 's zomers steeds werd dichtgemaakt.

VI
Het was de genadeslag voor monsieur Hardamours laatste hoop. Hij holde even twee
passen vooruit, bleef een ogenblik roerloos-verwilderd op het somber raampje staren;
en dan deinsde hij, als in superstitieuze schrik weer naar achter tot het verste eind
van de akelige kamer, waar hij zich bevend naast de bougie liet neerzinken.
Lange stonden bleef hij nu bewusteloos-starend zitten, het lijf ineengedrongen,
de beide handen op zijn krampachtig-gefolterde maag gedrukt. Benevens de knagende
honger leed hij nu ook een gruwelijke dorst, had hij, voor een half glas water, een
jaar van zijn leven willen geven. En de volkomen stilte die hem thans omringde,
dompelde hem van lieverlede in een pijnlijke bedwelming, die zwaar zijn
doodvermoeide oogleden toedrukte. Hij schrikte even weer wakker, eensklaps
verwonderd al sinds een tijd lang het doffe ruisen van de fabriek niet meer te horen.
Met inspanning haalde hij zijn horloge uit en keek hoe laat het was. Tien uur. Met
zwakke hand wond hij zijn uurwerk weer op, stopte het in zijn zak. Zijn laatste kracht
was de haast opgebrande bougie uit te blazen. Toen viel hij, zolang als hij was, langs
de stalen wand neer, zó ruw met het hoofd tegen de tegels bonzend, dat hij
dof-kreunende zuchten van pijn slaakte.
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VII
Uren vervlogen. Lange uren van roerloze slaap, roerloos als de onbeweeglijke dood.
Hij schrikte eerst plotseling, met een angstkreet, in de vroege ochtend op, bij het
hernemend geruis van de fabriek.
Waar was hij? Wat deed hij? Was het dan tóch een waarheid, die schrikkelijke
nachtmerrie die hij gedroomd had! die folterende honger! die razende dorst! dat
afgrijselijk levend-begraven-zitten midden in de schatten van zijn brandkastkamer!...
Zijn ogen fonkelden, zijn tanden knarsten, zijn reuzenvuisten krompen van machteloze
woede in elkaar. En plots, 't hoofd ijl, als een gek, vloog hij woest op de deur aan,
met zulk een overweldigend-bulderende schreeuw, dat het hem eensklaps in de keel
bleef stokken, hees, rauw, met schorre hikken, als het luguber geblaf van een oude
waakhond. Hij raaskalde, hij holde blindelings beukend, als een dolle stier, met hoofd
en knuisten op de pantserwanden aan, zijn nagels verscheurend, zijn handen bebloed,
gillend de laden openrukkend, met volle grepen 't goud, het zilver, tot zelfs de
bankbiljetten en effecten om zich heen gooiend en strooiend, als in een woede van
verdelging. Dan hield hij plotseling op, zich weer in vrijheid wanend, zich wanend
in zijn eetkamer, vanwaar hij luidkeels schreeuwde naar de meid, terwijl hij met zijn
beide vuisten op een ingebeelde tafel bonsde:
- Clemence! Clemence! Mijn beefsteak, nom de Dieu! En ham met spiegeleieren!
En kip met sla! En 'n fles wijn! Waar blijf j' er mee, verdome!
Hij knauwde en slurpte, alsof hij gulzig aan het eten was, razend en tevens huilend
van de hongerfoltering:
- Nog! nog! nog! Ben je d'r haast mee, ouwe slet! Moet ik je dan de nek omwringen
en je zelf opeten!
En plotseling, als een wild beest dat op zijn prooi springt, vloog hij af op de blaker,
rukte er 't eindje bougie uit en slikte 't op, met dof geknor en afschuwelijke
gezichtsvertrekkingen van afkeer en van graagte.
Nu zat hij weer tegen de stalen wand ineengezakt, walgend,
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met pijn in 't hoofd van 't akelig stuk vet, zuchtend en huilend als een kind. Zijn dolle
uitval had zijn laatste krachten uitgeput, hij voelde zich ellendig zwak en wee, en
vloeken en verwensingen hadden voor een nederig smeken, voor een laffe, tot om
het even welke vernedering bereide wanhoop, plaatsgemaakt. In zijn ijl-gefolterd,
suizend hoofd ontstond nu een gevoel van vage, algemene wroeging, gewetenstwijfel
en verwijt. Was hij niet altijd veel te hard geweest voor hen die met hem leefden, en
was zijn tegenwoordig lijden geen recht-vaardige straffe Gods? Ah! als zijn arbeiders
nu maar die kleine vermeerdering van één cent per uur waren komen vragen, die hij
hun destijds zó brutaal geweigerd had, en als zij hem gezegd hadden: ‘Voor alle
vergoeding van onzentwege zult u niets anders krijgen dan een stuk droog brood,
dat ons dagelijks eten, en een kop slappe koffie, die ons dagelijks drinken is’, o, met
welk een grage dankbaarheid had hij 't nu aangenomen! En, in zijn lichamelijke
zwakte aangegrepen door een soort mysterieuze angst voor de dood die hij voelde
komen, deed hij in zichzelf de eed hun het verlangde toe te staan, indien hij ooit
levend uit zijn gevangenis mocht ontsnappen. En hij deed ook plechtig de eed beter
echtgenoot en vader te worden voor zijn vrouw en kinderen, een beter vriend voor
Valerie, beter en zachter voor hen allen die hem omringden, omdat hij nu, bij het
grijnzend aanschouwen van de dood, wel voelde dat hij zijn leven lang slecht en
boosaardig was geweest. O! de verlossing! de verlossing! Alleen maar de, verlossing,
en hij zou goed en zacht worden als een engel op aarde...
Eentonig-lang vervlogen nu de doffe, stille uren van suizende bedwelming. In een
hoek neergezakt, met halfgesloten ogen, voelde hij, in de matheid van zijn ganse
wezen, slechts een duistere begeerte naar verlossing meer. Wel dacht hij af en toe
nog, dat hij, met voort te schreeuwen en te gooien, toch eindelijk de aandacht trekken
zou, en even soms rees hij weer op om nogmaals te beginnen, maar dadelijk was het
uit: hij voelde zich te flauw, hij waggelde op zijn benen, hij zag niet meer, zijn hese
stem had haast geen klank meer, zijn stramme arm kon de stukken niet meer gooien.
Na de minste inspan-
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ving viel hij, de man van kracht en daad, de despotieke heerser, ontmoedigd in zijn
hoek weer neer, weldra zelfs niet meer pogend nog te strijden, weldra geen ander
vaag verlangen meer hebbend, dan daar rusteloos, zonder nog verdere, uitputtende,
en toch vergeefse pogingen te mogen sterven. Hij leed nu ook minder van de honger
dan de eerste dag. Uren en uren lang was het weeë stuk bougie hem op de maag
blijven liggen, zwaar misselijk als een overdadige maaltijd. Hij leed nu 't meest onder
een schrikkelijke dorst, een dorst of er geen dropje vocht meer in zijn hele lichaam
was, een droog-plakkende, schor-reutelende dorst, die hem af en toe met zijn tong,
dor als een stuk leer, om een beetje koude frisheid tegen de stalen pantserwanden
aan deed likken. Heel eventjes verkwikte hem dit enigszins; toen zakte hij weer
dof-bedwelmd in elkaar, en bij het eentonig-aanhoudend gegons van de fabriek,
kwamen vreemd in zijn troebele geest herinneringen op van vele welbekende dingen,
onlangs nog intiem gekend en genoten, thans o zo ver van hem en ongenaakbaar,
verkleind-wegnevelend in horizonnen door geen mensenvoet betreden...
Waar waren zij nu? wat dachten zij nu? wat deden zij nu, die wezens die zijn
vrouw en kinderen waren, en die nu reeds sinds... sinds... hij wist niet meer hoeveel
dagen of uren tevergeefs op hem wachtten?
Waar was zij? wat dacht zij? wat deed zij, die Valerie, zijn vriendin, die hij vóór
zijn vertrek had moeten zien, en die nu insgelijks al zoveel dagen op hem wachtte,
in angst en nietbegrijpen?... Hij zag haar, in verbeelding, o ver, zo ver, zó ver, voortaan
niet meer genaakbaar, en mooi, o zo heerlijk jong en mooi, zo wit-en-roze in haar
kanten slaapjapon, met al haar prachtige zwarte haren over het blanke hoofdkussen
opengespreid. O, prachtig! wat was ze prachtig, zo van ver, zo van heel, heel ver
gezien, ongenaakbaar in haar pracht, als een godin op haar troon!... Ach! ach! als hij
nu maar iets te eten, iets te drinken had, wat zou dat alles gauw verwezenlijkt tot
hem terugkomen!
En pijnlijk ingedommeld, met krampachtige zenuwtrekkingen van de lippen,
droomde hij van weelderig getooide tafels, met schotels van de fijnste spijzen
overladen. Werktuiglijk
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slikkend, met folterkrimpingen van de kauwspieren, dacht hij te eten, te drinken,
aldoor, aldoor, aldoor, onverzadelijk. Nu dacht hij weer aan niets anders meer dan
aan eten en drinken; hij zag de ganse wereld eten, drinken; de restauraties en de
koffiehuizen vol met eters en met drinkers; de winkels en de kramen opgepropt met
eet- en drinkwaren. Zelfs zijn arbeiders zag hij nu voortdurend eten en drinken, zij
werkten niet meer, zij deden niets anders meer dan aldoor eten en drinken eenvoudige,
maar o zulke lekkere spijzen: brood, aardappels, haring, o haring, die zalm van de
proletariërs, waarvan de geur hem in de neus sloeg, delicieus, bedwelmend, folterend,
duizendmaal lekkerder en fijner dan de fijnst-gezochte schotels die hij ooit geproefd
had! En slappe koffie en water als enige drank, maar ook weer zo fijn, zo lekker,
duizendmaal fijner en lekkerder dan de fijnste oude wijnen. De tranen kwamen er
hem van in de ogen, dat het zó onuitsprekelijk lekker was; hij zat met zijn arbeiders
aan tafel, hij strekte verwilderd de handen uit, hij kreeg zijn deel en dankte, hij
beloofde rijke beloningen, hij beloofde hun alles wat zij verlangden, omdat zij nu
ook zo goed waren voor hem, omdat zij hem het leven wilden redden. O! wat zou
hij voortaan goed en zacht zijn, nu hij zo lekker had gegeten en gedronken... een
goede, zachte man voor zijn vrouw, wier gebreken hij niet eens meer wilde zien; een
goede, zachte vader voor zijn kinderen, van wie hij niets meer wilde kennen dan de
goede eigenschappen; een trouw beschermer steeds voor Valerie, die hij nooit in de
steek zou laten; een vader en een steun voor al de arbeiders van zijn fabriek, omdat
die goede mensen dag en nacht zwoegden en slaafden om hem eten en drinken te
geven...
Eindeloos, eentonig, verliepen de langzame uren. Uren van volkomen nachtstilte
en duisternis; uren van vage, kleurloze, doodse schemering, in 't dof-gonzend ruisen
van de fabriek. Roerloos uitgestrekt in een van de hoeken opende hij weldra niet
meer zijn ogen, onderscheidde hij niet meer de vale dagschemering van de zwarte
nachtdonkerheid. Soms bruiste 't in zijn oren als het loeien van een verre storm, soms
voelde noch hoorde hij iets meer. Soms was 't in hem, evenals om hem heen, het ijle
van iets zonder atmosfeer, het Niets. Dan
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kwam er langzaam weer in hem een zweem van leven, en hij voelde zichzelf heel
licht, heel teer, heel fijn, als het ware etherisch-doorschijnend. Van tijd of plaats had
hij helemaal geen bewustzijn meer; alleen in 't diepste van zijn wezen, bleef nog
zwak een heel fijn snaartje trillen, hoe langer hoe zwakker, als een vergeten, nog
even doorgonzend radertje van een destijds krachtig werktuig, waarvan al de organen
het ene na het ander waren stilgevallen.
En 't was dat heel klein wonder snaartje, dat klein vergeten radertje, dat als het
ware in heimelijk afwachten in het anders dode reuzenwerktuig door bleef trillen,
het was dat wonder vezeltje, dat eindelijk de zolang tevergeefs verbeide komst van
de hulp vernam.
Het hoorde bonzen op de deur, met verdoft geschreeuw van mensenstemmen, het
trilde hem half wakker uit zijn doodsslaap, het gleed met zwak gekreun over zijn
lippen, als antwoord op de kreet van de redders.
Harder bonsden de slagen op de deur, een gevecht van staal tegen staal, met woest
gekraak van uit elkaar spattende pantserplaten. En plotseling vloog de deur open, en
snelden mannen op hem af, hem optillend, hem dadelijk een drank ingietend, die hij
machinaal, roerloos, met gesloten ogen inslikte.
Twee dames, huilend nagehold, werden met geweld van hem verwijderd.
Men droeg hem in zijn kamer, men strekte hem uit op zijn bed, men gaf hem weer
te drinken...

VIII
Een week lang bleef hij als het ware hangen tussen leven en dood. Toen verklaarde
de dokter hem buiten gevaar. En trapsgewijs vernam hij door zijn huisgenoten wat
er na zijn verschrikkelijke opsluiting gebeurd was.
Precies zes dagen en zes nachten was hij in de brandkastkamer gevangen geweest.
Reeds de tweede dag had zijn vrouw, verbaasd hem niet te Lugano te zien
aankomen, hem naar Oostende om uitlegging
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getelegrafeerd.
Geen antwoord ontvangend had zij opnieuw getelegrafeerd. Nog geen antwoord
ontvangend had zij getelegrafeerd aan Jean, die haar dadelijk had geantwoord, dat
zijn meester drie dagen tevoren met de ochtendtrein vertrokken was.
Hoe langer hoe minder begrijpend, had zij getelegrafeerd aan de directeur van de
fabriek. De directeur had dadelijk teruggeseind dat monsieur Hardamour sinds een
week in de fabriek niet meer gezien was.
Bepaald verontrust na dat antwoord, had zij getelegrafeerd aan Valerie, wier adres
zij kende. Valerie had geantwoord dat zij niet minder verontrust was dan madame
Hardamour zelf; dat zij monsieur Hardamour in geen week meer gezien had, en dat
zij madame Hardamour zeer dankbaar wezen zou, indien madame Hardamour haar
soms enkele inlichtingen kon laten bezorgen.
In aller ijl, niet meer twijfelend aan een ongeluk, had madame Hardamour daarop
met haar dochter Lugano verlaten. Dag en nacht hadden zij doorgereisd, en zodra
zij in de vestibule zijn overjas en hoed aan de kapstok had zien hangen, was haar als
een argwaan van 't gebeurde door het brein gevlogen. Zij was naar boven gehold,
had op het kleed van de slaapkamer de sporen van zijn voetstappen, en bij de deur
van de brandkast enkele spatten van afgedruipt kaarsvet gezien. Uit al haar macht
had zij naar hem geroepen, een kreunend, zwak antwoord vernomen, de trappen
afgehold, schreeuwend om hulp...
In een chaise-longue uitgestrekt, bleek en zwak nog, hoewel nu spoedig herstellend,
hoorde monsieur Hardamour aldus zijn vrouw van de hem nog onbekende
bijzonderheden van de verschrikkelijke gebeurtenis vertellen. En hij zelf ging zich
nu ook van lieverlee vele dingen herinneren, die hij haar, in een herlevende kracht
van trotse stugheid, maar niet mededeelde zijn gruwelijke strijd en zijn razende
woede, zijn wilde, wanhopige pogingen om te ontsnappen, zijn laffe smekingen en
be often, onder het folterend spook van de doodsangst.
En bij die vlijmende herinneringen fronsten zich zijn wenkbrauwen samen en
sloten zich zijn kloeke vuisten, met
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sidderende opwellingen van teruggekregen wilskracht. Geweldig kwamen strijdlust
en tirannieke heerszucht, met de vernieuwde lichaamssterkte weer in hem op.
Plotseling dacht hij aan het doel van die fatale reis, die hij had moeten ondernemen,
en strak zijn vrouw aankijkend vroeg hij haar:
- Welnu, en 't zaakje met die diplomaat? Hoe is 't daarmee gesteld? Heeft hij een
huwelijksaanzoek gedaan?
Madame Hardamour kreeg een schielijke kleur, nutteloos pogend een sterke
verlegenheid te verbergen. Zij bleef, een ogenblik geheel onthutst, het antwoord
schuldig. Eindelijk sprak zij:
- Neen, 't was 'n misverstand.
- Hoezo 'n misverstand? vroeg monsieur Hardamour hevig verbaasd.
- Wel ja, enfin, wij hadden ons vergist. Hij heeft het aanzoek niet gedaan. Het is
een hofmaker. Het schijnt dat hij met alle dames juist even galant en vleierig is.
Een zwijgende schimplach van diepe minachting kwam over monsieur Hardamours
breed gelaat, terwijl zijn vrouw, rood van ergernis de kamer verliet, om aan het
pijnlijk gesprek een einde te stellen. Op zijn beurt rees hij op, en ging voor een van
de vensters staan die uitzicht hadden op de tuin en de fabriek, zeer groot en hoekig
in, het schelle dglicht van het helder spiegelraam.
Het reusachtig kubiek gebouw met zijn ontelbare rechthoekige vensters, scheen
te trillen onder de kolossale polsslag van de arbeid, waarvan het dof-dreunend geruis
tot aan zijn oren kwam. Het gaf een indruk van volmaakte organisatie, van duizenden
kleine deeltjes harmonisch samenwerkend tot een overweldigend geheel, tot iets
compacts als een regiment in de perfectie gedrilde soldaten, tot iets onwrikbaars als
de logge massa van een kolossale rotsklomp. Hij zag er een vrouw, halfnaakt in haar
arbeidskleren, zich even buiten een der hoogste open ramen buigen, klein en nietig
als een half uitgekleed kinderpoppetje; hij zag een dikke, zwarte, schuin wegdrijvende
rookwolk als de zware ademtocht van al die arbeid uit de hoge schoorsteen walmen.
En trots op dat reuzenwerk, dat hij als zijn eigen werk beschouwde, nam hij plotseling
het krachtig, stug besluit, niet met eigen handen,
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als gevolg van een ogenblik zwakheid, de kiem der vernieling te planten in wat hem
zoveel tijd en moeite had gekost om op te bouwen. Neen, neen, geen toegevende
zwakheid met zijn arbeiders! Geen goedmoedig aangeboden vermindering van
werkuren en verhoging van loon! Hardnekkig blijven vasthouden aan wat bestond,
zelfs onder de vrees van een werkstaking, zelfs onder de dreiging van onlusten! De
sterkste zijn; de sterkste blijven!
Dit stug besluit deed hem zijn oude kracht weer voelen, hij dacht aan Valerie.
Neen, neen, ook voor haar geen exceptionele, geheel overbodige gunst. Wat zij
nu reeds van hem kreeg was ruim voldoende. Volkomen onnodig er nog meer bij te
voegen; volkomen onnodig haar wellicht de kans te bezorgen met zijn geld de een
of andere ‘amant de cceur’ te onderhouden... En ook tegenover zijn vrouw en zijn
kinderen had hij tenslotte niets aan zijn gedragslijn te veranderen. Zij werden
behandeld zoals ze 't verdienden, zelfs beter, veel, veel beter dan ze verdienden. En
met gefronste wenkbrauwen en een trek van hardheid om de mond, nam hij het
onwrikbaar besluit in het geheel aan niets enige verandering toe te brengen; niets,
absoluut niets uit te voeren van al die weke voornemens, die zijn akelige toestand
hem had ingeboezemd.
Hij wendde zich van 't venster af, en zijn blik ging zich naar rechts, op de half
verbrijzelde deur van de brandkastkamer vestigen. Strak starend bleef hij er een
ruime poos gevestigd, in stugge heersers-hardheid.
Dáár was en bleef zijn grote macht. Dáár was de bron, al naar gelang van zijn wil,
van zijn wil, waaruit oneindig veel goed en oneindig veel kwaad kon ontstaan.
Dáárover alleen moest hij steeds blijven heersen, steeds vrij blijven beschikken.
Zolang hij dáárover heerste, dan heerste hij ook over alles en allen.
En kalm nu in zijn weergekregen kracht, verwijderend met een gebaar van trotse
zegepraal het schrikbeeld van de pas gebeurde narigheid, besloot hij voorlopig niets
anders te doen dan wat nu praktisch onder de omstandigheden werd vereist: Een
beter slot aan zijn brandkast laten maken.
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De appelboom
Zij waren tevreden in hun nieuwe woning, vooral om de tuin, vrij ruim voor een
stadstuin, met, als achtergrond, de heerlijke hoge lovermassa's van een prinslijk park,
die de indruk maakten of zij er insgelijks bijhoorden.
Er was een vierkant grasveldje, met een rozenperkje in het midden, en rozestruiken
er omheen; allerlei bloem- en struikgewas langs de omheiningsmuren; de achtergevel
van het huis één sierlijk kleed van door elkaar geslingerde klimop en wilde wingerd;
en heel aan 't uiteinde, naast 't tuintje van de buurman, een prachtige kastanjeboom,
de glorie en de trots van 't kleine erf.
Niets anders dus, dan sier- en luxeplanten,... op één enkele uitzondering na: een
appelboom van middelmatige grootte, vlak bij het linkervensterraam van de eetkamer,
en die door meneer en mevrouw Destrée beschouwd werd als een lelijke vlek in het
harmonieus geheel.
Vele vrienden kwamen hen bezoeken, en aan allen lieten zij met welgevallen hun
mooie huis en vooral hun mooie tuin zien. En ook allen, na geestdriftig bewonderd
te hebben, uitten, evenals zij zelf, hun spijt dat de sierlijkheid van het ensemble door
die burgerlijke appelboom gestoord werd, en raadden hun hem weg te doen.
Hoe graag hadden de Destrées het gewild! Maar zij konden noch mochten het
doen. Hun eigenaar wilde er niet van horen.
Deze was een zeer vermogend man, vrij ruw en stroef van uiterlijk. Een self-made
man, jarenlang worstelend met tegenspoed en geldelijke zorgen, eindelijk rijk
geworden door veel arbeid en gelukkig speculeren. Hij zelf had lange jaren 't huis
bewoond waar de Destrées nu leefden, en was er
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eerst vandaan gegaan, vertelde men, om de treurige herinnering aan zijn enig, aldaar
overleden zoontje, te ontvluchten. Edoch, ofschoon hij zelf de plaats verliet, getuige
van de grootste smart van zijn leven, nooit bad hij willen toestemmen, 't zij uit
conservatieve geest, 't zij uit een gevoel van piëteit voor de nagedachtenis van de
dierbare overledene, tot de minste wijzigingen aan zijn eigendom. De Destrées hadden
het moeten huren in de staat zoals hij het verlaten had. Zelfs toen zij hem eenvoudig
vroegen ten minste die appelboom, die hun tuin onteerde, weg te laten nemen, hadden
zij een kalme, doch formele weigering ondervonden.
- Ik heb de huur niet hoog gesteld, maar 't is op voorwaarde dat er noch aan het
huis, noch aan de tuin iets zou veranderd worden, had de eigenaar, zonder meer
uitleggingen, tot antwoord gegeven.
En de Destrées, jong, gezond, gelukkig, pas gehuwd en innig op elkaar verliefd,
hadden werkelijk maar die ene, kleine stoornis in hun leven: die hinderlijke
appelboom, die hun anders zo kokette omgeving ontsierde.
Telkenmale als zij door de vensterramen keken, viel op hem hun eerste blik. Hij
oefende een soort van kwellende attractie op hen uit; het kwam hun voor, of hij,
hoewel niet groot, zich over de ganse tuin verspreidde en er al het overige mooie en
sierlijke vernietigde. Vooral de jonge vrouw, geërgerd in wat zij noemde haar
esthetisch gevoel, had er een bijzondere hekel aan.
- Ik voel me triestig worden als ik ernaar kijk, zei ze soms, met een uitdrukking
van echte smart in haar ogen.
En toen haar man, die dat wel ál te overdreven vond, haar uitlachte:
- Neen, liefste, ik verzeker je dat ik er neerslachtig onder word, herhaalde ze. Wil je weten waaraan hij me soms denken doet, met zijn hellende stam en zijn
hangende twijgen?... aan een treurwilg,... ja, ik verzeker 't je,... aan een treurwilg op
een graf!... 't Is of er daar iemand begraven lag,... of eop eenatmosfeer van dood
omheen zweefde... - Hoe is 't toch mogelijk! zei hij toen, schouderophalend door het
raam kijkend. - Als er een boom op de wereld is die
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niet de indruk geeft van dood en rouw, dan is het wel de appelboom, de minst
symbolistische, de meest materialistische der bomen. Hij geeft veel meer een indruk
van weelde en leven; en, al acht ik hem ook niet op zijn plaats in onze tuin, toch vind
ik hem op zichzelf mooi en bekoorlijk, vooral wanneer, als nu, zijn ruige, kronkelige
takken bedekt zijn met die frisse wit-en-roze bloesems.
- Oh neen!... ik niet!... ik niet! antwoordde zij met een soort afkeer. - Ik word er
soms bang voor en ik haat hem. Verleden nacht zag ik hem vanuit onze kamer, in
de maneschijn; en met zijn bleke bloesems op zijn kromme zwarte twijgen leek hij
mij als een spook, als een geraamte onder een lijklaken.
Hij stond een ogenblik in mijmering verdiept. Toen sprak hij: - Welnu, ik zal er
nog eens bij de eigenaar op aandringen, dat hij hem zou laten vellen. Ik zal het hem
zeer ernstig vragen, met nadruk, als een grote dienst, en ik geloof niet dat hij dan
nog zal weigeren. Hij lijkt wel ruw op 't eerste zicht, maar is toch in de grond
goedhartig, meen ik. Wat kan het hem ook schelen of die boom, die toch geen waarde
heeft, daar staan blijft of verdwijnt. Hij zal 't wel willen doen, 'k geloof het vast.
En, op staande voet, ging meneer Destrée zijn eigenaar opzoeken. Maar toen hij, na
verloop van een uur, weer terugkwam, moest hij aan zijn vrouw wel bekennen, dat
hij in zijn poging niet had kunnen slagen.
Ach! een onuitstaanbaar man, die eigenaar! Hij had hem gevonden in zijn tuin,
bezig met rozen te oculeren; en, nauwelijks groetend, zonder zijn bezigheid te staken,
was hij, bij het eerste woord over de zaak, zijn hoofd begonnen te schudden, voor
alle antwoord een paar keren herhalend:
Neen neen,... dat hoeft niet,... dat hoeft niet,... die boom staat daar goed.
Meer had meneer Destrée uit hem niet kunnen halen. De man was koppig en
verstond geen reden.
Het jonge vrouwtje was woedend.
- 't Is een boer, een ruwe, lompe boer! viel zij uit.
En eensklaps begon ze zenuwachtig te snikken.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 4

488
Strelend sloeg haar man zijn arm om haar middel.
- Huil niet, huil niet, suste hij. - Wij kunnen die boom ook wel zonder de
toestemming van onze eigenaar kwijt geraken.
- Hoe dan? vroeg zij, een weinig getroost.
- Och, zonder veel moeite zelfs, antwoordde hij, stil glimlachend. - Die boom is
nog betrekkelijk zwak en jong; veronderstel dat er zo af en toe eens flink aan geschud
werd... Aandachtig-ondervragend staarde zij hem aan.
- Of dat er een kuiltje rondom de stam werd gegraven, en van tijd tot tijd daarin
petroleum gegoten, die tot de wortels door zou dringen?...
Zij knikte goedkeurend, bereid, in haar wrevel, tot onaardige wraak.
- Op die manier zou men er toch niet ál te lang meer last van hebben, besloot hij
op luchtige toon.
En het gebeurde...
Iedere avond, nadat de meiden te bed waren, slopen zij samen in het tuintje, om
de boom te mishandelen. Meneer trok een paar oude handschoenen aan, en met een
tuinmansspade graafde hij een kuiltje om de stam, ruw borend met het scherpe staal
door taaie kronkelwortels, terwijl mevrouw, met de ene hand haar japon opnemend,
in de andere hand het heimelijk uit de keuken weggenomen petroleumkannetje hield.
Bobbelend gutste het scherp-ruikend vocht in de holte, die meneer dan haastig weer
met aarde vulde. Toen schudde hij uit al zijn macht aan de takken, en overvloedig
vielen de wit-en-roze bloemblaadjes neer, hun zacht de wangen en de handen strelend,
als een geurige regen. En, dwars door de schors, stak en boorde hij, met een scherpe
vlijm, naar de diepte van de boom, als naar een vijand die men in het hart wil wonden.
Als boosdoeners kwamen zij eindelijk weer in huis geslopen, beschaamd dat de
buren hun lelijke daad zouden horen of zien.
Langzamerhand begon de boom te kwijnen. Eerst vertoonde hij slechts, na zijn veel
te vroeg gevallen bloesems, de naakte schraalheid van zijn pas ontluikend groen,
waarvan schier
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dadelijk een aantal blaadjes verlepten, vóór ze zelfs heel open waren; maar toen de
zachte meimaand hem ondanks alles toch met weelderige lovers tooide, stak in de
top een bladerloze tak uit, ruigzwart en dor, als het verkoold geraamte van een arm.
Daarna begonnen zijn vruchten, buitengewoon overvloedig dat jaar, met honderden
en honderden te vallen, niet groter nog dan hazelnootjes. Dan kwam er een storm,
en de volgende dag was heel de ene kant van de boom zonder blaren, met hier en
daar nog enkele te vroeg gerijpte appeltjes op de naakte twijgen.
En 't werd van lieverlede een algemeen ontbladeren en verkwijnen, wijl al de
andere bomen en gewassen er omheen nog volop groen van levenssap en frisheid
stonden. De minste wind deed honderden verschroeide bladen dwarrelen, en de enkele
vruchten, die nog aan de naakte takken bleven hangen, gaven een indruk van triestige
verlatenheid en nutteloze weelde. Een enkele lange tak, sierlijk naar het venster van
de eetkamer uitgestrekt, bleef het langst ongedeerd. Zijn blaren bleven groen en fris,
als had zich al het sap van de stervende boom in die laatste levensader vergaard, en
zijn prachtige, rood-en-gele vruchten schenen zichzelf, in vrijwillig offer, tot de tafel
van de meesters aan te bieden, als een poëtisch symbool van smeken om genade.
Toen ze helemaal rijp waren kwam meneer Destrée ze plukken, en de ontlaste tak,
omhoogwippend, liet met zijn laatste bladeren ook zijn laatste schijn van leven vallen.
Toen de gierende oktoberwind de lovers van de andere gewassen weg begon te
slingeren, was de appelboom niets meer dan een ruig geraamte, zonder een vrucht,
zonder een blaadje.
Gedurende de winter mishandelden meneer en mevrouw Destrée hem slechts bij
tussenpozen meer. Zij twijfelden niet, of hij was dood. En telkens als meneer,
huiverend onder een oude winterjas, zich in 't met sneeuw bedekte tuintje waagde,
brak hij een twijgje van de boom, en aan het dorre kraken kon hij telkens merken
dat het laatste levenssap eruit verdwenen was.
De winter ging voorbij, de lente naderde. Eén voor één zagen
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de Destrées al de bomen en planten van hun tuintje weer groen worden en bloeien.
Alleen de appelboom gaf geen teken meer van leven.
- Hij is bepaald dood, zei meneer. En even blozend om hun lelijke daad, sprak hij
van de eigenaar te verwittigen.
- Laten wij liever nog enkele dagen wachten; wie weet of hij nog niet herleeft?
antwoordde mevrouw.
En heel in de diepte van haar hart was nu een vage hoop: dat hij werkelijk herleven
zou.
Een grote gebeurtenis zag ze, sinds enkele maanden, in haar eigen leven tegemoet.
Zij wachtte haar eerste kind! En, in haar fijnbesnaard gestel van zenuwachtig wezen,
voelde zij nu iets angstig-kwellends in 't contrast van die stervende boom met dat
diep ontroerend, in haar opkomend leven.
Zij kon maar niet begrijpen waarom zij er zolang een hekel aan had. Nu hij dood
was, nu hij daar stond als een rouwspook tussen al dat groen en al die bloemen; nu
eerst voelde zij dat hij juist de poëzie was geweest in haar tuintje. En, gaf hij haar
eertijds de indruk van een grafstede bedekt met bloemen, nu kreeg ze de nog veel
somberder impressie van een verlaten en ontheiligd graf, triestig symbool van broze
smart en spoedige vergetelheid.
Ach! een onverklaarbare schrik greep haar soms aan en 's nachts werd zij gekweld
door bange dromen. Zij leed aan wroeging, zij werd er bleek en ziek van. En als haar
man haar vroeg wat er toch scheelde durfde 't zij niet zeggen, en als hij nogmaals
voorstelde de eigenaar te waarschuwen; smeekte zij hem schreiend dat hij 't niet zou
doen, want dat de boom misschien nog kon herleven.
Toen kwam er een heerlijke verrassing...
De boom, die zij waande gedood te hebben, begon eensklaps te herleven. O! zó
weinig, zó schuchter,... maar toch een herleving!... Het zwellen van enkele knopjes
heel op het uiteinde van een tak, van die lange, sierlijk naar het venster van de
eetkamer buigende tak, die ook de laatste vruchten had gedragen!... Knopjes eerst
grijsachtig-geel, dan hartjes wit-en-roze, dan een begin van kleine blaadjes;... en, op
een heerlijk-zachte meimorgen, de bloempjes plotseling ontlo-
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ken, fris en geurig als een bruidsboeket naar 't venster uitgereikt...
- O! hij is niet dood! hij is niet dood! Wij zullen hem nog redden! juichte zij, tot
de tranen ontroerd.
Hij haalde bedenkelijk de schouders op, en antwoordde, sceptisch:
- Die tak, jawel, die heeft een ietsje leven nog; maar al het overige is reeds
brandhout, hoor. En smakeloos-schertsend voegde hij erbij:
- Hij heeft te veel van onze lampbouillon gedronken. Dat overleeft hij niet.
Zij legde hem 't zwijgen op, gepijnigd, verontwaardigd.
- O! ik zal hem verzorgen! ik zal hem weer in 't leven roepen! sprak zij met een
soort van vroomheid.
En, in angstige hoop en verwachting, sloeg zij de herleving gade, evenals zij 't
jaar tevoren de verkwijning had bespied. Die hoop duurde ongeveer twee weken.
Toen ging de bloesem langzaam weer dood. Langzaam en triestig, in een grauw
verwelken van de heerlijk-frisse bloempjes. Geen zacht-geurende regen van
wit-en-roze blaadjes strooide zich ten gronde, geen enkele vrucht kon zich zetten,
alles bleef ter plaats, verschroeien en verrotten, op 't geraamte van de dode tak. Eén
enkel bloempje bleef nog een paar dagen na de andere, als een eenzaam wit sterretje;
maar op een morgen was het ook verlept, en dan was alles dood. De laatste hoop was
nu voorgoed verdwenen, er bleef niets anders meer over dan de eigenaar te
waarschuwen.
Meneer Destrée liet het hem weten; en dadelijk kwam hij zien.
Langdurig bleef hij staren op de dode boom, sprakeloos, een grote treurnis in de
ogen. Toen ging hij eraan voelen, zacht glijdend met de hand over de ruige schors
en 't bosje dode bloemen, als in een tere streling. Dan schudde hij droevig zijn hoofd,
en 't scheen de Destrées dat tranen in zijn ogen kwamen.
- 't Is jammer!... 't is jammer! sprak hij eindelijk, met weemoedige stem.
Zwijgend, gegeneerd, met een schuldig gevoel, stonden de
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Destrees aan zijn zijde.
- Ik was zó aan die boom gehecht, hernam hij na een poos, zich tot het jonge
vrouwtje wendend.
- Ik begrijp het, antwoordde zij stil. Ik zelf, (en even stokte haar stem) was er
eindelijk veel gaan van houden en had hem zo gaarne bewaard.
- 't Is mijn enige zoon die hem geplant heeft, sprak hij, - drie maanden vóór zijn
dood. Dáárom was ik er zo aan gehecht. En stille tranen vloeiden over zijn wagen.
Het jonge vrouwtje was doodsbleek geworden.
- O! riep zij, als in een plotselinge schrik, en haar lippen begonnen te beven.
- Ik zal als souvenir dit takje meenemen, sprak hij. En met zijn grove, bevende
vingers, brak hij het af.
- Adieu, zei hij. En hij vertrok, de rug gebogen, de stap onvast, het dierbaar takje
in de hand.
's Nachts kreeg mevrouw Destrée een zenuwcrisis...
Zij gilde en ije, en in overdreven aanvallen van wroeging, verweet ze zich iemand
gedood te hebben, en riep dat ze nu ook wou sterven.
Wanhopig stond haar man naast de dokter aan haar sponde, vruchteloos pogend
haar te doen bedaren.
Eerst met de morgen werd ze weer kalm. Kalm,... maar o diep ellendig: want haar
hoop op moederschap was in smartvolle teleurstelling veranderd...
Weken en nog weken lag ze ziek te bed.
En, toen zij eindelijk weer beneden kwam en de naakte plaats zag, waar de boom
gestaan had, was haar eerste woord:
- Nooit zullen wij kinderen hebben.
- Ho! ho! zei hij, half spottend, half schrikkend. En hij begon met haar
pessimistische voorspelling te lachen. - Nooit!... ik voel het! hernam zij met kalme zekerheid.
De toekomst gaf haar gelijk: nooit kreeg zij kinderen.
Zij, superstitieus, geloofde in 't begin dat het een straffe Gods was. Hij, atheïst,
lachte daarom, werd er soms boos om.
En, van lieverlede, naarmate ander levensgeluk, en ook an-
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dere levenssmarten kwamen, ging zij er zelf heel verschillend over denken.
Nu gelooft ze daar niets meer van. Nu denkt ze niet meer aan de boom.
En toch,... nu ze beiden, oud geworden, eenzaam wonen in het grote huis, komt
soms, in stille uren, een grote weemoed over hen...
Somtijds, op stille zomeravonden, wanneer de laatste zwaluwen met scherpe
gilletjes elkander in de ijle ruimte achtervolgen, en de eerste vledermuizen geruisloos
heen en weer fladderen; wanneer ze, in de tuin gezeten, zacht genieten van de rustende
natuurpracht om hen heen; soms komt er dan, in 't dromerig schemeruur, vóór hun
bespiegelende geest, een visioen opdoemen...
Een boom, heerlijk bloeiende appelboom, in dromerige avondstilte, als een hoop,
als een verlangen, als een tedere belofte, zijn wit-en-rozegeurenregen vóór hun voeten
strooiend...
Dáár staat hij, dáár brengt hij hun de grote liefde en het groot geluk!... Zij moeten
't maar kunnen voelen,... zij moeten 't maar kunnen begrijpen!...
Zij voelen 't niet, begrijpen 't niet,... en de boom kwijnt en sterft.
Hij kwijnt en sterft, in droeve eenzaamheid wegnevelend in 't schemerlicht...
En beiden vinden zij zichzelf in de werkelijkheid terug, de geest bedwelmd door
het visioen, nóg niet begrijpend, nóg niet voelend,... maar zich toch weer, in treurige
stilte van bespiegeling afvragend, of zij dan toch werkelijk eenmaal iets doodden,
dat heerlijk in hun leven had kunnen opbloeien...
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Toneelspelers buiten
Het aardig klein buitentje, dat reeds maanden dichtgesloten stond, daar aan de
oeverbocht van de kalme rivier, is eindelijk weer verhuurd: toneelspelers uit de
naburige stad komen er de zomer doorbrengen.
Ik hou niet van toneelspelers buiten de planken. Het theatrale blijft altijd te veel
aan ze hangen, en vooral kan ik ze mij niet voorstellen in 't eenvoudig en natuurlijk
buitenleven. Er is geen natuurlijk fris gevoel meer bij dat soort mensen. Zij druisen
in, zij vloeken tegen de natuur.
Het zal er zeker vreemd gaan uitzien, op dat schilderachtig, lieve buitentje, zo
natuurlijk en poëtisch kalm gelegen aan de stille oeverbocht van de rivier! Het zal
er zeker een aanstellerij van excentriciteit gaan worden, een karikatuur van
buitenleven, een buitenleven zoals in een kluchtspel op 't toneel!
En ja, daar begint het al dadelijk. Zie,... die jongeman, dáár... van 't hoofd tot de
voeten in het wit gekleed, met witte schoenen en met witte hoed, dat is een van de
toneelspelers. 't Is een gezin van drieën: vader, moeder, zoon, alle drie toneelspelers.
Het is de zoon die wij zo zien, geheel in 't wit gekleed. Wat praktisch zo'n sneeuwwit
pakje! Heerlijk om ermee in 't gras te liggen, of om ermee door slijk en zand te lopen,
of om ermee te gaan roeien of te vissen! Hoeveel zou hij er zo wel hebben van die
witte pakjes? Voor elke dag een, om er altijd fris uit te zien?...
Maar... wat voor een vreemde de streek voert hij toch uit met die lange zweep, die
hij zo hard doet klappen? O! wat 'n schande! Hij slaat ermee op een jong geitje, dat
als dol op en neer springt, in een kleine omheining van rasterwerk, midden op het
hellend grasveldje. Wij zien het vanuit onze boot, waarmee wij langzaam voorbijvaren,
en ons oudste meisje,
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die zo'n grote liefde heeft voor beesten, krijgt een kleur van toorn en droefheid.
- Ach, vader, doe hem toch ophouden! gilt ze, met tranen in de ogen,... maar stom
en pal kijkt ze mij aan, omdat ik plotseling in een schaterlach uitbarst.
- 't Is inderdaad te gek, en iemand moet toch komediant zijn om maar zulke grappen
uit te denken.
De man slaat in 't geheel niet op het geitje, hij geeft alleen maar 'n vertoning, 'n
dresseer-vertoning, zoals men doet met paarden in een circus. Wij horen zijn stem:
- allez, hop! sautez la barrière! en onder een klappende zweepslag in de lucht maakt
het geitje de dolste kromme sprongen die men zich bedenken kan.
- Allez, hop! franchissez la douve! en weer een zweepslag en een sprong om er
bij te schateren. De twee andere tonelisten, de vader en de moeder, komen uit het
huisje en kijken lachend 't schouwspel aan. De man is in een wit-en-blauw gestreept
badkostuum, met een kurken zwemgordel om 't middel, klaar om in de rivier te gaan
baden. De vrouw, vrij dik, draagt een slepend lichtmauve peignoir, opbochelend om
borst en heupen, als droeg zij onder 't lichte dunne goed een zwaar, stevig kuras. Zij
zeggen iets teen de jongeman, die eventjes ophoudt met zwepen, maar wedra weer
begint: eerst kalm en statig, met korte kleine klapjes, ‘allen, hop! au pas, au pas’, en
dan van lieverlede harder, ‘allez donc, au trot, au trot’, en plotseling wild-jagend,
met kletterende zweepklappen, ‘allez, hop! au galop! au galop!’ terwijl het geitje al
doller en doller kromspringt en huppelt, onder het schaterlachen van de twee andere
komedianten. Wij zelf, hoewel heimelijk geërgerd, kunnen ons niet langer houden
van ook allen mee te lachen, tot de man eindelijk ophoudt, en met heel lieve strelingen
het beestje paait en het lekkere blaadjes sla te eten geeft. Statig als een
operette-koningin keert de vrouw terug naar 't huisje in de strak-slepende lijn van
haar mauve gewaad, dat langs achter nog zwaarder opbochelt om de heupen, en de
man loopt plotseling de helling af en duikelt weg in de rivier, terwijl wij met ons
schuitje verder varen.
‘L'obsession de la maison voisine’ heeft George Sand ergens
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gezegd. En 't is waar, je leeft onwillekeurig mee met de mensen, welke dan ook, die
naast je wonen. Ik voel ‘l'obsession de la maison voisine,’ en zelfs de kinderen voelen
't ook. Voortdurend komen ze mij vragen of we nog niet eens langs het huisje van
die gekke komedianten zouden gaan wandelen of varen.
En telkens weer zien we daar vreemde dingen...
Een heel smal paadje loopt, van de grote weg uit, tussen een korenveld en een
muur, naar hun aardig optrekje, en daar lezen wij, met wit krijt geschreven op ce
rode muur, deze onverwachte woorden: ‘Les Champs-Elysées!’
‘Les Champs-Elysées!’ zo noemen zij dat modderpaadje tussen muur en koren,
waar geen twee mensen naast elkander kunnen lopen.
Vóór 't hekje van hun tuin vormt dat pad een pleintje niet groter dan een schort,
vanwaar het dan verder, achter de haag, in de velden wegslingert. Op 't witgeverfde
hekje hebben zij met zwarte inkt geschreven: ‘Rond-Point des Champs-Elysées’; en
daaronder staat een hand, die naar het paadje in de velden wijst, met de gekke
woorden: ‘Avenue de la Grande Armée.’ Boven het hekje zelf is een boogvormige
ijzeren roede, waar wilde wingerdranken zich heel lief omheen geslingerd hebben.
Tussen de bladeren zien wij aan twee touwtjes een klein plankje hangen: ‘Arc de
Triomphe de l'Etoile,’ en voor de grap er tussen haakjes bijgevoegd (Belge). Zou dat
wellicht de gezette mama willen bedoelen, die Etoile (Belge)?
Wij lopen verder, schouderophalend en giechelend, want verder ook heeft zich de
komediantenhumor verspreid. In 't heel klein dorpje, dat daar op een korte afstand
ligt, zo lief half weggedoken onder hoge bomen, met zijn oud, Romaans, wit kerkje
en zijn enkele rode dakjes, is maar één klein winkeltje, waar men slechts 't
allernoodzakelijkste kan krijgen. Een leuke hand heeft er zijlings op het bouwvallig,
scheefzakkend muurtje geschilderd: ‘Grands Magazins du Louvre.’ Het hobbelig
keistraatje klimt, rechts een drietal arme huisjes, links de lange rode muur van een
groot buiten, met prachtige bomen. Op de muur de witte letters: ‘Palais de Versailles.
Grand Trianon.’ Drie linden staan aan 't uiteinde
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van 't straatje, om een kleine poel, waarin de mensen komen water putten. ‘Bois de
Boulogne,’ heet het op een van de bomen, en, daaronder, met een hand die beneden
naar het poeltje wijsvingert: ‘Lac du Bois de Boulogne.’ Juist buiten 't dorpje is een
soort laag heuveltje. Daar staat eenzaam het huisje van de veldwachter. Rechts van
het inganghekje is geschilderd: ‘Montagne du Trocadéro.’ Links ‘Ecole Militaire!’
Wij keren om en kijken naar het optrekje waar al die gekke dingen vandaan komen.
Alle drie de toneelspelers staan er ons van ver, de hoofden eventjes boven de haag,
met stil-spottende gezichten, ga te slaan...
‘L'obsession de la maison voisine...!’Die blijft maar duren. Geen dag of wij lopen
of varen er voorbij. Er is ook altijd weer wat nieuws te zien. Nu eens is het een grote
witte tent midden op het grasveldje, waaronder de tafel gedekt staat. Er zijn bezoekers
gekomen en wellicht was er geen ruimte genoeg in het kleine huisje. Zangen en
gelach klinken luidruchtig, monologen worden voorgedragen, champagnekurken
knallen. De lege flessen worden vanuit de tent in het water gegooid; één zelfs komt
zó dicht bij ons schuitje gedreven, dat wij ze kunnen opvissen. Een erg ordinair merk
van champagne, maar wat geeft dat: hij maakt toch ook zijn knaleffect. De volgende
morgen is de tent verdwenen, maar een mooie zeilboot ligt aan wal. De witte petten
en jasjes, de slepende mauve peignoir wemelen vrolijk in het kleine ruim onder het
brede blanke zeil. En weer geschater en gezang en dof geknal van gewone champagne,
in het zacht opzij hellend, sierlijk wegglijdend schuitje. Dan is 't er op een andere
ochtend vol met fietsen, rechts en links tegen bomen en banken geleund, terwijl
talrijke dames en heren, in korte broeken en korte japonnen als kinderen op het gras
stoeien en spartelen. En dan weer is 't een dag van roeibootjes, vijf, zes lichte, mooie
roeibootjes met veelkleurige vlaggetjes en veelkleurig geverfde riemen, in een spattend
gewemel van water, van blote armen en blote benen om er draaierig van te worden.
Zo is 't er weken lang verbazend druk geweest op 't aardig buitentje. Onze eigen
buitenrust werd af en toe wel enigszins
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gestoord door al het lawaaiig detonerende van dat theatraalbohème buitenleven daar
naast ons. Maar langzamerhand is er rust en stilte in gekomen. Er zijn dagen van
grote kalmte gekomen voor de woelige tonelisten, en wij hebben ze kunnen zien als
gewone, natuurlijke buitenmensen, bezig in hun tuintje, lezend uitgestrekt in een
hangmat, vreedzaam genietend van het heerlijk zomerweer, in de schaduw van een
boom. Vooral de vader scheen natuurlijk mens geworden. Hij had het witte pakje
afgelegd en liep nu zeer gewoon gekleed als alle mensen, haast te gewoon, soms in
gekleurde hemdsmouwen en klompen, als een tuinman of een boer. Meestal zag ik
hem rustig zitten lezen aan de waterkant, onder een allerliefst prieeltje van wilde
wingerdranken, dat door een donkergroene opening als door een open venster uitkeek
op de kalme bocht van de rivier.
Het moest er heerlijk fris zijn in die hete zomerdagen, en 't deed mij goed hem
daar te zien, het gaf mij zelf een rust dat hij nu eindelijk van 't ware buitenleven kon
genieten. Nog meer dan vroeger kwam ik er voorbij gevaren of gelopen, en telkens
was het mij een vreugde de grote kalmte daar te zien duren, al was ook mijn
nieuwsgierigheid door die onverwachte verandering niet minder sterk dan vroeger
geprikkeld. ‘L'obsession de la maison voisine’ liet mij nog lang niet los, en ik had
wel graag iets willen uitdenken om nadere kennis te maken, hoewel ik van een andere
kant tegen die kennismaking wel enigszins op zag.
Want... ik kon het reeds merken, die goed geëquilibreerde kalmte zou ook maar
niet lang volhouden. Er kwam alweer, nu juist op de tegenovergestelde manier van
vroeger, iets overdrevens in hun levenswijs. Zij schenen maar niet de goede maat te
kunnen houden. Hun toneelspelers-temperament deed hen fataal uit de band springen,
en, na lange tijd te onnatuurlijk te zijn geweest, werden zij nu wel wat al te natuurlijk.
Zij werden bepaald vuil en slordig in hun kleding, zij speelden de comedie van 't
natuurlijk buitenleven. Reeds had ik de vrouw, die, evenals haar man het wit pakje,
de mauve peignoir had afgelegd, met een grauw schort en opgestroopte mouwen, als
een gewone wiedvrouw het onkruid uit de tuin zien rukken, en daar zag ik nu op een
morgen de zoon
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langzaam lopend over 't hellend grasveld met drie koeien van een buurman, die hij
als een herder wachtte, met het leidsel in de hand. En ook de oude heer deed weer
zo vreemd. Nu juist in die brandend hete dagen zat hij niet meer in het fris prieeltje,
maar wel enkele schreden daarnaast, in de blakerende zon, onder een open,
groen-verkleurde paraplu. De kinderen, guitig-verrukt dat het gekke er zo goed weer
inkwam, lieten mij niet meer met rust, wilden elk ogenblik gaan roeien, om de vrouw
als een boerin in haar tuintje te zien wieden, om de zoon in zijn wit pak, dat hij nog
aldoor droeg, de koeien te zien wachten, om de rare oude man naast het prieeltje
onder zijn groen-verkleurde paraplu te zien zitten. Zij smeekten mij er toch eens aan
te landen, zij brandden van verlangen om nadere kennis te maken. ‘L'obsession de
la maison voisine’ werd overweldigend, en ik was werkelijk aan 't beramen van een
middel om tot hen te komen, toen dat middel mij vanzelf, door een toevallige
omstandigheid, gegeven werd.
Op een ochtend zag ik, midden in de rivier, de kurken zwemgordel drijven, waarmee
de oude heer in 't water ging. Dat was een echte reddingsboei, ook voor onze
brandende nieuwsgierigheid. Blijkbaar hadden zij die door nalatigheid eg laten
drijven, en ik weet niet hoe gauw ik hem had opgevist en ermee wegvoer naar het
buitentje.
Alleen ons oudste dochtertje was bij mij. Met van vreugde stralende ogen stuurde
zij mij naar de bochtige oever. In een wip waren wij aangeland en stegen de nogal
steile helling van het grasveld op.
De oude komediant zat naast 't prieeltje onder de groene paraplu. Hij stond op
toen hij ons zag, en zodra hij de gordel ontwaarde:
- Ach, dank u wel, kwam hij vriendelijk glimlachend naar ons toe. - Ik zocht hem
overal, ik kon niet denken, waar hij toch gebleven was.
Het was een man van ruim in de vijftig, tamelijk lang van gestalte, kaalhoofdig,
met buitengewoon vriendelijk lachende ogen. Er was iets zeer innemends over hem,
dat dadelijk mijn sympathie opwekte. Hij was in zijn hemds-
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mouwen, zonder vest, met schel-oranjekleurige bretellen over een schel-blauw hemd,
met een grauwe linnen broek en grote gele boerenklompen.
- Kom binnen, kom binnen, drong hij aan, het grasveld opstappend. En hij riep
naar zijn vrouw, die vóór het huisje in een bloembed op haar knieën neergehurkt zat:
- Josephine!... Josephine!... hier is de gordel weer terug. Zij keek om en stond op,
en statig in haar grauw-bemorste schort, met opgestroopte mouwen en met
grauw-bemorste handen kwam zij ons tegemoet.
- Excuseer, mijnheer, en jonge juffrouw, sprak zij plechtig, als op 't toneel, - u ziet
ik ben aan de arbeid; maar kom binnen, kom binnen...
Ik boog en groette, zeggend, dat wij zo maar even kwamen om de gordel terug te
brengen en niet zouden binnengaan; en ook ons dochtertje groette, bijtend op haar
lippen, lachend met haar heldere ogen, knijpend in mijn arm van de pret.
- Wilt u soms liever hier wat zitten? sprak de oude heer, naar een bankje wijzend.
- Gaarne, zei ik, en wij zaten en spraken over 't mooie uitzicht over de rivier van
op die hoogte.
Dáár kwam de zoon met zijn drie koeien om de hoek van 't huisje.
- Kijk eens, Jules, riep de vader, - hier is de gordel terug. Met een vlugge draai
wond de jongeman de leidsels van de drie koeien om een boomstam, en met zijn pet
in de hand kwam hij op ons af.
Hij ook boog diep en plechtig, als op 't toneel. Hij droeg zijn wit pakje, dat er erg
onfris uitzag, en in plaats van een hemd, had hij een damesnachtjapon aan. Er was
geen twijfel, de witte ruche van de kraag krulde uit boven de omslag van het vest,
en de lange slippen bochelden in proppen uit, laag in de broekspijpen. Blijkbaar was
er tijdelijke schaarste in zijn linnenkast, blijkbaar had hij, in plaats van hemd, een
nachtjapon van zijn moeder aan. Ons dochtertje, die het ook dadelijk merkte, kneep
mij in de arm dat het pijn deed.
Wij praatten. Ik vroeg aan de oude heer hoe of het buitenleven hem beviel.
- Verrukkelijk! riep hij uit, met zijn leuk-vriendelijk la-
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chende ogen. - Wij gaan hier niet meer vandaan, weet u?
- 's Zomers, bedoelt u, zei ik.
- Neen, neen, ook 's winters. Wij blijven hier. Wij retireren van 't toneel. Alleen
Jules, die verder zijn carrière moet maken, blijft er bij.
- Ach kom! riep ik, haast ongelovig.
Lachend stond de man op.
- Wij worden boeren, weet u. Mijn vrouw wiedt 't onkruid uit de tuin, mijn jongen
wacht de koeien, en ik bestuur de hele planterij. Kijk, ik kan al lopen lijk 'n boer...
En grappig liep hij voor ons op zijn klompen heen en weer, met brede lome passen
en zwaaiende armen, als een boer die op zijn akker tussen aardkluiten loopt.
Met vreemde ogen van verbazing zag ik toe. Ons dochtertje moest het uitproesten
van 't lachen.
Ik twijfelde of de man mij soms voor de gek hield.
Half ongelovig glimlachend wendde ik mij tot zijn vrouw. - Vindt u 't werkelijk
zó aangenaam buiten te wonen, mevrouw?
- Verrukkelijk, mijnheer, galmde zij haar echtgenoot na. En haar bemorste handen
strekten zich vol overtuiging uit in een dramatisch gebaar van prinses-herderin.
- Maar vreest u de eenzaamheid niet? Vroeger ontvingt u toch veel meer bezoekers?
waagde ik te zeggen.
- Wij willen geen bezoekers meer, glimlachte de man. - In 't begin hebben wij hier
gek gedaan, maar nu zijn we wijs geworden en willen vrij, eenvoudig en natuurlijk
leven.
Ik wist nog maar steeds niet goed wat ik ervan geloven moest. Men weet immers
nooit wanneer zó'n toneelspeler in ernst spreekt en wanneer hij schertst. Ik dacht aan
al het gekke van hun doen en keek naar al het vreemde om mij heen, inzonderheid
naar de groene paraplu, daar op die witte bank, in de blakerende zon.
- Maar zeg mij toch, mijnheer, vroeg ik, eensklaps te sterk door mijn
nieuwsgierigheid geprikkeld, - waarom u in die brandend hete zon onder een paraplu
gaat zitten, liever dan in de frisse schaduw van dat lief prieeltje waar u vroeger zat?
- Er is een vogeltje in dat prieeltje komen wonen, glimlachte hij goedig. - Wilt u 't
eens zien?
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Wij stonden op en daalden met hem het grasveldje af. Glimlachend ging hij ons, met
zijn brede klompenstap voor, en op zijn goed gezicht zag ik een uitdrukking van
innemende zachtheid.
- Kijk, ziet u 't daar zitten? fluisterde hij, voorzichtig de blaadjes wegschuivend.
Daar zat een groengrijs vogeltje, een vlasvinkje, strak-roerloos op een mooi rond
nestje, het fijne snaveltje scherp vooruit, het rond zwart pareloogje op ons starend,
het lijfe weggedoken in het donzig kuiltje, het staartje ervan achter over 't randje
uitwippend.
- Ach, hoe lief toch! hoe lief toch! fluisterde ons oudste meisje.
- 't Is zo 'n aardig beestje, zo tam en zo lief, murmelde de man met een ontroerde
glimlach. - Het zit te broeien op vier eitjes. Kijk, daar is zijn schoteltje met eten. En
hij wees naar een klein schaaltje, waarop kruimeltjes brood en eidooier lagen.
- En 't is daarom dat u niet meer in 't prieeltje zit? vroeg ik.
- Zeker, antwoordde hij, goedig glimlachend. - Zodra als het er uit is ga ik er weer
in, totdat er weer een ander in komt wonen.
Zacht achteruitschrijdend gingen wij weg. Ik voelde mij vertederd en eerst nu
besefte ik hoe oppervlakkig ik die mensen had beoordeeld. Wij namen afscheid, als
van goede vrienden, en toen wij weer in 't bootje waren en naar huis toe roeiden, zei
ons oudste meisje mij heel ernstig, terwijl ze nog eens met haar heldere ogen naar
het lief prieeltje omkeek:
- Vader, u moest nu wel aan de kleintjes zeggen dat ze met die mensen niet meer
mogen spotten...
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Max
Ik kan niet, zonder dieper emotie, terugdenken aan de oude gravin...
Zij was reeds op gevorderde leeftijd toen ik haar leerde kennen, en nog verrijst ze
voor mijn geest zoals ik haar zag bij die eerste ontmoeting: een fijnbesneden, bleek,
gedistingeerd gezicht, het hoofd, als altijd moede, een weinig scheef geheld, de haren
glanzend-wit, de ogen donker, met die zo inniglieve, innemende uitdrukking van
glimlachende goedheid en van zachtheid, die haar terstond van iedereen bemind
maakte. Die ogen waren als de spiegel van haar ziel. Wie 't zachte voelde van haar
ogen, voelde de zachtheid van haar ziel. En in dat groot en oud kasteel, waar zij het
hele jaar woonde, was er een harmonie van melancholische zachtheid tussen haar en
haar weemoedige omgeving. Zij hoorde bij de ouderwetse, hoge, sombere zalen, zij
hoorde bij de grijze, spitse koepeltorens, zij hoorde daar vooral bij 't ruime venster
van het groot salon, waar ik haar voor het eerst zag zitten: haar bleek gelaat, haar
grijze haren, haar lange fijne witte handen en haar mooie, goedig-zachte, donkere
ogen, dat alles hoorde bij de grijze winter-lichtstraal, die van buiten kwam, zacht
melancholisch en discreet als de harmonieuze streling van haar eigen zachte en
discrete atmosfeer.
Vreemd: zij zelf, zo aristocratisch verfijnd, was van geen geboorte. Zij vas de
dochter van een rijke fabrikant, door haar ouders uitgehuwelijkt om de mooiklinkende
titel. Haar echtgenoot, de graaf, jager, viveur, gentleman-farmer, had geen distinctie;
en ook haar beide zonen, die sterk op hem leken, hadden die niet. Zij leefden ruw en
wild, alle drie, het hele jaar buiten, met te veel geld, te veel lege tijd, te veel ruwe
gezondheid, zonder intellectuele behoeften. Paardrijden, mennen, jagen, vissen, veel
eten en veel drinken, grof uit-
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spatten met boerenmeiden in gemene kroegen, dat was hun dagelijks leven. Zij
geneerden zich niet eens voor elkaar: de vader niet voor de zonen, de zonen niet voor
de vader; zij maakten samen soms hun braspartijen, en trapten met de voeten hun
waardigheid als landheren en het prestige van hun naam.
Was de gravin van al die dingen op de hoogte, of vermoedde zij er niets of weinig
van? Nooit is het mij duidelijk geworden, en nooit heb ik haar anders aangetroffen
dan steeds in dezelfde goedaardige, zachte, liefelijke stemming. Maar ik geloof toch
wel dat zij ervan vermoedde en zich te zwak voelde om er tegen in te gaan. Ik denk
het, om haar grote zachtheid zelf, om haar gelaten onderworpenheid, en om de bijna
moederlijke tederheid, die ze mij, toch maar een vreemdeling, betuigde.
Voorzeker was er een grote, diepe leemte in haar leven, een kwellende behoefte
aan tederheidsontboezeming, die te zelden in haar drukkende vereenzaming bevredigd
werd. Vandaar misschien die zachtheid en die goedheid, die zo overvloedig uit haar
straalden, vandaar die innemende tederheid, die u om zo te zeggen tegemoetkwam,
vandaar ook haar grote liefde voor al wat klein, en nederig, en zwak, en lijdend was;
vandaar haar liefde voor de beesten.
Een vooral, een hond, was haar trouwe, onafscheidbare levensgezel. Hij heette
Max. Het was een mooie bruine setter, met lang-hangende zijachtige oren, en ogen
als doorschijnend goud, van neus tot staart heel en al
licht-kastanjekleurig-glanzend-bruin zonder een stipje wit, en zo gracieus van bouw
en vormen, zo soepel-elegant in zijn bewegingen. Hij was haar liefde en bewondering,
en geen ogenblik verliet hij haar. Zoals zij hoorde, rustig gezeten met een boek- of
handwerk in de brede grijze lichtvlak van het vensterraam in 't ouderwets, statig
salon, zo hoorde Max, trouw ineengerold als een kussen voor haar voeten, goudbruin
glanzend in de bleke lichtstraal op het donkerrood tapijt.
Zo heb ik ze daar beiden, de gravin en haar hond, o zoveel jaren vinden zitten. Zo
heb ik ze daar beiden oud en zwak zien worden, de gravin steeds magerder en bleker
onder haar
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sneeuwwit geworden haren, de hond al spoedig oud onder zijn vegeterend leven, het
lijf verdikt, de bek vaag grijzend, de gouden ogen troebel, als had het aldoor
triestig-grijze schemerlicht van het salon langzamerhand hun doorschijnende lichtglans
uitgedoofd.
En eens heb ik de gravin op haar gewone plaats niet meer gevonden. Eens heb ik
haar gezien, uitgestrekt in haar bed, rusteloos woelend, met koortsig-rode wangen
en vreemde, glasachtige schitterstralen in haar mooie, donkere ogen. De hond lag
op een stoel naast haar en zenuwachtig streelde zij zijn kop en oren. De graaf, de
zonen stonden om haar sponde, alle drie groot en zwaar van gezondheid, onthutst en
onhandig bij dat ziekbed, stil fluisterend onder elkaar en met de oppasster, of stil,
met lome schreden en gefronste wenkbrauwen heen en weer naar 't venster lopend,
als gevangenen in de verveling van hun cel.
En 't is de laatste maal geweest dat ik haar levend heb gezien. Toen ik weer op het
kasteel kwam, waren alle blinden dichtgesloten, en boven op de stoep stonden twee
zwarte vendels met zilveren franjes aan weerszijden van de glazen ingangdeur.
De zonen kwamen mij tegemoet met rode gezichten en vochtige ogen, en brachten
mij op de dodenkamer. En daar, in 't weifelend gele schijnsel van de knetterende
waskaarsen, zag ik haar voor het allerlaatst: strak uitgestrekt op 't hagelblanke ledikant,
de fijne gele handen vroom gevouwen, als van een heilige, en op het fijnbesneden
gelaat al de zachtheid, al de onderworpen gelatenheid van haar ziel, als voor eeuwig
vastgemarmerd in die laatste, zo aangrijpend gelouterde expressie van alles wat het
mooie en het edele van haar ganse leven was geweest.
Vóór haar bed lag de hond te slapen. Hij waakte even op toen hij ons zacht op de
tenen hoorde komen, ging even snuffelen aan 't bed, en piepte fijn door zijn neusgaten.
Dan keerde hij zich om en ging weer, ineengerold, op 't kleedje vóór het bed liggen
slapen.
Dat is de laatste maal geweest dat ik haar zag. Twee dagen
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later vergezelde ik de plechtige rouwstoet, die haar op het kleine kerkhof in de
sombere familiekelder bracht. Ik strooide een greepje aarde op haar kist, en legde
zacht, met vrome eerbied, op de zuil de rouwkrans neer, die ik met eigen handen
voor haar had geplukt. En weer ging ik met de stoet mee naar 't kasteel, waar volgens
oud gebruik een lange tafel stond gedekt, voor de van ver komende vrienden en
verwanten. Zwarte beukenbladeren vulden de vazen in plaats van bloemen; spiegels
en lampen waren met zwarte krip behangen. Een ook de rode wijn - een enkele soort
- die de glazen vulde, was als een drank van rouw en droefheid, in sombere harmonie
met al het sombere van de omgeving.
In haar testament had zij besproken dat de oude hond niet zou worden weggedaan,
dat hij op het kasteel zou blijven tot zijn dood.
De man, de zonen eerbiedigden eerst trouw die laatste wil. Maar de hond werd
suf en blind, en werd een viesheid en een hinder in 't kasteel. De oude graaf zei niets,
maar de zonen kregen er een hekel aan, en niet meer denkend aan moeders verlangen,
spraken zij weldra van hem weg te doen.
- Neen, zei de graaf beslist. - De wil van mama is dat hij hier zou sterven.
- O, als dát maar de bedoeling is! sprak ruw een van de zonen. En beiden, in hun
afkeer, begonnen zij het beest te plagen.
Zijn toenemende blindheid maakte dit gemakkelijk. In de lange, donkere gangen
van 't kasteel plaatsten zij hindernissen op zijn weg, en riepen dan naar hem met
zwakke stemmen, als komend van heel ver. En 't arme beest, denkend dat hij een
vrije open ruimte vóór zich had, kwam haastig aangelopen en bonsde ruw tegen de
harde voorwerpen, die hem in de weg lagen, en jankte scherp, en struikelde en viel.
Dan lachten grof de beide zonen en voerden verder hun baldadige grappen uit. Zij
riepen hem weer bij zich: ‘Max! hier, Max! beetjes!’ en streelden hem verraderlijk
en hielden hem een stukje vlees voor, waarmee zij hem naar buiten lokten. Daar lag
de vijver met het bootje. Stil kropen zij erin, gevolgd door Max, die 't brokje vlees
steeds volgde en af en toe eens hapte, zonder het
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te vatten. Zacht duwden zij 't schuitje van wal, het brokje vlees naar de oever
uitgereikt. En 't blinde beest deed nog een laatste stap, verloor zijn evenwicht, en
plofte van een meter hoog in 't kille water, waar het slechts met de grootste moeite
weer uitkwam.
Met zulke droeve grappen hielden zij hun nutteloos, verveelde leven bezig. Het
werd hun als een sport, waarop zij hun vrienden vergastten. En na korte tijd hadden
zij 't beest zulk een schrik aangejaagd, dat het instinctmatig jankte en viel en
struikelde, ook als er niets in de weg stond. Zij namen hem mee buiten op het perron
of in de alleeën van het park. Zij riepen hem met vage, verre stemmen, en dadelijk
begon het blinde beest gejaagd te lopen: een tiental schreden waggelende trippelpas
en plotseling met een gil strak opgehouden, dan weer een tiental waggelende passen
en een scherp gejank, en zo voortdurend, als een krankzinnig beest, tot hij eindelijk
weer bij zijn beulen was, naar wie hij dan nog instinctmatig, met de witte ballen van
zijn blinde ogen poogde op te kijken, terwijl hij hun, met neergestreken oren en
kwispelende staart als 't ware in dankbaarheid de handen likte.
Ik hoorde daarvan door vreemdelingen, want zelf kwam ik weinig meer op het
somber kasteel. Ik kon haast niet geloven, dat men niet overdreef, dat de graaf en
zijn zonen zo schandelijk de laatste wil van vrouw en moeder zouden oneerbiedigen.
Maar ik kwam en zag het. Zij voerden de gemene grap uit waar ik erbij was, en
ik uitte onbevangen mijn diepe verontwaardiging. Zij namen het vanuit de hoogte
op, de zonen, en wij kregen onaangename woorden. Meer dan koel, gebrouilleerd,
namen wij afscheid.
Maar ik kon het leed van die mishandeling niet opkroppen. Ik dacht onophoudend
aan de gravin en hoe ze zou geleden hebben als ze geweten had hoe haar oude
lieveling mishandeld werd.
Ik keerde terug naar 't kasteel, overwinnend mijn antipathie en trotserend 't
onbeleefd onthaal, dat er mij wellicht te wachten stond. Ik wou hen vragen of ze mij
de hond wilden
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afstaan.
Het begon reeds te duisteren toen ik er aankwam en geen van die heren was thuis.
Zij waren uit jagen, berichtte mij een van de meiden en zouden eerst laat terugkomen.
Alleen de oude, blinde Max was daar, en hij kwam aan mij snuffelen en
kwispelstaartte, alsof hij mij herkende.
Een plotseling idee kwam in mij op. Ik zei aan de meid, dat ik later eens terug zou
komen, en, toen zij weg was, trok ik strelend de hond met mij mee.
Hij volgde mij gedwee, af en toe in instinctmatig schrik-gejank strak stilhoudend,
tot in de brede oprijlaan met prachtig-hoge bomen. Daar was ik buiten 't zicht van
het kasteel, en eensklaps nam ik de hond in mijn armen op, en vluchtte ermee weg.
Een week hield ik hem opgesloten, verborgen in een remise, waar ik hem trouw
kwam strelen en verzorgen. Ik hoorde niets van de lui van 't kasteel. Blijkbaar waren
zij blij, dat de hond als vanzelf verdwenen was, en niemand zag er meer naar om.
Na een week liet ik hem 's ochtends en 's avonds een paar uurtjes los. Hij kende
mij zeer goed nu, en kwam mij telkens lief de handen likken. Alleen de instinctieve
schrik voor hindernissen bleef hem bij. Telkens weer stond hij schrik-jankend pal
voor ingebeelde hinderpalen.
Dat duurde zo een drietal weken. Dan, op een avond, was ik hem plotseling kwijt.
Ik zocht hem, ik riep naar hem te allen kante, maar nergens was hij meer te vinden.
Ik liep naar het kasteel, denkend dat hij daar vanzelf naar toe zou zijn gesukkeld.
Het inganghek der oprijlaan was reeds gesloten en ook dáár zag ik hem niet. Was
hij wellicht terug in het kasteel? Ik riep en floot halfluid, maar hij kwam niet.
Droevig keerde ik terug naar huis en van heel die nacht kon ik niet slapen. Reeds
vóór de dageraad was ik op, en weer te allen kante tevergeefs geroepen en gezocht,
en weer, doch zonder hoop, naar het kasteel.
Daar kom ik voor 't gesloten hek van de lange brede oprijlaan. Ik roep en fluit in
stilte, maar niets beweegt, niets antwoordt. Dan zie ik, in de grijze ochtendschemering,
vlak naast een der hekpilaren, een donker hoopje liggen.
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Max...! hij is het...! Ik neem hem op en voel hem zwaar en koud als lood.
Hij was dood. Hij was, God weet hoe, tot daar gesukkeld om te sterven. Een duister
heimwee had er hem, ondanks de mishandelingen, weer heen gedreven, en de wil
van zijn oude meesteres, dat hij op 't kasteel zou sterven, was verwezenlijkt.
Ik heb hem meegenomen en in onze tuin begraven.
En nooit meer ben ik op 't kasteel teruggekeerd.
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Uit Vlaanderen
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Een levensdroom
I
Vader was een groot deel van de zomer ziek geweest...
Wel had hij niet lang te bed moeten liggen, maar hij hoestte, hij hoestte halsstarrig,
een van die droge, snirsende, onoverwinnelijke hoesten, die niets te maken hebben
met een gewone, vluchtige verkoudheid. Hij zag er bleek en zwak uit, hij was
aanzienlijk vermagerd, zijn aangezicht was pijnlijk saamgetrokken; zijn ogen stonden
nu eens grijs en dof, dan weer hadden zij een vurige glans, angstwekkend en
onheilspellend. Maar met de herfst, goddank, was hij zeer veel gebeterd.
's Zomers lijdt de arme minder onder zijn ellende. Zijn nederig lot gelijkt aan dat
der dieren: hij profiteert als zij van de rijkdom en de overvloed der Natuur.
Maar 's winters is het een rusteloze kommer, een strijd van alle uren: de strijd
tegen de honger, de strijd tegen de koude. En om die strijd te voeren bezit hij slechts
één wapen: de arbeid.
Rampzalig, somber wapen! Wat is het soms zwaar te hanteren! wat is het loon
soms wrang! Maar zolang men het hanteren kan zal men toch leven; en het is zoet
te leven, zelfs in het lijden. Wee de proletariër, die niet meer werken kan!

II
Ja, het was een groot geluk, dat vader haast geheel genezen was, juist met de aanvang
van de winter. Het somber fantoom van de honger was nog eens verdreven: vader
zou opnieuw, als ieder jaar, zijn lastig werkseizoen van vier maanden hervatten in
de grote betendrogerij van mijnheer Stevens.
Hij zou er zijn twee frank daags verdienen, en daarvan zou hij
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met zijn vrouw en zes kinderen leven. Miel en Frans, zijn twee oudste zonen, waren
reeds van de hoeve, waar zij 's zomers arbeidden, teruggekeerd, en zouden wellicht,
als naar gewoonte, tot de lente, niets of weinig te verrichten vinden; maar Lisatje en
Emerance, de twee oudste meisjes, zouden enkele stuivers daags verdienen met
kantwerk maken, en, met het weinige dat men nog van de zomer over had, en door
overmaat van zuinigheid, zou men toch trachten nog eens rond te komen tot de maand
maart of april. Indien, bij ongeluk, de winter buitengewoon ruw was, of, door zijn
lange duur, de aanvang van het buitenwerk aanzienlijk vertraagde, zou men er, helaas!
toe besluiten te doen als zoveel anderen: men zou een weinig gaan bedelen, dat was
ook vroeger reeds gebeurd...
Och! vader zou toch nooit zijn ideaal zien verwezenlijken, dat steeds onbereikbaar
ideaal, dat hij, met een soort van bange vroomheid, de droom van zijn leven noemde!
Hij sprak er zo vaak van, 's avonds, als hij, na het zwoegen van de dag, omringd
van zijn gezin naast zijn kachel zat, waar stil een vuur van slak en as in brandde. Hij
sprak ervan met een glans van teruggehouden geestdrift in de ogen, met een
weemoedig-ontroerde glimlach op de lippen, zoals men spreekt, zoals men droomt
van een te schoon, te groot verlangen. Hij had het bewustzijn dat het een buitensporige
begeerte was, een verwaande droom, een bespottelijke hersenschim voor een man
van zijn allernederigste stand. Indien zo iets zich kon verwezenlijken, maar dan zou
hij geen arme werkman meer zijn; hij zou behoren tot de klasse der gegoeden, en
hoe is zulks mogelijk wanneer men het toch zo vreselijk hard heeft om met zijn
schrale dagloon rond te komen, wanneer men een vrouw en zes kinderen heeft! Die
droom, die overdreven verwaande droom was: een zwijntje te bezitten.
Een zwijntje te bezitten!... Ten prijze van onzeglijke zuinigheid en ontberingen
erin slagen de vijfentwintig of dertig frank te sparen, waarmee men het zwijntje zou
betalen! Het in een hoek van 't stalletje, bij middel van wat stro en planken, een hokje
van twee meter vierkant opslaan; daarin eenvoerbak plaatsen, en het wonder, het
mirakel verrichten: driemaal
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daags die bak te vullen met het voeder dat het zwijntje zou nodig hebben om te
groeien en te mesten!... En dan, tegen de winter, het vetgeworden zwijntje laten
slachten. Dáár, in zijn arm werkmanshuisje, al dat schoon en lekker vlees te hebben,
waarvan een deel verkocht zou worden om met de opbrengst ervan een ander zwijntje
in te kopen, terwijl het overige zou in stukken verdeeld, gezouten en gerookt worden,
een rijkdom, een overvloed in 't huisje brengend voor de ganse winter. O! elke morgen,
op zijn droog stuk zwart brood, die lekkere snee spek te krijgen, die men nu, hoogstens
tweemaal in de week, bij de slager ging halen, en die soms toch zo klein was, en
niettemin zo duur kostte!...
Neen, neen, de droom was ál te heerlijk. Vaders gelaat zag er soms gans vreemd
uit, als hij ervan sprak, en moeder scheen het boos te maken, terwijl de kinderen
water in hun mond en tranen in hun ogen voelden komen. Dít jaar vooral, met vaders
ziekte, die zoveel geld gekost had, was het bespottelijk daaraan te denken. Waarachtig,
vader had wel ongelijk er zo voortdurend van te spreken, nu meer dan ooit, met die
kwellende halsstarrigheid.

III
Ach neen, vader had toch geen ongelijk. Het was alsof hij de intuïtie had gevoeld,
dat, ondanks al de hinderende omstandigheden, de verwezenlijking van zijn
levensdroom meer nabij was dan ooit: op een zondagmorgen, juist de dag vóór de
aanvang van het werkseizoen in de fabriek van mijnheer Stevens, verscheen de
meesterknecht van de rijke nijveraar in Missiaens huisje, met het bericht, dat mijnheer
Stevens nog een arbeider te kort had, en Miel, hun oudste zoon, op de proef wilde
nemen.
Bij het aanhoren van deze onverwachte tijding was de vreugde der Missiaens zó
scherp, zó hevig, dat het eerst op verslagenheid leek. Vader werd bleek van geluk
en kon geen woord spreken; moeder, rood als een pioen, gaf haar toestemming op
een schorre, stugge toon, als werd zij van ontsteltenis de adem afgesneden. Miel had
juist de leeftijd van achttien jaar
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bereikt; hij was reeds groot en sterk, vader zou hem in enkele dagen tijd het werk
leren, er zou een inkomst zijn van vier frank daags in plaats van twee, moeder zou
zuiniger wezen dan ooit, de meisjes zouden speldenwerken tot tien uur 's avonds in
plaats van tot negen, en met Kerstdag, als het God beliefde, zou men geld genoeg
bezitten om het zwijntje te kopen. O ja, men zou genoeg hebben; men wilde, men
moest genoeg hebben! En men zou allen samen het zwijntje gaan kopen, de derde
Kerstdag, op het feest van Lauwegem.
Die avond, allen rond het vuur gezeten, spraken zij met zachte geestdrift over hun
geluk. Een strelende zoetheid blonk in vaders ogen, hij scheen verjongd, zijn haast
verwezenlijkte droom had aan de uitdrukking van zijn gelaat de
stil-geresigneerd-melancholieke zweem ontnomen, die de onwaarschijnlijkheid van
dat geluk er tot nog toe zo vaak op neerdrukte. En de ogen van Miel waren glinsterend,
terwijl het aangezicht van de twee mooie, blonde meisjes zich in 't schijnsel van het
lampje als met een stralenkrans omhulde. Moeder, steeds vuurrood en bars van
uiterlijk, en als het ware meer en meer wantrouwig, naarmate het zo dikwijls haast
bezetene en telkens weer ontsnappende geluk nader in haar bereik kwam, zat
sprakeloos starogend met haar voeten op de asbak van de kachel, en Jan en Irma, de
twee jongsten, bleven op tot na tien uur, stoeiend en spelend met Frans, die hen soms
stil deed houden, aandachtig luisterend naar het gesprek der groteren, een zweem
van spijt op het gelaat, omdat hijzelf nog te jong was om mee te gaan arbeiden in de
grote betendrogerij van mijnheer Stevens.

IV
Daar was de ruwe arbeid nu begonnen. Elke morgen om halfzes, na een kop zwarte
koffie, door moeder klaargemaakt, verlieten vader en zoon hun hutje, het blikken
keteltje en het grauwlinnen zakje, waarin hun ontbijt stak, aan de hand.
Zij doorkruisten het duister, nog ingesluimerd dorp, hun klompstap galmend, hol
en luid, in de eenzame straat. Zij
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ontmoetten, onder hun zwarte kapmantels verborgen, enkele vrouwen, die reeds van
de kerk terugkwamen; zij hoorden, vóór en achter zich, het geluid van andere, hol
klinkende klompstappen, die, in de grauwe, huiverige morgen, in dezelfde richting,
naar hetzelfde doel gingen.
De fabriek, - een lage hoop gebouwen met spitse daken, - stond een weinig
zijdelings van de straat, gans aan het uiteinde van 't dorp. Zij traden binnen door een
reusachtige wagenpoort, hoog als de ingang van een kathedraal; zij verdwenen onder
een somber, hoog en breed afdak, vol wagens en kisten. Zij stapten er dwars door,
volgden, links, een lange reeks ouderwetse, ongelijke gebouwen, openden eindelijk
een deur. En terstond woei hun een walm dampige hitte in 't gezicht.
Zij bevonden zich daar in een lange, sombere, door een enkele hanglamp slecht
verlichte plaats, die, van aan de vloer tot aan de zwartgerookte balken van het spitse
dak één enkel ruim uitmakend, op het binnenste van een groot ledig schip leek.
Midden in die plaats stond een soort brede, vierkante tafel, met twee vierkante, zwarte
holen erin. Het was de hakmolen. Aan de grauwe wanden hingen assen, consolen,
raderen en riemen, die, in de loense klaarte van de hanglamp, de akelige plaats deden
gelijken op een moordkuil vol met foltertuigen. Die foltertuigen waren de
mechanieken, die de hakmolen in beweging brachten. In een hoek lag een grote,
grauwachtige hoop, die aan een brandstapel geleek. Die stapel was een voorraad
beten.
De walm dampige hitte, die de binnentredende werklieden bij de keel greep, kwam
uit een soort lange, diepe kuil, die men ontwaarde, rechts, onder de grond. De mannen
daalden er één voor één langs een steile, stenen trap in neer, zich met de hand aan
een touw vasthoudend. In die kuil brandden, op twee rijen, twaalf open ovens
opgepropt met cokes. Boven de vuren ontvouwden zich de stenen ovens in de vorm
van reusachtige trechters, waarvan de bogen omhoog met elkander verenigd, in de
kuil één lange middenallee, en, tussen iedere oven, een soort zijbeuk vormden.
Deze dag en nacht brandende ovens, met hun voortdurend laaiende, gapende
muilen, verhitten de kuil op een verschrik-
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kelijke wijze. De arbeiders liepen haastig door de middenallee, de handen en 't gelaat
in hun voorbijtocht van de vuren door de vlam haast gezengd, en drongen in de
zijbeuken, tegen de stapels cokes. Daar hingen zij, aan een ijzeren roede, hun blikken
keteltje en hun zakje met brood, en vonden er de dunne arbeidskleren, - de
zwemkleren, zoals zij die noemden - die zij er de vorige avond hadden te drogen
gehangen. Na enkele ogenblikken waren zij uitgekleed en hadden op hun blote
lichaam, de grauwlinnen broek en het kort blauw kieltje aangetrokken. Dan vatten
zij hun brede ijzeren schop met lange steel, en weer klommen zij naar boven.
In de rechterwand van het ‘snijkot’, zoals zij de akelige plaats noemden waarin
de hakmolen stond, ontwaarde men, omtrent een meter hoog boven de grond, een
dubbele gesloten deur en twee toegeblinde zoldervensters, waaruit, langs de randen
en door de spleetjes, met een fijn gesis van stoom, dunne, doorschijnend-grijze
streepjes rook barstten. De voorman klom op het trapje van vijf treden dat naar die
deur leidde, en, met een bruuske ruk, trok hij de beide vleugels open. Een dichte
dampwolk brak er uit, geheel het ‘snijkot’ in een lauwe nevel hullend; en één voor
één, de schop op de schouder, verdwenen de halfnaakte arbeiders, langs het trapje,
in het gapend, dampend hol.
Het was de drooghaard. Een uitgestrekte, langwerpig-vierkante plaats boven de
ovens, waar de de vorige dag gehakte beten op doorzichtige tegels la en te drogen.
De voorman droeg een brandende lantaarn aan de hand. Haastig hing hij die aan
een spijker in een balk, terwijl de andere arbeiders, in alle vier de wanden, alle deuren
en luchtgaten openden, zo wijd zij konden. En onmiddellijk begon de arbeid.
De werklieden, met hun achten, stonden gerangschikt op korte afstand van elkaar,
op één rij, in de richting van de lengte der droogplaats. Door een krachtige duw van
de beide handen drukten zij hun brede schop in de dikke laag gehakte beten, en, met
een wrong der lendenen, begeleid door een stoot van de rechterknie, hieven zij uit
de laag een overstromend schopvol op, keerden het om. En regelmatig, met een
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vlugge, gelijkmatige, gecadanseerde beweging, gingen zij zo voort, tot aan het uiteinde
van de droogplaats.
Dit was zoveel zij konden. Naarmate zij hijgend, stikkend, druipend van het zweet
aan de achterwand kwamen, vlogen zij naar het open venster in de gevel, staken
woest het hoofd buiten, slorpten gulzig, onstuimig, een slok koude, verkwikkende
lucht in. Zij toefden daar een ogenblik, de ogen uitgezet, 't gelaat vuurrood, hun
mond, hun haar, hun klederen, geheel hun lichaam dampend in de kille buitenlucht.
Dan duikelden zij in het dampbad terug, keerden, de breedte van hun schop, waarvan
zij, om hem sterker vast te houden, de steel met hun zakdoek omwonden, een tweede
laag om, geraakten uitgeput, met reutelende adem, aan het venster in de andere gevel,
smakten er opnieuw, met wilde graagte, een slok verse, frisse lucht in.
Zo gingen zij voort tot al de beten van de droogplaats waren omgekeerd. En
naarmate zij zwoegden, zweetten, stikten zij steeds vervaarlijker in de hete, steeds
dikkende damp van de omgewoelde beten. Weldra ontwaarden zij elkanders gestalte
niet meer; de lantaren aan de balk had de verdofte glans van een verre nevelster; zij
zagen enkel, bij elke heffing, onder hun stalen schop, dwars door de ontblote,
doorzichtige tegels, de vreselijke ovens laaien, beneden in de kuil.
Zo geraakten zij toch aan het einde van hun schrikkelijke Golgotha. De voorman
haakte de lantaren af, de anderen sloten deuren en vensters, en één voor één stegen
zij 't trap je af, doornat, dampend als kwamen zij uit kokend water, het aangezicht
stuiptrekkend, de ogen uitpuilend, met open monden smakkend naar hun adem, als
vissen die men uit het water heeft gehaald. Zij daalden weer in de kuil, hun schop
na zich slepen; zij pookten, met lange ijzeren roeden, de vreselijke vuren op en staken
die weer proppensvol met cokes. Dan deden zij hun drijvend goed uit en trokken hun
andere kleren aan. En afgemat, uitgeput, vernield, zakten zij, tussen de zijbeuken,
op stapels oude balen ter ruste.
Na elke arbeid op de droogplaats hadden zij recht op twintig minuten rust. En, het
moet gezegd, indien de arbeid onmenselijk was, mijnheer Stevens toch deed het
mogelijke om hem hun te verzachten. Nooit, al bleven zij ook langer dan de
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bepaalde tijd uitrusten, liet hij ze vermanen. Maar ook zij maakten geen misbruik
van zijn welwillendheid, en, om halfzeven, zodra de stoommachine - ‘de horzel’
noemden zij haar - begon te gonzen, klommen zij weer boven en begonnen er de
voorraad beten voor de dag te hakken. Zij arbeidden aldus zonder onderbreking tot
acht uur. Dan stond de ‘horzel’ voor een halfuur stil en zij gebruikten hun ontbijt.
Na den eten, voor de tweede maal arbeid - ‘zwemmen’ zegden zij - op de droogplaats.
Dan weer beten hakken tot tien uur, en zo voort, om de twee uren, hakken en keren,
heel de dag.
Toch verzachtte de arbeid naarmate de beten droogden. De damp verdween, de
vuren werden verminderd, het droge goed woog lichter op de brede schoppen. Weldra
konden zij de steel vasthouden zonder er hun zakdoek om te slingeren, en
achtereenvolgens, twee, drie lagen omkeren, zonder smakkend naar de vensters te
moeten lopen. Om zes uur 's avonds eindelijk, werden de droge beten afgeschept, en
men goot de overdag gehakte groene in de plaats, in dikke lagen.

V
En vader, o, met wat een moed, met wat een hart werkte nu vader! Niet enkel
volbracht hij zijn taak met een gloed zonder weerga, maar ook nog wel gedeeltelijk
die van zijn zoon, die hij moest op de hoogte stellen. Op proef was Miel genomen,
had de meesterknecht gezegd; en 't was voor vader een dubbele zaak van eer en van
belang, dat mijnheer Stevens zo tevreden werd over de arbeid van zijn zoon als hij
het was over de zijne. En, waarlijk, men begreep niet waar vandaan vader de krachten
haalde, die hij nu zo ruim te pand stelde. Hij hoestte steeds een weinig, en, sinds de
aanvang van het werkseizoen, was hij aanzienlijk verbleekt en vermagerd - gelijk
trouwens alle arbeiders in 't begin van dat lastig werk - maar hij bleef opgeruimd van
geest en wakker van bewegingen; het was of hem iets immaterieels bezielde, dat
hem een kracht van weerstand gaf, boven zijn lichamelijk vermogen. Ja, vader deed
meer dan hij kon. Die gedachte, dat vaststaande denkbeeld, dat het gedroomde ideaal
toch eindelijk

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 4

521
bereikt zou worden; dat de welstand, bijna de rijkdom nu toch werkelijk zou komen
in zijn hutje van eerlijke zwoeger die zijn leven lang geworsteld heeft met de ellende;
o, die gedachte gaf hem uiterste, haast bovenmenselijke krachten, waarover hij zich
zelf verbaasde.
Gedurende de drie eerste weken had hij, om zo te zeggen, geen vermoeienis
gevoeld. En toch at hij zeer weinig, en sliep haast niet. Er woekerde in hem iets
onbekends, iets wonderbaars, een zenuwachtige opgewektheid, die hem
onvermoeibaar maakte, gevoelloos voor alle zwoegen en ontberingen,
onoverwinnelijk, onkwetsbaar. Zelfs hij, die, voor zijn hoest, zoveel voorzorgen had
moeten nemen, was juist degene die het minst leed door de plotse veranderingen van
temperatuur, waaraan zij allen, door hun soort arbeid waren blootgesteld. Hij alleen
bleef ongedeerd, terwijl meest al de andere arbeiders reeds zware verkoudheden
gekregen hadden.
Zou de goede God hem dan toch waarlijk het zo vurig verlangde geluk, de
verwezenlijking, de handtastelijke materialisatie van zijn zoete levensdroom willen
schenken?

VI
Een avond, na het laatste omkeren van de beten op de droogplaats, terwijl de arbeiders,
uitgerust, zich reeds klaarmaakten om er de beten af te scheppen, poogde Miel
tevergeefs, tot tweemaal toe, zijn vader, die, in een der zijbeuken, op een stapel oude
balen uitgestrekt lag, te doen opstaan.
De jongeling, verwonderd, en verontrust, naderde dichtbij zijn vader.
- Voader, sprak hij, een weinig buigend, - sloapt-e dan? 't es tijd van afscheppen.
Missiaen, tot dusver bewegingloos, keerde zich, met een schorre zucht, op zijn
armzalige legerstede half om.
- 'k En kan nie opstoan; 'k en kan nie, 'k ben ziek, klaagde hij dof, met gebroken
stem.
De andere arbeiders waren ook tot hem genaderd, allen staarden hem met
meedogende blikken aan, nu hij, op de rug
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uitgestrekt, met verwrongen, doodsbleek, schielijk verouderd aangezicht, in de gloed
van een der vuren lag. En alvorens men hem vragen kon waaraan hij leed, barstte de
rampzalige in tranen los, luid snikkend:
- O, 't es gedoan mee mij, 't es gedoan; 'k gevoele dat 't gedoan es, da 'k noeit nie
mier op en zal stoan!
Miel, ook eensklaps losbarstend in tranen, was naast zijn vader op de knieën
neergezonken en hield bevend diens linkerhand in de zijne gedrukt. Die hand was
ijskoud, en ook de paarse lippen van de arbeider sidderden onheilspellend in zijn
onkennelijk geworden gelaat.
- O voader wa hèt-e toch! wa hèt-e toch? schreide de jongeling wanhopig.
De rampzalige, zijn ogen steeds gesloten, hield nu ook de lippen dicht, die
ophielden te beven. Zijn keel gaf een hik, als slikte hij met geweld iets door; maar
toen hij na een ogenblik de mond weer opende, begonnen zijn lippen nog heviger te
sidderen, en zijn tanden te klapperen, terwijl hij met een krijsende, nauw verneembare
stem, antwoordde:
- O pijn... schrikkelijke pijn en vermoeienes in hiel mijn lichoam;... 'k en kan nie
meegoan op de druegploats... Och Hiere! och Hiere! 'k en zal noeit mier meegoan
op de druegploats!
Een nieuwe krimping verwrong zijn gelaatsspieren, hij barstte weer in tranen los,
krijtend met een stem, zo scherp en klagend als een kinderstem:
- Och God, 't es gedoan mee mij, gedoan, gedoan!
Zijn hartbrekende klachten verergerden de wanhoop van zijn zoon, terwijl de
andere arbeiders, met somber gelaat op de steel van hun schop geleund, hun ellendige
makker aanstaarden. Een van hen sprak eindelijk:
- Wille m' ou helpen opstoan, Bruno? Messchien wordt het wel beter as g' opstoat.
De arme lijder gaf geen antwoord. Maar Miel, door een gezel geholpen, tilde hem
onder de schouders op en poogde hem overeind te doen zitten. De vlam van een der
ovens zengde hun de handen en de kleren, zij drongen opzij, met een getrappel van
voeten, onder een der beuken. Doch alle veerkracht was bij vader verbroken; zodra
zij hem een weinig
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loslieten, voelden zij hem ineenzakken, lam als een flard, doffe klachten stamelend.
- Miel, voert 'em noar huis op ne kurtewoagen, stelde een der arbeiders voor.
In aller haast liep men er een halen, terwijl de anderen, vader optillend, hem uit
de kuil droegen.
Men zette hem boven op een hoop lege zakken op de kruiwagen neer, de rug
geleund tegen de voorplank. Een wambuis werd over zijn schouders gelegd, met wat
andere lege zakken dekte men zijn weerloos uitgestrekte benen. Hij had de ogen
geopend, zijn hoofd was zijdelings gezegen, naar de linkerschouder, zijn mond hing
pijnlijk hijgend open, zijn doffe blik bleef treurig starend op de ontroerde groep van
zijn makkers gevestigd. De meesterknecht verscheen, nam inlichtingen over het
gebeurde, ondervroeg de mannen. Hij deed de lege zakken van de voeten van de
zieke wegnemen en vervangen door een dikke wollen deken, die men in het
slaapvertrekje van de paardeknecht ging halen. Hij beval insgelijks aan een der
arbeiders de kruiwagen te vergezellen om Missiaen vast te houden, terwijl Miel hem
zou voeren.
De arme knaap, de ogen verblind door zijn tranen, had het handzeel over zijn
schouders geslagen en de draagbomen van de kruiwagen opgelicht. Het lijf
voorovergebogen, de schouders door een zenuwachtig snikken geschokt, voerde hij
langzaam, met eindeloze voorzichtigheid, zijn rampzalige vader naar zijn
proletariërshut. Bert, een grote, kloeke kerel, stapte gebogen naast het wiel, met de
hand de rechterarm van de lijder vasthoudend.
Stom, met de angst op 't gelaat, zagen zijn makkers de treurige stoet, begeleid door
het dof gegons van de ‘horzel’, buiten in de winternacht verdwijnen.

VII
Wanneer een lastdier ziek wordt, blijft het voort lopen en zwoegen tot de uiterste
uitputting van zijn krachten. Als het zich legt, is 't om te sterven.
Vader had zich gelegd...
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Roerloos op de rug gestrekt, het aangezicht grauwbleek en de borst hijgend, lag hij
verzonken in het laag en brede bed, de doffe ogen strak gevestigd op de zwarte balken
van de lage zoldering. Zijn vrouw en zjn meisjes, de ogen roodgeweend, omringden,
verzorgden hem. Frans was de geneesheer gaan halen.
Hij kwam, 't was nog een jonge man, kloek en fors van gestalte, bars en bruusk
van manieren, baardeloos, met een gouden lorgnet op de neus. Hij examineerde de
zieke, ondervroeg hem op een ruwe, misnoegde toon, haast als een onderzoeksrechter
die een booswicht ondervraagt. En toen de wenende moeder hem vroeg wat vader
toch had, gaf hij een vaag, ontwijkend antwoord, en haalde hij de schouders op als
bij een afgedane zaak, zeggend dat het een kwaal was, waarvan hij reeds sinds lang
de kiem in zich droeg. Hij beval dat men de zieke bouillon, wijn en eieren zou geven,
alsook, om de twee uren, een lepel van een flesje medicijn, dat men bij hem aan huis
moest komen halen. Alvorens te vertrekken, vroeg hij, aan de vrouw, of zij als
behoeftigen op het weldadigheidsbureel ingeschreven waren; en, op haar bevestigend
antwoord, verliet hij de kamer, binnensmonds enkele onverstaanbare woorden
pruttelend. Op de drempel keerde hij zich echter nog eens om, om te berichten, dat
hij 's anderendaags terug zou komen. En hij verdween, hoekig en zwaar, zijn
reuzengestalte onder de lage boog van de ingangdeur buigend.
Enige dagen verliepen: vader beterde een weinig. Hij kreeg bij tussenpozen weer
zijn droge, holle hoestbuien; hij gebruikte soms een kopje bouillon of een ei; hij
dronk een glaasje wijn. En zijn geesteskrachten waren bijgekomen; elke avond, als
Miel thuiskwam van de fabriek, ondervroeg hij hem over zijn werk, wilde hij weten
of de meester steeds tevreden was over hem. Toen zonk hij weg in een soort van
prostratie, de bleke, treurige ogen op een der oude, donkere balken van de lage
zoldering gevestigd.
Uren lang, hijgend en sprakeloos, bleef hij er soms op staren. Hij scheen er de
schim te volgen van een droom, waarvan de weerschijn zweefde op zijn grauwgeel,
uitgemergeld aange-
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zicht van martelaar van de arbeid. Het was als zag hij daar vreemde, dieptreurige
dingen; als woonde hij daar tonelen bij vol lijden en melancholie, die zijn angstig
verwrongen gelaatstrekken soms met een uitdrukking van eindeloze triestigheid
bedekten. Toen kwam er als een zweem van zelfopoffering en onderwerping aan het
Noodlot over zijn gezicht; en 't was alsof al 't overweldigende van 's levens ellende
eensklaps in hem, met de laatste illusie, de laatste wrok, het laatste gevoel van
verbittering had gedood.
Elke avond kwam de dokter weer. Hij was ruw maar niet onmenselijk; hij scheen
gewoon onverschillig en hij uitte zich steeds niet beslissend over de aard van de
ziekte; zijn verklaringen op de angstige vragen van moeder en dochters bleven
voortdurend vaag en ontwijkend.
Een zaterdagmorgen nochtans voelde vader zich bepaald veel beter. Zijn blik,
minder angstwekkend strak, had een levendiger glans, hij hoestte zo veel niet meer,
zijn ademhaling was minder gejaagd, zijn bleke gelaatstrekken waren als ontspannen.
't Was voor zijn huisgezin gelijk een zonnestraal na eindeloze onweersdagen. Zijn
vrouw, door de afschuw van het elk ogenblik verwacht noodlottig einde
gedemoraliseerd, kreeg weer haar strak-gespannen, angstig-norse houding van hard
beproefde, beurtelings van hoop en wanhoop sidderende slaaf; de meisjes hadden
zich weer koortsig aan de arbeid gezet; en Missiaen zelf waande zich haast genezen:
hij sprak van reeds de volgende maandagmorgen op zijn werk terug te zijn; hij durfde
zelfs, in een plotselinge opwelling van geestdrift, van zijn ideaal, zijn levensdroom
gewagen, die zoete, lieve droom, voor hem de samenvatting van alle geluk, het
zwijntje, de kwellende, onverjaagbare, verleidende illusie, waarvan hij de vernieling
helaas! had menen bij te wonen, gisteren nog, in de prostratie van zijn strakke,
wanhopigmachteloos op de zwarte balk der lage zoldering gevestigde blik. Ja, hij
durfde beweren, verzekeren, dat de opschorsing van drie weken arbeidsloon, en de
onkosten, door zijn ziekte veroorzaakt, een herstelbaar verlies waren, en dat alle
hoop nog niet verdwenen was, met Kerstdag aanstaande, op het feest van Lauwegem,
het zwijntje te gaan kopen.
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Zijn toestand beterde zo voort, de ganse dag. Zijn eten smaakte hem, hij dronk tot
drie glazen wijn en twee kopjes bouillon. Zijn ogen kregen een steeds levendiger
glans en zijn wangen kleurden zich met lichte rozentinten, die aan zijn vrouw en
kinderen uitroepingen van verwondering en vreugde ontrukten. Hij praatte veel, hij
was gans opgewekt, zijn vrouw moest hem herhaaldelijk tot kalmte en geduld
vermanen. Men eindigde met hem alleen te laten, om hem niet te zeer te vermoeien.

VIII
Hij was alleen sinds ongeveer een uur, en, in de kleine keuken, naast het slaapvertrek,
had moeder het licht aangestoken, terwijl de meisjes, die, op de drempel, in de
schemering, een luchtje geschept hadden, zich weer aan 't kantwerkkussen zetten,
toen het geluid van een neerstortend voorwerp in de kamer hen allen angstig 't hoofd
deed omwenden.
Moeder nam de lamp, duwde de deur open en trad binnen, door haar dochtertjes
gevolgd. Zij bleven alle drie onthutst in 't midden van het plekje stilstaan, ontsteld,
verschrikt door 't schouwspel, dat er hun ogen trof.
Vader, half op de linkerzij gekeerd, staarde hen met strakke, verwilderde ogen
aan. Zijn wangen, boven de juksbeenderen, waren kersrood; zijn lippen, die beefden,
stotterden onduidelijke klanken uit. Hij maakte plotseling een beweging, als om uit
't bed te springen, maar viel terstond weer neer. Naast het ledikant lag, de poten
omhoog, een stoel, die hij, in zijn wilde gebaren, omvergeworpen had.
Angstig vlogen de vrouwen naar hem toe, vragend wat hem scheelde.
Maar blijkbaar was 't dat hij hen niet begreep, dat hij hen niet herkende. Snikkend
vatte zijn vrouw hem bij de hand. Die hand was brandend. Wanhopig smekend poogde
zij hem te doen stilhouden. Lisatje zette de omvergevallen stoel weer recht.
Doch vader, door een bruuske ruk, trok zijn hand uit die van
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moeder, gooide zich op zijn rechterzij, de rug tot haar gekeerd, 't ontvleesde lichaam
half ontbloot door die onstuimige beweging. En hij sprak nu met luider stem, hij
uitte, vlug, op gebiedende toon, vreemde, onsamenhangende zinnen:
- Asa, komoan, de meulen droait; woar zijn de bieten? woar blijft ge mee de bieten?
Hij woelde in zijn bed, hij opende, zo wijd hij kon, de armen, ze met een vlugge,
herhaalde beweging weer tot zich trekkend, als scharrelde hij om zich heen verspreide
voorwerpen samen. Zijn adem hijgde, zweetstralen liepen langs zijn blakende wangen,
terwijl hij, met een boze, schorre stem herhaalde:
- Moar breng ze dan, verduveld! breng ze, luioards! huert ge de meulen dan nie
ronken!
Zijn ogen puilden uit, zijn wangen waren opgeblazen, hij bootste 't geluid van de
hakmolen na, begeleid door het gegons van de stoommachine, van de ‘horzel’.
En plotseling bleven zijn uitgestrekte armen krampachtig gespannen, terwijl hij
nog vervaarlijker hijgde, alsof hij, uit al zijn macht, een reusachtige stapel naar zich
wou trekken.
- Ah! eindelijk, eindelijk, eindelijk! zuchtte hij, met een geknor van genoegen, het
aangezicht van krachtsinspanning scheefgewrongen.
De rampzalige vrouwen, begrijpend dat hij ijlde, wendden steeds vuriger pogingen
aan om hem te doen bedaren. Moeder bedekte onvermoeid zijn lichaam met sargiën1.
die hij onophoudend van zich afwierp, Lisatje droogde hem 't gelaat af met haar
zakdoek, Emerance hield zijn benen vast om hem te doen stilhouden. En alle drie
hielden niet op te zuchten, te huilen, hem met hartscheurende woorden smekend hen
toch aan te horen, hun toch te gehoorzamen.
Maar vader, die zich opnieuw tot hen had omgekeerd, was nu aan een andere
hallucinatie ten prooi. Hij was op de droogplaats, hij keerde de beten om. De beide
handen krampachtig rond de steel van een ingebeelde schop geklemd, de schouders
door de krachtsinspanning opgetrokken, de ogen

1.

Wollen dekens.
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uit hun holten, de wijd gapende mond als een orkaan zijn benauwde adem uitstotend,
was hij aan de arbeid. Het zweet stroomde steeds overvloediger langs zijn wangen,
zijn keel maakte een rochelend, reutelend geluid, hij greep voortdurend naar de deken
om er de steel van zijn schop mee te omwinden; en nu en dan liet hij plots alles los:
hij rekte woest de hals uit, opende de mond nog wijder, slurpte, met een geklok van
verlossing, een lange teug verse lucht in. En dadelijk weer hernam hij zijn
verschrikkelijk zwoegen.
De drie huilende vrouwen waren niet langer in staat hem te beheersen. Nu wilde
hij volstrekt uit zijn bed; hij moest beneden, in de kuil, de vuren oppoken. En hij
spartelde geweldig, hij beledigde ingebeelde vijanden, die hem beletten zijn arbeid
te verrichten, die samenspanden om hem uit de fabriek te doen wegzenden. Hij zag
ze overal, die vijanden; zij hielden hem vast bij de armen, bij de benen; zij drukten
uit al hun macht op zijn borst; zij overweldigden, vernielden hem onder hun getal
en hun woede.
En eensklaps, uitgeput en overwonnen, voelde hij zich sidderen. Zijn vijanden
hadden hem losgelaten en hij bevond zich alleen in de kuil, waar al de vuren waren
uitgedoofd. Er was geen mens meer om hem heen; alles was somber en ijskoud. Die
koude viel hem als een loden mantel op de schouders, en, als een weerloze massa,
stortte hij op een stapel klamme lompen neer.
Hij had de kracht niet meer om op te staan, om zich nog te bewegen. Hij barstte
los in hete tranen. Hij begreep nu waarom zijn vijanden hem aangerand en verpletterd
hadden: het waren boosaardige nijdigaards, die het niet konden uitstaan dat hij geld
won, omdat zij wisten dat hij met dit geld een zwijntje zou kopen, en dat een zwijntje
zijn geluk, zijn rijkdom, de droom van gans zijn leven was.
Van lieverlede was de arme lijder stil geworden. Hij lag nu weer op de rug en sprak
niet meer, de ogen dicht, het aangezicht spoedig verblekend, heel het lichaam koortsig
schuddend onder de grauwe deken. Zijn ademhaling was zeer kort en zwak geworden,
en de onbeweeglijkheid, die hem de factice kracht der gejaagdheid had ontnomen,
smolt tot niets
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dat uitgemergeld lichaam van de afgebeulde, in zijn laag en brede ledikant verzonken
zwoeger.
De vrouwen, om de sponde geschaard, schreiden steeds bittere tranen, de wanhopige
blik op hem gevestigd. En daar Frans juist binnenkwam, zond moeder, bewust dat
alle hoop verloren was, hem nog eens de geneesheer, en meteen de pastoor halen.
Miel, die van zijn werk terugkeerde, en de twee kleintjes, die in een burenhuis
gespeeld hadden, kwamen nu ook binnen. En allen, beseffend dat het laatste uur
gekomen was, bleven in het klein en laaggebalkte slaapvertrekje staan, het in tranen
badend aangezicht gericht naar vader.
Hij had de ogen weer geopend. Hij zag hen allen rond zijn sponde staan, en keek
ze om de beurt lang en diep aan, als om hun trekken onuitwisbaar in zijn geest te
prenten, terwijl een uitdrukking van eindeloze treurnis van lieverlede zijn eigen gelaat
bedekte. Toen sloot hij weer de ogen, en twee grote, stille tranen rolden langzaam
over zijn holle, grijsgrauwe wangen.
De vrouw en de kinderen, krampachtig aan de sponde vastgeklemd, barstten in
een luider snikken los.
Hun wanhoop scheen hem even uit zijn bedwelmende staat te trekken. Hij opende
nogmaals de ogen, bleke, als het ware benevelde ogen, die reeds de dingen van de
wereld niet meer schenen te herkennen, en vestigde ze langzaam omhoog, op de
zwarte balk van de lage zoldering, waar zij zo dikwijls, door een sluier van navrante
triestigheid verduisterd, de vernieling van zijn zoete levensdroom hadden schijnen
bij te wonen. Hij stak de linkerhand uit, als om een steun te zoeken, en, traag het
hoofd schuddend, met een gebaar van uiterste gelatenheid en weemoed, murmelde
hij in een lange, doffe zucht:
- O, wa veur 'n leven!... wa veur 'n leven!... wa veur 'n leven!...
Gans zijn verleden van arm, uitgehongerd, afgebeuld en uitgebuit lastdier; het
bewustzijn van geheel zijn monstrueus bestaan van martelaar van de arbeid, van
sociale dupe, scheen hem, in het afgrijzen van de doodsstrijd, eensklaps, als een
vernielende ontsluiering, uit het hart op de lippen te wellen.
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Hij staarde steeds halsstarrig naar de zwarte balk van de zoldering; hij woonde daar,
met de geest, afschuwelijke taferelen bij; zijn ogen stonden weer wijd uitgezet van
afkeer en van schrik; het gruwelijke van zijn uiterste gevoelens, van die odieuze
maatschappelijke euveldaad, waarvan hij nu 't bewust slachtoffer was, scheen in
hem, voor een ogenblik, de reeds uitgedoofde levenskrachten te vernieuwen.
Hij maakte een tweede, dringender gebaar met de hand; hij wendde plotseling de
starende blik van de balk af; hij vestigde hem op zijn vrouw. En een uitdrukking van
onbeschrijfelijke tederheid en medelijden bezielde zijn gelaat.
Zij snelde toe, als aangetrokken; zij greep onstuimig zijn hand, hield er haar lippen
op gedrukt, onbekwaam een woord te spreken.
- O vrouw... oarme..., broave... eerlijke vrouw, zuchtte hij. Toen kwamen ook al
zijn kinderen om hem heen gedrongen, om nog een laatste maal zijn hand te drukken
en te kussen. En naarmate zij tot hem kwamen, staarde hij ze met een blik van
strelende, eindeloze liefde aan, en sprak hij tot hen. Hij staarde ze aan en zijn geest,
die de profetische helderheid van de stervende bezat, ontdekte in hen de krachten of
de bekoorlijkheden die hun een waarde gaven; een waarde, waarop het onverzadelijk
monster, de Maatschappij, met ruw geweld beslag zou leggen; die het hun zou
ontroven, die het hun uit het lijf zou zuigen, gelijk de bloeddorstige tijger het leven
uit de aderen van zijn slachtoffers zuigt.
- O jongens... oarme... gezonde... kloeke jongens, klaagde hij met een brekende
stem, een laatste maal de hand van zijn zonen drukkend.
En toen zijn meisjes naderden, bukte hij 't hoofd, als dekte 't rood der schaamte
eensklaps zijn wangen.
- Oarme, schuene... schuldelueze meiskes, zuchtte hij bevend... en plotseling
sprongen opnieuw de tranen uit zijn ogen.
Dit waren zijn laatste woorden. Hij was weer neergezonken, roerloos, uitgeput,
de meer en meer vage, wegblekende blik halsstarrig weer op de balk van de zoldering
gevestigd. En zijn gelaat scheen zich allengs te versomberen, gans grauw te worden,
met een uitdrukking van hoge verontwaardiging en
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toorn voor al de gruwelen, die zijn geest daar bijwoonde. Hij hijgde nog
ternauwernood en zijn uitgemergeld lichaam scheen nog dieper in het lage, grauwe
bed verzonken.
Zijn vrouw, een ogenblik verdwenen, was weer in de kamer gekomen, met een
brandende waskaars in de hand. Zij naderde het bed, knielde neer, stak de stervende
de waskaars in de hand.
Maar reeds had hij de kracht niet meer die vast te houden; hij sloot zelfs zijn
vingers niet meer en zij bleef naast de sponde neergeknield, zelf hem de kaars in de
hand houdend, het snikkend aangezicht in haar voorschoot verborgen.
En, in de plechtige stilte van die laatste ogenblikken, hoorde men niets anders
meer dan het steeds akeliger huilen en snikken van de vrouw en van de kinderen.
Hun wanhoop kende een palen; zij schreiden al luider en luider; zij klemden zich
aan het bed, zij kropen op hun knieën, het hoofd krampachtig achteruitgeslagen, de
saamgevouwen handen naar hun vader uitgestrekt, hem in hartbrekende tonen
smekend toch niet heen te gaan, hen toch niet te verlaten. Er waren er van wie het
noodgeschrei 't gehuil van een geworgd beest herinnerde; er waren er van wie de
wanhoop soms geleek op schaterlachen, in 't paroxisme van de vreugde. En 't was
iets vreselijks, die schijn van uitgelaten, schetterende vreugde, dáár, bij het sterfbed
van die vader.
Hij, roerloos, stom, gevoelloos, zag noch hoorde iets meer. Zijn dode blik bleef
halsstarrig op de zwarte balk van de zoldering gespijkerd; zijn aangezicht, meer en
meer uitgewist en grauw, was als 't versteend, wraakroepend zinnebeeld van al de
gruwelen en onrechtvaardigheden van het Noodlot. Hij ademde steeds flauwer en
flauwer, en telkenmale als zijn adem in zijn keel kwam, had hij meer en meer moeite
om erdoor te dringen. Eindelijk kwam er een opschorsing. Iets scheen vanuit de borst
tot in de keel te stijgen en daar te blijven haperen. Terzelfder tijd kreeg zijn hand,
die de waskaars vasthield, als een lichte schok, en zijn steeds starend op de balk
gevestigde ogen werden als van glas...
Alles was volbracht, er was een martelaar minder op de wereld.
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De pijpelingjes1.
't Is in de wei...
De wijde vlakte, eentonig-groen, van een oud, treurig, als het ware versleten
vaalgroen, is in 't verschiet bezoomd door een lage, donkere woudenlijn. De lucht is
grijs en koud, zwanger van kille regen. De wind, ofschoon niet sterk, blaast snijdend.
Schuins voor mij, enkele roeden beneden de dijk, die dwars door de weiden heen
loopt, staat een soort strooien hutje. 't Is zelfs nog minder dan een hutje, 't is niets
dan een armzalig schuilplekje, gemaakt met wat stro en wat stokken, gesloten langs
de kant vanwaar de wind komt, in afdak open langs de andere kant.
Daaronder, neergehurkt op oude balen, bevinden zich twee personen. De een, een
jongeling van ongeveer vijfentwintig, zit op de knieën neer en houdt in zijn hand een
touw, vastgemaakt aan iets langs en grauws, ginds, een twintigtal passen verder, in
de wei. De andere, een twaalfjarige knaap, ligt halvelings tegen de strooien zijwand
van het hutje aangeleund en kijkt vorsend in de grijze lucht.
Belangstellend, een weinig geïntrigeerd, in opgewekte nieuwsgierigheid, blijf ik
even op de dijk stilstaan.
Ah!,... eensklaps begrijp ik wat het is: het zijn ‘pijpeling-vangers’.
Dáár, in het lang, grauw ding dat enkele meters verder in de weide ligt, herken ik
het slagnet, waarvan de vogelvanger het koord in de hand houdt; en, vlak vóór het
net, 't klein hoopje mulle aarde, waarop, een der pootjes vastgebonden aan een touwtje
waarvan 't eind insgelijks binnen 't bereik van de vogelman ligt, de zogenoemde
‘trekvogel’ fladdert.
Langzaam, stilletjes, daal ik langs de glooiing van de dijk in de

1.

Een soort, in Vlaanderen aldus geheten leeuwerikjes.
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wei. Bij het hutje gekomen groet ik halfluid, vraag of ik eventjes mag kijken.
De jongeling keert tot mij een vriendelijk, bruingebrand gezicht met heldergrijze
ogen, beantwoordt mijn groet, en knikt van ja. De knaap, blootshoofds, met geelblond,
bijna wit haar, richt grote verwonderde ogen op mij, zonder iets te zeggen. Ik kruip
onder het afdak aan zijn zijde.
- De vangst es goed? vraag ik stil, na enkele ogenblikken, aan de vogelman.
- Nogal, moar 't zal verslechten, we zille regen krijgen, vries ek, antwoordt hij, in
de grij ze lucht kijkend. En halvelings het hoofd omwendend, met een gebaar naar
de achtergrond van 't hutje:
- Kijk, da hên we vanmorgen gevangen.
Ik volg zijn beweging met de blik, en in een hoek ontwaar ik een hoopje
grijs-grauw-en-bruin-gespikkelde veertjes. De knaap keert zich om, licht het pakje
op, toont het mij.
Het zijn de ‘pijpelingjes’. In snoer geregen aan een touwtje, schijnen zij hun fijne
bekjes heel dicht bij elkaar te steken, als tot het azen op een zelfde buit; en de kleine
vleugeltjes hangen puntig neer, als moede, terwijl de stijve, gele pootjes hun scherpe
nageltjes naar binnen gekromd hebben. Kleine donsjes en vedertjes dwarrelen
ademlicht rond; aan vele bekjes kleeft een weinig gestold bloed. Er zijn er wel een
zestigtal ten minste.
- 't Es vele, der zijn der vele, nie woar? zeg ik langzaam, met een weke glimlach,
het hart door een vreemd-diepe emotie ontroerd.
- Bah joa 't, da goa nogal, moar gisteren was de vangst toch beter: gisteren, omtrent
dezen tijd, hoûn we 'r al mier dan honderd, antwoordt de jongeman eenvoudig.
Maar plotseling trekt hij 't hoofd tussen de schouders, en uit zijn mond komt een
lang fijn getjilp van een onzeglijk-weemoedige melancholie, terwijl hij vorsend staart
in de grijsgrauwe lucht, boven de wijd-eenzame weiden. 't Is het bedeesd getjilp van
de ‘pijpelingjes’ dat hij nabootst. Hij hoort er naderen, nog onzichtbaar in de triestige
lucht; en tegelijkertijd schudt hij aan 't touwtje van de trekvogel: het arm, aan eender
pootjes vastgebonden ‘pijpelingje’, dat nu pijnlijk-le-
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vendig, met klagende gilletjes boven het hoopje mulle aarde fladdert, en zijn
makkertjes bij zich schijnt te roepen.
Schielijk, dáár zijn ze. In de lucht, boven het net, klinken ook fijne kreetjes, als in
antwoord op die van de vogelman. Zij komen vreemd uit de treurige atmosfeer, en
plotseling zien wij de ‘pijpelingjes’ zelf: drie, vier, vijf ‘pijpelingjes’, verwilderd,
met knippende vlerkjes dwarrelend boven 't net, onweerstaanbaar in hun vlucht
gestoord door het tjilpend gefladder van het vastgebonden makkertje, dat hen bij
zich wil hebben, dat hun toeroept dat zij moeten komen.
Zullen ze komen?... zullen ze niet? O, het gevangen vogeltje, onophoudend door
het aan zijn pootje gebonden touwtje geschud, schreeuwt, huppelt; zij moeten, moéten
komen, een onoverkomelijke macht trekt hen aan, hun cirkels worden al kleiner en
kleiner, al vlugger en vlugger, dalen al nader en nader tot de grond. Reeds dwarrelen
ze als in een maalstroom, het is of zij hun eigen wil verloren hadden, of zij de richting
van hun vlucht niet langer meester waren. En eensklaps;... o, 't is zó triestig, eensklaps
houden zij op te dwarrelen, te tjilpen,... zij hangen enkele seconden roerloos, de fijne
vlerkjes uitgespreid; en dan, schuins, als vallend in een trechter, drijven zij naar het
net.
Een vlugge ruk aan 't koord, een flap van 't net, dat toeslaat, en 't is gedaan. De
gevangen ‘pijpelingjes’ fladderen een wijl onder de mazen, terwijl de knaap in aller
ijl toesnelt. Eén voor één grijpt hij ze vast, en met een enkel duwtje is 't volbracht.
Het net wordt weer opengespannen, de vogeltjes, een weinig bloed aan 't bekje,
worden in het strohutje gebracht, en aan 't snoertje geregen, bij de vorige.
Tevreden heeft de vogelman geglimlacht. Hij haalt uit zijn zak een rolletje pruimtabak,
steekt er de tip van in zijn mond, knauwt hem af, met een wrong van de hand.
- Der es er 'n bende in oantocht, zegt hij stil, op haast mysterieuze toon. En, turend
naar de grijze hemel, die nog schijnt te verdikken:
- As ze moar komen veur de regen, voegt hij er bezorgd bij. Plotseling bukt hij
weer ten gronde, doet de trekvogel fladderen, begint opnieuw te tjilpen.
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Ja, ja, dáár zijn er nog! Oh! er zijn er!... er zijn er wel een tiental ditmaal! Zij vervullen
de droevige lucht met hun klagend gepiep, zij dwarrelen gejaagd boven het net, vol
angst en gretigheid, toch onweerstaanbaar aangelokt door 't eenzaam makkertje, dat
zo vreemd tjilpend fladdert over 't hoopje mulle aarde.
Bijna onmiddellijk laten er zich drie vallen. Het net slaat toe en de knaap komt
gesneld, terwijl de andere met schrikgilletjes wegvliegen. Doch zij vliegen niet ver;
zij verdwijnen even in de grijze atmosfeer, terwijl de knaap in aller ijl het net weer
openspant. En dadelijk zijn ze daar weer, met angstiger gilletjes het verdubbeld getjilp
van de vogelman beantwoordend. Hun dwarrelende vlucht wordt steeds gejaagder,
hun fijne kreetjes zijn vol smart, zij voelen 't gevaar en zeggen 't tot elkander; maar
zij zoeken nu ook naar de verdwenen makkertjes, zij zullen zonder hen de lange reis
niet voortzetten. Eén voor één, een wijltje roerloos hangend op hun uitgestrekte
vleugeltjes, als wanhopige schepsels die de diepte van de afgrond meten alvorens
erin te springen, laten zij zich vallen, meteen het tjilpen stakend. Zij moeten er alle
komen, geen enkel zal alleen de lange tocht ondernemen. Daar; 't is gedaan; het
laatste is gevangen. De jongen opent weer het net, de neergehurkte vogelman fluit
onophoudend door, de rechterhand aan 't koord, de ogen in de lucht, loerend of er
nog meer zullen komen.
Maar, over de wijde uitgestrektheid van de weiden, heeft de logge hemel zich
eindelijk in een fijne, ijskoude motregen opgelost. De verre woudenlijn smelt weg
onder de nevel, een waas van onuitsprekelijke treurigheid strekt zich over de aarde
uit.
De vogelman zwijgt, huiverend; de knaap kruipt onder 't strohutje, de puntjes van
zijn witte stekelharen reeds als met een paarlendauw bedekt.
Een kort, fijn gilletje. De vogelman bukt neer, reikt de hals uit, fluit tegen, doet de
trekvogel fladderen.
Twee ‘pijpelingjes’... maar zij vliegen voorbij. Hun gestoorde vlucht heeft even
een kleine halve cirkel gemaakt, een seconde hebben ze roerloos gehangen,... doch
neen, die willen niet, ze
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zijn verdwenen.
Aanhoudend valt de trage, kille regen... Hij dringt door de versleten klederen,
doorweekt de knieën en de voeten. De vogelman en de knaap bibberen van koude,
de tanden klapperend, de neus rood, de huid, boven de juksbeenderen, paars-blauwend.
Weldra kan de vogelman niet meer tjilpen. Zijn lippen zijn versteven. Met zijn
natte bevende rechterhand beweegt hij soms nog het touw van de trekvogel, die van
lieverlede ophoudt te fladderen, te huppelen; die eindelijk roerloos blijft, dood op
het hoopje mule aarde...
Dan staat de vogelman op. 't Is gedaan met de vangst. Geholpen door de knaap breekt
hij het net op, stopt het in een korf, met de gevangen vogeltjes erboven. Met lange,
stijve tred klimmen zij weer op de dijk, vertrekken in de richting van het verre dorp...
En in de wei, onder de koude, grijze, o, zo eindeloos triestige uitgestrektheid van
de winterhemel, zijn er geen ‘pijpelingjes’ meer...
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De weddenschap
Wij waren om zes uur vertrokken, na de hevigste namiddaghitte...
Wij volgden de eenzame landweg tussen de roze, geurende klavers en de
hard-groene betenvelden.
De zon, die achter een gordijn van populierenkruinen naar het westen neeg, schoot
schuins, bij elke stap, onze uitgeekte, vreemd-dansende schaduwen uit. Een dikke
zandlaag bedekte de weg; wij vorderden langzaam, met inspanning, in gedachten
verzonken.
Dat was ons groot genoegen: te lopen al peinzend, zonder te spreken.
Uren en uren soms wandelden wij samen in de heerlijke velden, zonder twintig
woorden met elkaar te wisselen. En ons groot genoegen was ook de gepeinzen van
elkanders stilzwijgen te raden.
Wij noemden het: op zijn Edgar Poe's wandelen... Wij namen beiden zwijgend
alles waar wat onze zintuigen trof; en, door een gewisselde blik, door een glimlach
voelden wij dat wij elkaar begrepen, dat wij, door één en zelfde schouwspel, op één
en zelfde manier getroffen werden.
Langs de blonde, door heerlijke landouwen omlijste landweg, maakten onze schreden
een verdoft geluid in het licht opstuivend zand. Van mijn stappen toch was niets
verneembaar dan die doffe rhythmus. Maar die van Jean, mijn vriend, werden tevens
begeleid door een fijne, in cadans tikkende klank van zilver, telkenmale als hij zijn
linkerbeen verplaatste: 't gerinkel van vijffrankstukken, die in een van zijn zakken
tegen elkaar aanbotsten.
Langzamerhand werd mijn aandacht door dat aanhoudend geluid gestoord, bijna
gekweld. Nu en dan wierp ik een
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schuinse blik op de zak waarin de stukken rinkelden.
Jean werd het gewaar. Sprakeloos nam hij zijn zakdoek en stopte hem boven de
stukken, die ophielden te klinken.
Zonder dat ik een woord gesproken had, door de eenvoudige macht der gewone
eenstemmigheid van onze gezwegen gedachten, had hij begrepen dat dit geluid mij
verveelde.
Door een oogopslag en een halve glimlach bewees ik hem dat hij mijn onuitgedrukt
verlangen goed begrepen had.
Een weinig benauwd onder de drukking van de zwoele avond zetten wij onze weg
voort.
De zon, laag op de gezichtseinder, flitste rood door het kantwerk van de roerloze
bladeren; de laatste zwaluwen achtervolgden elkaar met lange scherpe gilletjes, in
de ijle, langzaam verdonkerende lucht, waarin reeds enkele sterren, transparant-rein
als kristal begonnen te tintelen. Een om onze hoofden dwarrelende muggenzwerm
dreef gonzend met ons mee; hier en daar fladderde, verwilderd-geruisloos, een
vledermuis.
Wij naderden een wit, laag hutje met grauw strodak, gans eenzaam, gans
schilderachtig-eenzaam staand naast de landweg, in de schaduw van een grootse,
eeuwenoude, dwars door het land lopende olmendreef.
Vóór de deur stond een knaapje, blootshoofds en barrevoets, enkel gekleed met
een grauw hemd en een versleten broekje, dat door kruisvormig over de rug gespannen
bretels opgehouden werd. Roerloos, met ronde oogjes, zag het ons komen.
Toen wij slechts op enkele passen afstand meer waren, bemerkten wij dat het hutje
een zogenaamde tweewoonst was. Er waren twee lage deurtjes en twee kleingeruite
venstertjes; en wij wisselden een blik, lezend in elkanders ogen een kleine wederzijdse
verrassing, dat wij zó dicht bij het gebouwtje hadden moeten komen om te zien dat
het een tweewoonst was.
Op dit ogenblik haalde Jean zijn zakdoek uit en veegde er 't zweet van zijn
voorhoofd mee af. Terstond klonk weer het zilvergerinkel van de vijffrankstukken
in zijn linkerzak, en wij zagen de ronde oogjes van het knaapje met haast eer-
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biedige bewondering er zich op vestigen. Steeds onbeweeglijk, enkel het hoofd achter
ons omkerend, volgde het ons met de blik.
Jean stopte weer zijn zakdoek boven op de stukken, die ophielden te rinkelen.
Halsstarrig zwijgend zetten wij onze weg voort. Doch ik voelde nu een wondere
geestesspanning, een duistere spanning naar een vluchtende gedachte, die zich maar
niet helder vormde, die ik maar niet bevatten kon. Aarzelend, schuw haast, richtte
ik een schuinse blik tot Jean, en op zijn ondoordringbare, lichtkens saamgetrokken
gelaatstrekken, las ik dezelfde spanning, dezelfde jacht achter de vluchtende,
raadselachtige gedachte.
Eensklaps kon hij niet langer het stilzwijgen uithouden.
- Hebt ge wel ooit geprobeerd, vroeg hij licht blozend, met iets beschaamds in blik
en glimlach, of hij zich wilde verontschuldigen over die tussen ons zo ongewone
overvloed van woorden, - hebt ge wel ooit geprobeerd eenmaal een groot stuk vlees
te geven aan uw hond, een heel kilo, bijvoorbeeld?
- Jean, antwoordde ik dadelijk, - ik begrijp u nog niet volkomen, maar ik voel dat
uw vraag in verband staat met de verschijning van dat knaapje, daar zoëven, vóór
de deur van 't woninkje.
- Ja, sprak hij zonder enige verwondering. - Gij begrijpt dus wat ik zeggen wil!
- Misschien wel, antwoordde ik. - Indien ik aan mijn hond een stuk vlees gaf van
een kilo zou hij het niet durven nemen;... en, indien gij aan dat knaapje van zoëven
een hand vijffrankstukken cadeau deed...
- Zou het ze evenmin durven aanvaarden, daar wed ik om! viel hij mij in de rede.
- Gij zoudt u kunnen vergissen, opperde ik.
- 't Kan gebeuren; laat ons wedden.
- Laat ons wedden.
Wij klopten in elkanders hand en ik keerde mij om met de bedoeling om terug te
gaan.
- Neen, sprak hij, - het wordt te laat. Wij zullen het beproeven met het eerste
knaapje dat wij nog ontmoeten. Ik zal
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hem twee vijffrankstukken geven en wij zullen eens zien.
- Maar als het ze nu tóch aanneemt? vroeg ik.
- Dat zál het niet, tenminste niet zonder een tamelijk lange aarzeling, sprak hij.
- Ja maar áls het ze toch zou aannemen, zoudt gij hem die laten?
- N...een, dat ware te veel; ik zou ze terugnemen en hem één frank in de plaats
geven.
- All right.
Wij hadden veel te lang gepraat; zwijgend zetten wij onze weg voort, verveeld en
misnoegd om al die dwaze woorden, die wij gesproken hadden.
Nog een hutje aan de rand van de baan, een klein wit hutje met grauw strodak en
enkele bloemen langs de gevel; en, vóór het haagje dat het woninkje van de landweg
scheidt, onduidelijk zichtbaar in de schemering, een knaapje in lompen, blootshoofds
en onbeweeglijk. Het trekt zich een weinig achteruit als het ons hoort of ziet komen;
het dringt tegen de haag, in de opening van het vermolmd houten hekje.
- Ziedaar, ventje.
Jean, eensklaps stilhoudend, duwt hem de twee klinkende, blinkende stukken in
de hand. Belangstellend-glimlachend zien wij toe.
Maar 't is als een schok, als een slag, die ons beiden treft. Vóór ons, opgeheven
tot ons, zien wij, in de schemering, een klein gezichtje met een onvergetelijke
uitdrukking! Een mager, beek gezichtje dat plotseling rood wordt van vreugde; een
arm, erbarmelijk, in een glimlach van onzeglijke extase op ons gericht gezichtje; en
in die extatische expressie, twee grote, wijd open, dofwitte ogen: ogen van een blinde.
Blind! het kind is blind! En in zijn handje, dat het niet durft sluiten, liggen de twee
glinsterende stukken roerloos; en in zijn van geluk blozend gezichtje wordt de
extatische glimlach levendiger, verhevener; en uit zijn wijd open, dode ogen straalt
een onbeschrijfelijke uitdrukking: een uitdrukking van stomme dankbaarheid, die
met geen woorden te noemen is.
Wij kunnen het schouwspel niet verdragen. Een vrouw, wel-
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licht de moeder, verschijnt op de drempel van het hutje, nadert, ziet toe en begrijpt,
vouwt haar handen samen in een gebaar van schier verslagen dankbaarheid.
- 't Is voor hem, 't is voor u, zegt Jean met verkroppende stem, zelf, met een driftige
beweging, de hand van het knaapje op de vijffrankstukken sluitend.
En terwijl de moeder, die weent van ontroering, vruchteloos woorden van dank
poogt te stameren, wensen wij haar ‘goenavond’, vertrekken wij, vluchten wij.
Na enkele passen stop ik Jean sprakeloos een vijffrankstuk in de hand.
Zonder verbazing, met ternauwernood een zweem van vluchtige aarzeling, neemt
hij het aan, begrijpend dat ik in zijn ontroerende liefdadigheidsgift ook mijn aandeel
wil hebben.
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De gevangenen
Middag. Het dorpje, blakerend in zonnegloed, is als verlaten. De groene vensterluiken
van de lage witte huisjes zijn gesloten, de zonnestralen wemelen op de rode daken.
Er is slechts één straat, geplaveid met grote grijsachtige keien: zij strekt zich uit in
een lange kromme lijn, langs beide kanten uitlopend in 't groene veld. Links, boven
de daken, steekt het puntig kerktorentje uit: een weinig verder, in 't midden van de
straat, rijst een soort van galg op: de ophaalbrug van het kanaal, dat het dorp in tweeën
scheidt.
Alleen in de stille en verlaten straat komen mij in 't verschiet twee mannen tegemoet.
Zij volgen, rechts, het schrale schaduwstreepje langs de huizen. Zij komen langzaam,
loom, de blikken rechts en links en in de hoogte starend, of zij iets zochten. Op hun
voorbijtocht gaan enkele deuren halfopen, vertonen zich, nieuwsgierig-loerend,
enkele gezichten.
Als ze slechts een vijftal passen meer van mij verwijderd zijn, schijnen zij even
te aarzelen, blijven een ogenblik stilstaan, en, na een korte groet, vraagt mij de oudste
van de twee, met een holle, enigszins vreemd klinkende stem:
- Meniere, es er hier gien sandurmerie1. in 't durp?
- Jawel.
- Woar, as 't ou belieft?
- Daar ginds, over de brug, links, het gele huis met één verdieping.
- Dank ou wel, meniere.
En voort gaan ze hun weg, terwijl ik me werktuiglijk, vreemd-ontroerd omkeer,
om ze na te kijken.
Ik heb ternauwernood hun gelaatstrekken gezien. Het heeft

1.

Gendarmerie.
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mij enkel toegeschenen of de oudste een energiek-droevig gezicht had, een hoekig
bruingebrand gezicht met donkere ogen en grijzende knevel, en of er op de houtmagere
trekken en in de wijde blauwe ogen van de jongere een uitdrukking van grote smart
en wanhoop lag. Doch wat ik wél gezien heb is dat ze beiden doodmoe en uitgeput
zijn.
Zij geraken schier niet meer voort. Hun in flarden hangende kleren, hun gebogen
gestalten, hun weifelende gang getuigen van de lange, lange reis, die zij hebben
afgelegd. Men voelt dat ze niet verder zullen gaan, dat ze niet verder kunnen gaan.
Indien er in dit dorp voor hen geen stuk brood, geen rustplaats is, dan zullen ze vallen.
Hier is de grenspaal van hun krachten.
In de straat, op hun doortocht, gaan de deuren talrijker open, vertonen zich meer en
meer nieuwsgierige gezichten. Kleine groepjes vormen zich, woorden, uitroepingen
weergalmen; enkele knapen, reeds, ijlen hen na. Ikzelf keer terug op mijn weg, en
volg ze langzaam, meer en meer door mijn zonderlinge ontroering aangegrepen.
Loom stappen zij over de houten brug, die in haar hengsels dreunt. Daar komen
zij vóór het gendarmeriegebouw. Zij houden er stil, en de oudste van de twee heft
een aarzelende hand op en schelt.
Enige ogenblikken verlopen; dan wordt de deur geopend. Zij treden binnen, hun
pet in de hand houdend.
En terwijl ze binnen de gendarmerie zijn, worden de groepen steeds talrijker en
luidruchtiger vóór de opnieuw gesloten deur. Na enkele minuten is dáár de helft van
het dorp samengeschoold. Allen hebben het middagdutje of het werk gestaakt.
Vrouwen snellen toe, met kleine kinderen op de arm; knapen sluipen tussen de benen,
gelijk honden. En tegenstrijdige berichten weergalmen, breiden zich uit tot een soort
van rumoer: ‘'t Zijn scheuïers1.!... 't zijn voagebonden!... 't Zijn dieven!...
muerdenoars...!’ Iets stelselmatig-vijandigs is in gisting, een dom-boosaardige
grijnslach zweeft op de ge-

1.

Bedelaars.
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zichten; uit de gemeenschappelijke ziel van de ruwe menigte stijgt de instinctieve
haat voor de vreemdeling, de dierlijke drang kwaad te doen aan wie reeds ongelukkig
is.
Plotseling gaat de deur weer open en nogmaals verschijnen de vreemdelingen, thans
tussen twee gendarmen in uniform, met het geweer over de schouder. Een lang
gemurmel als van voldoening stijgt uit de saamgeschoolde menigte, een woelend
gedrang grijpt plaats. Allen willen van nabij de twee gevangenen zien.
Met klinkende stap leiden de gendarmen hen op. Doch zij houden ze bij de kraag
noch bij de armen vast, gelijk ze 't zouden doen met gevaarlijke booswichten: zij
leiden ze eenvoudig naast zich op, zeker dat zij hun niet zullen ontsnappen. Joelend,
meer en meer luidruchtig en driftig, zich rechts en links uitbreidend gelijk de vleugels
van een klein leger, volgt de menigte. Knapen lopen scherp gillend de treurige stoet
vooruit, roepen, met sprongen en gebaren, andere bengels bij zich. En plotseling
stijgt een woest en lang gegil op: de ruwe menigte, stom-opgehitst, jouwt, uit louter
instinct van wreedaardigheid, en zonder te weten wie ze zijn en wat of ze misdaan
hebben, de twee ellendigen uit.
Dezen doen of ze 't niet horen. De moede blik strak starend vóór zich uit gevestigd,
de rug gekromd, stappen zij vlugger door, als uitsluitend met een te bereiken doel
bekommerd. Het is werkelijk of ze de woeste kreten en de hatend-schimpende gebaren
noch hoorden, noch zagen: halsstarrig blijft hun doffe blik strak vóór zich uit
gevestigd, halsstarrig stuwt hun afgematte gang hun evenwijdig-schuinhellende
lichaam voort naar het verwachte doel. Het is of ze verdwaald liepen onder die
vijandige menigte, of ze gedompeld waren in een akelige nachtmerrie. De zware
knevel van de oudste doorstreept zijn hoekig, bruingebrand gelaat als met een stugge
lijn van onderworpenheid aan alles; het bleek, ontvleesd gezicht van de jongere
verliest haast alle levensuitdrukking, alsof het zou verstenen in een beeld van smart
en wanhoop. Zij stappen weer over de houten ophaalbrug, die onder het
voetengetrappel davert. De jouwende menigte, door de engte van de brug een ogenblik
achteraan gehouden, stroomt nog-
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maals naar voren, overvleugelt opnieuw de stoet, vooruitgelopen door de krielende
jongensbende, voortdurend nog versterkt door nieuwe toevloeiende groepen. En nu
weergalmt, door het gejouw heen, een kreet van haat, alom herhaald: ‘De gevangenen
zijn dieven, op heterdaad betrapte dieven, die de gendarmen naar de dorpsgevangenis
opbrengen!’
't Is inderdaad daarheen dat zich de stoet met rasse schreden wendt. Dáár staat het,
het laag, bouwvallig krot, het ‘kot’, zoals de dorpelingen 't noemen: vuilwit gekalkt,
bezoedeld, met grauw leien dak, naast het ingangshek van 't kerkhof, een tiental
meters van het kerkje.
Men houdt er stil. Een van de gendarmen, de brigadier, steekt een zware sleutel
in 't verroeste slot, opent de ruige deur, die in haar hengsels knarst. Het hoofd buigend
verdwijnen de ellendigen onder een laatste, nog woester hoongejouw van 't volk, in
het zwart-vochtig hok.
De deur is weer dicht, de joelende menigte gaat langzaam uiteen, gestild, tevreden,
nog lachend om haar dom vermaak. Enkel een bende knapen blijven er nog even
stoeien in het zand, met schrille kreten en uitbundige sprongen.
Dan stijgt me als een walg van verachting en van afkeer in de keel. Ik achterhaal de
gendarmen die vertrekken, en, heel stil, heel triestig, tot de brigadier, die ik ken:
- Wie zijn toch die ellendigen en wat hebben ze misdaan? vraag ik.
Op een toon vol onverschilligheid antwoordt hij:
- Het zijn twee arbeiders die van Frankrijk komen en geen geld meer hebben.
Tevergeefs, zeggen zij, hebben zij overal naar werk uitgezien. Nergens kon men hen
gebruiken. Eindelijk, daar ze volstrekt geen middelen van bestaan meer hadden, en
letterlijk van honger stierven, zijn ze zich komen gevangen geven. Zij zullen in de
gevangenis verzorgd worden, en morgen zal de kantonrechter een vonnis uitspreken,
waarbij zij, voor enkele maanden, in een der bedelaarsge-stichten van het land zullen
opgesloten worden... Maar dat kan ze niet schelen,... daar is geen eergevoel meer in
zulk soort van mensen...
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De kikkers
Om twee uur, na zijn dutje, was de barbier vertrokken...
Jeugdig nog van uiterlijk, ofschoon hij reeds de veertig voorbij was, het koperen
scheerbekken met 't wit-en-blauwgeruite doekje onder de arm, het hard stuk witte
zeep in een der zakken van zijn grijsfluwelen vest, en, onder dat vest, de zwartleren
gordelriem, waaruit de benen hechten van de scheermessen en de stalen ogen van
de scharen staken, zo liep hij, viermaal in de week, met zijn flinke, vlugge stap van
oud-militair, de hele omtrek der verschillende gehuchten van het dorp af.
Hij ging in bijna alle boerderijen, in bijna alle huisjes waar er mannen waren. Met
een vlugge hand zeepte hij ze in, schoor ze, vertelde of hoorde welwillend de praatjes
van de dag aan, ontving zijn sou per hoofd, groette, en ging verder.
Somtijds, als zich dat met de verdeling van zijn tochten schikken kon, gebruikte
hij 't middagmaal thuis, met zijn gezin; maar meestal stelde hij zich tevreden met
een stuk spek op een snee roggebrood, die hij onderweg opat, tussen twee gehuchten,
zonder zelfs stil te houden.
Zijn bezigheid duurde zo voort, de ganse middag, soms tot het donker was. Dan
keerde hij terug naar zijn hutje, zijn eenzaam klein hutje van leem en van stro, achter
het park van het kasteel verborgen, gaf er te eten aan zijn zwijntje en zijn koe, at zelf
met zijn vrouw en kinderen, ging dan nog, onder 't roken van een pijpje, bij 't schijnsel
van een olielampje, zijn scheermessen en scharen slijpen, begaf zich eindelijk ter
ruste.
De volgende morgen, reeds met de dageraad, was hij op zijn akkertje, spittend,
maaiend, zaaiend... zwoegend zonder een seconde tijdverlies. En omstreeks negen
uur, na een haastig ontbijt, vertrok hij opnieuw, om, in een andere richting, zijn
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afmattende tocht weer aan te vangen.
Die middag moest hij heel heel ver gaan, in een zeer afgezonderd gehucht, waar hij
maar eenmaal in de week verscheen. Het was er, op ongeveer anderhalf uur afstand
van zijn hutje, over de wijde uitgestrektheid van de blonde korenvelden, als een oase
van witte huisjes met rode daken, onder de lommer van heerlijke boomgaarden. Hij
ging er heen langs ingewikkelde wegen, langs smalle kronkelpaadjes slingerend
tussen 't hoge koren, waarvan de neerbuigende aren hem in het voorbijgaan over de
wangen schampten, langs enge, mosachtige grasstrookjes, meekronkelend met snelle
vlietjes, in de schaduw van de elzestruiken. De junimiddag was zwaar-broeierig
onder een schel-blauwe hemel met schel-witte wolkjes, de grond was dor en stoffig,
de leeuweriken, hoog-drijvend op jun trillende vlerkjes, zongen onvermoeibaar. Over
de paars-roze klavervelden, die als honig geurden, fladderden witte, gele en bruine
vlinders.
En, wakker van blik en van bewegingen, het lijf kaarsrecht, de rechterarm
gelijkmatig zwaaiend, liep de barbier steeds flink door... Hij dacht nergens aan, hij
leed niet te erg onder de drukkende hitte, hij liep werktuiglijk naar zijn gewone doel,
de uiterlijke zintuigen als doordrongen door een onbewust gevoel van welzijn,
genietend zonder het te beseffen van die zacht-rustige afwezigheid van gedachten,
van die gelukkige slaapzucht van de hersenen. 't Was of er in hem niets innerlijks
meer bestond, 't was of zijn ziel niet meer bestond, of dat ze leeg was, leeg van smart
als van vreugde, tijdelijk leeg van leven.
Een onverwacht schouwspel trok hem plotseling uit die staat van zalige bedwelming,
schudde weer in hem wakker de sluimerende kracht van ziel en van gedachte...
Hij had even stilgehouden voor de gedraaide brug van een kanaaltje, en terwijl
een schuitje, beladen met aardewerk, voorbijdreef, gingen zijn ogen, als aangetrokken
naar links, zich vestigen op een vreemd tafereel, tevens vrolijk en barbaars.
Het was, eventjes voorbij de brug, bij de linkeroever van 't
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kanaaltje, een luidruchtige bende kinderen, in wilde woeling en gestoei. Zij waren
een tiental, allen spiernaakt, behalve een rood of blauw zakdoekje, gegordeld om de
lendenen, in driehoek naar beneden. Enkelen stonden tot aan 't middel in het water,
de anderen, op de lage oever, woelden rondom een soort van galgetje, vervaardigd
uit drie aan elkaar gebonden stokken, geplant tussen het gras, dichtbij het water.
Aan 't galgetje, vastgebonden met een eindje touw aan een der achterpoten, hing
een kikvors te spartelen. Een tiental passen achteraan stond een van de knapen, door
zijn makkers geblinddoekt, een stok in de hand. Vooruitgeduwd in de rug, werd hij,
even vóór de galg, weer losgelaten. Hij waagde nog een paar schreden alleen, de
beide handen tastend uitgestrekt, metend de afstand met handen en voeten. Dan hield
hij stil, haalde de rechterarm achterover, mikte in verbeelding, sloeg, met volle kracht.
Terstond weergalmde wild lawaai van kreten. Als 't kikkertje getroffen was en in
't water gegooid, was de bengel gewonnen, en mocht hij, met een ander slachtoffer,
het spel opnieuw beginnen. Als hij 't mankeerde werd hij zelf in het water gegooid,
onder luid-schetterend hoongejouw, bij de anderen. En allen moesten er blijven tot
zij erin slaagden een der in het water geslingerde kikkers te bemachtigen en er weer
op de oever mee te komen.
Bij elke slag die lukte vlogen zij wild op het slachtoffer af, duikend, buitelend,
vechtend om het lillend beest, dat ze soms aan stukken van elkaar trokken. Het water,
om hen heen, was helemaal drabbrig en blond, als door de schroef van een stoomboot
omgemalen, af en toe gezonnevlekt als met schubbetjes van weerlichtend goud; en
de schrale naakte lichamen rilden ondanks de warmte, met tandengeklapper en
paars-gevlekte aangezichten. Op de andere oever van 't kanaaltje lagen enkele hooiers,
plat ten gronde uitgestrekt naast hun in 't gras geboorde vorken, met vrolijke
belangstelling het schouwspel waar te nemen.
Het schuitje was voorbij, het bruggetje gesloten, de barbier weer vertrokken. En, uit
de menigvuldige sensaties en gedachten, die nu plotseling zijn geest bevingen, kwam
er zich
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langzaam een ontwikkelen, scherper en duidelijker dan de andere: de gedachte aan
zijn jongste zoontje, aan hem die hij ‘zijn kleine’ noemde, en die hij, instinctmatig,
liever had dan zijn overige kinderen.
Het was een negenjarige knaap, van een zeldzaam vroegrijpe schranderheid.
Buitengewoon bedorven en verwend, omdat hij de jongste was, had hij tot dusver
alleen naar zijn zin geleefd, eigenwillig en tuchteloos, als een echt natuurkind. Na
enkele maanden van haast dagelijks spijbelen, had hij helemaal naar school niet meer
gewild, en, toen hij, op zevenjarige leeftijd, evenals zijn oudere broers, naar een
boerderij gezonden werd als koewachter, liep hij de derde dag weg, en bedreigingen
noch smekingen konden er hem weer terug doen komen.
Hij voerde niets uit, in 't geheel niets. Hij leefde als een plant, als een boompje,
als een beestje, in de langzame en natuurlijke ontwikkeling van zijn instinctieve
krachten. Maanden lang liep hij doelloos rondom het ouderlijk hutje, heel klein en
eenzaam als een kaboutertje onder de hoge sombere gewassen van 't kasteelpark,
doelloos maar oplettend voor al de verschijnselen van het hem omringend natuurleven,
lopend of hij naar iets zocht of naar iets wachtte, niet wetend nog waaraan zijn
ontwakende krachten te besteden.
Plotseling vond hij 't.
Wat sterk de kinderen frappeert is de overvloed van iets in hun directe omgeving.
Zij houden van wat hun groot schijnt, van al wat ruim en overtollig is. En de knaap,
altijd op zoek in de weiden en rondom de sloten van het grote park, werd getroffen
door de overweldigende hoeveelheid kikkers die hij er ontmoette. Hij begon ze ga
te slaan, ze te volgen, zich amuserend met hun brede sprongen in het gras. Hij plaagde
ze met een stokje, bootste met vreugdekreten hun sprongen na, joeg ze voor zich op
naar de donkere sloten ome hagen van het park, om ze te zien duiken en zwemmen.
Als de beesten, vermoeid of weerspannig, weigerden te gehoorzamen, dan trapte hij
ze dood, ze verpletterend met de hiel, in een gegrinnik van wreedheid en toorn.
Gedurende verscheidene weken vermaakte hij zich aldus buitengewoon, deed hij
niets anders meer dan kikkers naja-
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gen. Maar, daar er toch in ieder wezen de impulsie en zelfs de behoefte is iets nuttigs
te verrichten, zo spanden zich weldra zijn jeugdige krachten in, om uit die nutteloze
jacht enig voordeel te trekken. Eens, in de wei, zag hij jonge koewachters kikvorsen
vangen, er 't vel aftrekken, er de beentjes van afsnijden, deze braden en opeten. Men
liet er hem van proeven. Hij vond het heerlijk. Hij zei niets, maar bleef de ganse dag
bij de koewachtertjes, peinzend in zichzelf teruggetrokken. De volgende morgen,
reeds met de dageraad, was hij in de weiden, een korf om de arm, een stok in de
hand. Om twaalf uur kwam hij weer thuis, de korf half vol met kikkerbeentjes, het
vel er afgestroopt en heel netjes gewassen. Zijn moeder, heel verwonderd, zei hem
dat het zeer lekker eten was, maar dat zij geen verstand had om het klaar te maken.
Zij raadde hem aan, de opbrengst van zijn vangst in 't dorp te gaan verkopen. Dadelijk
trok hij erheen, en, toen hij terugkwam, had hij twee zilverstukjes in de hand, die
hij, zeer getrouw, aan zijn moeder gaf.
Zo was 't begonnen. En sinds die dag, zolang de lente en de zomer duurden, deed
hij niets dan kikkers vangen. Hij zuiverde ervan de weiden en de sloten in de ganse
omtrek van het groot kasteel, en men hoorde ze niet meer, op zwoele stille
zomernachten, tussen het kroos van de vijvers kwakken; hij ging ze zoeken tot verre
vandaan, in 't veld, in de boomgaarden, aan de rand van de bossen, overal waar enige
kans was ze te vinden. En aldoor, heel wijs, heel braaf, volkomen onbaatzuchtig, gaf
hij de geldelijke opbrengst aan zijn moeder.
Werktuiglijk, met zijn gecadanseerde stap, volgde de barbier nu een van de smalle
slingerpaadjes tussen 't hoge koren, ontwarend reeds, over de blonde golving van de
gebogen aren, het verre gehuchtje van groene boomgaarden en witte hoevetjes met
rode daken, einddoel van zijn lange tocht. En, met een vreemde obsessie, achtervolgde
hem het tafereel gezien bij het gedraaide bruggetje, gemengd met het beeld van zijn
jong zoontje. Ofschoon ongenaakbaar voor overdreven teergevoeligheid, toch ergerde
en bedroefde hem het bijgewoonde schouwspel, om zijn wreedaardige ruwheid. En,
hij
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wist niet hoe, maar een sensatie van gevaar kwam er nog bij; 't gevaar waaraan al
die jonge knapen, waaronder wellicht velen die niet konden zwemmen, zich in dat
te diepe en te brede water blootstelden. En aldoor ook, wat hij ook deed om die
kwellende obsessie te verjagen, aldoor kwam 't beeld van zijn jong zoontje zich bij
't akelig schouwspel voegen, in één en dezelfde narigheid van wreedheid en gevaar.
Opnieuw, in zijn onbillijke, maar niet te overwinnen voorliefde voor zijn jongste
bengel, betreurde hij het veel te klein gezag dat hij over hem voerde, en deed hij zich
verwijten dat hij hem zo liet lopen, zonder enige tucht, gelijk een kind van landlopers
of wilden. Wat moest er eindelijk van worden als dat niet veranderde? Waartoe zou
hij later deugen als hij niet van jongs af gewend werd aan regelmatig, eerlijk werk?
De vader voelde dringend dat dat helemaal anders moest worden, maar hij had niet
de morele kracht het ernstig te bewerken. Wat hij zonder de minste moeite voor zijn
andere kinderen had kunnen doen, werd hem onmogelijk, onmógelijk, zodra 't de
kleine gold. En aldoor lopend, onder de drukking van een toenemende
neerslachtigheid, ging zijn gekwelde geest aan 't zoeken en aan 't peinzen, treurig
peilend in veronderstellingen de toekomst van 't geliefde kind. Hij zag hem, in
verbeelding, ontwend aan alle plichtsbesef, van kikkerjager wildstroper worden, van
wildstroper vagebond, van vagebond dief, van dief moordenaar. Hij zag hem voor
de rechtbank, tussen twee gendarmen; hij zag hem in de gevangenis; hij zag hem op
't schavot. IJzend bleef hij stil bij die gedachte, huiverend poogde hij de toekomst
minder somber in te zien. Ach! ondanks al zijn stugge weerspannigheid was de kleine
in de grond toch zo zacht, zo goed, zo schrander. Wie weet of hem, integendeel, geen
schitterende toekomst was bewaard? Hij zou zich toch niet altijd bezighouden met
kikkers na te jagen, met tuchteloos in het wilde te lopen; hij zou op minder barbaarse
wijze zijn levensonderhoud verdienen, hij zou wel eindigen met eerlijk, degelijk
werk te doen. Hoeveel waren er niet, die, van koewachters, van straatbengels, van
kleine vagebonden, machtig en rijk geworden waren, bewonderd, geëerbiedigd en
gevreesd? Wie weet of hij, ondanks alles, dat ook niet worden zou?...
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Nu volgde hem de kwellende obsessie als zijn schaduw, zonder hem meer los te
laten. Het was als iets dat met hem meeging, iets dat hij even buiten aan de deur liet
van de boerderijen waar hij binnentrad, dat hij een ogenblik vergat, terwijl hij,
inzepend en scherend, de praatjes van de dag aanhoorde; maar iets dat dadelijk weer
in hem gedrongen kwam zodra hij buiten was, hem vergezellend naar de volgende
hoeve. En aldoor weer rees voor zijn geest 't barbaarse tafereel aan 't brugpetje, als
aanvulling en lijst van de knagende gedachte: altoor zag hij de kikker spartelend
hangen aan het touwtje, de naakte knaap uit al zijn macht met de stok slaande, de
andere knapen vechtend en ploeterend in 't omgewoelde water, om er 't lillend, van
elkaar escheurde slachtoffer, elkander uit de hand te rukken. En aldoor ook,
sarrend-eentonig als een onophoudelijk herhaald deuntje, kwam de gedachte van 't
gevaar, 't gevaar voor al die naakte, schrale kinderen, in dat te breed en diepe water.
Droevig-sombere obsessie: nu kwamen weer vóór zijn geest, door 't treurig denkbeeld
ingeroepen, al de bittere en smartvolle herinneringen van zijn ganse leven. Zijn jeugd
van zwoegen en ontberingen, de slavenarbeid op de hoeven, het sjouwen in brandende
hitte, het sjouwen in nijpende koude, het sjouwen met de folterknaging van de honger
in de maag. Daarna zijn vier jaar soldatenslavernij, en, na zijn huwelijk, nog hoe
langer hoe erger zwoegen en sjouwen, het sjouwen zonder hoop noch eind, als in
levenslange dwangarbeid. Nooit had hij zich een enkel ogenblik gans vrij gevoeld,
nooit had hij in volle rust mogen genieten van één van die kommerloze dagen zoals
zijn jonge bengel er zo overvloedig veel had.
En trapsgewijs, onder 't herdenken en 't herleven van al die geleden ontberingen
en droefheid, steeg het in hem tot een toornige wrevel, tot een behoefte te doen delen
door anderen, dát waaronder hij zelf zijn leven lang geleden had. Waarom zou die
kleine deugniet moeten gelukkiger zijn dan hij? Waarom zou hij zijn deel niet dragen
van de algemene last, gelijk zijn ouders en zijn broeders? Waarom zou er voor hem,
voor hem alléén, geen plicht te vervullen, geen juk te dragen
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zijn? Neen, neen, zó kon het niet langer meer duren. Alles met hem moest anders
worden, en zonder uitstel. Hij zou hem eindelijk dwingen tot een regelmatig, dagelijks
werk, hij zou het hem verbieden, zijn schandelijk wilde-landlopersleven; hem
verbieden, formeel en onverbiddelijk verbieden, al moest het met geweld, die
walgelijke, stomme jacht op kikvorsen. Het moest, en 't zou gebeuren. Het handhaven
van zijn gezag, zijn geweten, 't besef van zijn vaderlijke plicht geboden 't hem.
Zijn tocht was geëindigd, hij keerde naar zijn woninkje terug, de wenkbrauwen
gefronst, ten prooi aan een toenemende ontevredenheid, aan een verscherpende
prikkelbaarheid. Langzaam daalde de zon naar het westen, in gouden glans over de
wijdgolvende velden, laag onder dofkoperkleurige wolkengevaarten, zwaar van
dreigend onweer. Hij had het erg benauwd en warm, nu; het klamme zweet barstte
op zijn voorhoofd en zijn handen uit, en van tijd tot tijd staarde hij bezorgd naar 't
zuiden, waar soms een dof gerommel dreunde, wijd-echoënd uitstervend in de zwoele,
onbeweeglijke atmosfeer.
En, onder de logge wolken, ginds aan de verre horizon, toverde zich nog eens en
nog, in steeds scherpere lijnen en visioenen, verscherpt nog door zijn overprikkelde
verbeeldingskracht, de walgwekkende scène van het kikkersslachten, folterend vóór
zijn geest. De schrale lichamen van de knapen tekenden zich spookachtig als lijken
af, in 't donkerder geworden, omgewoelde water, en 't akelig tafereel leek nog
barbaarser, een tafereel van hel en foltering, terwijl de indruk van gevaar nu
overweldigend werd, angstwekkend als een nachtmerrie, als de vertigineuze wording
van een ramp, die rijp was om uit te barsten.
En plotseling, terwijl hij in 't zicht kwam van de hoge, zwarte kruinen van het
park, waarachter zijn klein woninkje verborgen lag, voelde de rampzalige barbier de
worggreep van een onuitsprekelijke angst. Dat drukte zich plotseling in zijn hersens,
gelijk de drukking van een duim in was; hij hield plotseling stil, de ogen wijd
opengesperd; hij voelde, als in een ijzige ademtocht, een superstitieuze schrik over
hem
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komen. Dat kwam daar uit die hoge donkere kruinen van het park, uit die sombere
wolkengevaarten, die zich op de aarde schenen neer te drukken, uit die golvende,
gebogen korenaren, trillend van fantastisch licht, uit hemzelf, uit de mysterieuze
diepten van zijn innig wezen. En zijn hutje, dat hij niet zag, maar dat hij daar voelde,
achter die overweldigende zwarte lovermassa's, scheen hem nu erbarmelijk zwak en
nietig, zwak van onbekend onheil, van diep verborgen smart. Met inspanning verdrong
hij die zwaarknellende sensatie, en vorderde weer zijn weg, inroepend, om er zich
mee te versterken, zijn toorn tegen zijn jonge bengel. Nu stroomde 't zweet in stralen
langs zijn magere wangen, hij hijgde in de stikkende atmosfeer, en hij verhaastte de
stap, het hart bonzend en de benen trillend, elk ogenblik opkijkend naar de hoe lam
er hoe somberder wordende hemel, als om zijn wilde holen door de vrees voor 't
dreigend onweer te rechtvaardigen.
Zo kwam hij buiten adem uit de korenvelden, liep dwars over de steenweg, volgde
een lange, rechte beukenlaan, langs een der hagen van het park. Op zijn lippen had
hij de gebiedende woorden klaar, in zijn ogen schitterde de boze vlam van zijn
onwankelbaar besluit. Zo gauw als hij zijn tuchteloze bengel zag, zou hij 't hem
zeggen, hem ongenadelijk bevelen op staande voet zijn hatelijke kikkerjacht te staken,
en flink en eerlijk aan het werk te gaan, gelijk de anderen. Zó wilde hij 't, en zó zou
het zijn. Heel zijn lichaam beefde van toorn bij de gedachte dat hij nog langer zulke
buitensporigheden zou verdragen.
Maar, voor de tweede maal, terwijl hij links omdraaide, ontwarend eindelijk zijn
hutje half verborgen onder bomenkruinen, waggelde hij onder de vernielende sensatie
van zijn onheilspellend voorgevoel... Een ongeluk was voorgevallen, hij voelde 't,
hij voelde 't, in een folterende samenkrimping van zijn hele wezen; zijn arm hutteken
zag er luguber uit, de zwarte lovermassa's van het park omhulden het in rouw, de
zware sombere wolken drukten het ten gronde; er waren bloed, tranen, dood in zijn
huisje!...
Hijgend, de ogen troebel en de slapen ruisend, de keel droog en de benen zo flauw
dat zij haast zijn lichaam niet meer
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konden dragen, duwde hij het hekje open, kwam waggelend, halfdood van
onberedeneerde schrik, over de kleine boomgaard, in zijn huisje.
Hij hield er een ogenblik stil op de drempel, zijn angstige blik naar binnen gericht,
het lichaam stram-gespannen, als ter plaatse geketend, onbekwaam een stap verder
te gaan. Even vielen zijn ogen heel en al dicht, en zijn hart hield op met kloppen.
Toen zuchtte hij diep, als van een overweldigende vracht ontlast, murmelde iets als
een gesmoord ‘goenavend’, ging even, zich aan de muren vasthoudend, zijn
scheerbekken en zeep op 't kastje leggen, naast de ouderwetse hangklok. Er wás geen
ongeluk, geen bloed, geen dood in zijn huisje: moeder en zoontje zaten in het somber
keukentje aan tafel, bezig met avondmalen.
Zij hadden even opgehouden met eten toen zij hem zagen binnenkomen, en de moeder,
ondanks de halve duisternis, de ontdane bleekheid van zijn gelaatstrekken bemerkend,
vroeg hem, met bevende stem:
- Woa schilt er dan? Woa hèt-e, voader? Zijt-e ziek?
- Nie nien ek, antwoordde hij, met inspanning om zijn stem gewoon te doen klinken;
- 't en es niets, anders nie of de woarmte.
Hij zei de waarheid. Er was niets meer in hem van de verschrikkelijke emotie.
Schrik, angst, toorn, alles was plotseling als een pak van zijn hart gevallen en
verdwenen, veranderd in een sensatie van onuitsprekelijke zachtheid en bevrijding,
bij die tastbare ongegrondheid van zijn akelig voorgevoel. Hij beefde en hijgde nog
slechts werktuiglijk onder de gevolgen van de vreselijke schok, de adem stokkend
in krampachtig hikken.
Hij was naast de anderen aan tafel gaan zitten, hij schepte, als zij, met een groffe
houten lepel, uit de gemeenschappelijke papkom, zenuwachtig slikkend, met een
trillend geslurp van de lippen. Maar hij kon niet eten, hij voelde zich nog te vol van
gedachten, gewaarwordingen, ontroeringen. Het was in hem een overstelping van
gevoelens die hij niet weerhouden kón, die hij móest uitdrukken. En eensklaps, terwijl
hij zijn lepel neerlegde, kwamen de woorden als vanzelf over zijn

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 4

556
lippen: hij boog zich naar zijn jongen, en, onweerstaanbaar, in plaats van de geduchte
berisping die hij besloten had hem toe te dienen, sprak hij tot hem, vroeg hij hem,
met een streling van oneindige tederheid in de stem en in de ogen: - Eiwel, keirelke,
hèt ou goed geameseerd, vandoage? Hèt-e veel... veel biestjes gevangen? En goat-e
morge weer beginnen?
De knaap, aardig bruin kopje, met dicht geplante, borstelige zwarte haren, schrikte
eventjes op, in een korte trilling van zijn handje dat de lepel hield, en wierp een
angstig-gluipende blik naar zijn vader. Hij schudde zijn hoofd zonder 't eten te staken,
hij antwoordde aarzelend, ontwijkend, de ogen op de papteil, een weinig bleek
wordend onder zijn bruingebrande huid:
- Nien ek, 'k hè der genoeg van. 'k En wille giene mier vangen.
Er was een korte stilte. Verwonderd staarde de vader zijn zoontje in de vallende
duisternis aan. Stilzwijgend bleef de moeder voort eten, als stelde zij geen belang in
't gesprek.
- Woarom? vroeg eindelijk de vader.
De groffe houten lepel beefde sterker in het klein bruin handje; de oogjes,
halsstarrig op de papschotel gevestigd, begonnen vreemd te pinken; het mondje, dat
de pap niet goed meer slikken kon, tromp als gepijnigd samen, verradend machteloze
pogingen tot het opkroppen van een sterke emotie. En plotseling viel de lepel op de
tafel, en 't knaapje barstte uit in overstelpende tranen, heel zijn lichaampje sidderend
van angst en schrik, met onduidelijk woordengestotter.
Op haar beurt had de moeder het eten gestaakt, verwilderd starend naar haar man,
met smekende ogen vol tranen.
Hij, doodsbleek, was plotseling opgestaan, ineens weer overweldigd door zijn
onheilspellend voorgevoel, door zijn angst, door zijn schrik, door zijn toorn, door
alles wat in hem de ganse middag had gewoed; thans eisend, met een dringende,
sidderende, gebiedende stem, bepaalde uitleggingen. 't Was of hij eensklaps gek
werd, hij vermenigvuldigde zijn vragen zonder te wachten op de antwoorden, hij
schudde ruw het knaapje, dat hoe langer hoe heviger huilde, hij staarde, met van
angst wijd uitgezette ogen, door de lage, kleingeruite
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vensterramen, naar de hemel die als inkt werd, soms van elkaar gescheurd door
ratelende donderslagen, door flikkerende bliksemschichten, die heel het somber
keukentje luguber-blauw verlichtten. Wat was er dan gebeurd? Of wat zou er
gebeuren? Was de ramp, die hij over zijn huisje voelde, voorbij, of moest ze nog
neerstorten? Zou ze hen nu eerst, nu hij alles voorbij waande, komen verpletteren!...
Toen ging de moeder, ondanks haar overweldigende ontsteltenis, eindelijk aan 't
spreken.
Zij sprak gehort en vlug, met een hijgende, sissende stem, 't verwrongen aangezicht
beurtelings lijkbleek onder de flikkering van de weerlichten, of wegsmeltend in
schaduw onder 't duistere der laaggebalkte keuken, het lijf, bij elke donderslag, van
schrik en foltering ineengekrompen...
Het was gebeurd, omstreeks vier uur, twee uren na 't vertrek van vader. Zij was
in 't stalletje, bezig met het zwijnehok schoon te maken, toen zij plotseling een schrille
noodkreet had gehoord. Zij was gevlogen, recht naar het groot, somber park van het
kasteel, vanwaar de kreten kwamen. En dáár, midden in het zwarte water van de
sloot die om de haag is, had zij, in een spattend opborrelen, twee wanhopig
uitgestrekte armpjes gezien, met een verwrongen gezichtje, dat, voor 't laatst weer
boven komend, in een laatste worgkreet, uit mond en neusgaten, stralen vuil water
spuwde... Zij zelf was met een wilde gil in de sloot gesprongen, had er, met
bovenmenselijke kracht, haar jongen vastgegrepen, en hem weer op de oever gebracht.
En juist toen hij eruit was, was een kikker, een grote groene kikker op zijn hoofd
gesprongen, die daar een ogenblik was blijven zitten, ineengedrongen, met toornige
ogen en gezwollen kop. O! het was afgrijselijk! Zij had hem met geweld moeten
wegjagen, wegjagen!...
De arme vader luisterde, voelend, met een folterende scherpte, het onverjaagbaar
tafereel, de akelige kikkerslachting nog eens in zijn geest verrijzen. Hij sprak geen
woord meer, hij keek halsstarrig, met zijn verwilderde ogen, in de verblindende gloed
van de weerlichten, naar zijn zoontje, die aldoor aanhoudend en eentonig huilde,
alsof hij, in die
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schrikkelijke schok, ineens de ganse smart van zijn leven uitstortte. En ook de moeder
huilde bittere tranen, het hoofd verzonken tussen haar handen, van tijd tot tijd haar
smekende ogen oprichtend tot de vlammende hemel, waaruit thans ook het water
viel in stromen, smorend, onder zijn eentonig ruisen, het langzaam aftrekkend gebulder
van de donderslagen...
Toen voelde en begreep eensklaps de vader dat onafhankelijk en onbewust
wreedaardig hartje, welks uitingen hij tot dusver, voortdurend afgekeurd en betreurd
had. Hij begreep dat het kind zich wanhopig maakte om zijn, door een fatale schrik
vernielde, onafhankelijkheid, veel meer nog dan het leed onder die schrik zelf. In
haastige, vlugge herinneringen, herleefde weer voor hem gans zijn bestaan van
slavernij en zwoegen, voelde hij weer in zich opkomen, van ver en lang, o, van zolang
geleden, 't troeblante smachten naar de wilde vrijheid van een jeugd die hij nooit had
gekend, 't almachtig en mysterieus verlangen naar een leven zonder banden, naar
nooit verwezenlijkte dromen, die elke levensdag nog meer en meer van hem
verwijderd had. En, in het plotseling zó duidelijk bewustzijn, dat de gebeurtenis van
die dag in 't leven van zijn dierbaar zoontje een beslissend tijdperk - het tijdperk der
Onafhankelijkheid - eindigde, en er een ander - dat van de Plicht - opende, kwam er
in hem een eindeloos gevoel van medelijden, bij de vernieling van een zoete, tere
droom, bij die navrante smart, bij dat wanhopig stilstaan voor de sombere toekomst.
Heden, evenals eertijds voor hem, begon voor 't onafhankelijk geboren kind, 't fatale
leven van de Arme, het leven van zo harde strijd en ontberingen der Zwakken en der
Nederigen. Hij zou nu naar de hoeve weer terugkeren, gelijk zijn broeders; hij zou
er koewachter, stalknecht, veldploeger, wie weet wat al niet, worden. Hij zou worden
als zijn vader, als zijn moeder, als allen van zijn stand: een werktuig van gedwongen
arbeid, een lastdier. Niets kon hem meer redden: het was zijn lot, zijn onverbiddelijk
Lot, dat heden was begonnen...
In de donkere keuken had de moeder eindelijk het lampje
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aan estoken. Buiten was het onweer over, men hoorde nog sleets, heel in de verre
verte, dof-rommelend dondergebulder. En alleen de regen bleef vallen, eentonig,
overvloedig, in loodrechte stralen, drenkend de verzengde aarde, verfrissend de
herlevend-en-herademende lovers...
Hun tranen waren gedroogd, zij waren opnieuw aan tafel gaan zitten, zwijgend en
terneergedrukt. Zij verzadigden weer hun honger, hun knagende honger van Armen.
En, voor de laatste maal, in een soort van hallucinatie, kwam het halsstarrig visioen,
gezien aan 't bruggetje, zich aan vaders weemoedvolle geest weer opdringen. Hij zag
de naakte, schrale lichamen van de knapen, het omgewoeld en spattend water, de
kikker spartelend aan het touwtje. Hij zag de moordslag met de stok en hoorde de
barbaarse vreugdekreten... Toen bleekte de verschijning langzaam weg, in triestig,
dof verzwinden. De knapen kropen uit het water en kleedden zich haastig weer aan;
de kreten hielden op, en allen gingen heen. En de barbier, in starre, onbeweeglijke
houding vóór de open brug, als vóór het onbekende van een bange droom, zag ze,
onwetende boetedoeners van onbewuste wreedheden, de een na de ander vertrekken,
droevig-gebukt verdwijnen in donkere stallen, zich aanspannen als beesten voor
karren en ploegen, wroeten en sjouwen met hun handen in de barre grond.
En, onder hen, met een wrede knelling van het hart, met een kramp van bitterheid
om de verwrongen lippen, herkende hij alle drie zijn zonen: eerst de twee oudsten,
aan de dwangarbeid reeds gewend en onderworpen, en dan de jongste, de innigst
geliefde, gebukt onder het Noodlot, ontroostbaar om zijn verloren vrijheid...
En, in de ongepeilde diepten van zijn ziel, voelde hij eensklaps, gedurende een
ogenblik, niet langer dan één enkel ogenblik, de heldere, vlijmende intuïtie, dat dát
de Grote Onbekende Ramp was, die hij, de ganse middag lang, zo zwaar op zich had
voelen drukken.
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Pierke en Kootje
Aan mevrouw A.D.
Toen vader weg was naar de gevangenis, weg met de zegen en de tranen van zijn
vrouw en kinderen, kwam moeder, die hem tot aan de eerste elzestruiken van het
pad uitgeleide gedaan had, in het hutje terug, en haalde zij, nog snikkend, uit haar
zak het linnen geldbeursje te voorschijn, dat hij haar bij 't laatste afscheid had gegeven.
Het woog niet zwaar. Op de bodem van het vuilgrauw tasje tekende zich onduidelijk
de vorm van twee vijffrankstukken af; en toen moeder het strikje losgemaakt en de
inhoud in haar hand geledigd had, telde zij juist de som van veertien frank en
vijfenzeventig centiemen.
Veertien frank en vijfenzeventig centiemen, iets meer dan één zak aardappels,
enkele stukken gerookt zwijnevlees en een veertigtal kilo's roggemeel, dat was alles
wat zij en haar vier kinderen nog bezaten, om, gedurende de zes maanden die er vóór
vaders vrijstelling zouden verlopen, in hun onderhoud te voorzien.
Arme vader...! Het was zijn ontembare passie voor 't wild, die hem opnieuw naar
de gevangenis gedreven had, reeds voor de vijfde maal. Hij was zo goed, steeds zo
opgeruimd van gemoed, en ook zo werkzaam en zo sober, maar hij was nu eenmaal
aan die ellendige drift van wildstropen verslaafd; hij kon geen haas of geen patrijs
zien zitten zonder er zich meester van te willen maken.
Hij deed het al lachende, al gekscherende, gelijk hij alle dingen deed, volstrekt
niet voelend dat hij daarmee verkeerd kon handelen. Er was niets in hem van de
omzichtige loosheid die doorgaans gepaard gaat met de drift van 't wildstropen; hij
ging er zo onbezonnen, zo naïef weg mee te werk, zó naïef, dat hij schier telkenmale
op heterdaad betrapt werd. Glimlachend, ternauwernood verwonderd dat het telkens
zo ge-
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beurde, liet hij zich door koddebeier of gendarm bij de kraag vatten; glimlachend
hoorde hij zich op 't tribunaal berispen en veroordelen; glimlachend, vast vertrouwend
dat hij toch terug zou komen, trok hij naar de gevangenis. Noch voor zichzelf noch
voor de zijnen voelde hij de ruwheid van hun arme-mensenleven: hij behoorde tot
die gelukkige gemoederen, die alles van de louter goede en optimistische zijde kunnen
beschouwen.
En heilzaam werkte steeds een zo opgeruimde gemoedsstemming op het verdriet
van zijn gezin. Het was niet mogelijk lang te treuren om een ramp, welke zo weinig
indruk maakte op hem zelf, die er rechtstreeks door getroffen werd; en ditmaal,
evenals vroeger, was het, na een paar uren, gedaan met de klachten en de tranen. Nu
moest hij reeds in de gevangenis zijn en geen smekingen noch tranen zouden hem
vóór de termijn van zijn straf in vrijheid doen stellen. Al wat moeder nog voor hem
kon doen was hem telkens om de veertien dagen eens te gaan bezoeken, om een
uurtje met hem te praten door de traliën van zijn cel, en hem misschien, als de bewaker
de rug gekeerd had, een stuk ham of spek in de hand te stoppen.
Getroost rees moeder weldra op van de stoel, waar zij, ineengezakt van droefheid,
had zitten te wenen, en na een laatste maal, in een laatste, snikkende zucht, met haar
blauwe schort haar roodgekreten ogen afgedroogd te hebben, begon zij bedaard de
materiële toestand te beschouwen, waarin 't vertrek van haar man haar liet.
Zij telde nog eens de veertien frank vijfenzeventig van 't linnen beursje, keek naar
de enkele stukken spek die aan de lage zwartgerookte zoldering van het keukentje
hingen, en naar het hoopje aardappels die in een der hoeken van het slaapvertrekje
lagen; en dan, haar vier jonge kinderen om haar heen roepend, richtte zij ernstig tot
hen, als tot grote mensen, deze woorden:
- Ziedoar, kinders, al wa da me nog bezitten om er zes moanden van te leven. As
voader uit ‘het kot’1. weeromme
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komt zal 't winter zijn, en we zillen allemoal lang dued zijn van den honger, as ge
mij niet en wilt helpen. Zeg, zilde mij helpen in ons onderhaud te veurzien?
Alle vier, in rij vóór haar, knikten toestemmend met het hoofd.
- Me zille goan scheuïen,1. sprak Fonske, de oudste: een mooi, tienjarig ventje met
bruin haar, bleke wangetjes en grote wijze ogen.
- En veugels vangen, riep Guustje, klein en gebrekkelijk, scheef-steunend op zijn
krukje, zijn heldere blik op moeder gevestigd.
Liesje, pas vier jaar oud, blond kroezelhoofdje, met serieus-naïeve bruine oogjes,
zei niets en bleef schuchter-roerloos, met op haar borst gevouwen handjes naast de
anderen staan, wel voelend dat er van gewichtige dingen sprake was, echter nog te
jong om dat gewicht te vatten.
Maar Emeranske, het oudere, achtjarig zusje: blozend gezichtje, vlasblonde haren
en buitengewoon fel glinsterende, vlasbloemkleurige oogjes, maakte plotseling, als
in een groet, een bruuske, bijna drieste beweging met het bovenlijf, klapte in haar
handjes, en riep juichend, terwijl een sterkere blos haar wangetjes deed kleuren:
- En m'hên uek nog d'hinne die zal broeien op de twoalf oandeneiers! Me zillen
twoalf schuene witte oandekes hên, die w'op de moarkt zillen verkuepen as z'ienige
weken oud zijn!
Verrast glimlachte moeder. God! 't was toch de waarheid en zij had het helemaal
vergeten! Zij had niet eenmaal meer gedacht aan de klokhen en de twaalf eendeëieren,
die boer Muijshondt hun weldra moest brengen in betaling van drie dagen arbeid,
die vader op zijn hoeve gedaan had.
O, 't was een vreugde! De droefheid over vader was bijna geheel vergeten; Fonske
en Guustje juichten; moeder streelde glimlachend Emeranske op het hoofdje en zei
dat zij allen brave kinderen waren.
De veertien frank vijfenzeventig in munt, de enkele stukken
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gerookt zwijnevlees, de aardappels en 't roggemeel, dat alles met de grootste
zuinigheid besteed, duurde, benevens de proviand, die de kinderen van hun
bedeltochten meebrachten, ongeveer twee maanden. Op een zachte meiavond, avond
van zwevende balsemgeuren en dromerig gonzende kevers, was er noch geld noch
eten meer in huis. Maar boer Muijshondt had eindelijk de broeihen en de twaalf
eendeëieren gebracht, en dát was, in de verbeiding van de nog ver afgelegen dag
waarop vader zou terugkomen, de enige hoop van die vijf levens, die nu nog alleen
aan de publieke liefdadigheid 't bestaan te danken hadden.
Men had haar met haar eieren op een nest van stro in de donkerste hoek van het
houten hokje gezet, waar vader 's winters soms in zwingelde; en elke dag kwamen
de kinderen vol gretige belangstelling even kijken en haar een weinig voedsel brengen.
In de duisternis van 't hokje zagen zij haar rond oog verwilderd glinsteren, en als zij
haar van te dichtbij durfden naderen, zette zij al haar veren overeind en uitte korte,
schorre, boze gilletjes, terwijl zij, de vleugels beschermend over haar eieren
uitgespreid, rechts en links nijdig in het stro pikte. Maar de bedoeling van de kinderen
was niet haar te storen, verre vandaar; daarvoor waren ze zich veel te innig hun
verantwoordelijkheid en de waarde van de hen bewust; zachtkens plaatsten zij het
bord met eten en het schoteltje met water binnen haar bereik en gingen heen. Zij
waren zó bang haar schuw te maken, dat zij zelfs niet eenmaal van nabij naar de
eieren durfden kijken, als het, hoe zeldzaam ook, gebeurde, dat de hen voor enkele
ogenblikken haar nest verliet.
Dat duurde zo een drietal weken. Dan, op een morgen, toen zij in het hokje
kwamen, hoorden zij een fijn getjilp. Op hun geroep kwam moeder aansnellen,
verdreef schier met geweld de hen, die ruw en wild, met schrille gillen in haar handen
pikte; haalde, van onder haar veren, een klein spartelend ding te voorschijn. Eén
enkel, en, o wonder, toen zij het in 't klare daglicht bracht, bemerkten zij allen met
verbazing dat het geen eendje, maar wel een kuikentje was. Een kuikentje uit
eendeëieren, hoe was zulks mogelijk! Moeder gaf het spoedig aan Fonske, die het
met eindeloze voorzichtigheid tussen zijn

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 4

564
beide handjes verborgen hield; en, teruggaand naar de achterhoek van 't hok, tilde
zij er de hen, die nu schreeuwde of zij vermoord werd, van haar nest op.
De twaalf grote, groenachtige eendeëieren lagen ongeschonden in het stro, maar
op de rand van 't nest lag de gebroken dop van een dertiende ei: een kippeëi.
Toen begreep moeder wat er moest gebeurd zijn. Ofschoon de hen broeide op de
eendeëieren, had zij er nog een van haar eigen eieren bij gelegd, en, daar het kippeëi
sneller uitbroeit dan het eendeëi, was het kuikentje 't eerst op de wereld gekomen.
Moeder moest er hartelijk om lachen en de kinderen klapten juichend in hun
handjes. En spoedig liet men de hen, die woedend-klokkend rond het hok liep, op
haar nest terugkeren, en stak men 't tjilpend kuikentje onder haar veren, opdat zij het
er warm zou houden.
Opnieuw verliepen acht dagen, in een schier angstige verwachting van geheel het
huisgezin. Het kuikentje groeide op dat het een echt genoegen was, maar zouden de
eendjes er dan helemaal niet komen? De kinderen werden er treurig om; elke morgen,
met de dageraad, snelden zij met vernieuwde, steeds teleurgestelde hoop naar 't hokje;
elke middag, als zij terugkwamen van hun bedeltochten in het dorp, was hun eerste
vraag tot moeder: ‘nog gien oandjes?’ En als moeder telkens ontkennend ‘neen’
antwoordde, waren zij haast op 't punt om te schreien. Eens toen Fonske ernstig zei
dat het voor hen allen een groot ongeluk zou zijn indien er geen eendjes tot stand
kwamen, begonnen Guustje en Emeranske werkelijk te schreien, terwijl dat blond
krullekopje van een Liesje, nog te jong om te begrijpen, hen heel serieus met haar
schuldeloze blauwe oogjes aanstaarde, de handjes roerloos saamgevouwen.
Eindelijk zou het er toch van komen! Op een morgen, net zoals 't gebeurd was met
het kuikentje, hoorde moeder, zodra zij 't deurtje opende, een welbekend getjilp in
't hokje. En alvorens ze zelfs in 't achterhoekje was, vloog de hen wild van haar nest
op, schudde haar veren dat het stof er afwaaide, en snelde klokkend, met slepende
vlerken naar de deur, gevolgd
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van haar kuiken en van één enkel, nog gans gele eendje, dat haar waggelend en
wanhopig tjilpend achterna liep.
Verbaasd versperde moeder de klokhen de weg, greep haar vast ondanks de
vleugelslagen en het razend gepik, zette haar weer op de eieren, met het eendje onder
haar. Als verdwaasd, met ronde, verwilderde ogen, bleef het beest er enkele
ogenblikken roerloos zitten, maar eensklaps vloog het met een krijsende gil weer op,
en zó geweldig, dat het een van de eieren verbrijzelde.
Een walgelijke stank vervulde heel het zwingelhok: het ei was bedorven.
Op het geluid waren de kinderen aangesneld. Moeder beval hun de hen, die
volstrekt met haar kleinen buiten wilde, te bewaken, en naderde 't verlaten nest. Het
hoofd afgewend raapte zij het gebroken ei op, en ging het op de mesthoop gooien.
Toen kwam zij in 't hokje terug, nam één voor één de overblijvende eieren uit het
nest, woog ze even in haar hand, hield ze omhoog, naar 't daglicht.
Met een stokje brak zij voorzichtig een der schalen. Pouah!... De hand vóór de
mond en 't water in de ogen, liep ze buiten. Het ei was ook bedorven, net als dat wat
de hen zelf gebroken had.
De kinderen stonden verslagen.
Toen nam moeder het gehele nest op en bracht het buiten in het gras. Het een na
het ander wierp zij van ver de eieren op de mesthoop, en alle barstten er open, een
walgelijke stank verspreidend. In geen enkel was er nog een eendje, alle waren
bedorven. Van het ganse gebroed waren er enkel die twee terechtgekomen die nu in
de heerlijke julimorgen naast de klokhen op het zonnig graspleintje liepen: het kippetje
en het eendje.
't Was een erbarmelijke teleurstelling gemengd met woede. Guustje was zó boos dat
hij zijn kruk achter de klokhen gooide, en Fonske en Emeranske huilden bittere
tranen, terwijl Liesje stilzwijgend, met grote, wijze ogen, alles afluisterde en
aanstaarde. En eensklaps riep moeder met een schorre stem dat het de moeite niet
was die twee te behouden, en dat men ook dadelijk de hen zou doden en opeten.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 4

566
Maar toen ze zulks hoorden begonnen de kinderen nog luider te schreien en smeekten
zij moeder dat ze 't niet zou doen. Zij hingen aan haar japon en Guustje ging hinkend
zijn krukje uit het gras weer oprapen opdat moeder er de hen niet mee zou doodslaan,
terwijf Emeranske in aller ijl om kruimeltjes brood en stukjes gekookte aardappel
liep, voor de kleintjes. - Nie nie, moeder,... niet dued doen!... onz' hinneke niet dued
doen!
Toen het eerste ogenblik van teleurstelling en gramschap over was, sprak moeder
trouwens zelf niet meer van de klokhen te doden. Zij brak ontzenuwd in tranen los,
zuchtend dat zij toch ál te ongelukkig waren en dat zij allen zouden sterven van de
honger, lang vóór vader uit de gevangenis terugkwam. Toen ging ze, de ogen rood
en nog snikkend, van de zolder een oud kippenhok halen, waarin de hen werd
opgesloten en waar de kleintjes gemakkelijk in en uit konden lopen. In 't midden van
het grasveldje werd een kommetje gegraven waarin men een waskuip met water
plaatste, opdat het eendje zou kunnen zwemmen; en binnen en rondom de kooi
werden er rijst, kruimeltjes brood en stukjes aardappel gestrooid. De hen, al haar
veren overeind en haar vlerken slepend, draaide klokkend in 't hok heen en weer; de
kleintjes slokten gulzig het eten op, het kuikentje fijn kakelend, het eendje met gretig
uitgerekt bekje kwakkwakkend; en de gramschap en de droefheid waren nu weer
helemaal vergeten: moeder keek glimlachend, door haar tranen heen, naar het
gemoedelijk tafereeltje, en de kinderen, gans opgewekt, omringden 't hok met kreetjes
van geestdrift en juichend gehuppel.
En van lieverlede werd het iets zo grappigs, zo aardig-verrukkends.
De beide kleintjes, precies als broeder en zuster, verlieten elkander geen ogenblik,
liepen ganse dagen naast elkaar rondom het hok en op het grasveldje: het kuikentje
na enkele weken reeds goudbruin van veren, hoog en slank op zijn pootjes, wijd
stappend met een air van hoogmoed: het eendje heel en al wit en 't lijfje tegen de
grond, de gele platvoetjes scheef, de gang waggelend, gelijk een te zwaar beladen

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 4

567
boerinnetje. Zodra het kippetje in 't gras een wormpje vond, riep het scherp kakelend,
met pootjesgetrippel en vlugge pikjes, het eendje bij zich, en spoedig kwam dit
aangewaggeld, en staarde het aas met zijn rond zwart oog aan, even kwakkwakkend
dat dit voor hem geen geschikt voedsel was; zodra het eendje in het kuipje zwom,
sloeg het zijn vlerken open en kwakte gretig-luid opdat het makkertje zou komen
zien. En dit kwam dadelijk op het houten randje gesprongen en huppelde kakelend
naast het eendje rondom 't kuipje mee, zich even, verdwaasd, in 't water spiegelend,
somtijds, met uitgerekte hals en opgeheven bekje een teugje ervan drinkend, als om,
op de enige manier dat hem zulks mogelijk was, 't genoegen van zijn makkertje te
delen. Na ruim een maand kon men vaststellen dat het kuikentje een haantje was, en
het eendje een wijfje. Maar reeds was het eendje aanzienlijk meer ontwikkeld en
zwaarder dan het haantje; en toen zij beiden 's avonds in het hokje, waar men de kooi
telkens terug droeg, onder de vlerken van de klokhen kropen om te slap en, zat deze
gans schuin neergehurkt, als een op anker liggend, scheefgeladen schuitje.
Voor de kinderen was deze wondere vriendschap van de twee diertjes een
onuitputtelijke bron van genoegen geworden. Reeds van de eerste dagen hadden zij
het haantje als ‘Pierke’ en het eendje als ‘Kootje’ gedoopt; en zodra zij van hun
dagelijkse bedeltochten thuis waren, liepen zij haastig, haastig naar het tuintje, om
er bewonderend de handel en wandel van de twee vriendjes waar te nemen. Altijd
hadden zij de een of andere lekkernij mee, en zodra de diertjes hen ontwaarden
kwamen zij haast vliegend toegesneld en aten zij uit hun handjes. Zij waren zó tam
geworden dat de kinderen ze op hun knieën konden nemen en ze strelen over de
gladde veren zonder ze te doen vluchten. Na zes weken sliepen zij niet meer onder
de vlerken van de moeder, die nu weer in vrijheid werd gesteld, doch bleven roesten
in het zwingelhok. Elke avond, ongeveer een uurtje vóór zonsondergang, zag men
ze samen: het eendje waggelend, met scheve staartbewegingen, het haantje
breed-schrijdend met een air van bescherming, gelijk verliefden naar hun hokje
trekken. Daar het haantje op 't rek moest om te slapen, sprong het op een der sporten
van
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een laddertje dat daar stond, en altijd fladderde 't eendje, dat een effen vlak nodig
had om te rusten, op een plankje daarnaast, zo dicht mogelijk bij het makkertje.
De hen, onverschillig, zag naar beiden niet meer om, en roestte alleen, boven het
achterhuisje van het hutje.
Een avond, met de schemering, terwijl moeder en de kinderen reeds aan tafel zaten
voor het maal, ging de voordeur open, en stond vader glimlachend vóór hen. Het
gebeurde zó plotseling, zó vreemd, zó onverwacht, dat allen als verstomd bleven, de
paplepel roerloos in de hand, de ogen wijd open. Vader zelf schoot in gulle lach, en,
zijn pakje op een stoel gooiend, wreef hij zich opgeruimd de handen, als kwam hij
van een feest, terwijl hij uitriep:
- Dat es nul wat, hè! Zue vroeg en hèt-e mij toch nie verwacht! Hoe goat 't mee
ulder allemoal?
Neen, zeker, zó vroeg hadden zij hem lang niet verwacht. Het gebeurde wel eens
dat hij een drietal weken vóór de termijn vrijgelaten werd, maar nu had hij volgens
zijn veroordeling, nog minstens twee maanden in de gevangenis te blijven. Hij was
er dus uitgevlucht, en in dat geval zouden de gendarmen hem spoedig opnieuw komen
aanhouden!
Een hele minuut duurde het alvorens de vrouw en de kinderen van hun stomme
verslagenheid herstelden. Toen stonden ze allen op, en schuw en aarzelend viel hun
de geijkte Vlaamse groet van de lippen:
- Man ge zij welgekomen...
- Voader, ge zij welgekomen...
En bleek van schrik kon moeder het niet langer bedwingen: - O!... zijt-e dan uit
‘'t kot’ gevlucht?
Opnieuw schoot vader in een luide lach:
- Gevlucht...! gevlucht! riep hij, als was hij ten hoogste verrukt door die gedachte.
- Nien, nien, ek, zulle! wacht moar, 'k zal 't ulder wel goan vertellen.
Allen waren weer gaan zitten en vader zelf had luidruchtig naast hen aan de dis
plaatsgenomen. Hij was uitgehongerd, zijn flikkerende ogen loerden schuins naar
de grote papkom, die in 't midden van de tafel stond, en nogmaals wreef hij zich
krachtig de handen, terwijl moeder hem spoedig een houten
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lepel toestak en hem een paar dikke roggesmouterhammen voorsneed. Gedurende
ettelijke ogenblikken at hij gulzig door, 't gelaat ernstig, de rug gekromd, de mond
vol roggebrood, slikkend de witte pap met een geslurp van de lippen. Toen slaakte
hij een grote zucht van verluchting, barstte nogmaals uit in een gulle, onbekommerde
lach, en, langzamer voort etend, begon hij zijn geschiedenisje te vertellen.
't Was aan zijn ‘avecoat’ dat hij zijn vrijstelling te danken had... Die jonge man,
die een zonderling belang in hem scheen te stellen, was hem herhaaldelijk in de
gevangenis komen bezoeken, en telkens had hij zijn verbazing uitgedrukt vader zo
volkomen verschillend te vinden van andere gevangenen, steeds zo opgeruimd en
levenslustig, terwijl de meesten - en niet zonder reden - terneergedrukt en ongelukkig
waren. ‘Zit-e gij dan zue geirn in 't kot?’ had de ‘avecoat’ hem eens gevraagd.
‘Verduveld nien ek, menier den avecoat, moar es 't nie beter van d'r om te lachen
dan te schriemen?’ had vader vrolijk geantwoord. ‘Eiwel,’ had de ‘avecoat’ daarop
gezegd, ‘ge ziet er gij mij nogal 'nen broave meins uit, en 'k zal ne kier proberen of
dan z'ou nie en beetjen ier en wille losloaten.’ Vader had de ‘avecoat’ een woord van
dank gezegd, zonder echter veel hoop in zijn belofte te stellen. Hij had er zelfs niet
eenmaal, uit vrees voor een teleurstelling, aan moeder van gesproken, als deze hem
de laatste maal in de gevangenis was komen opzoeken; en hij dacht er ook niet verder
meer over na, toen de bewaker die namiddag, om vier uur juist, de deur van zijn cel
kwam openen en hem zei:
- Komoan, ge zij vrij...!
- Hoe zue! 'k ben vrij! ge wil mij zeker woa wijsmoaken! had vader verbaasd
uitgeroepen.
- Oh,... as ge liever nog woa blijft... had de bewaker lachend geantwoord, met een
gebaar als om de celdeur weer te sluiten. Maar of vader eruit snelde!... De bewaker
had hem tot aan het hek van de gevangenis vergezeld, en daar vader hem enkele
woorden van dankbetuiging zei:
- 't En es mij niet die ge moet danken, moar wel ouwen avecoat, was hem de man
in de rede gevallen. - 't Es te danken aan zijn tusschenkomste da ge twie moanden
veur den tijd in vrijheid wordt gesteld.
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En daarop was vader maar spoedig vertrokken. Hij was recht naar zijn dorpje, naar
zijn hutje teruggekeerd, doch nu zou het stellig zijn eerste werk zijn, de brave jonge
‘avecoat’ in zijn huis te gaan bedanken en een geschenkje voor hem mee te nemen.
Een geschenkje...! Toen vader de volgende ochtend na een lange, verkwikkende
slaap, nor zonder bezigheid rondom zijn huisje slenterde, met volle longen de
verkwikkende zomermorgenlucht inademend, verrukt het schouwspel van de natuur
bewonderend, die hij sinds maanden niet meer gezien had, dacht hij erover na wat
hij ‘den avecoat’ wel zou kunnen geven.
Een geschenk..., en er was geen centiem meer in huis! En niet alleen was er geen
geld meer, maar wel verscheidene frank schuld voor allerlei onontbeerlijke dingen,
die moeder op krediet in de winkeltjes van het gehucht gehaald had. Zelfs indien hij
de goede kans had onverwijld ergens werk te vinden, wat lang niet waarschijnlijk
was, zou hij weken en weken moeten arbeiden om de oude schuld uit te doven en
iets te kunnen sparen. En toch wilde hij zijn plan ten uitvoer brengen. Er trilde in
zijn rechtschapen en blijmoedig hart een snaar van dankbaarheid, die hem geen rust
zou laten, zolang hij de weldaad van zijn ‘avecoat’ niet door een blijk van
erkentelijkheid vergoed had.
En daar hij spijtig het hoofd schudde om die volslagen armoede die hem anders
toch zo weinig raakte, vielen zijn ogen op Pierke en Kootje, die juist uit het
zwingelhokje kwamen om hun dagelijks, gemoedelijk wandeltochtje aan te vangen.
Wat was dát toch? Wat betekende dat? Waar kwam dat vandaan? Verbaasd riep
vader zijn vrouw, die in het achterkeukentje aan 't wassen was, en vroeg haar de
uitlegging van 't vreemd verschijnsel.
Lachend vertelde zij hem het ganse geschiedenisje, waarvan zij allen, in de verraste
ontroering van de vorige avond, vergeten hadden te gewagen: de twaalf eendeëieren
van boer Muijshondt, de klokhen die er nog een had bijgelegd, en al de eieren
bedorven, behalve twee waaruit het eendje en het kuikentje gesproten waren: die
twee wonderbare vriendjes
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dáár, die het geluk van de kinderen uitmaakten en de grappige verbazing verwekten
van al wie ze samen in 't tuintje zag wandelen.
Glimlachend luisterde vader toe, de blik op 't curieuze paar, dat nu langs de haag
liep, het haantje even fijn kakelend, het eendje nu en dan stilletjes kwakkend, als in
een kalm en gelukkig gesprek. Op een gegeven ogenblik slaakte 't haantje scherpe
gilletjes, terwijl het met pootjesgetrippel en vlugge pikjes voor een brokje aardappel
stilhield. Het eendje, dat enkele stapjes vooruit was, keerde zich om, kwam terug,
en met een enkele schep van zijn lange, gele bek, slikte het 't stukje aardappel op.
Toen liet Pierke opnieuw een fijn gekakel van tevredenheid horen, en klapwiekte
voor Kootje, als tot een blijk van hulde en bescherming.
- Moar dat es precies 't affairen! riep vader juichend. - Ik zal menier den avecoat
die twie dóar ten geschenk geven. Ze zijn vet en mals: hij zal d'er hiel kontent van
zijn!
- O, nien, da woare zonde, en wa zoen de kinders schriemen! sprak moeder haast
verschrikt.
Doch vader, die de twee makkertjes in hun wondere vriendschap voor elkaar niet
had zien opgroeien, en daardoor de gevoelens van zijn vrouw en kinderen niet
begrijpen kon, riep spottend:
- Hoe zue!... en woa zoe me d'er wel mee doen, as ze nie opgeëten wierden? G'en
peist toch zeker niet uit 'nen hoan en 'n oande te kwieken? Ha, ha! zuilk 'n ras van
pluimgedierte zoe 'k wel wille zien! Tut, tut, tut, morgen goa 'k ermee noar de stad,
zeg ek ou. 'k En wille nie ondankboar zijn: menier den avecoat hee mij 'nen te grueten
dienst bewezen.
En in 't geheim bewustzijn dat hij wellicht nog het slachtoffer van zijn
onverbeterlijke drift tot wildstroperij zou worden: - Wie weet of da w' hem loater
nog nie nuedig en hên, besloot hij zijn rede.
Moeder maakte geen opmerking meer, maar gans de morgen voelde zij zich treurig
te moede.
Erger was het toen de kinderen om twaalf uur terugkwamen en vader hun bekend
had gemaakt wat er zou geschieden. Guustje, die altijd zo bleek was van gelaatskleur,
werd
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eensklaps purper en wierp van wanhopige droefheid zijn krukje tegen de muur, terwijl
Fonske en Emeranske begonnen te schreien en te snikken. Alleen Liesje zei niets,
maar keek ze beurtelings allen ernstig aan, met haar onschuldige blauwe oogjes,
waarin een vage uitdrukking van schrik te lezen was. Toen barstte moeder ook in
tranen uit; en aller wanhoop werd zó hevig, dat vader zich haast boos maakte, en hun
vroeg of ze wellicht gek werden, zulk een spektakel te maken voor dieren, waarvan
de bestemming toch was opgegeten te worden, vroeg of laat, onvermijdelijk.
- Och voader, loat ulder ten minste ien van de twie houen? smeekte moeder.
Doch vader, stijfkoppig in zijn besluit, wilde daar niet van horen. - Wat, slechts
den hoan of 't oandeke geven, was da nui 'n geschenk veur 'nen hiere lijk den avecoat!
Nie, nie, hij moest z'alle twie hên.
De kinderen schreiden luider, krompen als van smart ineen. Toen sprak moeder,
door een plotse ingeving:
- Moar woarom niet, geef em't hoantje en loat ons 't oandeken: 't zal eiers leggen.
Vader, die reeds met het hoofd schudde om nogmaals te weigeren, bleef even
aarzelend bij die woorden. Een glimlachje kwam op zijn lippen, een vonkje schitterde
in zijn ogen.
- Hm... da woare messchien nog 'n gedacht, antwoordde hij langzaam, na een
ogenblik stilzwijgen. - Het hoantje, doar en kennen me niemendale mee doen, en 't
moet er aan; moar 't oandeken, inderdoad... Heet al eiers geleid?
- Nog niet, moar 't en zal nie lang mier duren.
En, daar de kinderen nu ook vurig smeekten toch een der beide lievelingetjes te
mogen behouden, werd het aldus besloten. Het haantje alleen zou opgeofferd worden
en meneer ‘den avecoat’ zou wel willen begrijpen dat zij toch maar arme sukkels
van mensen waren, die gaven wat zij konden.
O, wat een triestige dag...!
Het had geen moeite gekost om het haantje te pakken: daar het volkomen tam was,
had moeder maar eventjes moeten roepen ‘Pierke! Pierke!’ en fijntjes kakelend, door
het eendje

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 4

573
gevolgd was het op haar schoot komen springen. Het spartelde een weinig met de
pootjes, toen vader het vastgreep, maar toen het in 't net zat waarin vader het ter stad
zou brengen, hield het zich heel stil, heel wijs, terwijl alleen zijn ronde glinsterende
oogjes van zijn verschrikte verbazing getuigden. Toen het eendje haar makkertje
gevangen zag, had het een paar keren gekwakt, waarna het met groot vlerkenge-fladder
in zijn kuipje was gaan zwemmen.
De kinderen, diep neerslachtig, barstten weer in tranen uit op het ogenblik dat
vader zou vertrekken. Beurtelings kwamen zij een laatste maal hun lievelingetje
strelen in het net, en namen er teder afscheid van. Zelfs dat aardig krullekopje van
een Liesje, die nog te jong was om dat alles te begrijpen, kwam haar zoete lipjes
tegen de mazen steken, en kuste 't arme makkertje op zijn oogjes. En toen vader na
het eten opstond en het net optilde om ermee heen te gaan, sprak Fonske zuchtend,
deze, voor een kind van zijn leeftijd, diepe woorden uit:
- O, as menier den avecoat wist hoe geirne da we da biestje zien, hij en zoe 't nie
willen opeten.
Met de schemering was vader terug, opgeruimd en levenslustig, zoals immer.
Moeder en de kinderen zaten aan de dis en aten zonder trek. Hij zette zich bij hen
en onder het eten vertelde hij van zijn reisje.
Meneer ‘den avecoat’ was zó tevreden, zó aangenaam verrast geweest door vaders
blijk van dankbaarheid. En haast met geweld had hij hem een stuk van twee frank
in de hand gestopt. Twee frank! God, het haantje was lang zoveel niet waar!
Glimlachend had meneer ‘den avecoat’ het beestje in de hand gewogen, het even
bevoeld op de borst, gevraagd aan vader of hij het wilde doden en plukken.
Een kreet van smart steeg bij die woorden om de tafel op, de kinderen begonnen
weer te schreien. En van daarbuiten, als een echo van hun klachten, kwam het geluid
van een herhaald gekwak, treurig geslaakt door het thans eenzaam eendje.
Zonder op hun smart te letten, vertelde vader verder van zijn reis.
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Wat voor een prachtig huis was die woning van de jonge ‘avecoat’. Overal met goud
omlijste spiegels, die de kamers tot in het oneindige schenen te verdiepen, tapijten
zacht als mos, waarop men haast de voet niet durfde zetten; stoelen en zetels breed
en mollig als bedden. En overal planten en bloemen, en in de gang een vloer van wit
marmer; en in het ganse huis een zo fijne reuk van spijzen dat hem het water in de
mond gekomen was. Trouwens hij was ook in de keuken geweest, o, een zó ruime,
mooie keuken, vol glinsterend tinen koperwerk, waar een jonge, hupse meid in
sneeuwwitte schort, hem bier en vlees had voorgedist, zoveel hij maar wilde. Meneer
‘den avecoat’ was belangstellend aan zijn zijde komen staan en had hem lachend
gevraagd of hij nog altijd zo levenslustig en zo vrolijk van gemoed was.
Hij kon van zijn bezoek daar ginds maar niet zwijgen; hij praatte maar aanhoudend
door, onbekommerd over het neerslachtig stilzwijgen van zijn vrouw en kinderen,
nog gans overweldigd door het zien van al die ongelooflijke pracht. Het was of hij
vertelde voor zijn louter persoonlijk genoegen; en slechts van tijd tot tijd keerde hij
even het hoofd om naar de achterdeur, als gestoord door het onophoudend gekwak,
dat daar voortdurend in het tuintje bleef weergalmen.
- Moar woa es da doar toch veur 'n roazend gekwak? vroeg hij eindelijk, op haast
wrevelige toon.
- Da duurt azue al hiel den dag; 't es 't oandeken die noar 't hoantje roept,
antwoordde moeder stil.
Vader trok zijn schouders op.
- Woa da ge toch peist, sprak hij minachtend. - Smijt 'em woa eten en 't zal zwijgen.
- 't Pleintje ligt vul mee stikskes brued en eirdappels en 't en proeft er nie van, zei
moeder.
- Bah, bah! 't zal der wel van proeven as 't honger krijgt, besloot hij achteloos.
De kinderen zwegen, met verkroppende keeltjes roerloos luisterend naar het geluid
daarbuiten.
Het lampje werd uitgedoofd en allen gingen te bed. Maar de kinderen, die niet konden
slapen, hoorden de ganse nacht het wanhopig gekwak van het eendje.
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Met de dageraad stonden zij op en liepen in het tuintje.
Niets was gegeten van al het voedsel dat op het pleintje gestrooid lag.
Zij riepen: ‘Kootje! Kootje! Kootje!’
Terstond kwam het kwakkend uit het hokje gefladderd. Zij wierpen verse
kruimeltjes brood en verse brokjes aardappel. Maar zonder er zelfs naar te kijken
hief het zijn geel bekje naar hen op en kwakte onophoudend door, halsstarrig vragend
naar het makkertje.
Diep bedroefd streelden de kinderen zijn gladde vlerkjes en vertrokken op hun
dagelijkse bedeltochten.
De ganse dag, de ganse avond en een groot deel van de volgende nacht liep het
eendje kwakkend in het tuintje. Soms zweeg het even en ging het zwemmen in het
kuipje, maar na enkele ogenblikken kwam het er rusteloos weer uit, en schudde
gejaagd zijn vlerken en begon opnieuw te kwakken. Eerst laat in de nacht hoorden
de kinderen zijn akelig geschreeuw niet meer.
- 't Zal geëten hên, 't zal 't nog geweune worden, sprak droevig Fonske tot Guustje,
toen zij de volgende morgen samen van de zolder kwamen.
En spoedig openden zij 't achterdeurtje en riepen in het tuintje:
- Kootje! Kootje! Kootje!
Maar ditmaal kwam Kootje uit het hokje niet gevlogen.
Door een akelig voorgevoel aangegrepen snelden de kinderen erheen.
Kootje lag roerloos op de plank naast de vroegere rustplaats van Pierke, de gele
pootjes omhoog, het kopje scheef afhangend, dood.
Luid schreiend snelden de kinderen naar huis.
Vader en moeder, Emeranske en Liesje kwamen hen tegemoet.
- Woa est er gebeurd! riep de eerste verschrikt.
- Kootjen es dued! Kootjen es dued!
Allen liepen naar 't hokje terug. Vader trad er het eerst binnen, nam het dode eendje
in de hand, bevoelde het met de vingers, en zei geringschattend:
- Peuh!... 't en weeg nie zwoar mier; 't en zal nie veel aan t'
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eten zijn.
O! Kootje opeten, gelijk meneer ‘den avecoat’ Pierke opgegeten had!... De kinderen
schreiden luider en verwijderden zich van het eendje, als voelden zij nu een vrees
gemengd met afkeer om hun rampzalig lievelingetje nog aan te roeren... Behalve dat
blond krullekopje van een Liesje, die, nog te jong om te begrijpen, haar zoete lipjes
naar het eendje uitstak, en het zoende op een der gesloten oogleden, zoals zij twee
dagen tevoren het ongelukkig haantje had gezoend, door de mazen van het net.
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Het paard
Het is een kort, aangrijpend tafereeltje geweest...
In 't midden van de pas gerepareerde straatweg waren drie kinderen bezig met in
't zand te spelen. Ik zie ze nog heel goed alle drie vóór mijn ogen, en 't komt mij
voor, dat ik ze steeds zal blijven zien, evenals ik me, mijn leven lang, 't toneel dat
volgde, zal herinneren...
't Was eerst een meisje, van acht of negen jaar, rozepoppig gezichtje met
helderblauwe ogen, en zwarte haren, in slordige verwarring hangend in de nek en
om de wangen; dan een knaap van vijf of zes, dik, rood en blond, met iets van een
kabouter in zijn grauw gelapt en gescheurd broekje dat veel te wijd en veel te groot
was, omhoog gehouden door versleten bretels, waarvan de ongelijke knopen haast
tot aan zijn smalle schoudertjes reikten; en eindelijk een baby, anderhalf jaar
misschien, nog met een rokje aan en neergehurkt in 't zand, een aardig klein kereltje
met grote wijze ogen en een blond bolrond hoofdje, heel fijntjes gekruld.
Ik weet niet meer welk spel ze speelden. Geen spel, wellicht; een beetje ploeteren
in 't zand met hun vuile handjes, en dartelen in de zon, en gelijk kleine vrije beestjes
heerlijk-onbewust genieten van de zachte, frisse lentelucht. Niemand sloeg ze gade:
het heel kleine gehuchtje lag als ingesluimerd in de middagwarmte, de enkele
witgekalkte hutjes als verlaten, aan beide zijden van de eindeloze rechte weg, bezoomd
met statige beuken, die van de ene verre stad naar de andere leidde.
Alleen in de schaduw, op een bank, vóór de enige herberg van 't gehuchtje, was ik
zelf een weinig ingesoesd, vermoeid van mijn lange rijwieltocht. Ik had reeds, op
die warme, prachtige meidag, een veertig kilometer afgelegd; ik had er nog wel even
veel te doen, alvorens het doel van mijn uitstapje te

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 4

578
bereiken. Ik was een beetje ingesluimerd, de elleboog op de leuning van de bank, de
ogen dicht, werktuiglijk nog af en toe een walmpje rook ophalend uit mijn kort bruin
Engels pijpje. Mijn wiel, mijn heerlijk rijwiel, stond als een trouw hondje aan mijn
zij.
Scherpe kreten, gegil, gehuil, schrikken mij eensklaps wakker. Ik vlieg op, en, als
in een weerlicht, zie ik een schouwspel, dat mij van afschuw doet ijzen.
Vlak vóór mij, in 't midden van de steenweg, dáár, op de plaats zelf waar zoëven
de kinderen speelden, komt nu, in zacht geschommel over 't mulle zand, een hoge,
zware, met een donker dekzeil overdekte vrachtwagen gereden. En, met één en zelfde
blik, als in de gloed van één en zelfde weerlicht, terwijl mijn sidderende handen zich
op mijn slapen drukken, en mijn mond wijd opengaat van angst zonder een klank te
kunnen uitstoten, zie ik: de voerman van 't vehikel slapend onder 't dekzeil uitgestrekt,
de beide oudste kinderen schreiend opzij gevlucht, en 't kleintje steeds maar rustig
voortspelend in 't zand, onbewust van het verschrikkelijk gevaar. Ik heb niet eens de
tijd om toe te snellen: daar rijdt het paard 't kind omver!
Doch neen,... het rijdt het niet omver!... Op het ogenblik zelf dat ik dit afgrijselijk
schouwspel meen bij te wonen, zie ik dat goede beest, misschien gedurende een
kwart seconde, de kop naar 't kind buigen, als om het te beruiken, en dan, de benen
wijd uitgespreid, er langzaam met de wagen overheen gaan, zonder het aan te raken.
Lawaai, alarmkreten, deuren wild opengerukt, mensen toesnellend. Het meisje en
de jongen huilend onder oorvegen; en een vrouw, die, verwilderd-hollend, het jongste
kind ongedeerd opneemt. En dan de voerman, die, door het woest geraas ontwaakt,
van zijn wagen springt, en, min of meer beseffend wat er moet gebeurt zijn, uit al
zijn macht, onder vreselijk gevloek, met de zweep op zijn paard begint te slaan.
Eerst dan spring ik toe, met tranen in de ogen. Ik voel dat ik die man zou kunnen
worgen. Maar, eer ik zelfs bij hem ben, en zonder te kunnen begrijpen hoe of dat
gebeurt, voel ik mij
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eensklaps heel kalm, heel bedaard. En 't is ook met een zachte, kalme stem van
goedheid en verzoening, dat ik, even de hand op zijn arm leggend, zeg:
- Vriend, sla dat beest liever niet; kom hier liever met mij een glas bier nemen.
Hij keert zich om, houdt op met slaan, en kijkt mij aan met een wantrouwend oog,
nog flikkerend van toorn. En, tussen ons, in de tijd van een weerlicht, gaat er iets
om, speelt zich een onopgelost en onoplosbaar drama af. Indien hij nog slaat, indien
hij nog een enkele keer met zijn zweep op het beest slaat, dan spring ik op hem, werp
hem op de grond, worg hem. Ik voel dat; dat is zeker. Indien hij niet meer slaat
vergeef ik hem alles, en 'k voel dat ik een goede daad volbracht zal hebben, dat mijn
zachtheid, voor de eerste maal van zijn leven, in zijn hart een snaar van goedheid en
menslievendheid zal hebben doen ontwaken, die in 't vervolg nog dikwijls trillen zal.
Hij slaat niet meer,... hij heeft het gelezen, in de vreemde schittering van mijn blik,
wat fataal gebeurd zou zijn. Hij heeft gevoeld, in zijn ruwe ziel, in een aanraking
van geheime sympathie, de zachtheid en piëteit, die vloeiden uit de mijne. O, ja, hij
is ineens heel goed en zacht geworden; hij gooit zijn zweep onder het zeil en houdt
zijn wagen stil.
Ik keer mij om, ik roep, dáár, in de drukte van de menigte, naar de
herbergiersvrouw. Ik bestel haar twee glazen bier. Dan ga ik naar het paard, neem
zijn gebogen kop tussen mijn beide handen, en streel hem, streel hem, met trillende
ontroering.
- Voerman, mag het niet een beetje haver hebben? vraag ik. - Als 't u belieft,
meneer, antwoordt de man zacht, als beschaamd.
Daar komt de vrouw met de glazen. Wij klinken aan. Ik vraag haar een portie
haver, voor het paard. Zij brengt het, in een tenen korf.
De voerman doet zijn beest het mondstuk los. En, terwijl het paard uit mijn
rechterhand eet, streel ik het voort, met mijn linkerhand, het voorhoofd en de manen.
Ik doe het langzaam, zacht, met lange, steeds herhaalde streken, nog eens en nog de
zelfde plaatsen strelend; en eensklaps, overweldigd van emo-
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tie, begin ik dwaasweg te huilen. Ik kan mijn tranen niet weerhouden, zij vloeien
ondanks al mijn pogingen, zij vloeien en zij moeten vloeien, zij vallen als een zachte
dauw over de laatste graantjes, die het goede beest uit mijn hand naleest, snuffelend
met de lippen.
Ziezo, 't is gedaan. 't Korfje is leeg, de man maakt het mondstuk weer vast, en de
wagen rijdt voort. Ik reik de voerman een hand toe, waarin ik twee franken verberg.
- Ziedaar om nog een glas te nemen onderweg.
De man was zo ontroerd dat hij niet meer kon spreken. Slechts een blik dankte
mij.
Ik ben nog even blijven staan om hem te zien vertrekken. Er moet een ogenblik iets
gehaperd hebben, want, na een tiental passen, heeft hij 't paard weer stil gehouden,
en is hij uit het vehikel gesprongen. Ik heb hem aan 't gareel van 't paard zien voelen,
en 'k weet niet wat eraan veranderen. En, toen dit gedaan was, alvorens weer onder
't dekzeil te kruipen, heeft hij het beest even gestreeld in de manen, en op de hals
geklapt, met vriendelijke hand. Dan is hij weer in de wagen gestegen, en van onder
't zeil heb ik de zweep zien uitkomen, zacht vrolijk-klappend in de lucht hoog boven
't paard, als een beschermende aanmoediging, als een gezang...
En, met een zucht van verlichting, ben ik dan heengegaan.
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De doop
Met hun drieën, in de verblindende namiddagzon, hebben zij 't hoevetje verlaten...
Zij volgen de bochtige, blonde landweg tussen het gelende koren, schitterend van
rode en blauwe bloemen.
De peter, lang en mager, zakkende schouders en steltige benen, fris geschoren,
bruingebrand beenderig gezicht onder een zwartzijden pet, stapt in het midden. Aan
zijn rechterhand loopt de meter, - de zuster van de kraamvrouw - een prachtige meid
met lange, zwart-glimmende kapmantel en bontgekleurde kanten muts; aan zijn
linkerhand loopt de baker, gezet en klein, met korte, vlugge stapjes, ook in lange
zwarte kapmantel, 't gelaat zo effen geel als rijpe haver, met twee ronde, wakkere,
lichtblauwe oogjes, onder een witte, gepijpte kap, die helemaal het haar, en een groot
deel van 't voorhoofd bedekt. Beider armen, onder de lange slippen van de kapmantels
verborgen, zijn onzichtbaar. Slechts door een reet, als de beweging van hun gang de
slippen eventjes doet opwaaien, komt iets wits te voorschijn. Zij dragen, naar de
dorpskerk, de 's ochtends pas geboren tweeling van zeven maanden, ten doop.
Langs de weg, begrensd door bouwakkers, door boomgaarden en hoeven, komen
mannen en vrouwen op de voorbijtocht van de kleine stoet nieuwsgierig aansnellen.
't Is dan toch waar, een tweeling van zeven maanden, en die leeft! Men ondervraagt,
men gilt het van verbazing uit, men slaat de handen van verwondering in elkaar. En
telkens houden de twee vrouwen even stil, keren zich met de rug naar de zon, halen
de mantels om, en laten de wichtjes even zien, zo nietig klein onder hun witte
windsels, de ogen dicht en de gezichtjes popperig, tussen de langzaam bewegende
handjes.
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Dan halen zij, met een mysterieuze glimlach, de slippen van de mantels er weer over,
en verder volgen zij, tussen de schitterende korenvelden, onder de blakerende zon,
de peter langs de landweg, zich haastend om te komen aan het kerkje, waarvan het
spitse torentje, vrij ver nog, over de hoge bomen uitpunt.
Eensklaps vaart er, door het lichaam van de baker, als een korte schok...
Een wondere trilling, mysterieus-inwendig, gevolgd als van een stilstand, van iets
dat plotseling ophoudt te bewegen... Gedurende de tijd van een weerlicht houdt zij
zelf even stil, bleek, met verwilderde ogen, en een mond die zich opent, als om een
kreet te slaken. Doch ze bedwingt zich instinctmatig, zegt niets, loopt zwijgend
verder, naast de peter en de meter, die ook niets hebben gemerkt.
Met hun drieën lopen ze zo zwijgend een tijd door. Zonder reden is het gesprek
eensklaps gestaakt; zonder reden, als in geheim akkoord, verhaasten zij de stap onder
de blakerende zon, tussen de schitterende korenvelden. De zwarte mantel van de
meter klappert af en toe onder haar flinke stap van kloeke, knappe deerne; de peter,
met zijn lange, schrale benen, jaagt nu en dan een wolkje zand op; de baker huppelt
door, met korte, vlugge pasjes, 't gezicht zeer bleek, de ogen angstig vóór zich starend,
de zenuwachtig-trillende lippen half open, in 't hijgend jagen van haar hartslag.
Zij zijn niet ver meer van 't dorpje, over vijf minuten zullen zij aan 't kerkje zijn...
Maar,... ziedaar weer mensen vóór hun deur, die ze bij zich wenken en roepen,
die de tweeling willen zien. En reeds opent de meter, welwillend en ontroerd, haar
mantel, als de baker koortsachtig-gejaagd in 't midden treedt:
- Nie, nie, en doe da nie mier; 't es nou genoeg, we 'n hên nou gienen tijd mier.
De nieuwsgierigen protesteren, dringen aan. De jonge meter eindigt met haar
zuigeling te laten zien, heel fluksjes. De baker, ondanks alle smekingen, weigert
hardnekkig het hare te tonen. Zij siddert en stampvoet, haar verwilderde ogen zijn
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vol schrik en toorn, ze snelt vooruit, de anderen moeten haast hollen om haar in te
halen.
Eindelijk komen zij in 't dorp. De koster, die ze verwacht en ze voorbij heeft zien
gaan, voegt zich bij hen, gaat de pastoor verwittigen. Zij klimmen de twee
arduinstenen treden van het kerkhof op, ze staan vóór de gesloten deur van het
witgekalkt kerkje.
Zij hoeven slechts een ogenblik te wachten. Dadelijk is de koster daar terug, met de
pastoor, en de deur van het kerk-portaal wordt geopend. In groep treden zij binnen,
en blijven achteraan staan, onder 't orgel, bij de doopvont, in 't fris, haast kil halfduister
van de hoge middenbeuk, terwijl de pastoor in de sacristie zijn koorhemd gaat
aantrekken. Ziezo, ze zijn klaar. Zij verschijnen met de nodige toebereidsels, de
doopvont wordt geopend, men kan beginnen. Wie eerst?
- Gij, zegt met schorre stem de baker tot de meter. Heel haar lichaam beeft van
ontsteltenis, en 't zweet parelt in dikke droppels op haar wangen. Haar aangezicht is
lijkwit geworden, zo wit als de gepijpte ruche van haar muts; het kind, het nietig
kleine wichtje weegt op haar armen, weegt op haar lijf als lood.
De plechtigheid begint. De meter heeft haar kapmantel geopend, de koster neemt
het kind, en houdt het over de doopvont. Het wordt gebet met lauw water, het
schreeuwt heel even, en kwijlt van afkeer, als de pastoor hem het traditioneel snuifje
zout op de tong legt. Het krijgt zijn christelijke voornaam, terwijl de peter en meter
om dezelfde brandende waskaars hun rechterhand houden.
De tweede nu...
Met een trillende hand heeft de baker haar mantel half geopend. Zij ontbloot even
't kind, reikt het aan de koster, haar hoofd als in schrik opzij wendend. Die enkele
beweging doet haar, als van flauwte, waggelen. Door een vlug grijpen naar haar arm,
houdt de peter haar recht.
Reeds houdt de koster het kind boven de doopvont, en de plechtigheid is begonnen,
als de pastoor, plotseling ophoudend, zich buigt, om, bij het schijnsel van de waskaars,
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het kind van dichterbij te aanschouwen.
Hij blijft zo enkele seconden, als geschrikt. Dan richt hij zich op, kijkt de baker
verontwaardigd aan, murmelt halfluid, met strenge stem:
- Da kind es dued! Wilde mij dan 'n afgrijselijke heiligschennis doen begoan?
Allen schrikken zij verwilderd op. De meter buigt zich over 't wichtje met een
schorre kreet; de baker, als in onmacht tegen 't ijzeren traliehek van de doopvont
geleund, antwoordt, zonder naar het kind te durven kijken:
- Nie, nie, hij 'n es nie dued, hij 'n sloap moar, hij es onderwig in sloap gevallen,
'k hèt gevoeld.
Twijfelend buigt de geestelijke nog eens over 't kindje, kijkt het aandachtig aan,
raakt even, met het averechtse van zijn hand, het kleine hoofdje. Dan richt hij zich
weer op, vertoornd en plechtig, en zonder een woord verlaat hij de doopvont, met
een gebaar bevelend dat men hem heeft te volgen.
Allen gehoorzamen. De meter, haar zuigelingetje op de arm, weent hete tranen;
de koster wil het dode kind teruggeven aan de baker, die zich verschrikt achteruittrekt,
de heilige plek door haar geweldig snikken en gejammer profanerend:
- Nie, nie, 'k en wille nie! 'k en durve nie! 'k Ben schouw1.! 'k ben schouw! k Hè
em in m'n oarems voele stirven! 'k Goa uek stirven as ik 'en nog moe droagen! Hij
es verdoemd! hij es in d' helle. Hij es gestorve zonder geduept te zijn!
- Geef 'em mij, 'k zal ik em droagen, zegt de peter.
Hij neemt het kleine lijkje in zijn grote onbehendige handen en zij verlaten de
kerk.
En, onder de glinsterende julizon, langs de blonde wegen, tussen de blonde
korenvelden, als voor een feest getooid met rode en blauwe bloemen, keren zij weer
terug naar 't verre hoevetje: de jonge, mooie meter in tranen 't levend kindje dragend,
de peter, lang en beenderig, onhandig dragend 't kleine lijkje; en de baker op enkele
passen afstand volgend, wanhopig en vernederd, verwilderd van angst, omdat zij in
haar armen heeft de Dood gedragen die nog niet ontsmet was van de Erfzonde.

1.

Schuw, bang.
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De baanwachter
Sinds een week was de baanwachter ziek...
Hij had niets,... geen enkel verschijnsel van een duidelijk te karakterizeren ziekte;
hij voelde slechts een duister, vreemd-kwellend gevoel, een grote morele drukking
gepaard met een overgrote lichamelijke vermoeidheid; een onverklaarbare en
onoverwinbare neerslachtigheid, een pijnlijke depressie over gans zijn wezen. Hij
sliep weinig en onrustig, hij at haast niets...
Hij was ziek van onheilspellend voorgevoel. Ziek van iets dat komen zou, ziek
van iets dat hij, smartvol, in zich voelde tot rijpheid worden. Hij voelde de nabijheid
van een grote, triestige gebeurtenis met onzekere afloop, een van die grote
gebeurtenissen van ons leven, waarin wij telkens dreigen om te komen; een van die
stormen, die, als ze voorbij zijn zonder ons te raken, lange pozen rust en vrede
achterlaten, tot de nabijheid van een nieuwe grote gebeurtenis zich pijnlijk weer doet
voelen.
Van lieverlede werd dat vaag en kwellend ongemak intenser, duidelijker. De geduchte
gebeurtenis zweefde drukkender over zijn leven, drong door in zijn gewoonten, in
zijn dagelijkse bezigheid. Hij kreeg een angst voor zijn dagelijkse bezigheid.
Sinds meer dan twintig jaar was hij baanwachter aan een spoorweg, langs een lijn
met druk verkeer, op een plaats, waar een steenweg over de rails kruiste. Het was er
een eenzaam, afgezonderd plekje, als verloren midden in de groene velden, dicht bij
een bocht van de baan. Op korte afstand, langs de steenweg, stond het armzalig
hutteken van leem en stro, waarin hij met zijn vrouw en kinderen woonde; vlak naast
de spoorbaan was het houten blokhuisje, waarin
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hij, overdag, in de tussenpozen van zijn werk, somtijds een rust- of schuilplaats zocht.
En hij die, meer dan twintig jaar lang, zonder de minste emotie, zoveel duizenden
treinen had zien voorbijsnellen; hij die, zoveel duizenden keren, zonder de minste
vrees of onrust, de witgeverfde slagbomen die de spoorbaan van de kruisende
steenweg afzonderden, had gesloten en geopend, somtijds zelfs, in de sleur der
gewoonte, de voorschriften van een zeer streng reglement over het hoofd ziende, hij
voelde zich nu sidderen van angst, telkenmale als een trein zou komen. Instinctmatig,
zonder te weten waarom, nam hij nu overdreven-nauwkeurige voorzorgen. Hij peilde
voortdurend met angstige ogen, de doorgaans eenzame straatweg bezoomd met
populieren, en de lange spoorlijn afgebakend met telegraafpalen; zodra een trein uit
een der naast gelegen stations werd aangekondigd liep hij ijlings de slagbomen
sluiten; en, telkens als het reusachtig gevaarte donderend voorbijholde, gehuld in
een stoom- en stofwolk die naar verbrand metaal rook, telkens vloog hij haast
achterover tegen 't blokhuisje, doodsbleek en zwijmend, met verwrongen gezicht en
ogen vol tranen, alsof hij telkens, in een toenemende, voortdurend weer herhaalde
foltering, de Grote Schriklijke Gebeurtenis, waaronder hij vernield zou worden, op
zich voelde neerstorten. Telkenmale bleef hij er, minuten lang, als bewusteloos onder.
Dan ging hij, met bevende handen, de slagbomen weer openen, en uitgeput zakte hij
neer op 't houten bankje vóór het blokhuis, het hoofd tussen de handen en de ellebogen
op de knieën, verzonken in een smartvolle bedwelming, onder het zangerig gesuis
der telegraafdraden, tot het elektrisch belletje hem weer deed opschrikken, de komst
van de volgende trein aankondigend.
Die avond, Pinksteravond, leed hij buitengewoon hevig onder zijn wondere kwaal...
De dag was brandend heet geweest, ontelbare treinen waren voorbijgesneld,
menigten voerend naar de zeekust. En de baanwachter, van 's morgens vroeg reeds
op zijn post, voelde zijn overspannen zenuwen trillen en schudden, als gemarteld
onder foltertuigen. Zijn gelaat was lijkkleurig bleek onder de
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geelgebrande huid, zijn kleine zwarte ogen schitterden van koorts onder de verlakte
klep van zijn uniformpet met rood bandje. Hij had de ganse dag volstrekt niets
gegeten, maar hij had enkele glazen bier gedronken, hem door zijn vrouw in een
kruik gebracht. Sinds vier uur 's morgens was hij daar, en zijn dienst zou die dag
duren tot 's avonds kwart na tien, tot na de doortocht van de laatste sneltrein...
't Was negen uur. De nacht daalde, sereen en zacht, na de brandende daghitte. Uit
het bedauwde gras steeg een verkwikkende frisheid; de korenvelden, hoger dan
manslengte, dichter dan een ondoordringbaar woud, wasemden troeblante geuren
uit. De laatste lokaaltrein was voorbij; de spoorbaan, gestippeld met veelkleurige,
pinkende lichtjes, strekte zich eenzaam en verlaten uit naar het nog rood-glanzend
westen, als naar een droom van goud.
En, van lieverlede, ondanks zijn koortsige gejaagdheid, door een overweldigende
vermoeidheid neergedrukt, ging de baanwachter zijn slagbomen sluiten voor de
nacht, en kwam hij, in de zachte schemering, op 't houten bankje vóór het blokhuisje
zitten. Hij dacht in zichzelf, dat nu, zo laat, zeker geen rijtuig langs de eenzame
steenweg meer zou komen, en dat, als het tóch moest gebeuren, men hem wel roepen
zou, om weer de slagbomen te openen. Het hoofd tussen de handen en de ellebogen
op de knieën, verzonken in zijn pijnlijke bedwelming onder 't mysterieus gezang der
telegraafdraden die wegstraalden in het onzichtbare, dacht hij dat het toch beter was
die uiterste voorzorg te nemen, ofschoon 't reglement dat niet eiste.
En, zachtjes aan, van de bedwelming zonk hij weg in sluimering, in bewusteloosheid...
Hij droomde.
Verwarde, onsamenhangende dromen, om de beurt triestig en vrolijk, duistere
evocatie van diep-ontroerende dingen. Belofteland van vrede en geluk, gezien en
haast bezeten in de droom; doodsangst van arme stumperd, gebukt onder een vloek.
Mysterieuze levenskracht der ziel in die schijndood van het stoffelijk wezen.
Zachte visioenen kwamen tot hem, doordrongen hem langzaam met levensheil en
vreugde, gelijk de dauw die de ver-
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zengde bladeren laafde, in de bespiegeling van de avondrust. Zwarte spoken zweefden,
omgaven hem van nacht en lijden, dronken het leven van zijn ziel,
wreedaardig-zwijgend, als het Onheil. In hem ontstond, onweerstaanbaar, de Grote
Gebeurtenis die wezen moest.
En, in zijn lijdende prostratie, voelde hij de banden van het onvatbare en 't
onbegrijpelijke met de wereldse realiteit. Hij voelde de onzekere gebeurtenis, die
reeds zijn ziel bezat, in wezenlijke vormen komen, ontstaan uit de realiteit die hem
omringde en die hij nochtans niet meer zag. Het kwam hem eensklaps voor of hij
stemmen hoorde, dringende stemmen, die hem een bevel riepen. Maar hij werd niet
wakker, hij gehoorzaamde niet. In hem nu, zegepraalde de almachtige Fataliteit, die
niet heeft te gehoorzamen. In hem, in een uiterste hallucinatie, was reeds volbracht
De Gebeurtenis, De Grote Onvermijdbare Gebeurtenis, die hij, dagen lang, ziek van
angst, onwederroepelijk had voelen komen.
Vervaarlijke kreten schrikten hem plotseling wakker! Hij vloog op, slaakte zelf,
instinctmatig, een gil van angst en gruwel, terwijl hij, als door een orkaan, tegen het
blokhuisje werd omvergeslagen...
De sneltrein stormde voorbij, zwart, woest, met bliksemvlammen, in donderend
gebulder. En midden op de baan, tussen de wijd open slagbomen, tussen de rails
reeds, steigerde, blazend en snuivend, een wit paardje, wild vastgehouden bij het
mondstuk door een man, een paardje dat was aangespannen aan een karretje met wit
dekzeil, waar onder uit de schrikkelijke kreten kwamen.
Nog half bedwelmd, de ogen uitgepuild van angst in de zacht-glanzende nacht,
was de rampzalige baanwachter toegesneld. De man, die met een woeste duw zijn
paard weer achteruitgedrongen had, schreeuwde hem toe, met een van schrik en toorn
schor-hijgende, hikkende stem:
- Sloeber!... sloeber!... 't es ou schuld! ge sliept!... ge zijt zat1.! k Hè ou zien
sloapen,... ou huefd tusschen ou handen!... mee ouwe rugge tegen 't huizeken!... 'k
Hè vruch-

1.

Dronken.
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telues geroepen, geschrieuwd, mee mijn zwiepe geslegen!... ge sliept,... ge woart
zat!... ge 'n hèt mij nie gehuerd!...
Heel zijn lichaam beefde en schokte, zijn mond, wijd open, slikte droog van 't
wilde hijgen, zijn ogen fonkelden als karbonkels in de nacht, terwijl de wachter, stom
van angst en gruwel, smekende handen vouwde.
- O sloeber! sloeber!... g' en weet nie wat er hoast gebeurd es!... Omdat het zuelang
duurde,... en dat er toch gienen trein en kwam,... ben ek uit mijn kerreke gekomen,
en hè 'k zelve de buemen ope gedoan!... Moar mijn peird en was nog op de rails
niet,... of doar komt de trein!... 't Es er compleet van wiggeslegen!... 'n seconde, 'n
halve seconde loater en we woaren allemoal verpletterd!... Doar, in 't kerreke, zitten
mijn wijf en mijn drij kinders!... We kwoame van 'n fieste!... van 'n fieste!...
Onder het dekzeil waren de angstkreten veranderd in huilend gekerm en geklaag,
en ook de man, die eindelijk zijn karretje over de spoorbaan leidde, snikte nu hevig,
terwijl de baanwachter, de ogen zwart in zijn doodsbleek gelaat, hem sprakeloos en
werktuiglijk volgde, onder de overweldigende indruk van een echte omwenteling
die in hem ontstond. Een gevoel van oneindige, volzalige verlichting ontlastte
eensklaps van hun vreselijke knelling, de zolang overspannen zenuwen en spieren
van zijn ganse wezen. Hij voelde zich ineens verlost van zijn afgrijselijke nachtmerrie,
hij voelde dat de Grote Geduchte Gebeurtenis voorbij was, dat zij langs hem heen
was gestormd, vervaarlijk maar onmachtig, meegeslingerd met de ruisende express
naar andere bestemmingen...
Bevend en zwak, nadat hij nu voorgoed de slagbomen van de baan gesloten had,
had hij langs de steenweg 't karretje achterhaald, waar de man, ietwat bedaard, zijn
vrouw en kinderen was gaan terugvinden. Maar hij kon niet meer spreken, hij kon
hun niets meer zeggen om zich te verontschuldigen of hen weer gerust te stellen. Op
zijn beurt weende hij hete tranen, uitstortend zijn geleden folteringen in 't gevoel van
zijn oneindige verlichting, in de volzalige sensatie van de lange vrede en het zacht
geluk die nu zouden komen.
De man was weer in 't karretje gestegen, had weer de leidsels
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in de hand genomen. Toen deed de wachter zich geweld aan om hem toch te kunnen
zeggen:
- O, neemt 'et mij nie kwoalijk, 'k was zue ziek. Moar nou ben ik genezen, veur
lang, veur lang genezen.
En hij stak een sidderende hand uit, die de man, onder 't zeil, onweerstaanbaar in
de zijne drukte, een schor ‘goenavend’ murmelend. De vrouw en de kinderen, in een
laatste snik, gaven hem insgelijks een groet, zacht en triestig, vol verzoening. En, op
een kort-gecadanseerde trippeldrafje, verwijderde zich het witte paardje met het witte
karretje over de eenzame steenweg, vaag-grijzig in de nachtschaduw van de
populieren...
Terwijl de baanwachter, alleen nu in de zachte geuren-nacht, zijn breed-ademende
longen als geopend van geluk, zijn ganse wezen als doordrongen van rust en vrede,
van tijd tot tijd nog lange, diepe zuchten van bevrijding slaakte, met halfgesloten
ogen en weifelende schreden naar zijn nederig hutteken terugkerend...
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De broodvervoerder
I
Die morgen, evenals elke dag, was Mercié klokslag zes met zijn vrachtwagen
vertrokken.
Het was een man van omtrent vijfenveertig jaar, met zachte bruine ogen in een
beenderig gezicht, bruingebrand van buitenlucht en zon, en omlijst van nog donker
krulhaar en zwartgekroesde bakkebaarden. Hij droeg een zwart verlakte uniformpet
met blauw bandje; op zijn linkerheup, vastgemaakt aan een blauw koordje, hing
schuins de tinnen horen, waarmee hij zijn komst in de dorpen aankondigde. En onder
zijn buis, gehecht aan een riem die om zijn ledenen gegespt was, hing een
zwart-lederen tas, waarin hij het op zijn weg ontvangen geld vergaarde. Elke morgen,
zijn wagen geladen tot aan het dekzeil, verliet hij aldus de grote broodfabriek De
Veldbloem, om, in een rondreis die de ganse dag duurde, de omliggende dorpen van
brood te voorzien. Eenieder, langs de weg, kende hem van aanzien, doch weinigen
wisten zijn naam; men noemde hem eenvoudig: ‘de Broodvervoerder’.
Hij had de reeds woelige voorstad verlaten, zijn paard, een zwart Brabants merrietje
van een zeldzame sterkte, draafde zwaar, in de regelmatig klinkende cadans der
hoefijzers, langs de smalle, vaak bochtige, met sloten en bomen bezoomde steenweg,
die van de stad naar het dorp Bavel loopt. Enkele villa's, de vensterluiken nog gesloten,
doken poëtisch half op uit de omringende lovermassa's van hun tuinen; langs de op
dit vroege uur nog weinig bezochte straatweg ontmoette hij niets dan
stadwaartsrijdende, groene melkkarretjes, hun glimmende koperen kannen en potten
half verborgen onder vers stro, hun lichte paardjes gevoerd door jonge boeren-knapen
of meisjes, met wie hij glimlachend, in 't voorbijgaan,
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de gewone goedemorgen wisselde. Het was de tijd der rijpe oogsten: bij plaatsen
rees, als een schetterende symfonie van kleuren, een overweldigende woekering van
blauwe, rode en witte bloemen uit de blonde, neergestreken aren; de klavervelden,
grijs van paarlendauw, geurden honigzoet; de zon, reeds warm, steeg in een
vlekkeloos, bijna hard azuur, een brandend-hete dag voorspellend.
En Mercié, op de bok van zijn wagen gezeten, voelde zich, in het lichtschommelend
geratel van de wielen, door een zacht gevoel van welzijn strelen. Zijn gedachten en
gewaarwordingen waren vaag en verwijderd, van een zachte en eentonige gelijkheid,
van een gelukkige rust, vrij van kommer en van zorgen. Hij voelde zijn leven nu veel
aangenamer dan toen hij eenvoudig fabriekswerker was; hij dacht dat zijn
tegenwoordig loon van drie frank vijftig daags nu toch voldoende was om netjes te
voorzien in het onderhoud van zijn vrouw en vier kinderen... zijn vijf kinderen
weldra...; en hij benijdde niemands lot meer, hij volbracht gaarne zijn zindelijk en
niet te lastig werk, hij was gelukkig en opgeruimd van gemoed, er was in hem een
sensatie van zeer kalme, zeer serene toekomst, van een nog zeer lang en vreedzaam
leven, dat zich tot het einde zou ontrollen gelijk nu, in een stille middelmatigheid,
in een bevredigende nederigheid, zonder eerzucht noch kwellingen.
Hij was gekomen in een klein gehucht dat een nog niet lang geopende stoomtramlijn
doorkruiste. Terstond, uit dagelijkse gewoonte, veranderde 't paardje vanzelf zijn
draven in stapvoets gaan, terwijl Mercié, uit zijn zoete mijmeringen gerukt, van de
bok sprong en in zijn horen blies.
Deuren werden geopend, vrouwen kwamen gelopen, hun dagelijkse voorraad vers
brood bestellend. Zonder een enkel ogenblik zijn paardje stil te houden, dat met zijn
trage, zware tred langs de lage huisjes vorderde, had Mercié de beide achtervleugels
van de wagen wijd geopend, en, na een opgeruimde ‘goenmorgen’ bediende hij zijn
klanten, nam, met een bedreven gebaar, van de goudgele, goed-geurende,
scheef-staande stapel, één brood, twee broden, drie broden, die hij
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hun op de palm van de rechterhand toereikte, terwijl hij in de linkerhand de koperen
of nikkelen munt ontving, waarvan hij met een vlugge blik het bedrag controleerde,
alvorens de stukken in de lederen tas te laten vallen. Soms maakte hij even een kort
praatje, wisselde een kwinkslag of een schalks geknipoog, maar altijd al gaande, zijn
klanten dienend, zuinig lettend op de tijd waarvan elk ogenblik zijn bestemming had.
Eerst aan het uiteinde van de straat, op een twintigtal meters afstand van de
stoomtramlijn, hield het ros, nogmaals uit eigen beweging, stil.
Dáár was, rechts, tussen de twee laatste huizen, een bochtig slopje, waar de wagen
niet door kon rijden, en waar, in een klein huisje, twee oude, kreupele vrouwtjes
woonden, aan wie Mercié, driemaal in de week, zelf een brood ging brengen. Telkens
werd hij er onthaald op een borreltje jenever; telkens, terwijl men hem zijn centen
op een hoek van de tafel telde, namen zij, met een lekkerbekkend glimlachje, een
snuifje uit de doos die hij hun toestak. Het brood brengen, het borreltje binnenslaan,
het snuifje aanbieden, het geld nemen en naar de wagen terugkeren, dat alles samen
duurde misschien drie minuutjes: drie minuutjes waarin het verstandig en goed
afgerichte merrietje alleen bleef.
Mercié dan, vóór de ingang van het straatje zijn paard een ogenblik alleen latend,
had een brood onder de arm genomen en liep haastig in de richting van het huisje.
Hij ontmoette onderweg twee knapen, die, hoepelend, de straat op stoven. Aan de
hoek van 't laatste huis hielden zij stil en keken belangstellend naar de wagen en het
paard, roerloos op hun zwiepende hoepels geleund. Beiden, witblond van haar, met
heldere, blauwe ogen, hadden een bijzonder wakker snuitje onder de onreinheid van
hun huid. Hun naakte voetjes waren aardkleurig, en voor alle kleding droegen zij
een grauw bezoedeld en gescheurd hemd, en een te kort geworden, overal met lappen
en stukken verstelde broek, waarvan de pijpen onderaan als in touwtjes uitgerafeld
hingen.
Roerloos en stom, als het ware gehypnotiseerd, bleven zij aldus enkele seconden
aandachtig de wagen aanstaren. Dan maakte een van hen, als in een plotseling besluit,
een stap
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voorwaarts, en riep:
- Hue!
Het ros bleef staan. Maar, net of het verstandig beest wou zeggen dat het 't bevel
wel gehoord had doch dit niet begreep, stampte het even met het linkervoorbeen en
schudde zijn twee oren, van voren naar achteren en van achteren naar voren, in een
gebaar van verveling, als om een plagende vlieg te verjagen.
De bengels, verlustigd en geprikkeld, uitten een lachje, keken elkaar ondeugend
aan; en de eerste riep opnieuw, hardop nu, met uitgerekte hals:
- Hue!... hue!
Ditmaal spande het paard lendenen en kniebogen, plantte zijn ijzers scherp tussen
de stenen, trok. Langzaam, in zwaar hossebossen, raakte de wagen in beweging,
rolde voorbij het laatste huis van de straat, kwam op de rails van de spoorbaan uit.
- Ouw! ouw!1 riepen de knapen, eensklaps verschrikt het dier zo gedwee te zien
gehoorzamen.
Juist op dit ogenblik, achter de huizen, scheurde de krijsende gil van een stoomfluit
als een noodkeet de reine morgenlucht. Met een schok keerden de bengels zich om,
ontwaarden, op een honderdtal meters afstand, de zware, vierkante karkas van een
tram-lokomotief, die scheefhellend, uit een bocht op hen afkwam, in bruisend geroffel
van stoom en metaal. Met een scherpe angstkreet sprongen zij opzij en vluchtten
ijlings weg, hun hoepels in de hand.
Op dat zelfde ogenblik verliet Mercié het huisje van de twee oudjes. Het was in hem
als een weerlicht gevolgd van een donderslag, toen hij zijn wagen aan het uiteinde
van 't straatje niet meer zag en tegelijkertijd de scherp-trillende gil van de lokomotief
vernam. Het sloeg hem in de benen. Hij snelde zwak vooruit met een instinctmatig
angstgehuil, hij kwam, om zo te zeggen, op het vreselijk schouwspel vallen: zijn
paard en wagen als door een storm omvergezweept en verbrijzeld, het zwaar stalen
monster uit de rails geschokt en nog

1

. Halt!
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een eind ver door de mulle aarde ploegend, in een afgrijselijk gekraak, alarmgefluit
en wild schreeuwende mensenstemmen.
Het waren enkele minuten van woeste verwarring.
De trein had twintig meter verder in een klaverveld gestopt, enkele reizigers
kwamen er gillend uitgevlucht en holden in het veld, anderen keerden naar de plaats
van de ramp terug, omringden, met wilde gebaren en kreten, het verbrijzelde gespan.
In een oogwenk was ook de helft van het gehucht daar aangesneld en twee mannen
hielden met geweld de rampzalige Mercié in bedwang, die zich de haren uit het hoofd
rukte en luidkeels schreide dat hij zich om 't leven wou brengen. Het paard, op slag
door de lokomotief gedood, lag op de rechterzijde uitgestrekt, tussen de witte splinters
van de verbrijzelde draagbomen, de huid boven de linkerschouder van het rauwe
vlees gerukt, de mond, waaruit langzaam een straaltje bloed liep, dat zich een stap
verder tot een donkere plas uitbreidde, half geopend in een wrede grijnslach, die de
grote gele tanden en de bleke tong liet zien. De glasachtige ogen stonden vervaarlijk
wijd open; en uit de gedeeltelijk vernielde wagen waren de broden gerold tot over
de spoorbaan, de gouden korsten blinkend in de zon, enkele vertrapt reeds, bezoedeld
met bloed en modder: een ontroerend symbool van verbrijzelde vrede en zachtheid
in 't midden van dat jammerlijk moordtafereel.
Mercié was weggevlucht. Hij had zich in een herberg laten leiden, hij had er, als
onbewust, een glas jenever, dat men hem dringend voorhield, uitgedronken, en in 't
geharrewar was hij gevlucht, als een bezetene door een afgrijselijke nachtmerrie
vervolgd, in de richting van de stad. Hij wist niet meer wat hij deed, hij dacht niet
meer, hij voelde niet meer; er was niets meer in hem, benevens de wilde impulsie
die hem instinctmatig, onweerstaanbaar vooruitstuwde, dan een ontzettende duizeling
van smart, een afschuwelijk, fysiek-onuitstaanbaar gedruis, dat in zijn oren, in zijn
hoofd, door gans zijn lichaam gonsde, als werden al zijn zintuigen en krachten erin
opgelost en overweldigd. Dat bromde in zijn binnenste gelijk een
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vloed die stroomt, gelijk een storm die huilt in naakte bomen; dat stuwde hem vooruit,
zinneloos, blindelings vooruit, vooruit om er de adem bij te verliezen, vooruit naar
een doel, dat hij zelfs niet vermoedde.
Hij werd het zich eerst bewust, dat onbestemde doel, toen hij 't bereikt had.
Werktuiglijk hadden hem zijn wilde stappen naar de stad teruggebracht. Werktuiglijk,
langs een doolhof van kleine straten, was hij tot de grote broodfabriek De Veldbloem
weer teruggekeerd.
Met de onzekere stap van een slaapwandelaar trad hij onder de hoge wagenpoort,
klom rechts enige treden op, volgde een smalle, duistere gang, kwam vóór een glazen
binnendeur die uitzicht had op een lage, ruime zaal, waar, over hoge lessenaars
gebogen, talrijke bedienden, onder brandende gasbekken met groengeverfde
lichtweerkaatsers, zaten te schrijven. Zachtjes, als in een droom, klopte Mercié op
een der ruiten, vernam het korte ‘binnen’ van een onverschillige stem, opende de
deur, stond voor een lage houten balustrade, bleek als een lijk, zijn pet in de bevende
hand.
- Eiwel?
Hij zag een kleine commies, in linnen werkbuisje en de pen achter het oor, met
deze vraag tot hem naderen. Hij antwoordde werktuiglijk, met een schorre stem,
bijna de klank van zijn eigen woorden niet vernemend:
- Er es 'n ongeluk gebeurd: de stuemtram hee mijn peird dued gereejn en mijn
woagen kapot geslegen, ginder op de stienwig van Boavel.
Al de bedienden, geschokt, hadden het schrijven gestaakt, en keken roerloos, in
scheve houding over hun lessenaars gebogen, naar het ontdane gezicht van de
broodvervoerder, die zich met zijn beide handen als in onmacht op de balustrade had
geleund, terwijl hij nog eens, in gehorte, afgebroken zinnen, de onheilspellende
tijding herhaalde. Gedurende ettelijke ogenblikken heerste een volkomen stilte als
van verslagenheid in de ruime zaal.
Toen stond in de verste hoek een man op, die plechtig, tussen de lessenaars, tot
Mercié naderde.
Hij was hooggekleurd van gelaat en gespikkeld van haren, met een zware, grijzende
knevel, die een stuurse lijn door zijn
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gezicht trok. In het knoopsgat van zijn lange zwarte jas prijkte een veelkleurig ordelint.
Twee passen vóór de balustrade hield hij stil, nam de rampzalige Mercié in een barse
blik als van rechtmatige verontwaardiging van het hoofd tot de voeten op, vroeg
hem, brutaal, in de bange stilte der scheef over hun lessenaars gebukte commiezen:
- Woa zegde doar? Woa hèt-e gedoan?
- 'k En hèje'k ik niets gedoan, menier den directeur, moar 'n ongeluk, 'n schrikkelijk
ongeluk es mij veurgevallen: de stuemtram van Boavel hee mijne woagen kapot
geslegen en mijn peird dued gereejn.
Een vlam van toorn schoot uit de harde grijze ogen van de chef en zijn
hooggekleurd gelaat werd purper. Een ogenblik scheen hij op 't punt in
overweldigende woede uit te barsten. Doch hij bedwong zichzelf met een bruusk
gebaar en begon zijn enquête, onverbiddelijk, woord na woord, aan de weerloze
ontdaanheid van de ellendige Mercié de bekentenis van al de omstandigheden en
bijzonderheden van het ongeluk afpersend. Zo vernam hij 't gewone bezoek aan de
twee oudjes, het brood ten huize gebracht en het traditionele borreltje, alle streng
strafbare overtredingen van 't reglement.
Hij keerde zich om tot zijn commiezen, zette ze met een blik weer aan 't werk,
schelde om een andere voerman, beval hem ter hulp naar de plaats van de ramp te
rijden. En dan, na enkele seconden ingespannen denken zich weer tot Mercié wendend,
sprak hij met een trage, heldere, in de benauwde stilte van de zaal hoogmoedig-streng
galmende stem, als nam hij de gelegenheid te baat om aan alen een geduchte les te
geven:
- Mercié, al wa dat er gebeurd es, es ou schuld, en doarom zilt g'uek al de schoa
betoalen. Ge zilt 't verongelukte peird betoalen, de reparoatie aan de woagen, de
verloren en beschoadigde woare. Doarom zal er oa ieder weke den helft van ouw
luen achtergehouên worden. En as er in dien tusschentijd nog ne kier wa gebeurt da
nie zjuust en es, eiwel, me zillen ou wigjoagen. Hè je 't verstoan? Goa nui.
De directeur strekte de hand uit en Mercié verdween.
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II
Nu waren 't vreselijke maanden.
Daar zijn loon van drie frank vijftig daags maar juist toereikend was om hem en
zijn vrouw en zijn vier, nu zijn vijf kinderen het bestaan te verzekeren, was het, na
de vermindering tot op de helft, de schielijke, onverwachte en afgrijselijke armoede.
Het was, maanden en maanden lang, een nooit volbrachte strijd, een onzeglijke
gruwel aan zijn lieve, door haar laatste kraam zo zeer verzwakte vrouw, aan zijn tere,
door de ongezonde stadslucht reeds verkwijnende kinderen, gedurende die ruwe,
eindeloze winter het zó nodige versterkend voedsel, klederen en verwarming te
moeten beperken. Hem zelf kon 't weinig schelen: 't was voor de anderen, voor hen
die leden door zijn schuld, dat hij de marteling uitstond. Hij rookte graag een pijpje
op zijn lange tochten: hij brak met die gewoonte af. Hij dronk graag een glas bier, 's
zondags, onder het kaart- of biljartspelen: hij zag er insgelijks van af. Hij hield voor
zijn genoegen enkele postduiven, die hij soms, o, zo zelden toch, in prijsvluchten
liet mededingen: hij verkocht ze. En ook het mooi bruin hondje, dat zij allen toch zo
lief hadden, werd aan een vriend gegeven, om er niet langer de tien frank jaarlijkse
belasting voor te moeten betalen. Hij zei vaarwel aan alle vermaak en genot dat, hoe weinig ook - geld moest kosten, hij kende niets meer dan de harde, wrange plicht,
dan de wrange, halsstarrige bekommering zich zo spoedig mogelijk vrij te maken
van die wrede schuld, die, op de dag van de ramp, als een mokerslag op hem gevallen
was. Experten hadden de schadevergoeding berekend. Het paard, dat een waarde van
achthonderd frank had, was voor honderd vijftig aan het slachthuis verkocht geweest:
dus zeshonderd vijftig frank vergoeding voor het paard. De reparatie aan de wagen
had honderd vijfentwintig gekost, en de beschadigde of verloren waar werd geschat
op vijfenzeventig. Want men had brood gestolen: meer dan honderd broden waren
verdwenen, in het gewoel en de verwarring die op de ramp gevolgd waren. Dat was
tezamen achthonderd vijftig frank: voor hem en zijn gezin ruim een jaar lijden en
ellende.
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In De Veldbloem had Mercié met een andere wagen en een ander paard zijn dienst
hernomen. En dat was hem een nieuwe oorzaak tot droefheid: men had hem een oud
en triestig afgereden beest gegeven, dat hem niet kende, dat niemand meer kende,
dat nooit voor hem een makker wezen zou, gelijk het lief, verstandig, zo ellendig
verongelukte Brabants merrietje eenmaal geweest was. Ook in De Veldbloem voelde
hij wel, ondanks zijn verdubbelde vlijt, ondanks al zijn pogingen om zijn verleden
misstap te doen vergeven en vergeten, om zich heen een zonderlinge koelheid, een
onoverwinnelijk wantrouwen in plaats van de gulhartige vriendelijkheid die men er
hem placht te betuigen. Hij voelde dat hij er niet meer bemind werd en dat maakte
hem diep ongelukkig. De strenge directeur boezemde hem soms een echte schrik in.
Hij had soms het onheilspellend voorgevoel dat alles nog niet volbracht was, dat nog
een andere, ergere ramp hem wachtte, dat gans dat jaar van lijden en ontberingen
nog geen voldoende boetedoening zou wezen van zijn schuld.
Op zulke ogenblikken, als die sombere gedachten hem bestormden, kroop hij in
zichzelf terug. Hij zat, afgesloofd van droefheid, de wangen bleek en de blik somber,
in een hoek van zijn huisje - zijn eertijds zo gezellig, nu akelig en ellendig huisje en bleef er urenlang roer- en sprakeloos op de spoken van zijn verbeelding staren,
vermijdend de blikken, de troostwoorden, de strelingen van vrouw en kinderen. Dan
kwam er soms een overweldigend gevoel van gruwel, van banvloek over hem; dan
peilden zijn brandende ogen wanhopig de berookte balken van zijn woninkje, als die
van een gevangen beest, dat nog en nog het niet te vinden hol zoekt, waardoor het
zal ontsnappen.
En toch, naarmate de tijd verstreek, aanbrengend de dageraad van de naderende
verlossing, werd het helderder en lichter in Merciés hard beproefde ziel. De
langdurige, bange nachtmerrie verzwond, verdween in stillende vergetelheid. De
illusie, het geloof aan een herschapen geluk herleefde in hem, doordrong hem
langzamerhand met een verzoenende sensatie van vrede en vergiffenis. 't Was als
een zachte weergeboorte tot het leven, als een zich steeds verbredende gezichtseinder
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van hoop en kalmte, stil rijzend uit weg-nevelende schijndood. Het was in hem, met
een nog schuwe aarzeling, een vrijere ontboezeming met zijn vrouw, een minder
beklemde tederheid in de liefkozingen aan zijn kinderen. Op een avond, eindelijk,
een zachte zomeravond, de laatste zaterdag van juli, sloeg het uur van de volkomen
verlossing. De ganse schade was betaald, de volgende zaterdag zou hij opnieuw zijn
volle loon krijgen, als vroeger. En om deze gelukkige gebeurtenis te vieren had hij
besloten zijn vrouw en kinderen op een aangename verrassing te onthalen. 's
Anderendaags, na het eten, zouden zij allen samen een uitstapje naar buiten maken.
Zij zouden een naburig dorp bezoeken, waar er kermis was, en, bij het terugkeren,
ham en paling eten, in het prieeltje van een buitenherberg, aan de oever van het water.
Misschien zelfs zouden zij een schuitje huren en een roeitochtje maken op de rivier;
en 's avonds, voor de eerste maal sinds meer dan een jaar, zou vader kaart gaan spelen
met zijn makkers, in de naast zijn huis gelegen herberg, die hij vroeger soms bezocht.
O, hoe gretig-verlangend zag hij ernaar uit, naar die volgende dag van herleving,
terwijl hij, in de avondschemering, onder het loom draven van zijn oud versleten ros,
naar de grote stad terugreed. Hij scheen gerezen van gestalte, zijn ogen blonken met
een geestdriftige strakheid, als aangetrokken, als verlicht door die schitterende
dageraad van herboren geluk; en uit de diepten van zijn wezen stegen zachte emoties,
gewaarwordingen, visioenen van een eindeloze zachtheid, zó zoet, zó
zacht-ontroerend, dat hij er een weinig door benauwd werd in de zwoele lucht en dat
hem tranen in de ogen kwamen. Reeds in de verte, gehuld in grauwe damp, tekende
de reusachtige handelsstad op het purperen westen de ontelbare schoorstenen van
haar fabrieken en de hoge donkere torens van haar ouderwetse kerken af.
- 'n Beetse wachten, Mercié, loat mij iest kloar zijn mee d' andere.
Mercié had zijn paard uitgespannen en stond op de binnenplaats, vóór het loket
waar men betaalde, met nog twee andere, tegelijkertijd met hem binnengekomen
voerlui van
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De Veldbloem, toen Médard, de kassier, met iets als een toon van verlegenheid in de
stem, zo tot hem sprak, tevens zijn verflenst oud-bureaucratengezichtje een weinig
naar de kleine, boogvormige opening van het betraliede loket buigend.
Mercié ging eventjes opzij, deed enkele passen heen en weer over de geplaveide
binnenplaats, terwijl de commies de twee andere voerlui betaalde.
Het verzoek van Médard kwam hem zeer billijk en natuurlijk voor. Hij begreep
dat 't goedig mannetje hem iets te zegen had: wellicht, alvoor hem weer in zijn volle
loon te herstelen, een laatste, - hoewel thans zo overbodige - vermaning uit naam
van de directeur. En inwendig was hij ontroerd en dankbaar, dat men hem niet zou
vernederen in tegenwoordigheid van de kameraden.
Hij liep tot aan 't einde van de koer, die rook naar de ammoniak van de
paardestallen, ging tot aan de gesloten deur van de bakkerij, waar alles reeds stil en
verlaten was. Dan, zich omdraaiend op het geluid der stappen van zijn vertrekkende
makkers, keerde hij naar het loket terug.
Reeds stak Médard het hoofd uit, turend door het boogvormig gat, om hem te
roepen. En zodra hij Mercié ontwaarde, wenkte hij bescheiden, hem even verzoekend
langs de binnengang in het kantoor te willen komen.
Mercié, de pet in de hand, trad binnen. Hij bleef stilstaan vóór de houten balustrade,
op dezelfde plaats waar hij een jaar tevoren verschenen was, toen hij, bleek en
ontdaan, aan de gestrenge directeur en de verbaasde commiezen het verschrikkelijk
ongeluk was komen aankondigen.
Maar ditmaal was er niemand: niemand dan Médard en hij alleen in de ruime,
galmende zaal met haar verlaten zwarte lessenaars.
En in de reeds vallende duisternis zag hij de kleine bediende, die een weinig hinkte,
op en af, gelijk een schip dat door klippen laveert, tussen de hoge lessenaars tot hem
naderen. In zijn gesloten rechterhand hield hij iets onzichtbaars verborgen; in zijn
linker droeg hij een soort van boekje met gele band.
- Kijk, Mercié, hier es de week oarbeidsluen die de
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moatschappij ou verschuldigd es: zes doage tegen iene frank vijfenzeventig doags;
soamen tien frank vijftig, niewoar?
Met een licht bevende hand en enigszins trillende stem telde het mannetje de tien
frank vijftig op de platte rand van de balustrade.
- Niewoar, Mercié, 't es wel zjuust? herhaalde hij nog eens, nutteloos, als in een
aanstellerij van overdreven eerlijkheid en nauwgezetheid, terwijl Mercié, ontroerd
en bedeesd, met een goedkeurend hoofdgeknik, langzaam het geld opnam.
En dan, de stem gedempt en als het ware toonloos, terwijl hij het gesloten boekje
naast de laatste centen legde:
- En hier es ouw wirkmansboekske, dat de moatschappij ou in dank weeromme
geeft, mee de spijt, da z' ou veurtoan nie mier en kan gebruiken...
De slag viel zó plotseling, zó onverwacht, zó wreed, dat Mercié er ter plaats van
opsprong, de ogen stom-verwilderd op de kleine bediende gevestigd, de mond wijd
open, als om te schreeuwen van ellende. Een sou viel klinkend uit zijn bevende hand,
ging rollen vóór de voeten van Médard, die hem opraapte, hem weer op de platte
rand van de balustrade legde, heel verdrietig en meewarig zeggend:
- 't Es spijtig, 't is hiel spijtig en doar en es niets da 'k zue nuede doe dan zuilke
dingen, moar 't en es het toch mijn schuld niet, niewoar? 'k En kan ek doar niets aan
doen; 't es den directeur die da gewild hee.
In het geschokte brein van Mercié daagde een licht, een gedachte. De ogen rond,
de ademhaling hijgend zei hij:
- Z' hên mij in dienst g'houên zuelang of da de schoa nie betoald en was. Van as
da gedoan es, zende ze mij wig. Da was dus van 't begin af oan azue geschikt. Al
mier of 'n joar dus woaren ze van gedacht mij wig te zenden?
- Mijn oarme vriend, het spijt me mier of da 'k 't zegge kan, moar ik en kan 't toch
nie helpen, herhaalde de kleine commies met een treurig gezicht.
Mercié gaf geen antwoord meer. Hij wenste Médard een doffe ‘goenavond’, zette,
met bevende hand, zijn pet weer op en verliet het kantoor. De benen zwak, zo lam
en zwak als die van een ziek kind, ging hij door de hoge wagenpoort naar buiten,
verloor zich in 't gewoel van de straat, in de zater-
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dagavonddrukte der arbeiders die overal uit de fabrieken kwamen.
Opnieuw, gelijk de dag van de ramp, gonsde het hem aanhoudend, afgrijselijk,
onuitstaanbaar in het hoofd; opnieuw liep hij verwilderd vóór zich heen, bewusteloos,
zonder doel, dáár waar een blind instinct hem stuwde. En wat nu bovenal in hem
heerste, wat hem overweldigde en vernielde was een gevoel van schrik, van wilde,
onberedeneerde, onoverwinnelijke schrik. Eén enkele gedachte, één enkele,
duizeling-wekkende, ongelooflijke gewaarwording vervulde heel zijn wezen: het
hem daar even als een knotsslag treffende bewustzijn, het verpletterende, steeds nog
en nog en nog in hem terugkomende schrikbeeld, dat zijn afdanking reeds een gans
jaar besloten was, dat hij meer dan een jaar, onbewust van het gevaar dat hem
bedreigde, in vermetele gerustheid en onwetendheid geleefd had. Dát was het wat
hem die afgrijselijke schrik inboezemde. Hij voelde zich als een weerloos slachtoffer
tegenover een kwaadaardige geheime almacht, als een strohalmpje in een orkaan,
als een verloren levend atoom waarvan het nietig bestaan elk ogenblik door een
toeval, door een gril, door een eenvoudige onachtzaamheid van 't noodlot kon
verbrijzeld worden.
Nu was hij weer buiten de stad. In de reeds duistere nacht begon hij plotseling
wild te rennen. De vreselijke gedachte zat hem na, boog zijn rug, drukte hem op de
schouders als een razend beest dat met hem mee stormde, dat hem zijn klauwen in
het vlees sloeg, dat brullend de muil opende om hem te verscheuren. Och God! was
het toch mogelijk! Was het toch mogelijk dat zo iets sinds meer dan een jaar beslist
was, zonder dat hij er iets van wist, zonder dat hij er iets van geraden of gevoeld
had!... Hij rende harder, hij vluchtte, zijn ademhaling was gehort en reutelend, het
zweet brak hem te allen kante uit, hij snikte in de zwoele zomernacht, hij verjoeg,
met wilde angstgebaren, de schrikkelijke rampvisioenen, die onverpoosd zijn geest
bestormden. Het hooggekleurd, gestreng gelaat van de directeur rees in verbeelding
voor hem op. Met een gebaar en een gil weerde hij het af, vluchtte verder. Hij zag
zijn vrouw, zijn kinderen, het voor de volgende dag bepaalde uitstapje: en hij vluchtte,
hij
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vluchtte, met smekingen en tranen, met van afschuw uitgepuilde ogen, met bevende
gebaren van bezwering en verwijdering. Neen, neen, niets meer, niets meer! hij was
bang, hij was bang! hij leefde niet meer van schrik omdat iets zo monsterachtigs had
kunnen gebeuren.
Hij had de bevolkte wegen verlaten; hij kwam, dwars door landouwen en oogsten,
aan de oever van een brede, donkere rivier terecht. En het was een impulsie, snel als
de weerlicht; het waren zijn schrik en zijn gruwel zelf die hem werkelijk stuwden:
impulsie, gedachte en daad waren één: zonder een ogenblik aarzelen sprong hij van
de oever in het somber, opgulpende water, slaakte een schorre kreet: kreet van woede,
van wanhoop en van foltering, ploeterde een ogenblik, ging onder...
Na enkele ogenblikken kwam zijn hoofd weer boven de somber-ziedende
waterspiegel. Hij brulde tweemaal ‘hue! hue!’ en spuwde water, wijd-klauwend zijn
armen uitslaand. Toen zonk hij weer, in een laatste geborrel.
Vaal-glinsterende concentrische kringen verdwenen in rimpels over de donkere
rivier, en uit een populier aan de overkant, steeg in de stille nacht de gil van een
nachtuil, klagend en zacht, vals-krassend als de snaartrilling van een ontstemde
viool...
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Tragedie
I
Heden is mij een zo treurige herinnering in het geheugen weer gekomen...
De gebeurtenis, die eraan verbonden is, dagtekent van vóór enkele jaren reeds,
doch de indruk was toen zó sterk, dat er nog niets van in mijn geest is weggebleekt.
't Was op een brandend hete zomerdag, in Castle-Garden. Castle-Garden...! Dat
enkel woord, voor wie de plaats kent, is één gruwbaar epos van menselijke smart en
ellende...!
Het is, aan 't zuidenuiteinde van New-York, gans aan de uiterste punt van
Manhattan-Island, een lage hoop vuilrode gebouwen, met, in het midden, een soort
van ronde, brede, eruit oprijzende koepel met zinken dak, gelijk aan de rotonde van
een circus.
De golven van de baai, onophoudelijk omgeroerd door het rusteloos heen en weer
zwerven der ontelbare stoomboten van alle grootte, klotsen er dag en nacht tegen de
met druipend zeegras bedekte kade en wanden aan. Vóór de ingang van die gevangenis
der Ellende ligt Battery-Park: een ruim rond grasperk, beplant met enkele bomen en
versierd met enkele bloembedden, en doorkruist in zijn midden door het lang zwart
ijzeren staketsel van de luchtspoorbaan, die daar komt eindigen. Hier en daar zijn
kronkelwegen van bleek asfalt, aan de rand waarvan, op ongemakkelijke ijzeren
banken, schaarse bezoekers zitten te mijmeren, te lezen of te sluimeren, het door de
bries verfriste gezicht naar de oceaan gekeerd. Castle-Garden, sinds enkele jaren
verlaten voor een menselijker oord, was toen nog de plaats waar de landverhuizers
ontscheepten.
Ik had een aanbevelingsbrief voor een tolbeambte, die in dienst was bij 't bureel van
Landverhuizing, een Zweed, die

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 4

606
mijnheer Waldorf heette. Hij ontving mij op een zeer vriendelijke wijze en deed zijn
best om mij alles te tonen wat mij kon belang inboezemen. Het was een kort blond
ventje van een dertigtal jaren, met levendige blauwe ogen, buitengewoon vlug en
soepel in zijn bewegingen, hommelend van bedrijvigheid, tegelijkertijd antwoordend
op tien verschillende vragen, snellend in 't midden van een joelend geraas om een
bevel te geven, glimlachend weer tot mij komend met een woord uitlegging,
onophoudelijk gezweept, geschud door die buitensporige levenstrippeling, door die
ongehoorde Amerikaanse ‘hurry,’ waarvan geen voorbeeld noch vergelijking, in
onze Europese toestanden, een gedachte kan weergeven. - All right! gij komt juist
van pas! riep hij mij als welkomstgroet toe. - Gij zult de landverhuizers van de
Columbia zien ontschepen, er zijn er over de twaalfhonderd. Intussen, komaan, gij
hebt een kwartier tijd om te zien en te bestuderen wat ons nog overblijft als stock.
Dadelijk was hij een donkere, slijmerig-vochtige trap opgesneld. Ik volgde hem,
kwam hijgend op een portaal, waar hij mij reeds wachtte. Een deur was daar,
waarachter zich een dof en aanhoudend gegons liet horen. Hij duwde die open.
Gemengd met wild gedruis sloeg ons een walm van walglijke bevangenheid in 't
gezicht. Wij traden binnen.
't Was een enorme ronde zaal, - het binnenste van de circusvormige toren - met vuile,
zwarte, naakte wanden, ternauwernood verlicht door hoog stekende,
langwerpigvierkante valraampjes; een soort van kuil, die dreunde van beweging en
lawaai, en waaruit walmde een onvergetelijkwalgwekkende stank, die speciale
tussendekstank, mengsel van bedorven zeewater en rans geworden desinfecteerstoffen,
waarvan de duizenden en duizenden, dagelijks daar aankomende landverhuizers, het
afschuwelijk gebouw over-doordrongen hadden. Houten staketsels, zoals die
waarachter in de slachthuizen, het vee geborgen wordt, verdeelden de nare zaal in
talrijke kompartimenten; in 't midden, op een breed vierkant plankenvlak van twee
voet hoogte en omringd door een balustrade, wemelden, rondom hoge lessenaars en
hoge stoelen, talrijke bedienden en policemen: het bureau.
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En, achter al die andere afsluitingen, precies gelijk kudden slachtvee in hokken,
waren er menselijke schepsels.
Hier, een onnoemelijk gekrioel: mannen, vrouwen, kinderen, overhoop en ondereen,
smerig, halfnaakt, in lompen; daar, gehele, plat ten gronde neergevleide hopen, hopen
bewegingloze, haast levenloos uitgestrekte lichamen met ontvleesde gezichten, met
donkere, van koorts glinsterende ogen, onder dikke, zwarte haarbossen. Enkelen
waren luidruchtig, opgewonden, met knarsend gevloek en woedende gebaren; anderen
lachten, spotten, de blik uitdagend, de bovenlip minachtend opgekruld, in een
grijnslach van bijtend-gesloten, wreedaardig-schitterende tanden. Er waren mooie
jonge vrouwen, matbleek van gelaatskleur onder de onreinheid van hun huid, met
prachtige lichaamsvormen en vorstelijke houding; er waren er oude en gerimpelde,
geel gelijk verdroogde kweeappels, met hakende vingers, met de zwart-scherpe snuit
van een rat of steenmarter. Ik zag een man, klein en zwart, geheel alleen in zijn hok
als een gevaarlijk beest in een geïsoleerde kooi, in stom-roerloos-gebukte houding
op een houten blokje zitten, naast de traliën van het staketsel. Hij had mij noch gezien
noch horen naderen, maar in de donkerder schaduw, die mijn gestalte over zijn hok
verspreidde, hief hij even 't hoofd op, en door de houten latten ontwaarde ik een
afzichtelijk gelaat, een echte chimpanseetronie, met platte neus en een baard, die
haast tot aan de ogen reikte: ronde, roodrandige ogen, die vaal-glinsterend-loens naar
mij opkeken, met een onvergetelijke uitdrukking van haat en schrik.
Dit alles was de stock, zoals de kleine Zweed het op echt Amerikaanse wijze
noemde. Het waren de zieken, de mismaakten, de verminkten, de misdadigers. Het
waren vooral degenen die van alle middelen tot bestaan ontbloot, en ook degenen
die, in tegenstrijdigheid met de wet, onder arbeidscontract in Amerika gekomen
waren. Het waren, met één woord, al degenen, aan wie de vrije toegang tot het land
der miljonairs geweigerd werd, en die daar wachtten, in de verworpenheid en in het
lijden, in een afgrijselijke gemeenschap van misdaad en ellende, totdat de bevoegde
overheid over hun lot beschikte.
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Langzaam, het hart gekneld als in een klauw van afschuw en van medelijden, de
zakdoek op de mond om mijn walging te bedwingen, liep ik, tussen de smalle gangen
langs de staketsels, bleef er staan, keek, tussen de latten, naar de akelige, zwarte
krielingen van lichamen, waaruit voortdurend een lang en dof gemurmel opsteeg,
nu en dan overschreeuwd door een kreet, door een vloek, door een grijnzende
schaterlach. De Zweed, een ogenblik vrij, was weer bij mij gekomen, en vergezelde
mij, korte, vlugge uitleggingen gevend. En, zodra de rampzaligen hem herkend
hadden, kwamen zij, evenals gevangen beesten die zich hunkerend aan de staven
van hun kooi vastklampen, wanneer de wachter met de levensmiddelen nadert, elkaar
verdringen langs de hokken, om met hem te spreken. Enkelen reikten stenend de
hand uit, het hoofd scheef en de blik smekend, als bedelaars die om een aalmoes
vragen; anderen balden de vuist naar hem, met dofbrommende verwensingen, en
ogen zwart van haat en wraaklust. En allen hadden hem 't een of 't ander te zeggen:
doorgaans langdradige, ingewikkelde verhalen; duistere, onsamenhangende klachten,
die zij met vlugge woorden uitten, in alle mogelijke idioma's, terwijl zij ons stap
voor stap volgden, achter het latwerk van de staketsels.
Hij, opgeruimd en levendig, vergenoegde zich met hen te antwoorden door een
welwillende glimlach, door een verzoenend hoofdgeknik en soms enkele korte
woorden, maar zonder eenmaal stil te blijven staan, zonder zich eenmaal boos te
maken over de beledigingen, of zich te laten ontroeren door de smeekbeden,
onverschillig geworden door het dagelijks aanschouwen van al die ellenden, gewend
aan de tergende halsstarrigheid van al die voortdurend herhaalde klachten en
verwensingen.
En plotseling, als wij aan het verste uiteinde van de zaal gekomen waren, wipte
hij op een bank en keek door een der hoge valramen, die uitzicht hadden op de zee.
Hij slaakte een kreet, sprong haastig weer beneden, en, mij driftig bij de arm grijpend:
- My God! daar landt reeds de eerste lichter van de Columbia! Hurry up! Kom
spoedig binnen in 't bureau, gij zult de landverhuizers zien ontschepen!
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Het onvergetelijk schouwspel...!
Joelend, in dicht opeengeperste horden, de zoldering dreunend onder hun
aanhoudende kuddengetrappel, kwamen zij, langs een onzichtbare trap, als stegen
zij uit de zee zelf, op de achtergrond van de immense, nare zaal te voorschijn, in een
luidruchtige, ononderbroken vloed. Het was een verbluffende, verbijsterende
kakelbontheid van klederdracht en typen, de populaire typen en kostuums van het
ganse oud Europa en zelfs van een deel van Azië. Frisblanke Ierse vrouwen, met
ruime, groen-en-zwartgeruite plaids over hun lompen; bruingebrande Italianen, met
hun schilderachtige, door de zon verkleurde plunje, tentoonspreidend, als een glorie,
de gaten van hun draperende mantels; blonde Russen met puntige astrakanmutsen;
dikke Hongaarse vrouwen met rijkkleurig-gestikt voorschoot en overvloedige sieraden
van klatergoud, met korte rokken en kloeke hoge manslaarzen. Er waren geelbleke
Poolse joden, van wie de bovenmatige gekromde neus hun aangezicht convex maakte;
er waren mooie, mooie Zeeuwse meisjes, fris gelijk kersjes in melk, in hun wit kapje
met kanten vleugeltjes en hun bont, over de borst gekruist halsdoekje, dat lichtkens
hun hals ontblootte. Een soort verbluftheid hield hen allen even bij hun intrede een
poosje als verloren stilstaan, de ogen, nog vol van de weerglans der golven, weifelend
in de akelige schemering, de aan reine zeelucht reeds gewende longen stikkend in
de walglijke benauwdheid van de nare zaal, tot zij, vooruitgedreven door de
tolbeambten en policemen, verder doordrongen, beladen met pakken, valiezen en
arbeidsgereedschap, langs de smalle gangen tussen de staketsels, waarachter de
opgezweepte gevangenen met sterkere geluiden, met kreten als van dieren, als 't ware
een gejoel van opstand lieten horen.
Zo kwamen zij aan 't bureau. Dáár, langs beide zijden stilgehouden vóór een ijzeren
draaiboom, werden zij door de agenten van de landverhuizing ondervraagd - Uw
naam? Uw ouderdom? Van welk land? Waar gaat gij heen? Welk is uw stiel of
ambacht? Niet door contract verbonden? Bezit ge geld? Hoeveel?
Die vlugge vragen, geformuleerd in allerhande talen, wisselden af met de
antwoorden, in 't midden van een oorverdo-
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vend geraas. Toen knarste de draaiboom, en de landverhuizer, voldoende aan de
eisen van de Amerikaanse wet, stapte vrij door, 't gelaat stralend van vreugde, naar
de uitgang, waar verwanten en vrienden hem wachtten.
Maar somtijds bleef de draaiboom vast gesloten en stapte de landverhuizer niet
door. Een kort, levendig gesprek ontstond in 't Engels tussen tolbeambten en
policemen; papieren, registers werden geraadpleegd; men wenkte de rampzalige, die
onthutst wachtte, binnen in 't bureau. En, 't ogenblik daarna, doorgaans na een zeer
korte woordenwisseling, leidde een reusachtig policeman hem in een der afsluitingen,
achter het staketsel, bij 't overige van de stock.
Ten hoogste ontroerd en geïnteresseerd hield ik mij naast de kleine Zweed, dicht bij
de linkerdraaiboom. Hij scheen zichzelf te vermenigvuldigen, hij huppelde rechts
en links, trillend van oplettendheid en bedrijvigheid, elk ogenblik een lijvig pak
papieren: de dossiers van de landverhuizers die aangehouden moesten worden,
raadplegend. En, opgewekt en levendig als hij daar stond, had men kunnen denken
dat hij die overweldigende taak tot zijn louter genoegen verrichtte. Van tijd tot tijd,
tussen twee vragen, wisselde hij kwinkslagen met zijn ambtgenoten; en telkens
wanneer een mooi meisje, van wie de papieren in orde waren, te voorschijn kwam,
hield hij haar even staan om haar onder de kin te strelen, en haar schertsend, met
geruste vermetelheid en een flikkering van ondeugende begeerte in de ogen toe te
roepen: ‘O, gij, kunt gerust zijn. Als men er zo uitziet en 't verstand heeft zijn waar
te doen gelden, hoeft men in dit land voor geen materiële tegenspoed bevreesd te
zijn. Toen keerde hij zich om tot mij, en schalks knipogend naar de mooie
passagierster, die vertrok:
- Wat voor een klucht, wat een komediespel is toch het leven! Ziedaar een die haar
ganse fortuin op de rug draagt, en over een jaar, met een weinig geluk, kan zij een
miljonaire zijn. Oh! ik ken ze zo goed, dat type van landverhuisster dáár! Pas daar
vooral mee op! Zij weten maar te goed hoe al te bereidwillig de Amerikaanse wet
de vrouw beschermt, en als men zich met haar een weinigje te ver durft wagen, men
huwt
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ze, of men betaalt de schade. En welke schade, My God! 't Is ongelooflijk welke
gelden zij soms aan rijke Amerikanen afpersen!
Doch af en toe werd zijn vrolijk-levendig gelaat een ogenblik zeer ernstig; hij
luisterde, roerloos, de wenkbrauwen laag, met ingespannen aandacht, naar de doffe
antwoorden van een ongelukkige. Dan deed hij, na een langzaam hoofdschudden,
zijn tong klappen in een uiting van medelijden, als bij een wanhopend geval. En,
half tot mij gekeerd, murmelde hij, in het gedruis van de zaal:
- Ziet eens, luistert eens; dit is geen komedie, 't is tragedie...
Hij scheen gans innig vergenoegd over die twee door hem gevonden termen:
‘komedie, tragedie’, die overigens nogal juist de beide humoristische en lamentabele
zijden van het voortdurend zich voor ons vertonend schouwspel samenvatten; en hij
herhaalde ze elk ogenblik, met een soort kinderachtige ijdelheid, beurteling daarmee
de korte vlugge scènes kenschetsend. Maar 't was weldra niet moeilijk vast te stellen
met wat een onheilspellende kracht de tragedie over de komedie zegepraalde. Zij
waren wel overtollig, de snaakse opmerkingen van de kleine Zweed; en hoevelen
gingen er niet voorbij, van wie de ‘papieren in orde waren’, maar van wie de angstige,
ontdane gezichten toch de opperste rampzaligheid verrieden! Tragedie, mijnheer
Waldorf, die doodsbleke vrouw dáár, met haar grote, holle ogen, die gij zonder een
opmerking hebt laten voorbijgaan, een kind op de arm en een andere bij de hand, en
die buiten de balustrade blijft staan, zwijmelend geleund tegen een paal van 't staketsel,
om te hoesten: een holle droge, reutelende hoest, afschuwelijk om aan te horen!
Tragedie, die andere, dáár, die jonge man, die zoëven voorbijliep, de glimlach op de
lippen en de glans in de ogen, als gaande naar een geluk, en wie een tolbeambte, bij
het afroepen van zijn naam, een telegram overhandigt. Zie toch!... hij wordt lijkbleek...
hij waggelt,... hij drukt de handen op zijn slapen, als kreeg hij een slag. Ik loop erheen,
ik informeer; 't is zijn vrouw, mijnheer Waldorf, zijn vrouw, die met de kinderen op
een vorig schip, waar hij geen plaats kon vinden, vertrok, en daags na haar aankomst
te New-York, aan tyfus in het hospitaal gestorven is! Tragedie, die
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ganse eindeloze stoet van hongerige wezens, van uitgemergelde gestalten, van zwarte
armoede! Tragedie, al die vuile lompen, al die klederen aan flarden, al dat
arbeiders-gereedschap wegend en drukkend als kruisen, als foltertuigen op al die
gebogen schouders! Tragedie, die afgrijselijke, verpeste zaal, daverend van
voetengetrappel, dreunend van kreten, snikken en verwensingen! Tragedie, die zee,
die het akelig gebouw omringt, en waarvan de opkomende vloed reeds dof tegen de
fondamenten aanbuldert, als de enorme dreiging van de Natuur zelf, tegen die
verdrukten van het mensdom. Neen, neen, mijnheer Waldorf, wees toch niet grappig,
niet spiritueel meer: nergens ontwaar ik hier komedie; ik zie niets dan tragedie,
sombere, sombere Tragedie...!

II
Deze zo treurige herinnering, ziehier wat ze mij weer in het geheugen heeft gebracht.
Wij woonden, 's zomers, op een buitentje. Een afgezonderd plekje, verloren in de
velden, in 't midden van de rijke Vlaamse velden: een wit juweeltje tussen 't
weelderige groen, dat door de vier open vensters van de enige verdieping, als door
bewonderende ogen, naar de verrukkelijke omtrek scheen te kijken. Het was er groen,
groen, men zag er niets anders dan groen; alleen aan het uiteinde van de boomgaard
was een boerenhuisje: een hoevetje met herberg, dat aan de zoom van de landweg
stond, en waarvan de huurder - half opzichter half tuinman - het eigendom gedurende
onze afwezigheid oppaste.
Hij heette Adams. Het was een man van een vijftigtal jaren, een goedig, bolrond,
blozend aangezicht, altijd tevreden en glimlachend; en zó beleefd, zó dienstwillig,
dat wij hem, daarom alleen, reeds genegen waren. Zijn vrouw, geelbleek van
gelaatskleur, met een ronde mond en grote, zwarte ogen, arbeidde van de morgen
tot de avond; de zoon, een lange, magere, achttienjarige knaap, was steeds zijn vader
behulpzaam; het meisje, thuis overbodig, woonde als dienstmeid in de stad.
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Met hun grote kloekmoedigheid en hun onverpoosd zwoegen hadden zij een nogal
aardig sommetje vergaderd. Wel brachten de herberg en het hoevetje niet veel op,
maar zij bezaten ook een andere en betere hulpbron. Zij kochten 's zomers allerhande
fruit van de boeren in de omtrek en verzonden dit in grote hoeveelheid naar de
Londense markt.
Dat was het tijdstip van buitengewoon ruwe arbeid. Van vóór twee uur 's morgens
af waren zij op, en, na een kort ontbijt, bestaande uit een kop zwarte koffie en een
roggesmouterham, gingen vader en zoon op weg. Reeds met de dageraad kwamen
zij op een of andere verre hoeve aan, en klommen er in de bomen, om het fruit te
plukken. De ganse dag, tot de invallende nacht, werkten zij door. De vermoeidheid
maakte hun lendenen stram; zij konden soms, van de hevige pijn in de nek, het hoofd
niet meer bewegen; vaak moesten zij, als in een duizeling, even de ogen sluiten, en
zich krampachtig, met de beide handen, aan de takken vasthouden, om niet naar
beneden te storten. Zij gebruikten hun maaltijden op de hoeve waar zij het fruit
plukten, aan de gemeenschappelijke tafel van meesters en dienstboden; en 's avonds
bracht de wagen van de boer hun het geplukte ooft naar huis, in grote tenen korven.
Nog andere wagens, karren, kruiwagens en manden kwamen aan, alle beladen,
óverladen met fruit; en het wegen begon. Na het wegen de sortering, het pakken in
kleinere korfjes en kistjes. Daarna de verzending met wagens naar 't naburig
spoorwegstation. Zelden gebeurde 't, dat zij vóór elf uur te bed lagen, om de volgende
morgen, van vóór twee uur, weer op te staan.
En, de ganse zomer door, behalve korte tussenpoosjes rust, ging het zo voort. Eerst
waren het de kersen, dan de vroege peren, daarna de krieken en de pruimen, eindelijk
de grote pluk van de late peren en de appels, die weken duurde. Dan werden zij vaak
van oververmoeidheid ziek, en verloor hun lichaam, na enkele weken, twintig, dertig
pond van zijn gewicht. Maar zij verdienden een weinig geld, enkele honderden
franken, somtijds een duizend, en dat vergoedde alles. Zeker waren er ook wel jaren,
dat zij niets verdienden, dat zij zelfs geld verloren: dat hing af van de min of meer
gelukkige
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uitkomst van de speculatie. Want een weinig speculeren moest men toch: de
boomgaarden werden doorgaans bij de hoop verkocht, na de bloei, als de vruchten
begonnen te zetten en reeds een vermoedelijk denkbeeld van de opbrengst konden
geven. Zo niet, dan kwam er een concurrent, die u het gras voor de voeten wegmaaide.
Wat de verkoop betrof, dat was het onbekende! De vruchten vertrokken naar den
vreemde, naar Engeland, naar die reusachtige markt van Londen, welke die
eenvoudige mensen zich voorstelden als een soort van nooit verzadigde en almachtige
veelvraat, die hen door een gril rijk kon maken, die hen door een gril kon ruïneren.
Er was daar een agent, een heer, die zij nooit gezien hadden, maar die alles aanvaardde
wat men hem stuurde, en die dan een rekening van verkoop en geld afzond: een
rekening die zij blindelings moesten geloven, een somma die zij zonder beroep in
betaling moesten aannemen. O, veel liever zouden zij op een andere wijze
onderhandeld hebben, veel liever hadden zij ten minste willen weten aan wie ze
verkochten, om zo niet, als met handen en voeten gebonden, overgeleverd te zijn
aan de willekeur van een onpersoonlijke almacht, aan de grillen van een onbekende
en almachtige veelvraat. Maar 't was onmogelijk: in Vlaanderen bestaan er niet, zoals
in Frankrijk, ciderfabrieken; de overtollige vruchten moeten er wel in den vreemde
verkocht worden. En er is maar een enkel ernstig débouché: Londen.
Londen - de Veelvraat - dicteert zijn voorwaarden, en het nederig handelaartje
van onze streken aanvaardt ze, gedwee, uit noodzaak onderworpen.
Welnu, dat jaar was de bloei van de fruitbomen, begunstigd door een heerlijk zacht
weer, gans buitengewoon geslaagd en overvloedig. Adams en zijn zoon, op weg
langs de zonnige velden, zagen te allen kante de hoevedaken onder de reusachtige,
wit-en-roze bloemtuilen van de boomgaarden verdwijnen; en, bij het gezicht van die
overtollige prachtweelde door een soort schrik bevangen, zeiden zij tot elkaar: ‘Loaten
wij zeer veurzichtig zijn, loaten wij niets biên dan zeer loage prijzen.’ En zij boden
buitengewoon lage prijzen, die de boeren van de hand wezen. Doch dezen, van
lieverlede ook
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beangstigd door de ongelooflijke overvloed, die dat jaar scheen te beloven, bedachten
zich even, bediscuteerden de geboden prijzen, poogden een weinig meer te krijgen,
eindigden met de koop toe te slaan. In enkele weken tijd kocht Adams zo zijn ganse
voorraad in.
En elke dag, naar huis komend door de betoverende velden, sprak hij als volgt,
met zijn zoon:
- 't Es woar, den bloei es buitengeweun overvloedig en schuene geweest, en 't fruit
hee gespoand1. onder de beste veurwoarden, moar loat nou 'ne kier 'n nachtelijke
vust2. komen, of 'ne storm, of 'n hoagelbuie, en ge zilt de jonge vruchten zien vallen
lijk duede vliegen, mee duzenden en duzenden, van iederen buem. As da gebeurt, as
't fruit, in den tijd van de leveringe, moar zijn geweune prijs goat, es 't 'n fortune veur
ons. Op zijn irgste genomen, al was uek d' opbrengste zue overvloedig as ze moar
en kan, zal 't toch nog altijd 'n geweun goe joar veur ons blijven, 't en kan nie anders.
Noeit en zal de moarkt doalen onder de prijzen woartoe da w' ons verbonden hên.
In elk geval was 't toch de moeite weird de kanse te woagen. 't En spijt mij niet da
'k het gedoan hè. De lente ging voorbij, de zomer kwam aan. Er was geen nachtelijke
vorst, geen onweer, geen hagel. De vruchten groeiden, rijpten, in een nooit geziene
pracht en overvloed. Het krioelde en wemelde ervan; overal, op de boomgaarden,
moest men de te zwaar beladen takken stutten. De kersebomen waren als één grote,
roodronde rechtopstaande tros; de pruimebomen schenen zwart; de perebomen, gans
geel van de vruchten, hadden haast geen bladeren meer.
En, gelijk ieder jaar, met de kersen, begon de pluk. In den beginne ging het nogal
goed. De Veelvraat, sinds lange maanden van kersen gespeend, had een gulzige
eetlust. Hij wilde er hebben, meer en meer, hij scheen onverzadelijk; en hij betuigde
zijn dankbaarheid in schone klinkende munt, in heerlijke vijffrankstukken, die niet
alle, neen neen niet alle, in de koffers van de boeren vielen. Adams mocht er een
ruim, een zeer ruim deel van oppotten. Maar, van lieverlede, werd de

1.
2.

Gezet.
Vorst.
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Veelvraat beu en lastig. Hij vitte op de hoeveelheid, op de hoedanigheid; en hij
betaalde ook minder, hoe langer hoe minder elke dag, tot hij eindelijk riep, brutaal:
- Genoeg met kersen! iets anders nu...! Genoeg met de kersen...! En Adams die er
nog zoveel te plukken had! Adams en zijn zoon, die nog onophoudend nieuwe bomen
onderhanden namen, bomen 's morgens zo rood als pioenen, 's avonds nauwelijks
verbleekt...! Hij smeekte de Veelvraat; hij bood hem de kersen tegen de inkoopprijs
aan; hij bood ze hem aan met verlies. Tevergeefs; de Veelvraat weigerde, hij was
oververzadigd. Adams moest zelf de overige kersen elders aan de markt brengen en
ze tegen een spotprijs laten verkopen.
Toen kwam de beurt van de krieken en de pruimen. De krieken, minder overvloedig,
raakten er nog door, maar de pruimen...! De Veelvraat proefde ze gedurende acht
dagen; en daarna wilde hij er niet meer van weten, om het even voor welke prijs.
Adams moest er zich met verlies van ontdoen, evenals van de kersen.
Doch het was vooral met de peren dat de echte ramp begon. Er waren er zó
overvloedig veel, zij hadden gewoekerd met een zó wilde overtolligheid, dat men
niet meer wist wat ermee te doen. En ganse dagen, wanhopig sjouwend in de toppen
van de bomen, zag Adams zich verarmen in die overvloedige weelde van de Natuur.
De prijzen daalden, daalden; De Veelvraat, weerspannig en walgend, werd als een
boosaardig en wantrouwend beest, van een verfoeielijke ondankbaarheid, woedend
door de mildheid zelf, waarmee hij bediend werd. Weldra dekte de verkoopprijs nog
nauwelijks de arbeidsonkosten; de dag kwam waarop hij ze niet meer dekte. Toen
staakten Adams en zijn zoon hun uitputtende arbeid en lieten de vruchten zonder
waarde op de bomen rotten. De rijkheid van de Natuur had hen geruïneerd.
't Is dan dat ik die ongelukkige mensen tot hun laatste cent heb zien betalen...
Ik heb de vader, zittend vóór een tafeltje, met bevende handen de hopen
vijffrankstukken zien tellen, die de boeren
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opstreken en in hun zakken verborgen, terwijl de zoon, ziek door overmaat van
arbeid, koortsachtig-huiverend naast de haard zat, en de moeder, doodsbleek, met
wijde ogen van afschuw en verwildering, zuchtend en zonder doel in haar geruïneerd
huisje heen en weer liep. Zij hebben alles gegeven, al wat zij hadden; en toch, ondanks
alles, hebben zij, op een morgen, voor schuldeisers gestaan, die zij niet meer konden
voldoen...
Verslagen, vernield, hebben zij dan enkele dagen uitstel gevraagd, die hun
toegestaan werden. En kort daarop zijn ze mij komen spreken. Zij hebben mij een
besluit, o, voor lieden van hun leeftijd een zo treurig besluit bekend gemaakt; en,
met de diepste droefheid, beseffend dat dáár alleen nog hun laatste toevlucht was,
heb ik mijn best gedaan om ze te helpen. Ik heb plaatsen voor hen genomen op de
eerste afvarende stoomboot naar New-York; ik heb ze vergezeld naar Antwerpen;
ik heb ze zien vertrekken...
O, vertrekken op die leeftijd, zijn vaderland verlaten zonder hoop van terugkomst,
dan als het ganse wezen, het ganse leven met al zijn verleden vreugden en
herinneringen zo innig-sterk in 't nederig geboorteplekje vastgeworteld is...! Zij zagen
er zó triestig uit, zó ongelukkig, zó verloren in 't gewoel van de landverhuizers, op
dat reusachtig schip! De vader, zijn beide handen op de verschansing geleund, heeft
mij gegroet tot op het laatste ogenblik met zijn beleefde, nederige groet van arme
stakkerd, die nog, dwars door alle rampspoed heen, zijn dankbaarheid voor een
verkregen weldaad wil betuigen. De moeder, haar mond en ogen wijd open van angst,
wendde voortdurend, met schrikgebaren, het hoofd rechts en links, om naar de masten,
de schoorstenen, de dekken, de ganse daverende reuzenmassa van het overweldigende
schip te kijken; en Emiel huilde, naast zijn vader met beide handen op de verschansing
geleund, roerloos en mager, met nog een gepijnigde poging om mij toe te lachen,
door zijn bittere tranen heen...
Ach! mijnheer Waldorf, als gij nog in dienst zijt op 't bureel van de landverhuizing,
ginds, in die nieuwe gevangenis der Ellende, die men daar gebouwd heeft op een
eilandje van de
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New-Yorkse baai, en die men zegt minder akelig en walgelijk te zijn dan
Castle-Garden, doch waar toch steeds dezelfde stoet van mensensmart en armoede
zal blijven defileren; ach! ik vraag u, wanneer dit grote schip aan uw kade zal landen,
en gij in die lamentabele optocht van rampzaligen een man met goedig aangezicht
ontwaren zult, die beleefd tot u zal naderen, met zijn pet in de hand, gevolgd door
een vrouw met angstige ogen, en door een zacht-bedeesde knaap, ach, neen, mijnheer
Waldorf, ik bid u, wees deze keer niet grappig, maak geen leuke opmerkingen, 't is
geen ‘Komedie’ die tot u komt...
Laat ze maar gaan, mijnheer Waldorf, ‘hun papieren zijn in orde’ en, wat het
overige betreft, zal u wellicht minder belang inboezemen: het overige is Tragedie,
mijnheer Waldorf,... Tragedie... sombere Tragedie.
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Dukske
Mieux on connait la vie, plus on aime son chien.
(Vieux refrain).
Hij was nog zeer zeer klein en jong, twee maanden geboren en pas bekwaam alleen
te eten, toen Foncke, de pachter van het hoevetje, hem op een morgen bij zijn
eigenaars bracht, verborgen onder een blauw schort, in het tenen korfje, waarmee
hij naar de markt gekomen was. Hij was bruin, heel en al bruin van kleur, gelijk zijn
moeder, met zijdeachtig-glanzend, licht-kroezend haar; met reeds lange, neerhangende
oortjes en een puntig staartje; met bleekblauwe, zoete oogjes en een blinkend neusje,
koudnat bij het aanraken, als vochtig marokijn.
Belangstellend glimlachend, een weinig aarzelend en bevreemd, als lieden die
nooit honden gehouden hebben, stonden de beide oude vrijgezellen: de jonkman en
zijn zuster, om het korfje, terwijl Foncke de kleine op de keukenvloer neerzette, vet
als een molletje, zo onbeholpen en onnozel nog, terstond flauw keffend, zoekend
naar zijn moeder, die hij maar pas verlaten had en die hij nooit terug zou zien.
Zij brokkelden hem stukjes brood, geweekt in een pannetje, met melk en water,
zij vermaakten er zich mee, hem zo gulzig te zien eten. Toen gingen zij het laag rond
bennetje halen, dat zij voor hem gekocht hadden, legden hem in wat hooi ter ruste,
en schoven hem achter de kachel, in de goede warmte. En, tevreden, reeds van stonde
af gerustgesteld door de tegenwoordigheid van 't hondje - een hondje van zulk een
uitmuntend wakersras - dat hun spoedig tot hoede zou dienen tegen de dieven die,
verleden winter, tot tweemaal toe, 's nachts hun hoenders en konijnen geroofd hadden,
onthaalden zij Foncke op een kop koffie en twee dikke boterhammen, en betaalden
zij hem het vijffrankstuk, dat hij voor de verkoop van het diertje gevraagd had. En
terstond veranderden zij de naam van ‘Bruintje’, die Foncke hem bij zijn
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geboorte had gegeven, in die van ‘Duc’, een naam die mooier klonk en die
gemakkelijk was om uit te spreken, en die zij trouwens haast onmiddellijk weer
veranderden in de strelende verkleining van ‘Dukske’, omdat het beestje er zo aardig
en beminnelijk uitzag.
Zij kweekten hem binnenshuis, met vrije toegang tot het koertje en de tuin, maar
hoegenaamd niet in de straat, totdat hij ongeveer zes maanden oud was. Het was een
tijdperk van louter genoegen voor Dukske, een tijdperk van schoteltjes melk en
wittebrood, van overschotjes vlees en af te knagen beentjes, een tijdperk van spel en
van betrekkelijke vrijheid, met één enkele schaduwzijde althans, een vreselijke
schaduwzijde, maar die toch nogal spoedig vergeten geraakte. Op zekere morgen,
toen Dukske ongeveer vier maanden oud was, kwam er een man in de keuken, een
man die een wit-en-blauwgeruit doek en een koperen scheerbekken onder de arm
droeg, en wiens lijf, onder zijn wambuis, omringd was van een zwarte, lederen gordel,
waaruit, met het heft omhoog, een aantal scheermessen staken. Er staken ook de twee
glanzende ogen van een schaar uit, en deze nam de man ter hand, terwijl Meester
Dukske van de grond optilde en hem op zijn, door een blauwe schort bedekte knieën,
neerzette. Wat gebeurde er toen? De vreselijke vent kwam met zijn schaar naar
Dukske, greep hem vast bij de tip van 't rechteroor en sneed die af. Dukske bloedde
en huilde vervaarlijk, maar 't was nog niet gedaan: de wreedaard had het linkeroortje
vastgegrepen, hij legde er het afgesneden tipje van het rechteroor op, als om de maat
te nemen, en hij knipte nogmaals met zijn schaar, zodat het arme Dukske, in plaats
van zijn twee mooie, lange, zijdeachtige oortjes, nog slechts twee akelige, spitse
stipjes huid op zijn kopje had staan. En het verschrikkelijkste zou nog volgen: de
oude dochter had een houten blokje en een scherp geslepen hakmes aangebracht; het
lang, puntig staartje van het huilende Dukske werd er, gespannen, op uitgestrekt; en,
met een enkele, korte hak, was het ook af, gelijk de oorkens. Al die vreselijke wonden
werden dan áebrand met een wit-gloeiend ijzer, opdat zij niet langer zouten bloeden;
en voortaan zou Dukske er uitzien gelijk een doghondje, wat
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mooi is voor een hondje, zoals vele lieden beweren.
Ja, dat alles was verschrikkelijk, doch het geraakte toch vergeten. Maar, helaas!
iets anders was op handen, dat veel, veel erger was; dat veel, veel treuriger gevolgen
na zich zou slepen.
Op een morgen - och! 't was altijd 's morgens, dat ze kwamen - stond daar opnieuw
een onbekende in de keuken, een lange, magere kerel, met een leikleurige boezelaar
aan, die ver beneden de onderrand van zijn geopend wambuis uitkwam. In de
boezelaar waren ruime zijzakken en uit een van die zakken stak de punt van een
groot schrijnwerkerspotlood en de punt van een toegevouwen gele meter. De man
droeg ook ander gereedschap onder de arm of in de hand: een zaag, een schaaf, twee
beitels en een grote houten hamer. Hij praatte een wijl met Meester en met Meesteres,
staarde Dukske met een zonderlinge glimlach aan, wreef zich de handen, dronk een
borreltje. Toen ging hij met Meester in het stalletje, alwaar men een aantal voorwerpen
uit de weg ruimde, om hem plaats te maken. Hij ontlastte er zich van zijn wambuis,
dat hij aan een spijker hing, en heel de dag bleef hij er arbeiden aan het vervaardigen
van een soort hok, een hok dat leek op een klein huisje, op een speelhuisje, met een
spitsvormig dak en een gat in de voorgevel. Meester kwam af en toe eens kijken,
terwijl de man aan 't werken was, en ook Dukske liep meermaals in en uit het stalletje,
als nieuwsgierig om te weten wat er daar gebeurde, verrast en opgewonden, omdat
men hem toeliet te stoeien in de krullen. Toen keken de twee mannen soms
glimlachend naar hem om en Meester gaf hem strelend kleine klapjes op de rug, hem
op aanmoedigende toon iets zeggend, dat klonk als een belofte.
De man vertrok, een andere kwam in zijn plaats, ook in een boezelaar gehuld, een
witte boezelaar met veelkleurige vlekken, die hem van aan de hals tot aan de voeten
reikte. Hij droeg in de hand een pot, waarin een borstel stak; hij kwam in 't stalletje,
en, in enkele minuten tijd, had hij het withouten huisje geheel en gans in 't donkerrood
geverfd, zo rood, zo donker als de deuren en de vensterramen van het huis en van
het stalletje. En ook hij klopte strelend op Dukskes rug, en sprak, glimlachend,
woorden uit, die klonken als een aan-
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moediging, als een belofte. Daarna verscheen een derde man, een zwarte, met zwarte
handen en een zwart gelaat, waarin het wit der ogen en der tanden haast vervaarlijk
blonk. En ook deze had een boezelaar aan, een ruwe, zwarte boezelaar, hard blinkend
als metaal en die tegen zijn knieën klapperde als hij bewoog. Hij hield een ijzeren
ketting van een paar meters lengte in de hand. En nauwelijks was hij binnen of een
vierde man verscheen, een die er dof en grauw van kleur uitzag, met doffe, grauwe
kleren en een grauwe boezelaar, korter en smaller dan de boezelaars van de anderen.
Een reuk van pik en huiden scheen uit hem te wasemen en hij bracht een lederen
halsband, een band, waarin een ijzeren ring stak, en die hij Dukske even aanpaste,
als om er hem mee te tooien. En al die lui bleven daar even vertoeven en praten, door
Meester getrakteerd, en allen zagen er zo vriendelijk uit, zo aanmoedigend, zo
opgeruimd, allen keken Dukske zó mild glimlachend aan, dat het hondje ze ook
strelen kwam, en ze, als het ware dankend, de handen likte.
Toen werd het hok buiten gebracht, achteraan op het koertje geplaatst en er met
houten staken en ijzeren krammen stevig aan de grond gevestigd. En als het hok daar
stond maakte men er de ketting aan vast, en de band aan de ketting, en Dukske aan
de band.
Men bleef hem een wijl aanstaren, steeds vriendelijk en tevreden glimlachend,
terwijl hij ook zijn beulen aanstaarde, met zijn zoete, heldere oogjes, waarin een
verbaasde ondervraging lag. Doch niemand scheen te vermoeden, dat hij een
uitlegging te vergen had; en toen men zag ‘dat alles in orde was’ ging men er
eenvoudig, met een laatste streling vandoor, en Dukske bleef alleen, gans moederziel
alleen, gekluisterd aan zijn hok.
Lang, lang, weken lang was, het een droefheid zonder grens. Dukske kon aan zijn
gevangenis niet wennen, hij die gewoon was hele dagen vrij te lopen.
Gedurende dagen en nachten hield hij niet op te huilen en te blaffen. Met zijn
mooie, jonge, sterke tanden beet hij in de harde schakels van zijn ketting; met de
tengere, rooskleurige nagels van zijn pootjes boorde hij holen in de grond, diep
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genoeg om er hem in te begraven. En telkens sprong hij hevig aan zijn hok vooruit,
als vrij, eensklaps geworgd, de adem afgesneden door de vreselijke knelling van de
band. Hij kon noch wilde 't akelig-onverbiddelijke van zijn plotselinge rampzaligheid
beseffen. Hij verdubbelde, vertienvoudigde de inspanning van zijn jeugdige krachten,
bij elke worpsprong, bij elke knauwing aan de schakels, bij elke boring in de grond
zich verlost wanend. En hij blafte zolang, zó ruw, zó onophoudend, dat zijn stem na
enkele dagen dof en schor werd, versleten, gelijk de stem van een oud mens. Doch
alles tevergeefs: zijn lot als waakhond was begonnen, niets zou voortaan zijn meesters
van hun voorgenomen strengheid doen afwijken. Zij sloegen hem gade vanuit de
keuken, onverschillig aan zijn lawaai, wel wetend dat het gauw genoeg vanzelf zou
ophouden. Alleen wanneer zij hem de planken van zijn hok aan stukken zagen bijten,
of ál te vreselijk diepe holen graven in de grond, kwam Meester even buiten, met de
tuchtroede in de hand. En schuw kroop Dukske in zijn hok, een ogenblik stil-stom,
om er weldra joelend en jankend weer uit te springen.
Doch eindelijk bedaarde hij. Van lieverlede hield hij op te blaffen, te huilen. Hij
vernielde weldra niet langer zijn mooie tanden op het ijzer van zijn onverbiddelijke
ketting, noch zijn tengere nagels op de harde grond van 't koertje: hij bleef of vóór
of in zijn hok zitten, neerslachtig, aan het noodlot onderworpen, met treurige oogjes
waarnemend, wat er om hem heen gebeurde.
Ach, wat een droevig, akelig leven...
Vanuit zijn hok zag hij de achtergevel van het huis van zijn meester, het droevig,
kleine, krenterige buitenrente-niershuisje, gebouwd in rode baksteen, met vensters
zonder gordijnen, met een naastaangelegen stalletje en kleinere vertrekken. Het
koertje was maar half geplaveid, een houten pomp rees uit de grond, dichtbij de
keuken; en, aan de rechtergevel van het huis, onder een gewelfde zolder, was er een
hoge, zware poort, die uitkwam op de straat. Op enkele schreden afstand van het
hok, in een hoek vol brandnetels en steengruis, stond een houtmijt; achter het hok
was een
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houten hekje, dat het koertje scheidde van de tuin.
En nooit een mens, nooit enige beweging in dit oord van doodse rust en
eenzaamheid. De dagen vervlogen, volgden elkander op, eentonig, eindeloos, alle
gelijk, zonder de geringste afwisseling. Zodra de dageraad aan 't oosten bleekte,
kroop Dukske uit zijn hok en zette hij zich neer op zijn achterpoten, de blik op de
nog sombere keukenvensters gevestigd. Uren verliepen, de morgenschemering klaarde
op, de zon blonk in de ruiten. Maar lang nog bleef de keuken ledig; lang nog
ontwaarde Dukske niets dan de glimmende pannen van het schotelrek, de
zwartblinkende kachelpijp, de ouderwetse hangklok, waarvan de koperen slinger
langzaam heen en weer zwierde, tegen de witgekalkte achterwand.
Eindelijk vernam hij enig dof geluid daarbinnen. Hij zag het bovenste gedeelte
van een binnendeur half opengaan, en Meesteres kwam in de keuken. Zij was kort
en dik, gebogen van gestalte, geelbleek en opgezwollen van gezicht, traag in haar
bewegingen. Dukske groette haar van ver met een flauw gekef, en een rilling van
verlangen schudde zijn huid, terwijl zijn blinkende oogjes nog vuriger op de heldere
keukenvensters gevestigd bleven. Doch Meesteres deed of zij hem zag noch hoorde.
Zij liep gebogen heen en weer in de keuken, ontstak het vuur in de kachel, maalde
de koffie. Dan ging het bovendeel van de binnendeur nogmaals open en Meester
kwam te voorschijn. Hij ook was kort en dik van gestalte, maar niet zo gebogen, en
vlugger, levendiger in zijn bewegingen. Zijn eerste blik, door de keukenvensters,
was steeds voor Dukske. Hij lachte hem even toe, riep zijn naam uit; en schier
onmiddellijk kwam hij langs achter buiten en naderde Dukske, een brokje lekkernij
in de hand.
O! wat een opbruising van hartstocht, van vervoering! Dukske stelde zich op zijn
achterpoten, en sloeg de saamgevouwen voorpootjes op en neer, in een herhaalde
smekende beweging; hij streek zijn verminkte oorkens in de nek, hij wrong en
kronkelde zijn stompje staart, een tederheidsglans glom in zijn mooie oogjes. En hij
nam wel 't stukje vlees of 't beentje aan, dat Meester hem gaf, maar legde dit dadelijk
neer; hij had geen honger, het was iets anders wat hij verlangde; en, dringender
keffend, vuriger smekend krabde hij
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met zijn pootjes op Meesters knieën, opdat deze hem toch het zo hartstochtelijk
verlangde zou toestaan. Doch Meester deed alsof hij 't niet begreep; hij streelde
Dukske op het kopje, hij gaf hem vriendelijke tikjes op de rug, hij sprak hem aan,
glimlachend en aanmoedigend, en ging weg. Dan huilde en blafte Dukske weer als
vroeger; dan wrong hij zich de keel toe met zijn halsband en beet opnieuw met zijn
mooie sterke tanden in de harde ijzeren schakels van zijn ketting, kermend en klagend
van verdriet en smart. En eerst wanneer alle hoop op verlossing verdwenen was, at
hij zijn ‘beetje’ triestig op, en kroop terug, wanhopiger dan ooit, in zijn akelig hok.
De morgen verliep. Op middagtijd bracht Meesteres hem zijn eten: soep of pap,
met aardappels en overschotjes vlees. Hij slikte 't gulzig in en toen had hij weer
enkele stonden vol hoop en hartstocht: Meester opende een der vleugels van de poort,
die uitzicht had op straat, en een gehele tijd bleef hij daar op de drempel staan, zijn
pijpje rokend. Dukske zag alsdan een deel van de straat, met de witte voorgevel en
de groene vensterluiken van het burenhuis tegenover; en somtijds, in het deurgat van
dat huis, verscheen een kleine zwarte hond. O! hoe kwam het toch, dat die steeds los
liep, terwijl hij steeds gebonden lag! Het arme Dukske rilde van ontsteltenis; en hij
blafte weer en woelde rondom zijn hok, om Meester het grievend-onrechtvaardige
van dit verschil te doen opmerken. Doch Meester zag naar hem niet om; Meester
vermaakte zich met de voorbijgangers te groeten en soms een praatje te maken; ja,
zelfs gebeurde 't, dat hij met de een of ander op het koertje kwam; en dan wipte,
kefte, blafte Dukske nog harts-tochtelijker, want, wie weet of daar de vriend niet
was, die hem verlossen zou?
Ach neen; de bezoeker kwam hem soms wel eens strelen, doch maakte zijn halsband
niet los. Hij ook vertrok, hij ook hield zich alsof hij Dukskes vurig smeken niet
begreep.
En zo, in die geregelde eentonigheid, verliepen weldra jaren. De zomers, de winters
volgden elkander op en kwamen terug, zonder dat zich ooit de geringste verandering
in Dukskes leven voordeed.
Lang reeds was hij een volwassen hond geworden. Hij was tot
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een middelmatige grootte opgegroeid, steeds kastanjebruin van kleur, en kort en glad
van haar, hoewel dit in zijn jeugd lichtkens kroezelde. Hij was ook kloek gespierd,
en zijn verminkte staart en oortjes die zijn lijf afrondden en verkortten, gaven hem
meer en meer het uiterlijke van een doghond. Hij leek dan ook maar weinig meer op
het mooi, dartel hondje van vroeger. Zijn ogen vooral, die van bleekblauw, lichtbruin
geworden waren, hadden die uitdrukking van strelende zachtheid niet meer, die ze
bezielde, de dag dat men hem voor altijd aan 't ijzer had gekluisterd. Neen, zij hadden
een harde, strakke, bijna boze uitdrukking gekregen; en de grijzende haartjes die
reeds zijn bek begonnen te bedekken, evenals ze de baard doorspikkelen van een
oude man, vergrootten nog de norse, haast onheilspellende indruk, door gans zijn
uiterlijk voorkomen nu teweeggebracht.
't Is dat Dukske, waardige erver der hoedanigheden van zijn ras, van lieverlede
tot een uitstekende waakhond opgegroeid was! Zijn karakter, verbitterd door de
kluistering, duldde niet langer de indringing van die bezoekers, die soms met Meester
op het koertje kwamen, en die hij zo vaak tevergeefs om verlossing gesmeekt had.
Zodra er nu nog een te voorschijn kwam, snelde hij woedend uit zijn hok, trok aan
zijn ketting om ze te breken, sprong grollend, schor blaffend, met vlammende ogen
en schuim op de lippen naar de vreemdeling, als om hem te verscheuren. Maar vooral
's nachts was het vervaarlijk: niemand kon in de straat voorbijgaan, die hij niet door
een razend geblaf aankondigde; en dat nog iemand in de tuin of aan het huis zou
komen, was eenvoudig onmogelijk: 't gehuil van Dukske zou de ganse buurt in rep
en roer hebben gebracht, vóór een dief er ooit in slaagde ergens in te breken. Ook
werden er bij Meester geen hoenders noch konijnen meer gestolen.
Voor het overige was Dukske een soort monomaan geworden. Hij had zijn
gewoonten, gelijk de oude lieden; hij kende de uren van maaltijd, hij sliep zoveel
mogelijk om de tijd te doden. En, in die steeds toenemende versuffing van geest en
lichaam, die in hem hartstochten en opstanden doodde, bleven hem slechts twee of
drie grote, onbevredigde begeerten kwellen, die onverjaagbaar terugkwamen: eens
tot op straat
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lopen, om te zien wat er daar omging; kennis maken met de hond daar aan de overkant,
of met een van de vele honden die hij soms voorbij zag lopen; weten hoe of het er
uitzag in de netelhoek, achter de houtmijt.
Alsdan, toen die begeerten ál te kwellend werden, geraakte hij voor enige tijd uit
zijn gewone staat van knorrige stompzinnigheid, om uren lang hardnekkig, met
uitgerekte hals en kwijlende bek, op de straat, op de hond van tegenover, of op de
netelhoek achter de houtmijt te staan blaffen.
En zo, gedurende veertien lange jaren, bleef Dukske met dezelfde ketting aan hetzelfde
hok gebonden. Geen enkel uur, geen enkel ogenblik kreeg hij zijn vrijheid terug. Het
hout van zijn hok verrotte, de schakels van zijn ketting blonken van verslijting, de
aarde rondom zijn hok was hard als steen geworden; en Dukske zelf verouderde,
vergrijsde, verloor zijn scherpheid van gezicht en zijn veerkracht van lichaam, zonder
dat er ooit een straaltje van afwisseling in zijn eentonig leven kwam.
En tóch, wat al veranderingen om hem heen, gedurende die eindeloze veertien
jaren!
Eerst was het Meesteres, de oudste van de twee vrijgezellen, die meer en meer
gebogen ging, als onder een te zware last gebukt; weldra zó zwak en sukkelachtig,
dat Dukske haar bezwaarlijk nog herkende, achter de hoge, heldere vensters van de
keuken. Zij kroop met moeite voort, hijgend, kuchend, zich vasthoudend aan tafels
en aan stoelen, weldra zó afgeleefd, dat het haar onmogelijk werd zich met haar
huishouden te bemoeien. En, op zekere morgen, stond daar een andere vrouw in huis,
een jonge, kloeke, blozende en lachende, aan wie Meester allerhande uitleggingen
gaf. Van stonden af zag Dukske haar aan de arbeid vallen: vegen, schuren, water
pompen, met grote bewegingen en groot geluid, als gold het een gevecht. En zij
vertrok niet meer. Dukske zag haar elke morgen in de keuken komen, evenals eertijds
Meesteres, en al het werk verrichten, dat deze placht te doen. Meesteres, nochtans,
was niet verdwenen. Door de klare vensterruiten heen zag Dukske haar de ganse dag
in een grote leunstoel zitten, met witte hoofdkussens achter de rug.
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Zij was zo geel als was geworden, zij zat daar onbeweeglijk, en, als het ware,
levenloos. En Meester was daar ook, stil op een stoel gezeten, aan haar zijde, haar
gezelschap houdend. Menige, menige maand verliep aldus. Het was of Meesteres
daar ook gekluisterd zat, evenals Dukske aan zijn hok. Maar op een morgen bleef
de leunstoel leeg.
Gedurende acht dagen bleef hij leeg, enorm in 't midden van de keuken, met de
witte vlek van zijn opgestapelde kussens. Toen werd hij eindelijk door Meester en
door Nieuwe-Meesteres weggedragen. Meester had gezwollen, roodgeweende ogen
en Nieuwe-Meesteres ook weende, de wangen zeer rood, zich met haar schort het
aangezicht afvegend. En heel die dag en ook de volgende stond het huis overhoop,
lieden kwamen in en uit, voorbijgangers bleven nieuwsgierig kijkend staan; en, met
de avond, bracht men langs de poort een langwerpige kist aan, een prachtige kist,
glanzend geschilderd en vernist, versierd met koperen spijkers en een groot zilveren
kruis, dat witte vonken schoot.
De volgende morgen was de straat bezet met volk. Klokkengeluid weergalmde in
de lucht, lieden stonden op de drempel van het burenhuis, anderen kwamen
nieuwsgierig kijken door de vensters van de woning, en door de openstaande vleugel
van de poort. Toen kwamen drie jonge knapen voorbij, in rood en wit gekleed, die
kruis en vanen droegen, onmiddellijk gevolgd door drie grote zware mannen, gehuld
in lange zwarte fluwelen mantels met zilveren versiersels. En zij waren maar even
de poort voorbij, toen zij reeds weer terugkwamen, met luider stem treurige zangen
zingend, evolgd van vier mannen, die een langwerpig voorwerp onder een
zwartfluwelen kleed met zilveren kruis en zilveren franjes op de schouders droegen:
een voorwerp dat de vorm had van de heerlijke kist de vorige avond aangebracht, en
waarmee zij loom vooruitstapten, het hoofd ontbloot, de schouders scheef, terwijl
de klokken op de toren luider galmden. En meester, gans in 't zwart gekleed, kwam
achter hen, blootshoofds, gebogen, wenend, een witte zakdoek op zijn mond gedrukt.
En achter Meester kwam een hele stoet mannen, vrouwen en kinderen, die allen
meegingen met de rood-en-witte knapen, met de wit-en-zwarte zangers, met
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de vier scheve, blootshoofdse mannen, die de langwerpige kist droegen, onder de
lange, zwartfluwelen sluier met het zilveren kruis.
En nooit zag Dukske Meesteres terug. Meester kwam alleen weer naar huis en 't was
nu ook met Nieuwe-Meesteres alleen, dat Dukske hem voortdurend in de keuken
zag.
O! in de keuken was hij veel, veel meer dan eertijds nog! En nu ook weende hij
niet meer, als op de dag dat hij met Nieuwe-Meesteres de leunstoel uit de keuken
droeg; hij lachte nu integendeel, en zo deed ook Nieuwe-Meesteres, als Meester haar
soms naliep en zijn gezicht heel dicht bij 't hare stak, terwijl hij haar met beide handen
om het middel vastgreep.
En nogmaals kwam een dag, dat heel het huis overhoop stond!
Meester en Nieuwe-Meesteres hadden zich beiden op hun allerbest gekleed, en
opnieuw stond heel de straat vol mensen, die nieuwsgierig toezagen, terwijl in de
verte kanonschoten dreunden en een rijtuig met twee paarden vóór de deur kwam
stilhouden, gevoerd door een koetsier, die een hoge hoed op had en in de hand een
zweep, versierd door een wit strikje. En zie, o wonder! Meester en Nieuwe-Meesteres
stapten samen in dat rijtuig en Dukske zag hen de poort voorbij rijden, terwijl het
volk in de straat stil lachte, een zonderling gelach, dat leek op dat van de
schrijnwerker, van de smid, de verver en de schoenmaker, toen zij hem, Dukske, aan
zijn hok gebonden hadden. Heel die dag, trouwens, was niets dan een langdurig feest.
Op middagtijd kwamen een aantal op hun best geklede mannen en vrouwen de
maaltijd gebruiken. Zij schaterden en zongen luid de ganse dag en Dukske kreeg zó
veel overschotten, dat hij er moest onaangeroerd in zijn schoteltje laten. Toen het
donker werd ontstak men kaarsjes en gekleurde lichtjes aan de bevlagde gevel van
het burenhuis; en de muziek kwam spelen vóór de deur, schel-schetterend,
oorverdovend, begeleid door de bravo's en de lachkreten van het toegestroomde volk.
't Was kort daarop dat Meester ook allengs begon te kwijnen.
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Zijn krachten namen af, Dukske zag hem langzamerhand van kleur verbleken, mager
worden, ineengekrompen lopen, als had hem een geheime kwaal de gezondheid
ondermijnd. Hij had de gewoonte Nieuwe-Meesteres te helpen in de keuken, haar
water, hout en kolen aan te brengen; hij arbeidde ook in de tuin en paste de hoenders
en konijnen op. Doch een voor een moest hij weldra al deze bezigheden staken; en
eindelijk, juist als vroeger Nieuwe-Meesteres daar op een morgen was verschenen,
kwam nu een Nieuwe-Meester aan, een jonge, veel jonger nog dan Nieuwe-Meesteres,
een kleine zwarte, met een klein, zwart snorbaardje en kleine zwarte ogen, die
schitterden als zonnestralen. En ook hij vertrok niet meer. Het was of al wie daar
eens kwam er lange, lange jaren bleef. In de eerste tijd zag Dukske hem vooral aan
't werk in de tuin en op het koertje; doch, naarmate Meesters krachten afnamen, werd
hij insgelijks gebezigd in de keuken, alwaar hij Nieuwe-Meesteres allerlei werken
hielp verrichten.
Alsdan, wijl Meester ziek te bed lag, maakten die beiden samen gekheid in de
keuken. Zij speelden met elkander, liepen elkander hijgend na, de wangen blozend,
de ogen blinkend, smorend hun gelach in dof gefluister. Toen zette Nieuwe-Meester
zich aan tafel en Nieuwe-Meesteres diende hem drank en spijzen op, veel drank, veel
spijzen, en dit verscheidene malen daags, zodat Nieuwe-Meester weldra zo rood en
vet werd, dat hij bezwaarlijk te herkennen was. Eens zag Dukske Nieuwe-Meesteres
in de keuken uit een donker gat opstijgen, met een zwarte fles in de hand, deze
ontkurken, er in een groot glas een donkerrood sap uitgieten, het glas aan
Nieuwe-Meester geven, en, toen deze het haastig, in één teug had geledigd, met de
zwarte fles terug onder de grond verdwijnen.
Weldra kwam Meester niet meer buiten. De grote leunstoel werd door
Nieuwe-Meesteres -en Nieuwe-Meester in de keuken weergebracht, en dáár zag
Dukske Meester nu de ganse dag in zitten, met witte hoofdkussens achter de rug,
evenals eertijds Meesteres. Opnieuw verliepen aldus lange maanden; en, op een
morgen, was de leunstoel weer verdwenen en bracht men met valavond een schone
langwerpige kist aan, glanzend als een spiegel, met glimmend koperen spijkers
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en een prachtig zilveren kruis, dat witte vonken schoot. En 's anderendaags stond
heel de straat weer vol met mensen, terwijl de rood-en-witte knapen met kruis en
vanen, en de drie plechtige zangers met hun wit-en-zwarte mantels statig voorbij de
poort passeerden, gevolgd door een hele menigte, waaronder vier mannen, die,
blootshoofds, de schouders scheef, bij het geluid van de klokken op de toren, de
heerlijke kist wegdroegen, onder haar zwartfluwelen kleed, met zilveren kruis en
zilveren franjes. En Nieuwe-Meesteres, die thuis bleef, verborg wenend haar gezicht
in haar beide handen, terwijl Nieuwe-Meester met de stoet meeging, 't gelaat vuurrood,
het lichaam barstend uit zijn te klein en smal geworden zondagskleren.
En nooit zag Dukske Meester weer terug. Het was of al wie eens met die plechtige
zangers meeging, gedragen in een kist onder een zwartfluwelen dekkleed, nimmermeer
terugkwam. Opnieuw vervlogen maanden en maanden; opnieuw, in de eentonige
geregeldheid van 't alledaagse leven, verliep een winter en, gedeeltelijk, een zomer,
tot op een dag toen nogmaals het kanon begon te bulderen, en heel het dorp in feest
stond, en Nieuwe-Meester en Nieuwe-Meesteres, op hun allerbest gekleed, samen
in een rijtuig stegen met twee paarden, gevoerd door een koetsier, die een hoge hoed
op had. En opnieuw ook zweefde een lach op de gezichten van de nieuwsgierigen,
steeds diezelfde zonderlinge spotlach, waarmee de schrijnwerker, de smid, de verver
en de schoenmaker Dukske aan zijn hok gebonden hadden; diezelfde, waarmee de
lieden eertijds het rijtuig hadden zien passeren, waar, op hun best gekleed, Meester
en Nieuwe-Meesteres in zaten.
En nog en steeds begon opnieuw het oud gekluisterd en geregeld leven. Doch nu
was 't het kalme leven, de doodse vrede van weleer niet meer. Nieuwe-Meester ging
veel uit, en, als hij thuiskwam, was zijn gelaatskleur soms nog vuriger dan naar
gewoonte, terwijl hij op zijn benen waggelde alsof hij zou in onmacht vallen. Dan
was hij echter zeer luidruchtig en geweldig; dan sloeg hij met zijn vuisten op de tafels
en de stoelen, terwijl zijn ogen vlammen schoten. En, op zekere
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namiddag, greep hij plotseling Nieuwe-Meesteres bij de keel en sloeg haar zo
vervaarlijk in 't gezicht en op het lijf, dat zij luid huilend wegvluchtte van angst en
pijn.
O! wat was dát toch! Nooit had Dukske iets zo vreselijks bijgewoond. Hij was
ervan verschrikt en hij ging klagend aan 't blaffen en aan 't keffen, als wou hij roepen
om hulp. Maar op 't geluid dat hij verwekte kwam Nieuwe-Meester waggelend buiten,
en, zonder de minste vermaning, gaf hij Dukske een zó baldadige schop, dat hij er
ook huilend en hinkend in zijn hok van vluchtte.
En sinds die dag, woonde Dukske nog dikwijls zulke taferelen bij. Geregeld twee,
driemaal in de week kwam Nieuwe-Meester waggelend thuis, de wangen vurig, de
ogen in verwildering uitgezet. Hij struikelde in de keuken, begon te vloeken en te
schreeuwen, wierp zijn huisraad aan stuken en overlaadde Nieuwe-Meesteres met
schoppen en met slagen. Maar Dukske blafte noch riep nu meer om hulp: hij hield
zich doodstil in zijn hok, de huid door lange rillingen geschud, bevangen door nare
gedachten; gelukkig nog als men in de strijd niet vergat hem zijn eten te brengen,
wat wel meer dan eens gebeurde.
Ja, al die gebeurtenissen voorgevallen aan degenen die hem omringden, maar in zijn
lot was geen verandering gekomen, behalve dat hij elke dag wat ouder en wat meer
versleten werd. De boeien, die hem reeds meer dan veertien lange jaren aan zijn hok
gekluisterd hielden, duurden en bleven duren, en er scheen geen reden te bestaan dat
zij niet duren zouden tot zijn dood, toen eensklaps, gans onverwacht, door een kleine
wringing, door een niets, de doodversleten ketting als vanzelf brak...
Het ene deel viel op de grond, met het gerinkel van een sleutelbos; het andere bleef
aan de halsband hangen, tussen de voorpoten van 't hondje. En Dukske, vrij, draaide
zich even om, en gans natuurlijk, zonder meer verbazing als was hij nooit van zijn
leven een ogenblik gebonden geweest, liep hij recht door, de neus tegen de grond,
naar de netelhoek achter de houtmijt.
Langzaam, aandachtig besnuffelde hij er de takkebossen,
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drong zoekend door de netels, langsheen de kleverige, met mos bedekte muur. 't Was
tóch reeds zo lang dat die hoek hem intrigeerde! Hij doorsnuffelde hem nauwkeurig,
hij snoof er met wellust al de geuren van op, hij bleef er een wijl roerloos vertoeven,
de achterpoot tegen de muur. Misschien wel was dit de begeerte, die hem reeds zo
lang en vurig kwelde. Hij voelde zich verkwikt, hij krabde krachtig met zijn
achterpoten in de grond, het kopje in de hoogte. Toen liep hij naar de grote poort,
die, als naar gewoonte, met een reetje openstond.
Hij stak zijn kopje door die reet, wrong zich een weinig, en was buiten.
O! was dát dan toch de straat! Was er dan waarlijk iets meer dan 't burenhuis van
tegenover, met zijn witte voorgevel en zijn groene blinden! Hij bleef staan, onthutst,
verbijsterd, de troebele ogen gevestigd op die lange straat met haar talrijke huizen,
langswaar Meester en Meesteres voor altijd verdwenen waren; plotseling verbaasd
daar te zijn in volle vrijheid, als in een andere wereld, eindeloos ver van dat hok,
waar hij zijn ganse leven had gesleten.
En juist kwam daar een andere hond gelopen, een grote zwarte, een van die vreemde
honden, die hij zo vaak, het hart vol begeerte en nijd, in de straat had zien
voorbijsnellen, en die nu, hem opmerkend, tot hem genaderd kwam. Dukske liet zich
door de grote zwarte besnuffelen, snuffelde ook, de oren gespitst, de neus piepend
en trillend van verlangen, het ganse lichaam bevend van opgewekte nieuwsgierigheid.
Maar plotseling huilde hij van pijn: de grote zwarte was op hem gesprongen en hield
hem onder zijn gespannen voorpoten in de grond gebukt, hem bijtend in de nek, met
schor gebrom en schuddingen van woede. En Dukske, meer en meer verbaasd, en
niet begrijpend waarom hij werd aangerand, verweerde zich zeer slecht. Gelukkig
kwam een man toesnellen, die hem de grote zwarte van 't lijf joeg.
Ah! zó was het dus, dat men elkaar bejegende, in die onbekende wereld, die hij
zo lang en zo vurig gewenst had te kennen!... Hij was weer opgestaan, hij had zich
geschud, hij keek met dezelfde verbazing in de troebele ogen de grote zwarte na, die
zich met de man verwijderde. En daar een
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ander hondje aankwam, juist dat van tegenover, waarmee Dukske zo menigvuldige
jaren verlangd had kennis te maken, en dat nu ook oud en grijs geworden was, liet
hij de kleine tot zich naderen, hem besnuffelen, bewegingloos, de ogen strak vóór
zich gevestigd. En plots, juist als de grote gedaan had met hem, sprong hij de kleinere
op het lijf, hield hem onder zijn gespannen voorpoten in de grond gebukt, en beet
hem in de nek, grollend en schuddend, uit al zijn macht. Waarom niet,... aangezien
zulks het gebruik was in die onbekende wereld, die hij nooit bezocht had? En opnieuw,
alhoewel steeds verbaasd, voelde hij zich verkwikt, versterkt. Misschien wel was het
om hem af te rossen, dat hij zo menigvuldige jaren verlangd had met de hond van
daarover kennis te maken...
Toen de kleine huilend weg was, was het de voorgevel van 't huis, die Dukske
bijzonder interesseerde. O! wat al reuken langs die muur! Hij onderzocht hem steen
per steen, hij bleef elk ogenblik stilstaan, een van zijn achterpoten opgelicht. En
verre, verre herinneringen daagden in hem op; herinneringen van vage en kwellende
jeugdverlangens, verlangens naar ontroerende, onbekende dingen, thans nog geroken,
gevoeld, gesmaakt bijna, in de afgeleefdheid van de grijsheid. Aan het uiteinde van
de muur hield hij stil. Hij liep niet verder. Hij keerde langzaam terug, snuffelde nog,
bleef nogmaals stil, in het vallend gerinkel van zijn gebroken ketting. En, na een
laatste maal, met zijn oude, troebele ogen, de lange, onbekende straat te hebben
opgenomen, kroop hij, als bang, door de zware poort weer binnen, en trok
instinctmatig naar de netelhoek, achter de houtmijt.
Het was, als kon hij van die hoek niet scheiden. Hij rook, hij voelde door
wonderlijke, ongezegde, onbeschrijflijke dingen, reuken van dingen sinds jaren, sinds
eeuwen verdwenen. Had hij daar reeds niet geleefd, onder een andere gedaante, van
een andere en toch dezelfde essentie, onheuglijke tijden geleden? Lagen daar, diep
begraven, geen onverklaarbare herinneringen van een vroeger leven, van vroegere
liefden en weeën... Opnieuw bleef hij er stilstaan, aarzelend, door onrust bevangen,
beurtelings het woonhuis en de hoge, zware poort aanstarend. En eensklaps nam hij
zijn besluit: hij
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keerde naar zijn hok terug, kroop er binnen, draaide zich om en bleef er zitten,
overweldigd van gewaarwordingen, de huid geschud door lange rillingen, de oude
grijze bek alleen half zichtbaar in het duister van zijn akelige cel.
De avond viel, een lome, treurige najaarsavond. Dukske, onbeweeglijk in zijn hok,
het lijf door een aanhoudende rilling geschud, staarde strak vóór zich uit naar de
sombere, thans gesloten straatpoort. Niemand wist dat hij zich van zijn jarenlange
kluistering verlost had.
Lange, trage uren verliepen. De bange nacht werd zwart als inkt, de vensters van
de keuken, een tijdlang helder verlicht, lagen in duisternis gedompeld. De geluiden
van het dorp stierven een voor een weg, en Dukske, roerloos in zijn hok, staarde,
dacht en voelde steeds.
Om middernacht barstte een vreselijk onweer los: weerlichten, donder, hagel,
regen. Dukske, voor de eerste maal van zijn leven, blafte noch huilde op 't geluid.
De dageraad verscheen, de stappen der eerste voorbijgangers klonken in de straat:
Dukske deed alsof hij die niet hoorde. En, om acht uur, toen Nieuwe-Meester op het
koertje kwam, kroop Dukske niet als naar gewoonte uit zijn hok om hem te groeten.
Toevallig stond de man ervan verwonderd.
Hij naderde 't hok, bemerkte 't stuk gebroken ketting, boog neer en nam het in de
hand, verbaasd uitroepend:
- Duc! hèt ou dan losgemoakt!... toen hij, in het hok kijkend, eensklaps het hondje
ontwaarde, dat roerloos op zijn rug lag, de vier pootjes wijd van zich uitgestrekt.
Hij trok het buiten, hij slaakte een kreet, waarop Nieuwe-Meesteres ook uit de
keuken kwam.
Dukske was een lijk... Heel kalm, zacht-plechtig-moede was de uitdrukking van
't aardig kopje, alsof Dukske nu ineens genoeg gezien had van de wereld.
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Te lande
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Aan mijn vriend
Maurice Maeterlinck
zijn deze herinneringen uit ons
Vlaanderenland gewijd.
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De biezenstekker
Als Cloet die zaterdagnamiddag, om vier uur juist de zware hekken van de Gentse
gevangenis zag opengaan, en eensklaps, na een tiental schreden, weer in vrijheid
was, trok hij haastig, door het daglicht verblind en reeds aan eenzaamheid en duisternis
gewend, de brede straatweg dwars over en verdiepte zich in de kronkelende tuinen,
die daar, aan de overzijde van de stadsgevangenis, de ganse lengte van de eenzame,
regelrechte laan begrenzen.
Het was een sterke, stoere kerel van goed vijfenveertig, met grijzende knevel en
haren, met fors afgetekende trekken, met strakke, onheilspellende oogopslag. Tien
maanden was hij daar opgesloten geweest. Een messteek, in een gevecht aan een
makker toegebracht, was de oorzaak van de wettelijke vervolgingen geweest. Een
ogenblik had hij gehoopt op vrijspraak; maar een buurman - Rosten Tjeef - had
bezwarend tegen hem getuigd, en hij was eindelijk veroordeeld geworden.
Dat was nu ook de vierde maal dat hij in de gevangenis gezeten had, telkens voor
vechten.
Somber, zonder de minste zweem van vreugde op het gelaat, stapte hij met wijde,
vlugge tred en opgestoken schouders, in de mistige winterlucht tussen de donkere
struik- en boomgeraamten. Hij droeg een klein, in een rood zakdoek omwonden
pakje aan de linkerhand; in de rechterhand hield hij zijn stok. Hij had een
donkerkleurige broek aan, grove schoenen met spijkers, een blauwe kiel, een zwarte
pet.
Aan het uiteinde van 't plantsoen draaide hij links om, en sloeg, door de woelende
en reeds verlichte voorstad, de eenzame weg naar Wilde in.
Gedurende ruim een halfuur ging hij aldus met snelle, grote passen. De avond was
van lieverlede gans gevallen, en langs de
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lijnrechte, met bomen bezoomde steenweg die hij thans door de weiden volgde,
blonken hier en daar, op grote afstanden, eenzame lichten. Vóór een dezer hield hij
stil. Daar stond, terzijde van de weg, een klein, landelijk herbergje. Zonder aarzelen,
als vanzelf, stapte hij er binnen.
- Nen dreupel,1. bestelde hij kortaf, zijn vijfcentstuk rinkelend op de schenktafel
werpend. En, terwijl een jong meisje, spoedig opgestaan, hem bediende, keek hij
schuins, met zijn vorsende blik, naar 't vergaderd gezelschap: drie mannen en een
vrouw, die op stoelen rond een tafeltje gezeten, kaart speelden.
Hij ledigde zijn glas in één teug, mompelde iets binnensmonds als groet, opende
de voordeur en vertrok. En eerst toen hij een tiental schreden ver was, dacht hij aan
de datum van de maand en dat die lui wellicht onder elkaar Driekoningenavond
vierden. Deze gedachte, die hem plotseling zijn eigen gezin voor ogen toverde,
ontrukte hem een doffe vloek en deed opnieuw, terwijl hij nog de stap verhaastte,
een vruchteloos verjaagde foltering in hem opbruisen.
Gedurende de drie jongste maanden had zijn vrouw hem in de gevangenis niet
eenmaal meer bezocht. Waarom? Dát wist hij niet. Hij had doen schrijven en geen
antwoord ontvangen. Hij had aan andere bezoekers van zijn dorp, die hij kende, naar
haar gevraagd, en deze hadden hem ontwijkend, en met een zonderlinge glimlach,
scheen hem, gezegd dat het er goed, heel goed mee ging. Wat school daarachter!
Wat had het te beduiden?... Lang had hij alle mogelijke oorzaken nauwkeurig
onderzocht; hij kon tot geen besluit komen. Maar eens was hem, als een schicht een
argwaan door het brein gevlogen. Zou ze misschien... in zijn afwezigheid... O, hij
durfde zijn veronderstelling niet voltooien, zó wild voelde hij zijn hart van wraaklust
kloppen, zó hels vlamden zijn ogen, zó fors krompen zijn handen, als klauwen ineen.
Wat ervan was zou hij eindelijk weten. Met anderhalf uur was hij thuis, met
anderhalf uur zou hij horen en zien. En sneller
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Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 4

641
nog, en sneller, als had hij de ruimte willen verslinden, stapte hij door.
Hij kwam in een klein dorpje: Keuze. Gejoel en zang weergalmden in de huizen,
een geur van vers gebakken pannekoeken walmde bij tussenpozen in de koude lucht;
en langs de donkere, bochtige straatjes gingen arme kinderen, van deur tot deur, met
fijne stemmetjes hun liedje zingend:
't Is van avond Driekoningenavond
En 't is morgen Driekoningendag.

Somber stapte Cloet steeds voort. Die vreugde vergramde hem, die fijne reuk van
vers gebak, waarvan hij zijn deel niet zou hebben, folterde zijn maag van
uitgehongerde gevangene. En aan 't eind van 't dorpje, op 't ogenblik van de steenweg
te verlaten om de landweg door de velden in te slaan, hield hij voor de tweede maal
stil en trad werktuiglijk de deur van de aldaar gevestigde herberg binnen.
- 'Nen dreupel... Evenals in 't eerste kroegje wierp hij zijn muntstuk klinkend op
de toonbank en werd hij door een vrouw, die even het kaartspelen staakte, met
ontzagvolle beleefdheid bediend. De drank, ditmaal, bracht hem een warmte aan het
hart, en, in plaats van zijn leeg glas neer te zetten, keek hij strak naar de fles en zei,
na een korte aarzeling, de hand vooruitgestoken:
- Schijnkt 'em nog ne kier vul.
Zij schonk, hij ledigde zijn glas, betaalde en vertrok.
Thans was hij volop in het vlakke veld. De landweg, zeer modderig en somber, door
sloten en bomen omzoomd, liep kronkelend door de landouwen. Hier en daar een
haag, een paal, de hefboom van een boomgaard. Somtijds, wat terzijde, de vage
silhouet van een hoeve, met fijne, als het ware door de gesloten blinden barstende
streepjes licht; nu en dan, op de weinig bevolkte gehuchten, wat gejoel van viering
in de arme huisjes, wat reuk van vet en van gebak in de lucht, en steeds de kleine
kinderen, die voor de deurtjes, in de kille winteravondstilte zongen:
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't Is van avond Driekoningenavond
En 't is morgen Driekoningendag.

In het Kapelletje... Ditmaal aarzelde Cloet niet meer. Hij stapte rechtstreeks binnen
en dronk twee borrels aan de schenktafel.
- Fijnen dzjenuiver1., hè? pochte de waardin.
Hij gaf geen antwoord maar bekeek haar strak. Hij was daar slechts een klein
halfuur van Wilde meer, en het woord lag hem op de tong om iets over zijn huisgezin
te vragen. Hij deed het niet. Hij wierp tien centen op de tafel en verdween.
Het sloeg juist zeven op de kerktoren toen hij aan de eerste huizen van Wilde
kwam. Hij nam een zijpad en, langs het beekje heen, de omtrek van het ganse dorp
makend, kwam hij aan 't straatje waar hij woonde. Met zware tred stapte hij de
stronkelige, ietwat klimmende steeg op. Thans voelde hij geen kou meer. Het vuur,
dat hem eerst 't hart verwarmde, brandde nu ook in zijn hoofd en gloeide op zijn
wangen. Hij voelde zich krachtig, moedig, vastberaden; een soort van glimlach
zweefde op zijn ruw gelaat. Een ogenblik krompen zijn vuisten in elkaar en kwam
er een verwensing op zijn lippen: hij trok het huis van Rosten Tjeef, de verklikker,
de vijand voorbij. Maar die herinnering duurde niet lang, vóór 't derde deurgat van
een reeks gelijke huisjes hield hij stil, hief ruw de klink op, en was in zijn woning.
In een oogwenk stond hij in 't midden van de keuken, de blik gevestigd op zijn vrouw.
Zij zat, omringd van alle vier haar kinderen, aan tafel, voor het avondmaal. Het
licht van de lamp viel haar vlak in 't gezicht, en zij had juist, uit de grote aarden
papschotel, die midden op de tafel stond, haar eerste lepel pap geschept, toen hij van
achter 't schut te voorschijn kwam.
Zij had volstrekt niet op zijn komst gerekend. Zij leefde in de waan dat hij, volgens
zijn straf, nog wel ruim een maand in de gevangenis moest blijven. En stom, als had
zij ineens de spraak verloren, en bleek, als zou ze plotseling in onmacht
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vallen, staarde zij hem verwilderd aan, werktuiglijk de lepel in de kom leggend.
Hawel?... woarom'n zijt-e sedert drij moanden nie mier gekomen? was hij op 't
punt haar te vragen; maar plotseling, een stap naderend, keek hij haar met vervaarlijke
ogen aan. - Stoa ne kier rechte, beval hij met ruw-gebiedende stem. Een hevig rood
had de huid boven haar juksbeenderen gekleurd, en op dit onverwacht bevel, scheen
zij heel en al 't hoofd te verliezen. Zij maakte een beweging op haar stoel maar stond
niet op. De kleinen, gapend en verschrikt, staarden hun ouders roerloos aan.
- Zijt-e duef dan?... riep Cloet met nog vervaarlijker gelaat. En eensklaps, rond de
tafel gaande, kwam hij zelf naar haar toe.
Als onder een zweepslag sprong zij overeind.
- O 'n doe mij toch gien lied! kreet zij, bevend de handen uitstrekkend.
Cloet was als versteend blijven staan, het van woede fonkelend oog op haar lijf
gevestigd. Dat lijf was zwaar en rond van zwangerschap.
- Wie heet er da gedoan? vroeg hij.
Zijn stem klonk niet luid, niet onnatuurlijk, en met de hand naar haar lichaam
wijzend, was hij opnieuw een stap vooruit-getreden.
Het scheen als wilde zij iets zeggen, doch de woorden verkropten haar in de keel.
Zij slikte droog-hikkend en bleef roerloos, met een onuitsprekelijke angst op het
gelaat, haar man aanstaren.
- Ik... vroag... ou... wie... dat er da gedoan... hee, herhaalde hij luider, met een soort
van hardnekkigheid ieder woord afkappend, en, als onbewust, steeds nader komend.
Stom-hijgend, met zwarte ogen, zag zij hem nog, gedurende de tijd van een seconde
aan, en wat er toen gebeurde ging met de vlugheid en de wreedheid van een
bliksemslag.
- O gij nondemilledzju!1. schreeuwde hij eensklaps. En tegelijk, terwijl zijn stok
en pakje kletterend tegen de muur aanvlogen, kreeg ze zijn volle, zware vuist vlak
in 't gezicht,
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stortte zij huilend achterover en sprong hij vloekend en brullend, met handen en
voeten op haar.
Met de linkerhand had hij haar bij de keel gegrepen, als om haar te worgen; met
de andere, gesloten vuist sloeg hij haar gestadig, uit al zijn macht in 't gezicht, en
met de knieën, waarmee hij haar tegen de grond gedrukt hield, stampte en schokte
hij haar 't lichaam ineen, zoals de slachters doen met een gekeeld zwijn.
- Wie heet er da gedoan, nondedzju! huilde en huilde hij steeds opnieuw, met
toenemende woede. En zonder haar zelfs de tijd te laten van te antwoorden, sloeg
en sloeg hij voort, als om te doden.
Terstond was zij overvloedig begonnen te bloeden, en, zonder de minste poging
om zich te verdedigen, slaakte zij enkel, midden in de razende vermaledijdingen van
Cloet en het verwilderd angstgeschrei van de rechts en links vluchtende kinderen,
een akelig en aanhoudend gehuil, een ‘oeijoeijoeijoeijoei’ van haast onmenselijke
smart, 't onnoemelijk gekreet van het geslachte dier, dat, met zijn bloed, zijn leven
voelt heenvlieden.
Maar eensklaps vloog de deur open en Rosten Tjeef, de buur, gevolgd door drie
of vier andere mannen ijlden binnen.
- O helpt toch moeder! trekt er hem toch af! snikte smekend het oudste meisje.
- Cloet! Cloet! gilde, verwilderd, Rosten Tjeef. En, met een soort van weerzin,
doch door de anderen naar voren geduwd, vatte hij de vechter bij de arm. Noodlottige
beweging. Cloet keerde zich om, herkende zijn vijand, vloog overeind; en zijn aard
van woeste vechter kwam eensklaps met ontembaar geweld te voorschijn: hij nam
het broodmes van de tafel, zwaaide 't glinsterend in de hoogte, sprong toe, en Rosten
Tjeef stortte, met een straal dampend bloed uit de mond, op de vloer achterover.
Op dit ogenblik greep een worsteling aan de voordeur plaats. Enkele buren, bij
het gedruis van de vechtpartij aangehold, werden heftig achteruitgedreven, en twee
gendarmen, in uniform, met het geweer over de schouder, kwamen binnengestormd.
In een oogwenk hadden zij Cloet, eensklaps stom en roerloos, ontwapend, geboeid
en gevan-
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gen genomen.
- Alla! al gauw om de paster en om den dokteur en alle man uit den huize! riep,
op gebiedende toon, de oudste van de twee.
Joelend, in een getrappel van voeten, verdrongen zich de enkele nieuwsgierigen
die toch binnengeraakt waren. De kinderen huilden steeds vervaarlijk, en de moeder,
naast de haard achterovergevallen, herhaalde onophoudelijk haar akelig gegil, haar
‘oeijoeijoeijoeijoei’ van stervend dier. Twee mannen hadden Rosten Tjeef onder de
schouders opgetild. Hij was niet dood.
- Veuruit, schelm! sprak de brigadier. Cloet, tussen de twee gendarmen, werd met
geweld buitengeduwd. De brigadier hield het nog bloedend broodmes in de hand.
Met vaste, snelle tred en door een joelend gepeupel gevolgd, trokken zij naar de
dorpsgevangenis, die zich op de binnenplaats van het gemeentehuis bevond. De
zware poort stond reeds open. Dreunend werd zij achter de twee gendarmen met hun
gevangene en enkele nieuwsgierigen weer dichtgegooid. De buitengesloten menigte
liet een gejoel van opstand en, misnoegdheid horen.
Haastig, zonder een woord, openden de gendarmen de ijzeren deur, en na de deur
het hek met ijzeren staven. Zij deden de gevangene de boeien af.
- IJëlt ou zakken uit! beval de brigadier.
Cloet, gebogen en als het ware verkleind, haalde een knipmes, een tabakszak en
negen centen te voorschijn. De brigadier nam deze voorwerpen in zijn bezit en betastte
dan nog zelf de zakken van de moordenaar, die hij omkeerde. Toen ging hij weg.
Het ijzeren hek werd weer gesloten, de ijzeren deur gegrendeld, en in het somber
hok, achter de dikke, zwarte staven, bleef Cloet als een wild beest alleen.
Buiten, achter de hoge, zware poort, weerklonk opnieuw het woest, opstandelijk
gejoel van 't toegestroomde volk.
Ditmaal, en hoewel Rosten Tjeef niet dodelijk gewond was, werd Cloet tot vijf jaar
gevangeniszitting veroordeeld. En toen hij na dit tijdsverloop, evenals de laatste keer,
op een koude winteravond in zijn huis terugkwam, vond hij, naast
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zijn vrouw en kinderen, een onbekend, vijfjarig knaapje aan de avondtafel zitten: het
kind dat zij, vier maanden na zijn misdaad, op de wereld had gebracht.
Hij vroeg niet wie dat knaapje was en viel nu ook niet als een razend beest zijn
vrouw op 't lijf. Hij gaf geen antwoord op de schuwe welkomgroeten van zijn
huisgenoten en keek ook niemand aan; maar na zijn pakje boven op de
schoorsteenmantel en zijn stok in de hoek, achter het schut geplaatst te hebben, nam
hij de papschotel van tafel, ging ermee vóór de haard zitten, plaatste ze daar op zijn
knieën en begon, uitgehongerd, te eten. Hij was vergrijsd, verouderd. De vrouw en
de kinderen, roerloos en bleek, keken tersluiks, in 't flauwe schijnsel van het lampje,
naar zijn brede rug en dikke schouders; en in het doodstil, met schrik bevangen
keukentje, hoorde men enkel nog het regelmatig slurpen van zijn lippen en het geborrel
van de druppeltjes pap, die na elke schep, in de papschotel neervielen. Toen hij
gegeten had stond hij gebogen op en trok, steeds sprakeloos, in 't nachtvertrek. Toen
zijn vrouw, bevend, na een halfuur bij hem kwam, om, zoals vroeger zijn rustplaats
te delen, vloog hij plotseling overeind en gooide haar met een enkel woord weer
buiten: - Hieruit, nondedzju!
En zo, van stonden af, richtte hij opnieuw zijn leven in. Hij at, hij sliep alleen.
Nooit sprak hij met iemand van zijn huisgezin, en gans de dag, te fier om te gaan
bedelen of te stelen, wrocht hij met de hardnekkigheid van een wroetdier op zijn
land, waaraan hij alleen het bestaan wilde verschuldigd zijn.
Deze onverwachte, vreemde handelwijs had weldra op zijn vrouw diepe indruk
gemaakt. Slordig en soms aan de drank verslaafd, had zij reeds, in de graad van
zedelijke daling, tot welke zij geraakt was, tevens de verzuiming van haar plichten
en zijn vreselijke wraak vergeten; en, hoewel ze stellig, bij zijn terugkomst, nieuwe
mishandelingen verwachtte, toch hoopte ze, dat men, door elkaar goed te verstaan,
nog in vrede zou kunnen leven. Cloets kalme, maar onoverwinbare hardnekkigheid,
had spoedig deze hoop verijdeld, en zulke toestand, onheilspellender voor haar dan
de losbarsting van zijn woede, deed haar in bestendige onrust verkeren. Beurtelings,
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maar tevergeefs, had zij het mogelijke tot verzoening aangewend. Noch het door de
kinderen ergens gebedeld vlees bij het zo mager dagelijks eten, noch de liters bier
en jenever 's avonds, noch de steeds welgevulde tabakspot, niets had de oude vechter
uit zijn staat van sombere teruggetrokkenheid kunnen doen komen. Vrouw Cloet
begreep tenslotte dat alles vruchteloos zou blijven, en van lieverlede verhaalde haar
schrik, in haat veranderd, zich op de aanhoudende oorzaak van de onenigheid, op
Julken, het schuldeloze kind der zonde, dat ze reeds niet lijden kon.
Heel plotseling en onverwacht barstte 't op een avond los. Vrouw Cloet en haar
kleinen gebruikten 't avondmaal aan de gemeenschappelijke tafel; Cloet, somber en
afgetrokken, zat, als naar gewoonte, eenzaam in de hoek van de haard. Sinds enige
ogenblikken bekeek vrouw Cloet haar jongste kind met bars gelaat. Haar wangen
blaakten, een kwaadaardige vlam schitterde in haar strakke ogen; zij had gedronken.
En eensklaps, zonder reden in woede losbarstend, sloeg zij heftig met de vuist op
tafel.
- Wilde verdome ophauen van azue in de pap te zieveren! schreeuwde ze de kleine
dreigend toe.
Verschrikt sprongen alle kinderen op en staakten zij het eten. Niemand had iets
misdaan en de onthutste verwondering van 't jongste knaapje was zó groot, dat het
onschuldig naar de anderen keek om te zien wie er beknord werd. Cloet, in zijn hoek,
had nauwelijks eens opgekeken en was weer aan 't eten gegaan; doch die blik was
aan zijn vrouw niet ontgaan en zij meende er een zwijgende goedkeuring in te lezen.
Er was een ogenblik volkomen en benauwde stilte.
- Komt alhier, sakerdzju, riep zij eensklaps tot de kleine. Als versteend bleef Julken
zitten. Roerloos van angst zagen de anderen toe. En in de doodse stilte van het
keukentje hoorde men niets meer dan het luider wordend tikketak van de klok en het
slurpen van Cloets lippen in de houten lepel. - Wilde verdome komen! gilde zij half
opstaand.
Een beweging op zijn stoeltje, 't geluid van kleine klompjes op de vloer, en 't
kwam, het stond vóór haar.
- Doar, Goddome!
En zij gaf hem een oorveeg, volop in 't magere gezichtje.
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Het knaapje begon niet onmiddellijk te huilen; het viel, half achterover, zijlings tegen
de tafel aan, en bekeek, verdedigingshalve de handjes uitstrekkend, met een
uitdrukking van onuitsprekelijke schrik, zijn moeder. Het scheen haast niet te
begrijpen wat met hem gebeurde, en eerst op een nieuw, dreigend gebaar van vrouw
Cloet vluchtte het vervaarlijk gillend weg, en ging zich, bevend en snikkend, in de
verste hoek van 't keukentje verschuilen. De andere kinderen, stom van angst, zagen
steeds roerloos en met wijd opengesperde ogen toe, terwijl Cloet, gebogen in de
hoek, met nog toenemende onverschilligheid zijn afzonderlijke papkom ledigde.
Tot nog toe had 't arme kleintje, weliswaar zonder moederlijke liefkozingen, maar
ook zonder erge mishandelingen, haast gelukkig geleefd. Het was een bleek,
blondharig knaapje, met lichtblauwe oogjes en schier onafgetekende wenkbrauwen,
volkomen verschillend van Cloets andere kinderen, die kersrood van wangen en
gitzwart van haren waren. Langzaam, moeilijk, was het opgegroeid. Op tweejarige
leeftijd wist men nog niet of het alleen zou kunnen lopen. 't Was wel, in uiterlijk
opzicht, 't verworpelingje van de natuur, het kind der zonde, zoals men zich deze
soms voorstelt; en de dorpelingen, steeds bereid om bijnamen te geven, hadden hem
met een woord dat dáár, te Wilde, al de overige van die aard omvat, herdoopt: zij
noemden hem de ‘biezenstekker’, dat wilde zeggen het arm, misvormd en achterlijke
kind van een onbekende vader.
Bij de dieren, als zo een mismaaksel voorkomt, wordt dit gewoonlijk, in plaats
van verdedigd, door de kloekere individu's van 't ras mishandeld en verdrukt.
Hetzelfde had hier met het kleintje plaats. De moeder, meer en meer aan drank
verslaafd, en door de onverschillige, medeplichtige houding van Cloet aangemoedigd,
werd alle dagen bozer en onmenselijker; de oudere broers en zusters, natuurlijk wreed
van aard zoals bijna alle onbeschaafde kinderen, vonden in 't voorbeeld van hun
ouders een al te gunstige gelegenheid om hun broertje onophoudelijk en ongestraft
te tergen. Op korte tijd werd 't leven er een hel voor 't knaapje. Eerst mocht hij met
de anderen aan tafel niet meer zitten. ‘De zwijnen eten na
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de mensen’, zei vrouw Cloet. En hij kreeg, alleen, de slechte, koude overschotten.
Zijn klederen hingen in flarden; zij werden niet vernieuwd. De broers en zusters
gingen naar school en kregen 's zondags centen, hij niet; en op zekere morgen duwde
zijn moeder hem een korfje in de hand en zei:
- Goat en verdient ouë kost, 'k 'n wille gien luioards mier kwieken. Hij was toen
vijf jaar oud.
Hij wist zelfs niet, het arme kleintje, hoe hij doen moest om te bedelen. Hij dwaalde
de ganse dag rond in het veld, en 's avonds, uitgehongerd, kwam hij met enkele,
ergens uitgetrokken worteltjes en rap en thuis.
- Wátte! es da alles wa da ge gekregen hèt! riep de ontaarde moeder woedend. En
een wortel bij het groen grijpend, sloeg zij hem die vloekend in 't gezicht.
Hij leerde schooien; hij leerde langs de straten van het dorp, met zijn korfje aan
de arm, van huis tot huis rondgaan. In 't begin kreeg hij weinig. Hij was te klein om
bij de bel te komen, hij klopte zachtjes, met de vuistjes, op de zware deuren.
- Wa wilde, ventje?
... - Ha 'k en weet-e 'k ik niet... Hij stond en draalde.
- 'Nen boterham?
- Joa.
- Hoe hiet-e gij?
- Julken.
- Julken wie?.
Hij gaf geen antwoord.
- Julken Cloet?
- Nien, nien.
- Hoe dan?
- Julken Biezenstekker.
Men had hem zo zijn bijnaam leren zeggen, en toen hij de dorpelingen 't laag
vermaak gegeven had die door hemzelf te horen uitspreken, kreeg hij zijn boterham.
Cloet, intussen, veranderde van houding noch gedragslijn, bleef steeds de ruwe,
eenzelvige bruut, de vijand en de schrik van zijn gezin. Vruchteloos had zijn vrouw
opnieuw beproefd hem te doen spreken. Halsstarrig in zijn dreigend
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pruilen verdiept gaf hij geen antwoord, scheen zich niets van zijn gezin meer aan te
trekken, liet voelen of hij daar enkel nog was om te eten en te slapen. En werkelijk,
men zag hem anders niet dan gebogen over zijn schotel, in de hoek van de haard,
met de rug naar de anderen. Die stelselmatige handelwijs bracht zijn vrouw tot
wanhoop. Na hem tot een zeker punt met haar verzoend te hebben, voelde zij zich
eensklaps door een onbekende hinderpaal gedwarsboomd, en in haar ergernis
vermengde zich van lieverlede een soort van hartstocht, van weerbegeerte naar die
man, die zij bemind had en bedrogen. Toen verergerde nog 't lijden van het kleintje.
Zij voelde, ondanks alles, dat deze vervolgingen aan Cloet behaagden, dat zij daardoor
als 't ware nader tot hem kwam; en telkens, na elke nieuwe mishandeling, zag zij de
ruwe vechter in de ogen, om op zijn gezicht de goedkeuring en 't ogenblik van de
verzoening te bespieden. Nutteloze pogingen. Cloet, steeds onveranderlijk, bleef, als
een veeleisend afgod zitten in de hoek van de haard, scheen te horen, noch te zien,
maar woonde onverschillig alles bij, alsof hij naar iets wachtte.
Midden in zijn ellende, toch, had Julken nu een vriend gevonden, die hem hielp
en liefhad: Rosten Tjeef, de buurman, de vijand van Cloet.
Hij woonde - weduwnaar met drie kinderen - aan de bocht van 't steegje, in een
klein huisje dat alleen stond; en soms, op 't uur van middag en van avondmaal, als
het verdrukte knaapje daar voorbijgedrenteld kwam, riep hij het heimlijk binnen.
Het was een groot, kloek man met geelros haar, vol gele sproeten in 't gezicht en
grote, blauwe, glimlachende ogen. Vroeger, terwijl Cloet in de gevangenis zat, en
hij zelf nauwelijks genezen was van zijn messteek, kwam hij soms, 's avonds, in het
huis van Julkens moeder. Sinds Cloets terugkomst was hij weggebleven.
Julken vond daar de zorgen en de liefde die hem thuis zozeer ontbraken. Hij kreeg
er goed, warm eten, en ook al enige centen soms, 's zondags. De kinderen deden hem
geen kwaad, en Rosten Tjeef, die hem vaak liefkozend op zijn knieën nam, zei dat
hij hem ‘voader’ mocht heten, zoals de anderen. Dit alles gebeurde met grote
omzichtigheid, om de argwaan van de Cloets, de vijanden, niet op te wekken.
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Op zekere avond zat Julken in de verste en somberste hoek van 't keukentje naast
Siesken op de vloer. Siesken, dat was het glad, zwart hondje, met zijn wakkere oogjes
en zijn krulstaartje, onlangs door Jan, Cloets oudste zoon, van een boerenhof
meegebracht. Beiden, hond en knaap, kenden en beminden reeds elkaar, en die avond
had Julken heimelijk een van Rosten Tjeef gekregen vijfcentstuk te voorschijn
gehaald, en vermaakte zich in volle stilte, in volle eenzaamheid, met het hondje
ernaar te doen happen en springen. Vrouw Cloet, met haar eten bezig, gaf voor het
ogenblik geen aandacht op de kleine; Cloet en de andere kinderen waren nog niet
thuis. Maar eensklaps gaat de voordeur open, en Cloet, de spade op de schouder,
stapt lomp binnen. Julken hield juist het vijfcentstuk omhoog, en, door de komst van
Cloet, die hem steeds een geheime schrik inboezemde, verstrooid, verloor hij, niet
langer dan een seconde, Siesken uit het oog. Noodlottig ogenblik. Siesken, dievevlug,
knapte 't muntstuk in zijn bek, liet het klinkend op de vloer neervallen, sprong er
weer op af, met zijn beide uitgestrekte voorpootjes. Cloet en zijn vrouw, alle twee,
keken om.
- Wa es dátte? vroeg de laatste, op hatende toon. En plotseling toesnellend, raapte
zij 't vijfcentstuk op. - Van wie hèt-e da gekregen?
Julken wist dat hij dit zorgvuldig verzwijgen moest. Rosten Tjeef herhaalde 't hem
elke dag, en zonder bepaald te begrijpen waarom, voelde hij er ook wel de
noodzakelijkheid van. Tot nog toe had hij zich nooit verraden, maar op dat ogenblik,
ontsteld door die dreigend-hatende, op hem gevestigde blikken, keek hij onthutst en
bevend op, werd bleek, vergat 't verbod en zei, vol bange naïeveteit:
- Van voader...
Vrouw Cloet, verbaasd en niet begrijpend, staarde haar echtgenoot aan. Cloet,
bewegingloos, met de spade op de schouder, keek naar Julken.
- Van wie, zegde? vroeg zij opnieuw, met ruwe stem.
Julken, meer en meer onthutst en te weinig behendig om nog zijn eerste gezegde
te verbeteren, opende wijd zijn blauwe oogjes en antwoordde, alleen de woorden
wijzigend:
- Van Rosten Tjeef...
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De moeder, als had zij een slag in 't gezicht gekregen, sprong achteruit, en Cloet, 't
gelaat veranderd, schoot toe.
- Van wie? vroeg hij op zijn beurt, eensklaps zijn maandenlang stilzwijgen brekend.
- Van Rosten Tjeef, hernam de kleine bevend.
Cloet, als versteend, staarde meer en meer de kleine aan, bekeek zijn haar, zijn
ogen, scheen één voor één, met klimmende ontsteltenis de trekken van zijn
aangezichtje te ontleden. Een ogenblik benauwde stilte heerste. De moeder doodsbleek
tegen de muur achteruitgedeinsd, met van schrik wijd uitgezette ogen, hield de beide
vuisten op haar mond gedrukt.
En plotseling keerde Cloet zich tot haar om.
- Wiens kind es dat? vroeg hij.
Zij gaf geen antwoord, maar nog bleker, met nog wijder uitgepuilde ogen, deinsde
zij voortdurend zijlings achteruit. - Wiens... kind... es... dat? raasde hij dof, met op
elkaar geklemde tanden ieder woord afkappend, en met zijn rechterhand, die vrij
was, ruw haar vuisten van vóór haar mond wegtrekkend.
Zij verroerde zich niet, sprak geen woord, als met stomheid geslagen.
- Wiens kind es dat, nondedzju! brulde hij, haar eensklaps, als waanzinnig, bij de
keel grijpend en haar ruw tegen de muur duwend.
- Rosten Tjeefs...
Hij had haar 't woord om zo te zeggen uit de keel geduwd, het was haar ontsnapt,
werktuiglijk, instinctmatig, om onder zijn klauw niet te stikken.
Hij liet los en keek haar aan, verbaasd, verstomd, moedwillig ongelovig bij 't
aanhoren van die bekentenis die hij geprovoceerd had en waarvan hij de slag
verwachtte. En plotseling, zonder een woord, gooide hij zijn spade rinkelend op de
vloer en sprong hij haar, als een wild beest, op 't lijf.
Ditmaal zou het op leven en dood zijn. Zij was, langs de muur, zijdelings
achterovergevallen, dwars over een stoel, die krakend achteruitvloog. Thans sloeg
hij niet, hij kneep en duwde. Bij de keel, bij de boezem, in de lendenen, greep hij het
vlees met volle, ruwe poten vast, en trok, en duwde en
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stootte, als om haar van elkaar te scheuren. En opnieuw wendde zij niet de minste
poging tot verdediging aan; opnieuw uitte zij enkel, in 't midden der vermaledijdingen
van Cloet en het afgrijselijk geschreeuw van Julken, niets dan haar haast onmenselijk
gehuil, haar ‘oeijoeijoeijoeijoeij’ van stervend dier, waarin zich, af en toe, onder het
vlijmende van de pijn, oorverscheurend scherpe kreten mengden. Eensklaps sprong
Cloet, aan het toppunt der woede gestegen, overeind en vatte zijn spade in de hand.
Hij ging zijn vrouw vermoorden. Reeds hield hij 't wapen in de beide handen
opgeheven, reeds raakte 't koudblinkend staal haar keel, toen een vervaarlijk visioen:
de herinnering aan zijn vijf jongste jaren van folteringen in de gevangenis, hem als
een nachtmerrie vóór de geest kwam spoken en met bovennatuurlijke kracht zijn arm
weerhield. Vloekend gooide hij de spade ver weg, vloekend wrong hij zijn vrouw
een laatste maal de keel toe, sprong naar de deur, rukte die open en verdween.
Acht dagen bleef hij weg, acht dagen gedurende welke niemand hem zag, noch van
hem hoorde spreken. En toen hij na dit tijdverloop terugkwam, ging hij weer naar
zijn hoek, zette er zich, zonder een woord, gelijk een dier, te eten, en weer begon 't
zelfde akelig leven als van vroeger. De weken, de maanden verliepen. Een
benauwende drukking, een gevoel van diepe haat en van onenigheid hing over 't
huisgezin. 's Nachts na het vreselijk toneel dat hij had bijgewoond was Julken in
stuipen gevallen, en sinds die tijd, verzwakt en ziek, verliet hij 't huis niet meer. Hij
was om zo te zeggen doorschijnend van magerte geworden, hij at bijna niets meer,
en van tijd tot tijd kreeg hij zijn kwaal terug. Het waren vreselijke aanvallen, die hem
ineens overweldigden, en te midden waarvan hij soms schreiend opsprong, en
verwilderd, met bevende handjes, met draaiende oogjes, met vervaarlijk gewrongen
gezichtje vóór zijn ouders of zijn broertjes stond, hen smekend hem toch zozeer niet
te mishandelen, hem toch niet te doden. Maar zijn hartscheurend smeken werd zelfs
niet aangehoord en toen de crisis over was viel hij weer, dieper dan ooit, in zijn staat
van wanhopige verlatenheid.
Alsdan, in dat gefolterd hartje, groeide van lieverlede een
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uiterste hartstocht, een laatste genegenheid op, waarin zich al zijn
tederheidsvermogens verzamelden: zijn liefde voor Siesken, het zwart, glad Siesken
met zijn krulstaartje, dat nu de gewone en trouwe gezel van zijn ellendig leventje
geworden was. Uren lang zat hij stil, doodstil in de somberste hoek van 't keukentje,
met 't hondje in zijn armen. Hij sprak, hij fluisterde er tegen; Siesken was hem als
een jonger broertje, dat onder zijn bescherming stond. Siesken had het koud, het
moest verwarmd worden; Siesken had honger, het zou te eten krijgen; Siesken had
slaap, hij zou het te slapen leggen. En sussend en kussend streelde en wiegde Julken
het hondje, tot hij onder het al te vlijmend contrast met zijn eigen lot in stille tranen
smolt.
Die toestand in het huisgezin kon echter zo niet blijven duren. Aan alles, tot in de
geringste dingen voelde men voortdurend dat de spanning tot het toppunt was
gestegen, dat er een verandering, een einde aan moest komen.
Sinds een paar dagen was vrouw Cloet gans zonderling, gans anders als gewoonlijk.
Zij ook at haast niets meer. Een aanhoudende koorts, door drank en gejaagdheid
veroorzaakt, deed haar wangen gloeien, en, vreemdst van al, sinds twee dagen had
zij Julken niet meer mishandeld, hem geen enkel hatend woord meer toegesnauwd.
Zelfs die avond had zij hem om zes uur een lekker, warm bord pap doen eten en hem
daarna te slapen gelegd. Cloet en de overige kinderen waren nog niet thuis.
Vrouw Cloet, alleen in de keuken, ging naar de eetkast, haalde er vlug een
verborgen fles uit te voorschijn, ontkurkte die en dronk. Even bleef zij roerloos en
als 't ware duizelig midden in de keuken staan. Dan ging ze langzaam, doodstil en
langzaam naar de voordeur, waarvan ze de grendel toeschoof. Enkele ogenblikken
gewacht, nog eens even geluisterd, nog eens aan de hals van de fles gedronken,
dezelfde weer weggezet, en zacht, op haar kousen, duwde zij de deur van 't
nachtvertrekje open.
Dit was een zeer klein kamertje, nog lager gebalkt, nog somberder en akeliger dan
het keukentje. Er was maar één klein venstertje, van buiten toegeblind; drie bedden,
laag en breed,
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maar kort, vervulden bijna heel de ruimte, en, op de onderste trede van de korte,
steile trap, die naar de zolder klom, stond een klein, half uitgedraaid nachtlampje,
waarvan het vale, van beneden komend schijnsel, al die droevige dingen beschemerde.
Vrouw Cloet nam 't lichtje in de hand en tilde het omhoog. Zich met de linkerhand
aan de trap vasthoudend, boog zij het lichaam sterk voorover. De vale gloed verlichtte
haar ontsteld gelaat, en tevens in het naaste bed, het uitgemergeld, ingesluimerd
gezichtje van Julken. Zij zette 't lampje hoger op de trap en kwam twee stappen nader.
Thans stond zij in 't smal gangetje tussen de twee eerste bedden. Opnieuw bleef zij
even luisteren, roerloos, hijgend, met vurige wangen en verwilderd uitgezette ogen.
Alles bleef stil, hij sliep steeds voort, het bleek, ontvleesde hoofdje opzij gezakt,
met een gejaagd en flauw, ternauwernood hoorbaar ademzuchten door zijn witte
lipjes. De handjes lagen boven op de deken, en heel het lijfje was zó mager, dat het
nog nauwelijks, midden in het brede bed, een kleine hoogte vormde.
Langzaam, de handen achter de rug en 't oog halsstarrig op de knaap gevestigd,
had vrouw Cloet het dek van 't tweede bed tot zich getrokken. Zij tilde 't omhoog en
spreidde 't zachtjes, met eindeloze voorzorgen, als om de kleine warmer toe te dekken,
boven dit wat reeds zijn tenger lichaampje bedekte, uit. Zij hield haar adem in, en
haar aangezicht was plotseling lijkbleek geworden. Enkel de huid boven de
juksbeenderen bleef roodgloeierig en de ogen blonken met een ongewone, vervaarlijke
glans. Aan de handjes gekomen trok zij de dekens weer hoger, keek even schichtig
om, kwam een laatste stap nader..., en eensklaps, pijlsnel, viel de deken boven 't
hoofdje en zijzelf boven op de deken...
Neen, zij had niet met voorbedachten rade een kindermoord beraamd; maar die
onverjaagbare gedachte dat Julken ziek en flauw was, dat een tikje, een niets hem
zonder pijn noch worsteling zou doen verdwijnen en dat ze dan weer rust zou hebben,
die gedachte had haar dagen en nachten achtervolgd, en werktuiglijk, zonder haast
te weten wat zij deed, was zij te werk gegaan, had zij eens ‘geprobeerd’. Maar op
dat ogen-
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blik, toen zij, in al haar verwachtingen bedrogen, eensklaps onder 't dek het half
gestikte knaapje met de uiterste kracht van de strijd om 't leven voelde spartelen en
worstelen, toen sprong zij verwilderd weer op, en liet, een kreet van afschuw slakend,
alles los.
Verbaasd, alleen snakkend naar adem en niet begrijpend wat er met hem omging,
had Julken het dek weggeworpen en staarde hij verschrikt zijn moeder aan. En eerst
na ettelijke ogenblikken, kreeg hij als 't ware een onduidelijke gissing van 't gevaar
dat hem bedreigd had. Zijn gezichtje betrok, hij sprong overeind, kroop schreiend
uit zijn bed, en kwam, hoe langer hoe meer verschrikt, achter zijn moeder in de
keuken. Siesken, ontwaakt, sprong onmiddellijk op hem toe en kroop in zijn armen.
Vrouw Cloet, middelerwijl, was machteloos-hijgend op een stoel ineengezakt en
staarde met zwart-fonkelende ogen Julken aan. Een wilde woede bruiste in haar op;
blijkbaar worstelde zij razend tegen de zwakheid die haar overviel; en plotseling
door de behoefte van iets te verdelgen overweldigd, sprong zij als een tijgerin op
Julken, rukte hem 't hondje uit de armen, sloeg het vloekend met de kop tegen de
muur, gooide 't neer en verpletterde 't op de vloer onder haar voeten. Zinneloos van
smart en schrik, met een kreet waarvan niets de wanhoop kan weergeven, was Julken
toegesneld en had zijn huilend lievelingetje in de armen opgenomen. Zijn geschreeuw,
zijn gebaren, de gefolterde uitdrukking van zijn gezichtje waren zó vervaarlijk, dat
de ontaarde moeder zelf, als bang, achteruitweek.
- Ho, ho, mijn Siesken! Och Hiere toch mijn oarm Siesken! mijn Siesken! mijn
Siesken! kermde hij. Tranen rolden overvloedig langs zijn magere wangetjes,
snikkende zuchten verkropten in zijn keeltje, als ware zijn mondje te klein geweest
om ze alle te uiten. Hij was midden op de vloer op de knieën gevallen, met het steeds
huilend, bloedend, stervend hondje in zijn armen. En hij kronkelde zich, hij legde
zijn hoofdje op de vloer, hij strekte de armpjes uit, hij overkuste, overstreelde,
overweende in een uitbarsting van onbeschrijflijke wanhoop zijn ellendig makkertje,
onophoudend, met hartbrekend gesteun herhalend:
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- Ho, ho, mijn Siesken! Och Hiere toch mijn oarm Siesken! Cloet, de andere kinderen
kwamen binnen. Een nieuw gehuil van smart steeg op toen deze laatsten 't hondje
zagen, en Cloet, zelf verontwaardigd, scheen op 't punt zijn vrouw op 't lijf te springen.
Somber en hijgend, met brandende wangen en zwarte ogen, was deze in de verste
hoek van de keuken achteruitgedrongen. Siesken, een weinig gesust, werd in zijn
mandje neergelegd. Een van de pootjes was gebroken, het bloedde uit zijn bekje, en
zijn buikje was gezwollen. Het huilde niet meer, het kermde nog in stilte, met
uitgedoofde oogjes en rillingen over de huid, gelijk een mens.
Het leefde nog drie dagen, gedurende welke Julken hem geen ogenblik verliet; en
toen vrouw Cloet de vierde morgen ontwaakte, vond zij, in het keukentje, bij de
haard, Siesken dood en Julken in bezwijming naast elkander liggen.
Siesken werd in de mestput geworpen; Julken in zijn bed gebracht. En, zonderling
toeval, als men het jongetje uitgekleed had, zag men dat het met een dik gezwollen
buikje lag, juist als had Siesken hem bij 't sterven zijn kwaal overgedaan. Enige dagen
verliepen; Julken beterde niet. Een hevige koorts had hem aangetast en hij ijlde. De
dokter, de kosteloze armendokter werd geroepen. Rust en voedsel, beval hij; veel
voedsel: bouillon, wijn, eieren. Hij sprak alsof die dingen maar te nemen waren. Ook
de pastoor kwam. Het knaapje had een flesje medicijn gekregen en was een weinig
beter. De pastoor gaf hem een ‘zantje’1. en sprak hem van de hemel.
- Zal ik doar mijn Siesken zien, menier de paster? vroeg eensklaps Julken. En toen
de geestelijke, met de zin van 's knaapjes vraag bekend gemaakt, hem zei dat de
hemel niet voor honden, maar voor engeltjes geschapen was, keerde Julken zich, als
moede, naar de muur en deed zijn oogjes toe.
Op bevel van de priester toch werd Zulmatje, Cloets jongste meisje, gelast Julken
gezelschap te houden en zorg van hem te nemen. Het was een tamelijk braaf meisje,
zachter van aard dan Cloets andere kinderen, en weldra waren zij en Julken goede
vrienden. Sinds 's knaapjes ziekte, overigens, en vooral
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sinds de pastoor, die de echtgenoten tot verzoening wilde brengen, daar bijna dagelijks
kwam, scheen er meer vrede, meer eenheid in 't gezin de heersen.
Julken, in het brede bed, lag met de oogjes open. Het meisje, aan zijn sponde, breide.
- Zulmatje, hau ne kier op mee breien.
Het meisje staakte.
- Wa hee menier de paster nou gezeid, Zulmatje?
- Hij hee gezeid dat hij wel hoopt as da ge zilt genezen en as ge stirft da ge zilt in
den hemel zijn.
- Heet hij van Siesken nie gesproken?
- Nien hij.
Een ogenblikje stilte. Het kind, strak naar de balken van de zoldering starend,
scheen over iets te peinzen. Dan vroeg hij weer:
- Zulmatje, doe ne kier de soarzen1. wig.
Het meisje gehoorzaamde, en starend bekeek Julken nu zijn uitgemergeld lichaam.
Aan de armpjes, aan de beentjes was bijna geen ziertje vlees meer. Men kon de ribben
tellen, en de gewrichtsverbindingen leken op knokkels en builen; alleen het buikje
bleef rond en dik, van dag tot dag meer opgezwollen. Dan sprak het jongetje heel
stil en triestig, met zachte, doffe oogjes.
- Zulmatje, 'k zoe zue geiren voader nog 'ne kier zien.
- Joa moar Julken, voader 'n es nie thuis, hij es op den ‘travaux’. Zij bedoelde
Cloet, sinds een paar weken in de aardwerken. Doch 't knaapje schudde zijn hoofd:
- Ouë voader 'n es de mijnen nie, Zulmatje. Mijne voader weunt in de stroate en
es wel thuis, moar hij 'n mag hier nie komen.
En dan zwegen zij alle twee, in hun schuldeloosheid overdenkend hoe het kwam
dat zij een zelfde moeder en verschillende vaders hadden.
De nacht was vroeg gevallen. Het had de ganse dag ge-
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sneeuwd en van vóór vijf uur waren in het dorp de straatlantarens aangestoken.
Vrouw Cloet was heel alleen in haar keuken. De kinderen hadden vroeg
geavondmaald en waren gaan slapen; zelfs Julken, die de ganse dag gewoeld had,
was met de avond stil geworden en sluimerde nu ook. Zij was daar even nog gaan
zien.
Vrouw Cloet, heen en weer lopend in de keuken, maakte 't eten voor haar man
klaar. Heden juist was het werk aan de sluizen van Lauwegem voltooid en kwam hij
thuis. Het zou een lekker maal zijn: vers gekookte aardappelen met varkensvlees,
zijn lievelingsgerecht. Het was de pastoor die het haar zo had aangeraden. Hij had
met Cloet gesproken, en deze, hoewel weinig tot verzoening gestemd, had niet bepaald
alle gedachte van toenadering van de hand gewezen. Hij was nu ongeveer drie
maanden weg; die avond van de terugkomst was een goed gekozen ogenblik.
Zij kwam tot bij de haard en hief, buigend, het deksel van de kokende ketel op.
Met een korte, ijzeren vork prikte zij er twee, driemaal in, om te zien of de aardappelen
nog niet gaar waren. En weer zich oprichtend wende zij luisterend het hoofd om,
naar de ingangdeur. Een dof gejoel en voetengetrappel in de sneeuw, greep dáár voor
de drempel plaats; en eensklaps, terwijl ze naar de deur ging om die te openen,
weerklonk een fijn, slepend gezang van kinderstemmen:
't Is van avond Driekoningenavond,
En 't is morgen Driekoningendag.

Verwonderd bleef zij stilstaan. 't Was inderdaad Driekoningenavond, en terstond
herinnerde zij zich een dergelijke avond, zes jaar geleden nu, als Cloet, as uit de
gevangenis gekomen, haar bijna vermoord had. Tans zou het heel anders zijn. Dat
lied klonk nu wel meer als een zang van verzoening, van verlossing in haar oor. Zij
luisterde er tot 't einde toe glimlachend naar, en dan, de voordeur openend, reikte zij
aan een van de zangertjes, een mooi, twaalfjarig meisje met diepe, zwarte ogen, een
cent toe.
Glimlachend kwam zij weer in de keuken. Maar, op het
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ogenblik van nog eens 't deksel van de ketel op te tillen, kwam het haar voor als
hoorde zij een zwak en vreemd geluid in 't nachtvertrekje. Had het liedje wellicht
een van de kinderen ontwaakt? 't Was niet te hopen, want zij moest met vader alleen
zijn.
Stil, op haar kousen, duwde zij 't deurtje open. Neen,... neen, alles was er rustig:
Jan en Pol lagen te snurken, Marie en Zulma sliepen met hun gezichtjes naast elkaar;
en eenzaam in zijn brede bed lag Julken, die de ganse dag gewoeld had, ook kalm
en onbeweeglijk. Vrouw Cloet draaide 't nauwelijks brandend lampje nog wat lager,
week achteruit en trok het deurtje toe. Zij was ternauwernood in de keuken weer of
een nieuw gejoel greep aan de voordeur plaats, en 't zelfde fijn, slepend gezang
weergalmde:
't Is van avond Driekoningenavond,
En 't is morgen Driekoningendag.

En nogmaals bleef zij, als begoocheld, luisteren, en gaf, na 't einde van 't liedje, aan
de zangertjes een cent.
Thans waren de aardappelen gaar. Zij nam de ketel van boven de haard weg en
ging er, in het achterhuis, het water afgieten. In 't keukentje teruggekeerd hing zij
hem nog een poosje boven 't vuur, het oog erop gevestigd. En, wijl ze daar
onbeweeglijk te wachten stond, wendde zij nog eens, met een soort van angst, het
hoofd naar 't slaapkamertje om. Had daar opnieuw geen vreemd geluid weerklonken?
Waren de kinderen dan tóch wakker? Zij nam voorgoed de ketel van het vuur, plaatste
die op de hete as, en ging nog eens in 't kamertje. Het lampje, waarvan zij de pit
ietwat opdraaide, verlichtte spookachtig haar verbleekte gelaatstrekken. Zij keek
naar Jan en Pol; zij sliepen. Zij keek naar Zulma en Marie; zij sliepen ook. Dan
wendde zij zich om tot Julken. Hij lag, steeds rustig na die dag van grote woeling,
als verzonken in het lage, brede bed. Het hoofdje was van 't hoofdkussen gegleden;
de handjes, als om zich te verweren, hielden de deken vast, en 't mondje, dat halfopen
hing, scheen iets te willen zeggen, iets te vragen.
Vrouw Cloet, gebogen kijkend, kwam nader met het lampje.
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- Sloapt-e? vroeg ze stil en als het ware onwillekeurig. En vlug, aan een vreemde
ingeving gehoorzamend, greep zij een der handjes vast.
Verbaasd, verschrikt, deinsde zij achteruit. En plotseling terugkomend, legde zij
haar hand op 't voorhoofdje. Haar ogen gingen wijd open, een doodse bleekheid
overdekte haar gelaat, en één enkel, in haar keel verkroppend woord ontsnapte haar:
- Dued...!
Zij had de tijd niet aan haar gevoelens lucht te geven. Iemand had op de voordeur
geklopt en toen ze die geopend had, stond Cloet vóór haar.
- Hij es dued! herhaalde zij werktuiglijk, terwijl haar man binnenstapte.
Cloet, onthutst, staarde haar even roerloos aan.
- Wie es 't er dued? vroeg hij eindelijk, als 't ware met weerzin.
Sprakeloos, haar ogen in de zijne, wees zij met de hand naar 't kamertje. Cloet,
bewegingloos, volgde met de blik de aangeduide richting. En na een ogenblik somber
nadenken, gedurende hetwelk 't besef van de gebeurtenis tot zijn geest van bruut
doordrong, zette hij zijn spade in de hoek van 't schut en keek schuins, met begerige
ogen, naar de dampende aardappels.
Zijn vrouw, verbaasd bij zulke diepe onverschilligheid, staarde hem wachtend
aan. Maar ziende dat hij naar de haard ging om zich zelf van eten te bedienen, haastte
zij zich voor en diste hem zijn maaltijd op.
Er ontstond een lange stilte. Cloet had zich aan tafel gezet en was begonnen te
eten. Het oog strak op zijn bord gevestigd, at hij onverpoosd, met volle mond, gelijk
een uitgehongerd dier. Hij scheen de tegenwoordigheid van zijn vrouw zelfs niet op
te merken, hij haalde krachtig adem door de neusgaten, en telkens wanneer hij iets
nodig had: wat roggebrood, een mes, een lepel saus, keek hij herhaaldelijk en schuins
naar de verlangde voorwerpen, vooraleer die te nemen. Bevend, roerloos, sprakeloos
stond zijn vrouw aan de overzijde van de tafel.
‘Gij, de eerste, zult hem aanspreken en u niet laten ontmoedi-
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gen indien hij uw poging tot verzoening niet dadelijk beantwoordt’ had de pastoor
haar bevolen. En angstig, tevens met de gedachte aan het dode kind en de begeerte
tot verzoening bezig, wachtte zij naar een gunstig ogenblik om het gesprek weer aan
te knopen. Maar dit ogenblik kwam niet, en, door haar gevoelens overweldigd, kon
zij niet langer het stilzwijgen uitstaan.
- Me zillen hem toch moeten afleggen, niewoar? vroeg ze schuchter, met
dof-trillende stem, naar 't slaapvertrekje wijzend.
Hij mompelde iets dat zij niet kon verstaan, en maakte, zonder het eten te staken,
een beweging met de schouders, alsof het hem niet aanging.
Onthutst, verschrikt, zonder haar vraag te durven herhalen, staarde zij hem aan.
En na een ogenblik, in haar vrees van hem mishaagd te hebben aan 't gesprek een
andere wending gevend:
- Menier de paster hee hier gisteren geweest, en hij hee gezeid dat hij ou wirk kan
geen in zijnen hof,1. as g' anders nie te doen 'n hèt.
Opnieuw knikte hij met het hoofd en bromde iets binnensmonds, steeds etend en
de blik halsstarrig op zijn bord gevestigd. En, in de drukkende stilte die nu weer
heerste ontstond er voor de derde maal een dof gemurmel aan de voordeur, zodra
gevolgd van 't slepend, steeds herhaalde liedje:
't Is van avond Driekoningenavond
En 't is morgen Driekoningendag.

Noch hij, noch zij keken op, spraken geen woord. Alleen Cloet, steeds etend, loerde
sinds een poos rechts en links over de tafel, alsof hij naar iets zocht. En eensklaps
zelf de stilte brekend vroeg hij, doch zonder haar aan te kijken:
- Hèt-e gien bier?
Zij had er. Een volle kruik stond in de eetkast, die zij, in haar ontzetting, vergeten
had op te dissen. Spoedig haalde zij die te
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voorschijn en schonk er hem een volle pint uit. Benauwd door zijn droog eten, ledigde
hij die in één teug. Hij was klaar, hij stond op.
- Goat-e sloapen? vroeg zij dof.
Hij knikte met het hoofd en duwde de deur van 't nachtvertrekje open. Zij nam het
lampje mee en volgde hem.
- O! zeg, moen w' hem toch nie afleggen? snikte zij.
- 't Es mij gelijk! klonk ruw zijn antwoord. En met plompe stap, zonder zelfs naar
't dode kind te kijken, klom hij de zoldertrap op. Stom van angst en gruwel bleef zij
hem steeds volgen.
Sinds hij van vrouw gescheiden leefde sliep hij alleen op de zolder.
Het bed stond daar omhoog, onder de pannen; en alvoor hij de tijd had haar te
vragen wat zij er kwam doen en, mogelijk, haar heen te zenden, ging zij vastgeraden
op de sponde zitten en zei, strak op hem starend:
- Menier de paster heet 't mij g'hieten.
Hij zei geen woord, maar keek haar vorsend aan en een zonderlinge vlam schoot
uit zijn grijze ogen. Krachtig ademend ontdeed hij zich van zijn kleren. Groot en
kloek, gebogen-vierkant van schouders, keerde hij haar de rug toe. Haar japon viel
neer, zij gleed onder het grauwe dek en blies het lampje uit. Alles was pikdonker.
Cloet, al tastend, kroop in 't bed, en voor de eerste maal sedert zes jaren sliep hij met
zijn vrouw.
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Van Alleijnes' ziel
- En hier, zei Velghe, zijn buurman even bij de mouw van zijn blauwe kiel
stilhoudend, - hier keunde nog, as ge nie mier 'n weet woar noartoe, aan den duvel
ouw ziele verkuepen.
Verwilderd keek Van Alleijnes op, zijn lege botermand tegen de linkerheup.
Zij voerden, onder het lopen van de markt naar 't station, 't gewoon gesprek van
de boeren over de slechte tijd: de een, boer Velghe, met de meer objectieve, soms
spottend-kritiserende redenering van een die er nog warmpjes genoeg in zit om een
beetje tegenspoed te kunnen tarten; de andere, boer Van Alleijnes, met al de angst
en al de bezorgdheid van de mindere man, voor wie de toekomst elke dag ellendiger
en hopelozer wordt.
Zij stonden vóór een laag, somber gebouw, in de kromming van een viezig straatje:
niets dan een vuilgroen deurtje en een vermolmd vensterraam met kleine ruitjes, in
een ruigzwarte muur, waarop een houten bord hing: ‘verboden aan te plakken’.
Verder, aan beide kanten van het bochtig steegje, waren nog andere ouderwetse,
maar veel grotere, donkere gebouwen; en hoog in de lucht, als het ware log drukkend
op alles wat er onder was, rees de kolossale, vierkante toren van de hoofdkerk. De
buurt leek akelig, als een oord van verdoemenis en dood.
- Bah zue!1. fluisterde Van Alleijnes met een uitdrukking van schrik in zijn
lichtblauwe ogen; - es da hier meschien 't vrijmetseloarshol?
- Joa 't, antwoordde Velge, in wiens grijze ogen een leuk vlammetje van spotternij
schitterde. - 'k Ken d'r mier of
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ienen, die hier in den nued zijn toevlucht gezocht hee. Ge zoedt verwonderd zijn as
ge wist hoeveel zielen as ze doar al gekocht hên!
Zonder de glimlach op te merken die de boer in zijn gespikkelde stekelbaard
verborg, bleef Van Alleijnes, een ogenblik als aan de grond genageld, staan, met
halfopen mond en angstige ogen op het somber gebouw starend. Toen staarde hij
ook naar de omgevende sombere huizen en de reusachtige kerktoren, en schuw week
hij wat opzij, met holle, doffe stem aan Velghe vragend:
- Zielen!... en wa doen ze mee die zielen?
- Joa, wie zal da zeggen! antwoordde zijn spotzieke gezel. - Dat es ‘'t kwoad’
e-woar? den bueze geest van den duvel, die altijd op de meinschen loert.
Van Alleijnes voelde zich niet op zijn gemak. Hij geloofde aan ‘den duvel’ en aan
‘'t kwoad’ dat altijd stookt, maar hij begreep niet, hij had nooit kunnen begrijpen
welk voordeel of genot de duivel vinden kon in het veroveren en tot verderf leiden
van brave mensenzielen. Die zielen leden vreselijk, dat wist hij; die zielen, eenmaal
aan de duivel overgeleverd, werden eeuwigdurend gefolterd in de vlammen van de
Hel; maar wat vermaak toch kon de duivel daarin vinden? Wat hadden zij hem toch
misdaan, die goede zielen? Waarom hield hij zich niet tevreden met de boze zielen,
zoals er ruim genoeg waren op aarde?
Een uitdrukking van toenemende schuwheid kwam op zijn beenderig, door de zon
effen geel gebrand gezicht, waarin de wijde, diep onder bleke wenkbrauwen verborgen
ogen, schitterden als blauwe bloemen in blond koren; en nogmaals starend op de
ruige groene deur in de ruigzwarte, lage muur, vroeg hij benauwd-ontroerd aan
Velghe:
- En hoevele geen z' azue wel veur 'n ziele?
Met moeite verborg de spotter weer een glimlach in zijn stekelige baard.
- Joa, ziet-e, antwoordde hij, zijn lichtgelovige buurman even schalks aankijkend,
- da hangt ervan af, mee wie da ze te doen hên. D' ien ziele es natuurlijk mier weird
as d' andere. Ouw ziele, bij veurbeeld, zoe veel minder weird zijn as de ziele van
donzen baron. Da verstoa-je toch wel, e-woar?
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Hij kon een lachje niet bedwingen, hij lachte heel even, de hand vóór zijn mond, met
een leuke flikkering in de ogen. Maar dadelijk weer gemaakt-ernstig in zijn spotternij:
- Zieë wel, voer hij voort, - alle zoaken goan tegewoordig zue slecht, dat die stiel
uek al noar den donder es. 'n Ziel 'n es nou op verre noar zue vele nie mier weird as
'n joar of tiene vroeger. Moar ala! veur 'n ziel als bij veurbeeld d'ouë zoedt-e nog
wel, peis ik, 'n poar honderd frank, en, wie weet? meschien mier keune krijgen.
Van Alleijnes sidderde. Tweehonderd frank! Juist wat hij te kort kwam om dit
jaar zijn pacht te betalen! De ellende, de geforceerde verhuizing en zijn ondergang,
indien hij, binnen de twee maanden, deze som niet bij elkaar kon brengen; een laatste
hoop nog, en wellicht zijn redding, zijn geluk, indien hij ze bezat!
- En wa moet-e doar azue al veuren doen, om ou ziele te verkuepen? vroeg hij.
- Ha joa moar, nou vroagde mij uek mier as da 'k zelf 'n wete, grinnikte Velghe.
- 'k 'n Hè ik mijn ziele nie verkocht, e-woar? en 'k 'n weet ik nie percies hoe da dat
goat. Al wa da 'k wete es da ge ten twoalven van de nacht, as 't volle moan es, mee
'n zwart hoantjen onder ouën oarm op 't kirkhof moet komen, en da g' uek van tijd
tot tijd moet ‘weirwulf luepen’ om de meinschen schouw te moaken.
- Op 't kirkhof nogal, en da woaromme? vroeg sidderend Van Alleijnes.
- Ha moar 'k 'n weet-e 'k ik da nie, zeg 'k ou. Ge zoedt mij duedvroagen, gij,
antwoordde de spotter, die op 't punt was om het uit te proesten. - Woaromme!... ha!
omdat 't den duvel zijne wil es, natuurlijk.
- Kom, komoan, loat ons hier wig goan, sprak Van Alleijnes met
bevend-en-stokkende stem, ineens tot het diepste van zijn wezen ontroerd.
Dat duurde nu al zes of zeven jaar, dat hij haast niets meer had dan tegenspoed. Alles
wat hij vroeger, ten prijze van zóveel zwoegen en ontberingen, op zijn hoevetje
vergaard had, was zo langzamerhand, ondanks al zijn moed, en zorg en inspanning
weer verloren gegaan, elk jaar een beetje, zonder eigen-

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 4

667
lijk één grote, ruwe stoot, maar zo treurig-langzaam-weg, in alledaagse verliesjes en
kleine rampjes, alsof een onoverwinbare vloek op hem drukte. Alles wat hij ondernam
liep de verkeerde kant uit, alles wat voor anderen goed was viel hém tegen. Dit jaar
vooral had hem de genadeslag toegebracht: zijn vlas verhageld, zijn graanoogst
grotendeels mislukt, de mooiste van zijn twee melkkoeien aan veeplaag gestorven.
Hij bezat niets meer, minder dan niets; hij had schuld. Zijn pacht, sinds Kerstdag
vervallen, was nog maar half betaald, en het was hem onmogelijk de andere helft,
waarvoor zijn eigenaar hem tot mei verlenging had gegeven, te voldoen. De twee
maanden, die hij nog voor zich had, konden tot niets baten; integendeel: over twee
maanden zou hij nog armer zijn dan nu. Over twee maanden zou zijn eigenaar hem
doen verhuizen, zijn huisraad en inboedel door een deurwaarder doen verkopen, en
hemzelf, met vrouw en dochter, ‘op den dompel’ jagen.
Tweehonderd frank! Juist tweehonderd frank kwam hij te kort. Als hij tweehonderd
frank bezat zou hij de laatste helft van zijn pacht kunnen betalen, en nog een jaar op
zijn hoevetje mogen blijven. Wie weet of dan de kans niet keren zou; of hij dan niet
weer tot welstand zou komen? En onophoudend, dag en nacht, was hij aan 't denken
hoe of hij toch die som verkrijgen kon. Maar vruchteloos; hij kende niemand die
hem helpen zou. Alleen Velghe, zijn welgestelde buurman, zou het zeker kunnen
doen, als hij maar wilde; en wel tienmaal, wel vijftigmaal was hij naar hem toe
gegaan, met het vast besluit het hem te vragen; maar zodra hij in de tegenwoordigheid
was van de sluwe boer, wiens spottende blik tot in het diepste van zijn gemoed scheen
door te dringen en er zijn geheim te peilen, kwam er over hem een grenzeloze
schuchterheid en trok hij zich bevend terug, plotseling voelend dat hij nog eerder
sterven zou, dan zijn voornemen uit te voeren. Die man, - hij voelde 't instinctmatig,
- wist alles van hem af; die man las in zijn hart als in een open boek; en telkens als
hij hem zag, dacht hij opnieuw aan dat akelig somber gebouw van de vrijmetselaars
in 't viezig straatje, en hoorde hij hem nog de woorden zeggen die hem zo vreselijk
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ontsteld hadden:
‘Hier keunde nog, as ge nie mier 'n weet woar noartoe, aan den duvel ouw ziele
verkuepen’.
Zijn ziel verkopen!...
Hoe was dat toch? Hoe ging dat? Wat mocht er wel gebeuren als iemand zijn ziel
verkocht?...
Men kwam daar zeker tussen licht en donker in het akelig straatje aan; men schelde
aan de groene deur; men wachtte even, angstig rondblikkend, of niemand je toch
zag... Dan werd de deur met een reetje geopend, en iemand vertoonde zich half,...
misschien de duivel in eigen gedaante,... misschien een van zijn knechts,... en die
vroeg je wat of je kwam doen. En je zei 't hem, heel stil, zodat niemand anders het
kon horen: ‘ik kome m'n ziele verkuepen’...
Wat dan?... Wellicht poogde de duivel of zijn knecht je binnen te doen komen.
Maar je deed het niet, dat was gevaarlijk; je hield je stevig met de hand aan 't lijstwerk
van de deur en zei: - Nie, nie, 'k 'n hè gienen tijd, loat ons hier moar aan de deure
blijven? Hoevele geefde veur m'n ziele?
- Hoevele vroag d'r veuren? antwoordde zeker de duivel.
- Twiehonderd fran.
- Twiehonderd fran! Doar zijn ze.
Je kreeg het geld en je was je ziel kwijt.
Je ziel kwijt!... Wat voor 'n gevoel had je dan wel, als je geen ziel meer had? Iets
ijls, iets leegs in je? 't Besef van iets dat je ontbrak? Voelde je pijn? Of voelde je
niets? Kon je nog lopen als vroeger, of werd je daar zwak van? Konden de mensen
dat zien op je gezicht als je geen ziel meer had, of merkten ze daar niets van? En
deed je dan ook kwaad, niets anders meer dan kwaad, zoals de duivel zelf? En moest
je dan werkelijk, op een nacht van volle maan, met een zwart haantje onder de arm
op 't kerkhof komen, en ook ‘spook en weerwolf lopen’ om de mensen te doen
schrikken?...
De geduchte tijd naderde. 't Was over half april reeds, en nog had Van Alleijnes geen
geld. Hij zou er ook geen krijgen, dat wist hij wel. En telkens als zijn vrouw en zijn
dochter, die de akelige toestand kenden, hem vroegen wat er eindelijk van
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worden zou, antwoordde hij verstrooid, bekommerd, in zichzelf teruggetrokken.
- 'k 'n Weet 't niet, 'k 'n weet 't niet.
Hij wist het niet,... maar, in diabolische verzoeking, voelde hij ‘het kwoad’ tot
zich komen. Hij leed ontzettend, hij leed en streed, hij leek geen mens meer van
foltering...
Hij zei in zichzelf: ‘Neen, neen, duizendmaal neen! Nog liever de nijpendste
ellende! Nog liever de dood!’ Maar de gedachte dat hij dan onherroepelijk weg zou
moeten van zijn dierbaar hoevetje, waar hij reeds meer dan dertig jaar woonde, waar
hij, in welstand en in tegenspoed, met ziel en lichaam zich gehecht had, deze gedachte
werd hem kwellender dan alles, en hij wenste dat hij dood mocht zijn.
Twee dagen vóór de uiterste termijn waarop hij zijn pachtsom moest betalen, op
een nacht van niet meer te verdragen marteling, kreeg hij eensklaps een ingeving.
Een groot licht van verlossing ging in de akelige duisternis voor hem op, en ineens
stond het plan rotsvast in zijn geest.
Hij kon en zou het doen.
Ziehier hoe.
Hij zou op 1 mei naar de stad gaan, en, met valavond, dáár, in 't somber straatje,
aan de akelige deur, voor tweehonderd frank aan de duivel zijn ziel verkopen.
Hij zou niet binnengaan; hij zou de zaak afhandelen op de drempel, zich stevig
met de hand aan 't lijstwerk vasthoudend!
En zodra hij 't geld had, zou hij 't aan zijn eigenaar gaan brengen, en dan ijlings
naar het dorp terugsnellen, om bij de pastoor zijn biecht te gaan spreken!...
Hoeveel tijd zou er verlopen tussen het ogenblik dat hij zijn ziel verkocht en het
moment waarop hij weer bij de pastoor zou zijn? Twee uren misschien;... en dat was
't grote waagstuk! Daarvan hing alles af!... Als hij binnen die twee uren stierf was
hij voor eeuwig in de Hel, in de afgrijselijkste folteringen. Als hij levend bij de
pastoor mocht komen, en zijn biecht spreken, zou hij, na absolutie (en die zou hij
krijgen) slechts tijdelijk in 't Vagevuur worden geworpen, als hij stierf.
En dát zou hij wagen; dát was de moeite waard. Want, mits
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boetveerdigheid te doen, en zodra hij kon, aan de duivel 't geld terug te geven, zou
hij ook later aan de folteringen van het Vagevuur ontsnappen. Alles zou ervan
afhangen of hij levend in het dorp terug kon komen. En waarom zou hij dat niet?
Velghe immers had het stellig bevestigd: de duivel nam je ziel, maar niet je lichaam.
En als hij verder ook niet al te ongelukkig was, zou hij, mits onverpoosd zorgen en
sparen, na een jaar die som wel terug kunnen geven; en daarmee zou hij heel en al
gered zijn met ziel en lichaam, en weer gelukkig kunnen leven op zijn dierbaar
hoevetje.
Dát zou hij doen,... wel verstaan zonder het aan zijn vrouw of zijn dochter te
zeggen.
1 mei, de lang gevreesde dag.
Zijn vrouw en zijn dochter, die niets hadden gedaan dan schreien, de laatste dagen,
zagen hem, in stomme neerslachtigheid, zijn schikkingen nemen. Hij zelf was
zenuwachtig-gejaagd, 't gelaat bleek en de ogen verwilderd, onbekwaam iets te eten
of te drinken. Hij poogde hun nochtans hoop en troost in te boezemen, zeggend dat
de laatste kans nog niet verloren was hun eigenaar tot een nieuw uitstel van betaling
over te halen. En hij vertrok, de schouders gebogen, de benen knikkend, berichtend
dat hij wellicht eerst met de laatste trein terug zou komen.
Even na vier uur was hij in de stad. Wat gedaan? Hij kon noch durfde daarheen
gaan, ginds in 't akelig steegje, vóór halfnegen. Hoe vreselijk als iemand hem daar
bij klaren dag zag aanschellen! En ook waartoe zou het baten? De duivel dreef
natuurlijk slechts zijn lugubere handel 's avonds en 's nachts. Doelloos, als verloren,
slenterde hij een tijdlang door drukke straten. Hij keek soms de voorbijgangers aan
en vroeg zich af of ze niets buitengewoons aan hem merkten. En voor de ramen van
de rijke winkels verzonk hij in langdurige, kwellende bespiegelingen. Ach! had hij
maar het tiende, het honderdste, het duizendste gedeelte van wat daar uitgestald lag!
Wat een weelde toch in die grote steden! Wat een geluk zoveel te bezitten! Tien jaar,
twintig jaar, zijn leven lang zou hij zijn pacht betaald hebben, met slechts een klein
gedeelte van wat daar voor die brede, schitterende ramen lag! Ach! ach! en hij
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die voor een stuk droog brood zijn ziel moest gaan verkoen!...
Hij werd bang. Bang dat hij iemand van zijn dorp zou ontmoeten, die hem zou
vragen wat hij in de stad kwam doen, en wellicht met hem rond zou willen lopen.
Hij drong door in kleinere, minder bezochte straten; hij verdwaalde. Hij moest aan
een politieagent de weg vragen. En, terwijl de stadsbeambte hem die wees, vroeg hij
zich angstig af, of je ziel verkopen aan de duivel door de wet niet was verboden, en
of die man, zijn bedoeling kennend, het recht niet hebben zou hem bij de kraag te
grijpen, en hem naar de stadsgevangenis te brengen.
Eindelijk strekten zich de avondschaduwen over de straten uit en de lantarens
werden aangestoken. Hij voelde dat het schrikkelijk moment gekomen was. En daar
hij zich flauw en bevend voelde, bekwaam vóór de lugubere deur ineen te zakken
alvorens de afgrijselijke koop was afgehandeld, ging hij binnen in een herbergje, en
dronk er twee grote borrels jenever aan de schenktafel, om kracht en moed te krijgen.
Toen liep hij er heen, met vastberaden wilskracht.
Dáár komt hij in het straatje.
Alleen, geen mens in 't zicht.
Het straatje somber, de oude ruige huizen zwart, slechts één lantaren, maar juist
in de bocht, vlak vóór de akelige groene deur!
Wat vreselijk dat ze juist dáár moet branden, die lantaren! Al wie in het steegje
komt, 't zij rechts, 't zij links, kan zien wat er gebeurt aan 't groene deurtje. Er staat
een lantaren vóór het duivelshuis, als vóór een huis van ontucht.
Maar,... er is gelukkig toch niemand op dit ogenblik; en bevend, met stokkende
adem en knikkende knieën, de geest duister, de slapen ruisend, snelt hij,
ineengekrompen, met rasse, stille schreden, langs de donkere muur naar 't deurtje.
Ziezo, hij is er... Nog een laatste maal kijkt hij angstig rechts en links om, en dan,
meer dood dan levend, de mond hijgend open en 't hart als onder hamerslagen
bonzend, steekt hij zijn sidderende hand uit naar de schel, en trekt.
Een schok vaart door zijn lijf bij 't fijn geklingel van een
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belletje daarbinnen, en even staat hij roerloos, klaar om te vluchten, indien hij iemand
in het straatje hoorde komen.
Maar niemand vertoont zich, en een halve minuut gaat voorbij, een eeuw, waarin
Van Alleijnes zich niet meer voelt leven. Dan wordt de deur half geopend en een
man treedt te voorschijn, oud reeds en gebogen, met grijze baard en zwartfluwelen
muts, en die, de knop van de deur nog vasthoudend, Van Alleijnes met een mengsel
van wantrouwen en verwondering aankijkt.
‘Zijt-e gij den duvel?’ wil Van Alleijnes vragen. Maar de woorden blijven hem
stokken in de keel. En, terwijl hij zich krampachtig, uit al zijn macht, met de
linkerhand aan het lijstwerk van de muur vastklampt, kan hij slechts met hese, haast
onverneembare stem stotteren:
- Zijt... zijt-e gij hem? of zijt-e gij moar de koster?
Verbaasd zet de man grote ogen op.
- Wie hem? wa wilde zeggen? vraagt hij na een ogenblik.
- Of ge gij den duvel zijt,... of wel zijne koster, fluistert Van Alleijnes nog stiller,
met een siddering die heel zijn lichaam schudden doet. - 'k Kome mijn ziele
verkuepen...
De man schrikt bijna achteruit bij deze woorden, maar dadelijk komt in zijn blik
een vlammetje van spotternij, dat zijn bleek, rimpelig gezicht als met een glans van
jeugd en pret opvrolijkt.
- Wa zegt ge?... wa vroagt ge?... of da 'k den duvel ben? herhaalt hij een paar keren,
als om zichzelf de tijd tot nadenken te geven. En eensklaps over zijn verbluftheid
heen:
- Nien ik, vriend, antwoordt hij; - den duvel 'n es op 't uegenblik nie thuis, moar
meschien kan ik ou toch wel helpen. Wa wilde, zegt ge? Wat verlangde?
- Mijn ziele verkuepen, stamelt Van Alleijnes haast levenloos.
- Zue, zue; ou ziele verkuepen... en hoevele vroagde doar azue wel veuren?
- Twiehonderd fran.
De man, even een lachje bedwingend, doet alsof hij ten hoogste verbaasd en haast
geërgerd is:
- Wátte!... twiehonderd fran veur 'n boereziele! Zijt-e nie wel wijs dan, jongen?
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Van Alleijnes staat als 't ware duizelig geslagen. 't Is waar: zijn ziel is maar een
boerenziel! Die is natuurlijk minder waard dan andere zielen! En alles gaat nu ook
zo slecht: zelfs de zielen, heeft Velghe hem gezegd, zijn haast geen geld meer waard.
- Hawel, hoevele wilt g' er veure geven? vraagt hij wanhopig.
- Hoevele?... honderd vijftig, meschien, antwoordt de man, die zijn lachlust haast
niet meer bedwingen kan. - Moar weet-e watte, vriend: kom liever morgenoavend
ne kier were. 't Es hier vergoarijnge morgenoavend, en 'k zal den du... de... den boas
over ou zoake spreken. Hè je 't verstoan, morgen, à peu pré dezelven tijd? Goen
oavend.
De deur gaat dicht, en bedwelmd staat Van Alleijnes weer in 't donker, eenzaam
straatje.
Hij blijft een ogenblik als versuft op de drempel staan, en dan struikelt hij dezelfde
weg terug, waggelend alsof hij dronken is.
De volgende avond, op klokslag halfnegen, was hij terug in 't straatje.
Thuis had hij aan zijn vrouw gezegd dat de eigenaar afwezig was, maar dat de
meid hem verzocht had de dag daarna terug te willen komen. En heel de nacht had
hij geleden als een martelaar, nu eens zijn half mislukte plan opgevend, dan weer als
een laatste reddingsboei er zich aan vastklampend, zó vreselijk gefolterd, in zulk een
overspanning van de geest, dat het in hem als tot een soort van waanzin was gestegen,
en hij nu weer de dood als een verlossing zou beschouwd hebben. Opnieuw, evenals
de vorige avond, ontwaarde hij geen mens in 't straatje. Haastig sloop hij naar de
deur en schelde aan. Dezelfde man met grijze baard en zwartfluwelen muts kwam
opendoen.
- Haha! ge zij goed op ouën tijd, zulle! glimlachte hij. En hij verzocht de boer te
willen binnenkomen, zeggend op aanmoedigende toon:
- Wacht 'n beetsen; den boas es hier; 'k zal hem goan verwittigen.
Van Alleijnes, die zich, evenals de vorige avond, krampachtig
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met de linkerhand aan 't lijstwerk van de deur hield vastgekneld, voelde van angst
zijn knieën knikken.
- Ach! zoe 'k nie beter doen moar hier aan de deure te blijven? vroeg hij met
zwijmende stem.
- Nie, zeker niet, antwoordde de man. - Azue 'n zoake 'n kan woarachtig op stroate
nie behandeld worden.
En, met geweld schier, trok hij Van Alleijnes binnen, en sloeg achter zijn rug de
deur toe.
- 'n Beetse wachten, herhaalde hij; en hij verdween rechts, in een deur.
Van Alleijnes voelde zich om zo te zeggen niet meer leven. Het angstzweet barstte
hem uit, zijn bleke ogen waren troebel, zijn hart hield even op met kloppen, en als
hij zich niet aan de muur had vastgehouden zou hij omvergevallen zijn. Had hij nog
maar de kracht gehad om te vluchten, hij zou het gedaan hebben; maar hij was ineens
machteloos, als met lamheid geslagen. Zijn van wilde schrik wijd uitgezette ogen
staarden in de diepte van de lange, slecht verlichte gang waarin hij zich bevond, en
elk ogenblik verwachtte hij een vreselijke catastrofe: de plotselinge, uit de grond
opschietende verschijning van het monster, de duivel, die hem met de woestheid van
een verscheurend dier op 't lijf zou springen, en in een oogwenk met hem onder de
aarde, in de vlammen der Hel zou verdwijnen.
En eensklaps zag hij hem komen, links, uit een der deuren van de gang. Een gestalte
die hem echter voorkwam als die van een gewoon mens, groot, sterk, fiks, ietwat
zwaarlijvig, met lange, gespikkelde baard en lorgnet, de overjas open en de hoed
achterover op het hoofd. Hij leek eenvoudig op een heer, en 't was ook met een zeer
natuurlijke, ietwat zware mensenstap, dat hij tot Van Alleijnes kwam, en met een
zeer gewone mensenstem, alleen een beetje raar en haperend in de uitspraak, alsof
hij niet goed Vlaams kon, dat hij tot de van schrik vernielde boer het woord richtte,
hem tegelijkertijd, met een peilende blik uit de hoogte, van het hoofd tot de voeten
opnemend:
- Kij sijt hier gister uek geweest; kij hèt aan de peurtier gezeid, dat kij zoedt willen
uwe ziel verkuep?
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- Joa ik, meniere, murmelde Van Alleijnes, die zich in een voelde krimpen.
De heer slaakte een korte, scherpe lach en schudde schouderophalend zijn hoofd.
- Zeg ne kier, vriend, wie heet er u da toch wijs gemaak? vroeg hij.
- Velghe, mijne gebuur meniere, antwoordde Van Alleijnes haast onhoorbaar.
- Wie, zegt kij?
- Velghe, mijne gebuur.
- Uek 'nen boer?
- Uek 'nen boer.
- En hoevele was 't uek, dat kij vroeg veur uw ziel?
- Twiehonderd fran, meniere, om d'r mijne pacht mee te betoalen.
Opnieuw schudde de heer het hoofd, en een glimlach, als van medelijden, kwam
op zijn gelaat.
- Hoe is uwe naam? vroeg hij.
- Bruno van Alleijnes.
De heer haalde een boekje uit zijn jas en begon op te schrijven. Van Alleijnes, een
ogenblik gerustgesteld, ging opnieuw aan 't sidderen.
- Waar weunt kij?
- Te Sint-Maria-Akspoele.
Opnieuw schreef de heer op. Met wijde ogen van angst en verwildering staarde
Van Alleijnes hem aan.
Dan haalde de heer twee bankbiljetjes uit zijn boekje.
- Vriend, luister ne kier goed, sprak hij. - Hier heb kij de twiehonderd frank. Ik
geef ze u. Den duvel, waar dat kij veuren zijt zue schouw, es iets dat nie bestaat. Wie
hier verblijft 'n es den duvel niet, maar wel 'n compagnie van ierlijke meins, die veur
doel heb de oarme meins en de ongelukkigen te help. We zijn wij de Vrijmetseloars,
de francs-maçons, gelijk wij zeg in 't Frans. We willen wij niets weet van curé of
van kirk, en doarom vallen de giestelijk ons aan, en schelden zij ons uit als
volksvijand. Den duvel, vriend, 'n es niets dan 'n uitvindijng van de curés, waarmee
dat zij onwetende meins gelijk kij de schrik op 't lijf jaag, en ze in ulder macht hou.
Voilà. Ga gij nu maar gerust naar huis en
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geluef wel, dat kij niet sijt kwijt uw ziel.
Hij legde de twee bankbiljetten in Van Alleijnes' bevende hand, en opende de
deur. Maar even deed hij ze weer dicht om aan de boer te vragen:
- Sijt-e kij ook électeur, vriend?
- Woa b'lieft er ou meniere? vroeg Van Alleijnes, die dat Franse woord niet begreep.
- Of kij ook kiezer sijt?
- Joa ik, meniere, antwoordde Van Alleijnes.
- Hawel, vriend, alles wa da 'k veur mijn gift van u verlang es, dat kij, in d'
aanstaand kiezijng, veur ons, liberaal, zoedt stem. Wilt kij mij dat beloof?
- Joa ik, meniere, da belove 'k ou, antwoordde nogmaals Van Alleijnes.
- Vaarwel dan. Geluk en veurspoed.
En, met die woorden, was Van Alleijnes de deur uit.
Een hele week lang, na het bezoek in 't straatje, voelde hij zich onuitsprekelijk
gelukkig en gerustgesteld.
In die eerste dagen van loutere vreugde en geluk dacht hij zelfs niet eens meer aan
de vreemde manier waarop hij dat geld van de redding had verkregen; zijn geluk was
zo intens groot, dat het hem haast natuurlijk voorkwam het aldus gehad te hebben.
En hij was ook niet te biecht gegaan, hij hechtte geen geloof meer aan de duivel, hij
voelde dat zijn buurman hem had voor de gek gehouden, hij wist zeer goed nu dat
hij zijn ziel volstrekt niet kwijt was.
Dezelfde avond dat hij ze ontving was hij de tweehonderd frank aan zijn eigenaar
gaan brengen; en thuis had hij aan zijn vrouw en zijn dochter gezegd, dat de eigenaar,
op zijn dringend smeken, hem nog eens zes maanden uitstel van betaling had
toegestaan. O! wat een vreugde in zijn gezin! Het was de redding, de verlossing.
Over zes maanden, indien zij niet door alle mogelijke rampen overweldigd werden,
zouden zij zeker de vervallen termijn kunnen betalen; en verder, door hun onverpoosd
zorgen en sjouwen, het wel zo weten te schikken, dat zij ook nog het volgend jaar
op hun dierbaar hoevetje konden blijven. O! het was een onverhoopt herleven, op
het ogenblik dat zij niets meer zagen in de toekomst,
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dan de nijpendste ellende, en misschien de dood.
En met hen, gedurende die eerste dagen, had Van Alleijnes, zonder de minste
geheime kwellende gedachte, zich heerlijk verheugd. Hij dacht niet meer aan 't akelig
verleden, hij zag alleen, evenals zij, nog 't lachende van de toekomst in. Acht dagen
duurde dat zo. Toen kwam hij stilletjes aan weer tot bedaren, en kalmer begon hij
na te denken over de ontzettende gebeurtenis, die voorlopig zijn materieel geluk
verzekerd had.
Hoe wonderbaar, hoe ongelooflijk-wonderbaar was alles toch gegaan! Hoe was 't
mogelijk, dat die heer, die hij van ver noch van nabij kende, en die hij eerst beschouwd
had als de duivel, hem zo grootmoedig weg ineens tweehonderd frank gegeven had!
Tweehonderd frank! Voor Van Alleijnes een enorme som! Tweehonderd frank!
zo maar ineens weggegeven, zonder er iets in de plaats voor te eisen! alleen de belofte,
de vage mondelinge belofte in de aanstaande verkiezingen voor de liberalen te zullen
stemmen. Het was ontzettend! Hoe meer hij er nu over dacht, hoe minder hij begrijpen
kon, waarom die onbekende heer hem zulk een som had willen geven...
Waarom?... ja, waarom dan eigenlijk mocht hij dat wel gedaan hebben? Uit
liefdadigheid?... zo maar uit loutere liefdadigheid?... Zie, dát kon Van Alleijnes toch
haast niet geloven. Het was te veel, te veel, ontzettend veel te veel! Daar moest iets
anders achter schuilen! Men gaf zo maar niet ineens tweehonderd frank weg, uit
louter liefdadigheid. Daar was iets anders, iets anders. Maar wat dan?...
Zijn ziel!...
't Was als een lange scherpe schicht, die plotseling Van Alleijnes' hart doorboorde.
Zijn ziel!... Zou het dan toch wél zijn ziel zijn, die de man gewild had!... Was hij dan
toch wél de duivelen niet de man van liefdadigheid die hij zegde te zijn?... 't Was op
een heerlijk zachte avond, vol geuren van bloemen en dromerige stilte, dat Van
Alleijnes, naast zijn vrouw en dochter in de duisternis vóór de deur van zijn huisje
gezeten, eensklaps, zonder dat iets er aanleiding toe gaf, deze gruwelijke argwaan
in zich voelde opbruisen...
Eerst joeg hij 't schrikbeeld weg, als iets onzinnigs, en sloot
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met wilskracht zijn ogen en zijn geest voor 't al te overweldigende ervan. Kom,
kom,... dat was immers maar gekheid, en die heer had er hem alles van verteld! Maar
langzaam kwam het weer in hem gedrongen, zijn hart als met een stalen klauw
omprangend. Wat was 't dan toch? En hoe was 't ook gebeurd? Kon hij zich nog
herinneren hoe of 't gebeurd was?...
Jawel,... jawel,... en heel eenvoudig en natuurlijk was 't geweest... De onbekende
heer was door een zijdeur in de gang gekomen, had eventjes met hem gesproken,
hem naar zijn naam gevraagd, en waar hij woonde. Dan had hij zijn boekje...
Plotseling voelde Van Alleijnes over zich een koude rilling komen. Plotseling, als
in een verblindend weerlicht, ging een afgrijselijke afgrond vóór zijn voeten open.
En 't werd terstond in hem een overweldigende, verpletterende zekerheid. Die man
was wél de duivel, vermomd onder mensengedaante; en dat boekje, o! dat was 't
boekje van de Hel, waarop hij, bedrieglijk, op een echt helse, duivelse manier, Van
Alleijnes' ziel had ingeschreven! Hij was ze kwijt, zijn ziel! Hij liep verdoemd op
aarde! Hij zou ten eeuwigen dage branden, in de onnoemelijkste folteringen van de
Hel!... Met een wilde gil vloog Van Alleijnes op. En met zijn beide handen greep hij
naar zijn hart, als in de waan of hem, ook lichamelijk, reeds iets ontbrak. Verschrikt
vlogen zijn vrouw en dochter hem na.
- Wa es 't er? wa schilt er dan? riep de eerste, hem angstig achterna snellend.
- 'k 'n Weet 't niet! 'k 'n weet 't niet! antwoordde hij schor. - 't Es hier, hier, aan
mijn herte! 'k Goa 'n beetse luepen!... 'n beetse luepen.
En met gebogen hoofd trok hij de velden in, zijn vrouw en dochter stomverbaasd
op de drempel van het huisje latend. Hij liep, als gek, recht vóór zich heen, dwars
over landouwen en door struikgewas, strompelend over aardkluiten en boomwortels,
hijgend, met het angstzweet op 't lijf, zó vreselijk ontsteld, dat hij niet meer wist wat
hij deed. En voortdurend hield hij, uit al zijn macht, zijn beide handen op het hart
gedrukt, zichzelf de adem afsnijdend, zichzelf vastknijpend en vastknellend, in de
onzinnige illusie dat hij daarmee zijn

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 4

679
ziel, die wellicht nog niet gans verdwenen was, in zich zou kunnen houden.
Na enkele minuten van dat onstuimig hollen hield hij plotseling palstil. Wat was
er met hem? Werd hij dan bepaald krankzinnig? Zou hij ter plaatse dood vallen? Was
het reeds de duivel die hem in zijn klauwen greep?...
Hij gilde 't uit, in een afgrijselijke noodkreet; hij holde verder, de rug gekromd,
de handen op zijn hart, recht naar het dorp.
- Menier de paster!... woar es menier de paster! Roept hem, hoalt hem, 'k moe hem
seffens1. spreken!...
De oude meid, verbaasd en verschrikt bij 't gezicht van die ontstelde man, die zo
laat voor de pastorie kwam aanbellen, had de deur slechts met een reetje geopend,
en poogde die weer dicht te krijgen, met een ‘'t es te loate, kom morgenuchtijnk,’ de
boer wegzendend. Maar in zijn wilde angst had Van Alleijnes reeds zijn klomp tussen
het lijstwerk en de deur geduwd, en nu klampte hij zich ook uit al zijn macht aan de
muur vast, beurtelings smekend en razend, met een stem, die haast geen mensenklank
meer had.
- 'k Moe hem spreken, zeg ik ou! 'k moe mijn biechte spreken! 'k Ben verdoemd!
Ach! Aïe! Den duvel pak mij aan! hij hee mijn ziele! mijn ziele! mijn ziele!
De pastoor kwam op 't geluid in de gang en naderde de deur. Van Alleijnes slaakte
een kreet van foltering en hoop, en, met ruw geweld de meid opzij duwend, sprong
hij binnen en viel snikkend vóór de pastoor op zijn knieën.
- Kom hier, sprak kalm de geestelijke, hem in een zijkamertje voorgaand.
Groot, lomp, zwaar, met grove, blauwe ogen in een stuurs gezicht, hoorde de pastoor,
in het kil, ongezellig kamertje, enkel gemeubileerd met een paar stoelen en een enorm
ivoren Christusbeeld, Van Alleijnes zijn biecht spreken...
Hij liet hem tot het einde zonder onderbreking uitspreken, maar van lieverlede
kwam een expressie van toorn over zijn

1.

Ogenblikkelijk.
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hoger kleurend gezicht, en een paar keren kruiste hij geweldig de armen op zijn borst,
met een verontwaardigd ‘ho!’ stampvoetend op de rode tegelvloer. En toen het uit
was schudde hij zijn hoofd en zei beslist:
- 't Es afgrijselijk! 'k 'n Kan ou gien absolutie geven.
Van Alleijnes kromp van foltering in elkaar.
- O, menier de paster, ik smiek ou! ik smiek ou! snikte hij.
- Onmeugelijk, ou misdoad es te schrikkelijk, herhaalde ruw de geestelijke. - 'k
Moet er iest mee Monseigneur den biskop over spreken.
Van Alleijnes viel met gevouwen handen op zijn knieën.
- Genoade, genoade, menier de paster. Mijn berauw es zue gruet, zue oprecht! 'k
Ben geried om 't es gelijk welke boetveirdigheid te doen!...
- Onmeugelijk, zeg ik ou! schreeuwde de priester met fonkelende ogen. En ruw
Van Alleijnes bij de schouder schuddend om hem te doen opstaan:
- Kom binnen drij doagen were: dan zal 'k meschien antwoord hên, snauwde hij
hem toe.
En onverbiddelijk zond hij hem de deur uit.
Gedurende drie dagen en drie nachten werd Van Alleijnes' leven als het ware een
aanhoudende, afschuwelijke nachtmerrie. Zijn bezoek bij de pastoor had hem nog
meer en meer versterkt in de verpletterende overtuiging, dat hij wel werkelijk zijn
ziel aan de duivel verkocht had. Hij wist met zekerheid, nu, dat hij in staat van
doodzonde leefde, en dat hij, in geval van sterven, recht naar de Hel zou gaan.
De Hel!... Het eeuwigdurend branden in de ijselijkste folteringen! Eeuwigdurend!...
duizenden na duizenden van jaren, altijd, altijd door, tot het oneindige van het
oneindige!... Hij herinnerde zich oude catechisatielessen, van in de tijd nog toen hij
voor zijn, eerste communie leerde, en ook sermoenen van zendelingen en paters,
waarin de folteringen van de Hel onder zulke vreselijke kleuren waren afgebeeld,
dat de mensen in de kerk elkander voelden sidderen, en waarin de predikers bij middel
van vergelijkingen, een concrete, bijna handtastelijke voorstelling van die folteringen
trachtten te geven. ‘Verbeeld u’, zo had er, op een avond, een gepredikt, ‘ver-
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beeld u een ijzeren bal, duizendmaal groter dan deze kerk, waar, éénmaal om de
duizend jaar, een slak overheen zou kruipen. Welnu, als deze bal, duizendmaal groter
dan deze kerk, door de slak, die er maar éénmaal om de duizend jaar zou overheen
kruipen, versleten zou zijn, dan nog zou de onberekenbare tijd die daarvoor nodig
is, niet eens het duizendste gedeelte van de tijd uitmaken, gedurende welke een
zondaarsziel in de Hel zal moeten branden.’
En dát was nu zijn onvermijdelijk lot indien hij zonder absolutie kwam te sterven!
En, in het overweldigende van dat bewustzijn, voelde hij, met reuzenschreden, de
waanzin naar zijn hersens stormen.
Zeer duidelijk, nu, had hij de sensatie van iets ijls, iets leegs, iets dat verdwenen
was, dáár, vlak bij 't hart, in 't midden van zijn lijf. Dat was de lege plaats van zijn
ziel, ondanks al zijn wanhopige pogingen om ze te houden, door de duivel eruit
weggerukt! Zijn ziel!... dat heel héél klein en nietig ietsje, verdwenen zonder de
minste lichamelijke smart, voortaan onvindbaar, verzwonden in de afgrond van de
Hel, waar het reeds brandde zonder dat hij 't voelen kon, met al de ontelbare andere
zielen van de andere zondaars! Alleen de pastoor, met zijn absolutie, kon ze nog
verlossen. Hij alleen wist precies waar ze te vinden was, en met een enkel woord
kon hij ze weer toch zich roepen, en ze terug doen komen waar ze wezen moest, hier,
hier, in zijn lichaam. Maar er bestonden ook onvergeeflijke misdaden, die geen macht,
zelfs niet de pauselijke macht kon kwijtschelden, en indien zulk een misdaad ook de
zijne was, dan was 't gedaan met hem. Zodra hij stierf zou zijn lichaam zijn ziel
vervoegen, om samen met haar te eeuwigen dage in de onbeschrijflijke pijnen van
de Hel te branden.
Zou hij nu weldra sterven; of zou hij nog lang blijven leven? En wat zou er met
hem gebeuren als hij nog een tijd leefde?...
In hem zou ‘het Kwoad’ komen; want de duivel wordt ongeduldig als het lichaam
te lang wacht om zich bij de ziel te gaan vervoegen. Weldra zou hij 's nachts moeten
omdwalen en ‘weerwolf lopen’. Hij zou moeten spoken, om de eenzame, ver afgelegen
hoeven, en jonge kinderen en pas bevallen kraamvrouwen de doodsschrik op het lijf
jagen. En zijn ge-
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laatstrekken zouden van uitdrukking veranderen; het helse vuur zou in zijn ogen
fonkelen; zijn vingers zouden hakigkrom groeien; en telkenmale als hij een embleem
van godsdienst zou ontwaren: een kruis, een wijwatervat, een heilige hostie, een
pastoor, zou hij afgrijselijk lijden en moeten vluchten, als een wolf, huilend van
foltering. Nooit meer zou er nog iets goeds in hem bestaan; al zijn levenskrachten
zouden voortaan ten dienste zijn van ‘'t Kwoad’.
Aan zijn vrouw, aan zijn dochter zei hij geen woord van al de gruwelijke folteringen
van die drie dagen. Hij zei alleen dat hij zich ziek gevoelde en niets anders behoefde
dan dringende rust. Op de avond van de tweede dag ontmoette hij zijn buurman
Velghe, en daar de sluwe pachter, verwonderd-grinnikend naar hem keek en vroeg
wat hem schortte, voelde Van Alleijnes zich op 't punt om flauw te vallen. Hij ook,
die Velghe, was een vijand. Het was immers door hem dat hij de woonplaats van de
duivel kende, en was 't om zo te zeggen ook niet op zijn indirect advies dat hij er zijn
ziel was gaan verkopen? Zou hij 't soms eens zijn met de duivel? Was hij wellicht
een makelaar in zielen?... En de half-spottende, peilende blik, waarmee Velghe zijn
ontdaan gezicht scheen te ontleden, werd hem ineens zó onuitstaanbaar, dat hij er
plotseling voor vluchtte, onder de overweldigende indruk of hij nog eens met de
duivel in persoon gesproken had.
De derde avond, eindelijk, zo bleek en flauw, dat hij zich slechts met moeite voort
kon slepen, kwam hij in de duisternis weer naar de pastorie en schelde aan.
De meid, die zijn komst verwachtte, liet hem ditmaal zonder mopperen binnen;
en dadelijk kwam de pastoor te voorschijn.
De uitdrukking van zijn gelaat was koud, bars, gestreng. Door de pijnlijke nevel
die zijn ogen verduisterde, meende Van Alleijnes in zijn harde blik zijn doodvonnis
te lezen.
- Zet ou doar, beval de pastoor op een korte, gebiedende toon, de sidderende boer
een stoel aanwijzend.
En toen deze gehoorzaamd had begon hij langzaam, met autoritaire stem, te
spreken.
Het bruiste zó in Van Alleijnes' oren, en alles was zó troebel
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voor zijn ogen, en alles draaide zó verward door zijn hersens, dat het minuten lang
duurde voor hij iets van 's priesters woorden kon begrijpen. Maar dan,... o, dan
begreep hij het ineens,... begreep hij dat hij de absolutie zou bekomen... 't Was als
een groot heerlijk licht dat plotseling tot de Hemel opflikkerde; 't was als de Hemel
zelf die eensklaps voor hem openging in een zo onmetelijke heerlijkheid van zachtheid
en vergiffenis, dat hij er eerst als vervoerd van opsprong, en dan weer als verblind
van in elkaar zakte, op zijn knieën vóór de voeten van de pastoor, en de lippen op
zijn handen.
- Stoat op! stoat op! beval de geestelijke ruw. - Ge moet nie peizen da g'
onveurwoardelijk absolutie veur ou schrikkelijke zonde krijgt!
En hij begon de penitenties op te sommen:
Eerst en vooral zo spoedig mogelijk het geld teruggeven dat hij voor de
afschuwelijke koop gekregen had. Zolang als dat niet gebeurd was, zou zijn ziel
blijven branden, zo niet in de Hel, dan toch voorzeker in het Vagevuur.
Daarna, gedurende drie maanden, om de negen dagen een bedevaart naar het
parochiaal kapelletje van O.L. Vrouw van Lourdes, om, door geschenken en gebeden,
de hulp van de Heilige Maagd tot het bekomen van zijn absolutie af te smeken.
Daarna, gedurende gans een jaar, elke morgen en elke avond op zijn blote knieën
voor het Christusbeeld een rozenkrans bidden om de verdoemde geest van de duivel
te bezweren. Daarna, dat sprak vanzelf, in de aanstaande verkiezingen niet voor de
partij van de duivel stemmen.
Kortom, met het oprechtste en diepste berouw over zijn afschuwelijke misdaad,
het vast voornemen hebben, nooit meer in de zonde te vervallen, en voor eeuwig en
altijd te verzaken aan de duivel en zijn ‘pomperijen.’
Van Alleijnes herleefde...
Daags na zijn absolutie had hij weer, evenals vroeger, de communiebank mogen
naderen, en 't vlees en 't bloed van Christus, onder de vorm van een hostie door de
pastoor op zijn tong gelegd en in zijn lichaam neergedaald, had er de duivel uit
verjaagd en hem zijn ziel teruggeven. Wel had hij ze
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nog niet heel en al terug, wel wist hij dat ze nog steeds in 't Vagevuur zou branden,
maar zij was toch ontsnapt aan 't eeuwigdurende van de folteringen, aan de vreselijke
klauwen van de duivel, die ze nooit meer terug zou krijgen! En hij werkte en zwoegde,
hij gaarde, frank voor frank, alles daaraan opofferend, de som bijeen die hem voorgoed
verlossen zou.
Na ettelijke weken had hij die vergaard. Op een donderdagavond, na het verkopen
van enkele mudjes vlas, had hij de tweehonderd frank bij elkaar.
- Kijk zie, sprak hij dubbelzinnig tot zijn vrouw, terwijl hij haar, in zijn bevende
hand, de schitterende vijffrankstukken toonde; - hier es 't geld woarmee 't verleden
ons zal kwijtgescholden worden. Morgen goa 'k ermee noar den eigenoare, en dan
zien we mee nieuw hope noar de toekomst. - O joa, zei de vrouw als in een soort van
vroomheid. - Goddank da we toch nog nie ál te schrikkelijk beproefd 'n zijn.
En hij ging.
Evenals de twee vorige keren schelde hij, in de duisternis, vóór 't eenzaam deurtje
aan. Maar nu was hij niet bang meer, nu voelde hij zich sterk, nu voelde hij in zich
de kracht van God, die hem verlossen zou.
En zodra de grijsaard met de zwartfluwelen muts de akelige deur geopend had,
sprak hij kortaf, zonder te groeten:
- 'k Kome de twiehonderd fran were brijngen, die 'k hier indertijd gekregen hè.
Verbaasd keek de man naar hem op.
- Woaromme? Dat 'n es nie nuedig. Z'hên z'ou gegeen om ze t' houen, zei hij na
een ogenblik.
- Joa moar 'k 'n wil ze nie houen, antwoordde Van Alleijnes beslist.
- Oh! as 't azue es, zei de man, zijn schouders ophalend. En hij verdween om zijn
chef te gaan halen.
Evenals de vorige keer kwam deze weldra uit een zijdeur te voorschijn.
- Hè, vriend, dat 'n es niet nuedig; kij meugt da geld houd, 't es ou gegeef als hulp,
sprak hij op zijn beurt, zeer vriendelijk.
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Ondanks zijn haat en afkeer voor de duivel, voelde Van Alleijnes zich bijna ontroerd.
Maar hij dacht ogenblikkelijk dat die ontroering een nieuwe, bedekte verzoeking van
de duivel was; en, zich met wilskracht stalend in zijn voornemen:
- Nie, nie, antwoordde hij, - 'k 'n wil 't niet! En hij zocht een plaats waar hij het
hoopje vijffrankstukken zou kunnen neerleggen.
- Heb z'ou messchien weer schouw gemaak, vriend? vroeg de heer, met vorsende
blik Van Alleijnes' ontdaan gezicht ontledend.
- Nie, nie, 'k 'n wil 't niet! 'k 'n wil 't niet! herhaalde de boer zonder verdere
uitleggingen.
En plotseling wierp hij de rinkelende stukken op de tegelvloer en vluchtte weg.
Nu ontbrak er niets meer aan Van Alleijnes' vrede...
Zodra hij van de stad terugkwam was hij voor de tweede maal te biecht en te
communie geweest, en nu had de pastoor hem verzekerd dat hij zijn ziel geheel en
al terug had, en, in geval van overlijden, ten hemel zou stijgen. Zelfs, toen Van
Alleijnes hem vertelde van de moeite die hij had gehad om de duivel zijn geld terug
te doen nemen, drukte de geestelijke haast zijn spijt uit dat de boer het niet weer
meegenomen en aan de Heilige Kerk gegeven had, om Satan met zijn eigen wapens
te bevechten. Maar de boer antwoordde dat hij nu, als boetveerdigheid, de plechtige
belofte had gedaan aan de parochiale kerk dezelfde som te geven, die hij destijds
voor zijn schrikkelijke misdaad had gekregen; en toen de pastoor dat hoorde was hij
een en al vriendelijke opgewektheid, en verklaarde hij nogmaals met nadruk dat nu
de laatste smet van Van Alleijnes' ziel was uitgewist, en dat God, in de hemel, zich
innig verblijdde over de gelukkige terugkomst van dat verloren schaap.
Enige weken verliepen. Van Alleijnes, evenals iemand die aan een langdurige,
doodsgevaarlijke ziekte ontsnapt is, genoot van 't leven zoals hem dat nog nooit
gebeurd was. En 't kon hem weinig schelen dat hij nu weer arm was, en zich misschien
het volgend jaar toch aan de treurige noodzakelijk-
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heid: 't verlaten van zijn dierbaar hoevetje, zou moeten onderwerpen: nu toch droeg
hij opnieuw in zich de schat van het hart, het heerlijk gevoel van iets dat in hem was
teruggekeerd toen hij het onherroepelijk verloren waande, dat iets, opperste goed,
zijn ziel, die hij nu weer voelde leven in zijn lichaam, in een volzaligheid van hoogste
troost en hoogste toekomsthoop...
En toch, toch was er nog altijd iets, niet in hem, maar dáár, in de nabijheid, om
hem heen, dat hem soms hinderde: Velghe, zijn buurman...
Telkens als hij hem weer zag, moest hij onvermijdelijk weer denken aan het akelig
verledene. Hij aarzelde om buiten te komen, wanneer hij Velghe op zijn erf of in de
omtrek ontwaarde; hij maakte een omweg door de velden als hij dacht hem tegemoet
te zullen komen. En als 't gebeurde dat het toeval hem toch in zijn tegenwoordigheid
bracht, dan voelde hij zich gejaagd, niet op zijn gemak, en poogde zo spoedig mogelijk
aan de ontmoeting een einde te stellen.
Het was, voor Van Alleijnes, een nog steeds onopgeloste en onoplosbare vraag,
of, ja dan neen, Velghe met de duivel in betrekking stond. Nu eens was hij stellig
overtuigd van ja, en dat het wél op zijn indirect aandrijven was dat hij zich naar 't
vreselijk duivelshok begeven had; andere malen geloofde hij daar niets meer van en
beschouwde Velghe als een mens gelijk alle andere, goed huisvader en degelijk man,
wiens grootste gebrek alleen daarin bestond, dat hij een beetje spotziek was.
Spotziek!... ja, dat was hij zeker. Spotziek, en ook fijn en listig, peilend met zijn
leuke ogen tot in 't diepst geheime van je innerlijk wezen. En dat was juist de
benauwdheid en wel eens de schrik van Van Alleijnes, dat het hem steeds voorkwam
of zijn buurman zijn geheimste gedachten en gevoelens doorgrondde, en of hij alles
wist wat in hem omging.
Hij zag dat in zijn blik en in zijn glimlach, en 't kwam hem altijd voor of Velghe
steeds op 't punt was hem over al die geheime en schrikkelijke dingen te ondervragen.
Het kwam hem altijd voor alsof zijn buurman hem bewaakte en bespiedde, en alsof
hij, vroeg of laat, wat hij ook deed om eraan te ontsnappen, met hem zou af te rekenen
hebben. En die gebeurtenis, hij voelde 't vooraf, zou voor hem een marteling zijn.
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En zo deed het lang vermeden onvermijdelijke zich dan ook eens voor.
Op een avond, tussen licht en duister, wijl Van Alleijnes met zijn spade op de
schouder van zijn akker terugkeerde, zag hij, aan een bocht van het door 't hoge koren
slingerend paadje, zijn buurman Velghe hem tegemoetkomen. Geen middel om er
ditmaal aan te ontsnappen, als hij zich tenminste niet brutaal onbeleefd wilde tonen.
Een korte rilling kroop over zijn rug, en hij wierp fluks een angstblik rechts en links,
als zocht hij naar een schuilplaats. Maar reeds stond de rijke boer vóór hem, en sprak
hij hem glimlachend aan, de armen op de borst gekruist, als in grote verbazing:
- Wel! wel! wel!... We zoen wel geld geen om ou ne kier te zien! We weunen gien
drij menuten van mallekoar af, en 't es of huel de weireld tusschen ons lag. Wa gebeurt
er dan mee ou?
Van Alleijnes, zich in het onvermijdelijke schikkend, poogde 't van de beste kant
op te nemen.
- 't Es woar, antwoordde hij met een lichte trilling in de stem en even een
verwilderde uitdrukking in zijn bleekblauwe ogen. - 't Es woar, 't es al lank geleen
da we mallekoar nie mier gezien 'n hên; moar d'r es uek zueveel wirk in dezen tijd.
- 'k 'n Wiste woarachtig nie mier wa peizen, herhaalde de boer, Van Alleijnes met
zijn scherpe blik strak aankijkend. - We 'n hên mee mallekoar nie mier gesproken,
geluef ik, seder die kier as we soamen in de stad geluepen hên, ge weet wel, in da
stroatsen, doar woar ik ou 't Vrijmetseloarshuis getuend hè.
- 't Es woar, 'k gelueve dat 't tons de loaste kier geweest hee, antwoordde Van
Alleijnes, die zich bleek voelde worden.
- Weet-e wa da 'k gepeisd hè? riep eensklaps de boer, met een nog vorsender blik,
waarin weer het leuk straaltje van spotternij schitterde, zijn buurman tot in het wit
der ogen aanstarend. - 'k Hè woarachtig gepeisd da g' ou ziel aan den duvel verkocht
hadt!...
Van Alleijnes kuchte, en spuwde machinaal opzij, opdat Velghes scherpe blik de
plotselinge ontsteltenis, die over zijn gelaat kwam, niet zou zien. En eventjes poogde
hij te lachen, maar met een stem zó schor, dat zijn gedwongen lach haast in
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een snik ontaardde.
- Woar goat-e noartoe? vroeg eensklaps de boer.
- Noar huis, antwoordde Van Alleijnes, schuw naar Velghe opkijkend.
- Hawel, 'k goa zue verre mee; 'k 'n hè toch niets te doen. En weet-e wat: we zillen
onderwig in De Steekveugel 'n dreupelke pakken. Ik trektere.
En tegelijk keerde hij zich om en ging naast Van Alleijnes op zijn weg terug.
Zij liepen enkele seconden zwijgend naast elkaar, in de rustige, langzaam
verduisterende schemering. In 't westen, achter hoge, donkere bomenmassa's, daalde
de zon in een glorie van purper en goud, en over de blonde, wijd-golvende
korenvelden, sleepten zich stille schaduwen van nacht. De lucht was zwoel, als
broeiend van onweer; een muggezwerm dreef gonzend met hen mee; nu en dan
fladderden geruisloos vledermuizen om hun hoofd.
- Joa, herhaalde na een ogenblik de rijke pachter, - 'k hè 't woarachtig gepeisd. En
'k hè 't mij verweten da 'k ou doarover gesproken hoa, want, zue peisde 'k in mijn
eigen, wie weet of 't hem niet schrikkelijk aanpakt, ne kier as hij 't gedoan hee. Want
'ne kier gedoan, blijft gedoan.
Van Alleijnes sidderde. En, het ontsnapte hem, onweerstaanbaar, in 't knellende
van zijn ontsteltenis:
- 't Es te zeggen,... as ge berauw hèt over ouw misdoad, en da de paster ou
absolussie geeft, dan es 't zjuust of dat er niets gebeurd 'n was.
Strak staarde Velghe Van Alleijnes in 't halfduister aan.
- Miende gij dátte? Geluefde gij dátte? Jongen, jongen, gelukkig dat-e gij in 't
geval nie 'n zijt!
Opnieuw ging Van Alleijnes even aan 't kuchen en spuwde links om zijn ontroering
te verbergen. Toen antwoordde hij schor, de stem haast onhoorbaar:
- God es toch stirker as den duvel. Het ‘goeje’ es toch stirker as 't ‘kwoaje.’
Maar Velghe schoot in een lach.
- Och, jongen toch, hoe kunt-e zue onnuezel proaten? As 't goeie stirker was dan
't kwoaje, hoe zoed' er dan zue veel onrecht en ellende op de weireld zijn! Moar, ala!
doar 'n es
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gien misverstand meugelijk: van as er iemand deur den duvel bezeten es, wordt-ie
dat al gauwe gewoare.
- Hoe zue dátte? vroeg Van Alleijnes.
- Wel Hiere Godheid! op alle meugelijke manieren, lijk of 'k ou vroeger al verteld
hè, antwoordde de boer. - As ge bijveurbeeld begint te voelen da g' uek moet kwoad
doen.
- Da g' uek moet kwoad doen?
- Wel joa; as ge bijveurbeeld 'nen afkier begint te krijgen van alles wa da
Godsdienst es: van de pasters, van 't Heilig Kruis of 't Heilig Sacrament, van al wa
dat de Kirk aangoat. Of as ge voelt da ge 's nachts moet ‘weirwulf luepen’ en spueken
op de verre boerderijen, om pas bevallen kroamvrauwen den duedschrik op 't lijf te
joagen...
Van Alleijnes kon geen woord meer spreken. Hij liep ruim een minuut lang in de
dromerige schemering naast zijn buurman, zonder een klank te uiten.
- Geluefde gij woarlijk dat de paster zelve doar niets mier 'n kan aan doen, 'ne kier
da g' ouw ziele verkocht hèt? vroeg hij eindelijk, met een stem die herhaaldelijk
stokte.
- Niets mier, 't es absoluut onmeugelijk. De paster peist somtijds wel dat hij nog
wa kan, moar 't 'n es gie woar, zulle! verzekerde de boer.
Zij waren aan De Steekvogel.
- Ach! 't es eigenlijk te dwoas da we doarover wille klappen, zei Velghe
schouderophalend, als wierp hij een pak van zich af. - Kom, loat ons hier liever ne
koelen1. pakken.
Maar sidderend was Van Alleijnes voor de kleine landelijke herberg blijven staan.
- Nie, nie, ge zij bedankt, 'k 'n goa 't niet doen, 'k 'n hè gien goeste,2. stamelde hij.
- Woarom niet? riep Velghe verbaasd. - Ala toe toe, dat 'n kan gien kwoad.
- Nie, nie, 'k 'n goa 't niet doen; 'k 'n voele mij nie huel goed van den oavond.
En taai in zijn besluit zette hij schielijk zijn weg voort, de

1.
2.

Borrel jenever.
Lust.
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boer, die reeds in het portaal van de herberg was, alleen latend.
Het avondmaal, - pap met roggesmouterhammen - stond reeds klaar op een laag
tafeltje toen hij in huis kwam.
Hij zette zijn spade in de hoek, achter het houten schut, waste zich even de handen
aan de houten pomp in 't achterhuis, nam een stoel en kwam aan 't tafeltje naast zijn
vrouw en dochter zitten, die daar reeds, met gevouwen handen en neergeslagen ogen,
om de dampende schotel hun avondgebed prevelden. En daar hij ook, met gevouwen
handen en ontbloot hoofd, halfluid begon te mummelen, werd het hem plotseling
onmogelijk zich meer dan de drie eerste regels te herinneren van dat gebed, dat hij,
meer dan vijftig jaar lang, ten minste driemaal daags had opgezegd. Tot vier keren
toe begon hij telkens weer: ‘Onze Vader die in de Hemelen zijt, geheiligd zij Uw
naam, ons toekome uw Rijk,’... en dan kwam de verwarring: ‘ons,... ons,... geheiligd
zij Uw Rijk,... ons,... ons toekome Uw naam,... neen, neen,... ons toekome uw Rijk,’
in een machteloos stotteren, de saamgevouwen handen bevend, de prevelende lippen
bibberend, met in de bleke ogen een zó plotselinge uitdrukking van verwilderde
angst, dat zijn vrouw, die reeds aan 't eten was, verschrikt haar lepel neerlegde om
hem te vragen: - God! man, wa es 't er toch? Wa schilt er dan?
Er kwam op zijn gezicht een trekking als van hevige pijn, een samenkrimpen van
de spieren om de mond en om de ogen, alsof een onzichtbare vijand hem scherp in
't vlees kneep of prikte. Een ogenblik was de foltering zó vlijmend, dat hij ervan in
elkaar kroop, en eerst na een ruime poos kon hij met moeite antwoorden:
- 'k 'n Weet 't niet, 'k 'n weet 't niet, 'k 'n voele mij nie wel, vanoavond.
En met inspanning begon hij te eten.
- O, 't 'n zal niet zijn, sprak zijn vrouw geruststellend. En zij en haar dochter gingen
insgelijks weer aan 't eten.
Gedurende enkele minuten hoorde men geen ander geluid in 't laaggebalkte
keukentje dan het eentonig tikketak van de oude klok, en 't regelmatig slurpen van
de lippen in de houten
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lepels, waarmee zij alle drie uit de gemeenschappelijke kom schepten.
Maar plotseling hield Van Alleijnes op, de lepel roerloos halfwege tussen zijn
mond en de schotel, het hoofd in luisterende houding, de blik gevestigd op de
voordeur.
- Wat es da doar? Wa huer ik? vroeg hij dof.
Zijn vrouw en dochter bleven insgelijks een poosje onbeweeglijk, in luisterende
houding.
- 't Zal de berechtijnge zijn, 'k huere 't belleken! riep de vrouw eensklaps
opvliegend. - 't Zal veur den ouwe Vossoart zijn, 'k hè d'er van gehuerd!
Met haast trok zij de voordeur open.
- Joa 't es azue, ze zijn doar! riep ze van op de drempel.
En met gevouwen handen, zonk zij er op haar knieën.
Haar dochter, toesnellend, volgde haar voorbeeld.
- Hoast ou, komt uek, riep zij tot haar vader, voor hem aan haar zijde plaats makend.
Maar Van Alleijnes, hoewel opgestaan, naderde niet. Zijn aangezicht was wit
geworden als een doek, zijn ogen stonden van angstige verwildering wijd opengesperd,
zijn tanden klapperden, zijn knieën knikten.
- Moar hoast ou dan toch, ze zijn doar! murmelde nog even zijn vrouw, zonder
het hoofd om te wenden.
Daar kwam de berechting voorbij. Vooraan de koster met de lantaren en het, met
korte tussenpozen gelijkmatig klingelend, belletje; twee passen daarachter de pastoor,
in zijn zwarte soutane, onder een paars zijden doek het Heilig Sacrament in zijn
beide, op de borst gevouwen handen dragend. Vroom biddend bogen de twee vrouwen
diep het hoofd. En eerst toen de kleine stoet een twintigtal passen voorbij was,
verdwijnend achter elzestruiken in het fantastisch-dansend schijnsel van de lantaren,
durfden zij op te staan en weer in huis te komen.
Stom van verbazing keken zij beiden op.
Het keukentje was leeg en de achterdeur stond open.
- Man! man! riep de vrouw naar buiten snellend.
Geen antwoord kwam.
- Man! man! Woar zijt-e toch? herhaalde zij dringender.
Uit een donkere hoek, waar hij van schrik ineengekrompen
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scheen te zitten, kwam Van Alleijnes te voorschijn.
- Hier ben ik; 'n moakt toch zulk 'n laweit niet, bromde hij. Maar toen hij weer in
huis was, en zijn vrouw en dochter hem bij 't flauwe licht van het op tafel staande
lampje aanstaarden, deinsden zij met een angstkreet achteruit.
Hij leek dezelfde mens niet meer. Zijn aangezicht, lijkbleek, stond scheef
gewrongen van foltering, en in zijn verdonkerde, strak op de deur gespijkerde ogen,
brandden als twee kaarsen van hels licht.
- Och Hiere, och God, wa es er toch? wa es er toch? riepen de moeder en de dochter
tegelijk.
- Den duvel! den duvel! kreet hij schor en sidderend door al zijn ledematen. En
weer trokken de spieren om zijn mond en ogen zich in folterrimpels samen, alsof
hij, door een onzichtbare hand, scherp geknepen of geprikt werd.
Schreiend vlogen de moeder ende dochter naar hem toe.
En 't werd een leven als een nachtmerrie...
Dagen en dagen na elkaar, soms, was hij normaal en kon men niets vreemds aan
hem merken; maar dan was 't plotseling weer een overweldiging van waanzin, en
schrikkelijke scènes hadden plaats.
Dan kwam ‘het kwoad’ in hem!... Iets, dat hij zo eensklaps voelde, de greep van
de duivel, dáár, in 't midden van zijn lijf, op de plaats waar vroeger zijn ziel was!...
En midden in de nacht stond hij op en holde hij de velden in! Hij was het werktuig
van wilde impulsies, van onweerstaanbaar-machtige suggesties. Gedachten, die hij
eertijds nooit had gehad, lang vergeten herinneringen ontstonden of kwamen weer
in hem op, hem stuwend, hem duwend naar het onvermijdbaar doel van ‘'t kwoad.’
De suggestie bracht hem in 't geheugen, dat er in dát of dát dorpje, uren vandaan,
een arme boer woonde met een talrijk gezin wiens vrouw opnieuw bevallen was; en
in de nachtelijke duisternis moest hij er heen vliegen, en, gillend als een razend beest,
hollen en zwerven om het eenzaam hoevetje, waarvan de bewoners, uit hun slaap
wakker geschrikt, met de doodsangst op het lijf om hulp riepen, zonder buiten te
durven komen...
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De suggestie wees hem de weg, dwars over heide en velden, naar de ver afgelegen
kruisweg midden in de sparrenbossen, alwaar, aan de voeten van een Christus- of
Madonnabeeld, een door vrome handen aangestoken lantarentje brandde; en, in de
zwarte eenzaamheid, moest hij zich daar gillend rollen op het mos, ten prooi aan de
afgrijselijke folteringen, die 't zicht van die ruwe godsdienstzinnebeelden in hem
deed ontstaan...
De suggestie, eindelijk, deed hem doelloos zwerven in de nacht, gehuld in een
zwart bokkevel dat hij eens bij een oude herder was gaan kopen: en hij moest
‘weirwulf luepen,’ met knarsende tanden en fonkelende ogen, Satan in eigen gedaante,
gebukt onder de gruwel van de verdoemenis, de hakige kauwen grijpend uitgestrekt
om nieuwe slachtoffers ter Hel te slepen...
Zo liep hij ganse nachten soms, in schrikkelijke folteringen. En eerst wanneer de
dageraad met licht opaal de donkere gezichtseinder begon te kleuren, voelde hij de
kalmte van de afgematheid in zich komen. Een gruwelijke angst maakte zich van
hem meester, hij ging zijn bokkevel verbergen in een droge sloot, onder dicht door
elkander gestrengelde braamstruiken, en kwam doodstil weer in zijn huis gekropen.
Als een pak viel hij op zijn bed, dadelijk in een loodzware slaap; en 's anderdaags
morgens, slap en uitgeput, had hij geen geheugen meer van al de nachtelijke gruwelen.
Middelerwijl begonnen zich in 't gehucht en weldra overal in de omtrek akelige
geruchten te verspreiden.
Satan dwaalde 's nachts in de velden; mensen, die laat in 't dorp terugkeerden,
hadden hem gezien, gehuld in een zwart bokkevel, met zwarte horens en ogen van
vuur; anderen hadden zijn afgrijselijk gillen gehoord, en de folterklachten van de
zielen, die hij naar de Hel meesleepte. Twee kinderen uit een ver gehucht hadden
stuipen gekregen van de schrik; een oude kwezel was er krankzinnig van geworden;
een pas bevallen kraamvrouw was ervan gestorven. En het gerucht, eerst vaag, maar
weldra in stilte door eenieder herhaald, duidde Van Alleijnes als de bezetene aan.
Hij had zijn ziel aan de duivel verkocht, zei men; hij had Satans gedaante geno-
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men; hij overweldigde zielen voor de Hel! Een huivering van schrik liep over gans
de streek, haast niemand durfde, na tien uur 's avonds nog alleen zijn huis verlaten:
en 's nachts verschansten de boeren zich gewapend met oude geweren en gaffels in
hun hoeven, hun grote, woeste honden op het erf loslatend. Een soort hallucinatie,
mengsel van lafheid en woede, overweldigende uitbarsting van verschrikt fanatisme
en wreedaardigheid, maakte zich van de bevolking meester. Van Alleijnes' huis was
als een oord van Hel en vloek verklaard, en Van Alleijnes en zijn vrouw en dochter
als 't gezin des duivels zelf gebrandmerkt. Niemand wilde met hen nog enig uitstaans
hebben; de buren sloten haastig hun deuren en sloegen een kruis, toen zij een van
hen zagen komen, en zij maakten lange omwegen om langs het ‘Duvelshuis’ niet
meer voorbij te moeten gaan.
Alleen toen zij weldra vernamen dat Van Alleijnes ziek te bed lag, werden zij iets
stoutmoediger. Samenscholingen werden in de buurt gevormd, en hele benden,
gewapend met vorken en stokken, liepen gillend in de duisternis langs velden en
langs wegen, schreeuwend dat zij de duivel gezien hadden en hem wilden doodslaan.
Iets van de waanzin die Van Alleijnes geknakt had, deelde zich aan de bevolking
mee; 't geschreeuw van de opgezweepte foule leek op het woest gegil van Van
Alleijnes zelf, wanneer hij 's nachts moest ‘weirwulf luepen’; maar 't was genoeg dat
er een riep ‘doar es hij! 'k zie hem!’... onmiddellijk ontaardden de razende kreten in
angstgeschreeuw, en de gehele laffe bende vluchtte uit elkaar, overweldigd door het
ingebeelde spook, door die gruwelijke visie van de duivel, die 't blinde fanatisme
hun nu onophoudend voor de geest hield.
Met Van Alleijnes zelf was het nu tot het allerergste gekomen. De waanzin, die hem
met reuzerischreden had bestormd sinds zijn laatste ontmoeting met Velghe, liet hem
geen ogenblik rust meer. Na ruim drie weken lang haast elke nacht in de vreselijkste
overspanning te hebben omgedwaald, was hij eens op een vroege morgen, bijna
halfdood naar huis terug gekropen, en sinds had hij zijn bed niet meer verlaten.
Hij at niet meer, hij sliep niet meer, hij sprak niet meer.
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Tegenover alle heropbeurende pogingen van zijn wanhopende vrouw en dochter,
stelde hij een hardnekkig-stug stilzwijgen, de verwilderde blik van zijn wijd uitgezette
gekkenogen halsstarrig op het toegeblinde vensterraam van 't nachtvertrek gespijkerd.
Een groot ge eelte van de dag bleef hij aldus stom-roerloos liggen. Maar met het
naderen van de avond veranderden van lieverlede zijn gelaatstrekken. Een
samenkrimping verwrong de spieren om de mond en om de ogen, vertrok ze tot die
folterrimpels alsof hij door iets onzichtbaars scherp geknepen of geprikt werd, tot
die expressie van lijdensparoxisme die zich op zijn gezicht gestempeld had, 's avonds
na zijn gesprek met Velghe, toen de berechting vóór zijn deur passeerde. En plotseling
dan, in een grijnzen van de lippen, dat even zijn knarsend, wit gebit liet zien, slaakte
hij een kreet, die door het hele huisje dreunde:
- Den duvel! den duvel! den duvel!
En de afschuwelijke crisis greep hem aan...
Hij woelde in zijn bed, de dekens weggooiend, beukend en schoppend met armen
en benen, springend en spartelend als een vis uit het water, met reutelende adem en
een gezicht, dat geen menselijke uitdrukking meer had, tot hij eindelijk, met
uitpuilende ogen en tot barstens gespannen halsspieren, niets meer uitte dan één
oorverscheurend, aanhoudend gegil, afschuwelijk om aan te horen.
Uren en uren na elkaar, soms, lag hij zo te gillen, te gillen tot zijn stem schor en
klankeloos werd, te gillen tot zijn tanden ervan klapperden, te gillen tot hij ademloos
en krachteloos ineenzakte. En als hij daar dan uitgeput lag, stonden zijn ogen loens,
en kwamen weer de folterrimpels om zijn mond en om zijn ogen, uitspitsend de neus
en de kin, als de snuit van een roofdier.
Zijn vrouw en dochter, luid schreiend om zijn sponde, wisten geen raad noch
toevlucht meer. In 't hevigste van een der aanvallen was de vrouw in het dorp de hulp
van de pastoor gaan afsmeken; maar zodra Van Alleijnes de man zag, waarin hij nu
alle vertrouwen had verloren, steeg het in hem tot zulk een razende dolheid, dat de
geestelijke, na enkele vergeefse pogingen om hem tot bedaren te brengen, bang voor
zijn
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eigen leven uit het huis was gevlucht.
Enige dagen verliepen. De dokter was gekomen en had de zieke een drankje doen
innemen. Daarmee was hij iets kalmer geworden. Zelfs had hij die zaterdagavond
een half bordje pap gegeten, en de twee vrouwen, een weinig opgebeurd, hadden
nog niet alle hoop verloren, toen hij plotseling, zonder dat iets zulks deed vermoeden,
als een briesende leeuw uit zijn bed sprong, met ruw geweld de naar hem toesnellende
vrouwen weggooide, en half naakt buiten vloog.
Zó bruusk was de slag en zó snel zijn rennen, dat de twee vrouwen, toen zij, na
een ogenblik bedwelming weer bijgekomen, hem buiten achterna holden, geen spoor
van de waanzinnige meer ontdekten. En, na een vruchteloos roepen en zoeken, waren
zij huilend weer in huis gekomen, wanhopend hem nog in leven te zien, toen eensklaps
een afschuwelijke gedaante, een monster met knarsende tanden en bran-dende ogen,
gehuld in een zwart bokkevel, vóór hun voeten in de keuken sprong.
Zij slaakten beiden een kreet of ze vermoord werden, en met twee sprongen waren
zij weer buiten, luidkeels om hulp roepend.
Verwilderd, verbluft door zijn eigen geweld, bleef Van Alleijnes een ogenblik
roerloos in het midden van de keuken staan, stom luisterend naar de in de nacht
uitstervende angstkreten van zijn vrouw en dochter. Dan keerde hij zich om, als zelf
bang, sloop weer in 't kamertje en kroop er in 't bed, met zijn bokkevel aan.
Uren verliepen...
Buiten was het een heerlijke julinacht, een nacht van plechtige stilte en zachte
geuren, met een ongeëvenaard prachtige sterrenhemel en een reusachtige ronde maan,
die in wazig-rosse gloed over de blonde korenvelden oprees.
De meeste bewoners van het eenzaam gehucht waren nog op, en af en toe
weergalmde in de verte een verdoft geraas van een menigte: de met stokken en vorken
gewapende benden, die de ‘duvel’ achterna zaten.
En sidderend onder zijn bokkevel lag Van Alleijnes met ver-
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wrongen gezicht naar dat akelig lawaai te luisteren. En telkens als een bende onder
oorverdovend geschreeuw zijn huis voorbijrende, ging hij aan 't rillen, dat heel zijn
bed ervan schudde, terwijl zijn loense, op het gesloten blind gespijkerde ogen een
uitdrukking van gruwelijke schrik kregen. Maar hij gilde niet meer, als vroeger, op
het geluid terug; zijn op elkaar geklemde tanden lieten geen klank meer door.
Omtrent middernacht, toen alles stil geworden was, kwamen twee schuwe
schaduwen in huis geslopen: zijn vrouw, zijn dochter.
Bevend kwamen zij op de tenen naar het slaapvertrekje, en, half verscholen achter
de binnenmuur, staken zij 't hoofd in 't somber gat van de openstaande deur.
Bij het zwakke schijnsel van het op de kleerkast staande lampje, zagen zij Van
Alleijnes, steeds in zijn bokkehuid gewikkeld, onbeweeglijk in 't lage bed liggen.
Zij dachten dat hij sliep, en, ondanks hun onnoemelijke schrik, traden zij nog een
stap naar voren.
Plotseling, dan, keerde hij zijn hoofd om, en keek hen aan met zijn strakke loense
ogen, die fonkelden als karbonkels onder het ruige haar van de bokkehuid.
Met een snerpend angstgegil vlogen zij weer buiten.
Dáár was het steeds de heerlijk zachte en serene nacht. Heel hoog was de maan
gerezen in de opalen hemel, en haar ronde schijf, kleiner nu en helderder schitterend,
strooide haar schijnsel, wit als sneeuw, over de met parelen bedauwde, blonde
korenvelden. De nabijgelegen sparrenbossen waren daarentegen zwart als inkt, en
in 't verschiet verscheen de heide als een maanlandschap, met geel-witte heuveltjes
van naakt zand en diepten van donkere heesters. Twee uur sloeg het in de verte op
de kerktoren, twee zwakke, gescandeerde zilverslagen, in de plechtige stilte van de
heerlijke nacht.
Toen keerden de beide vrouwen voor de tweede maal weer, huiswaarts. Huilend,
met snikken in de keel, hun gestalten scheef vooruitglijdend als zwarte spoken over
de wit beschenen weg, kwamen zij aan 't achterdeurtje.
In doodse stilte duwden zij het open, slopen in 't keukentje, naderden de
openstaande kamerdeur, en keken...
Het lampje smeulde en stoomde, bijna uitgedoofd. Het ko-
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lend lontje verspreidde een benauwde lucht en gaf nog slechts een flauw, dofrood
schijnsel, maar dwars door 't hartenaas van het gesloten blind dolkte een straaltje van
de maan gelijk een zilverschicht op Van Alleijnes' gelaat.
- Hij sloapt, fluisterde de vrouw, haar adem inhoudend.
Het meisje greep haar moeder bij de hand, en sidderend tegen elkaar gedrongen
staken zij eventjes 't hoofd uit, om hem beter te zien.
In 't bleke schijnsel van de manestraal leek 't weinige dat zij van zijn puntig, half
onder de zwarte huid verborgen gezicht konden ontwaren, geelwit en hard, gelijk
ivoor. De ogen en de mond schenen gesloten, en daar omheen hadden de folterrimpels
zich verwrongen als tot zwarte groeven, waaruit de neus, wasgeel, scherp als de
snavel van een roofvogel vooruitpuntte. Het lichaam, in elkaar gekrompen, lag
onbeweeglijk met opgetrokken knieën, terwijl de dwars over de borst gekruiste
handen met al de kracht van hun hakige, in 't ruige haar geklauwde vingers, het
bokkevel over zijn schouders schenen dicht te sluiten.
En roerloos, met hamerend hart, op de drempel van het kamertje, woonden de
beide vrouwen een vreemd, schrikwekkend schouwspel bij.
Langzaam zich van links naar rechts bewegend, glansde de bleke lichtstraal peilend
over de ene helft van het gelaat, de andere helft in trapsgewijze toenemende duisternis
verbergend.
Langzaam rijzend in een scheve lijn, liet hij eerst zien, tussen het grauwe van de
half open lippen, die witte rictusschittering van de tanden; dan één voor één de zwarte
rimpels om de mond en om de neus, dan eindelijk het diep-gegroefde, donker gat
van 't oog. En plotseling, vanuit de donkerste diepte van dat gat, scheen een loens
weerlicht de twee vrouwen aan te grijnzen. En in die visie van weerlicht, die de schijn
gaf van leven, kregen zij beiden, op 't zelfde ogenblik, in één en zelfde kreet van
schrik en medelijden, de overweldigende intuïtie dat hij dood was.
- Man! man! gilde de vrouw met een krijsende stem.
Noch antwoord, noch beweging.
- Man! man! herhaalde zij met een schreeuw, die in een
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wilde snik ontaardde.
En zij sprong naar het ledikant toe.
Maar stom van schrik vloog zij weer achteruit.
Haar hand had zijn gezicht geraakt. 't Was koud als ijs...
Van Alleijnes was een lijk.
Er moest voor de begrafenis gezorgd worden.
Reeds de volgende morgen in de vroegte, ging zijn vrouw, op het
dorpsgemeentehuis, de verklaring van overlijden afleggen.
De gebeurtenis, die er al gekend was, verwekte grote opschudding. De bewoners
stonden op hun dorpels, elkaar toeschreeuwend, dat de ‘duvel’ dood was. En een
vraag was op aller lippen: ‘waar zou men hem begraven en wie zou hem naar zijn
laatste rustplaats brengen?...’
Natuurlijk kon hij niet in gewijde aarde begraven worden. Zijn plaats was in de
‘hondshoek’ achter de kerk, de hoek van brandnetels en vuilnis. Maar wie zou er
hem brengen, zelfs dáár? En 't antwoord op de vraag was onveranderlijk 't zelfde:
- Ik niet, woarachtig! Noch ik! Noch ik!...
Niemand wilde. En toen de vrouw, volgens gewoonte, bij haar naaste buren in 't
gehucht een hulp ging vragen, die anders nooit geweigerd wordt, werd haar de deur
voor het gezicht geslagen en riep men haar toe:
- Goa wig! goa wig! We 'n hên mee den duvel niets te moaken!
In wanhoop wendde zij zich tot de pastoor.
Ernstig dacht hij even na, toen antwoordde hij:
- Van Alleijnes was 'n gruete zondoare, moar hij hee hem gebeterd veurdat hij
stierf, en noar d' Helle 'n zal hij nie goan. Ik geef ou de permissie hem in gewijde
eirde te begroaven, percies en zue goed as den iesten den besten mijner prochioanen;
moar wa kan ik er aan doen, as er hem niemand 'n wil droagen? 'k 'n Kan 'k hem toch
zelve nie goan hoalen! Zij wendde zich tot Velghe en vroeg hem het lijk met zijn
paard en wagen naar het kerkhof te willen vervoeren.
- Beste vrauwken, antwoordde Velghe, haar zo spoedig mogelijk uit zijn huis
leidend, - ik 'n zoe nie beter vroagen as ou
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dien dienst te meugen bewijzen, moar 't es onmeugelijk; 'k zoe mij de vijandschap
van de huele gebuurt op den hals joagen; 'k 'n zoe hier nie mier keune leven.
En in het ledikant bleef het lijk liggen, grijnzend in zijn bokkehuid gewikkeld...
Zij hadden het vel er niet af kunnen krijgen, zij hadden de dode niet kunnen
afleggen... Zó wild-krampachtig hadden zijn hakige vingers zich in het bokkevel
vastgeklauwd, dat ze zijn armen zouden moeten breken, om hem eruit te krijgen. En
die bijzonderheid, in het gehucht gekend, waar de twee vrouwen het in hun gruwel
hadden uitgegild, versterkte nog de bewoners in hun overtuiging dat het de duivel
zelf was, die daar nu nog ‘over eirde’ lag. Bij de schrijnwerker van de buurt had
vrouw Van Alleijnes de doodkist besteld, en die had er wel in toegestemd ze te
maken, maar geweigerd ze aan huis te leveren. Hij zou ze 's avonds vóór zijn deur
zetten, waar de twee vrouwen, na betaling, ze maar zelf moesten komen halen.
Voor de tweede maal, dan, ging vrouw Van Alleijnes, door haar dochter vergezeld,
bij de pastoor aanbellen.
De meid berichtte haar, dat hij voor enkele dagen op reis was, en de zijn plaats
vervangende coadjutor zei haar, dat hij niets anders doen kon dan de, hem door zijn
overste nagelaten instructies, te volgen.
Dan ging ze naar het kasteel bij de baron, die ook de burgemeester van het dorpje
was. Maar de baron was insgelijks op reis, ergens heel ver, vertelde een van de
knechts, en zou vóór weken niet terug zijn.
- Hawel, 't es goed! riep de vrouw eensklaps woedend. - We zillen hem zelve
begroaven, zonder d'hulpe van al die lafoards! En vastberaden keerden zij weer naar
het verre gehucht.
De nacht was gevallen. Zij liepen haastig door het eenzaam veld, tussen de hoge,
rijpe korenakkers, waar over de zwaargebogen aren geruisloos fladderende
vledermuizen zweefden.
De lucht was zwoel, met laag-drijvende wolken, broeiend van onweer.
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- Ge moet mij helpen, sprak de vrouw, gebiedend, tot haar dochter.
- Woaraan? vroeg het meisje, die in stilte weende.
- Da zilde wel goan zien.
En nog gejaagder snelde zij vooruit.
Zij kwamen aan het huisje. Vrouw Van Alleijnes opende de voordeur met de
sleutel en zij traden binnen.
In een hoek van de keuken stond de de vorige avond gehaalde doodkist van ruw,
ongeverfd hout, spookachtig wit langs de muur als een liggend lijk. In 't kamertje,
waar een klein lampje brandde, lag Van Alleijnes, steeds in zijn bokkehuid gewikkeld,
in het lage bed.
De vrouw ging naar het achterhuis en nam er uit een hoek twee spaden. Zij gaf er
een van aan haar dochter.
- Kom mee, sprak zij.
- Moar, moeder, wa goa-je toch doen?
- Kom mee, zeg ik ou, ge zilt 't zien.
En weer verlieten zij het huisje.
De zoele nacht was zwart als kool. Geen ster aan het ondoordringbaar uitspansel;
geen boom of staak zichtbaar de weg afbakenend. Alleen van tijd tot tijd een
blauwachtig weerlicht, in brede gloed opflikkerend, en na een poos, heel in de verte,
een dof-rollend geroffel van donder.
- Moeder! moeder! woar goan we toch noar toe? vroeg angstig het meisje.
- Noar d'heije, antwoordde zij.
Zij kwamen op de heide...
- Wacht 'n beetsen, zei de vrouw. En zij bleef even stilstaan.
Aan de gezichtseinder vlamde een weerlicht op. De brede blauwe gloed verlichtte
even de hobbelige vlakte, omlijnend scherper als bij daglicht, een eenzaam groepje
kromme sparretjes, een rozig-bloeiend plekje heidekruid, een goudgele, naakte
zandheuvel.
- Nog vueder, sprak de vrouw.
En, in het hol geroffel van de verwijderde donder, liepen zij strompelend verder.
- Hau stille, sprak zij voor de tweede maal, haar dochter bij de mouw grijpend.
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En bij een nieuw, fel-glinsterend weerlicht, zagen zij zich in 't midden van een dorre
vlakte staan, tussen twee gele zandheuvels.
- Hier! sprak de moeder.
- Wat hier? vroeg het meisje.
- Voader begroaven...
- O moeder!
- Doe wa da 'k ou zegge, beval de vrouw.
En zij begon te delven.
In enkele minuten tijd, bij het reusachtig opflikkeren van de weerlichten en het
dof-somber rollen van de verre donder, hadden zij de kuil gegraven. Toen keerden
zij weer huiswaarts.
Vrouw Van Alleijnes stak in het keukentje de lamp aan, en met haar dochter droeg
zij de doodkist op 't kamertje, en trok die op en.
Dan kwam het vreselijk moment. Hun angst en gruwel overwinnend, sloegen zij
snikkend de armen om de monsterachtige gedaante van de overledene, en gaven hem
een afscheidskus op de in foltering verwrongen lippen. En zonder nog te pogen hem
uit het akelig, om zijn lijk geknelde bokkevel te krijgen, tilden zij hem op bij
schouders en benen, en legden hem in de doodkist.
Met spijkers werd het deksel erop vastgeslagen; met andere spijkers, voor en
achter, werden twee draagriemen, waarmee Van Alleijnes vroeger in de kruiwagen
reed, aan de kist bevestigd. En zo hieven moeder en dochter de doodkist op en gingen
zij er schreiend mee naar buiten.
Dreigender kwam 't onweer op. Met kortere tussenpozen flitsten verblindend
violette weerlichten, dapper gevolgd door luider en luider bulderende donderslagen.
Soms was de gloed zó schel, dat zij in 't blonde koren waar de kist schommelend
langs schoof, de rode en blauwe bloemen zagen schitteren; het ogenblik daarna was
alles zó pikdonker, dat zij zelfs elkaars gebogen gestalte niet meer zagen. Het
angstzweet brak hun uit, en bij elk weerlicht sloegen zij sidderend een kruis, onder
de last van de doodkist door hun weifelende benen zakkend.
Uitgeput kwamen zij eindelijk aan de groeve. Zij zetten de
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kist op de rand, en knielend, met gevouwen handen, zegden zij een bede op. Hete
tranen rolden over hun wangen, en grote regendroppels begonnen te vallen, hard
openspattend op het hout van de kist.
Toen lieten zij die in de groeve neer. Met een ruk trokken zij de riemen los, en
hol-bonzend in het hol gebulder van de donder, vielen de aardkluiten op de doodkist.
Harder, in brede, rechte stralen, stortte de regen neer. Zijn aanhoudend gedruis
verdofte het dreunend geluid van de donder, en de bliksemvlammen smolten weg in
wazig blauwgrijs.
De groeve was gevuld. Druipnat trapten de vrouwen de laatste zoden vast. En,
met een laatste, snikkend vaarwel, verlieten zij ijlings de heide.
Het onweer trok af. Alleen de regen bleef aanhoudend vallen, in brede, lauwe
stralen van eentonig ruisen.
Uit de gedrenkte aarde wasemde zacht een geuren-atmosfeer van frisheid en
herleving...
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Blanche
Zij was arm, triestig, lelijk...
Arm, want toen haar oude vader en haar jarenlang zieke moeder kort na elkaar
gestorven waren, had zij niet eens genoeg om nog een maand te leven; triestig, omdat
ook alles om haar heen altijd zo triestig en zo smartvol was; lelijk, omdat zij inderdaad
volkomen van alle gratie ontbloot was: gebogen van rug en geelwit van haren en
wenkbrauwen, met kleine, ziekelijke, roodrandige oogjes, die daarbij nog loensten:
het albinotype in al zijn onsierlijkheid.
Zij werkte in de grote meelfabriek van 't dorp met nog enkele andere vrouwen,
wier bezigheid bestond in het verstellen van gescheurde en versleten zakken. Dát,
en, boven, op de zolder van de fabriek, het bed opmaken van de nachtwaker, was
haar enige occupatie, van 's morgens tot 's avonds, van het begin tot 't einde van het
jaar. En 't fijne witte stof, dat opvloog uit de omgekeerde meelzakken, bedekte ook,
als met een laag van kalk, haar kleren, haar gezicht en haar handen, in een zó schelle,
algehele witheid, dat men haar soms, wijl ze daar onbeweeglijk zat te werken, had
kunnen nemen voor een sneeuwpop.
Haar naam was Pharaïlde; maar om haar witte haren, en om al het witte dat aan
haar was, werd zij door de anderen ‘Blanche’ geheten.
Er waren er jonge en mooie, onder die andere vrouwen, die met haar werkten; en,
in de lichte stofwolk, die met wit de bruine of de zwarte haren poeierde, kregen de
jeugdige ogen een lachende glans, terwijl 't gesprek, in opgewekte vrolijkheid, over
minnaars en liefde handelde. De liefde! de minnaars! dat was 't nooit uitgeprate, altijd
weer terugkomende thema, dat de lange, eentonige werkuren minder treurig en
vervelend heen deed vlieden; de lichtstraal van herinnering en
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hoop, die, dwars over de kleurloze saaiheid van de arbeidsweek, 't genoegen en de
vrijheid van de ene zondag aan 't genoegen en de vrijheid van de andere verbond.
Slechts Blanche, zacht en nederig, sprak nooit in zulke dingen mee, maar hoorde
die verhalen aan met inwendige trillingen van graagte, zoals men luistert naar
diep-wonderbare, onwaarschijnlijke, en toch gebeurde avonturen.
Voor haarzelf bestonden al die dingen niet. Zij was zich al te sterk van haar
afgrijselijke lelijkheid bewust, om aan liefde te denken. Een man in 't gezicht te
aanschouwen, o, neen, dat had ze nooit gedurfd. En zij wist ook wel dat geen man
haar zou opmerken, tenzij om de spot met haar te drijven.
En toch,... er was er een, in de grote fabriek, wiens knappe, mannelijke trekken,
wiens flinke, krachtige gestalte zij helder in beeld voor haar geest kon verwekken,
ofschoon zij hem nooit vrij en frank in het gezicht had aangekeken.
Het was dáár omhoog, op de zolder, waar zij elke middag het bed van de
nachtwaker ging opmaken, de jonge, knappe molenaar, die aan de reusachtige trechter
van de molens stond.
Haast altijd was hij daar, blootshoofds, met opgestroopte hemdsmouwen, zijn
lastige taak verrichtend, als was het louter kinderspel. De honderd-kilo's-zware-zakken
rolden van de hoge stapel in zijn sterk-gespierde armen, hij sneed de knoop door met
zijn mes, tilde ze op, gooide ze om, ledigde ze in een oogwenk in de kolossale houten
trechter.
Zo gauw als hij haar zag begroette hij haar met een gulle ‘goendag’, de ogen
lachend in zijn vrolijk aangezicht met fijn zwart snorretje, en van ver riep hij haar 't
een of ander toe, grapje of ondeugendheid, met zijn helder klinkende stem het
dof-dreunend geruis van de fabriek overschetterend.
Zij kreeg een kleur, antwoordde schuchter een paar woorden, ternauwernood
vlugjes een schuwe blik in zijn richting wagend; en met koortsige haast en snel jagend
hart, als onder de duistere benauwdheid van een vage vrees, begon zij het bed op te
maken.
Beneden, onder de dreunende zoldering, gonsde en bruiste de fabriek
aanhoudend-eentonig, met vlug gefladder hier en daar van schuifelende, leren riemen;
en, in haar haastige bewegin-
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gen, de benen zwak en de adem bevangen, nam zij hem af en toe van ver nog eens
schuchter op, in onbewuste graagte van bewondering.
Hij, weer aan zijn werk, scheen zich om haar niet langer te bekommeren. Zij zag
hem tersluiks, in toenemende drukte, de zware zakken in zijn armen opvangen, ze
open snijden, ze optillen en omgooien, als waren het veertjes zo licht. Zij kreeg er
een soort duizeling van, het scheen haar toe of hij expres daarvoor geschapen was:
om zware dingen op te tillen en ze om te gooien, dwars alle tegenstand en hinderpalen,
met eindeloos gemak. Het scheen haar toe of hij haar zelf zo zou kunnen nemen,
zonder een aarzeling noch een woord, en of zij dadelijk in zijn armen zwak en slap
zou worden, geheel tot weerstand onbekwaam.
Na enkele minuten was zij met haar arbeid klaar en keerde terug naar de trap. En
telkens dan, op het juiste ogenblik dat zij zou weggaan, kwam hij op haar af, de
schitterogen lachend, haar even als het ware ter plaatse ketenend door de enkele
magnetische kracht van zijn aanwezigheid. En terwijl hij haar nogmaals een grapje
of ondeugendheidje voorhield, ontwaarde zij vluchtig zijn mooi, knap gezicht, zijn
schitterlachende ogen, zijn zwarte haren en zijn zwarte snor, zijn flinke soepele
gestalte van onweerstaanbare kracht. Zij werd vuurrood en stotterde van schaamte,
wijl hij, in de bewustheid van zijn algehele macht, er vermaak scheen in te vinden
haar nog dieper te ontroeren; en telkens ook, als zij dan eindelijk weer beneden was,
onderging zij de overweldigende indruk, dat zij slechts met de grootste moeite aan
een vreselijke ramp ontsnapt was, een ramp die voorzeker zou gebeurd zijn, die
gebeuren zou, de dag als hij aldus bij haar zou komen, vooraleer zij 't bed geheel zou
hebben opgemaakt.
Zo kwam hij eens bij haar alvorens zij het bed geheel had opgemaakt...
Zo kwam hij eens, gewoon glimlachend als altijd, zo vrij en onbevangen als altijd
in zijn bewegingen, met zijn gewone air of hij haar zou een grapje of ondeugendheidje
zeggen, terwijl zij zelf, bevend van emotie, de wangen gloeiend en de ogen troebel,
met handen, die sidderden van haast, haar werk
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poogde te voleinden...
En, zonder een woord, wijl zij, met een zwakke angstgil, 't bewustzijn verloor,
tilde hij haar plotseling in zijn armen op, juist zoals ze zich had voorgesteld dat het
gebeuren zou, juist zoals hij, licht als veertjes, de zware zakken van de stapel tilde,
en ze, met een enkele zwaai, in de reusachtige trechter omgooide...
De eerste dagen liep zij als versuft onder 't gebeurde...
Hield hij dan wel van haar? En had zij hem ook werkelijk lief? Was dát nu de
liefde? Of was het er toch geen? Was dát nu 't onbekend en zalig iets, waarover haar
gezellinnen altijd fluisterden, met verrukte glimlach en stralende ogen? Of was er
nog iets anders, iets zachter en verhevener, dat zij nog niet kende? Zij wist het niet,
zij kon er niet helder aan denken, zij kon haar eigen gevoelens niet ontleden. Het
werd haar telkens weer zo verward en duister in de geest; zij voelde telkens weer
niets anders dan de ruwheid van de aanval, de bruuske, overweldigende aanval zonder
woorden, in het reusachtig dreunen van de dof-gonzende fabriek. Zij had alleen het
duidelijk besef, dat, wat zij vreesde, dan toch eindelijk gebeurd was, precies zoals
het onvermijdelijk gebeuren moest, precies zoals het nog gebeuren zou, door een
fatale macht, waaraan geen wilskracht haar onttrekken zou. En slechts één enkel iets
was ze zich instinctmatig, met rillingen van angst, bewust: dat ze nooit, nooit met
iemand over het gebeurde spreken mocht, omdat er, als het moest gekend zijn, zulk
een gruwelijke hoon en spot op haar zou vallen, dat haar leven niet meer draaglijk
zou zijn...
Hij kwam opnieuw, hij kwam nog dikwijls...
Hij kwam zo dikwijls als het hem maar lustte, zonder dat zij er ooit een enkel
ogenblik aan dacht hem tegenstand te bieden, zonder dat zij zich ooit een enkele
maal afvroeg of ze niet erg verkeerd handelde. Zij had geen eigen wil noch eigen
leven meer; zij was zijn iets, zijn voorwerp, waar hij mee handelde naar goeddunken;
zij had niet meer verdedigingskracht in zich dan een van die levenloze graanzakken,
die hij in een oogwenk in de trechter van de molen omgooide...
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Ook, toen ze zich, na verloop van drie maanden, in bedenkelijke toestand bevond,
gaf ze zich eerst niets geen rekenschap der voor haar allervreselijkste gevolgen. Zij
kon zichzelf in het moederschap niet indenken, zij, Blanche, de monsterachtig-lelijke,
de van alle gratie verstokene. Het moederschap, o, dat kwam haar voor als iets heel
anders, iets moois en zacht-ontroerends, waar veel meer reine genegenheid bij was,
waar iets bij kwam van innig-tere, onderlinge hoop en bescherming, dat zij met hem
toch niet kon voelen.
Doch van lieverlede, naarmate het haar moeilijker werd om haar toestand te
verbergen, ontwikkelde zich, in haar gedeprimeerde geest, het akelig bewustzijn van
haar werkelijke toestand. De haast onvermijdelijke gevolgen van haar misstap: 't
verlaten worden door de vader, de wreedaardige hoon en spotternij van allen die haar
kenden, het weggejaagd worden uit de fabriek, met de nijpendste armoede als
onmiddellijk gevolg, dat alles dwarrelde weldra folterend door haar gehele wezen,
in wrede weerlichten van openbaring, die haar de diepte van de afgrond lieten peilen.
Reeds begonnen de andere werkvrouwen haar met verwonderde ogen aan te kijken.
Zij merkten iets abnormaals in haar op, en hadden soms een argwaan, die zij nog
bestreden, omdat 't idee van Blanche met een minnaar hun ook ál te bespottelijk
voorkwam. Alleen een oude, met grote zwarte ogen in een gerimpeld, geel gelaat,
vond de veronderstelling veel minder gek dan de anderen; en, op een middag van
niet langer meer te bedwingen nieuwsgierigheid, het ogenblik te baat nemend waarop
Blanche even opstond om een vracht zakken te halen, flapte ze 't er eensklaps uit:
- Moar, Blanche, woa wordt-e gij toch streus!1. Woa schilt er dan mee ou?
Tot in de nek, tot in haar witte haren, werd de ellendige plotseling rood, terwijl ze
schichtig, in stom-onthutste roerloosheid, een schuine blik van haar schele, ziekelijke
ogen op de oudere werkvrouw vestigde.
- Doar en es toch zeker nie gebeurd da nie 'n mag? drong deze aan, bij 't enkele
zicht van Blanches ontsteltenis reeds

1.

Zwaar.
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van de juistheid van haar argwaan overtuigd.
En eensklaps, in plaats van te antwoorden, barstte de ongelukkige in overstelpend
snikken los, terwijl de andere vrouwen, stom van verbazing, in een opwalmend
meel-dampje, dat uit de zakken stoof, het werk uit hun handen lieten vallen.
- Moar Blanche toch! moar Blanche toch! Hoe es 't Gods meugelijk! sprak langzaam
de oude, met wijd uitgezette donkere ogen, en als van schrik gevouwen handen.
- Van wie es 't? riep plotseling een der jongeren.
Maar, steeds sprakeloos, deed Blanche niets dan hoe langer hoe wanhopiger
snikken, krachteloos neergezakt op een stoel, de beide handen met haar schort voor
de ogen.
- Wel! wel! wel! wie zoe da oeit gepeisd hên! weeklaagde, op onheilspellende
toon, de oude.
- Moar van wie es 't? van wie es 't? riepen de jongeren, nu met twee, drieën tegelijk.
En toen zei ze 't, door haar snikken heen, in een kreet van smart, die ze niet langer
kon bedwingen, terwijl de vrouwen het van verbazing uitgilden, haast niet geloven
kunnend wat zij hoorden, zo vreselijk geschokt door 't onverwachte van de openbaring,
dat ze zich een ogenblik afvroegen of Blanche soms krankzinnig werd.
Als een loopvuur vloog 't ontzettend nieuwtje nog diezelfde middag rondom de
fabriek. Onder de ‘vierboterham’ ondervroegen de andere arbeiders hun gezel de
molenaar, die categorisch zijn schuld loochende. De vrouwen, van hun kant, gaven
wild af op Blanche, die schijnheilige, dat monster van bedrog en lelijkheid, die ze
allen om de tuin had geleid. En allen ook voorspelden zij wat nu onfeilbaar zou
gebeuren: zodra mijnheer en mevrouw, die erg gesteld waren op de zedelijkheid van
hun werklieden, het schandaal vernamen, (en lang kon dat niet duren) zou Blanche
onverbiddelijk worden weggejaagd.
Enige dagen verliepen; voor Blanche dagen van afgrijselijk lijden.
Van 't ogenblik dat het geheim aan de dag was gekomen, had de molenaar niet
meer naar haar omgezien; en nu ontweek hij
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haar stelselmatig, van de zolder naar beneden komend zodra zij er verscheen,
moedwillig weigerend haar te groeten, wanneer hij haar toevallig in de gangen van
de fabriek ontmoette. En die gedragslijn, dadelijk door de andere vrouwen opgemerkt,
verergerde nog de hoon, de spot en de minachting waarmee zij Blanche overlaadden.
Het waren onophoudelijk vinnige toespelingen, geheime lachjes en gegrinnik,
wreedaardige speldeprikken en gewaagde schuinheden, waarvan de arme Blanche
in haar goedige naïefheid, de helft zelfs niet begreep. Geen lelijke streek, geen
kwetsende vernedering werd haar gespaard. Er mengde zich een soort jaloerse wrok
in; men benijdde haar, het lelijke monster, 't bezit, hoe weinig ook benijdenswaard,
van die mooie, knappe man, die meer dan ene graag tot minnaar en tot echtgenoot
zou gewild hebben. Men kon 't niet uitstaan noch begrijpen dat hij zich met haar had
willen bezighouden; men verontwaardigde er zich over en men walgde ervoor; en
alleen dít herstelde hem enigszins in zijn eer: dat hij haar dadelijk de rug had gekeerd,
en zijn schuld krachtdadig loochende. Er zou waarachtig maar aan ontbreken dat de
knappe molenaar trouwde met de monsterlijke Blanche!
Op al die laster, op al die scherpe aanvallen en boosaardige toespelingen, gaf
Blanche, het bleke hoofd triestig over haar werk gebogen, nooit een antwoord. Vooraf
onderworpen aan 't idee dat de verleider haar verlaten zou, droeg zij, beter dan zij
had gedacht, de hoon en de schande; maar de blinddoek, die haar een tijd lang het
gewicht van de misstap verborg, was plotseling met ruw geweld van voor haar ogen
weggerukt, en in angstige helderheid beschouwde zij nu haar materiële toestand, en
de nijpende armoede, die het onmiddellijk gevolg zou zijn van haar onvermijdelijke
wegzending uit de fabriek. Elk ogenblik verwachtte zij de slag, en zij begreep maar
niet dat het zo lang bleef duren.
Elk ogenblik verwachtte zij de komst van mijnheer, die haar, met kort bevel en
uitgestrekte arm, de deur zou wijzen. Maar de dagen verliepen, zonder dat er iets
gebeurde, en zij begon zich bijna tijdelijk weer gerust te stellen, toen zij hem op een
zaterdag, tegen avond, voorbij de vensters van de werkplaats zag komen, traag lopend
met een soort van slentergang, heel
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anders dan gewoonte.
Een gruwelijke angst greep haar plotseling aan. En, evenals zij zelf, kregen ook
de andere vrouwen 't intuïtief besef dat er iets buitengewoons op handen was, want
zij gingen druk onder elkaar aan 't fluisteren, met schuinse blikken door de
vensterramen.
Blanche, de keel droog en hijgend, zag mijnheer langzaam tot het einde van de
binnenplaats lopen, hooggekleurd en zwaarlijvig, in linnen vest en gele strohoed;
eventjes trappen op een omvergevallen, houten kist; eventjes opkijken naar de
kroonlijst van 't dak, waar een paar mussen druk aan 't tjilpen en aan 't fladderen
waren; eventjes voelen in de zakken van zijn linnenvest, of hij iets zocht. Dan keerde
hij zich om, en zijn blik, langzaam dalend, vestigde zich op de ramen van de
werkplaats. En plotseling kwam hij terug, ging naar de deur, duwde die open.
Een benauwende stilte viel over de witte, gebogen rij vrouwengestalten.
- Mietje, hèt-e nog zakken genoeg om vuert te wirken? vroeg hij aan de oudste,
met haar geel gelaat en haar grote zwarte ogen.
En, terwijl Mietje, ootmoedig, met gedempte stem, antwoordde, voelde Blanche,
het hoofd gebukt en rood tot in de nek, de vorsende blik van de meester op haar
drukken.
Trouwens, hij drong niet aan. Hij ging langzaam weer heen, zeggend dat hij een
nieuwe voorraad zou laten zenden.
Maar hij was nog geen vijf minuten weg, en de vrouwen waren nog niet half van
hun ontsteltenis weer bijgekomen, toen de deur nogmaals openging en een van de
huismeiden verscheen, even bedeesd, met aarzelende stem berichtend:
- Blanche, medam zoe ou 'ne kier wille spreken. Ze wacht op ou in de serre.
- Op mij! riep Blanche instinctmatig, terwijl ze hevig opschrikte.
- Joa, op ou, herhaalde nog eens de meid. En ze vertrok. Plotseling doodsbleek
stond Blanche op, terwijl de andere vrouwen doffe kreten slaakten.
- Blanche, jong, nou goat de kat op de kuerde, sprak de oude.
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- 'k Gelueve 't uek, antwoordde werktuiglijk de rampzalige, met stokkende stem.
Koortsachtig schudde zij 't witte stof van haar voorschoot, en op haar beurt verliet
zij de werkplaats, waar achter haar rug een dof geraas van stemmen opging.
Mevrouw, slank en mager, iets verlepts en vroeg-ouds in haar uiterlijk, stond wachtend
in de serre, met verstrooide hand enige droge bladeren uit de rijpe wingerds plukkend.
Zij staakte dadelijk die bezigheid, zodra zij Blanche zag te voorschijn komen, en,
met een strenge blik, haar ditmaal bij de eigen voornaam, en niet, als naar gewoonte,
bij de toenaam noemend:
- Es 't woar, wa da 'k hè hueren zeggen, Pharaïlde?
De ongelukkige, die sidderend op een drietal passen afstand was blijven staan,
brak plotseling in tranen uit, tot spreken onbekwaam.
- Zue 't es dan toch de woarheid! G'hèt ou dan toch aan de schand overgeleverd!
voer mevrouw voort, met vlugge, verontwaardigd-gedegouteerde blik het reeds zware
figuur van de arbeidster opnemend.
Blanche, 't gezicht onder haar voorschoot verborgen, snikte stotterend enige
onduidelijke woorden.
Mevrouw, ten diepste geërgerd, diende haar een heftige berisping toe, met bitterheid
uitvarend tegen haar schandelijk wangedrag, haar scherp verwijtend dat zij de goede
faam gekrenkt had van het huis waar zij haar dagelijks brood en leven kreeg. Toen
eiste ze de naam van de medeplichtige.
Blanche, steeds wanhopig-snikkend noemde hem.
- Woar, hoe en wannier es 't gebeurd? drong mevrouw aan. En Blanche vertelde
haar alles, bevend, zuchtend, in hijgende, gehorte, voortdurend door tranen en gesnik
onderbroken woorden.
Er was een kort stilzwijgen. Mevrouw, voelend dat de ongelukkige de waarheid
zei, stond even roerloos, de lippen op elkaar geknepen, de blik strak gevestigd op
Blanche, die, diep vernederd, de ogen ten gronde hield, haar vingers
zenuwachtig-trillend om een hoek van haar voorschoot. Mevrouw was niet
kwaadaardig, en in de grond van haar hart voelde zij
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medelijden voor het arm bedrogen schepsel.
- En hij luegent z'n schuld, niewoar? vroeg ze eindelijk.
- Joa hij, medam.
Zij haatte de leugen, en 't laffe bedrog van de verleider kon ze, vooral in dit treurig
geval, niet uitstaan.
- Hawel, hij zal mee ou treiwen, of hij zal hier wiggejoagd worden! riep ze bitsig.
- En ik medam? smeekte de rampzalige, met haast onverneembare stem.
- Mee ou..., mee ou zal ik nog veur deze kier compassie hên... Ge meugt hier nog
nen tijd blijven, en noar ou bevallijnge were komen. Moar onthaud 't goed! as 't nog
iene kier moest gebeuren, dan es 't veur altijd uit!
- O, medam, medam! wa zijt-e gij toch broave! snikte Blanche. En zij greep naar
de witte hand van haar meesteres, die zij met tranen en kussen bedekte.
- Goa nou, en onthaud mijn woorden, besloot mevrouw.
Zoals wel te voorzien was, bleef de molenaar zijn schuld hardnekkig loochenen, en
weigerde hij categorisch met Blanche te trouwen.
Hij werd uit de fabriek weggezonden. Blanche, integendeel, door mevrouw
beschermd, bleef er tot de laatste dag. Zij had ook nog gevreesd dat zij niet zou
mogen blijven bij de mensen, (twee oude dweepzuchtige vrijsters) waar zij, mits een
allerschraalst maandgeld, haar onderkomen had; maar die hadden zich insgelijks, na
een eerste opwelling van toorn en verontwaardiging, over haar ontfermd, omdat zij
anders zo goed en zacht, en zo behulpzaam was, en dat zij medelijden met haar
hadden.
's Avonds van de dag waarop zij voor het laatst haar werk volbracht, werd het kind
geboren: een flinke, sterke jongen, waar de twee oude vrijsters dadelijk verrukt van
waren, en die reeds de volgende morgen in de kerk met de voornaam van Bauwke1.
werd gedoopt.

1.

Boudewijn.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 4

714
En jaren vervlogen...
Blanche, getroost, verzoend met het leven, deed, als vroeger, haar dagelijks eentonig
werk in de fabriek. Van de molenaar, kort na haar bevalling vertrokken naar den
vreemde, had zij niets meer gehoord; maar, wat eerst haar schande en haar wanhoop
was: 't onwettig kind, was langzamerhand, na lange smart en jaren, de enige hoop
en illusie, de zachtheid, de bekoring, de liefde van haar ganse, zo lang kleurloos en
ellendig leven geworden. Zij zelf was niets meer, zij bestond niet meer; zij leefde
alleen nog voor hem en door hem, in stugge zelfopoffering voor dat bloed van haar
bloed, in trotse bewondering voor die mooie, flinke levensvrucht van kracht en
gezondheid, zo heerlijk gesproten uit de monsterlijk-lelijke, triestige, ziekelijke
mensenstof, die zij zelf was.
Hij was nu negen jaar oud en ging naar de dorpsschool, waar hij buitengewoon
goed leerde. Nu juist op de laatste prijs-uitdeling, was hij een der eersten van zijn
klas geweest, en toen zij hem beladen met prijzen terug had zien komen, toen had
ze langdurig gehuild, van vreugde en ontroering, zoals ze nu trouwens zo dikwijls
deed, over alles wat hem aanging. En zij had maar één grote spijt, o, een oneindige
spijt: dat hij weldra de school zou moeten verlaten om in zijn eigen onderhoud te
voorzien.
O! had het maar gekund, hoe graag had zij hem zich willen zien verheffen, boven
zijn en haar eigen ellendige stand! Hoe graag had zij hem later willen zien, netjes
gekleed, in een goede, stille betrekking, waar hij niet door ruwe handenarbeid zijn
mager dagelijks brood zou moeten verdienen! Maar het kon niet, het kon niet! Hij
werd groot, hij kostte meer en meer van onderhoud, en ondanks al haar inspanning
en de steeds hardere opofferingen die ze zichzelf getroostte, soms halve nachten
doorwerkend, kón ze niet langer 't bestaan voor hun beiden verdienen. Haar droeve
zieke ogen werden al flauwer en flauwer, haar gezondheid verzwakte, reeds tweemaal
had zij een dag te bed moeten liggen, tot werken onbekwaam. Wat zou er met hem
gebeuren, indien zij heel en al moest ziek worden?...
En, het gemoed zwaar van droefheid, gaf zij zich eindelijk aan 't onvermijdelijke
over. Toen de vakantie kwam nam zij hem
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van school en zijn lot werd dat van meestal alle arme kinderen te lande: koewachter
op een hoeve.
O, wat een schrijnend harteleed op die heerlijk-kalme, glanzende
september-zondagmorgen, toen zij zelf hem naar de grote, verre hoeve bracht, het
pakje, waar zijn plunje in zat, onder de arm!...
En toch waren het zulke brave lieden, waar hij wonen ging, de boer en zijn vrouw,
bejaard reeds, zonder kinderen! Zij ontvingen hen beiden gulhartig, glimlachend 't
blonde hoofd van 't knaapje strelend, hun dadelijk voordissend een mooie, dikke plak
ham op roggebrood, die Blanche, het hart verkropt van wee, vruchteloos poogde te
gebruiken. Elk ogenblik kwamen haar tranen in de ogen en hikken in de keel; en een
soort schaamte belette haar te vragen wat haar telkens weer met trillingen en zuchten
op de lippen kwam: dat zij toch goed en zacht voor hem zouden zijn, omdat hij zelf
zo goed, zo zacht, zo teder was. Hem alleen drukte zij nog eens op 't hart, dat hij
steeds braaf, beleefd, gehoorzaam zou zijn; en zonder hem te omhelzen, trouw aan
de touchante gewoonte, die nog altijd in Vlaanderen heerst, gaf zij hem haar zegen,
het kruisje op 't voorhoofd, met bevende vingers geschetst, terwijl haar dof-trillende
stem van vroomheid zei: - God bewoare ou, mijn jongen.
Dan stopte haar de boer acht franken, 't vooraf betaalde loon van de eerste maand,
in de hand; en, met krampachtig verwrongen gezicht, verliet zij de hoeve, zonder
nog eenmaal om te durven kijken, opdat Bauwke geen getuige wezen zou van de
overweldigende uitbarsting van smart, die zij niet langer kon bedwingen.
En weer verliepen jaren...
Zij werd oud en zwak, versleten vóór haar tijd, het triestig gestel ondermijnd door
te veel arbeid en ontberingen. Maar hij was groot en sterk geworden, stralend van
gezondheid. Iedere zondag kwam hij haar bezoeken en met haar de dag doorbrengen.
Hij zei dat hij gelukkig was in zijn bediening, en sprak nooit anders dan met grote
lof en genegenheid over zijn meesters. En ook Blanche was er tevreden en gelukkig
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om, doch niet zonder een zweem van spijt en droefheid. Het wekte in haar een soort
jaloezie op, die zij soms moeite had te overwinnen. Het was haar soms te moede of
hun goedheid hem van haar verwijderde, en of hij niet geheel en al gelukkig meer
zou kunnen zijn, met haar alleen, zonder hen. Zelfs de spoedige verandering, die zij
in zijn uiterlijk waarnam, kwam haar voor als een werk van de meesters, iets waarvan
zij uitgesloten was, en dat de afstand tussen haar en hem nog groter maakte. En haar
grote spijt was en bleef dat hij nu niets meer leerde, en zelfs geen tijd meer had, om,
wat hij kende, bij te houden; dat hij meer en meer werd en worden zou een arbeider,
een werkslaaf, in plaats van eenmaal te genieten het gemakkelijk, nette leven, dat zij
vroeger voor hem gedroomd had, en soms nog durfde te dromen. Maar hij voelde
de leemte niet, waaronder zij leed. Hij dacht niet meer aan leren en had geen andere
toekomstplannen dan de voortzetting en de ontwikkeling van zijn tegenwoordig
leven. Hij was nu zestien jaar geworden, maar zo groot en zo fors voor zijn leeftijd,
dat men er hem gemakkelijk achttien of twintig had kunnen geven. En zijn bezigheid
bestond nu ook niet alleen meer in 't koeien wachten: hij was van lieverlede in
bediening gestegen, af en toe behulpzaam in de stalling en op de akker, bekwaam
reeds met een paard te rijden, lijnzaad en graan te zaaien, gras en klaver af te maaien.
Dit jaar, eindelijk, zou hij helpen oogsten, gelijk de groteren, gelijk een echte
veldarbeider. En dat vooruitzicht was zijn geluk en zijn trots, een illusie, een genot,
waar hij over sprak met een geestdrift die Blanche stilzwijgend aanhoorde, met
heimelijke smart van afkeuring. Sinds enige tijd streelde zij andere plannen voor
hem. Zij hoopte hem een betrekking te bezorgen in de fabriek waar zij zelf werkzaam
was. Een plaats zou er weldra beschikbaar worden, een plaats aan de molens, daar
boven, op de zolder,... dáár,... dat zelfde werk, dat eertijds de molenaar, haar verleider,
zijn vader, vervulde...
In vreemde emotie had ze van die aanstaande verandering gehoord, er lang aan
gedacht, geaarzeld, haar plan opgemaakt. Zij had ervan gesproken aan mevrouw, die
het gevraagd had aan haar man; en deze, eerst niet erg met het voorstel ingenomen,
omdat de knaap nog zo jong was, had
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toch eindelijk gezegd, dat hij 't wel wou proberen.
Zonderling, ontroerend toeval! Zij zou hem daar elke dag zien, op de graanzolder,
als ze 't bed ging opmaken, evenals ze jaren geleden, er zijn vader zag. Het zou een
telkens weer herlevende kwelling zijn, een telkens weer herlevende zachtheid ook,
een soort vergiffenis en loutering van het verledene, iets teer-weemoedigs als de
gedachte van iets dat herleeft uit iets dat dood is. En haar grote hoop was dat hij dan
van lieverlede op zou klimmen, dat hij met zijn goede geleerdheid tot op 't bureau
zou komen, eerst als hulp, later alleen, in vervanging van de oude commies, die er
nu al zoveel jaren was.
En, op een zondagavond, een paar weken vóór de aanvang van de oogst, deelde
zij hem eindelijk haar eigen plannen voor zijn toekomst mede.
Hij luisterde stilzwijgend, blijkbaar niets met het voorstel ingenomen. Een
teleurgestelde uitdrukking kwam over zijn gelaat, de benauwdheid van een gevangene
greep hem aan het hart en bracht hem tranen in de ogen.
- O, moeder, nou toch nog niet, sprak hij zacht.
En eensklaps begon hij te huilen.
Daartegen was zij niet bestand. In een pijnlijke zucht viel haar alle wilskracht als
een pak van 't hart.
- Loat mij tenminste nog 'n joarke blijven, smeekte hij. En hij zei haar wat zijn
meester hem beloofd had: de volle daghuur, twintig frank in de maand van met
september, indien men over zijn werk tijdens de oogst tevreden was. Twintig frank
en de kost! het was een schat voor haar, want alles, tot de laatste cent, zou hij haar,
als vroeger, blijven geven! Maanden, jaren misschien, zou het duren, alvorens hij in
de fabriek zoveel verdiende!...
Toen overwon zij haar smart en drong niet verder aan, niet dat ze zijn illusies
deelde, maar omdat zij voelde dat hij zulk een grote afkeer had van 't werk in de
fabriek.
Nu was men met de oogst begonnen...
Van 's ochtends halfvijf, na een vlug ontbijt, dat bestond uit een dikke
tarweboterham en een grote kop slappe koffie, waren de arbeiders op de akker aan
't werk. Slechts gekleed
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met een broeken een hemd, blootshoofds en barrevoets in hun klompen, de ‘pikhaak’
in de linkerhand en de ‘pik’ in de rechter, zo gingen zij geleidelijk op één rij vooruit,
het lichaam naar de grond gebukt, vellend in ritmische slagen de schuifelende blonde
aren, die de vrouwen, die op enkele passen afstand volgden, in schoven bonden en
tot ‘stuiken’ opbouwden. Zij waren met hun zessen, de vrouwen niet meebegrepen,
en in het ritmisch geschuifel van de glinsterende sikkels ontblootte 't uitgestrekte
veld zich van zijn gele rijkdom, niets achterlatend, tussen de lange rijen ‘stuiken’
dan de dorre naaktheid van de scherpe stoppels, waarvan de punten in de enkels
prikten.
Zo gingen zij, eentonig-gelijkmatig, in de van lieverlede brandend-heet wordende
zon van de stralende augustusmorgen, tot acht uur. Toen kwam de meid van de hoeve,
met een reusachtige korf, waarin hun tweede ontbijt zat; en dadelijk hield de arbeid
op, en gingen zij eten, plat uitgestrekt ten gronde in de schaduw van de elzenkant,
de traditionele hard gekookte eieren met roggesmouterhammen, en weer de dunne
slappe koffie, blond van melk. Zij toefden er een kort halfuurtje, en dan begon het
werk opnieuw, zonder onderbreking in de toenemende hitte, tot 's middags. Dan riep
het klokje van de boerderij hen tot het ‘noenmaal’, dat onveranderlijk bestond uit
karnemelkpap en aardappels met speksaus. Daarop volgde de ‘noenstond’, het lome
rustuur in het boomgaardgras, in de schaduw van de fruitbomen, waarvan de rijpe
vruchten soms aan hun zijde neerploften, zonder dat zij er, in hun oververmoeidheid,
naar omzagen of er de hand naar uitstrekten. Om twee uur waren zij op de akker
terug, en daar hernam, in de verzengende namiddagzon, 't uitputtend zwoegen tot
acht uur 's avonds, met enkel een kwartiertje rust er tussen in, om de ‘vierboterham’
te eten. Dan gebruikten zij, nog eens op de hoeve, het avondmaal van pap en
roggesmouterhammen; en zó moe, zó afgetobd dat zij haast niet meer voort geraakten,
sleepten zij zich te bed, om de volgende morgen opnieuw te beginnen.
De drie eerste dagen ging het Bauwke vrij wel en flink af. Hij volbracht zijn deel
van 't harde werk even goed als de vijf
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anderen, die allen veel sterker en ouder waren dan hij. Eerst midden op de vierde
dag begon hij tekens te geven van verzwakking. Een enorme vermoeidheid, die door
rust noch voedsel te herstellen was, verloomde en verstramde zijn afgejaagde
ledematen. De voortdurend gebogen houding die hij nemen moest om te werken,
veroorzaakte een soort ankylose van de lendenen, zo vreselijk pijnlijk, dat het hem
voorkwam of zijn ruggegraat zou breken, telkens als hij zich, om even te verademen,
met hoe langer hoe meer inspanning weer oprichtte. Weldra ontnam de
oververmoeidheid hem insgelijks slaap en eetlust, en hij had enkel nog dorst, een
wilde, onlesbare dorst, die hem met droogplakkende lippen van graagte deed
aanvliegen op de water- of koffiekan, zodra de meid ermee verscheen. En zijn konen,
onlangs nog zo vol en zo rozig, waren geslonken tot niets, bruin verschroeid door
de zon en ingevallen tot een magerheid die de juksbeenderen hoekig deed uitspringen,
terwijl zijn mooie blauwe ogen schenen in te krimpen en te verkleuren, dof-triestig
starend onder de neerzakkende oogleden.
Het kostte hem weldra ontzaglijke inspanning om de anderen bij te houden. Het
duurde niet lang of zij raakten hem ietwat vooruit, en, tot driemaal toe, staakten zij
even de arbeid, om hem de tijd te geven het verlorene weer in te halen. En, half
ernstig, half spottend, riepen zij hem toe:
- Bauwke, niet in sloap vallen, zulle? As 't vrauwevolk in ou kloefen1. bindt, wordt-e
vrije koewachter gemoakt! dat weet-e, niewoar?
- Ho, ho! dóár en es toch zeker nog gien prijkel2. van! antwoordde hij dan, zich
geweld doende, om, evenals de anderen, te lachen, terwijl de smart van de arbeid
zijn gelaatsspieren krampachtig vertrok.
- Wie weet? wie weet? schertsten de ouderen, in 't sissend geschuifel van de sikkels.
Dat ‘vrije koewachter gemoakt worden’ was een vreselijk iets, de schrik van alle
jonge boerenknechts, die voor het eerst mee hielpen oogsten. Dat gebeurde wanneer
de maaier er niet

1.
2.

Klompen.
Gevaar.
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meer in slaagde de vrouwen, die hem op de hielen volgen, een voldoende voorraad
afgemaaide aren te bezorgen. Zodra het hun gelukte ‘te binden in zijn kloefen’, m.a.w.
de aren van onder zijn voeten op te rapen, vlogen zij allen op hem af, wierpen hem
omver in 't koren, trokken hem met geweld de broek uit, en joegen hem zo, onder
wild gelach en geschreeuw, naar de hoeve. Dat heette ‘vrije koewachter gemoakt
worden’, de grootste hoon, die aan een boerenknecht te beurt kan vallen.
En van lieverlede kwam het Bauwke voor of een complot van die aard onder de
vrouwen tegen hem beraamd werd. Het was, achter zijn rug, een voortdurend
gefluister, en een gesmoord gelach, en bedekte zinspelingen, terwijl hij ze hoorde
hijgen van haast en inspanning, om hem te achterhalen. Na elke pikslag hoorde hij
het druk geschuifel van hun naderende voetstappen over de stoppels; en de ‘stuiken’,
in overijling opgebouwd, wierpen soms, tot vóór zijn voeten, hun meer en meer
vooruitdringende schaduw-silhouet. Toen spande hij, in uiterste wilskracht, al zijn
vermogen in, en druipend van 't zweet, het hoofd duizelig en de ogen beneveld, rukte
hij door de blonde golving van de aren voorwaarts, als een die vlucht om 't leven
door een woud, waar hij met de bijl zijn weg moet banen. Hij wílde geen ‘vrije
koewachter gemoakt worden’, en evenmin wilde hij zijn zwakheid erkennen door
de arbeid te staken. Hij wilde zegepralen, de twintig frank per maand verdienen die
hij beloofd had aan zijn moeder; en hij voelde dat hij zegepralen zou, als hij 't nog
maar enkele dagen vol kon houden.
De zondag kwam, een rust van vierentwintig uren. Want per uren, per minuten
soms rekende hij de rusttijd, in tegenstelling met de arbeidstijd, die hij per dagen en
per weken telde. En zó vreselijk had die eerste week hem reeds afgemat, dat zijn
moeder van hem schrikte, toen zij hem terugzag.
- O, kind, ze doen ou boven ou macht wirken! riep zij angstig uit. En, door een
plotselinge argwaan aangegrepen: - Willen z'ou meschien vrije koewachter moaken?
vroeg ze dringend.
Een hevig rood kleurde bij die onverwachte vraag Bauwkes bleke, ingezakte
wangen; maar hij staalde zich met wils-
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kracht, en antwoordde trots-minachtend.
- Nie, zulle, doar 'n ben ik nie schouw1. van!
Heel even slechts gerustgesteld, drong zij er nog eens op aan, dat hij bij haar terug
zou komen. Die plaats in de fabriek viel nu bepaald met 1 september open, en reeds
van stonden af kon hij er worden aangenomen, om het werk te leren. Waarom zou
hij ten minste niet proberen? Hij kon toch altijd bij de boer terugkeren als het hem
niet beviel.
- Moeder, antwoordde hij na een ogenblik treurig nadenken, - 'k en zegge niet da
'k nie en wille proberen, 'k en zegge moar da 'k et nou nie en kan doen. Den boer hee
op mij gerekend veur den oest, en 'k 'n mag 'em in de steek nie loaten.
Zuchtend liet zij hem vertrekken, het hart benauwd onder een onheilspellend
voorgevoel.
De volgende morgen, met de dageraad, begon opnieuw, op een wijd uitgestrekt
roggeveld, de wreedaardige, geniepige strijd.
Het was de laatste rogge die zij moesten ‘afpikken’. Als hij het nog drie dagen
kon uithouden, was hij gewonnen. En door de zondagsrust versterkt, de sikkel scherp
geslepen en de hand vaster, ging hij met verse kracht en moed te werk, zich zonder
zwakheid houdend naast de anderen, ver achter zich latend de ‘bindsters’ die hem
vruchteloos poogden in te halen.
Hij hield het op die wijze vol tot ongeveer drie uur, onder een brandend-hete zon.
Toen kreeg hij eensklaps een soort duizeling, op het ogenblik dat hij zich even
oprichtte om te verademen. Een rossige nevelgloed kwam voor zijn ogen, terwijl een
reusachtig gedruis in zijn oren gonsde. Hij waggelde even, pikhaak en sikkel loslatend,
de beide handen uitgestrekt als om zich aan iets vast te houden, en slaakte dof een
kreet, die in zijn keel bleef hokken. Maar 't duurde slechts een ogenblik, de
benauwende nevel verzwond, het bruisen hield op, hij kreeg weer vastheid in zijn
benen en raapte zijn gereedschap op, terwijl alleen nog zijn adem wat bevangen bleef,
en 't zweet in dikke, lauwe stralen langs zijn slapen stroomde.

1.

Bang.
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- Wa hèt-e dan? wa gebeurt er? vroeg de maaier die aan zijn rechterzijde stond en
die alles gezien had.
- O, niets, 'k 'n weet-e 'k ik niet; de woarmte, zeker! antwoordde hij machinaal,
met nog iets verwilderds in de ogen. En spoedig hernam hij zijn arbeid.
Maar, na verloop van enkele minuten, moest hij zichzelf bekennen, dat het hem
niets goed meer ging. Opnieuw voelde hij zich gedrukt onder een immense
vermoeidheid, zoals hij er nog nooit van zijn leven gevoeld had, een vermoeidheid
die zijn gefolterde ledematen als met lood verloomde en verstramde. Geen tien
minuten waren verlopen toen de andere maaiers hem reeds ruim vooruit waren, terwijl
de vrouwen hem nu weer met reuzenschreden achterhaalden, in 't schuifelend geritsel
van de steeds vlugger en vlugger opgegaarde aren.
- Bauwke! riep lachend-waarschuwend een der pikkers, - opgepast, zulle! Ze
komen op ou hielen!
Hij gaf geen antwoord, het lichaam in tweeën gebukt, de mond hijgend open, uit
al zijn macht door-sikkelend, vooruitgezweept door het steeds naderend geritsel van
de aren, die de vrouwen, met gesmoord gefluister en gelach, nu bijna tot onder zijn
voeten opraapten. Er kwam iets dofs in hem, iets wat hem tijdelijk nog de kracht gaf
door te sjouwen, zonder haast te beseffen wat hij deed. En zijn enig duidelijk gevoel
was dat van een overvloedig zweten, een zweet zo lauw en dun als water, dat hij
voortdurend, voortdurend langs zijn slapen en zijn wangen voelde drijven, opborrelend
uit zijn lichaam, opborrelend zonder eind, tot allerlaatste uitputting.
- Bauwke! Bauwke! riepen nu al de pikkers tegelijk de arbeid stakend. - Aie! aie!
ze zitten hoast in zijn kloefen!
En plotseling slaakten de vrouwen een gillende triomfkreet, terwijl zij hun lege
handen in de hoogte staken; zij hadden geen aren meer om te binden, en, met het
wilde gejuich: ‘Vrije koewachter! Vrije koewachter!’ vlogen zij allen samen af op
Bauwke, die eensklaps, op het ogenblik zelf dat zij hem zouden vastgrijpen, met zijn
pikhaak en zijn sikkel, als verpletterd ten gronde stortte.
Verschrikt deinsden de vrouwen achteruit, terwijl de mannen ijlings kwamen
aansnellen.
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Bauwke, op de rechterzij gevallen met de sikkel onder zich, gaf geen teken meer van
leven. Zijn pijnlijk verwrongen gezicht, met dichte ogen, was groenbleek geworden,
in strakke folter-onbeweeglijkheid; en alleen het lauwe, dunne zweet bleef overvloedig
langs zijn slapen en zijn holle wangen drijven, in scheve pareltjes afdruppelend van
de kin, over de open kraag van het doorweekte hemd.
Twee mannen tilden hem onder de schouders op, schudden hem, poogden hem
overeind te doen zitten:
- Alo, toe Bauw, stoa op! Wa schilt er dan? Wa hèt-e?
Voor alle antwoord opende hij zwakjes een bleek, triestig oog, en slaakte diep een
zucht.
- Oarme sukkel! 't es amoal onz' schuld! weeklaagden nu de vrouwen.
Opnieuw poogden de mannen hem overeind te doen zitten; maar alles bleek
tevergeefs. Er was geen ziertje kracht meer in hem. Zij tilden hem bij de schouders
en de benen op, en droegen hem, over het stoppelveld naar de schaduwzijde van de
elzenkant, terwijl een derde ijlings naar de hoeve om een kruiwagen liep.
Na een ogenblik was hij terug, gevolgd van de boer, die hem naholde.
Men strooide zachte korenaren over de harde plank van de kruiwagen, en daarop
werd Bauwke neergezet, het hoofd geleund tegen een garf. Een vrouw, aan elke zijde,
hield hem bij de schouder vast; de benen, te lang voor de kruiwagen, sleepten over
't gras. Toen tilde de man de draagbomen op, en langzaam trok de triestige stoet naar
de hoeve, het scheefgezakte hoofd van de rampzalige machteloos heen en weer
knikkend, zijn krachteloos-slepende voeten hobbelend en dansend over de ruwe
weg...
De nacht was slecht. Tot twee uur 's morgens bleef hij gedompeld in een staat van
als het ware levenloze bedwelming, maar toen begon hij in zijn bed te woelen, dof
klagend over onuitstaanbare pijn in de buik. De boerin, door zijn kreunen gewekt,
kwam op het zolderkamertje waar hij sliep, en vroeg hem of hij iets verlangde.
Neen,... neen,... hij wilde niets,... maar hij leed... hij leed
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afgrijselijk. En, kruipend in zijn bed, drukte hij de beide handen op zijn buik, die dik
gezwollen was en hard als steen.
- 'k Zal d'r lijzemeelpap op moaken, zei de vrouw. - Doarmee zal 't wel beteren.
Tegen de ochtend, afgemat van lijden en vermoeidheid, sliep hij in. Weer lag hij
in een staat van roerloze prostratie, als een dode.
De boer en zijn vrouw raadpleegden elkaar. De boer wilde de dokter laten halen;
zijn vrouw was er tegen.
- 't En es nie anders of dued-moe zijn, mee ienige doagen ruste zal hij genezen
zijn, meende zij.
- En zijn moeder? Moete we zijn moeder nie loaten hoalen? - Nie, nie, nou nog
niet. Loat ons 'n beetse wachten; 'k ben zeker dat hij van zijn eigen zal genezen.
En zij wachtten, hem trouwens omringend met al de zorgen die in hun bereik
waren, want zij waren beiden zeer op hem gesteld.
De dag ging voorbij zonder verandering in zijn toestand te brengen. De perioden van
bedwelming en van woeling wisselden elkander af, deze laatste zeer hevig, kronkelend
de zieke op zijn bed, met kreten en zuchten van smart. En hij weigerde alle voedsel;
hij nam niets anders dan een beetje water, gemengd met suiker en citroen, die men
in 't dorp was gaan halen.
Maar plotseling, 's avonds van de tweede dag, verergerde zijn toestand
onheilspellend. Hij werd aangetast door een hevige koorts, die hem deed huiveren
en klappertanden in de stikkende hitte van het zolderkamertje; en eensklaps sprong
hij gillend uit zijn bed, ineengekrompen van de foltering, de beide, krampachtig
gesloten vuisten op zijn buik, smekend om hulp of om dood, met knarsende tanden
en stampende voeten, als in een aanval van dolle razernij.
Bleek van schrik kwamen de boer en zijn vrouw aansnellen. - Gauw! gauw om
den dokteur en om de moeder! riep de boer. En terwijl zijn vrouw ijlings de trappen
afholde om het bevel te geven, greep hij met geweld de lijdende vast en duwde hem
weer in het bed, alwaar hij vruchteloos poogde hem zijn akelig gillen te doen staken.
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- Ziek! och Hiere! Es 't dan zue irg! riep Blanche, bevend van angst, toen de
paardeknecht van de hoeve, buiten adem, met hortende stem, haar het droevig nieuws
verteld had. - Och God! Och God!... En snikkend liep zij haar muts opzetten en haar
schoenen aantrekken.
- Wel niet zue irg, meschien, hijgde de jonge man, - moar 'k moe toch den dokteur
goan hoalen.
- O joa, och God! en luept toch ziere! toch ziere! smeekte zij, met gevouwen
handen.
Zij zelf was in een oogwenk klaar; en zonder te luisteren naar de troostende
woorden, waarmee de beide oude vrijsters, bij wie ze steeds inwoonde, haar trachtten
op te beuren, vloog zij naar buiten, zuchtend en snikkend, in de reeds donkere nacht.
Zij vloog, zij rende, de borst hijgend, en 't zweet op het voorhoofd, alleen in de
heerlijk-zachte, kalme zomernacht, alleen in 't rustend, eenzaam veld, waar de maan,
laag en dof op de gezichtseinder, haar wazig, dromerig schijnsel zond over de lange,
stille rijen van de als smekende gestalten in elkaar gestrengelde korengarven. Zij
zuchtte halfluid: ‘O! had hij toch mijne road gevolgd! O! was hij toch were bij mij
gekomen!’... Zij smeekte: ‘O! mijne God, mijne God! loat mij toch nog bij tijds
komen! Loat mij hem toch nog keune redden!’ En onder 't wilde hollen vouwde zij
bevend haar handen om het van Hem af te smeken; om Hem te smeken, dat Hij die
alles kon, Hij, die zóveel verleende aan ontelbare gelukkigen op aarde, haar niet het
enig, het uniek geluk dat Hij aan háár verleend had, zou ontnemen.
Eindelijk kwam zij aan de verre hoeve, waarvan de honden zwaar-luguber
aanblaften. Zij rende over de boomgaard, kwam aan de huisdeur, duwde die open,
zag niemand in de keuken, vloog de zoldertrap op.
De boer, die haar had horen komen, liep haar tegemoet, de vinger op de lippen,
om haar 't stilzwijgen te bevelen.
Bauwke, door de vreselijke crisis uitgeput, lag weer, schijnbaar kalm, en roerloos,
in zijn bed, de ogen toe, alsof hij sliep. De boerin, over hem gebogen, legde een verse
pleister op zijn buik.
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Bevend, haar adem en tranen inhoudend, naderde Blanche 't ledikant. Maar toen zij
hem zag in 't zwakke schijnsel van het lampje, 't gelaat verwrongen en zo uitgemergeld
geel en mager, toen voelde zij in zich iets breken en scheuren; en, met ineengekrompen
handen zonk zij snikkend op haar knieën, huilend in stilte de bitterste tranen van haar
leven, terwijl ze zich tot bloedens toe de lippen beet, om het niet hardop van gruwel
uit te gillen.
Met gefluisterde troostwoorden keerde de boerin zich tot haar om:
- Zwijgt, zwijgt, all' hoop en es nog nie verloren! hij zal d'r nog wel deure scharten!
- Moar woa heet hij? Hoe es da toch gekomen! Woarom hèt-e mij zue loate
geropen? vermenigvuldigde Blanche snikkend haar wanhopige vragen.
- Kom alhier, kom liever alhier, zei de boer haar bij de hand nemend, - schied er
uit mee schriemen, den dokteur zal goan komen en hij zal em helpen. Ala toe, kom,
me zillen hier op ons gemak keune klappen, binst da w' em in 't ueg houen. En, bijna
met geweld, trok hij haar uit het zolderkamertje, waarvan de deur bleef openstaan.
Acht dagen lang doorleefde Blanche, die de bedstee van haar zoon haast geen ogenblik
verliet, alle de folteringen van de uiterste moederangst. Acht dagen bad en smeekte
zij met bevende gevouwen handen, dat de Almachtige Heer haar zoon zou redden.
Er kwamen uren van zalige hoop en verlichting, momenten van opperste vroomheid
en illusie, waarin ze zich, met de stugge hardnekkigheid van een die het fatale eind
niet wil aanschouwen, aan 't leven, aan zijn leven weer vastklampte; er kwamen uren
en dagen van absolute vertwijfeling, waarin ze zelf reeds als dood was, vernield in
ziel en lichaam, door het overweldigende van haar lijden.
En zo kwam eindelijk ook het ogenblik, waarop zij, in stomme neerslachtigheid,
begreep dat alles onherroepelijk verloren was...
De negende dag, met de avond, na het vertrek van de dokter en van de pastoor,
die hem de laatste sacramenten had toegediend, kreeg zij ineens 't afgrijselijk, acuut
bewustzijn, dat
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niets meer hem kon redden. Stokstijf, met op elkaar geklemde tanden, zonder een
kreet, zonder een traan, woonde zij de doodsstrijd bij. Haar triestige zieke ogen, haast
blind geworden door het huilen, sperden zich voor het laatst wijd open, als om niets
te verliezen van dat gruwelijk tafereel: de doodsstrijd van haar aangebeden zoon, de
sombere vernieling van haar enig goed op aarde! Zij zag zijn ontvleesde gelaatstrekken
wasgeel en strak worden, in een laatste, gelouterde uitdrukking van nobele schoonheid;
zij zag zijn mooie, zachte, helderblauwe ogen in hun holten omdraaien en breken;
zij zag zijn gestalte, zeer lang, zich uitrekken en onbeweeglijk worden, in hiëratische
lijnen van onverstoorbare rust, zonder dat zij, in haar stompe bewusteloosheid, iets
anders voelde dan lange, vreselijke rillingen, van haar hals tot haar voeten. Hij was
reeds dood, en stijf en koud, toen ze daar nog altijd stom en roerloos op dezelfde
plek stond, als versteend in haar afgrijzen van het Niets. En toen ze zich eindelijk
wilde bewegen, waggelde zij half om, als dronken, de handen tastend uitgestrekt, als
was er, in plaats van atmosfeer en vastheid, niets meer dan duisternis en afgrond om
haar heen.
Zij hoorde niet de troostwoorden waarmee de boer en zijn vrouw haar trachtten
op te beuren; en toen zij haar bij de arm wilden nemen om haar te doen zitten, ineens,
licht als een schaduw, was ze weg, de trappen af, het huis uit...
Zij holde door de duisternis, alleen, verdwaald, bewusteloos, in de zacht-zwoele,
geurige nacht...
Zij meende stemmen te horen, die naar haar riepen, en ze rende harder, om ze te
ontvluchten. Maar ze wist hoe langer hoe minder waar ze heen rende, noch waar ze
was; er bestond niets meer, er was niets meer in haar noch om haar heen. Zij zweefde,
als een ijl, levenloos lichaam, in een ijle, onbekende ruimte, zonder atmosfeer...
En ze zag dingen die ze niet meer kende, die ze niet meer begreep...
Zij zag de stille manesikkel, wazig oranjekleurig, laag op de gezichtseinder rijzen,
over de donkere korenvelden; en 't kwam haar voor als zag zij een oud, mysterieus,
droevig oog, dof-starend in bespiegeling naar de vernieling van een arm, lijdend
schepsel...
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Zij dwaalde over naakte stoppelvelden, waarvan de scherpe punten in haar enkels
beten zonder dat ze 't voelde; en suf stond ze te staren op de lange rijen ‘stuiken’,
die haar voorkwamen als smekend-omarmde gestalten, die allen haar gruwelijk
geheim kenden, en dit, in 't dromerig gezang van de krekels, als een gefluisterde
weeklacht aan elkander mededeelden...
Zij dwaalde in een bos, onder hoge, inktzwarte kruinen; en 't kwam haar voor als
was zij in een afgrond, waar 't laatst atoompje van haar zwakke leven ook in 't Niets
verzwond... Want er was niets meer, niets meer, niets meer! Want ieder van haar
waggelende schreden scheen struikelend te vallen in een ijle lege ruimte; want iedere
trilling van haar wild-zoekende handen bevoelde 't afgrijselijk Niets! En toch zocht
zij! Dit enkele bewustzijn bleef in haar: dat zij iets zocht, zij wist niet wat, iets dat
aldoor, aldoor scheen te vluchten.
En, van lieverlede, in de angst van dat vruchteloos zoeken, werd zij door een wilde
gejaagdheid voortgezweept. Zij rende al harder en harder, rechts, links, de handen
sidderend uitgestrekt, de keel droog-hikkend, de stem schor, huilend, snikkend. Zij
strompelde, viel, sprong weer op, holde verder, viel opnieuw, zich vastklampen aan
alles wat zij voelde, en alles dadelijk weer loslatend, zonder ooit het halsstarrig
gezochte te vinden.
Toen vlamde plotseling in haar als een groot, vervaarlijk licht op...
Plotseling, in een bleke klaarte, zwak-schijnend in een diepte, erkende zij het
zolang tevergeefs gezochte!...
Het was de Dood die zij zocht! De Dood, die haar kind, haar enige schat, haar enig
geluk, haar leven, haar álles in zijn klauwen hield!... De Dood die niet teruggeeft
wat hij eenmaal genomen heeft, maar die toelaat het verlorene bij Hem, in Hem,
terug te vinden!...
Zij had geen ogenblik van aarzeling... Zij zag hem dáár, haar zoon, haar leven, in
een afgrijselijke hallucinatie; en met een wilde kreet van vernieling en van liefde
sprong zij in de diepte, in de bleek-glimmende poel.
Hoog spatte 't stille water op, in een ruisend gebobbel. Zij slaakte nog een laatste
kreet, de smacht-kreet van een uiterste
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omarming, en weer werd alles stil in de bespiegeling van de heerlijk-zachte
zomernacht.
Zij had het enige geluk van haar leven teruggevonden.
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De wraak van Permentier
Toen Permentier die morgen in de duisternis van 't kleine slaapvertrek ontwaakte,
zich in zijn ledikant uitrekkend met een van die lange rustzuchten die een einde
stellen aan de slaap, herinnerde hij zich even dat hij de vorige avond, met
zonsondergang, in het rapenveld tussen zijn woninkje en de herberg van de
jachtopziener Spiessens, een haas had zien zitten.
Hij bleef enkele ogenblikken, roerloos op de rug gestrekt, daarover nadenken, de
nog weifelende blik gevestigd op het grijzend licht-randje, waarmee de dageraad 't
gesloten luik van het enig venster omlijstte, terwijl zijn vrouw, 't gezicht naar de
muur gekeerd, door bleef slapen. Toen kroop hij langzaam, stilletjes uit zijn bed,
trok broek en wambuis aan, kwam barrevoets, de rug gekromd, in de nog pikdonkere
keuken. Hij nam er zijn pet, die aan een spijker hing, deed zijn klompen aan, die
naast de haard stonden te drogen, ging naar de buitendeur en trok die zachtjes open.
Het sloeg vijf uur op de niet ver afgelegen kerktoren. De dag brak aan, in grijze
nevel.
Roerloos, met een gevoel van verkwikking de frisse morgenlucht inademend, bleef
hij een poosje op de drempel van zijn woning staan, de deur achter zich op een kiertje
latend, de loze blik recht vóór zich uit op 't grijze rapenveld gevestigd, geduldig
wachtend dat de nevel wat zou opklaren.
Het was een man van ongeveer vijftig jaar, middelmatig van gestalte, met nog
ravezwarte, dichtgeplante, borstelige haren, en scherpe, diep achter dikke
wenkbrauwen verscholen, zwarte ogen in een baardeloos, geelgerimpeld gezicht.
Zijn plunje, aardkleurig en overal gelapt en versteld, was van die stof welke de
Vlaamse boeren, ‘mollevel’ noemen; zijn klompen, zonder trekleren, waren hoog en
zwaar, te groot voor
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zijn magere, vereelte voeten. De nek tussen de schouders ingedrongen, het lijf
voortdurend in loerende houding een weinig naar voren gebogen, en de blik halsstarrig
op het rapenveld gevestigd, had hij uit zijn zak een tabakspruim gehaald, die hij
langzaam knauwde, om de tijd te slijten.
Langzamerhand was de mist een weinig opgeklaard. Hij werd doorschijnend onder
de eerste stralen van de septemberzon, rafelde zich uit in licht drijvende sluiers,
telkens ontblotend en opnieuw omnevelend kleine gedeelten van het veld, onduidelijk
afstompend de bomen en de elzestruiken langs de rand van de sloten, na zich latend,
op gras en gebladerte, een effen grijze, kille pareldauw. Aan de overzijde van het
rapenveld, op een paar geweerschoten afstand, verscheen het herbergje van Spiessens
eventjes heel helder, klein, net en popperig als een stukje kinderspeelgoed, om het
ogenblik daarna in de zwevende dampsluier weer weg te smelten.
En plotseling, terwijl Permentier met nog hardnekkiger inspanning van de blik het
rapenveld doorpeilde, ontdekte hij weer de haas op dezelfde plaats als de vorige
avond. Het waren slechts de punten van twee gespitste, vaalrosse oren tussen de
grijsgroene blaren, doch zijn bedreven oog kon er zich niet in vergissen. Langzaam
keerde hij met zijn tong de tabakspruim om, spuwde links een straal koffiekleurig
sap, spijkerde, met een nog snijdender flikkering van de kleine zwarte ogen, zijn
aandacht op de puntig in het rapenloof gespitste oren.
En wat hij schier op 't zelfde ogenblik ontwaarde, hield hem van emotie als het
ware aan de grond genageld.
Dáár, op een zestigtal meters afstand, langzamerhand meer en meer duidelijk uit
de grijze mist te voorschijn komend, naderde, in 't midden van het rapenveld, een
gluipende, omzichtige gestalte. Kleine, ineengedrongen gestalte, opgetrokken
schouders, zakkende knieën, grauw-vilten hoedje met brede, vóór de ogen
neergeslagen rand. In de rechterhand twee stokken; de ene lang, de andere kort, beide
horizontaal, op kniehoogte gedragen. Een kleine huivering doorrilde Permentier; hij
had de kerel herkend: Buck, de onversaagde, onverbeterlijke wilddief.
Terstond bevatte Permentier wat er gebeuren zou. Buck, die
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hij sinds een paar dagen rond zijn woning zag sluipen, had, evenals hij zelf, de haas
in zijn leger ontdekt en kwam hem nu doden.
Permentier zelf deed niet aan wildstroperij. Hij durfde niet. Maar hij had met de
wilddieven die instinctmatige sympathie, die indirect-begunstigende medeplichtigheid
aan bijna alle boerenlieden eigen. Hij had de liefde en de haat van 't wild; de hevige
begeerte het te doden en te stelen, gedempt door de schrik voor de gendarmen en de
wettelijke overheden. En een van zijn grootste genoegens was, een haas of wild
konijntje te zien vangen, zonder zichzelf tot de daaraan verbonden vervolgingen
bloot te stellen.
In het nog licht beneveld rapenveld, had Buck, al zijn aandacht op zijn prooi gevestigd,
schielijk stilgehouden. Het lijf sterk voorovergebogen, de hals uitgestrekt, herkende
hij de haas, wiens spitse oren steeds onbeweeglijk als twee bruine stipjes boven de
grijsgroene bladeren uitstaken. Toen wierp hij een gluipende blik op Spiessens'
gesloten, vaag omneveld herbergje, en, zich omkerend, legde hij de langste van zijn
twee stokken in het rapenloof neer, en kwam, breed-schrijdend, met de andere uit
het veld, in de richting van Permentiers huisje.
Terstond was Permentier in zijn woninkje teruggedrongen en had weer zijn deur
gesloten, deze nog enkel op een kiertje latend, waardoor hij keek.
Vlug en stil, met een katachtige sluwheid en omzichtigheid, telkens zich omkerend
en stilhoudend om beurtelings het huisje van de koddebeier en dat van Permentier
gade te slaan, sloop de vermetele wildstroper nu naar de met elzestruiken bezoomde
droge gracht, die Permentiers erf van het rapenveld scheidde. Hij liet er zich in
neerglijden, liep er gebogen langs het droge bed onder de ritselende twijgen, kwam
er een vijftigtal meters verder, in de gezichtsstraal van de haas weer uit. Op handen
en knieën kroop hij daar terug in 't rapenveld, en tuurde opnieuw, zich plat ten gronde
uitstrekkend, naar de twee vaalrosse, tussen de blaren thans op hem gespitste oren.
De haas had zich niet verroerd. Zachtjes, alsdan, nam Buck zijn vilten hoedje af,
plaatste het op de stok, stak die langza-
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merhand in de hoogte, plantte hem in de mulle grond, tussen de nauwelijks
aangeroerde bladeren. Daarna, steeds op handen en knieën, achterwaarts kruipend,
verliet hij 't rapenveld en liet zich in de droge sloot terugglijden.
Dáár verademde hij een wijltje en staarde opnieuw naar de haas, zich half achter
de hangende twijgen van een elzestruik verbergend.
De puntige oren hadden zich even wat scherper gespitst; de haas stak zijn neus
boven de blaren uit, het rond, schuin oog op de hoed gevestigd. Een glimlach van
genoegen kwam op de roverstronie van de wildstroper. Het beest, gefascineerd door
het vreemde gezicht van de hoed op de stok, zou nu geen beweging meer maken.
Langs de met droge bladeren bezaaide sloot keerde Buck op zijn schreden terug.
Hij kwam er uit op dezelfde plaats waar hij er in gekropen was, een twintigtal
passen achter de rug van de haas, liep haastig weer in 't rapenveld, raapte zijn lange
stok op, en schreed ermee vooruit naar zijn prooi, blootshoofds, de rug gekromd,
met lange, trage passen, met de sluipende omzichtigheid van een roofdier. Hij keek
rechts noch links meer om, hij scheen niet bang meer, hij zag nog slechts zijn doel,
zijn buit. Permentier, de kleine zwarte oogjes fonkelend van opgewekte belangstelling,
was onwillekeurig weer op zijn drempel verschenen, de tabakspruim roerloos in de
mond. Buck, de blik halsstarrig op zijn prooi gevestigd, had maar een korte afstand
meer af te leggen. Hij deed het op handen en voeten, de slepende stok onder de
rechteroksel tegen zijn, lijf gedrukt. En eindelijk stilgehouden, rechtte hij zich op
zijn knieën, trok in een lange zachte glijding de roede naar voren, hief ze op... mikte...
sloeg.
Een fijn, zwak gilletje, een echt kleinkindergilletje weerklonk, terwijl Buck,
toespringend, zich op de haas liet vallen, hem worgde en ermee vluchtte naar de
sloot, in het voorbijrennen zijn hoed en de in 't rapenveld geplante stok meenemend.
In een oogwenk was 't volbracht.
Roerloos op de dorpel van zijn woon, de tabakspruim als 't ware in zijn mond
gemetseld, en de kleine donkere oogjes glinsterend van sluw genoegen in zijn geel,
gerimpeld aangezicht, had Permentier geen enkele bijzonderheid van het
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ganse kleine drama aan zijn trillende aandacht laten ontgaan. Hij zag de wildstroper
met zijn buit langs de sloot wegvluchten, er aan het uiteinde van 't rapenveld weer
uispringen, spoedig in de morgenmist verdwijnen. Hij keerde langzaam, met een
draai van de tong, zijn tabakspruim om, spuwde bruin, slaakte een zucht van
verlossing, als had hij zelf het gevaarlijk waagstuk begaan. En hij was juist op 't punt
om weer in huis te gaan en zijn deur te sluiten, toen hij, instinctmatig, als door iets
aangetrokken, een blik wierp op het huisje van de jachtopziener, ginds in de mist,
aan de overzijde van het rapenveld.
Hij sidderde. Op de drempel van het kleine herbergje, en duidelijk zichtbaar
ondanks de afstand en de nevel, stond, insgelijks roerloos en het hoofd gewend naar
de richting waar Buck verdwenen was, de koddebeier Spiessens in persoon. Spoedig,
gelijk een beest dat in zijn hok kruipt, drong Permentier terug in 't duister van zijn
woninkje, waarvan hij de voordeur zachtjes weer sloot.
Het was tien uur in de morgen, en onder de reeds hete zonnestralen van de heerlijke
septemberdag was Permentier, geholpen door zijn vrouw en zijn beide kinderen, aan
het aardappelen uitrukken op een van de stukken land waarvan hij huurder was, toen
hij, langs de steenweg, twee gendarmen in uniform zag komen, met het geweer over
de schouder.
Een huivering greep hem aan. Hij dacht terstond dat Spiessens, die ongetwijfeld
tegen de wildstroper een klacht had ingediend, tevens hemzelf als bezwarende getuige
aangewezen had, en dat de gendarmen zijn verklaring kwamen opnemen.
Het kon echter nog gebeuren dat hij zich vergiste, en, om geen argwaan op te
wekken, veinsde hij de gendarmen niet gezien te hebben en uitsluitend met zijn arbeid
bezig te zijn. Hij spitte vlugger in de grond, telkens een struik gele knollen omkerend,
die zijn vrouw en zijn kinderen, eenp aar schreden achteraan op hun knieën
neergehurkt, met beide handen opscharrelden, en, na ze volgens grootte en kwaliteit
gesorteerd te hebben, in afzonderlijke korven wierpen. Doch kort van duur was zijn
illusie: hij hoorde de in cadans klinkende stap
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van de gendarmen steeds nader en nader komen, zich als het ware verharden en
versnellen, eensklaps in de mulle grond verdoven. Schuw wendde hij halvelings 't
hoofd om, zag ze trager het aardappelveld, dat naar het middelpunt enigszins klom,
opstappen. Hij staakte de arbeid, keerde zich geheel om, evenals zijn vrouw en
kinderen; groette bedeesd, met een weifeling in de blik even zijn pet oplichtend:
- Dag menier den brugedier.1.
- Dag Permentier, antwoordde deze, met een vage glimlach om de lippen.
Het was een man van een veertigtal jaren, iets meer dan middelmatig van gestalte,
blond, mager, met lange, blonde, opgekrulde knevel en zeer licht-blauwe, impertinent
kijkende ogen in een door de zon wasachtig-geel verkleurd gelaat. De gendarm die
hem vergezelde was grof en groot, zwart en lelijk, 't gezicht vol puisten. En dadelijk,
met zijn zelfde vaag-vriendelijke, vaag-glimlachende uitdrukking, bracht de eerste
het door Permentier geduchte onderwerp ter sprake.
Hij praatte op een besliste en tevens verzoenende toon, veinzend reeds de zaak in
al haar bijzonderheden te kennen, en er overigens niet veel belang aan te hechten,
als om de boereman tot wederzijds vertrouwen en ontboezeming uit te lokken, en
hem als 't ware de verlangde antwoorden in te geven:
- Ge zij vandoage vroeg op geweest, Permentier; g'hèt de pensejoager2. Buck 'nen
hoaze zien dued doen in 't luefstik3. tusschen ouw huis en 't hirbirgsken van Spiessens?
Dá es 'nen deugeniet, e-woar, dien Buck?...
Permentier, 't gelaat licht verkleurd, de loze zwarte oogjes weifelend, aarzelde
even, hing de verbaasde uit, antwoordde eindelijk:
- 'k 'n Doe4. menier den ‘brugedier,’ 'k 'n hè 'k ik niets gezien, niets gehuerd...

1.
2.
3.
4.

Brigadier.
Wildrover.
Rapenveld.
Neen.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 4

736
- Niets gehuerd, natuurlijk, aangezien den hoaze mee 'ne stok duedgeslegen es,
antwoordde de brigadier met schalkse glimlach, - moar wa ‘gezien’ betreft, da hèt-e,
da moet-e, zue wel en beter nog as Spiessens, die, d'r veul vuerder van af stond en
die 't toch wél gezien hee. Pas op, vriend, veur 'n valsche getuigenesse; ge weet,
newoar, dat doar gevangenesse op stoat?
De brigadier was schielijk zeer ernstig geworden, met iets hards in de starheid van
zijn blauwe ogen, terwijl Permentier, nog meer verblekend, langzaam zijn gebogen
hoofd heen en weer schudde, om nogmaals te bevestigen, dat hij toch van niets wist.
Hij durfde noch wilde spreken. Zijn vrees voor Buck, die de gewoonte had zich
onverbiddelijk over zijn aanklagers te wreken, gepaard met zijn geheime
medeplichtigheid en sympathie van listige boereman voor al wat tot wilddieverij
behoorde, hielden hardnekkig zijn mond gesloten. En hoe groot ook zijn instinctieve
schrik en haat waren ten opzichte van gendarmen of wethandhavers, toch geloofde
hij niet dat men hem kon vervolgen om gezegd te hebben dat hij niets gezien had.
Trouwens, wie zou het kunnen bewijzen dat hij 't gezien had! Er hing een dikke mist
over 't veld en geen geweerschot was gelost. In een vlugge aaneenschakeling van
gedachten maakte Permentier deze overwegingen, terwijl zijn steeds ten gronde
neergehurkte vrouw en kinderen, die insgelijks de arbeid gestaakt hadden, beurtelings
hem en de gendarmen, in roerloze benauwdheid, met angstige blikken aanstaarden.
Toen hief hij eindelijk weer het hoofd op en herhaalde, met eensklaps iets beslist in
de uitdrukking van zijn schitterend-zwarte oogjes:
- Ik 'n hè toch niets gezien, niets gehuerd, menier den ‘brugedier,’ 't es al wa da 'k
er van zeggen kan...
- 't Es goed, man, 'k zal ou vinden, zulle! barstte de brigadier plotseling woedend
los.
Hij keerde zich om en vertrok, gevolgd door de andere gendarm, de lelijke zwarte,
die zijn mond niet had geopend.
Zes weken later werd de zaak voor de correctionele rechtbank opgeroepen.
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Buck, op de bank der beschuldigden, loochende zijn daad met vermetele driestheid.
Hij was daar wel voorbijgegaan, langs dat stuk land, tussen de woningen van
Permentier en Spiesssens, verklaarde hij, doch enkel omdat het de kortste weg was
naar de hoeve van boer Lekens, waar hij die dag moest arbeiden. En de stok die hij
in de hand droeg moest dienen om er vlas mee te keren: een ruime partij vlas, die
sinds drie dagen uit de roterij getrokken was.
Spiessens, van zijn kant, hield hardnekkig de beschuldiging staande. Evenals Buck
en Permentier kende hij het leger van de haas, en daar hij reeds meermalen de wilddief
om het rapenveld heen had zien sluipen, had hij, op de bewuste morgen, vanaf de
dageraad de wacht gehouden, en, ondanks de mist, van achter zijn zoldervenster,
waar hij zich schuil hield, heel het schouwspel bijgewoond. Hij had Permentier zijn
deur zien openen, hem belangstellend al de bewegingen van Buck in 't rapenveld
zien waarnemen, hem in zijn half gesloten deurgat zien terugkruipen, om door de
dief niet opgemerkt te worden. Toen Buck ten laatste de haas doodgeslagen had, was
hij, Spiessens, in aller ijl naar beneden gesneld; had zijn voordeur opengerukt en een
teken gemaakt aan Permentier om hem tot getuige van de misdaad te nemen.
Permentier, veinzend dit niet te zien, had haastig zijn deur gesloten.
Een dof gemurmel steeg in de gerechtszaal op; de rechters, in zwarte toga en witte
bef, met een houding als van dronkaards in hun leunstoelen scheefgezakt,
raadpleegden elkaar in stilte. De brigadier werd geroepen.
Hij bracht de valsheid van Permentiers getuigenis in 't licht. Hij had de afstanden
gemeten, en vastgesteld dat men van op de drempel van 's boeremans huisje nog
beter het legervan de haas kon zien dan van op Spiessens zolder. De man loog dus
voorbedachtelijk, en bevestigde zelf zijn medeplichtigheid met de wildstroper, door
te beweren dat hij niets gezien had. De deurwaarder, een kleine dikke, met verhit
gelaat en kale schedel, was aan een hoek van de groene gerechtstafel opgestaan, en
riep af, met een brouwende stem:
- Permentier, Francies.
't Gelaat geelbleek onder zijn borstelige, laag geplante haren,
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de zwarte oogjes angstig draaiend en de rug gekromd, kwam Permentier te voorschijn,
zijn bontmuts licht bevend tussen zijn vereelte duimen.
- Zet ou doar, op die stoel, zei de president, een oude grijze met een fiets-gezwollen
gezicht en lange, geelachtige, puntig-uitlopende bakkebaarden.
Loom klom Permentier twee treden op, nam plaats op de stoel vóór de groene
tafel, de handen en de pet voortdurend bibberend tussen zijn magere knieën.
Opnieuw boog de voorzitter links over de armleuning van zijn stoel en wisselde
in stilte enkele woorden met een van de rechters, een nog betrekkelijk jonge man,
met kort, als het ware vierkant geknipt haar, bruine puntbaard en blekere, wijd
uitlopende knevel. En dan, zich met een bruusk gebaar van de kin en opgeheven
rechterhand tot de getuige wendend: - Ala! stoa ne kier op en legt ouën ied af.
Permentier gehoorzaamde. De rechterhand insgelijks opgeheven, zei hij met doffe
stem de woorden van de, president na: - Ik zweire van de woarheid te zeggen; gehuel
de woarheid en nie anders dan de woarheid; zue helpe mij God.
Nie spieken1. zulle! riep plotseling de president op dreigende toon, met boze ogen.
- Nie nien ik, menier de president, nien nien ik, 't 'n es doar gien gedacht van,
antwoordde Permentier bevend.
Joa moar 'k 'n betrauw ou nie, zulle! Ge moet weten dat 'k die boerestreken kenne!
Permentier kon geen woord meer uitbrengen.
Het hikte, en stokte hem in de keel van overweldigende ontsteltenis. Was hij
werkelijk van plan geweest te ‘spieken’! Hij had het zelf niet kunnen zeggen; hij had
zo maar even werktuiglijk zijn tabakspruim in de mond eens omgedraaid. Misschien,
als de president hem zo ruw-dreigend niet had aangesproken, zou hij toch wel eventjes
‘gespiekt’ hebben.
De voorzitter liet zijn hand zinken. Op een wenk van hem ging Permentier weer
zitten.

1.

Als een Vlaamse boer van plan is op het tribunaal de waarheid niet te zeggen, dan spuwt hij
even op de grond, onmiddellijk na zijn eed-afleggen. Feitelijk spuwt hij, volgens zijn mening,
zijn geweten om te zeggen wat hij wil.
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Alvorens tot het verhoor van de getuige over te gaan, achtte de voorzitter het zijn
plicht hem een waarschuwing voor te houden. Hij vergeleek de verklaringen van
Spiessens en de brigadier met die, tijdens het eerste verhoor, door Permentier gedaan,
en beschuldigde de laatste van onoprechtheid. Met nadruk wakkerde hij hem aan, in
zijn nu af te leggen getuigenis te verbeteren wat in de eerste vals en tegenstrijdig met
de waarheid was geweest. De getuige moest zich wel bedenken dat een valse
getuigenis op een zeer strenge straf kon uitlopen. Permentier, loom op zijn stoel
gezeten, de angstige blikken beurtelings van de ene rechter naar de andere weifelend,
knikte werktuiglijk met het hoofd, als om te zeggen dat hij de vermaning trouw ter
harte zou nemen. En overtuigd dat niets te zeggen toch geen valse getuigenis afleggen
was, bekrachtigde hij zijn eerste gezegde, verklaarde net als vroeger, met zijn lage
doffe stem:
- Ik 'n hè toch niets gezien, menier de veurzitter;... ik 'n weet van niets...
Nauwelijks had Permentier die woorden uitgesproken, of een van de rechters, een
lange magere, met een scheve neus, vloog, als door een veer bewogen, uit zijn zetel
op. Met een air van rechtmatige verontwaardiging, 't gelaat gekeerd naar de twee
andere, voortdurend in hun laffe houding scheef-gezakte rechters, sprak hij, in 't
Frans, enige vlugge woorden uit, waarvan Permentier geen zier begreep, en ging
weer zitten.
En nogmaals staken de twee anderen het hoofd bijeen, scheef-hellend over de
armleuning van hun stoelen, met woordengefluister en goedkeurend hoofdgeknik.
Allen schenen eenstemmig over de zaak te oordelen, en de voorzitter, eensklaps in
zijn zetel opgericht, nam een voor hem liggend stuk papier ter hand, en begon in een
vlug en verward gemompel zijn ‘vu que’ en zijn ‘attendu que’ uit te kramen, waarvan
Buck noch Permentier alweer geen enkel woord begrepen.
Dat duurde zo enkele minuten te midden van een groot stilzwijgen. Dan, bij een
luider en nadrukkelijker uitgesproken volzin, kwamen, met klinkende stap, uit een
groep terzijde staande haren mutsen, vier gendarmen te voorschijn.
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Twee naderden tot Buck, steeds roerloos op het bankje der beschuldigden gezeten;
twee andere tot Permentier, steeds stom en bevend op zijn stoel; en in een oogwenk
werden zij beiden geboeid en weggesleept: de eerste veroordeeld tot negen maanden
gevangenschap voor zeventiende herhaling van overtreding der jachtwet; de tweede
tot zes maanden, voor valse getuigenis.
In de zaal ging een gemurmel op, ogenblikkelijk gedempt door enige energieke
‘chuts,’ die met dreigende blikken van onder de naast de rechtbank gebleven haren
mutsen kwamen. Een belletje klonk en de brouwende stem van de kleine, vette
deurwaarder riep een nieuwe zaak op, in een vlugge opsomming van namen en
bedrijven.
Toen Permentier na vier maanden afwezigheid, - dank zij zijn goed gedrag in de
gevangenis had hij twee maanden strafvermindering verkregen - op een koude
winteravond in zijn woninkje terugkwam, geleek hij, zowel onder moreel als onder
fysiek opzicht, niet meer de man van vroeger.
Zijn dichtgeplante haren, toen hij vertrok nog gitzwart, waren met grijs
doorspikkeld; zijn gestalte, sinds jaren door de arbeid enigszins gekromd, was nu
zichtbaar ineengedrongen en als 't ware verkleind; en in zijn geel, nog meer gerimpeld
en getrokken aangezicht, blonken de dieper in hun holten weggekrompen zwarte
oogjes met een helse glans, onophoudelijk zoekend, peilend, vorsend; vol diepten
van angst en wantrouwen, onbekwaam zich nog een tijd op een en zelfde voorwerp
te vestigen.
Zijn vrouw, die hem elke week in de gevangenis was gaan bezoeken, om telkens
een uurtje door de traliën van zijn cel met hem te kunnen praten, had voor die eerste
avond van zijn verlossing een lekker avondmaal: varkensribbetjes met aardappels
en bier, klaargemaakt. Doch alvorens zijn maal te gebruiken, en ofschoon hij
uitgehongerd was, liep Permentier even buiten en sloop hij, in de duisternis, rondom
zijn huisje en de omringende velden, alsof hij vreesde dat zich ergens een vijand
verborg, die hem kwaad zou kunnen doen. En toen hij in zijn hutje terugkwam, ging
hij voor en achter de deuren en luiken toegrendelen, eer hij zich aan de dis zette.
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Zijn vrouw, verwonderd en bedroefd, poogde hem vruchteloos gerustte; stellen met
de verklaring dat men nu toch niets verkeerds deed, dat men nu toch niets te vrezen
had. Bevend in de somberste hoek van zijn keukentje teruggetrokken, at hij zonder
rust en zonder vreugd, telkens met ontsteldluisterend gezicht vork en mes neerleggend,
telkens met angstig-draaiende ogen op de donkere deur en de vaal-glinsterende,
kleingeruite vensterraampjes starend.
Hij praatte weinig, en met een holle, doffe stem als van een die in een kelder zit.
Zonder ontboezeming voor zijn gezin, evenals zonder zichtbare blijdschap voor zijn
teruggekregen vrijheid, vroeg hij, zakelijk, in korte zinsneden, of de landelijke
herfstarbeid volbracht was, of men klaar was met het zaaien, of de enkele perceeltjes
land die zij in huur gebruikten, van onkruid gezuiverd en behoorlijk gemest waren.
En eensklaps zei hij:
- Mee meïe goan we verhuizen. 'k Zal trachten van elders 'n doenijnksken1. t' huren,
aan den anderen kant van 't durp. De vrouw en de kinderen, stom-verslagen, staakten
plotseling het eten.
- Ha moar voader, dá woare nou toch zottemeinschenwirk; d'r zit te minsten veur
honder vijftig fran mest in 't land, en we zijn da allemoal kwijt as we mee meïe
verhuizen! riep eindelijk de zoon, een twintigjarige zwarte krullekop, met een aardig,
zacht meisjesgelaat.
Het achttienjarig dochtertje, gans poezelig en bruin, met mooie ogen, was lichtkens
bleek geworden bij de gedachte dat die verhuizing, indien ze werkelijk plaatsgreep,
haar ver zou verwijderen van haar geliefde, die in de nabijheid woonde en haar
dikwijls kwam bezoeken. En de moeder, effen-bleek van aangezicht met donkere
haren, maakte zich eensklaps boos, riep luid dat zulks niet zou gebeuren, dat zij niet
wilde verhuizen, dat zij weigerde ergens ginds ver te gaan wonen, in de bossen, als
een beest.
Zonder te antwoorden had Permentier hun bij het klimmend geluid der stemmen
door een gebaar 't stilzwijgen opgelegd, en bevend was hij opgestaan, de bange blik
op de sombere
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venstertjes gevestigd. Hij had gedaan met eten, hij liep gebogen, alsof de lage balken
van de zoldering hem op de schouders drukten, naar de voordeur, ontgrendelde die,
trok ze omzichtig open en ging buiten. In stomme verslagenheid zagen de rond de
dis gebleven vrouw en kinderen elkander aan.
- Hij es hij zot geworden! klaagde de vrouw met tranen in de stem.
De kinderen zwegen, diep-treurig, bevangen door een gevoel van onverwacht, op
hen neerstortend onheil.
Permentier was evenwel haast dadelijk weer in huis gekomen; en zonder nog te
gaan zitten tuurde hij gluipen om zich heen, alsof hij naar iets zocht. Clotilde, de
dochter, ontruimde de tafel; Basiel, de zoon, had zich bij het kwijnend vuur van de
haardstee neergezet, een pijpje rokend. En daar vrouw Permentier aan haar man
vroeg of hij wellicht naar pijp en tabak zocht om insgelijks te roken, antwoordde de
oude met gesmoorde stem:
- Nien 'k, 'k 'n rueke nie mier.
- 'n Pruime? vroeg zij aanmoedigend, met de blik naar de gewoonlijk op de eetkast
liggende karot zoekend.
- Nien 'k, 'k 'n pruime nie mier; we goan sloapen.
En zij werden gedwongen aan het verzoek te gehoorzamen. Permentier zelf ging
naar de lamp en draaide het pitje omlaag, terwijl Clotilde haastig met haar voorschoot
de laatste overblijfsels van de tafel veegde en Basiel vol spijt zijn nauwelijks
aangestoken pijpje uitdoofde.
Dat was de foltering van de gevangenschap, dat was 't verpletterend besef van de
geleden onrechtvaardigheid, die hem aldus veranderd hadden.
Dat steeg uit de geheime diepten van zijn wezen, uit de ruwe diepten van zijn
stoere ziel; dat kwam hem schier in fysieke walgingen van gruwel en afkeer, uit het
hart op de lippen. Hoe meer de tijd vervloog, hoe vreselijker werd hij overweldigd
door dat één vaststaande denkbeeld, door dat één afschuwelijk besef: dat hij, hoewel
zelf niets misdaan hebbend, vier maanden onuitsprekelijke marteling had moeten
uitstaan. Hij voelde zich weerloos tegenover een geheime

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 4

743
kwaadaardige almacht; hij voelde de gruwel en de schrik van de Wet, van de domme,
anonieme macht, die willekeurig over het lot der mensen beslist. En 't was de Wet
die hij vluchtte, die hij tot krankzinnig wordens toe, verfoeide en verafschuwde.
Hij was verhuisd met mei, ondanks het smeken van zijn vrouw en kinderen; hij
was gaan wonen ginds ver, zoals hij 't gezegd had, aan de andere kant van 't dorp, in
een eenzaam huisje dicht bij de bossen, waar haast nooit een mens voorbijging. Had
hij nog langer in zijn woning moeten blijven, tegenover de herberg van Spiessens,
die hem dag en nacht kon gadeslaan, hij was gek geworden, hij was gestorven.
Nu, verscholen in zijn krot als een nagejaagd beest, meer dan twintig minuten van
de naastgelegen boerderij verwijderd, vluchtte hij zijn evenmens, als een natuurlijke
vijand. Zelfs de minnaar van Clotilde had hij de toegang van zijn huis verboden; en
telkens als hij in de verte iemand zag komen, verwijderde, verborg hij zich. Als het
gebeurde dat die mens een koddebeier of gendarm was, kwam er een doodsangst
over hem, kwam er als een nevel van bedwelming vóór zijn ogen, liep hij,
ineengekrompen, zich verschuilend achter een struik of in een sloot, waar hij soms
uren lang roerloos, stom, als vernield bleef zitten. Al wie galon of uniform droeg, al
wie van ver of van nabij tot de besturende hiërarchie behoorde: tot de arme
accijnsbedienden die zich afsloofden op hun lange tochten door de velden; tot de
goedige brievenbesteller, die daar elke morgen voorbijkwam, de zwaar gevulde
lederen tas bochelend op zijn linkerheup; allen, voor Permentier, waren lui die naar
willekeur over zijn vrijheid beschikten, die de macht bezaten hem weer gevangen te
nemen, niet enkel voor vier maanden, maar voor jaren, maar voor zijn leven lang,
indien het hun aldus behaagde. In zijn onzinnige afschuw voor de uitgestane
onrechtvaardigheid waande hij bepaald de maatschappij verdeeld in twee categorieën
van mensenklassen: zij die de macht bezaten alle kwaad te doen; zij die het slaafs
moesten verdragen. Hij was innig overtuigd, dat de eerste gegalonneerde de beste
het recht bezat tot hem te komen, hem te gebieden: ‘stap op en volg mij,’ en hem
zonder uitleggingen voor het overige van zijn leven in een
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kerker op te sluiten.
En, van lieverlede, uit al die overdreven angsten, uit al die opgekropte, van dag
tot dag toenemende smarten, uit die machteloze wrok te horen onder hen die
onverdiend geleden hadden en nóg zouden lijden, ontkiemde in de primitieve ziel
van Permentier een duistere graagte naar opstand en naar weerwraak. Hij droomde
in de bestaande wereldorde iets omver te werpen, zelf eenmaal tiran te zijn en een
van de tirannen tot een slaaf te maken.
Deze gedachte werd aldra een obsessie, werd de unieke troost van zijn gefolterd
leven, 't gedroomde ideaal, dat hij eenmaal hoopte te bereiken. Overdag op het veld,
terwijl hij arbeidde, 's nachts in zijn bed, als hij niet slapen kon, dacht hij er
onverpoosd over na. 't Was in de afschuwnacht van zijn ziel als een gretige hoop,
als een groot helder licht, dat hem almachtig-verleidend aanlokte. In uren als de
afkeer van het leven hem als een walging naar de keel steeg, troostte hij zich met de
gedachte eenmaal kwaad te doen, gelijk anderen zich zouden getroost hebben met
de hoop eens het goede te stichten.
En, wondere morele aberratie, monstrueus uitwerksel van de geleden
onrechtvaardigheid op die simpele ziel: wat hij droomde was niet zich te wreken op
hen, die hem mishandeld hadden en zijn wraak verdienden; neen, hij wenste kwaad
te doen aan iets dat goed en schuldeloos was, een onverdiend en nutteloos kwaad,
zoals hij zelf had uitgestaan.
Misschien toch was deze morele ziekelijkheid niet ongeneesbaar. Misschien, gelijk
een vuur dat in zichzelf verteert, zou het te langdurig en te hevig smachten naar de
wraak, de krachten om die wraak eens te bereiken in hem hebben uitgeput, had niet
bij ongeluk een toeval, in zichzelf onbeduidend, gans onverwacht de steeds bloedende
wonden weer geopend. Op zekere morgen dat hij aan het spitten was op een stuk
land, dichtbij de boskant, stond plotseling voor hem, met een korte ‘goendag’, een
man, die hij had zien naderen noch horen komen had. Het was een grote kloeke kerel
van een veertigtal jaren, roodbruin van gelaatskleur, vierkant van schouders en
gedecideerd van houding, met stout-peilende
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blauwe ogen en een dicht-kroezende, rosbruine, waaiervormig-openstaande baard.
Zijn lange, rechte, ietwat schrale benen waren tot aan de knieën bedekt met spannende,
aardkleurige slobkousen, en over zijn wijde blauwe kiel droeg hij een Lefaucheux
in bandelier. Zijn pet was van glimmend-zwart wasdoek met een rood bandje, waarop,
boven 't vizier, een verguld miniatuur-jachthorentje prijkte.
Sidderend had Permentier zijn werk gestaakt, terwijl hij, nog half op de spade
geleund, met schuwe vlammetjes in de ogen de reusachtige kerel aanstaarde. Hij
herinnerde zich niet hem ooit gezien te hebben, maar aan zijn uiterlijk herkende hij
terstond zijn betrekking: een koddebeier.
Trouwens de man gaf ogenblikkelijk, met het doel van zijn bezoek, zijn identiteit
aan Permentier te kennen:
- 'k Ben-e 'k ik hier de nieuwe garde-chasse van menier den bron1. de Villermont
de Wilde. Ge zij gij hier onze noaste gebuur in de bosschen en menier den bron
hoopt, dat hij over ou nie 'n zal te kloagen hên...
Hij sprak langzaam, duidelijk, met een air van hoogmoed, telkens door een soort
nadruk zijn woorden bekrachtigend, terwijl hij, vaag glimlachend in zijn brede baard,
halsstarrig Permentier bekeek met zijn helderpeilende ogen, waar een zweem van
wantrouwen in schitterde.
Er was een korte stilte. Permentier, steeds op zijn spadesteel gebogen, zei niets,
knikte alleen werktuiglijk met het hoofd, 't gelaat zeer bleek, de blik ten gronde. Een
grote ontroering scheen hem aan te grijpen; hij spuwde tweemaal, links, een straal
speeksel, wit speeksel, sinds hij niet meer pruimde.
- Gij 'n zij toch giene pensejoager, e-woar? vroeg de jachtopziener, uit de hoogte.
- Nien ik,... nien, men ik,... noeit,... antwoordde dof de oude.
Zijn stem stokte, hij wierp, links en rechts, schuinse blikken, als zocht hij een hol
om te vluchten.
- G'n luept uek in de bosschen niet, g'n goat er gien heit2. roapen...?
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- Nien ik,... nie nien ik,... noeit...
Opnieuw was er een kort stilzwijgen. Toen sprak de koddebeier eensklaps ruw,
brutaal:
- Urkt1., Permentier; w'n vroagen den oorlog niet, we verlangen de vrede. 'k 'n
Kwam ou moar woarschuwen da menier den bron ou in 't lieg haudt. Hij weet
woaromme da ge tot zes moanden gevangenesse veruerdield hèt geweest, en hij hoopt
da dat in 't vervolg nie mier 'n zal gebeuren; anders... Hij eindigde de volzin niet, hij
vergenoegde zich erbij te voegen: - Ge verstoa wa da'k zeggen wil, e-woar,
Permentier? en vertrok met een bruuske ‘goendag’ de boereman als verpletterd op
zijn spade geleund latend.
't Was de genadeslag, de stormklok van de opstand.
Het nauwelijks ontkiemend werk van verzoening met de wereld werd in de knop
gedood: al de herlevende goede instincten gingen bij Permentier weer onder; al de
slechte en boosaardige kwamen boven.
Hij voelde eensklaps dat hij geen uur rust in zijn leven meer zou hebben; dat het
wantrouwend oog van de jachtopziener hem onophoudelijk en overal zou
achtervolgen; dat de argwaan en de weerwraak op hem zouden drukken na ieder in
de bossen nieuw gepleegd jachtmisdrijf. 't Was het noodlot dat er hem toe gedreven
had de rust te willen zoeken in een oord dat juist voor hem vol gevaren was. En in
zijn pueriel-barbaars, hem door de uitgestane onrechtvaardigheid ingeboezemd begrip
van de Wet, twijfelde hij niet meer of de gruwel van zijn leven zou zich nu
verwezenlijken: op een gegeven ogenblik zou die rosse reus hem zonder uitleggingen
bij de kraag grijpen, hem voor een tribunaal sleuren, voor dat zelfde tribunaal waar
kerels in zwarte mantel en wit slabbetje in scheefgezakte dronkaards-houdingen op
hun zetels zaten, en waar, na een eentonig gemompel van onverstaanbare klanken,
twee gendarmen hem de boeien om de handen zouden wringen, en hem, voor 't
overige van zijn dagen, in de gevangenis gooien.
En bij dat akelig visioen bruiste 't in hem van woeste, on-
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toombare opstand. Zeker, onfeilbaar zeker dat de ramp op hem zou neerstorten, wilde
hij ze ditmaal tenminste verdiend hebben.
Hij staakte de arbeid, keerde huiswaarts, kwam gedurende drie dagen niet meer
buiten. Hij zat ineengedrongen in een hoekje van de haard, de starre ogen brandend,
't gelaat verkleurd, tot niemand van zijn huisgezin een woord richtend, in diepe,
sombere gepeinzen weggezonken. En, op een morgen, stond hij reeds vóór de
dageraad op, nam een roestig geweer dat aan de zwartgerookte zoldering hing, voorzag
zich van hagel en kruit, verliet zijn woninkje en rende met stugge moedwil de bossen
in.
Het was de eerste maal dat hij er een voet in zette, de eerste maal dat hij het oude
wapen hanteerde...
In een geritsel door de braamstruiken sprong een wild konijntje vóór zijn voeten
uit, vlug zigzaggend over 't mos, tussen de gladde stammen. Bleek, de tanden op
elkaar gesloten, schouderde Permentier zijn wapen,... mikte,... scoot. De knal klonk
onheilspellend ver en luid door de weergalmende bossen, terwijl Permentier, de mond
door een wreedaardige grijnslach verwrongen, het nog spartelende dier ging oprapen.
Het was de eerste maal van zijn leven dat hij een stuk wild doodde.
En hij hield niet meer op. Hij leefde in de bossen, gelijk een Corsikaans bandiet in
de maquis, dodend het wild, meer nog om het bitter genoegen van het te verdelgen,
dan om het zich tot buit te maken; slapend onder een gewelf van dooreengestrengelde
braamranken, op een bed van dorre bladeren, in de bodem van de droge sloten, zijn
steeds geladen geweer aan zijn zijde. Nooit meer kwam hij in 't klare daglicht uit,
nooit meer werkte hij op zijn akker: alleen 's nachts sloop hij somtijds voor enkele
uren uit zijn hutje, weigerde alle uitlegging aangaande zijn onheilspellend leven aan
zijn wanhopige vrouw en kinderen, en vertrok reeds vóór het krieken van de dag,
voorzien van kruit en hagel, een linnen tas met roggebrood en gerookt zwijnevlees
onder de arm.
En reeds op 't einde van de vierde dag had hij in 't bos een
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ontmoeting gehad: Buck, de onverbeterlijke wilddief, sluipend langs de rand van een
dennenwoud, waarin Permentier zich verborgen hield. Hij had hem stil bij zich
geroepen en samen hadden zij de ganse nacht doorgebracht, op de loer naar wild,
halfluid van vele dingen sprekend, schielijk vrienden met elkaar geworden in die
solidariteit van bestendig gevaar en opstand tegen de gehate Wet.
En, sinds die avond, ontmoetten zij elkaar haast elke dag. Hun bijeenkomstplaats
was, met de schemering, aan de oever van een eenzame vijver, omringd van kubieke
stapels doorgezaagd brandhout, die zich vaagbleek aftekenden tegen de zwarte nacht
van de diepe sparrenbossen. Zij waren daar in 't hart der wouden, op verre afstand
van de mensenwoningen, in volle eenzaamheid en vrijheid. Zij raadpleegden elkaar
een ogenblik, alleen gestoord door 't krassen van de raven in de hoge bomen, kozen
hun richting, plaatsten samen hun vallen en strikken. Toen gingen zij op zoek naar
een verblijfplaats voor de nacht.
Buck, die door en door de uitgestrekte bossen kende, had er sinds lang een
uitmuntende ontdekt. Het was, in 't diepste van het woud, een soort spelonk onder
de wortels van een reusachtige olm, die aan de rand van een nauwe, letterlijk met
door elkaar gestrengelde braamranken en slingerplanten overdekte sloot stond. Buck
had die schuilplaats gevonden eens toen hij door de koddebeiers van de baron duchtig
werd nagejaagd, en ze zich naderhand tot een soort van logies ingericht. Hij had het
hol aanzienlijk verbreed en verdiept, de bodem ervan bedekt met mos en droge
bladeren; er zelfs, met takkebos, hooi en oude zakken, een echte brits in gemaakt,
ruim genoeg om er zich met tweeën op uit te strekken. En aan de boomwortels, die
het lage gewelf bekleedden en tevens stutten, had hij met touwen allerhande
voorwerpen gehangen: levensmiddelen en gedood wild, geweer en kruit, tot zelfs
kledingstukken en enkele kaarsen, alles met één woord wat op de vochtige bodem
beschadigd of de prooi van ratten en veldmuizen had kunnen worden.
Dáár was hun gewone verblijfplaats, waar zij, in rustieke gezelligheid, soms lange
uren fluisterend bleven praten. In hun verbitterde harten trilde geen snaar meer van
zachte
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ontroeringen, was er geen plaats, zelfs geen verlangen meer voor een toekomst van
verzoening en van hoop; er was niets meer dan solidaire haat en angst: de angst van
't rusteloos vervolgde dier; de haat tegen die welke hen najoegen, tegen de vervloekte
macht die bestendig hun treurige vrijheid van outlaws bedreigde: de woeste haat der
Wet.
De Wet...! Buck trotseerde die openlijk, met verachtend-uitdagende vermetelheid.
Permentier beefde ervoor, voelde zich als vernield onder haar geheim alvermogen.
Buck dorst bij helder daglicht met zijn geweer de velden intrekken, zowel bekwaam
dit af te vuren op de gendarm of jachtopziener die hem zou durven aanhouden, als
op de haas die vóór zijn voeten zou uitspringen. Permentier, na zijn eerste opwellingen
van opstand, ging weer met voorzichtigheid te werk, voelde zich telkens weer door
een gruwelijke angst bekropen. Hij wist dat de jachtopziener van de baron reeds iets
vermoedde. Op een nacht dat hij in zijn hutje terugkwam, waren zijn vrouw en
kinderen schreiend vóór zijn voeten gevallen, hem smekend zijn ellendig leven te
veranderen, hem waarschuwend dat de lange rosse kerel daar onophoudend
voorbijzwierf om hun huisje te bewaken. Doch verre van hun bede aan te horen was
Permentier, door de overmaat zelf van zijn angst weer dapper geworden, onmiddellijk
naar de bossen teruggetogen, en had aan Buck de dreigende nabijheid van 't gevaar
bekendgemaakt.
Deze had erom gejuicht. De lange rosse! o, kon die maar eens op hen los komen!
Zonder een ogenblik te aarzelen, alvorens de kerel het zich bewust zou worden wat
er gebeurde, zou Buck, dat zwoer hij, hem met een schot in de buik neervellen. Zoveel
besliste onversaagdheid had Permentier van lieverlede weer versterkt en opgebeurd;
en, lange uren roerloos-stilzwijgend, luisterde hij bewonderend naar de woorden van
zijn niets-vrezende makker. Er bestond geen wet voor Buck, evenals er voor hem
geen privaat eigendom bestond. Je moest maar doen wat je wilde, nemen wat je nodig
had, doodslaan wie je in de weg stond. Hij kwam hem groot, rechtvaardig voor; hij
minachtte zichzelf in vergelijking met hem om zijn opwellingen van schrik en
wankelmoedigheid. En naarmate hij in nauwere gemeenschap met hem leefde, zijn
moed en
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zijn haat stalend aan de moed en de haat van de rover, werd vlijmender en vlijmender
in hem 't gevoel van de geleden onrechtvaardigheid, de folterende herinnering aan
zijn vier maanden gevangenisschap. Dat raakte hem soms plotseling als een oorveeg,
dat deed hem knarsetandend in zijn hol overeindspringen, dat werd een toenemend
verscherpende gruwel, die zich uitbreidde en vertakte, die werd als een reusachtig
net van ontelbare, eindeloze onrechtvaardigheden, alle gepleegd door de machtigen
en de rijken, die de wetten, De Wet maakten; alle geleden door de armen en de
zwakken, die geen erkend recht noch doelmatig verdedigingswapen bezaten. Toen
stikte hem de adem in de keel, toen bonsde zijn hart schier hoorbaar onder zijn borst,
toen stonden zijn handen krampachtig in de mulle aarde van de spelonk geklauwd,
terwijl zijn starre ogen in de duisternis fonkelden.
Zo brachten zij gewoonlijk een groot deel van de nacht door. Maar gewoonlijk
ook, lang vóór de dageraad, had Buck het hol verlaten, en liep hij door de zwarte
bossen, een zak met wild over de schouder, op weg naar de verafgelegen stad, waar
hij aan een verheler zijn buit zou verkopen.
En Permentier, die nu haast nooit meer huiswaarts keerde, strekte zich op de brits
van mos en droge blaren uit, op de terugkomst van zijn makker wachtend.
Op een morgen dat hij, uitgeput van vermoeidheid, aldus sliep, werd hij plotseling,
door een ruwe stoot op zijn voeten wakker geschrikt.
Hij trok die instinctmatig in, voelde zich heel en al wakker worden, zette zich
bruusk in zijn hok overeind en staarde naar buiten, door een schielijk besef van gevaar
overweldigd. Hij slaakte dof een kreet en greep ijlings naar het aan zijn zijde liggend
geweer, terwijl de bramen die zijn schuilplaats overdekten uit elkaar geslingerd
werden en een woeste stem luid riep:
- Ala, keirel, komt uit ou hol, ge zij gevangen!
En eensklaps, alvorens zelfs Permentier de tijd had zich om te keren en zijn wapen
te schouderen, stortte de reusachtige, rosse koddebeier in de spelonk op hem neer,
en vatte hij hem met ruwe handen bij de keel, luid schreeuwend:
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- Ah, sloeber, ge zoedt ou nog durven weiren, geluef ik! Permentier, onverhoeds
verrast, smoorde een kreet. Hij herkende zijn gehate vijand, slaakte een vloek, wendde
een razende poging aan om zich uit zijn klauwen los te spartelen. Maar de andere
was sterk als een herkuul. Hij trok met geweld Permentier het geweer uit de hand,
gooide het over de sloot, wierp er twee, in de spelonk liggende dode hazen achter,
die dof-dreunend op het mos neerploften. En dan, met één enkele, machtige ruk,
haalde hij de wildstroper zelf uit het hol, gooide hem bij het wapen en de hazen,
sprong er zelf achter en greep hem opnieuw bij de kraag.
Toen poogde Permentier niet langer tegenstand te bieden. Ineengekrompen van
schrik bleef hij even roerloos naast zijn verwoeste schuilplaats staan, terwijl de
jachtopziener met zijn vrijgebleven hand, haastig het geweer en de hazen opraapte.
Zwijgend, beiden bleek en de tanden op elkaar geklemd, stapten zij snel vooruit. Zij
volgden lange brede lanen, vol ontwakend vogelengezang in de prachtige
bomenkruinen; zij kwamen na een twintigtal minuten lopen, in een ruime clairière,
waar vier alleeën door elkander kruisten, en waar, op een hoek, het houten huisje
van de jachtopziener stond. De rosse reus duwde Permentier binnen. Schuw groette
de boereman een jonge vrouw en kinderen; en op een kort bevel van zijn vijand trad
hij in de woonkamer. Daar werd het proces-verbaal behoorlijk opgesteld en geweer
en hazen als bewijsstukken van de overtreding in beslag gehouden. Waarna, met een
minachtende verwensing en de schimpende belofte dat zijn zaak ordentelijk verzorgd
zou worden, Permentier met een tweede duw aan de deur werd gezet.
Werktuiglijk, instinctmatig, gelijk het verjaagde beest dat tóch druipstaartend naar
zijn schuilplaats weerkomt, keerde Permentier, met waggelende stap, naar de spelonk
terug.
Ontsteld bij het gezicht van hun verwoeste hok, terstond begrijpend dat iets akeligs
voorgevallen was, kwam Buck, reeds van de stad teruggekeerd, hem driftig in een
zijlaan tegemoet.
- Nondedzju, ge moet ou wreken! riep hij woest, toen Permentier, met ontdaan
gelaat en zwoegende borst, hem de
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geschiedenis verteld had.
- Ge moet hem nondedzju! de boan ‘afliggen’ en hem omverreschieten, ier dat hij
den tijd hee zijn proces-verboal noar 't gemientenhuis te brijngen; anders zit-e
veurzeker 'n joar in den bak1.. Woar es hij nou, da ge peist?
- In zijn huis, bezig mee 't proces-verboal op te moaken, antwoordde Permentier
doodsbleek, met zwarte ogen.
- Hawel, hoast ou, goa hem afwachten in de gruete loane, tegen Veronica's Kruisse.
Hij zal langs doar veurbij goan. Duikt2. ou in nen druege gracht en mikt veural zjuust.
Gedurende nen halve menuut zilt g' hem op ouë kogel3. hên. Schiet hem vlak in den
nekke, nondedzju! Hèt-e grof lued?
- De sloeber hee mijn geweire gestolen, antwoordde Permentier somber.
- Dat 'n doet er niet toe, pak 't mijne. 'k Zal naar de stad om 'n ander goan.
Permentier had even een korte aarzeling. Zijn verkleurde lippen bibberden, zijn
verwilderde ogen staarden strak ten gronde, als op een gruwelijk tafereel gevestigd.
Maar eensklaps slaakte hij een woeste vermaledijding, en met een ruk zijn makker
het geweer afnemend, verdween hij ermee onder de donkere sparren.
Buck, de rand van zijn hoed neergeslagen, verwijderde zich ijlings in de
tegenovergestelde richting.
Verscholen onder braamstruiken in een droge sloot op de hoek van de laan, de keel
droog, het hart bonzend, de van koorts gloeiende ogen strak vóór zich uitstarend,
wachtte Permentier tevergeefs de ganse dag de komst van zijn vijand af. Gedurende
die eindeloze uren, in 't midden van die uitgestrekte, dood-eenzame bossen, waar
geen ander leven verneembaar was dan dat van insecten, gevogelte en wild, ontwaarde
hij slechts een oud kreupel vrouwtje, dat kort na middaguur vóór het vermolmde
Veronica's Kruis kwam bidden; en, een paar uren later, een oud ventje, dat op een

1.
2.
3.

Gevangenis.
Verbergt.
Op schotafstand.
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krassende kruiwagen een lading takkebos vervoerde. Hij zag ook twee hazen, spelend
en rondspringend op een zonneplekje in het midden van de allee, soms zo héél dicht
bij hem voorbijwippend, dat hij vanuit zijn schuilplaats de kleur van hun
rond-verwilderde ogen en de vaalrosse haartjes onderaan hun bruine gespitste oren
kon zien. Maar hij voelde niet de minste lust ze te schieten, en toen Buck, die evenmin
de jachtopziener ontmoet had, zich gluipend in de schemering met zijn nieuw geweer
bij hem kwam vervoegen, slaakten zij beiden een kreet van woedende wanhoop:
- Nondedzju, we zijn verloren; de sloeber zal direct noar de stad 'n klacht zijn goan
indienen!
Zij raadpleegden elkaar een ogenblik, als verslagen. Toen deed Buck een voorstel.
Hij zou onverwijld naar Wangeren - het naast gelegen kleine station, - snellen, en
daar pogen te vernemen of de jachtopziener die middag met de trein stadwaarts
gereden was. Intussen zou Permentier een verkenningstocht rondom de wouden
ondernemen, rusteloos zwerven langs lanen en paden, alles doen wat mogelijk was
om de vijand te ontmoeten. Tussen tien en elf uur zouden zij elkaar aan de voet van
Veronica's Kruis terugvinden.
Met zijn schorre, sombere stem keurde Permentier het voorstel goed, en opnieuw
namen zij afscheid.
De nacht was gans gevallen, een kille noordwestenwind was na zonsondergang
opgestoken, van lieverlede harder blazend in de klagend-buigende dennekruinen.
Men voelde de wolken zwaar en laag, schuinvlottend in chaotische gevaarten, die
soms de lucht als kool zo donker maakten.
En Permentier, na het vertrek van zijn makker alleen gebleven in het midden van
de allee, wist niet meer langs welke kant zich te wenden. Hij voelde zich bepaald
verloren, hij wanhoopte in de uitgestrektheid van de sombere bossen de vijand te
ontmoeten, die hij de ganse dag vruchteloos had liggen te beloeren. Een ontzenuwende
smart liet hem gans moedeloos en zwak, de razende wraaklust, die hem acht of tien
uren achtereen met hamerend hart en knarsende tanden in de sloot op wacht hield,
had tijdelijk zijn krachten uitgeput: hij voelde zich zo lam en zwak dat hij had kunnen
huilen.
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Wat zou er nu van hem worden...? In nare visioenen ontstond in zijn brein het
schrikbeeld van het onvermijdbare. Hij zag zich weer vóór de rechtbank zitten, op
het bankje van de beschuldigden ditmaal, met tegenover hem de vadsig op hun stoelen
scheef gezakte rechters, en achter zijn rug twee brutale gendarmen, de reusachtige
haren muts tot op de ogen, 't geweer zijlings over de schouder. Hij vernam het
eentonig, onbegrijpelijk woordengemompel van de voorzitter met zijn bleek,
flets-opgezwollen gezicht en zijn puntig-fletse bakkebaarden; hij voelde de gendarmen
hem de boeien om de handen wringen en hem mee naar de gevangenis sleuren, wie
weet voor hoelang nu...
Voor hoelang...! voor gans zijn leven, zeker! De eenmaal uitgestane
onrechtvaardigheid had onuitroeibaar deze mening in zijn brein gegrift: nu hij weer
naar de gevangenis moest, en wel voor een gepleegd misdrijf, zou hij er niet levend
meer uitkomen. Hij zou niet meer in vrije lucht de zon zien schijnen; hij zou zijn
vrouw en kinderen niet meer weerzien. Hij zou daar sterven; dat wist hij, dat voelde
hij. Werktuiglijk was hij enkele schreden verder gegaan, langs de rand van de donkere,
in de toenemende wind luider ruisende boslaan. Na enkele ogenblikken hield hij
nogmaals stil, het hoofd in somber nadenken gebukt, bruisend van folterende
gewaarwordingen en gedachten. En eensklaps scheen hij een besluit te willen nemen.
Eensklaps wendde hij zich om, keerde dezelfde weg terug, liep haastig voorbij het
thans onzichtbaar, in de wind geschudde kruis, sloeg rechts een andere, nog donkerder
boslaan in.
IJlings, ijlings liep hij nu. Een wondere kracht stuwde hem onweerstaanbaar
vooruit, naar een intuïtief doel, dat hij zelf nog niet kende. Hij volgde de laan tot het
einde, sloeg een tweede in, links. En dwars door 't hart der wouden heen liep hij maar
altijd verder, klein als een kabouter tussen de reusachtige bomen, steeds sneller en
sneller vooruitgestuwd door de wind die hem nu in de rug blies, die hem scheen te
vergezellen, te leiden in het klagend geschommel van de zwarte dennekruinen. Zijn
adem hijgde, het klamme zweet bedekte zijn gelaat. Koortsachtig peilden zijn ogen
de duisternis van de onweersnacht.
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Plotseling, op een hoek van het woud bleef hij palstil staan. Schuins vóór hem, op
een paar honderd meters afstand, blonk een geel licht in de nacht. Een schorre zucht
steeg uit zijn keel; hij aarzelde een ogenblik, de ogen fonkelend, 't gehoor gespitst.
Toen liep hij dwars over de laan, en sloop, het lijf gebogen, als een panter, langs de
sombere bosrand voort, in de richting van het licht.
Na enkele minuten, kwam hij op een brede, te allen kante door hoge bomen en
donkere bossen omlijste kruisweg terecht. Hij kroop links in een sloot, staarde naar
het licht, dat nu vlak tegenover hem was. Zijn hart bleef een seconde stilstaan, terwijl
hij, uit de sloot kruipend, onder het struikgewas van de bosrand verdween.
Vlak vóór hem, enkel van hem gescheiden door de breedte van de laan, stond het
huisje van de jachtopziener waar hij 's morgens reeds geweest was, met de beide nog
niet toegeblinde vensters van de keuken, helder verlicht door de lamp die daar binnen
brandde.
Permentier, onder de ruisende sparren ineengekrompen, verademde een ogenblik.
Zijn hart was weer wild begonnen te jagen, zijn adem stokte in zijn toegeschroefde
keel, die telkens, in een zenuwachtig hikken, droog slikte. Toen kroop hij een weinig
over het mos naar voren, en, plat ten gronde uitgestrekt onder de
klagend-schommelende kruinen, staarde hij naar het tafereel.
Achter de heldere vensters, in het midden van de tamelijk ruime keuken met haar
eiken zoldering en haar enkele schelgekleurde jachtchromolithografieën aan de
witgekalkte wanden, zaten, aan een vierkant tafeltje, vier personen bij het schijnsel
van de op een kast geplaatste lamp, kaart te spelen.
Een van de vier, een man, keerde de rug naar het venster. Permentier herkende
hem niet. Hij zag enkel van achter het hoofd, dat met een grote bontmuts bedekt was,
en de rug, breed en hoekig, in zwarte omtrekken, met een ietwat scheefhellende
linkerschouder, tegen het wit van de achterwand duidelijk afgetekend.
Aan de linkerzijde van die man, om de linkerhoek vare de tafel, zat, zijlings, een
jongeling van een twintigtal jaren, een
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fris, blozend gezicht, met blond krullend haar. Die herkende hij. Het was de zoon
van een der jachtopzieners van de burggraaf d'Hailly van Roosevelt, een eigenaar
uit het omliggende.
Aan de rechterzijde, om de rechterhoek van de tafel, en insgelijks zichtbaar van
profiel, zat de vrouw van den huize, die Permentier's morgens reeds gezien had, een
jonge mooie vrouw, met een regelmatig, matbleek gezicht en grote zwarte ogen,
onder een weelderige, gitzwarte, van voren rechtopstaande haarbos.
En eindelijk, aan de vierde hoek van de tafel, recht tegenover 't venster, doch half
aan Permentiers gezicht onttrokken, door de man met de bontmuts en brede schouders
die naar hem de rug toekeerde, zat de jachtopziener zelf, zijn uniformpet met rood
bandje achterover op het hoofd, zijn waaiervormige rosse baard in het schijnsel van
de lamp als met goud begoten, zijn hooggekleurd gelaat uitstralend in een glimlach
van vrede en genoeglijk welzijn.
Op een hoek van de tafel stond een kruik met bier en glazen; tegen de achterwand,
naast de eetkast, was een oude Vlaamse klok met langzaam heen en weer zwaaiende
slinger en moeilijk te ontcijferen zinken uurplaat.
Permentiers hart hamerde voortdurend met korte, vlugge bonsjes, alsof er in zijn
binnenste, met onverpoosde gejaagdheid, een folterend mechanisme aan het werk
was.
Steeds roerloos uitgestrekt over het gladde mos onder de klagend-schommelende
kruinen, de loop van zijn naast hem liggend geweer krampachtig in de rechterhand
gekneld, en de ogen fonkelend in zijn ontsteld gelaat, ging hem geen enkele
bijzonderheid van 't vreedzaam tafereel verloren. En, naarmate hij het aanstaarde,
stegen, met toenemende kracht, al de onstuimige, in de vermoeidheid van zijn lichaam
een ogenblik verzwakte gevoelens van haat en wraak, uit zijn binnenste weer op.
Dáár zat hij dus vóór hem, de vijand die stellig nu over zijn vrijheid en zijn leven
reeds beschikt had; de verfoeide gegalonneerde, een der verwenste steunpilaren der
verwenste dwingelandij, die op duizenden en duizenden manieren de
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geringe man uitbuitte en verdrukte! Ongetwijfeld was hij zelf ter stad de klacht in
handen van 't gerecht gaan indienen; dat was hem aan te zien in zijn plunje, aan zijn
beste pak, dat blonk in 't licht van de lamp, aan het wit hemdsboordje en het
zwartzijden dasje, die nog boven op de eetkast lagen. Over Permentiers lot was reeds
onweerroepelijk beslist, en hij, die er de schuld van was, vermaakte zich nu vreedzaam
in de schoot van zijn gezin, gelukkig en gerust dat hém de straf niet wachtte die hij
aan zijn evenmens berokkend had, 't gemoed verhelderd, geklommen in zijn eigen
achting, door het besef van zijn gestreng, maar rechtvaardig volbrachte plicht.
Een grijnslach van wreedheid zweefde op Permentiers lippen. Zijn mond, half
open, ontblootte, in de donkere onweersnacht, zijn witte tanden, terwijl zijn
rechterhand nog krampachtiger de koude loop van het geweer omknelde. En
werktuiglijk, als onbewust, kroop hij voortdurend langzaam over 't mos weer naar
voren, naar de woudrand.
Oh! die grote rosse reus, wat haatte hij hem! Hij zag hem drinken, lachen, roken,
de kaarten schudden; hij vernam soms het geluid van zijn autoritaire stem; en telkens,
in een woedesiddering van heel zijn lichaam, overweldigde hem weer feller en feller
de herinnering aan de eenmaal uitgestane onrechtvaardigheid en de wilde begeerte
zich te wreken; het wild, hartstochtelijk verlangen naar de nog nooit genoten
voldoening eenmaal íets in de bestaande maatschappelijke orde om te werpen, eenmaal
hoog en machtig op te heffen wat altijd zwak was en vernederd, eenmaal te vernederen
en te verpletteren wat immer sterk en machtig en hoogmoedig was. En telkens en
telkens kroop hij onbewust enkele centimeters verder, onweerstaanbaar voortgestuwd,
onweerstaanbaar aangetrokken door iets vreselijks, door een macht, een obsessie,
een hallucinatie die hij in overweldigende rillingen uit de geheimste diepten van zijn
wezen voelde opstijgen.
Plotseling zag hij, in de helder verlichte keuken, de man met de bontmuts, die hem
de rug toekeerde, opstaan en zijn plaats verlaten.
Het was iets korts en vlugs, als een subiet weerlicht van openbaring.
Ineens zag Permentier de rosse reus aan het uiteinde van de
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tafel zitten, zonder iets dat tussen hem en zijn vijand de vrije ruimte verhinderde.
En, tegelijkertijd, als bij de flits van 't zelfde openbaringsweerlicht, zag hij zijn wraak,
zijn onmiddellijk, onfeilbaar te volbrengen wraak.
In een werktuiglijke schok, zonder zelf te weten wat hij deed, richtte hij zich op
zijn knieën, schouderde zijn Lefaucheux, mikte, dwars over de weg, dwars door het
raam, op de volle, brede borst.
En op dat uiterst ogenblik was het, dat de afschuwelijke zinsverbijstering
plaatsgreep...
Op dat uniek, afschuwelijk moment, op dat onbegrijpelijk moment van de schier
volbrachte wraak, deed iets almachtigs, iets monstrueus-almachtigs het wapen rechts
afwijken...
Rechts... volop naar 't hoofd van de jonge, zijlings zittende moeder. En tegelijk
steeg weer, uit de sombere diepten van Permentiers gedesequilibreerde ziel, de eertijds
reeds vlijmend gevoelde, thans, op dit schriklijk moment alles-overweldigende
aandrift om ook eens een onrechtvaardigheid te plegen, om ook eens een monstrueuze,
wraakroepende misdaad te begaan.
't Was een krankzinnigheid. Zijn ogen sloten zich; hij schudde woest zijn hoofd.
En met een bovenmenselijke inspanningskracht, als had hij een overmachtigend
gewicht verplaatst, trokken zijn armen 't wa en weer naar links, naar de brede, kloeke
borst. Hij open weer zijn verwilderde ogen, mikte opnieuw...
En voor de tweede maal, ondanks zijn wil, ondanks de schorre afschuwkreet, die
plotseling uit zijn boezem bruiste, trok de fatale macht het wapen nog eens rechts,
naar 't hoofd van de kloeke jonge moeder.
Toen bleef hij een halve seconde roerloos, als in steen veranderd. En toen... juist
op het ogenblik, dat de man met de bontmuts terugkwam om zich neer te zetten...
toen trok de fatale macht, de macht die niet meer de zijne was, de haan van het geweer
over...
Als een donderslag, gemengd met een verward gedruis van in scherven vliegende
ruiten en van angstgehuil, knalde 't schot in 't loeien van de onweersnacht. Permentier
zelf sprong huilend als een gek over de sloot, bleef een wijl huilend in het
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midden van de allee stilstaan, zijn uit hun holten gepuilde ogen op de dreunende, in
plotselinge duisternis gedompelde keuken gevestigd. Toen nam hij de vlucht als een
bezetene. Hij rende niet verder dan een vijftigtal passen. Plots bleef hij stilstaan,
rende een tiental schreden terug, hield nogmaals stil, opnieuw luidkeels schreeuwend,
de vuisten op zijn slapen. Men kwam uit het huisje gestormd.
Een man ijlde hem woest voorbij, hield plotseling stil, keerde zich om, schreeuwde
hijgend, in de duisternis zijn geweer op Permentier mikkend:
- Wie zijë gij? Hèt-e gij mijn vrauwe vermuerd?
- Joa ik, verdome!
Het schot knalde, doch miste Permentier. Hij voelde enkel een paar hageltjes op
zijn linkerwang, gelijk een korte zweepslag.
Hij maakte wild een zijsprong, kwam eensklaps, met een razende verwensing, op
de koddebeier los:
- Ah, gij sloeber! gij sloeber!
Het waren zijn laatste woorden. Een tweede schot knalde, de lading trof hem volop
in 't gezicht.
Hij stortte neer en slaakte een afgrijselijke vloek, met beide handen zijn vermorzeld,
lauw-bloedend gelaat bedekkend. Een ogenblik voelde hij onuitsprekelijke pijn: de
pijn als van een hagelslag, die hem dwars door het hoofd zou boren. En dan was 't
als een laatste, reusachtige duizeling door zijn hersenen, een ruisend en dwarlend
geluid van loeien, dat zich in het loeien van de onweersnacht versmolt.
Hij keerde zich nog eens half om op het mos, rekte zich uit, als moede, en maakte
geen beweging meer.
Hij had zich gewroken!
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De verlossing
Het was de laatste maal dat de mooie Hortense het heilige Mariabeeld in de processie
zou helpen dragen. Zij was op 't punt om te trouwen.
Zodra haar gezellinnen van de congregatie, met een verbazing waarin zich toorn
en minachting mengde, dit vernamen, waren zij het aan hun pastoor gaan mededelen,
en hadden zij hem dringend verzocht de ontrouw geworden dienares van de Maagd
uit hun midden te verbannen. Dit had de geestelijke niet gewild. ‘Een
Lieve-Vrouwmeisje’, had hij gezegd, ‘doet toch niet, als een non of een
zuster-van-liefde, gelofte van levenslange kuisheid; en gij allen zo wel als Hortense,
hebt het recht een eerlijk en godvruchtig, huwelijk aan te gaan’.
- Moar hee z' uek nog 't recht mee ons, in de processie, 't heilige Mariabeeld te
droagen? had een van de congreganisten gevraagd.
- Joa, z' hee da recht, zuelang teminsten as de geboden nie afgekondigd 'n zijn,
had de pastoor geantwoord.
En hoe misnoegd ook over dit besluit, hadden de Mariameisjes het zich toch moeten
laten welgevallen, nog een laatste maal, met de mooie Hortense, het beeld van de
Heilige Maagd in de processie te dragen.
Bij het plechtig galmen der klokken op de toren, bij het geluid der muziek en der
heilige zangen, met glinsterend zilveren kruis en wapperende vanen, met maagdekens
in 't wit en koorknapen in 't rood; en, onder de baldakijn van rood fluweel met gouden
franjes, de pastoor blootshoofds, in goudgestikt kazuifel, de gouden stralenkrans van
't Heilig Sacrament in zijn gevouwen handen, zo vorderde langzaam de bonte
processie, traag slingerend door de bochtige straten van het dorpje, over het
rijkkleurig-schitterend bloemenbed,
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door vrome handen als een pad van weelde en glorie op de ganse lengte van de
doortocht gestrooid.
In 't midden van de stoet, voorafgegaan van een groep witte maagdekens, waarvan
de ene mandjes droegen met gemaakte bloemen, en de andere witte of lichtblauwe
vendeltjes, met lange wit-en-blauwe linten, kwam het beeld van de Moeder Gods,
plechtig op haar troon, gedragen op de schouders van haar vier, in blauwe rokken
en witte borstlijfjes geklede, dienaressen. Het goddelijk hermelijn daalde in statige
plooien van haar schouders tot haar voeten, van voren geopend op de lange, pure,
hiëratische lijn van het blauw kleed bezaaid met sterren; en 't hoofd, gehuld in
stralenkrans, glimlachte zacht, een weinig links vooroverhellend, met de glimlach
van de roodgeverfde lippen, tegen 't kindje Jezus, dat Maria op de arm droeg.
De ogen neergeslagen, het lichaam trillend van mystische spanning, schreden de
vier meisjes langzaam vooruit, met over hun gelaatstrekken een uitdrukking van
bijna extatische vroomheid, alsof het beeld zijn stroom van heiligheid over hen
uitstrooide. Zij waren lelijk, de drie anderen: de ene dik en rood, de tweede haast
gebocheld, de derde met zieke knipoogjes. Maar hoe schoon was Hortense!...
De onuitsprekelijke emotie die zij voelde, scheen zó haar gelaatstrekken te louteren
en te verfijnen, dat zij zelf nu leek op een Heilige Maagd, zeer zacht en zeer
bekoorlijk, menselijk schoon in haar rustieke eenvoud, teer-liefderijk ontroerd in de
doorluchtige grootsheid, waarvan ze zich omstraald voelde. Onder de witte
bloemenkrans waarmee haar hoofd getooid was, streken zich de zwarte haren in twee
gladde vlechten over de slapen, puur omlijstend 't rechte blanke voorhoofd. De ogen,
zo ingetogen-zacht onder de donkere schaduw van de lange oogharen, bezielden zich
met stralen als zij de blik even opsloeg; de neus, ietwat scherp, gaf aan het rein gezicht
een tere fierheid; de lippen, half open, verrieden door hun zwak-hijgende trilling, de
versnelde jagingen van haar diep ontroerde hart.
Over haar zachte wangen, door de zon een weinig bruingebrand, zweefden soms
rozenkleuren. De schitterende weerkaatsing van al dat wit en al dat licht deed haar
pijn aan de

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 4

762
ogen, en de bewonderende, op haar gevestigde blikken, deden haar pijn aan 't hart.
Soms voelde zij zich even als in duizeling wegzwijmen, en in een grote maagdelijke
schaamte, mengde zich een groot gevoel van treurnis, die haar tranen in de ogen
bracht.
Zij ging, als in een tere en tevens smartvolle droom, heel vervreemd van haar
vroegere gezellinnen, onder de drukkende impressie van een dierbare bedevaart,
voor de laatste maal gedaan. Het was haar te moede of langzaam iets in haar stierf,
dat nooit weer zou geboren worden. Het was haar te moede of deze laatste tocht haar
leidde naar een fataal en pijnlijk doel, waaraan geen macht haar nog onttrekken kon;
of iets waartegen zij geen weerstand bieden kon, haar stuwde naar een triestig altaar,
waar alles wat goed, en zacht, en puur en edel was in haar, voor eeuwig zou geofferd
worden.
Toen greep haar heviger de duizeling aan, en fijne zweet-droppels parelden op
haar mat-blank voorhoofd. 't Geluid van de klokken, de muziek, de gebeden en
gezangen, alles dwarrelde duister door haar brein, gemengd met de opwalmende
geur van wierook en vertrapte bloemen, met 't visioen van de neergeknielde
dorpelingen en de vlaggende huizen, met de verblindend-schitterende praal van de
processie, die als een bont-wemelend lint, voor haar heen slingerde.
En zij onderging de benauwende indruk van alleen te lopen, heel triestig alleen,
als een vreemde, midden in een foule waar niemand haar meer kende, waar niemand
haar meer liefhad. Zij voelde de bedekte vijandschap van haar geërgerde gezellinnen,
zij voelde zich misplaatst, heimlijk versmaad, en zwak onder de hoon, en hopeloos
zonder verdediging. En als in scherpe vlijmsteken voelde zij zich met iets doorboren,
dat haar tot in het diepste van haar levenskrachten raakte.
Van lieverlede werd de last van het goddelijk beeld te zwaar voor haar vermoeide
lichaam, dat het toch zo dikwijls zonder moeite had gedragen. Het was haar te moede
of zij een overweldigende vracht te torsen had, of zij een loodzwaar kruis droeg,
waarmee zij een berg moest opklimmen. De blauwe draagbomen haakten zich als
wrede klauwen in haar tere schouders, haar lichaam boog, haar benen waggelden;
en gefolterd door schrijnende pijn, keek zij smekend naar haar
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gezellinnen, die met inspanning het gevaarlijk schommelend beeld poogden rechtop
te houden, blikken van verontwaardigde toorn op haar werpend.
Toen zag zij hem staan op de hoek van een straat, hem, de verloofde!... En
plotseling, alsof dit gezicht haar de genadeslag gaf, zakte zij met een doffe kreet in
elkaar, terwijl hij, toesnellend, haar met de beide handen de last op de schouders
gedrukt hield.
Zij viel eerst zuchtend op haar knieën, en dan achterover ten gronde, de ogen dicht
en het gelaat was-geel, in machteloze zwijming...
Het was haar moeder die het haar had aangeraden, die het gewild had, die erop
aangedrongen had, tot zij eindelijk haar jawoord gaf...
Zij waren negen kinderen, waaronder vijf dochters; en volstrekt geen vermogen.
Het hoevetje was netjes onderhouden, en noeste vlijt gaf hun 't dagelijks brood, doch
daarmee was 't ook alles. De drie oudste zonen waren meer dan voldoende om de
arbeid op het veld en in de stallen te verrichten; twee dochters, hoogstens drie, konden
hun bezigheid vinden met huis- en binnenwerk; maar wat van de anderen!
's Zomers, in wied- en oogsttijd, deden zij nog het werk van de arbeidsters die
men anders had moeten huren; maar 's winters dienden zij tot niets, tenzij om een
beetje kantwerk te maken, wat haast zoveel is als niets.
Zij moesten er dus wel aan denken om zo spoedig mogelijk heen te gaan, zij die
er overbodig waren. Ook, toen pachter Boudewijn, die een naburig dorp bewoonde
en heette rijk te zijn, Hortense 't hof begon te maken, en weldra zijn aanvraag deed,
was de oude moeder er ten zeerste mee in haar schik. Zij kende hem als een ernstig,
spaarzaam werker, en als een degelijk man, die na de dood van zijn ouders genoeg
bewezen had, dat hij in staat was zijn zaken goed te roer te staan. 't Is waar, hij was
vijftien jaar ouder dan Hortense, maar was dát een reden om hem van de hand te
wijzen? Het was misschien een reden te meer om hem gretig te aanvaarden.
En lang, en ernstig, streng zelfs, had zij met Hortense gesproken.
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Hortense had gehuild...
Zij was tweeëntwintig jaar oud, en kende noch begeerde een ander leven dan wat
zij tot dus toe had gehad. 't Gezellige familieleven op het hoevetje, het ouderwets
huisje, met schilderachtig strodak, in de schaduw van de suizende populieren, de
bloemen langs de muur, en 't blond, kabbelend beekje achter de stalling; haar moeder,
haar broeders en zusters; haar ruwe arbeid en eentonig leven, met soms een enkel
uurtje uitspanning in gezelschap van vriendinnen, meer vroeg ze niet. Met minder
zelfs had ze zich graag tevreden gehouden, en meer dan één beroving zou ze zich
hebben getroost, als ze maar dat éne had behouden: in haar moeders huis te mogen
blijven.
En zij leerde die allergrootste droefheid kennen, zich te veel te voelen, dáár waar
zij het meest aan alles was gehecht. Het werd haar wel niet openlijk gezegd, maar
zij merkte 't dadelijk aan dat air van spijtige verbazing, waarmee de huisgenoten haar
eerste, bedeesde weigering van het schitterend aanbod aanhoorden. 't Was of zich
schielijk om haar heen iets afsloot, in een ongastvrije koelheid van verwijdering. 't
Was of in 't huisgezin een schaduwvan onenigheid sloop, die zij er binnen had
gebracht.
Toen deed de pachter, zeer verliefd, voor de tweede maal zijn aanvraag. Droogjes
vroeg de moeder aan Hortense welke haar toekomstplannen waren in geval zij niet
trouwde. En koel legde zij haar de beide uitkomsten voor ogen: of trouwen met de
rijke pachter en gelukkig zijn; of arme oude vrijster worden, haar familie ten laste.
Haar familie ten laste! Zij sprak die woorden uit, de oude moeder, en zij brandden
Hortense als een gloeiend ijzer in het hart. Zij barstte uit in overweldigende tranen,
zichzelf plotseling bewust van haar individuele onmacht als alleenstaande vrouw in
de strijd om het leven.
En, in een crisis van wanhoop, stemde zij toe, aan 't noodlot onderworpen.
Wijl ze nu toch moest trouwen, dan zo graag met hem als met een ander.
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Zij voelde noch liefde, noch afkeer voor hem; hij was haar, wat liefde betreft,
onverschillig. Het enig gevoel, dat hij haar inboezemde, was dat van een ontzettende
bedeesdheid, een schuchterheid, een schaamte die wel eens aan schrik grensde. Was
hij knap van uiterlijk, of lelijk? Zij wist het zelf niet. Haar moeder, haar broeders en
zusters, al wie hem zagen vonden hem knap, heel knap; maar zij zelf, neen, zij wist
het niet. Zij zag alleen van hem de grote bruine baard, die hem deed ouder schijnen
dan hij was en zijn gezicht iets strengs gaf, en de vreemde glimlach van zijn
helderbruine ogen, waarvan zij nooit de raadselachtige betekenis bevatten kon. Soms
schenen zij goed-vriendelijk te lachen, en zij voelde zich niet bang meer; soms lachten
zij bijna kwaadaardig, spottend en bijtend, scheen het haar, met, scherper erin stralend,
het raadselachtig iets, dat haar instinctmatig schrik aanjaagde. Soms maakte hij op
haar de indruk van een zachtaardig en zachtharig dier, dat zich gedwee laat aaien;
soms dacht zij aan een beest van valsheid en van sluwheid, met verscheurende
klauwen onder het fluweel van de poten, en verslindende tanden onder de zalvende
lip. Maar zij wist het toch niet, zij durfde niet genoeg naar hem kijken. En alleen dít
voelde zij, zeer sterk, zo sterk als een fatale macht, waaraan geen worsteling haar
onttrekken kon:
Dat hij haar meester zou zijn...
Het huwelijk werd voltrokken. Een korte ceremonie in 't gemeentehuis en in de kerk,
het traditioneel ontbijt met chocolade en broodjes in het moederlijk huis, en dan het
vertrek naar de stad, in gezelschap van een van haar jongere zusters en een vriend
van haar man.
Dáár, het vermoeiend slenteren door de straten, het verstompend-staan-kijken naar
de uitstallingen van de winkels; het gapen van honger en zich-wee-voelen in de
verbijstering van die gedwongen dag reizen, die men nooit weet waaraan te besteden.
En dan, met de avondtrein, de terugkeer naar het dorp en de aankomst op de hoeve
van de bruidegom. De jeugd van het gehucht met haar broeders en zusters vergaderd
om die plechtige intrede te vieren, 't kanon bulderend, de pikton
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fantastisch brandend op de boomgaard, gezangen, dans en drank, in de oorverdovende
drukte van al die mensen die zij ternauwernood kende. En dan van lieverlede het
vertrek van de gasten en de stilte. Alleen eindelijk, met toegegrendelde deuren, in
dat onbekend huis, waar zij plotseling de indruk kreeg in een gevangenis te zijn...
Hij kwam tot haar en sloot haar wild in zijn sterk gespierde armen, haar op de
mond zijn lippen drukkend. Het was een in-bezitneming. Zij zwijmelde eronder.
Toen drukte hij haar zó ruw-hartstochtelijk tegen zich aan, dat zij een smartkreet
slaakte, terwijl het haar te moede werd of alles om haar heen in sombere angst
wegduizelde, en er van haar zelf niets meer overbleef. Een koude voeling greep haar
aan, de huiverige koude van een donkere kamer, de koude van een graf, waar hij
haar met geweld in meesleepte.
En zonder kennis, met een schorre zucht, plofte zij neer op het hard krakend bed.
Nu leefde zij haar nieuwe leven...
Een leven, dag aan dag eentonig 't zelfde, en toch, vooral in de desoriëntering van
't begin, zó druk, zó gejaagd, dat zij zich van's morgens tot's avonds in een verbijsterde
haast bewoog, zichzelf geen ogenblik meer toebehorend, voortdurend in angst iets
vergeten of verwaarloosd te hebben.
Het was ook alles zo heel anders dan wat zij tot dus toe gedaan had. Het was ineens
de rechtstreekse, algehele verantwoordelijkheid voor alles wat het huishouden betrof,
't gebrek aan raad en hulp, het permanent gevoel op haar eentje te moeten worstelen
met de knellende Plicht, in de aanhoudende vrees, dat zij in kracht en bekwaamheid
zou te kort schieten. En ofschoon ze nog niet klaagde, en het zich zelf nog niet
duidelijk bewust werd of haar tegenwoordige toestand een verbetering dan een
verslechting van haar lot behelsde, toch voelde ze reeds sterk, dat, in haar leven,
waar Plicht en Vreugde zich tot dus toe zo vaak tot één en zelfde zacht gevoel hadden
versmolten, de Plicht eensklaps ten nadele van de Vreugd een tiranniek reuzenaandeel
had veroverd.
En zij leerde kennen, met toenemende intensiteit, dit dubbel knellend gevoel: te
moeten doen wat men liever zou laten, en
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te moeten laten wat men liever zou doen. Een gevoel of iets je vastbond aan handen
en voeten, en deed draaien altijd in dezelfde cirkel, zonder verpozing. Een gevoel of
je de hond was aan zijn ketting, of de vogel in zijn kooi, in de wanhopige smart voor
eeuwig je vrijheid te hebben verloren. En dit alles zonder de enige vergoeding die
zoveel loodzware banden dragelijk en zelfs zacht bekoorlijk maken kan: een ware
liefde.
Zonder te weten wat een ware grote liefde was, voelde zij toch wel dat het heel
anders moest zijn dan wat haar nu aan hem verbond. Zij voelde in haar hart een
onpeilbare lege diepte, die zijn beeld nooit kwam vullen. Er was in haar een eindeloos
gevoel van heimwee, dat nooit door iets dat van hem kwam, getroost kon worden.
Zij leefde niet van 't tegenwoordige, maar wel van het verleden en van de toekomst,
een duistere, onbegrijpelijke toekomst, waar in de verste verte van de horizon als het
ware een vaag schijnsel schemerde, iets zwaks en weifelends, innig teer en schimmig
als een symbool van nimmer te verwezenlijken hoop. Haar mooie ogen van ernst
bleven soms uren lang in bespiegeling op die hersenschim staren, ze volgend, ze
zoekend, vol angst toen ze verdween, vol liefde toen ze terugkwam. Het was als een
band, als een aantrekkingsstraal, onmetelijk lang, en puur, en fijn, alleen voor haar
zichtbaar, en die haar innig wezen met het onbevatbaar ideaal verenigde.
Drie maanden na haar huwelijk werd zij zwanger. En in diepe ontroering onderging
zij het vreemd-tegenstrijdig gevoel nog veel sterker dan vroeger door de materiële
banen van haar huwelijk ter plaatse vastgekneld te zijn, terwijl de starre lichtstraal,
ginds ver in 't onzichtbaar onbestemde vastgehecht, zich scheen te spannen om haar
tot zich te trekken, in het intenser opglinsteren van zijn ideaal, chimerisch licht. Dan
openbaarde zich bij haar, gedurende die pijnlijke maanden die de verlossing
voorafgingen, het grillig humeur aan de toestand eigen, in overweldigende aanvallen
van heimwee. Zij voelde dringender de behoefte weer in 't verledene te leven, en 't
moederlijk huis en de bekenden van vroeger terug te zien. Zij schudde af en toe haar
zwaar-knellende banden los, en
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trotseerde de misnoegdheid van haar man, om dikwijls weer naar haar geboorteplaats
te komen. Daar sprak zij met oude vriendinnen over herinneringen uit haar jeugd,
als over iets heerlijks, dat nu oneindig ver van haar af lag, en slechts door tranen van
ontroering heen, uit de diepten van haar gemoed weer op kon stijgen. En zij zei aan
haar moeder, dat, indien zij kwam te sterven, zij begraven wilde worden op het
kerkhof van haar dorpje, en niet op de begraafplaats van de vreemde gemeente waar
zij nu woonde.
Toen kwamen de verschrikkelijke barenssmarten. Haar misvormd lichaam in
folterende krampen de verlossing weigerend, het kind na lang lijden eindelijk met
geweld gehaald, en zij als dood en van elkaar getrokken...
Het was een meisje. In een vloed van tranen drukte zij 't aan haar hart, verbaasd
nog te leven, ineens gelukkig nu, alleen nog voelend de tederheid van de moederliefde,
in de zachtheid van de nieuwe band, die haar nu aan de wereld hechtte.
Fysiek had die bevalling veel aan haar veranderd en verouderd. Zij had, in haar druk
leven, noch de tijd noch de middelen behoorlijk voor haar herstelling te zorgen, en
zo verloor zij dadelijk veel van haar vroegere frisheid en schoonheid. Wellicht toch
had zij die gauw weer herkregen, als het ongeluk niet gewild had, dat zij, kort na
haar eerste bevalling, voor de tweede maal zwanger werd.
Het was een consternatie. De zalige vreugde, die zij met haar eerste kind genoten
had, ging er grotendeels door verloren; en de man, stomverbaasd, mopperde, omdat
ze heel wat geld kostten, die kinderen, en tijd innamen en beslommeringen gaven!
Zou hij dan een van die ellendig vruchtbare vrouwen hebben gehuwd, die ieder jaar
hun echtgenoot een kind geven! En al deed hij haar nog geen direct verwijt daarover,
toch jammerde hij reeds over die vruchtbaarheid als over een gebrek, als over een
hoogst onaangename verrassing, waarvan men wel zou moeten kunnen onderricht
zijn, aleer een huwelijk aan te gaan.
Zij, in zachtheid onderworpen, kwam niet in opstand tegen die onhebbelijke
insinuaties. Zij antwoordde gedwee dat het toch niet háár schuld was, en dat zij, nog
véél minder dan hij,
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gewenst had zo gauw een tweede kind te hebben. Toen drong hij niet verder aan,
maar bleef er toch voortdurend over zeuren, klagend dat de boerenstiel zo slecht
begon te gaan, dat hij dit jaar, in plaats van iets opzij te leggen zoals vroeger, er van
't zijne bij zou moeten doen, en dat men nu voortaan heel hard zou moeten sjouwen
om ieder jaar rond te komen.
Hortense dacht: hij treurt over het geld, dat hij ervoor moet uitkeren, maar hij
denkt niet eens aan wat ik er aan opoffer van mijn gezondheid, van mijn leven. Hij
telt voor niets mijn vreselijk lijden, en voor hem heeft mijn leven slechts waarde in
zover hij er nut en genoegen uit kan trekken. En weemoedig drong zij in zichzelf
terug, beurtelings verdiept in haar zachttreurige jeugdherinneringen en haar langzaam
weer opkomende moederliefde, met daartussen in, van tijd tot tijd, een verre blik op
de toekomst, waar, in de verwijdering van een chaotisch halfduister, voortdurend het
stil-weifelend vlammetje van hoop bleef branden.
Een tweeling, ditmaal!... En 't ergste nog: meisjes!...
De man vloekte. Hortense, wanhopig in haar bed gestrekt, leed nog meer van
morele, dan van fysieke pijn. Was het dan een vloek die op haar drukte: drie meisjes
in twee jaar tijd! En toen de man, zich niet meer inhoudend, razend uitbarstte, kon
zij geen woord tot verdediging in 't midden brengen, zich haast onwaardig, zich haast
schuldig voelend.
- Van nou af aan, as 'k kwam te stirven, 'n zoen die kinders hoast niemendalle mier
bezitten, raasde hij. - Wa zal da zijn as d'r nog moete komen?
- 'n Loat er giene mier komen, ik 'n vroage nie beter, antwoordde zij gelaten.
Hij zwoer het, knarsetandend. En hij sprak van nog hardnekkiger zwoegen en
sjouwen, om die schrikkelijke schade in te halen.
De derde dag na de bevalling zei hij:
- 'k Hope dat-e zilt opstoan en d'achterwoarsterigge1. loate

1.
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goan. Verlede kier hên we ze tien doagen g'hauen; 't es veul te lank. We zillen moar
beginnen mee dát uit te spoaren.
In stomme verslagenheid hield zij op hem een blik van schrik gevestigd. En in de
hardkoude vlam van zijn ogen zag zij plotseling het zinnebeeld van haar dood voorbij
zweven. Ze wilde zeggen: ‘weet-e gij da 'k er van stirven kan?’... maar een rode
glovlekte haar bleke wangen, als met schaamte,... met schaamte voor hem; en
sidderend, een schorre trilling in de stem:
- 't Es goed,... 'k zal proberen, antwoordde zij.
Het lichaam gebogen, de benen waggelend, en zó bleek dat het was of ze geen bloed
in zich meer had, en zó zwak dat ze zich elk ogenblik met hijgende mond en
schemerende ogen aan tafels en stoelen vast moest houden, zo sleepte zij zich toch,
met de moed van een uiterste wilskracht, voort.
Honderd maal kwam het haar voor dat zij ineens zou neerstorten, om nooit meer
op te staan; dat de laatste kracht uit haar zou vlieden, meeslepend naar het Niet, wat
nu nog van haar overbleef. Maar telkens, op het ogenblik dat alles zou verdwijnen,
ontstond er toch nog nieuwe kracht in haar, als een verlamde veer die weer opspringt,
en weer ook sleepte ze zich verder, verwilderd nog te leven.
Dat duurde zo verscheidene weken. Toen was ze gered. Maar haar lichamelijk
verval, reeds zo merkbaar na haar eerste kind, was ditmaal schrikwekkend. De rug
bleef een weinig gekromd, de buik dik. De schouders puntten hoekig-mager op, de
boezem zakte. En, in de plaats van de fris-rozige tinten van de jeugd, kwam over
haar holle wangen als een aardkleurige verf met lichtbruine vlekken en sproeten,
terwijl onder haar grote, met een soort van angstige verwildering starende ogen, zich
diep-ingedrukte, zwartachtige kringen aftekenden.
Twee jaren verliepen. Toen zou ze voor de derde maal moeder worden...
En woedend schreeuwde de man dat het van hem niet was. Dát kon niet, dát was
niet mogelijk, schreeuwde hij. Er greep een vreselijke twist plaats: vloeken, tranen,
verwensingen: zij
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voor het eerst in wilde opstand schietend, met verachtende woorden en fonkelende
ogen, hem dreigend met haar kinderen te vluchten als hij nog een enkele maal zijn
schandelijke beschuldiging durfde herhalen; hij als een gek, stampvoetend van
ziedende toorn, beschuldigend om te beschuldigen, niet wetend op wie zijn gruwelijke
drift te wreken. Eerst toen hij uitgeput van razernij was, kwam hij weer tot bedaren;
maar hij verwenste, hij vermaledijdde als de pest 't ellendig noodlot, dat hem nog
eenmaal vader zou maken. En op zijn beurt, schreide hij als een kind, jammerend
dat het nu hun besliste ondergang was, een leven van voortdurende dwangarbeid in
gewisse ellende.
Een zoontje, ditmaal... zwakke troost, onvoldoende vergoeding voor zoveel stoornis
en droefheid!... Bleek licht-straaltje, weifelend en bedrieglijk, in de duistere nacht
van een nieuwe ramp: Hortense, nog eens veel te vroeg opgestaan, werd, de vijfde
dag na haar bevalling, door hevige koortsen aangetast; en gedurende zes weken was
haar leven niets meer dan een ademtocht, elk ogenblik op 't punt om voor eeuwig uit
de doven.
Drie maanden lang bleef zij bedlegerig. En, in mei bevallen, kwam zij voor het
eerst de buitenlucht weer voelen, op een lauw-zonnige dag van eind september. Het
was een zondag. Haar man was na de vesper in het dorp gebleven, maar haar moeder
en een van haar zusters waren haar gezelschap komen houden. En alle drie op stoelen
vóór de deur gezeten, met de spelende kinderen om zich heen, praatten zij langzaam
over onverschillige dingen, geen van allen uitdrukkend wat in de diepte van hun
harten lag.
In de stille, ijlblauwe lucht was iets van zacht-weemoedige bespiegeling. De bruine
bladeren vielen zacht-ruisend neer, zacht-ritselend tussen de naakte twijgen, het kort
geschoren gras als met een bed van dode vlinders bedekkend. Hier en daar, in de
hoogste takken van de fruitbomen, blonk nog het goud van een vergeten vrucht, en
door de luisterende stilte zweefde soms het fijn-klagend getjilp van onzichtbare
benden trekvogels, die voor de naderende winterkoude vluchtten.
En, in die stille pracht en zachtheid van genezing, kwam
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eensklaps weer een eindeloos gevoel van heimwee in Hortenses hart. Een plotselinge
terugsprong in 't verleden, een wilde, onberedeneerde illusie, met moeder en met
zuster weer naar huis te gaan, en daar weer jong en mooi te worden, en weer gezellig
en gelukkig met elkaar te leven, dáár, o dáár, in 't lieflijk oord van al haar
jeugdherinneringen!
- Moeder!... o, moeder! smeekte zij, met angstig schitterende ogen... En eensklaps
vroeg ze 't:
- O, moeder, loat mij were mee noar huis goan!
En met wringende handen begon ze te snikken.
- Moar, kind, wordt-e gij zot! zei de moeder. En zij toonde haar hoe onuitvoerbaar
en onzinnig haar verlangen was.
Een gefolterde trek om de mond, het hoofd in machteloze wanhoop scheef geheld,
en de krampachtig in elkaar gewrongen handen op haar knieën gedrukt gaf Hortense
geen antwoord meer.
Zij wist het ook wel, dat 't niet mogelijk was.
En in haar hart kwam een gevoel van algeheel verlaten zijn. Niet meer hopend streed
zij niet meer. Haar leven werd iets machinaals, dood voor 't verleden als voor 't
tegenwoordige, dood voor illusies en idealen. Zelfs het flauwe lichtstraaltje, jarenlang
gekoesterd als een geheime hoop in de toekomst, verzwond met zijn verre visioenen
in de duisternis van het Niets.
Zij verwaarloosde haar bezigheden, verwaarloosde zichzelf en haar kinderen. Haar
huis, tot dan toe gehouden met de zorg en netheid, die zij van haar moeder had
geleerd, ging er langzamerhand slordig, vuil uitzien. Zij had geen tijd meer, zij had
geen lust meer. Zij voelde zich moe, beu, suf. Een onoverwinbare verstramming
verlamde haar ledematen en verstompte haar geest; een aanhoudend verlangen om
niets meer te doen, om haar ogen te sluiten en te slapen, werd haar enig verlangen.
En voor de vierde maal moest zij nu moeder worden...
Maar nu kon het haar niet meer schelen en zij maakte niets geen misbaar. Zij bleef
verbazend kalm onder de vreselijke slag. Zelfs toen haar man, gek van woede,
vloekend 't huis verliet om in de herberg te gaan drinken, had zij geen woord
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van verontwaardiging, geen traan van smart.
Zij had zich bij de wil van 't noodlot neergelegd.
En toch, wijl de mens nu eenmaal zonder hoop of ideaal niet kan leven, zo ontstond
er nu langzamerhand iets in haar, vreemd en ziekelijk, haast kinderachtig voor een
vrouw die reeds zoveel geleden had: de hoop op haar toekomstige verlossing!...
Niet de ongeduldige verwachting van een geluk... alleen maar de verwachting van
een hoogst belangrijke gebeurtenis. Het was haar te moede, en zij geloofde
instinctmatig, in een superstitie die voortdurend in kracht toenam, dat deze verlossing
in haar leven een omwenteling teweeg zou brengen. Waarom ze dat geloofde wist
ze niet; waarom dat nú gebeuren zou, en niet vroeger, of niet later, was haar
onverklaarbaar. Maar zij voelde, zij geloofde. Zij voelde en geloofde zelfs, dat de
vrucht, die zij nu droeg, een heel ander leven, had dan die van vroeger.
Voortdurend, bij dag en nacht, was het haar enige gedachte, haar uitsluitende
bekommering. Het wendde haar van het reële leven af, 't werd haar een vaststaand
denkbeeld, een obsessie, iets zinsbegoochelends, een wonder visioen, dat glansde in
zijn glorieuze pracht, ginds heel heel ver aan de horizon, in de schielijke herleving
van de ideale lichtstraal waarop ze zo vaak, in de eerste jaren van haar ongelukkig
huwelijk, als op een reddingsbaken had gestaard.
O! die straal! die mysterieuze, overheerlijke, een tijdlang niet meer geziene
lichtstraal!... hoe blonk hij nu weer troostend in 't verschiet! hoe scheen hij soms tot
haar te komen om haar met zijn glans te overgieten! Hoe trok hij haar soms met zich
mee, horizonnen van een nooit geziene schoonheid voor haar openend! En in die
glans van heerlijkheid zag ze zichzelf dan plechtig-langzaam gaan, zoals ze vroeger
ging in de processie: jong en mooi, in wit en blauw ge sleed, met van vrome extase
neergeslagen ogen, in de geur der bloemen en 't geluid der lofzangen het heilige
Mariabeeld op haar schouders dragend....
's Nachts vóór haar bevalling had zij een droom...
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Zij lag bewusteloos ingeslapen, toen zij eensklaps een stille gestalte over zich heen
voelde buigen, en een zeer zachte stem meende te horen, een stem waarvan zij vroeger
nooit de klank gehoord had, die haar fluisterde:
‘Sta op, en volg mij’.
In machinale gehoorzaamheid, zonder een opmerking noch een vraag, voelde zij
zich opstaan. En nauwelijks was ze met haast half aangekleed, toen de slanke gestalte,
die vaag-grijzig bleek was, en, als een engel, vlerken scheen te dragen, haar stil een
kindje in de armen lei, en nog eens met haar zachte stem herhaalde:
‘Volg mij...’
Met snelle tred liepen zij door de sombere velden, de gestalte voorop, licht alsof
haar voeten de aarde niet raakten; zij erachter, met inspanning haar geleider volgend,
het kind in haar armen...
Zij gingen in de richting van een bleke lichtstraal, schitterend in de verte van de
horizon. Het kind bewoog zich niet, klaagde niet, huilde niet. En alles was
dood-sombere eenzaamheid en stilte om hen heen...
Maar eensklaps hoorde zij het luid geschreeuw van al haar andere kinderen. Zij
hadden haar gevolgd en wilden met haar meegaan...
Even hield ze stil en liet ze meegaan. En ook de edele gestalte keerde zich even
om en staarde roerloos het schouwspel aan, met een sereen-triestige hoogheid. Toen
gingen zij allen weer verder...
De weg klom, werd steil en hobbelig. Zij hijgde, struikelde, viel. Haar afgematte
kinderen konden weldra niet langer volgen. Het een na het ander verlieten zij haar
in wanhopig geschrei; en ook zij weende overvloedig, terwijl zij ze voor 't laatst
omhelsde. Maar zij bleef niet bij ze: altijd verder en verder volgde zij, met het
onbeweeglijk kind op haar armen, de slanke, fantastische gestalte, die haar tot de
meer en meer heerlijk schitterende stralenglans opleidde...
Met een angstkreet werd zij wakker. Een kramp verwrong haar lichaam, in de eerste
barensweeën.
Brommend schrikte de man er van op. ‘Wa schilt er toch!’
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knorde hij. Maar toen hij 't begrepen had sprong hij uit 't bed, kleedde zich haastig
aan, en ging dokter en baker halen.
Alle drie: de man, de dokter en de baker, omringden zij in 't laag, akelig-somber
kamertje, het bed waarop Hortense lag, aan onnoemelijk lijden ten prooi. Niets ging
vooruit; het duurde al meer dan achttien uren. Het slachtoffer was uitgeput, en tussen
de aanvallen van de afgrijselijke smart, smeekte zij te mogen sterven. Toen besloot
de dokter tot het uiterste. Haastig, in een benauwende stilte, slechts af en toe gestoord
door het gillen van de vrouw, werden de instrumenten, als foltertuigen, klaargemaakt.
Dan was het als een slachting, en het kind kwam ter wereld: doodgeboren.
Hortense staakte 't schreeuwen, de ogen gesloten en de handen lam, zelf als een
lijk.
't Is nacht...
De wijd-starend uitgezette ogen brandend van koorts, de huid boven de
juksbeenderen schel-roze gekleurd, het voorhoofd druipend van 't zweet en 't ganse
lichaam huiverend en schuddend, ligt Hortense op de rug gestrekt, het dode kind met
stugge hartstocht tegen haar ontvleesde borst gedrukt. Terstond heeft zij het zo geëist.
Men heeft gepoogd haar het kind te ontnemen, maar zij heeft geschreeuwd, zij heeft
gebruld als een leeuwin, klauwend en knarsetandend...
Om haar heen zijn haar man en de baker, en ook haar drie oudste kinderen. Op
een tafeltje, naast het bed, branden twee waskaarsen, die lichten der stervenden, aan
beide zijden van een kruisbeeld. Doch zij schijnt ze niet te zien; ze schijnt niets en
niemand meer te zien.
Het zweet plakt haar losse, zwarte haarvlechten op haar slapen, en haar ogen van
verwildering en angst blijven halsstarrig gevestigd op de laaggebalkte zoldering,
terwijl haar bibberende lippen een gebed schijnen te prevelen. En plotseling krijgen
haar ogen iets haast bovennatuurlijks in hun uitdrukking, terwijl een schorre kreet
uit haar mond stijgt. - Wa es 't er? vraagt de man, angstig naderend.
- Ik zie hem! ik zie hem! O! ik zie hem komen! lispelt zij met vreemde stem.
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En, in haar brandende ogen, die nog wijder open staren, komt de extase.
- Wa zie je? wa zie je? vraagt hij dringend.
Zij sluit haar ogen, als plotseling verblind door een te schelle uitstraling van licht.
Dan doet ze ze weer open, en over haar ontvleesde trekken komt een uitdrukking
van hemelse vreugde.
Zij glimlacht. En haar sidderend lichaam maakt een beweging alsof zij op wou
staan, terwijl haar armen zich nog nauwer, met onuitsprekelijke liefde, over het dode
kind omsluiten. En eensklaps roept ze, met een luide, heldere stem, die vervaarlijk
weergalmt in de benauwde stilte van 't luguber kamertje: - 'k Kome! 'k kome! 'k Hè
mijn moagdeklieren aan! 'k Droage 't kindeke Zjezus!
Verwilderd schrikken zij allen op. De man en de baker vliegen naar het bed, terwijl
de kinderen luide jammeren.
Maar voor de aangrijpende plechtigheid van 't schouwspel, blijven zij terstond
weer allen stom en roerloos, de blik gevestigd op de jonge moeder...
Geen spier van haar lichaam beweegt zich meer. De schelle kleuren van de wangen
bleken weg, en zelfs het zweet, dat op het voorhoofd parelt, schijnt in een laatste
straal over de slapen uit te vloeien. Alleen de ogen leven...
Zij leven, en staren, in extase, op de zwarte zoldering, waar zij een overheerlijk
schouwspel schijnen bij te wonen. Een schouwspel van ideale pracht, een uitstraling
die ze meesleept, die met ze weggaat, die tot zich schijnt te trekken, uit de diepste
diepten van haar wezen, haar allerlaatste levenskrachten. De oogappels zelf schijnen
langzamerhand hun gloed te verliezen, zich te verkleinen, zich in een laatste kern
van vuur te concentreren. Weldra zijn ze niets meer dan twee fijne straaltjes,
scherp-schitterend in het midden van de doffe holten, als twee naaldpunten.
Langzaam, met uitgestrekte hand, buigt de baker over de stervende neer. Zij ziet
de fijne straaltjes verbleken, zij ziet ze dun worden als zilveren haartjes, als twee
met dauw bezilverde draadjes van een spinneweb. En altijd door blijven zij staren
op 't extatisch visioen...
Dan is er als een opschorsing. Een laatste zweetparel daalt
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langzaam van het voorhoofd, blijft even in de rechter wenkbrauw hangen. Dan valt
hij in het oog en dooft er 't laatste stipje leven uit.
- Z'es dued, fluistert de vrouw, zich oprichtend.
En plotseling, ontroerd en overweldigd tot in 't diepste van haar ziel door het
bovenmenselijk schouwspel, dat zij daar waarnam:
- Z'es mee heur kind in den Hemel! zegt ze.
En, met gevouwen handen, valt zij vóór het sterfbed op haar knieën.
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Van arme mensen
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Grueten Broos
Aan mijn vrouw.
't Was een afschuwelijke dag geweest...
Het was begonnen te regenen van vóór zeven uur, in de kille, grauwe, vuile,
doodtriestigee schemering van de decemberochtend, en aldoor, aldoor was het blijven
regenen, nu eens wat meer, dan weer wat minder, maar zonder een ogenblik op te
houden.
En gans de dag hadden de werklui daarin moeten arbeiden. Gans de dag, van zeven
uur te beginnen, met slechts een halfuurtje rust in de ochtend, een uurtje in de middag
en een kwartiertje om vier uur voor de maaltijden, hadden zij, op de binnenplaats
van de fabriek, in stapels en bergen de bieten gelost, die de boeren uit de omtrek
onophoudend met hun zwaarbeladen wagens kwamen brengen.
Zo ging het ook altijd met die boeren!... Zolang het weer mooi beef kwam er geen
enkele. Zij namen de laatste mooie dagen te baat om te ploegen, te planten, te zaaien,
maar niet zo gauw werden zij door storm en regen, van hun akkers gejaagd, of zij
kwamen allen tegelijk aanzetten, vooreerst omdat zij dan niets anders meer te doen
hadden, maar ook vooral omdat de bieten in de regen zwaarder wogen. De rijen met
wagens vulden de binnenplaats van de fabriek en brachten hindernis en verwarring
tot in de omgevende straten; en onophoudend zag men de boeren heen en weer lopen,
de lange zweep in de hand, de gesteven blauwe kiel donkerglimmend van de regen,
halsstarrig sarrend de baas, de meesterknechts, de arbeiders, klagend en zeurend,
omdat zij naar hun zin niet spoedig genoeg werden geholpen.
Mat en uitgeput van het sjouwen, nat en morsig als waren ze door een modderpoel
gesleurd, raakten de afgebeulde werklui weldra enkel nog voort door ophitsing van
drank. Het gebruik was, dat iedere boer ze met een fles jenever trak-
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teerde, en haast bij elke nieuwe wagen kwam dan ook een fles te voorschijn. De boer
zelf schonk de drank in, terwijl de arbeiders om de beurt het natte glaasje in hun
morsig-doorweekte, paars-bevende hand vasthielden. Het kleurloze vocht verspreidde
zijn sterk-doordringende lucht, de ijzige wind en de bibberende vingers deden er
enkele druppeltjes van over de rand storten, en met een enkele slok sloeg de man de
drank naar binnen, en overhandigde het lege glaasje aan zijn makker, die het op zijn
beurt, zonder het droog te vegen, naar de fles uitstak, en dronk. En ogenblikkelijk
wat verkwikt hervatten zij met nieuwe moed en kracht hun ruwe arbeid: met ijzeren
haken de bieten in de houten bak trekkend die onder de wagen stond, hem vóór en
achter optillend aan de handvatsels, hem op de weegschaal brengend, waar de
meesterknecht, onder een paraplu beschut, 't gewicht opnam, er eindelijk mee op de
stapel lopend, langs een hellend plankenvlak, de voorman trekkend, de achterman
duwend, in rennende vaart om de zwaarte van de last iets minder lang te voelen.
Soms gleden de handvatsels uit hun kleverig-verkleumde handen, soms glibberden
zij zelf op hun klompen uit en vielen, de bak zwaar bonzend op de plankenhelling,
zich kneuzend en kwetsend aan handenen knieën. Dan vloekten en schreeuwden zij,
en een der makkers kwam schopvollen droge as over de planken strooien, om hun
opnieuw wat voetvastheid te geven.
Tot met de invallende nacht duurde dat zo. En de laatste wagen was pas bij
lantaarnlicht gelost, en de werklui zouden eindelijk weer naar huis mogen gaan, toen
plotseling nóg een boer op de binnenplaats verscheen, verwilderd hollend en hijgend,
met smekende stem tot de in groep rond de lantaren geschaarde werklui:
- Och, meinschen, as 't ulder b'lieft wilde mij uek nog lossen! 'k Zoe hier al lang
geweest hên, moar 'k hè onderwig breuke g'had en 'k kome van zue verre!...
De werklui slaakten een kreet van verontwaardiging en woede. Zij waren
doodgebeuld, zij kónden niet meer. De gedachte, dat zij nu nog weer zouden gaan
sjouwen, in slijk en duisternis, op gevaar af zich te verongelukken, deed hen razend
worden. En een van hen kwam naar de boer, dreigend
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vloekend, met zwart-fonkelende ogen in zijn uitgemergeld, bleek gelaat:
- Gie stomme, smeirigen boer! Veur wie aanziet g'ons dan? Miende da we biesten
zijn?
Zonder zich boos te maken onder de belediging, enkel bezorgd om zijn wagen
gelost te krijgen en dan weer naar huis te mogen keren, drong de boer aan, bedaard
en nederig:
- Ha moar, meinschen, as 't ulder blieft doe 't toch, 'k zal ulder 'n beetsen helpen.
'k Ben hier mier of vier uren van huis en dat 'n es toch mijn schuld niet as-e 'k ik
breuke gehad hè! Een deur in de fabriek ging open en meneer zelf kwam op 't gerucht
naar buiten:
- Wa es dat hier? Wa gebeurt er hier?
Smekend, huilend haast, herhaalde de boer ook voor hem zijn verzoek.
- Tut! tut! tut! niemendalle! G'n moest moar op tijd komen! klonk 't barse antwoord.
- O, meniere, as 't ou blieft, meniere, lost toch mijne woagen, 'k ben toch zue verre
van huis! smeekte de boer nog wanhopiger.
En in meneer ontwaakte een soort medelijden. Hij vond het toch wel zielig voor
die arme man, die van zo ver kwam, die nog zo ver weer terug moest. Hij had hem
eigenlijk wel graag geholpen, als het nog gekund had. Maar het was laat en donker,
en zijn werklui waren afgebeuld, en het begon alweer harder en harder te regenen.
Het was niet menselijk die afgematte lui daar nog eens door te jagen. En hij zei 't de
boer, niet ruw meer, maar beslist:
- 't En es nie meugelijk; 'k 'n kan d'er niets an doen! 'k 'n Kan die meinschen deur
da were nie mier buite joagen.
De boer kreunde het uit van droefheid; en pijnlijk hoofdschuddend keerde hij zich
reeds om, toen een van de arbeiders, Grueten Broos, een sterke, flinke jongeman,
naar voren trad met de woorden:
- Hawèl, meniere, we zillen'em tóch lossen, as er mij iemand wil helpen. Moar de
boer moe 'ne pot dzjenuiver geen!
De boer juichte: ‘Ge krijgt 'em! ge krijgt 'em!’ en dadelijk liep hij om zijn wagen,
bang dat het nog mocht veranderen, terwijl een tweede arbeider, Zwart Feelken
genoemd, nu ook
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zijn hulp kwam aanbieden.
Meneer, van zijn kant, stemde erin toe dat die twee nog de wagen zouden lossen.
Maar, wijl de meesterknecht reeds weg was, moest Grueten Broos nu zelf 't gewicht
opnemen, en dan in huis komen zeggen hoeveel of hij er in gevonden had.
De wagen werd bijgehaald en de arbeid begon. De boer hielp vlijtig mee, en een
twaalfjarige knaap, zeker zijn zoontje, hield de lantaren bij de weegschaal, waarop
Grueten Broos telkens met een stuk krijt de gewogen bakken aantekende. Allen
hadden zich, als met een monnikskap, hoofd en schouders met een droge lege baal
bedekt, maar nu viel de stortregen zó geweldig-aanhoudend, dat zij toch dadelijk
weer door en door nat waren.
De boer, die uit het naast gelegen herhergje een fles jenever had gehaald, bood de
arbeiders een borrel aan, telkens wanneer hij hun krachten voelde verzwakken. En
werktuiglijk dronken zij, even onbeweeglijk in de kletsregen tussen twee tochten op
de glibberige bietenstapel, zó dof en afgemat, zó uitgeput en doodgebeuld, dat zij
zelfs door dat overdadig drinken niet meer dronken konden worden. En zij hadden
enkel 't gevoel van een knagende honger, van die folterende honger waaronder de
werklui dadelijk lijden, zodra 't gewone uur van hun armzalige maaltijden ook maar
eventjes voorbij is.
- Nondedzju! Feel, jongen, ik hè honger, zei af en toe Grueten Broos, wijl ze met
inspanning over het plankenvlak liepen. - 'k Zoe nondedzju 'n peird de rug uit eten!
- Ik uek, nondedzju! antwoordde Zwart Feelken. - 'k Zie nondedzju de gelewe
biestjes vliegen!1.
- 'k Ben blije dat 't zoaterdag es, zulle! 'k Zal d'r wa an doen, an moeders
huefvlakke,2. hijgde Grueten Broos.
- Ik 'n krijge moar alle viertien doagen 'n kier vlies, en mijn beetsen es dikkels zue
kleine dat 't mij nie 'n smoakt, antwoordde Zwart Feelken.
Hol roffelden de laatste dikke bieten over het hout van de

1.
2.

Er komen gele draadjes voor mijn ogen van de honger.
Hoofdkaas.
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wagen. Hij was eindelijk leeg, en met een zware zucht van verlichting gooiden de
mannen hun draagbak omgekeerd op de stapel.
Haastig, bij het weifelende schijnsel van de lantaren, werd 't gewicht bepaald. En
Grueten Broos liep dwars door de tuin naar 't woonhuis om het aan te geven, terwijl
Zwart Feelken even binnen de fabriek op hem zou wachten.
Hij moest door de keukendeur binnen. Overal elders was het huis reeds gesloten. En
zodra hij met het geijkt ‘es 't er gien belet?’ die deur geopend had, meende hij flauw
te vallen door de fijne lucht van gebraden vlees, die de ganse keuken vervulde. Hij
ontwaarde de meid, dicht bij 't fornuis, half gehuld in die lekkere, sissende dampwolk,
en 't werd hem plotseling onmogelijk een woord te spreken. Het was verrukkelijk en
het was folterend. Nog nooit had hij zulk een lekkere lucht van spijzen geroken; nooit
had hij gedacht dat zo iets op de wereld bestond. Het kroop hem in de neusgaten en
't drong hem door de maag, met de folterende scherpte van een vlijmsteek die tot in
zijn rug zou boren, terwijl zijn kakebenen zich werktuiglijk bewogen om te kauwen,
met pijnsteken tot in de oren. Hij voelde plotseling tranen in zijn ogen komen, en hij
moest zichzelf geweld aandoen om niet naar het fornuis te vliegen en er met wilde
tanden al dat lekker eten te verslinden. Hij was op 't punt er een brok van te vragen,
als een bedelaar. Hij voelde zich eensklaps laf en zwak worden, hij had te veel
gedronken en te veel gesjouwd, zijn uitgeputte krachten eisten dringend versterking.
Hij keek de keukenmeid met angstogen aan, als wist hij niet meer waarom hij daar
gekomen was. Zij zelf moest het hem tot tweemaal toe vragen vóór hij met schorre
stem kon antwoorden:
- Zeg an meniere dat er drij duust1. zeshonderd kilo's woaren op die loaste woagen.
En haastig liep hij weg.
Toen hij weer in de fabriek kwam werd hem gezegd dat Zwart Feelken reeds met
een makker vertrokken was. Hij zelf ging

1.

Duizend.
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dadelijk daarop huiswaarts, zijn buisje los over de schouders, het blikken keteltje en
het grauwlinnen zakje, waarin zijn middageten en zijn ‘vierboterham’ waren geweest,
aan de hand.
Hij liep met vlugge, brede passen, de rug gekromd, de ogen half dichtgeknepen
tegen de zwepende wind en de regen, huiverend door al zijn ledematen in zijn natte,
klapperende kleren. Hij verheugde zich nu spoedig thuis te zijn, bij zijn goede moeder,
om van kleren te veranderen, om zich door en door eens goed te warmen, en vooral
om goed te eten. O! hij zou eten, eten! De folterende, lekkere lucht van de spijzen
van de meester kwelde hem nu minder, en hij dacht aan zijn eigen avondeten, aan
dat heerlijk zaterdagavondmaal, het enige van de week waarop hij vlees mocht
proeven, als de zuur verdiende beloning voor zoveel dagen hard werken en sjouwen.
Hij was tot aan 't eind der Grote Dorpsstraat gekomen en sloeg nu rechts een zijstraatje
in, hobbelig geplaveid, met viezige greppels vóór de arme woninkjes. Dáár, in 't
vierde deurtje van een lange rij alle gelijke krotten, woonde hij met zijn oude moeder.
Hij had maar even de klink op te tillen, en met een ‘Brr... wat 'n weer!’ was hij binnen
in hun armoedig, maar zindelijk huisje.
Zijn moeder, een vrouwtje van reeds over de zestig, met een geelbleek, gerimpeld
gezicht en goedige, bruine ogen, was bezig bij de haard met 't avondmaal. Zij keerde
zich meelijdend-zuchtend om toen zij haar jongen hoorde binnenkomen, en zei:
- Da es 'n weer, e-woar? Goa gij ou al gauwe verklign, Broos-jongen, 'k zal-e 'k
ik 'n goe woarm vierke moaken en ou goe woarm eten geven. G'hèt gij zeker wel
honger e-woar, jongen?
- Honger!... honger!... dat 'n keunde nie gelueven, moeder, hoe da 'k honger hè!
antwoordde Grueten Broos, terwijl hij zijn keteltje en pakje op de kleine tafel zette.
- 'k Zoe keune schriemen van den honger. Gee mij moar al gauw 'n firme snee
huefvlakke.
- Ach Hiere, jongen, da zijn toch dijngen! zuchtte de oude

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 4

787
vrouw, terwijl ze zich van naast het haardvuur oprichtte, - 'k 'n hè vandoage gien
beetsen huefvlakke keune krijgen. As 'k bij de slachter kwam was 't ál verkocht!
Er was een korte stilte, en Grueten Broos voelde plotseling, als in toorn, het bloed
naar zijn hoofd stijgen. 't Was hem een vreselijke teleurstelling dat hij nu die lekkere
snee hoofdkaas, waarop hij zó gerekend had, niet hebben zou. Het deed hem pijn als
'n fysieke foltering en als een tegen hem gepleegd, boosaardig onrecht. - Verdome!
riep hij, - hoe es da meugelijk!... En hij werd eensklaps onredelijk, overdreven ruw:
- 't Es da g'r nie op tijd geweest 'n hèt! 't Es da g' op mij nie 'n peist!... of da ge te
leeg woart om d'r omme te goan...!
Vreemd, met een soort schrik, keek 't oude vrouwtje op. Hij was altijd zo zacht
en goed met haar. Hoe kwam hij nu ineens zo ruw te zijn! Had hij wellicht te veel
gedronken?... Het scheen haar inderdaad dat hij wel iets te veel gedronken had. Hij
zag er zo rood en zo vreemd uit, met zo'n ongewone, verwilderde uitdrukking in zijn
ogen. Maar zij voelde toch geen verwijt in zich opkomen. Zij vond het wel natuurlijk
dat men iets te veel dronk in zulk hondeweer. En zacht-verzoenend, als had ze zijn
beledigende woorden niet gehoord: - Ha bah toet1. jongen, 'k ben d'r 'k ik zeker op
tijd geweest, antwoordde zij, - moar wa kan ne meins doar an doen as er nie mier te
krijgen 'n es? Kijk 'k hè ou ne schuenen hoarijnk meegebrocht...
En, de kast openend, liet zij hem een haring zien, gewikkeld in een stuk papier,
op een wit bord.
Dit gezicht, in plaats van hem te paaien, maakte hem nog woedender. Hij hield
anders wel van haring, maar nu kon hij hem niet ruiken.
- Stopt 'm zelf in ou smoel! schreeuwde hij met een krakende vloek en fonkelende
ogen. En meteen had hij van foltering kunnen huilen, omdat hij die lelijke woorden
tegen zijn zachte goede moeder zei.
Zij werd doodsbleek en zei niets meer. Zij deed de kast weer dicht en ging
sprakeloos naar de haard, waar zij een keteltje
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van 't vuur nam. Er was een ogenblik volkomen, doods-benauwde stilte.
- Hawèl, verdome! Krijg 'k eten of moe 'k hier craveren van den honger lijk 'n
bieste? gilde hij plotseling stampvoetend, met een stem zó ruw en schril, dat hijzelf
ervan schrikte. Het was in hem iets woest-boosaardigs waartegen hij zich zelf niet
meer verzetten kon, iets dat hem dingen deed doen en deed zeggen, die hij doen noch
zeggen wilde.
Steeds sprakeloos richtte 't oude vrouwtje zich weer op, plaatste een schotel met
dampend-vette aardappels op tafel, ging opnieuw naar de kast, nam er de haring,
legde hem naast de schotel met de aardappels.
- 'k Hè ou gezeid dage da zelf in ou smoel kon stoppen! gilde hij krijsend, met
gebalde vuisten. En plotseling greep hij naar de haring, en gooide hem vloekend
tegen de muur, en stootte haar zelf met een harde duw van zich af...
Zij struikelde en viel. Zij smakte ruw op de vloer neer, gilzuchtend, met plat naar
voren uitgestrekte handen. Zij kronkelde zich daar even, kreunend van de pijn, en
een streepje bloed vlekte de grauwe tegels. Hij zag haar magere, grijs-gekouste enkels,
onder de opgezwaaide rokken. Hij zag haar daar even, als een weerloos slachtoffer,
als een lijk plat uitgestrekt ten gronde liggen.
Toen voelde hij plotseling de morele terugstoot van zijn lelijke daad! 't Besef van
iets laf-wreedaarcigs dat hij met eigen handen had gepleegd, van iets dat nooit meer
te, herstellen was en dat hemzelf ten gronde knakte, in woeste, sombere vernieling
van alles wat in hem steeds goed en zacht en eerlijk was. Hij had nu plotseling om
vergiffenis willen smeken en voelde dat 't te laat was. Ineens, als een helle vlam die
uit een donkere afgrond schiet, stond het afschuwelijk volbracht feit van zijn misdaad
wraakroepend vóór zijn geest.
Hij had zijn oude, goede moeder geslagen...!
Met een gil van gruwel en van wreedheid vluchtte hij naar buiten...
De ganse nacht, en ook de ganse, daaropvolgende zondag bleef hij weg, dwaalde hij
rond. Men zag hem in de slecht befaamde kroegen van de buurt, waar hij anders
nooit de voet
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zette, in akelig gezelschap van wildstropers, van dieven en van boeven, drinkend en
brassend, in sombere stugheid, zonder vreugde. Hij dronk verschrikkelijk, hij dronk
als om zich dood te drinken. Maar hij kon zelfs niet eens dronken worden; hij slaagde
er slechts in zich beestachtig te verstompen. Aldoor kwam het afschuwelijk tafereel
weer vóór zijn geest; aldoor voelde hij zijn ruwe, sterke mannenarm de ruwe stoot
geven, aldoor zag hij zijn oude moeder struikelen en neerploffen, de beide handen
plat naar voren uitgestrekt, de magere, grijs-gekouste enkels uitkomend van onder
de rokken, en op de vloer, vlak naast haar aangezicht, die gruwelijke bloedvlek...
O, waarom toch had hij dat gedaan? Welke boze geest had hem tot die schrikkelijke
misdaad gebracht, wijl zij toch steeds zo goed en aardig met elkander hadden
omgegaan? Nog nooit was er tussen hen een ernstige twist geweest. Eenieder had
hem steeds geroemd als een voorbeeldige zoon, die tot de laatste cent van zijn zuur
verdiende geld aan zijn oude brave moeder gaf. Hoe had die ramp zo plotseling op
hen kunnen neerstorten, in onherstelbare vernieling van een gans leven van onderlinge
tederheid en goedheid, voor dat armzalig stuk vlees, dat hij niet als naar gewoonte
had gekregen? Was het dan tóch de folterende fijne lucht van dat ander stuk vlees,
dat voor zijn meester werd gebraden, die hem als 't ware dol had gemaakt? Jawel,
dát was het. In hem was op dat lamentabel ogenblik een gevoel van gruwelijk leed,
een duister bewustzijn van onverdiende tegen hem gepleegde onrechtvaardigheid
ontstaan. Duister maar vlijmend was in hem de sensatie geweest dat hij zelf, en niet
zijn meester, op die lekkere, versterkende maaltijd recht had. Duister maar vlijmend
had hij, in die toevallige gebeurtenis, eensklaps de overweldigende maatschappelijke
onrechtvaardigheid gevoeld, waaronder hij tot nog toe onbewust was gebukt gegaan,
waaronder hij, voortaan, zijn leven lang, bewust gebukt zou blijven.
Hij was de arme werkman, de rampzalige slaaf, die nooit van 's levens zachtheid,
hoe verdiend ook door zijn arbeid, zou genieten. Alleen zij die niets deden, of niets
hoefden te doen, genoten van alles overvloedig. Dát was het, wat hem, in de
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overprikkeling van de drank, eensklaps als in razernij naar het hoofd was gestegen,
en zijn wreedaardig-onrechtvaardige weerwraak op zijn schuldeloze goede moeder
had doen neerkomen.
Tot vrij laat in de zondagavond bleef hij weg. Had hij de volgende ochtend niet vroeg
in de fabriek moeten terug zijn, om daar weer zijn slavenarbeid te hernemen, wellicht
was hij nog langer weggebleven. Maar de nood dwong; hij moest. Bruusk kwam hij
terug in 't arm, zindelijk huisje, verbergend zijn diepe ontroering achter een strakke,
gemaakt-stugge houding, besloten dadelijk naar bed te gaan, zonder een blik of een
woord tot zijn moeder te richten.
Zij zat op een stoel naast het haardvuur, het lichaam een weinig voorovergebogen,
de oude rimpelige handen naar de vlam, het bleek gelaat met droefstarende ogen in
't zwakke schijnsel van het lampje dat op tafel stond. Een lichte trilling greep haar
aan toen zij hem zo plotseling zag binnenkomen, en een zweem van kleur vlekte
eventjes haar doffe wangen. Zij sprak geen woord, maar bukte zich werktuiglijk naar
't vuur, waarin zij iets verroerde. En in die vluchtige beweging, terwijl hij zelf even
onthutst en aarzelend, roerloos midden in het keukentje bleef staan, ontwaarde hij
het donker litteken van een wonde aan haar onderlip.
Toen brak de ruwheid van zijn hart, en een onweerstaanbare macht stuwde hem
plotseling in een snikkende, smekende wanhoopskreet naar haar toe.
- O! moeder, moeder, vergeef het mij! 't Spijt mij toch zue schrikkelijk! 'k 'n Wist
nie wa da 'k dee! 'k ha gedronken!... En hij barstte wild in tranen uit.
Doodsbleek, bevend van 't hoofd tot de voeten, was zij opgestaan. En zonder hem
aan te kijken, met een zucht die uit de diepste diepten van haar wezen scheen te
wellen, uitte zij slechts deze schorre, bijna klankloze woorden:
- Ach Hiere! ach Hiere! ach Hiere! dat 'n ha 'k toch noeit gepeisd! dat 'n ha 'k toch
noeit van ou gepeisd!
- O! ik uek nie moeder! Vergeef het mij, 't 'n zal noeit mier gebeuren!...
Toen brak ook zij in tranen los, en zonder elkaar te omhelzen,
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zonder tot elkaar te naderen, stonden zij daar een hele poos sprakeloos te snikken en
te zuchten.
Zij, de eerste, kwam weer enigszins tot bedaren.
- G' hèt zeker honger? vroeg zij.
Hij haalde de schouders op, en stamelde enige doffe woorden, als wilde hij
beduiden dat het niet de moeite was om daarover te spreken.
Zij ging naar de eetkast en haalde er een bord uit, waarop een groot stuk vlees lag.
Hij sidderde: het was een mooi stuk ‘huefvlakke’. Sprakeloos kwam zij het bord
vóór hem op tafel zetten, naast een paar sneden roggebrood en een schotel met
dampende aardappels.
Maar hij, ofschoon uitgehongerd, was haast niet in staat iets te gebruiken. Het eten
kropte in zijn keel. Dat lekkere stuk hoofdkaas, waar hij de vorige avond zo
hartstochtelijk naar verlangde, had nu geen smaak meer, boezemde hem een afkeer
in. En ook alles kwam hem nu plotseling als veranderd, als omwenteld, voor. Het
hele arme huisje zag er anders dan gewoonlijk uit, het kwam hem voor alsof alle
zachtheid en gezelligheid er eensklaps uit verbannen was, alsof de voorwerpen een
andere plaats en een ander uitzicht hadden gekregen, alsof daar nu een grote akelige
lege ruimte was, een koude lege ruimte als van dood.
Zonder een woord van verwijt was zijn oude moeder weer bij 't vuur gaan zitten,
en starend keek zij in de rode vlam, als ver van hem weg nu, als verzonken in diepe,
diepe mijmeringen, wijl hij, langzaam etend in de zwaar-drukkende stilte, weer het
lamentabel en wreedaardig tafereel van zijn afschuwelijke misdaad vóór zijn geest
zag rijzen...
De Broosen, zo zegden hun buren, waren geen mensen gelijk andere. Zij waren arm
en woonden in de Zijstraat, naast andere arbeidersgezinnen en ook wel dieven- en
stropersgezinnen, zij woonden er omdat het nergens anders in het dorp goedkoper
wonen was, maar zij hoorden er eigenlijk niet bij, zij waren er misplaatst door hun
degelijkheid, hun eerlijkheid, hun netheid; en de buren, die instinctmatig die
misplaatstheid voelden, zegden soms, met een zweem van afgunstige ironie, dat zij
beter op hun plaats zouden geweest
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zijn in de Grote Dorpsstraat, naast de rijken, naast meneer de pastoor, naast meneer
de notaris. Nooit hoorde men bij hen lawaai van kijven of van vechten, zoals zoveel
gebeurde in de andere huisjes; nooit een woestaard die er vloekend het huisraad aan
stukken schopte, nooit een dronken wijf, dat, scheldend, wijd de deuren opengooide,
om de hele saamgeschoolde buurt in het standje te mengen.
Welke verbazing dan ook, en hoe weinig verholen het genoegen van de buren,
toen zij wisten wat er bij de Broosen gebeurd was! Want geheim was 't niet gebleven;
de hele Zijstraat was ervan op de hoogte, Grueten Broos zelf had het in zijn smart
en wroeging uitgegild nog dezelfde avond dat het plaatsgreep...
Was het dááronder, onder die schande, dat de oude moeder nu leed, dat zij als 't
ware langzaam wegkwijnde? Of had de harde schok de noodlottige werking van een
fysieke kwaal verhaast, die sinds lang reeds en heimelijk in haar broeide? Of leed
zij onder een morele kwaal die veel dieper wortelde dan iemand kon vermoeden,
dieper dan zij zelf kon beseffen in 't onuitgedrukte lijden van haar zwaargewond,
eenvoudig hart? Zij zei het niet en niemand wist het, maar langzaam en aanhoudend
zag men haar verkwijnen. 't Was of ze stil en langzaam opdroogde, en, zoals Grueten
Broos haar had gevonden 's avonds na de vreselijke scène, peinzend-starogend in
het vuur, met de rimpelige handen naar de vlam, zo vond hij haar nu telkens weer,
in diepe mijmeringen weggezonken, levend als apart in een abstracte wereld. Sinds
lang waren zij met woorden verzoend en was hij weer de goede, zachte, voorbeeldige
zoon van vroeger geworden; maar iets toch dat door woorden noch door daden weg
te krijgen was, bleef zwaar-benauwend als een onoverkomelijke hinderpaal tussen
hen staan. 't Was als een stom, onzichtbaar spook, sterker dan hun wil en sterker dan
hun liefde, als een lugubere onbekende gast, altijd verborgen en altijd aanwezig, elk
ogenblik herinnerend dat iets in hen gedood was dat nooit meer herleven zou, elk
ogenblik wreedaardig dompend de meer en meer benauwde opwellingen van hun
eenvoudige harten, die zich vruchteloos weer in de zachte intimiteit en vreugde van
weleer poogden te verenigen.
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En, zonder dat ook hij die pijnlijke gewaarwordingen dieper kon ontleden, voelde
Grueten Broos aldoor de doffe kwelling van een eindeloos leed. De sombere wroeging
knaagde aan zijn hart, en vergalde zijn leven. Hij voelde zich de enige schuld van
alles, hij verweet zich dat zijn moeder door hem naar het graf ging. Aldoor, aldoor
kwam hem, als een obsederend en folterend refrein, dezelfde gruwbare herinnering
vóór de geest spoken: ‘Ik heb mijn moeder, mijn oude, goede, brave moeder
geslagen!’... Indien ze zich weer opgeknapt, genezen had, dan was ook wel 't gevoel
van wroeging langzaam uit hem verdwenen, maar elke dag vond hij haar triestiger
en zwakker, en telkens kwam steeds kwellender dezelfde droevige gedachte in hem
op: ‘Zij heeft het mij vergeven, maar zij kan het niet vergeten. Zij sterft tengevolge
van die enkele keer van mijn leven dat ik haar mishandeld heb!’
Hij ook, trouwens, kwijnde zichtbaar, de magere gelaatstrekken getrokken, de
ogen dof en somber. En als zijn makkers hem vroegen wat hem toch scheelde, werd
hij rood van schaamte, zich schamend te liegen, zich schamend de waarheid te zeggen.
Hij verkropte zijn leed in eenzaamheid en stilte, en zijn marteling verscherpte door
dat voortdurend in-zichzelf-teruggetrokken lijden. Alleen met Zwart Feelken, voor
wie hij veel genegenheid voelde en in wie hij groot vertrouwen stelde, liet hij zich
op een avond van niet meer te onderdrukken droefheid uit, terwijl zij samen van de
fabriek huiswaarts keerden. Plotseling, zonder dat iets daartoe aanleiding gaf, vroeg
hij hem, met schorre, doffe stem:
- Feel, hèt-e gij wel oeit ou moeder sloagen gegeen?
Zwart Feelken bleef even sprakeloos van verbazing stilstaan. - Bah nien ik!
antwoordde hij eindelijk; - 'k 'n ben ik ommers giene vechter. 'k 'n Hè 'k nog noeit
iemand sloagen gegeen.
- Ik wel, sprak Grueten Broos somber. - Ik hè mijn moeder geslegen en ze goat er
van dued!
- Och, tut, tut, tut, wa da ge peist! G'n meugt ou dat in ou huefd nie steken; g'n hèt
heur toch gien leed geslegen, antwoordde Zwart Feelken verzoenend.
- Ze goat er van dued, zeg ik ou! snikte plotseling Grueten
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Broos met wanhopig wringende handen.
Niemand mishandelde zijn eigen moeder. Zelfs de grootste booswichten deden 't
niet. Hij alleen, die altijd goed en zacht was geweest, hij die, evenals Zwart Feelken,
tot nog toe geen mens een tik had gegeven, had die afschuwelijke misdaad begaan.
De ellendige Zijstraat waar zij woonden was vol met gezinnen die keven en vochten,
met woestelingen die hun vrouw sloegen, met dronken wijven die hun kinderen
mishandelden, maar hij kon er zich geen enkele herinneren die ernstig zijn eigen
moeder had mishandeld. Als hij er nog maar één, één enkele had gekend, dat zou
hem enigszins getroost hebben; maar neen, geen enkele. Hij stond alleen in zijn
afschuwelijke wandaad. Hij alleen, die nooit een misdaad had gepleegd, had plotseling
al de trappen van de misdaad overschreden, om het toppunt ervan te bereiken.
En toch,... toch had hij eens de wrede hoop dat hij niet heel alleen zou blijven, dat
er een tweede monster als hijzelf naast hem zou optreden.
Het was, twee deuren van hun huisje, bij een vellenploter en wildstroper, die alom
als een geducht bandiet bekend stond. Het hele huisje was er overhoop, hij gooide
de boel aan stukken, sloeg en schopte zijn vrouw en kinderen. Vóór de half
openstaande deur was de ganse buurt samengeschoold, en daarbinnen was het een
razend lawaai van angstgegil en woedekreten, van schurende, stampende voeten,
van krakende stoelen en in scherven neerploffende borden. De vrouw kwam naar
buiten gehold, huilend, bloedend, met losgerukte haren, halfnaakt in haar aan flarden
gescheurde kleren, gevolgd door haar gillende kinderen en door haar bruut van een
man, die haar opnieuw te pakken kreeg, haar in het slijk gooide, haar vloekend daar
vertrapte onder zijn grove schoenen met ijzeren spijkers. Hij zou haar wellicht doden
in zijn blinde furie, en niemand was er die haar uit zijn klauwen poogde te verlossen,
toen plotseling een oud vrouwtje door de op elkaar geperste volksschaar drong, en
met razende verwensingen recht op de woestaard afvloog. Het was zijn moeder. Hij
aarzelde een ogenblik, als onthutst,
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en in zijn wilde dronkaardsogen glom een schrikwekkende woede-vlam. Hij balde
knarsetandend de vuisten, hoog als een reus boven haar kleine gestalte, op 't punt
ook op háár los te springen. Maar zij, zonder de minste schrik, ging door met haar
verwensingen en haar beledigingen, en schold hem als een laffe moordenaar uit, en
zweepte en overstelpte hem met de bloedigste benamingen. En plotseling bevangen
door een soort angstvol ontzag, week hij, de dief, de schurk, de alom gevreesde
bandiet, die mensen dodelijk gewond had en jarenlang in de gevangenis had gezeten,
voor de morele, zelfs bij hem eerbiedwekkende kracht van de moederlijke autoriteit
achteruit. Bevend als een afgeranselde hond drong hij terug in zijn huis waar zij hem
volgde, voortdurend hem uitscheldend en beledigend, onder wild gejuich, en
hoongejouw, en spotgelach van 't saamgetroepte volk.
Bleek en hijgend, met krampachtige hikken in de keel, keerde Grueten Broos zich
om. Vóór hem stond zijn eigen moeder die ook het gans nare tafereel had bijgewoond.
Zij schrikten instinctmatig van elkander, en in haar strak-starende ogen las hij, als
een zwijgend verwijt, de gruwel van zijn eigen sombere gewaarwordingen:
Wat die barbaar, die bandiet niet gedurfd had, dat had hij gedaan!
't Was daarop dat moeder Broos zwaar-ernstig ziek werd. Een avond, toen hij van
zijn werk terugkwam, vond Grueten Broos haar in bezwijming naast het haardvuur
liggen. Hij slaakte wild een kreet toen hij dat zag, en in zijn gruwel was 't hem weer
te moede of hij zelf haar daar had neergegooid, als op die avond van de afschuwelijke
misdaad.
Op zijn noodkreet kwamen buren binnen, men tilde moeder op, deed haar weer
bijkomen, kleedde haar uit en legde haar te bed.
En nu vervlogen triestige, sombere dagen. Maar nooit kwam er een klacht over
haar lippen, en toen haar zoon, wanhopig-snikkend, met gevouwen handen voor haar
sponde neergezonken, haar nog en nog eens smeekte hem 't gebeurde te vergeven,
antwoordde zij langzaam met haar zwakke stem van triestigheid, heel zacht en heel
eenvoudig in haar stil-ge-
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laten stoïcisme:
- Ha moar, jongen, 'n peist doar nou toch nie mier op. Da es al lang vergeven en
vergeten! 't Es het den ouën dag, jongen, den ouën dag die in mij zit.
En om hem wél te overtuigen, dat er niet de minste wrok meer in haar was, nam
zij zijn grove, eeltige werkmanshand in de hare, en hield ze zo een lange poos, de
ogen peinzend vóór zich starend.
Op Kerstavond, terwijl de ‘daghuurvrouw’ uit de buurt, die in Grueten Broos'
afwezigheid op de zieke paste, even buiten was, riep de oude moeder, met iets
mysterieus-dringends in de stem, haar zoon bij zich.
Hij snelde toe en vond dat zij er vreemd uitzag. Ziende dat hij ervan schrikte,
trachtte zij hem met een gebaar van de hand gerust te stellen; en langzaam, zich
bedwingend om bedaard en kalm te blijven:
- Broos, jongen, sprak zij, - 'k moe ou wa zeggen... D'r es hier geld in huis; 't 'n es
wel nie huel vele, moar 't gien dat er es hên w' ik en ou voader veur ou gespoard. 't
Zit hier, onder mij, genoaid in 'n zaksken, in de matrasse van mijn bedde. Negen
honder fran, in geiwstikskes1.. As 'k stirve en da ze mij komen afleggen, blijft-er gij
bij stoan, jongen: ze zoen 't keune stelen. 'n Loat hier niemand alliene mee mij in de
koamer as 'k dued ben; en as 'k in de kiste ligge neem het er dan uit. W'hên d'r dertig
joar lank an gespoard, 'n vermuesch het niet2.. As 'k hier nie mier 'n ben zulde moeten
treiwen, jongen, om nen oppas t'hên. Zoek gij ou'n broaf, treffelijk3. meisken, jongen;
mee ou geld zulde gij da wel vinden.
- O, moeder, moeder! snikte Grueten Broos, - as ge toch moar bij mij 'n kon blijven!
Als ge toch moar weer 'n kon genezen! As 'k ou toch moar zue wried nie mishandeld
'n hâ! En in de gruwel van zijn wroeging kwam hem plotseling een onbedwingbare,
folterende vraag op de lippen:
- O, moeder,... moeder,... zeg mij toch, moeder... hee... hee voader ou oeit geslegen?

1.
2.
3.

Goudstukjes.
Verspil.
Degelijk.
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De zieke kreeg als een schok in haar bed en een teer-jeugdig rood kwam even over
haar verkleurde wangen, terwijl naar doffe ogen ook even weer opglansden, als
inwendig verlicht door een nog mooie, fiere gloed van lang verleden, zacht geluk en
liefde.
- O, nien hij,... noeit,... noeit,... lispelde zij haast onhoorbaar. En zacht als onder
een streling zonk haar hoofd weer op de peluw...
's Avonds van deg tweede Kerstdag begon de doodsstrijd. Wonderlijk kalme
doodsstrijd, zonder een kramp, zonder een schok, zonder een trilling. Men had gezegd
de zware slaap van een zeer zwak en tenger wezen, dat door niets anders meer dan
lome, onbeweeglijke rust zijn uitgeputte krachten kan herstellen. 't Was als iets
eindeloos zachts in iets eindeloos droevigs, en allen die in 't arme huisje kwamen
schenen die plechtige kalmte te voelen, en spraken instinctmatig langzaam, met
gedempte stem, en schoven zacht, met haastt onhoorbaar schuifelende voeten, over
de grauwe tegelvloer. Voor 't laatst was de dokter gekomen, en ook de pastoor was
gekomen, met de laatste sacramenten voor de stervende. Alles was gedaan wat nog
gedaan had kunnen worden, men had alleen nog maar te wachten...
En zij wachtten in ongestoorde stilte, rechts en links van 't ziekbed op stoelen
neergezakt, Grueten Broos stom en als gevoelloos onder 't overweldigende van zijn
leed, de buurvrouw onverschillig, nu en dan even opstaand om naar de zieltogende
te kijken. Naast het bed, op een tafeltje, brandde een waskaars en stond een ruw
gebeiteld houten kruisbeeld en het wit-porseleinen wijwatervat met een verdroogd
palmtakje; buiten, verdoofd door de in overvloed vallende sneeuw, hoorde men af
en toe het vage, als 't ware verwijderd geluid van langs de huizen heen en weer
lopende mensen. Men hoorde de stemmen voorbijgaan, hoorde een kreet of een zang,
maar men hoorde geen geluid van voetstappen. Soms ging de buurvrouw
loom-sleepvoetend in de keuken naast het slaapvertrekje, soms haalde zij, strak-starend
in gedachteloze onbeweeglijkheid, een snuifje uit haar snuifdoos; en in zijn sombere
neerslachtigheid zat Grueten
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Broos te rillen, telkens wanneer hij haar het haardvuur hoorde oppoken: het vuur
waarop het water hing te warmen waarmee zijn dode moeder straks zou gewassen
en afgelegd worden...
Uren vervlogen. Grueten Broos, in zijn sombere neerslachtigheid verzonken,
verroerde zich niet. Buiten stierven de geluiden een voor een tot doodse stilte weg.
Even nog werd hij uit zijn bedwelming gerukt door een gekijf van twee dronkaards
die hij in de straat voorbij hoorde waggelen, maar toen ook dit geluid in de verte
uitgestorven en verdwenen was, hoorde hij niets meer dan het monotoon-aanhoudend
getik van de hangklok in de keuken...
Toen de twaalf helder gescandeerde slagen van 't middernachtuur in de lugubere
stilte weergalmden, stond de half ingesluimerde buurvrouw nogmaals op, en bracht
hem uit de keuken een kop zwarte koffie mee. Werktuiglijk dronk hij die leeg, terwijl
de vrouw nog eens naar 't ziekbed ging om moeder te bekijken. En hij had juist de
lege kop naast zijn stoel op de vloer neergezet, en zakte weer somber-bedwelmd in
elkaar, toen een discreet gebaar van de vrouw zijn aandacht trok. Hij richtte half het
hoofd op, en zag dat zij hem bij zich wenkte. Werktuiglijk stond hip op, en naderde
het bed, nog niet begrijpend wat de vrouw bedoelde.
Langzaam wees zij met de hand naar moeder Broos' gelaat. En daar hij nog maar
steeds niet begreep wat zij bedoelde, fluisterde zij:
- 't Es gedoan,... z'es dued...
Als onder een geweldige schok sprong hij twee stappen achteruit, en zijn ogen
spalkten zich wijd open, als de ogen van een gek.
- Och Hiere! och Hiere! kreunde hij.
En eensklaps begon hij te schreien, als een zwak, klein kind.
Toen zij was afgelegd, toen zij weer op haar bed lag uitgestrekt, voor eeuwig koud
en onbeweeglijk nu, zo geel als 't geel van de waskaars op de blanke lakens, met de
gele handen saamgevouwen op haar borst en 't grote zwart gebedenboek als een steun
onder de kin; toen alles volbracht was zond hij de buurvrouw even weg, en heel
alleen gebleven bij de dode,
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met gesloten deuren en gesloten luiken, stak hij eerbiedigzacht zijn hand onder de
dekens en bevoelde de matras.
Hij vond er weldra 't linnen beursje met de goudstukken. Hij telde ze, hij vond er
juist de negenhonderd frank. Het zware goud klingelde fijn in zijn grote, eeltige
werkmanshanden, met korte schittervonkjes in het gele schijnsel van de waskaars.
Nog nooit had hij zoveel goud bij elkaar gezien; nooit had hij de vreemd-ontroerende
gewaarwording gekend zulk een schat te bevoelen. En in zijn geest zag hij de jaren
en jaren, die zijn ouders aan 't verzamelen van dat geld hadden besteed, als een
overweldigende reuzentoren van menselijk sjouwen en lijden vóór zich oprijzen. Hij
hield het even dichtgesloten in zijn hand, met het gevoel alsof hij daar het ganse
zwoegersleven van zijn arme ouders omknelde. Toen liet hij de glinster-rinkelende
stukjes weer in 't beursje glijden en verborg het in zijn zak.
't Was zes uur in de ochtend en de buurvrouw kwam terug. Hij vroeg haar of zij bij
het lijk wou blijven waken, wijl hij bij de pastoor aan zou gaan om voor de begrafenis
te zorgen. Hij vertrok.
De pastoor, die reeds van de eerste mis terugkwam, ontving hem in een kil, naakt
kamertje zonder andere versiering dan een enorm zwart kruisbeeld op de schoorsteen,
tegen de witgekalkte muur.
- Wa veur nen dienst moet 't zijn? vroeg de pastoor.
- Den huegsten dienst; 'n gezongen messe mee drij pasters, antwoordde hij.
Verbaasd zette de geestelijke grote ogen op.
- Den huegsten dienst!... Moar wie zal da betoalen? riep hij. - Ik, menier de paster.
Hoeveel es't! En Grueten Broos ging tastend in zijn zak.
- Nen huegsten dienst... moar, jongen, zijt-e gij zot? G'n keun gij da nie betoalen!
herhaalde de pastoor, die Grueten Broos bekeek alsof hij werkelijk met een gek te
doen had.
- Moar zeg mij toch iest hoevele dat 't es, menier de paster! drong Grueten Broos
ongeduldig aan.
- Nen huegsten dienst mee drij priesters kost zes honderd fran! klonk het kort,
afdoende antwoord.
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Grueten Broos haalde de beurs te voorschijn en telde de zeshonderd frank op de hoek
van een tafeltje. De pastoor zag toe, stom-roerloos, als van verbazing aan de grond
gespijkerd.
- Es da geld da ge doarveuren gespoard hèt? vroeg hij eindelijk.
- Da es geld da mijn voader en mijn moeder gespoard hên, antwoordde Grueten
Broos.
De pastoor schoof zijn bril op zijn voorhoofd en helde 't hoofd achterover, om
opnieuw de werkman aan te staren.
- 't Es goed, sprak hij eindelijk. - Wannier moet de begroavijnge ploats hên?
- Overmorgen, antwoordde Grueten Broos met schor-hikkende stem.
- Goed; alles zal in orde zijn. Wilt-e gloas wijn drijnken? - Merci, ge zij bedankt,
antwoordde Grueten Broos. En hij ging heen.
Hij vroeg aan de buurvrouw of zij heel die dag bij het lijk van zijn moeder wilde
blijven waken. Toen deed hij zijn zondagskleren aan en vertrok naar de stad.
Hij ging er naar een groot magazijn van doodkisten en kocht er een prachtige eiken
kist, met zilveren kruis en zilveren spijkers, die hij honderdvijftig frank betaalde en
dadelijk naar zijn dorpje liet verzenden. Toen ging hij naar een winkel van gemaakte
bloemen en kocht er een grote, schitterende krans van alle kleuren, met vergulde
bladeren en een groot zwart lint, waarop in gouden letters de woorden: ‘Aan mijn
lieve moeder’ prijkten. Hij ging ook nog in een klerenmagazijn en kocht er zich een
mooi zwart pak en een rond zwart hoedje...
In 't dorp, als men van al die buitensporigheden hoorde, als men vernam dat de arme
moeder Broos gelijk een ‘Mevrauwe’ met de hoogste dienst zou begraven worden,
als men die prachtige kist en die schitterende bloemenkrans zag brengen, zei men
dat de jongen gek geworden was. Er waren er ook die zeiden dat hij moest gestolen
hebben om zulke overdreven geldverkwisting aan te gaan. En geweldig was de
opschudding toen men op de dag van de begrafenis die indruk-
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wekkende stoet van drie pastoors in zwartfluwelen kazuifels met zilver-gestikte
broderieën en zilveren franjes, en de koorknapen in 't rood, die kruis en vanen droegen,
en de blootshoofdse zangers in wit koorhemd, die uit zware, bruingekafte boeken
treurige zangen zongen, in de armzalige Zijstraat zag komen. De prachtig-glanzende
kist werd in een gemurmel van bewondering naar buiten gebracht en met het nog
prachtiger, zwartfluwelen en zilveren lijkkleed van de rijke begrafenissen bedekt.
De reusachtige, goud-en-bont-schitterende krans werd er bovenop gelegd, en toen
kwam ook Grueten Broos naar buiten, in 't zwart gekleed gelijk een heer, het
snikkend-voorovergebogen gezicht half onder een hagelwitte zakdoek verborgen,
traag meestappend met de statige stoet naar de kerk, waar op de toren de drie
doodsklokken om de beurt bromden, zwaar-plechtig galmend over 't doodse,
wit-besneeuwde dorp...
En na de prachtige begrafenis kwam hij weer naar huis, vergezeld van Zwart Feelken,
die zijn zware droefheid voelde en hem niet alleen wou laten. In 't lege, triestig huisje
gingen zij zitten, rechts en links van de haard in de dalende schemering, Zwart Feelken
pogend hem met goede troostwoorden weer op te beuren, hij aldoor somber en
neerslachtig, met zijn somber-kwellende gedachten van wroeging en van dood.
En zij filosofeerden samen, Zwart Feelken onder 't roken van een pijpje en het
drinken van een borreltje, Grueten Broos nog te diep gedrukt om van iets te genieten.
Zwart Feelken, die wel eens kon nieuwsgierig zijn, vroeg hem, evenals de pastoor
had gedaan, of het dan toch de wil van zijn moeder was geweest, dat zij zo prachtig
als een rijke dame zou begraven worden; en Grueten Broos antwoordde dof van neen,
dat het alleen zijn eigen wil was geweest, om door die laatste hulde aan zijn overleden
moeder enigszins zijn misdaad te herstellen.
- Ha moar 'n peist doar nou toch nie mier op, sprak Zwart Feelken. - Peis liever
op de toekomste. Zoekt ou 'n meisken en treiwt ermee.
Grueten Broos kreeg een kleur en een snik verkropte in zijn keel.
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- Da woaren d'eigen woorden van mijn goeje broave moeder, zuchtte hij. - 't Was
doarom da z'al da schuen geld gespoard ha...
Er werd zachtjes buiten op de deur geklopt. Grueten Broos ging opendoen, in 't
halfduister stond een jong meisje, Zwart Feelkens zuster, vóór hem.
- Dag Broos, sprak zij zacht. - Es onze Feel hier niet?
- Joa hij, Lowiezeken, kom moar binnen, antwoordde Grueten Broos.
Schuchter trad het meisje binnen.
- Feel, komde nie eten? vroeg ze gedempt, zoals 't hoort in een huis waar pas een
dode is geweest.
- 'k 'n Hè nie veel goeste,1. antwoordde Zwart Feelken. - Zet ou 'n beetsen, 'k goa
tons mee ou noar huis.
- Ha joa, zet ou watte, drong Grueten Broos ook aan, haar een stoel aanbiedend.
- Wilde uek 'n dreupelke pakken?
- O, dat 'n zoe percies gien kwoad doen, antwoordde 't meisje lief glimlachend.
En zij ging zitten.
Grueten Broos was naar de kast gegaan en zocht er een glaasje. Maar 't werd te
donker en hij kon het niet vinden. Hij nam het lampje en poogde 't aan te steken.
Maar ook daarin was hij onhandig en hij streek een paar lucifertjes aan zonder dat 't
slaagde.
- Wil ik het doen, Broos? bood het meisje hem vriendelijk aan.
- Bah joa, as 't ou b'lieft, Lowiezeken; 'k 'n kan ik doar moar slecht wig mee.
Zij stond op en dadelijk was 't klaar. Zij kwam het brandend lampje op de tafel
zetten, en terstond was er een beetje gezelligheid in 't triestig huisje. Haar rond en
lief gezichtje glansde daar vriendelijk op, als een onverwacht en vrolijk zonnestraaltje,
in de zacht-lieve uitdrukking van de helderbruine ogen. ‘De gloazekes stoan zeker
in de kasse?’ vroeg zij. En toen Grueten Broos van ja had geknikt vond ze die ook

1.

Lust.
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dadelijk, en kwam ze op de tafel schikken, naast de fles en 't lampje.
Zij schonk ze vol, en Grueten Broos, die eerst geen zin had iets te nemen, deed
nu toch ook mee. Zij klonken en dronken. Toen spraken zij weer over de dierbare
dode.
Het meisje zat tussen de beide mannen, vlak voor het vuur, waarin zij peinzend
staarde, het lichaam een weinig voorovergebogen, de handen saamgevouwen tussen
haar knieën. En 't was of Grueten Broos daar weer zijn brave moeder zag zitten, niet
oud en triestig meer, zoals hij haar gevonden had de dag na zijn mishandeling, maar
jong en mooi nu weer, zoals ze daar wellicht zo vaak gezeten had, jaren en jaren
geleden, toen zijn vader nog leefde en hij nog een kind was. Het greep hem
overweldigend aan en plotseling kwamen tranen in zijn ogen. Het greep hem aan in
een knelling van hartbrekende smart, vreemd gemengd eensklaps met een gevoel
van grote, tere, innerlijke zachtheid. Het kwam schielijk tot hem als een frisse bries
van hoop en herleving, als een geur van lentebloesems, in genadige verzoening en
vergiffenis van alles wat verleden was, in zacht-weemoedig, kalm geluk van toekomst.
't Was of zijn moeder zelf vanuit haar graf tot hem sprak, of zij hem strelend-zacht
de naam toefluisterde van haar die nu 't verlaten plekje bij zijn haard moest innemen...
Zij waren opgestaan, de broeder en zuster, klaar om te vertrekken. Maar nog bleven
zij even aarzelen en talmen, als voelden zij hoe wanhopig droevig en alleen zij hem
daar zouden achterlaten. En eensklaps vroeg het meisje met een blos van schuchterheid
over haar frisse wangen:
- Hèt-e gien goest om mee te goan, Broos?
Hij wilde werktuiglijk bedanken, maar iets instinctmatigs, sterker dan zijn wil,
kwam onverwachts zijn antwoord wijzigen. Hij ook kreeg een kleur, als van schaamte,
en na een korte aarzeling, terwijl hij haar strak in de ogen aankeek, klonk zijn stem
zacht-trillend en bedeesd:
- Bah, joa ik, 'k wille wel...
En in die enkele woorden aanvaardde hij de verzoening met de toekomst en het
leven. Er lag iets diep weemoedigs in, en ook iets diep ontroerends en plechtigs, dat
zij alle drie in onbewust stilzwijgen voelden. Het was zijn nieuw verbond
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met 't Leven, sterk hoopvol weer in een nieuwe, pas ontwakende liefde, sterker dan
't fantoom van de Wroeging, sterker dan 't fantoom van de Armoede, sterker dan 't
fantoom van de Dood...
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De opzichter der visserij
Uit Vlaanderens rijkblonde velden was hij vandaan gekomen, alleen gekomen naar
dat verre oord van triestige verlatenheid, waar men hem had gezegd dat hij zijn
levensonderhoud zou vinden.
Arm daarginds, hier in welstand, zou hij gelukkig zijn.
Hij was opzichter van de visserij. Zijn huisje, eenzaam en netjes, stond boven op
de hoge dijk, dicht bij die sluismuur die de kreek in tweeën scheidt: ruwe, primitieve
sluis, waarmee, door een enkel, boogvormig gat, de te wild op-en-afstromende vloed
en eb enigszins geregeld werden.
Stroomafwaarts, bij helder zonnig weer nauwelijks zichtbaar in 't verschiet als een
strak-gespannen zilverdraadje, dat de wijde uitgestrektheid van de dofgroene
weilanden afzoomde, was het de zee. Stroomopwaarts, zo ver als 't oog kon reiken,
de moerassige vlakte, de poelen en de kreken vol met lis en biezen, het visrijk,
stilstaand water tussen de platte oevers, waar grote visnetten te drogen hingen:
grauw-grijze weefsels van touw, hangend aan gekruiste hoepels, als reusachtige
spinraggen aan boomtakken.
Hier en daar, in 't verre, grijs verschiet, een zwakke bomenrij met door de wind
verwoeste kruinen, al de stammen in één en zelfde richting overhellend, als moede,
moede vluchtelingen. Hier en daar een armzalig vissershutje, triestig-eenzaam en
verloren in die vale, doodse wijdte van moeras en water. En verder niets meer... niets
dan een bleekgrijze, licht golvende, cirkelvormige horizontstreep, waarachter men
nog iets van minder triestig en verlaten leven en beweging voelde...
Uit Vlaanderens weelderige, blonde velden en landouwen was hij daarheen
gekomen... gekomen vol spijt en onbevredigde illusies, gekomen om de visserij te
bewaken. Gekomen om de armzalige vissers op een bepaalde afstand van het
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visrijk gat van de sluis te houden, gekomen vooral om, bij nachtelijke eb en vloed,
het plaatsen van die bedrieglijke netten vóór de opening van de sluis, waar vissen
dan in benden doorzwemmen, te verhinderen.
Hij leefde er alleen, geheel alleen. Zijn lief, ginds uit het blonde Vlaanderen, had
hem in't oord van droevige verlatenheid niet willen volgen. Een oude vrouw, uit een
der arme vissershutjes, paste zijn huishouden op, maakte zijn maaltijden klaar. Hij
sprak geen twintig woorden met haar, gedurende een ganse, lange dag. Hij sprak nog
minder met de arglistige, hongerige vissers, die zijn geduchte bijzijn vluchtten. Hij
had niets om zich heen dan de desolatie van de doodse ruimte, onder de oneindige
koepel van de triestige luchten. De enige afwisseling van zijn eindeloze dagen was
die der kosmische elementen: de verschillende winden, die benden vreemd gillende
vogels meebrachten of wegjoegen, de meer of minder sterke eb en vloed, de vlucht
der wolken, de lange dagen mist en regen, de schaarse uren zonneschijn. Zelfs de
jaargetijden brachten haast geen verandering teweeg in 't uiterlijk voorkomen van
die aldoor half gedrenkte, aldoor met hetzelfde vaalgroen riet en gras bedekte, zure
weiden. De lente deed er slechts zeldzame, schrale, spoedig verlepte bloempjes
ontluiken, en de blanke wintersneeuw, overal elders zó tintelend-rein, smolt er dadelijk
weg tot vuilnis in de triestige modder van de poelen.
Zijn leven was een graf... Zijn leven was dat gat, dat somber gat daar onderaan de
sluismuur, waardoor het wilde water hol kloekkloekend heen en weer stroomde, heen
en weer met zich meeslepend de mysterieuze scholen vissen, waarop dag en nacht
de hongerige vissers loerden.
Zij loerden op het sluisgat en op hem; hij loerde op hen en op het sluisgat. Dat
was zijn enige, alles absorberende bezigheid, van lieverlede, door gewoonte en door
eenzaamheid, in een vaststaand denkbeeld, in manie vergroeid.
Niet het vaststaand denkbeeld van een moeilijk te volbrengen plicht: het vaststaand
denkbeeld van een soort hallucinatie, die hem afschrikte en tevens aantrok; 't
zwaarmoedige leven onder de obsessie van een rusteloze nachtmerrie.
Overdag voelde hij zich mat en moe, veel slapend, veel
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soezend, soms uren en uren achtereen doorbrengend in een staat van halve
bewusteloosheid, die alle scherpheid van gewaarwording in hem verstompte. Overdag
durfden de stropers in de nabijheid van de sluis niet verschijnen. Maar 's nachts
voelde hij ze komen, sluipen, zwerven, omheen glijden en kruipen, als sluwe wilde
beesten om hun hol. Hij voelde zich beloerd, omgeven en omringd van listige
vijanden; en in zijn vreemde geestesaberratie wist hij soms niet meer te onderscheiden
wie of ze eigenlijk beloerden en bekropen: hem of hun buit.
Dan spon de vaststaande obsessie van hun duister kwaadbrouwen als het ware een
onvatbaar weefsel van knellende foltering om hem heen. IJlhoofdig, onweerstaanbaar
ertoe gedwongen, sprong hij midden in de nacht uit zijn bed, kleedde zich haastig
half aan, ontstak zijn lantaren en nam zijn geweer, sloop hijgend van emotie naar de
sluis.
Huiverend ergens in een hoek verscholen, het licht van zijn lantaren verblind door
een omwonden linnen zak, hoorde hij het breed geruis van 't stromend water in de
sombere nacht. Hij luisterde, angstig, gejaagd, met wijd opengesperde ogen in de
duisternis, of hij de rovers hoorde komen. Dan rees hij in stilte weer op, kroop uit
zijn schuilplaats, haalde de brandende lantaren uit de zak, maakte er een touw aan
vast, liep er sluipend mee tot midden op de sluismuur. En sidderend over de
borstwering geleund, liet hij ze langs de muur heen naar beneden glijden, tot vóór
het somber, gapend hol van de sluis. Het troebel, wild-bobbelend water tintelde, in
't gele schijnsel der lantaren, van spattende schubbetjes goud, die het kloekkloekend
gat als een veelvraatsmond scheen op te slorpen. Hij zwaaide met het licht heen en
weer, rechts, links, vóór 't gat, er boven, er in, vorsend-peilend met zijn scherpe ogen
over de kabbelende, beurtelings verlichte oppervlakte, halsstarrig zoekend naar het
ergens drijvend eindje touw of kurk van een of ander arglistig verborgen net. Maar
nooit kon hij iets vinden, nooit ontdekte hij iets anders dan het slijkkleurig, wervelend
water, eerst met het geweld van een maalstroom uit het gat gespuwd, van lieverlede
waaiervormig zich uitbreidend en versmeltend in de stillere golven, die naar de
donkere oceaan voortgleden.
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Dan haalde hij de lantaren weer op, en ging ze hangen aan de overkant van de muur,
dáár waar het van heinde en ver komende water door het somber hol wordt
uitgebraakt. En weer vorste, peilde, zocht hij, met nog scherpere blik bespiedend de
bruisende, kolkende vloed, die langs die kant nog intenser scheen te leven, rillend
door al zijn ledematen telkens wanneer een stuk hout of een boomtak in zijn wilde
vaart tegen de ruige wanden aan kwam schuren.
En in de zwarte nacht over de borstwering geleund, roerloos-huiverend onder
storm- of regenbuien, bleef hij daar soms uren lang als 't ware gehypnotiseerd
vertoeven. Evenals dat brede, ruisend water, komend uit de sombere verten van de
lugubere streek, evenals dat kruid en die boomtakken, die met een soort van wilde
graagte in het akelig hol verdwenen, zo ook voelde hij zichzelf mysterieus-almachtig
tot de diepte aangetrokken. In hypnotische verbeelding voelde hij zich langs de muur
beneden glijden, even stroomopwaarts rukken, zich omkeren en met het water dan
weer meestromen, eerst heerlijk langzaam als in zacht-schommelend wiegen, van
lieverlede sneller, wilder, weldra in hollende vaart, ombuitelend en dwarrelend met
de sombere golven, plotseling opgeslokt door 't bruisend hol, al door elkaar met
vissen en met kleverige kruiden, in een onuitsprekelijke sensatie van afschuw en
vreemd-sensueel genieten.
Dan rilde hij tot in het diepste van zijn innerlijke wezen; en eensklaps door een
schok tot het bewustzijn van de realiteit teruggeroepen, verwijderde hij zich ijlings
van de sluis en kwam weer in zijn donker, eenzaam huisje. Uitgeput van emotie en
vermoeidheid viel hij op zijn bed, en zonk er weg in een slaap vol bange en benauwde
dromen, met kwellende visies van 't geboorteland, van zijn geliefde, van zijn ouders
en zijn vrienden, van allerlei geluk dat niet meer te bereiken was...
Op een nacht, eindelijk, een donkere stille najaarsnacht, ontwaarde hij, na zoveel
eindeloze maanden vruchteloos waken en wachten, de niet twijfelachtige sporen van
een net vóór 't sluisgat...
Eerst een kort eindje touw, spartelend als een vastgehengeld
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visje over de kabbelende golfjes, dan de zwelling van het water boven de
overstroomde kurken, waar zich gras en kruid omheen hadden geslingerd, en eindelijk,
vijfmeter verder, het tipje van de stok waarmee de fuik was opgespannen, de lange,
buigzame, diep in de bodem van de kreek gedrukte esserotting, waarvan de trillende
veerkracht ontelbare concentrische kringen over de bobbelende stroom verspreidde.
Hij voelde een vreemde, onuitsprekelijke emotie. Zijn rechterhand, waarmee hij
het touw van de lantaren vasthield, begon eensklaps zo heftig te beven, dat het gele
schijnsel over 't kolkend water scheen te dansen, terwijl zijn linkerhand, op de
borstwering geleund, zich met hakende vingers, als in een plotselinge kramp van
duizeligheid, tussen de met mos begroeide kloven van de brokkelige stenen
vastklampte.
Een net! een net! Er stond toch eindelijk een net vóór 't sluisgat! Het stond dáár,
vóór de gapende opening, vangend in zijn nauw-sluitende mazen, de met het diepe
water meestromende vissen...
Met een schok richtte hij zich eensklaps op, haalde de lantaren naar boven,
verblindde ze onder de linnen zak, verliet in aller ijl de sluismuur.
Hij had twee roeischuitjes tot zijn dienst, beide met ijzeren kettingen aan sterke
houten palen vastgebonden, het ene stroomopwaarts, het andere stroomafwaarts. Het
net, tijdens de vloed geplaatst, bevond zich stroomafwaarts. Hij daalde langs die kant
de helling af, maakte 't bootje los, wipte erin, vatte de riemen en gleed weg.
De stroom, zeer fel, deed hem eerst afdrijven. Door stevig roeien klom hij tegen
de vloed weer op. Hij kende zijn weg van buiten, en een heel dunne, bleke sikkel
maan verlichtte een weinig de golven.
Langzaam naderde hij het sluisgat. Met bonzend hart en hijgende adem hoorde
hij weldra, tussen de doffe cadans van zijn riemslagen, het hol-kloekkloekend,
ruisend-stromend water. Het ogenblik daarna gleed de romp van zijn boot, een weinig
zwenkend, tegen de punt van de esserotting aan. Met koortsige hand greep hij die
vast. Het schuitje, door de stroom opzij genomen, ging overstag. En terwijl dit ge-
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beurde, kreeg hij, met zijn beide handen om de rotting vastgeklampt, eensklaps het
gruwelijk gevoel of hij door de kracht van zijn eigen knelling in het water werd
getrokken, wijl het bootje, van zijn vracht ontlast, van onder hem wegkaapte.
't Was als een weerlicht. Met een schorre kreet liet hij de rotting los en stortte
achterover in de boot, die weer in volle vaart stroomafwaarts dreef.
Een hele tijd liet hij zich drijven, verwilderd, met hijgende mond, als verlamd
onder zijn gruwelijke schrik. Toen greep hij weer, met zwakke hand, de riemen vast,
en richtte een weinig de wilde vaart van het overstag afdrijvende schuitje. Wat was
er gebeurd? Wat had hij gedaan? Wat wilde hij? Waar wou hij heen?... Was het een
droom, een nachtmerrie geweest of een realiteit?... Zijn ogen, wijd open van angst,
staarden peilend in de vreemde nacht; zijn armen, zo zwak als die van een kind,
trilden nog steeds onder de grijpende knelling van de stok; en 't schuitje dreef
schommelend af naar de zee, zonder dat hij eraan dacht het te doen keren en ermee
naar de sluis terug te keren...
Een zacht-breed geruis van golven, een wiegelend heen en weer rollen van 't schuitje,
deden hem plotseling beseffen dat hij de kreek verlaten had en zwalpte op de zee.
Een zware zucht steeg uit zijn boezem, en zijn ogen, door tranen verduisterd, vestigden
zich als 't ware smekend op de triestige zilversikkel van de maan.
Met enkele riemslagen stuurde hij het bootje naar de oever, wip te eruit, trok het
op 't strand. En instinctmatig, met gebogen hoofd, als een slaapwandelaar, begon hij
soezend voor zich heen te lopen, in de richting van het zuiden...
Hij keerde naar zijn vaderland terug. Hij keerde terug, als in betovering, naar 't
weelderig, blonde Vlaanderen, daar waar de diepe wortels van zijn innerlijk wezen
hem onweerstaanbaar, in almachtige verleiding weer tot zich trokken. Terug naar de
golvende landouwen, naar de gouden korenvelden, naar de donkere, mysterieuze
bossen, naar de zonnige dorpjes met hun ouderwetse witte kerkjes, naar de eenzame
hutjes van leem en stro, met schitterende bloemen in het tuintje vóór
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de gevel, naar de holle slingerpaadjes omgeven met bloeiende, geurende doornhagen,
naar al de kleuren en de geuren van zijn land, naar de bekende gezichten en de
familiaire taal, naar al die onuitsprekelijke, zo innig ontroerende dingen, die hij niet
meer gevoeld, niet meer gezien, niet meer gehoord, niet meer geroken had, sinds die
droeve dag waarop hij het bedrieglijk geluk was komen zoeken in de sombere
verlatenheid van de doodse polders...
Zo liep hij voort, in zijn hypnotische, zwaar-gedrukte slaapwandelaars-gang, tot
aan die eenzame plek, lelijk en triestig boven alle andere, waar een breed,
banaal-rechtlijnig, tussen twee stenen dijken ingesloten kanaal, zijn somber vuil
water in de zee uitstort. En, door die onverwachte hinderpaal gestremd, keerde hij
zich, na een ogenblik droevig-teleurgesteld aarzelen, om en kwam dezelfde weg
terug...
Zijn eenzame voetstappen kraakten kermend over de verbrijzelde schulpjes van
het strand; het wijde, dof geruis van de nauwelijks zichtbare golven begeleidde, als
met een lange, zware klacht, zijn triestige, gedrukte tocht. De bleke manesikkel, door
wolken omneveld, zond nog slechts een vage schemerglans over de dingen.
Hij kwam terug bij 't schuitje, tegen de kiel waarvan de uitstervende golfjes der
branding als het ware strelend kwamen aantikken. Met een duw drong hij het weer
in 't water, sprong erin, vaag en licht als een schaduw, vatte de riemen, roeide naar
de kreek terug...
Nog steeds vlood er de stroom met hetzelfde geweld in de richting van de zee.
Dof-galmend, zonder echo, klonk de ritmische cadans van de riemslagen.
Hol-bobbelend kabbelde 't somber water tegen de romp van 't schuitje aan.
Een lichte stoot: de oever.
Hij springt aan wal, neemt de lantaren, maakt het bootje vast aan een der palen,
klimt op de sluismuur.
Het koord in de hand laat hij de lantaren naar beneden glijden. Dáár staat nog
steeds het net, waarvan het wild-stromend water de kurken als een boog doet spannen.
Hij haalt de lantaren weer op, dooft ze uit, daalt aan de overkant, bij 't tweede
schuitje neer.
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Met één sprong is hij erin. Met één nerveuze ruk trekt hij de ketting los. En met één
enkele riemslag, woest als een plotselinge aanval, stuurt hij 't bootje op het sluisgat
af.
Hij staat van voren op de punt, roerloos, strak, de tanden op elkaar geklemd, 't
gelaat verwrongen, de ogen in verwildering op 't somber gat.
Het schuitje vliegt, schiet pijlsnel in het zog van de sluis, stoot rakelings, met kort
gekraak, tegen de stenen wanden aan... Een wilde slingering, een doffe plons in 't
spattend water, het schuren van een ketting langs de muur, en 't is erdoor, 't komt
schommelend door de andere opening van 't gat naar buiten gezwalpt. Ruw stoot het
weer aan tegen de trillende stok van de fuik, die even schudt en buigt of hij zou
breken. Dan keert het overstag en drijft wiegelend verder door de duisternis, naar de
wijde oceaan.
Een uur voor dageraad kwamen de arglistige vissers hun net oplichten. Het zat zo
overladen vol dat ze er met hun zessen moesten aan halen, en dat de vracht hun bootje
haast deed kantelen. Zij jubelden in stilte, met triomfante blikken op het ingesluimerd
huisje van de opzichter.
- Er zit wel zeshonderd pond in! murmelde een van hen.
- Er is er een bij die op zichzelf alleen wel honderd pond weegt! fluisterde een
tweede.
- Ja, maar er zit ook een boomstronk in! 't is hij die zo zwaar weegt! riep dof een
derde.
- Spoedig naar huis! fluisterden zij allen.
Ver van de sluis landden zij aan, vóór een van de armzalige hutjes, waar overdag
de grauwe netten aan gebogen hoepels als reusachtige spinnewebben aan boomtakken
hingen te drogen. Met hun zessen, druipnat, buigend onder de last van hun buit,
traden zij binnen in een soort donkere schuur, waar een vrouw met een lantaren op
hen wachtte.
Hun vracht viel spattend op de harde lemen vloer, en gretig snelden zij er allen
omheen. Maar met een kreet van afschuw deinsden zij dadelijk weer terug...
In de fuik, onder elkaar met vissen, stukken hout en kruid, zat, hakend met de
vingers in de mazen vastgekneld, het lijk van de opzichter der visserij.
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't Beeldeken
Haar naam was Philomene, maar zij noemden haar 't Beeldeken. Niet dat ze mooi
was; integendeel: alleen maar omdat ze zo schraal en zo magertjes was, zo klein en
nietig van gestalte, met iets zachts en tevens iets gepijnigds over haar getaand gezicht,
als van een houten beeldje.
Zij was de vrouw van de tuinman op het groot kasteel. Zij had drie kinderen: twee
meisjes en een jongetje. Zij bewoonden, binnen in het park, een weinig zijlings van
het prachtig ijzeren ingangshek met vergulde pieken, een net en liefelijk huisje, half
weggedoken achter statige massiefs van beuken en van rododendrons, in de nabijheid
van de paardestallen en remises.
Haar man was hele dagen werkzaam in de moestuin, in het park en in de
broeikassen; zij had alleen voor 't huishouden te zorgen. De beide meisjes gingen
elke dag naar het nogal ver afgelegen dorp op school; het broertje, nog heel jong,
bleef bij haar thuis.
Zij leefden er gelukkig. Wel moest Theofiel zeer hard werken, wel was er zeer
grote behoefte aan een tweede tuinman op dat groot kasteel, maar meneer de baron
wilde daar nu eenmaal volstrekt niet van horen, en door de sterke, onverpoosde
inspanning van al zijn krachten, gelukte 't hem toch zijn te zware taak tot voldoening
van zijn meester te volbrengen. Verder hadden zij trouwens over hun lot niet te
klagen. Zij moesten geen huishuur betalen, en Theofiel, die eertijds toch maar een
arme dagloner was, verdiende nu heel wat meer dan een gewone daghuurder. Zij
hadden een klein tuintje voor henzelf, waarin zij groenten en ook enkele bloempjes
kweekten, en zij hadden ook nog een stukje bouwland, waarop zij aardappels en
bieten plantten, genoeg voor hun eigen behoeften en voor het onderhoud van hun
twee geiten
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en vrij talrijke konijnen. Daarenboven hielden zij ook kippen en duiven, die vrolijk
koerend en kakelend wemelden, in bonte kleurschakering, op het zonnig pleintje
voor de deur. De enige zware schaduwzijde van hun leven was een vaag, kwellend
gevoel van niet genoegzaam onafhankelijk en vrij te zijn. Zo iets dat geen van beiden
uit kon drukken, maar dat soms zwaar over hun nederig bestaan scheen neer te komen,
onzichtbaar stijgend uit die hoge grijze torens van 't kasteel, uit die plechtige, sombere
bomenmassa's van het park. 't Kasteel en heel zijn statige omgeving boezemde hun
steeds een ontzagvolle, bijna angstwekkende eerbied in. Zij voelden hun huisje zo
klein en zo nietig ernaast, gelijk ze zichzelf ook zo klein en nietig vonden naast de
rijke, deftige bewoners van het oude slot. Vooral 's zomers als alles er vol leven en
beweging was, als de prachtrijtuigen glanzend over de krissende kiezelpaden kwamen
aanrijden, als het onder de veranda op de stoep bontwemelde van licht-getoiletteerde,
vrolijk pratende en lachende dames en heren, als tweemaal daags de zware tuinbel
galmde, voor de lunch en voor 't diner, als het er druk was van kindergestoei en
heen-en-weer geloop van knechts en gouvernantes, dan kregen zij het stil-benauwd
van vaag vreesachtig leven. Dan was de man van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat
onzichtbaar aan de arbeid in de moestuin en de serres, terwijl het Beeldeken zich
geen stap verder waagde dan het pleintje vóór haar deur, waar zij, beschut door hoge
bomen tegen indringende blikken uit 't kasteel, haar kinderen verzocht geen
luidruchtige spelen aan te vangen, en al heel vroeg de kippen naar hun rusthok dreef,
opdat hun gekakel zo min mogelijk ruststorende aandacht op zou wekken.
Alleen 's winters ademden zij ruimer en vrijer, en kwam er goede rust en vrede in
hun gemoed. Dan bleef 't kasteel gesloten en waren zij alleenheersers op het groot
domein. Dan had de man niet onverpoosd te zwoegen en te sjouwen, dan zag men 't
Beeldeken soms wandelen in het verlaten park, zo klein en zo schraal op de brede
gazons, tegen de zware, sombere achtergrond van naakte reuzenbomen. Zij staarde
peinzend naar het groot kasteel waarin zij nooit de voet mocht zetten, zij droomde
van een onbekende, overwel-
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digende weelde onder die hoge, koepelende torens, achter die stug-gesloten grijze
luiken van de oude, met, klimop begroeide muren. O zo graag had zij 't eens willen
zien van binnen, om te weten wat het was, om minder heimelijk bang te worden van
de grote heimelijke macht en pracht die zij daar voelde. Maar het mocht niet; 't verbod
was streng en onverbiddelijk: zij noch haar man mochten er ooit een voet in zetten.
Zij waren de tuinlui; met 't kasteel zelf hadden zij niets te maken. 't Kasteel leefde
buiten hen om zijn eigen leven, vrolijk en lachend 's zomers, bar en stug in zijn
ondoordringbaar mysterie 's winters. Zijn onbekende almacht bleef aldoor over hen
heersen en drukken, nu eens zwaarder, dan weer zachter, maar toch aldoor, aldoor.
't Was of 't geheim van hun eigen leven erin opgesloten lag; 't was of elk ogenblik
daaruit een onverwacht bevel kon komen, dat onherroepelijk over hun lot beslissen
zou.
En in de lange winteravonden, wanneer de kinderen slapen waren, wanneer zij
rustig samen zaten naast het flakkerend haardvuur, hij met het pijpje in de mond, zij
met de handen op haar knie gevouwen, beiden peinzend-starend in de roodlikkende
vlam, beiden luisterend naar de wind die in de hoge bomen om het eenzaam huisje
loeide en klaagde, praatten zij soms in vage woorden over het kasteel, over zijn
talrijke zomerbewoners, over zijn wintereenzaamheid en stilte in de eenzaamheid en
stilte van hun eigen nederig, vlijtig leven. Zij drukten niet in duidelijke woorden de
instinctmatige, vreesachtige obsessie uit waaronder zij zo dikwijls leden, maar voelden
die wederkerig in de trage, stille woorden waarmee zij elkander trachtten op te beuren.
Zonder in enige bijzonderheden te treden zei hij dat een mens toch niets meer en
niets beters kon doen dan maar steeds in alles zijn plicht te betrachten; en 't Beeldeken
knikte stil-goedkeurend met het hoofd, en voegde erbij dat zij ook vooral haar hoop
en haar vertrouwen stelde in Gods goedheid en genade. ‘Ik doe alles wat mijn meester
mij beveelt, en zelfs als hij mij niets beveelt werk en zorg ik voor hem zoveel als ik
maar kan,’ sprak hij; en 't Beeldeken antwoordde: ‘Ik doe mijn best om nooit een
ander door mijn schuld te hinderen en hoop dat onze lieve Heer mijn goede wil
belonen zal met ons en onze kinderen in
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vrede en geluk te laten leven tot het ogenblik van scheiden komt.’
Wonderlijk mysterie... 't Was of zij beiden, in hun naïeve, nuchtere ziel van
natuurmensen, het Onvermijdelijke voelden komen, in vruchteloos en angstvol pogen
om er nog aan te ontsnappen...
Een avond, op het einde van maart, na een afschuwelijke dag van ijskoude wind
en aanhoudende regen, waarin hij toch maar onverpoosd had doorgesjouwd, mestend,
zaaiend, plantend, wanhopig bij 't idee dat hij dit jaar, na die lange, gure winter, zo
achteruit was met zijn vroege groenten en vruchten, kwam Theofiel afgemat van
vermoeidheid en koortsachtig rillend naar huis. 't Was of hij plotseling oud geworden
was, of hij ineens versleten was, de rug gekromd, de uitgeholde wangen grauw, een
uitdrukking van schuwe angst in zijn dof-triestige, diep in hun donkere holten
weggetrokken ogen. Hij weigerde iets te eten, hij wilde niets dan warme zoethoutthee,
waarvan hij overvloedig dronk, vijf, zes grote koppen na elkaar, huiverend naast het
vuur gekropen, terwijl 't ontstelde Beeldeken in aller haast met een kruik kokend
water zijn bed ging warmen.
Zij sprak hem moed en troost in, wijl zij gejaagd heen en weer liep van de keuken
naar het slaapvertrek. 't Zou niets zijn, alleen maar een zware valling1., haast
onvermijdelijk in zulk hondeweer. Enkele dagen rust en warm te bed blijven liggen,
met veel warme klissiethee2. om goed te zweten, en alles zou in orde zijn. Maar reeds
de tweede dag, in plaats van te verbeteren, kreeg hij folterende pijnen in de keel en
in de zij, en plotseling werd de toestand zó ernstig dat men in aller ijl om dokter en
pastoor moest lopen.
De pastoor kwam nog juist op tijd om hem de laatste sacramenten toe te dienen,
maar toen de dokter kwam was 't reeds te laat. Ineens, na een kortstondig, wild ijlen
was hij dood, dood in haar armen, wijl hij eensklaps woest in zijn bed opsprong, met
de beide handen aan zijn keel, als om er een

1.
2.

Verkoudheid.
Zoethoutthee.
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worgende klauw weg te rukken. Een rauwe kreet, een krampachtige
gezichtsvertrekking, een zwaaiend uitslaan van de armen, en levenloos hoofdbonzend
tegen 't hout van de sponde stortte hij op 't bed weer neer. Een slag, een weerlicht,
en alles was gedaan...
De overweldigende smart van 't Beeldeken uitte zich eerst door niets dan
stom-starende wanhoops-roerloosheid. Dood zijn!... Zo ineens, plotseling dood zijn,
wijl hij 't ogenblik tevoren nog gesproken had, wijl hij nog maar pas zijn kopje thee
gedronken had, neen neen, zij begreep het niet, zij geloofde 't niet. Hij was niet dood,
hij lag weer kalm te rusten, hij sliep, de dokter vergiste zich, de dokter kende hem
niet zoals zij hem kende, de dokter wist niet dat hij pas tevoren nog gesproken, nog
een kopje thee gedronken had. Zij liep even buiten, zonder reden, zonder doel. Zij
kwam terug, keek naar de kachel of het vuur wel brandde, of de thee niet koud zou
worden. Want hij was niet dood, hij sliep maar even, straks zou hij misschien weer
opstaan en opnieuw te drinken vragen. En vreemd kwam het haar voor de kinderen
wanhopig te horen huilen en snikken, en de dokter met bedroefd gezicht op haar af
te zien komen, en hem banale troostwoorden te horen zeggen; want dood was hij
toch niet, haar man, men stierf niet zo ineens, dat duurde, dat duurde, men riep, men
leed, men schreeuwde, men vocht, dagen en dagen langs soms, tegen de dood.
Sterven!... neen neen, sterven was iets anders, heel heel anders...
‘Ach joa, moederken, 't es het huel triestig, huel triestig, en 'k hè ik veel compassie
mee ou, moar doar 'n es nou nie mier an te doen, en ge moet er gij trachten 'n reden
in te moaken,’ hoorde zij de dokter zeggen; en langzaam kwam 't besef van de wrede
werkelijkheid tot haar. - 'k Goa ik were wig, moederken, 'k 'n hè ik hier niets mier
te doen. Kan ik ou meschien van dienst zijn in 't durp, mee 't an de paster en de
secretoarus te goan zeggen?
Een vreselijke rilling deed haar pover lijfje schudden. Zij keek verwilderd naar
haar huilende kinderen, verwilderd naar 't deemoedig gezicht van de dokter, en
plotseling begreep ze 't, begreep ze dat hij dood was...
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Tranen en nog tranen, wanhopig zuchten en handenwringen, uren en uren
stom-roerloos, als verpletterd zitten staren onder 't gruwelijk leed, en dan toch weer
de nuchtere werkelijkheid: werken, eten, drinken, slapen, in onverbiddelijke
voortzetting van 't alledaagse leven...
't Beeldeken had een broer, en haar overleden man had een zuster, de eerste gehuwd,
de andere weduwe, beiden wonend op ver afgelegen dorpen, en Reinildeke, 't oudste
dochtertje, schreef aan haar oom en aan haar tante 't droevig nieuws.
Lieve Onkel en lieve Tante,
Ik neem de pen in de hand om u het droevig nieuws te laten weten als dat vader
gisteren plotseling overleden is. Hij was al eenige dagen ziek, maar wij hoopten dat
het nog zou beteren, toen hij al met ne keer gepakt werd aan zijnen asem, en geen
woord meer en kon spreken. Mijnheer de paster heeft nog op tijd kunnen komen om
hem de Heilige Olie te geven, maar als mijnheer den dokteur kwam was vader al
dood. Wij zijn in groot verdriet, lieve Onkel en lieve Tante, en verhopen dat gij naar
de begraving zult komen, die overmorgen om half tien plaats hebt.
In naam van moeder, uw verkleefde nichtje
REINILDEKE VAN DALEN.
Ook aan de eigenaar werd geschreven:
Mijnheer den Baron,
Ik neem de pen in de hand om u de komplimenten te doen van moeder als dat vader
gisteren plotseling overleden is. Wij zijn in groot verdriet en moeder hoopt dat zij u
weldra zal zien om van u te weten wat haar nu in haar droevigen toestand te wachten
staat. De begraving van onzen vader zal plaats hebben overmorgen om half tien, met
eene gezongene mis, in de parochiale kerk.
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Uwe verkleefde onderdanige
REINILDEKE VAN DALEN.
In naam van moeder.
Op de ochtend van de begrafenis kwamen 't Beeldekens broeder en schoonzuster
samen met de eerste trein aan. De vrouw was diep bedroefd en huilde, de man, meer
verrast dan bedroefd, vroeg met een sarrende halsstarrigheid naar allerlei
bijzonderheden: hoe of die ramp dan toch zo plotseling gekomen was, waarom men
zus en zo niet had gehandeld, waarom men hem niet eerder had gewaarschuwd. Toen
wilde hij de doodskist zien, waarin de tuinman reeds was neergelegd, en daar hij zelf
schrijnwerker was van zijn stiel, keek hij kritiserend naar de kwaliteit van 't hout en
't soort van maaksel, aanhoudend afkeurend en vittend, vooral luid verontwaardigd
toen 't Beeldeken hem snikkend zei wat zij ervoor betaald had.
- Wàtte! zesendertig fran veur azue nen bak van 'n kiste! Zijn ze nie beschoamd
van da te durve vroagen! Nondedzju! 'k Weinste da 'k uek zulke duedkisten mocht
moaken veur zesendertig fran. Ze meugen d'r mij azue huel 't joar deure loate moaken,
van den ieste zjanuoari tot den ienendertigsten december, veur zesendertig fran per
kiste. Peuh!... en minachtend gaf hij een trapje op het ruw geverfde hout.
Toen kwam een andere, gewichtiger zaak te berde. Wat of haar nu te doen stond,
alleen en weduwe met drie kinderen? Haar broeder vroeg haar of zij iets gespaard
hadden.
- Iets, moar weinig, 't leven es zue diere, zuchtte 't Beeldeken.
- Hier 'n zilde toch in gien geval meugen blijven, meende de broeder.
De schoonzuster meende van wel. Theofiel had toch zo menigvuldige jaren trouw
zijn werk gedaan; zou de baron dan geen compassie hebben met zijn arme weduwe
en kinderen? - Compassie genoeg, antwoordde de pessimistisch-gestemde broeder,
- moar 't irgste van al es da ge mee compassie gien boterhammen 'n kuept. Al wat
dat den b'ron veur ulder wil doen zal van zijn poart zuiver goedheid zijn.
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Dat kon de schoonzuster niet tegenspreken; en 't arme Beeldeken, zo diep rampzalig
op een stoel ineengezakt, voelde zwaarder dan ooit de almacht van het groot Kasteel,
dat reeds het leven van haar man ten offer had geëist, ook op haar toekomst en op
die van haar kinderen drukken.
Terwijl ze dus aan 't praten waren, wachtend op de dragers uit de buurt, die vaders
lijk straks naar het kerkhof zouden brengen, hoorden zij buiten de kiezelwegen
knersen onder de wielen van een rijtuig, en 't ogenblik daarna hield een glanzende
coupé voor 't tuinmanshuisje stil. Een palfrenier sprong van de bok en opende 't
portier, hulpzaam de hand biedend aan mijnheer de baron, die er met inspanning uit
stapte, groot en zwaar, congestief-rood van gelaatskleur, met grijze bakkebaarden
en fiets-gezwollen, waterig-lichtblauwe ogen. Hij kreunzuchtte luid toen hij eindelijk
op 't pleintje stond, en riep iets in 't Frans tot de koetsier, die met een groet van de
zweep zijn paarden stapvoets naar 't kasteel liet gaan. Toen kwam hij stram-lopend,
gesteund op een zware wandelstok met zware zilveren kruk naar 't tuinmanshuisje,
waarvan 't Beeldekens broeder algauw eerbiedig de deur had geopend.
Zij stonden op alle drie, midden in het laaggebalkt, ietwat somberig keukentje,
het Beeldeken en haar schoonzuster zenuwachtig snikkend, de broer met een
stil-neerslachtig gelegenheidsgezicht, allen diep geïmponeerd door dat voornaam
bezoek.
- Elke ne goe morg, sprak de baron met vette, zware stem, zich moeilijk in 't Vlaams
uitdrukkend; en toen zij alle drie eerbiedig met een ‘goen morgen, menier den b'ron’
hadden geantwoord, stamelde hij enkele vage troostwoorden, waarbij de twee vrouwen
nog heviger snikten, en kwam maar dadelijk met 't doel van zijn bezoek te berde.
Hij vroeg aan 't Beeldeken wat zij van plan was nu te doen. Maar 't ongelukkig
vrouwtje was niet in staat om iets daarop te antwoorden, en de broeder nam het voor
haar op, ootmoedig zeggend dat zij er reeds over gesproken hadden, maar moeilijk
een besluit konden nemen alvorens te weten wat meneer de b'ron zelf van plan was
om met haar te doen.
De baron, die niet lang kon blijven staan, liet zich zuchtend

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 4

821
neer op een stoel die de broeder hem aanbood, en zegde:
- Ik hè d'r met mevrouw over gesprok, en ziehier wat wij heb gedecideer: de vrouw
van Theofiel mag op de kasteel blijf als zij wil, maar niet in dit huis, waar ik een
ander hovenier moet neem. Als zij wil blijf moet zij gaan woon in 't kleine huisj aan
de ander kant van 't park, waar indertijd heef gewoond de oude garde-chasse. Zij
moet keen huur betaal, maar zij moet in den hof of op 't kasteel kom werk als wij
haar nodig heb. De beide vrouwen bleven onbeweeglijk en zwijgend, maar de broer
knikte herhaaldelijk en tevreden-goedkeurend met het hoofd.
- Huel goed, menier den b'ron, huel goed. We zijn ou huel dankboar, menier den
b'ron. Huerde da, Filemiene, wa da menier den b'ron doar zegt?
Het Beeldeken richtte haar betraand gezicht even, op, en dankte de baron, met
haast onhoorbaar klankengestotter. En ook de schoonzuster dankte en snoot luidruchtig
haar neus, wat aan de uitbarsting van haar verdriet een einde scheen te stellen.
- Hawel, azue verbleef dan, niewaar? besloot de baron, die vond dat zijn bezoek
nu lang genoeg geduurd had en met inspanning weer opstond. - Alo, elk ne goendag...
- Joa; menier den b'ron, azue verbleven, menier den b'ron, en nog wel bedankt
veur ou goedheid, menier den b'ron, raken zij om de beurt, terwijl de broer de edelman
tot aan deur een uitgeleide deed.
Toen hij weer in 't huisje kwam herhaalde hij nog eens dat hij de handelwijs van
de baron heel mooi en edelmoedig vond, en dat men nu maar zonder uitstel
schikkingen moest nemen betreffende Filemienes verder leven. Hoe zou ze voortaan
doen om rond te komen? Zij kreeg, als vroeger, vrije woning, en dat was heel mooi,
heel veel, maar verder zou haar inkomen wel zó beperkt wezen dat het haar nagenoeg
onmogelijk werd én voor haarzelf, én voor alle drie haar kinderen te zorgen. Daarom
stelde de broeder voor dat hij en de schoonzuster ieder een van de kinderen bij zich
zouden nemen. Filemiene hoefde er geen cent voor te betalen. De kinderen zouden
zich behulpzaam maken waar zij konden, en op die manier hun onderhoud verdienen.
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De schoonzuster stemde daar dadelijk in toe, maar 't Beeldeken schrikte op bij 't
aanhoren van haar broeders woorden. Och God! haar kinderen, haar arme kinderen!
Zij had er niet eens aan gedacht, dat het haar voortaan onmogelijk zou zijn alle drie
haar kinderen bij zich te houden. Maar nu werd ze 't zich ineens bewust, nu voelde
zij ook plotseling dat het niet anders kon, en gedwee bukte zij 't hoofd onder die
onverwachte, nieuwe slag, zó diep vernield in haar wanhoop, dat zij zelfs geen woord
van dank kon vinden voor haar broeder en haar schoonzuster. 't Was nog en steeds
het groot kasteel dat nieuwe offers van haar eiste, het statig, almachtig kasteel waar
zij niet tegenop kon, waar zij zo bang voor was, waar al de weke krachten van haar
triestig leventje één voor één in verdwenen.
- Neem gij de twiede, ik zal d' oudste nemen en 't jongetje zillen w' heur loaten,
sprak de broeder tot de schoonzuster, zonder zelfs 't Beeldeken te raadplegen. En
eerst nadat de schoonzuster in deze schikking had toegestemd vroeg hij even, voor
de vorm, aan 't arme Beeldeken of het zo naar haar zin was.
Nu kwam een naderend geraas van half gedempte stemmen en schuifelend
voetengetrappel om 't huisje, en in de verte, op de kerktoren, begon de doodsklok te
brommen. Het waren de buren en de vrienden van de overledene, die met een berrie
en een doodskleed het lijk kwamen halen. Zij waren met hun achten, die de kist om
de beurt op hun schouders zouden dragen. Zij klopten aan de deur, en stil kwamen
zij binnen, op hun zondags gekleed, met vers-geschoren, rood-en-bruin gebrande,
rimpelige gezichten. Een van hen deed de geijkte vraag: ‘Vreiwken, es 't mee ouë
wille dat 't lijk uit den huize goat?’ en toen 't van smart ineengekrompen Beeldeken
van ja had gesnikt, leidde de broer hen in de slaapkamer, waar zij dadelijk onder
schuifelend voetengetrappelpde kist optilden en ze buiten op de berrie droegen. Het
vaal- en groenverkleurd fluwelen doodskleed der arme begrafenissen, met verschoten
gulden kruis en franjes werd er boven over uitgespreid, en zwaar tilden vier mannen
de vracht op hun schouders en stapten er mee over de kermende kiezelpaden naar
het hek van 't kasteel, gevolgd door de broeder en de
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schoonzuster en door de overige vier mannen, die onderweg de eersten zouden
aflossen. Ook enkele buurvrouwen volgden, in lange zwarte kapmantels gehuld, het
zwart gebedenboek met koperen slot in hun saamgevouwen handen. De kinderen,
voor die dag bij een buurman besteed, waren niet te zien. Toen de trage stoet, van
achter de hoge beukebomen die het tuinmanshuisje beschutten, in 't zicht van 't kasteel
verscheen, stond menier de b'ron juist boven op de stoep, onder de veranda, klaar
om even in 't statig gebouw binnen te treden. Hij keerde zich om en lichtte even zijn
hoed op voor de doodskist, uit gewoonte. Maar de boeren dachten dat hij hén groette
en allen namen diep hun pet af, met schuwe, schuinse blikken naar 't kasteel. De
baron merkte 't niet eens. Loom stapte hij door de glazen deur naar binnen, terwijl
de trage stoet langs het monumentaal ingangshek als een klein, zwart-rouwend
mensenklompje, onder de hoge, statige bomen van de oprijlaan verdween.
Nu moest het Beeldeken tot het droevig uiterste besluiten... Zij was verhuisd in het
armoedig, bouwvallig, jarenlang onbewoond hutje van de boswachter aan 't uiteinde
van 't park, en nu ook moesten haar twee meisjes van haar weg: Reinildeke bij haar
broeder, Leontientje bij haar schoonzuster.
De kinderen, die reeds wisten wat er zou gebeuren, hadden maar eventjes misbaar
gemaakt. Zij konden 't treurige van hun lot nog niet beseffen; zij wisten nog niet wat
het is: moeders huis te verlaten. En heel zacht en gewillig gingen zij op een ochtend
met 't Beeldeken mee, nadat zij voor 't laatst, met veel liefkozen en zoentjes, van hun
broertje Basielken, die voor die dag bij een buurvrouw besteed was, hadden
afscheidgenomen.
Heel vriendelijk werden zij door 't Beeldekens broeder en zijn vrouw ontvangen.
Wel was het er een druk gezin met veel lawaaiige kinderen en drie knechts in de
timmerwinkel, en dadelijk kreeg 't Beeldeken de indruk dat Reinildeke er veel zou
moeten werken, wat haar overigens door haar broeder enigszins voorspeld was, maar
toch voelde zij zich dankbaar dat haar broeder haar die hulp had aangeboden, en
zonder te veel tranen, nadat zij allen samen in 't somber keukentje
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hadden koffie gedronken, nam zij afscheid van Reinildeke, om verder Leontientje
bij haar schoonzuster te gaan besteden.
Was het bij haar broeder druk en woelig, bij haar schoonzuster daarentegen scheen
er zachte rust en kalmte overal te heersen. Zij was strijkster van haar stiel, en heel
haar huisje zag er lachend-net en vrolijk uit, in de reine, welriekende witheid van al
het fris-gewassen en gestreken goed, dat de kleine kamers vulde. In haar broeders
huis was iets stug-zwaarmoedigs, waarmee Reinildekes mager, ietwat houterig
gezichtje enigszins in harmonie was, en ook hier voelde 't Beeldeken iets
zacht-harmonisch in de overeenstemming van al dat liefelijk wit met
blond-Leontientjes zonnige glimlach en haar helderblauw-stralende oogjes. En ook
hier nam zij zonder te veel tranen van haar tweede meisje afscheid, en keerde eenzaam
in de gouden schemering weer huiswaarts naar 't armoedig hutje aan de rand van de
bossen, waar zij voortaan met Basielken heel alleen zou leven.
Eerst kon ze er zo moeilijk wennen. Eerst was ze zo bang daar in dat eenzaam
huisje, zo heel aan 't uiteinde van 't grote park, gedurende de stormachtige
voorjaarsavonden en nachten, als de holle wind klagend floot en huilde door de
sombere, heen en weer zwiepende kruinen van de sparren. Het waren woeste
stropersnachten. Indien men hen eens kwam vermoorden! Zodra de avond inviel
durfde zij uit haar huisje niet meer komen, en angstig, met gegrendelde deuren, stond
zij naast Basielken door het kleingeruite raam te staren, hoog naar de maan in haar
tuin van wolken, hoog naar al die schommelende sparretoppen, die uren-lang
tragisch-zwart heen en weer bleven zwiepen tegen een chaotisch zwerk van wild
voorbij de witte maan vluchtende schaduwen. Dan dacht zij aan haar man in 't kille
graf; dan dacht zij zelf aan lijden en aan sterven. Eerst na een lange tijd van wanhoop
kwam zij weer tot onderworpen verzoening met het leven, en schikte zich in 't
onherstelbare. De lente was gekomen, en met haar de verkwikkende levensfrisheid,
en al 't gezang van de vogelen en al de weelde van de eerste bladeren en bloemen.
En 't Beeldeken ging zelf arbeiden met spade en houweel op 't brokje akkerland dat
tussen 't huisje en de bossen lag, geholpen door
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Basielken, haar laatste liefde en levenszonnestraal.
Zij had hem zó lief, zó lief! Dat was iets in haar wat zij nu voor 't eerst zo innig
voelde, iets dat ze met geen woorden uit kon drukken. Zij deed met hem wat zij nooit
met een van haar andere kinderen had gedaan, en wat mensen van haar stand ook
met hun kinderen niet deden: zij zoende en zij streelde hem soms hartstochtelijk,
met tranen van vertedering, als om hem te beschermen tegen zij wist niet welke
onheilspellende gebeurtenis, tegen zij wist niet welke kwelling van gevaar, dat hem,
en meteen haar, bedreigen kon. En zij dankte de hemel dat nu toch geen ramp meer
op hen neerviel; dat het kasteel, het groot, machtig Kasteel, waar ze nog steeds zo
bang voor was, hém haar tenminste niet ontnomen had.
Haar grootste zorg nu was de materiële toestand. Wel woonde zij voor niets, en had
een hoekje tuin waar zij wat aardappelen en groenten kweekte, maar verder ook zo
goed als geen inkomen meer. Af en toe slechts een daghuurtje als wiedster bij de
nieuwe tuinman van 't kasteel of bij de pachter van het neerhof1., toch op de duur te
weinig om in, haar en Basielkens onderhoud te voorzien. Ook was ze zeer tevreden
toen de pachter van 't neerhof haar op een morgen kwam vragen of zij hem Basielken
niet als koewachter zou willen afstaan. Dat trof uitstekend. Het jongetje zou acht
frank in de maand verdienen en toch bij haar aan huis blijven. Wel moest zij hem
daarvoor van school nemen, doch dit beschouwde zij als een gering bezwaar, te meer
daar het toch maar voor de zomermaanden was. Zij stemde dadelijk toe, en reeds de
volgende morgen liep Basielken met drie mooie, bontgevlekte koeien langs de
grasrand achter 't dennenwoud.
Ontroerd, een ietsje angstig ook, kwam 't Beeldeken naar hem kijken.
- Zij-je nie schouw,2. jongen? vroeg ze half lachend, maar toch met tranen van
emotie in de ogen.
- Moar nie nien ik, moeder! antwoordde de bengel vreugdestralend en vrijpostig,
met van genot blinkende ogen. En

1.
2.

Boerderij van 't kasteel.
Bang.
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middenin tussen de kalm-grazende koeien, waarvan hij de leidsels in zijn linkerhand
hield, klein als een dwerg tussen reuzinnen, deed hij hoog boven de bonte ruggen
zijn lange ‘tsjakke’1. klappen, en zong overmoedig het koewachterslied, het galmend
Alahoe! Alahoe! Alahoe! dat dadelijk, als door een echo, door andere koewachters
in de verte werd herhaald. 't Beeldeken glimlachte gerustgesteld en trots bijna. Hij
was zo handig en zo flink, haar jongen. 't Was of hij dat al jaren had gedaan. En nog
even liep zij langs de zonnige bosrand met hem mee, in de doordringende
melk-en-muskuslucht van de vreedzame grote beesten, die aldoor in een
zacht-eentonig ruisen bleven grazen, de vochtig-beparelde, stompe snoet tegen de
grond, de goedige, half dichtvallende ogen door lange witte wimpers overschaduwd,
de lange, bleek-raspige tong aanhoudend met de ritmisch-maaiende beweging van
een zeis de korte, fris-bedauwde graspijltjes, de donzig-ronde wilde-klaverblaadjes,
de schitterend-witte madeliefjes en de schitterend-gele goudbloempjes wegscherend.
Slechts even keek er nu en dan een op, zacht loeiend onder 't kauwen, scheef likkend
met het puntje van haar opgekrulde tong tot in de klamme neusgaten, of met een
trage zwaai van haar lange kwispelstaart de vliegen van haar flanken jagend. Teer
zonnig-groen waren tot in 't verschiet de rijk-vruchtbare velden, met de lange gouden
strepen van het bloeiend koolzaad tegen de donkere achtergrond van de bossen.
Helderblauw was de pure hemel en glanzend-wit waren de hoge lichte wolkjes; en
't geurde zoet van tere lentebloesems, in 't orgelend gezang der leeuweriken...
Nu was 't kasteel ook weer bewoond. Weer de drukte van familieleden met veel
kinderen, en ook van andere logés en talrijke bezoekers, elke dag komend en gaande
met prachtige rijtuigen. Elk ogenblik hoorde men de tuinbel galmen, en 't was een
onophoudend heen en weer geloop van gegalonneerde knechts, en koetsiers in livrei,
en kamermeisjes in zwarte japon en witte schort.
Het Beeldeken, die nu veel verder van 't kasteel af woonde,

1.

Zweep.
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merkte niet veel meer van al die bedrijvigheid, maar toch voelde zij weer, als de
vorige zomers, iets vaag-gedrukts over zich komen. Zij was nog altijd bang voor de
heimvolle macht van het kasteel, zij had nog steeds datzelfde gevoel van niet vrij
meer te ademen noch te leven zodra als het kasteel bewoond was. En 't was in haar
een wondere gewaarwording van angst gemengd met graagte, telkens wanneer zij
dacht dat zij nu wel iets meer van het kasteel zou leren kennen, dat zij wellicht haast
zou ontboden worden, om er, volgens afspraak met de baron, als 't nodig was te
helpen werken.
Het was al dadelijk nodig. Op een ochtend, terwijl 't Beeldeken, op haar knieën
in de vette aarde neergehurkt, bezig was met haar aardappelveldje van onkruid te
zuiveren, zag zij een der kamermeisjes van 't kasteel over het paadje langs de bosrand
in haar richting naderen.
- Filemiene! riep 't meisje, toen zij er dichtbij genoeg was om haar stem te laten
horen. En stilhoudend op de rand van 't aardappelveld om haar pantoffels niet met
aarde te bemorsen: - Filemiene! herhaalde zij, zodra 't Beeldeken opkeek, - de
complimenten van mevrouwe, da ge vandoag in 't kastiel moet komen helpen. D'r
es ne grueten diner en ge moet de schotels helpe wasschen!...
- In 't kastiel! riep 't Beeldeken, die van de tijding haast schrikte.
- Natuurlijk! lachte 't meisje; - z'n dineren zij in de peirdestal niet. Zilde komen?
- Joa ik, antwoordde 't Beeldeken, opstaand.
Weg reeds was 't meisje, vlug in haar bewegingen, elegant en mooi als een jonge
dame, met haar zorgvuldig opgekapt blond haar en haar zwarte japon, waarop het
wit van de schort fris schitterde.
't Beeldeken ging dadelijk naar huis andere kleren aantrekken. Toen deed zij haar
deurtje op 't slot en begaf zich naar 't kasteel. Maar zij schrikte nog eens geweldig
eer ze zover was: achter een bosje rododendrons ontwaarde zij plotseling de ganse
schitterende schaar van familieleden en gasten, die in het park een wandelingetje
maakten. Zij groette schuw van op een afstand en sloeg onthutst, met vurige wangen,
een kronkelend zijpad in, verbluft en als vernield in haar nederigheid
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door al dat overweldigend vertoon van kleuren-prachtige toiletten. Met een grote
omweg kwam zij aan de achtergevel van 't kasteel, verlicht toch door 't idee, dat zij
nu niet dadelijk onder de ogen van haar meesters hoefde te komen.
- Kijk! kijk! zij-je gij doar al! riep haar de dikke keukenmeid van op de
keukendrempel tegemoet. - Hawèl, ge lukt het precies, we goan eten. Kom binnen.
Bedeesd kwam het Beeldeken binnen. O! wat 'n mooie, ruime keuken! en wat
rook het er lekker, naar sausen en spijzen! Wat 'n overvloedig gerief van alles! War
'n prachtige grote kachel! En al die ontelbare, als goud en zilver glanzende potten en
pannen die ze nooit gezien had en waarvan ze 't gebruik niet vermoedde! Zij sloeg
haar handen van bewondering en eerbied in elkaar.
- Da es hier nen boel, hé? gilde de keukenmeid. - Ala, zet ou iest moar wat en pakt
'n gloazeke porto, ge zilt er appetijt van krijgen.
- O, nien, nien, 'k 'n durve niet, 'k zoe zat1. zijn, antwoordde 't Beeldeken, meteen
soort van angst het glas verwijderend, dat de keukenmeid haar uitschonk.
- Ala toe, toe, g'n moet hier nie gegeneerd zijn, drong de keukenmeid aan. En zij
plaatste 't volle glas op de hoek van een grote witte tafel, naast het Beeldeken.
- O, 't es zeker, 'k zal zat zijn, huiverde 't Beeldeken, die er maar eventjes van
proefde. - 'k Voel het al, 't zit al in mijn huefd.
De meid liep naar de kachel, die zij heftig oppookte, en lachend en schertsend,
met luidruchtig voetengeschuifel, kwamen twee van de knechts, de koetsier en de
tafelknecht binnen.
- Es 't geried, Marie! riep de eerste, - w' hên honger. Toen zagen zij 't Beeldeken
en groetten haar: - Ah! dag Filemiene; hoe goat 't er mee? Komde gij hier uek 'n
beetsen helpen? En zonder op 't antwoord te wachten ging de koetsier naar de kast
waar de fles port in stond, en schonk er zich twee grote glazen na elkaar van uit.
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- Ala! ala! ala! 'n beetse wijs zijn, zulle! keerde de keukenmeid zich boos-dreigend
om.
- Watte! meuge we wij uek zien gloazeken pakken! schertste de koetsier. En, de
fles overhandigend aan de tafelknecht, die er zich insgelijks twee grote glazen van
uitschonk, vloog hij op de keukenmeid af, en greep haar in de lendenen vast, en gaf
haar wild een zoen.
Maar woedend gooide zij hem weg, en rukte met geweld de fles uit de handen van
de tafelknecht, en zette ze weer in de kast achter slot.
- Ge moet 'n beetse wijs zijn, zeg ik ulder, of g'n krijg niets mier. Ala! zet ulder
aan toafel, we goan eten. Verdome!... moe 'k al were bellen veur die stomme
bovenmeissens! Ala, Frans, bel ze gij ne kier op, z'n zijn noeit op ulderen tijd, die
lege vodden!
Het Beeldeken zette bange, vreemde ogen op. Hoe durfden zij toch zo ruw, zo
oneerbiedig doen in dat prachtig kasteel waar alles haar zó imponeerde! En plotseling
dacht zij weer met grote droefheid aan haar overleden man, die ook zijn leven lang
zó'n diepe eerbied had voor het kasteel.
De bovenmeisjes kwamen binnen, en allen zetten zich aan tafel om te eten. En
sterker nog werd 't Beeldeken getroffen door de ruwe toon van het gesprek en door
al het lelijke dat er gezegd werd. Vooral de keukenmeid was vinnig-scherp en nijdig
tegen 't blonde meisje dat 't Beeldeken 's ochtends was komen halen, en aan wie
Charles, de koetsier, nu 'n beetje 't hof scheen te maken. Hoe durft ze toch! dacht
weer 't bedeesde Beeldeken. En haar ontzetting ging over tot schrik, toen zij hen over
hun meesters en gasten hoorde spreken. Zij kreeg er 'n hevige kleur van, zij kon er
niet meer van eten, hoe lekker of 't ook was, en keek voortdurend angstig naar de
deur, of zij elk ogenblik de verwoede verschijning van de baron of van mevrouw
verwachtte. De anderen merkten haar schrik en lachten haar uit.
- Ge zij schouw, es 't nie woar? vroeg haar de koetsier.
- 'k Ben schouw dat den baron of mevreiwe zoen keunen binnenkomen, antwoordde
't Beeldeken met hete wangen. Luid moesten zij allen schateren.
- Ha! da zoe 'k wille zien! schetterde de keukenmeid, de
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vuisten op haar heupen.
- Mevreiwe 'n komt noeit in de keuken, lichtte 't blonde meisje 't Beeldeken
geruststellend toe.
Maar 't Beeldeken was niet gerust te stellen. Zij kon maar niet begrijpen dat een
mevrouw nooit in haar keuken kwam.
Zij hadden gedaan met eten, en stonden van tafel op. Ieder ging weer naar zijn
werk, en ook 't Beeldeken werd dadelijk, in de mooie, ruime achterkeuken, aan 't
schotels-afwassen gesteld.
Weldra galmde de bel voor het diner van de meesters, en in de keuken werd 't een
onophoudend heen en weer geloop van knechts en meiden. Vanuit het achterhuis
hoorde 't Beeldeken 't verward gedruis van een grote bedrijvigheid: gerinkel van
borden en glazen, geschuifel van haastige voeten over de vloer, kloekkloekend
ontkurken van flessen, schel-schaterend gepraat en gelach, met steeds ruwer en
ruwere zinspelingen op de meesters en de gasten, en af en toe daartussen in een schor
geschreeuw, een grof gevloek van de keukenmeid. 't Beeldeken stond ervan te beven
aan haar schotelrek, de wangen gloeiend van het beetje wijn dat ze geronken had en
van de heetwaterdampen die haar als een nevelwolk omhulden, zo diep ontsteld van
emotie en van schrik dat zij had kunnen huilen.
- Die virkens keunen eten, e-woar? 'k 'n Verstoa d'r mij nie an da ze nie 'n bersten!
gilde de keukenmeid, haar een nieuwe stapel om te wassen borden brengend. En
plotseling trok ze 't Beeldeken bij de mouw:
- Kom mee, ge moet da verdome ne kier zien. Ze zitten mee ulder lijf bluet an
toafel!
- Ho! wa peisde! 'k 'n Durve niet, 'k 'n durve niet! worstelde 't Beeldeken tegen.
- Toet toet,1. ge moet, ge moet. Ge keun ze zien zonder da ze zulder ou zien! En,
met geweld haast, trok zij 't Beeldeken mee, door een brede, witmarmeren gang tot
in de grote marmeren vestibule vol planten en bloemen, vanwaar zij, onopgemerkt,
door een glazen deur, in de eetzaal konden kijken. En, nietig in elkaar gedoken in
die plechtige omgeving, zag
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het bevend Beeldeken, in de prachtige, hoge en ruime eetzaal, de lange, levendig
pratend-en-lachende bonte rij van gasten rondom de toverachtig versierde tafel zitten:
de heren allen in een zwarte rok en hoge witte boord, de dames schitterend van
juwelen en van bloemen in het blond of donker, sierlijk golvend haar, maar verder
naakt, naakt, de grootste helft van hun bovenlijf naakt, met blote hals en blote armen,
met blote schouders en met blote rug, alles bloot, blond-roze-bloot, als hadden zij
halverwege opgehouden met zich aan te kleden. - Och Hier, och God! z'n hên gien
hemd an! gilde 't Beeldeken, met van afschuw in elkaar geslagen handen.
En plotseling, terwijl de keukenmeid in een brutale schaterlach uitproestte, vluchtte
zij weg, zenuwachtig huilend van emotie.
Zij had geen eerbied meer voor het Kasteel. Nu zij eindelijk kende wat er omging
achter die deftige muren en torens, was het voor haar een vreselijke teleurstelling
gemengd met een gevoel van bittere spijt en rouw, dat zij dat alles niet veel eerder
had geweten. O! als ze nu dacht dat dáárom haar geliefde man gestorven was,
gestorven door zijn zwoegen in niet gure weer, gestorven om die
schaamteloos-halfnaakte vrouwen en die rood-gezwollen dikke heren van vroege
fijne groenten en vruchten te voorzien; als ze nu dacht dat dáárom ook haar kinderen
van haar waren weggenomen en dat zij zelf uit haar huisje was verdreven, dan voelde
zij dat alles zo wreed, zo nutteloos, zo onrechtvaardig. Zij waren de slachtoffers van
hun eerbied en hun eerlijkheid geweest, zij waren zó onverdiend om hun goedheid
en hun eerlijkheid gestraft geweest, terwijl al die andere knechts en meiden, die zo
cynisch met hun meesters spotten, die ze achter de rug beledigden en bestalen, in
overvloedige welstand en geluk op het kasteel mochten leven. Die hadden nooit
ontzag noch eerbied voor 't kasteel gevoeld, die domineerden 't kasteel door hun haat
en geheime minachting, door hun aanhoudende, bedekte vijandelijkheid. En 't arme
zwakke Beeldeken benijdde hun stoutmoedig cynisme zonder het na te durven volgen,
wijl zij, ook zónder eerbied, nog steeds gedrukt bleef onder een angstvol ontzag,
onder de vage schrik dat het machtig kasteel
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haar nog veel leed en kwaad zou kunnen doen.
Op een morgen, evenals elke dag bij 't gunstig weer, was Basielken met zijn koeien
langs de zonnige graskanten en lanen in de omtrek van het park gaan kuieren. 't Was
volop zomer nu, in overtollige weelde van groen en van bloemen, van zingende
vogels in de hoge boomruinen en rijkkleurige fladderende vlinders op de
zoet-geurende klavervelden; van wijdgolvende korenakkers, blond-deinend-golvend
onder de zachte vracht van hun gebogen aren, naar de donker-afgelijnde verten van
statige, wijd uitgestrekte bossen. Het was zo heerlijk alles, het weer nog niet té warm,
alles zo fris en zo verkwikkend, en Basielken zong en schetterde zijn levensvreugde
uit in opgewekte tonen, blootshoofds en barrevoets, 't gezichtje bruingebrand, de
blonde haren bijna wit verkleurd, het grauwvuil hempje open op, de borst, in
langzaam-slenterend meegaan met het vreedzaam ruisen van zijn koeien, die aldoor
gelijkmatig graasden, sterk muskusgeurend in de warme zon, als overgrote,
bontgevlekte, langzaam voort-zwevende bloemen. Hij was reeds moe van 't Alahoe!
der koewachters te zingen, dat telkens weer door andere, ver in het groen verscholen
koewachters als door de echo van een woud herhaald werd; hij deed nu andere
geluiden na: het orgelend gezang der leeuweriken, 't gekoer der tortelduifjes, het
slijpen van een zeis, het kraaien van een haan, het blaffen van een hond. Vooral dit
laatste amuseerde hem, want telkens weer blafte een hond, die steeds nader scheen
te komen, tegen. Hij kon hem weldra tussen de takken van de elzestruiken ontwaren.
't Was Picky, een der hondjes van 't kasteel, een ros-en-wit gevlekte terrier, die mee
wandelen liep met mademoiselle Isabelle, het zenuwziek kleindochtertje van de
baron, en met haar gouvernante.
Basielken dacht een grapje uit. Hij zag ze komen in zijn richting, langs de overzijde
van de grasrand, achter de dichte elzestruiken. Hij hurkte neer, schuil en stil onder
de hangende twijgen, en toen het hondje met het meisje en de gouvernante vlak vóór
hem was, sprong hij plotseling blaffend uit, ook als een verwoed hondje, wippend
op handen en voeten.
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Het meisje, de gouvernante, allebei vlogen schrikgillend opzij, terwijl de terrier met
razend-opgekrulde bovenlip toesnauwde. En 't was of 't kind ineens krankzinnig
werd: het vluchtte gillend terug naar 't kasteel, hollend gevolgd door de gouvernante
die het niet meer achterhalen kon, hollend en gillend als onder een moordaanslag.
De terrier holde hen na, en stom van angst, met tranen in de ogen, stond Basielken
alleen op de grasrand naast de koeien, die, aldoor rustig voortgrazend, ternauwernood
eens opgekeken hadden.
Het Beeldeken was op haar stukje bouwland aan de arbeid, in de zachte zon en het
gezang der vogelen, toen zij, werktuiglijk opkijkend, de baron naar haar toe zag
komen. Zij schrikte instinctmatig, want nooit kwam hij die kant uit; en 't trof haar
dadelijk, in de vluchtige, schuchtere blik die zij van ver naar hem durfde wagen, dat
hij er zo rood en zo verwoed uitzag. Hij liep zo hard als hem dat mogelijk was, bij
elke stap ruw de wandelstok waarop hij steunde in de grond drukkend, en wijl 't
ontstelde Beeldeken zich afvroeg of het toch werkelijk naar haar toe was dat hij zo
driftig aanrukte, hoorde zij plotseling zijn ruwe stem: - Hé! kom ne kier hier, gij! en
zag zij hem ineens strak-onbeweeglijk op de grasrand staan, haar gebiedend bij zich
wenkend met zijn stok.
Zij vloog op, schudde haastig de klevende aarde van haar handen en haar kleren,
en liep met een vuurrode kleur naar hem toe.
- Wa b'lieft er ou, menier den b'ron?
- G' hèt hier twie keur! gilde hij haar sidderend tegemoet: - sebiet ouë luelijke
sloeber van ne jongen wigdoen of direct verhuis!
Zij bleef van schrik als, aan de grond gespijkerd bij die ruwe woorden, met
wegtrekkende kleur van haar magere wangen en versuft-starende ogen, zonder een
woord te kunnen spreken.
- Die sloeber!... die luelijke, smeirige sloeber!... Hij heeft mademoiselle Isabelle
bijna dued doen schrik! 'k Geef ou tomie uur tijd om mee hem wig te zijn. Hèt-e mij
verstoan? As hij hier binnen de twie uur veurgoed nie wig 'n es, joag ik ou
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zelve wig!
- 't Es het goed, menier den b'ron, 'k zal ik em wig doen, antwoordde 't Beeldeken
werktuiglijk, met haast onhoorbare stem, haar ganse pover lijfje sidderend, met grote
tranen in haar ogen. - Moar wa heet hij toch misdoan, menier den b'ron? 'k 'n Kan
nie verstoan wa dat er toch mag gebeurd zijn...
- Hij hee mademoiselle Isabelle doet verschiet, zeg ik ou, mee 'm achter nen elskant
wig te steek en dan al mee ne kier al bassend uit te spring gelijk nen hond, op de
moment dat zij met haar gouvernante voorbijging. Het kind is bijkans zot gewor van
schrik; we vriezen dat z'r nog de sessen1. zal van krijg. O die sloeber! die luelijke
sloeber! 't Is zijn geluk dat hij nie onder mijn handen is geval! 'k Sloeg 'm dued mee
mijne stok!
- Och Hier, och God, da zijn toch dijngen! klaagde 't Beeldeken huilend, met
wringende handen, terwijl de baron verwoed en dreigend in het ronde blikte, als om
de schuldige te ontdekken.
Nog eens herhaalde hij zijn onverbiddelijk bevel: - binnen de twie uur wig of zelve
verhuizen, en zonder een groet ging hij sidder-steunend op zijn stok terug naar het
kasteel, de schrale benen stram-bevend van de te grote inspanning, de schouders
zwaar en opgetrokken, de dikke nek hoogrood en glimmend onder de rand van zijn
gele strohoed, terwijl 't Beeldeken nog even, als verdwaasd, onbeweeglijk op de
graskant bleef staan, en dán machinaal en snikkend in de richting van de boerderij
verdween, om nu ook haar laatste troost, haar enige geliefde jongen van haar weg te
halen.
Zij vreesde geweldige scènes, zij vreesde vooral haar eigen zwakheid en ontroering,
en daarom spande zij al haar krachten in om kalm te blijven, en besloot hem geen
verwijt te laten horen.
- Basielken, sprak zij, zodra zij haar knaapje, dat terug was met zijn koeien, op
het grote boerenhof ontwaarde, - ge
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meug van den achternoene ne kier meegoan noar Vanneloare, om aan Reinildeke
goendag te zeggen.
De ernst van de omstandigheden had haar ineens een moedig en krachtig besluit
ingeboezemd. Weg moest hij, daar was niets aan te doen. Zelf verhuizen kon zij niet.
Verhuizen stond voor haar gelijk met bedelen gaan. Zij zou hem bij haar broeder
brengen, waar ook reeds haar oudste meisje was; zij zou haar broeder smeken dat
hij ook Basielken bij zich nemen zou, al was 't maar tijdelijk, tot men iets voor hem
gevonden had.
- Kom, sprak zij, de kleine, anders zo wakkere, nu stil neerslachtige en blijkbaar
met het plan niets ingenomen bengel bij de hand nemend. En zij ging met hem naar
't boerehuis, waar zij verlof vroeg en ook dadelijk kreeg om hem die middag mee te
nemen. 's Avonds, dacht zij, bij haar terugkomst, zou zij de boer alles wel vertellen.
Zij had hem op zijn zondags gekleed, en onder de arm droeg zij een klein pakje,
waarin zijn alledaagse plunje zat. Zij hield hem bij de linkerhand, zoveel mogelijk
het pakje aan zijn blik onttrekkend. Zij liepen zwijgend en gehaast langs kronkelende
zandwegen, nu eens beschaduwd door de hoge kruinen van de suizelende populieren,
dan weer onder de warme zon tussen de weelderige korenvelden, waarin rode, paarse
en blauwe bloemen schitterlachten. Zij hadden 't benauwd van de warmte, benauwd
ook onder de onuitgesproken drukking van hun gemoed. Er was onuitgedrukte angst
in hun stilzwijgen, en werktuiglijk liep 't Beeldeken zó vlug en zó gejaagd, dat
Basielken af en toe moest draven om haar bij te houden. Het knaapje voelde zeer
goed dat hij op geen pleziertochtje uit was. Hij voelde instinctmatig dat dat gejaagde
lopen in verband stond met zijn misdaad van 's ochtends: hij voelde 't hoe langer hoe
drukkender, al repte zijn moeder er geen enkel woord van. En hij vroeg ook geen
uitleggingen, maar, in het angstig voorgevoel dat hem iets onheilspellends dreigde,
hield hij halsstarrig, als in een zwijgend smeken om bescherming, moeders vingers
in zijn kleine hand gekneld. Zo kwamen zij aan 't verre dorpje. En 't Beeldeken, die
zich tot dus toe, in de overspanning van haar zenuwen, goed en sterk had gehouden,
werd nu eensklaps door een grote emotie
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aangegrepen. De gedachte van de naderende scheiding doorpriemde plotseling haar
hart, in een onstuimig-opwellende tederheid voor haar lief en aardig bengeltje, en
bevend knelde haar hand zijn handje sterker vast, terwijl haar ogen vol met tranen
kwamen. Ach neen, het kon niet, het kón niet! Zij wilde liever bedelen gaan, zij wilde
liever sterven in ellende! Een snik drong in haar keel, haar stap werd weifelend en
onvast, en reeds maakte zij een beweging als om terug te keren en met haar jongetje
te vluchten, toen vlak achter haar rug een deur met geweld werd opengerukt, terwijl
een schrille stem haar nariep:
- Hé, Filemiene..., wat komde gij hier doen?
Zij schrikte om en herkende haar broeder, die daar in een huis aan 't werken was
en haar voorbij had zien gaan. Het sloeg haar als een flauwte in de benen en meteen
ontsnapte haar de moed tot vluchten.
- Kijk kijk, vanwoar komde gij uit! antwoordde zij werktuiglijk. En zij verbloemde
't doel van haar bezoek:
- We kwamen ne kier zien hoe dat 't mee Reinildeke goat...
- O, goed, zulle! Z'es hier kontent, zulle! pochte de broeder opgetogen. - En hoe
goat 't mee dié knasper? lachte hij, Basielken onder de kin strelend. - Wacht 'n beetsen,
'k goa mee mee ulder...
Hij liep even terug naar 't huis waar hij aan 't werken was, gaf enkele bevelen aan
zijn knecht die er alleen zou blijven, kwam dadelijk weer bij 't Beeldeken en bij
Basielken, en vergezelde hen onder druk gepraat naar zijn woning.
Zodra zij binnen waren zagen zij Reinildeken, staande achter de winkel-toonbank,
bezig met een klant te helpen.
- O, jongens toch, moeder en Basielken! Hoe komde gulder hier? riep 't meisje,
een vurige kleur krijgend.
En dadelijk kwam ook 't Beeldekens schoonzuster vanuit de keuken daarnaast,
met in elkaar geslagen handen en verbaasde uitroepingen:
- Ha moar jongens toch, Filemiene en Basielken! Hoe dat-e gulder hier azue al
mee ne kier zijt! Ala toe, kom binnen en zet ulder; ge goat káffee drijnken...
Zij duwde ze een trapje af, in de duisterige keuken naast het winkeltje, en terstond
begon zij ijverig rond te lopen, het
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vuur oppokend, boterhammen snijdend, koffie malend, alles onder aanhoudend
gepraat en ondervragen, terwijl haar man, tevreden glimlachend, met genoeglijke
smakken zijn pijpje ging aansteken.
En zij gebruikten de koffie, maar zonder lust. De stukken brood bleven in
Basielkens keeltje kroppen, en 't Beeldeken, die voortdurend dacht hoe of zij nu met
haar verzoek zou te berde komen, kon helemaal niets eten, niets, zelfs geen koekje,
ondanks al 't aandringen van haar broer en schoonzuster. Af en toe kwam Reinildeke
even binnen, heel even slechts, zonder gelegenheid om rustig iets te gebruiken of
met haar moeder te praten, want telkens weer klingelde 't schelletje van de winkeldeur,
en ook de zoons des huizes kwamen binnen, twee grove, plompe, vijftienjarige
pummels, die sterk op elkaar en op de moeder leken, zwart van haar en geel van
gelaatskleur, met grote lelijke mond en grote lelijke ogen, alle twee in grauw-linnen
boezelaar en grauw-linnen vest met mouwen, zoals de timmerlui die dragen. Zij
groetten plomp-glimlachend hun tante en hun neefje, en dadelijk begonnen zij te
eten, overdadig, zonder een woord te spreken, de wangen opgebocheld van de grote
stukken brood die zij voortdurend binnenstopten, met af en toe daartussen in een
schuifelend geslurp van lippen aan de reusachtige kop hete koffie. 't Beeldekens
broeder en zijn vrouw zagen ze beiden glimlachend, met trotshartig welgevallen aan,
pochend op hun sterkte en bekwaamheid, en toen zij klaar waren met hun overdadig
slikken klopte oom glimlachend op Basielkens schouder, en zei dat hij eens met zijn
neven mee moest gaan in de timmerwinkel, om te zien wat zij daar al maakten.
Maar Basielken kreeg het erg benauwd, en vatte weer 't Beeldekens hand, die hij
slechts even losgelaten had.
- Nien nien..., nie alliene, hij was schouw..., moeder moest meegoan...
Oom lachte hem uit, en ook de neven lachten, wijd openend hun grove, grote
monden. - Wat! schouw om in de wirkwijnkel te gaan! Ha ha! wat voor 'n kuiken
was hij toch! En zij wilden hem met geweld meetrekken, maar Basielken stelde 't op
een huilen. Zelfs 't aandringen van zijn moeder kon hem niet doen besluiten er alleen
met de twee jongens heen te gaan.
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Hij liet zich eerst, dan nog met grote tegenzin, tot meegaan overhalen, nadat hij
merkte dat zijn moeder volgde.
Zodra zij in de timmerwinkel waren, de jongens enkele passen vooruit, verzamelde
't Beeldeken al haar moed, en bracht zij 't ware doel van haar bezoek te berde.
- Och Hiere, Sies en Urzela, 'k moe ulder al gauwe wa zeggen binst da w'alliene
zijn... en, met angstige, dof-gejaagde stem vertelde zij de droevige gebeurtenis.
- Sakerdzju! sakerdzju! viel haar broeder haar een paar keren, bedenkelijk
hoofdschuddend, in de rede.
- En wa goa-je doar nou mee doen? vroeg hij, toen het verhaal geëindigd was.
- Ha, 'k hè 'k gepeinsd dat-e gulder 'em meschien veur 'n tijdje zoedt willen nemen,
antwoordde deemoedig 't Beeldeken; en een snik verkropte in haar keel.
De man begon eensklaps geweldig in zijn haar te krabben, met scheeftrekkende
gezichtsbewegingen, en de vrouw slaakte een ‘o jongens toch!’ als van schrik.
- 't 'n Es nie meugelijk! 't 'n es nie meugelijk, we 'n hên gien ploatse! sprak hij
eindelijk. - Ons huizeken es te kleine, 't zit al alle kanten vul.
- 'k Zoe Reinildeke keunen were mee noar huis nemen, opperde bedeesd het
bevende Beeldeken.
Maar driftig keurden de beide echtgenoten dit voorstel af. - O, wa peisde toch!
Z'es hier zue goed en zue kontent en ze liert hier d'affeirens! Loater kan ze meschien
zelve wijnkel houen!
En 't arme Beeldeken begreep eensklaps zeer goed nu, dat zij gesteld waren op
Reinildeke omdat zij hun grote diensten bewees, en niet op Basielken omdat hij meer
last dan nut zou kunnen geven.
- Goa vroag 't an Mie-Threse, die hee ploatse mee de macht,1. gaf haar broeder nu
voor raad. En 't Beeldeken, voor wie ook geen andere keus meer openstond, besloot
nu met Basielken verderop te gaan, naar Sint-Maria Akspoele, waar de zuster woonde
van haar overleden man.
Zij keerde terug met Basielken in 't keukentje, weigerde

1.

In overvloed.
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opnieuw iets te gebruiken, ondanks al het aandringen van haar broer en schoonzuster,
die daardoor hun weigering poogden te vergoeden, en na een kort, haastig afscheid
met Reinildeke, die alweer druk omringd stond door klanten in het winkeltje,
vertrokken zij.
Na ruim een uur gaan onder de hete zon tussen de hoge korenvelden, dwars over een
golvende kouter1. zonder bomen, kwamen zij in 't fris-belommerd, schilderachtig
dorpje aan. Mie-Threses huisje stond daar heel aan de ingang, heel alleen aan de
bocht van de weg, laag en witgekalkt, met ouderwetse bloemen langs de gevel, met
groen-en-witte luiken en een schelrood pannendak, in de schaduw van vier prachtige
oude linden, rechts en links van het boogvormig deurtje. De ramen stonden wijd
open voor de warmte, en van op de weg ontwaarden moeder en Basielken Leontientje,
met rode wangetjes aan 't strijken bij een lange witte tafel, midden in een ruime kamer
die heel en al wit was van ophangend linnen, waarover 't zacht gewiegel van de
lindeblaadjes hier en daar groenachtige licht-en-schaduw-schimmen heen en weer
deed wemelen en spelen.
Leontientje keek juist op toen zij voorbij het open raam gingen, en met een
vreugdekreet liet zij haar strijkijzer los en kwam buiten gevlogen. Ook tante
Mie-Threse was daar dadelijk, met een grote ronde kop koffie uit het achterhuis
komend, en 't was een algemeen blij-verbaasd gejoel hen daar zo onverwachts te
zien. Basielken, nu veel minder bang en wantrouwig geworden, liet zich door 't
verrukt-glimlachend Leontientje mee naar buiten nemen onder de frisse linden, en
't Beeldeken nam haastig de gelegenheid te baat om ook aan haar tweede schoonzuster
de droevige gebeurtenis mee te delen.
- Mannevolk 'n kan ik hier in huis nie nemen, da es onmeugelijk, hij zoe al ons
was- en strijkgoed vuil moaken, antwoordde Mie-Threse met een trage
hoofdschudding en een gedecideerde blik van haar grote blauwe ogen, - moar 'k weet
toevallig van ne goeie post veur 'em. Boer Walle, veur

1.

Vlakte.
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wie da w' alles wasschen en strijken, zoekt ne koewachter. 't 'n Es nog gien tien
menuten geleen dat hij hier in huis was, en 't 'n zoe mij nie verwonderen as hij nog
hier achter in De Vos zat. Kom mee, we zillen seffens goan zien.
- Och Hiere da zijn dijngen! Moet-ie hij nou azue direct bij vrende meinschen
goan! zuchtte 't Beeldeken, met plotselinge tranen in de ogen.
- Wa moe-je d'r anders mee doen? antwoordde Mie-Threse. - 'k Hè veur ou gedoan
wa da 'k kon mee Leontientje te nemen, moar mannevolk 'n kan ik hier nie gebruiken,
zeg ik ou. Ala toe, hoast ou, kom mee langs achter, we zillen 'm meschien nog vinden.
En zij trok 't Beeldeken mee langs achter door het tuintje, waar een hekje was dat
op de binnenplaats van de herberg uitkwam, zonder dat Basielken, die met Leontientje
vóór het huisje liep, hun vluchtige aftocht bemerkte.
En evenals bij haar broeder begreep het Beeldeken zeer goed dat men hier
Leontientje wel graag wilde houden omdat er nut was uit te trekken, maar niet
Basielken, omdat die meer last dan voordeel zou geven.
- Hij es 'r nog, 'k huer 'em al, zei Mie-Threse wijl zij 't hekje openduwde. Zij
kwamen door een achterdeur en een smal gangetje in de gelagkamer, en dadelijk
ontwaarde 't Beeldeken een soort van reus, met blauwe kiel en lange zweep, staande
vóór de schenktafel, in lawaaiig-druk gesprek met een vrouw die hem van drank
bediende. Hij keerde zich om toen de twee vrouwen binnentraden en terstond kwam
hij glimlachend op hen af, een afdruppelend glas jenever in de hand, zo opgeblazen
rood en groot en dik en vet, met zijn uitpuilende waterige ogen en tabakssap-kwijlende
mond, dat het Beeldeken er haast terug van schrikte.
- Haha! Komt g'uek 'n dreupelke pakken? gilde hij Mie-Threse tegemoet. Woarmee mag ik ulder trekteren?
- 'k Kom ou ne koewachter brijngen! riep Mie-Threse schetterend-hard, als tegen
een dove.
- Wie dátte? da wijveken doar? proest-lachte de boer naar 't Beeldeken wijzend.
- Heure zeune!
- Wie, zegde? hervroeg de boer, zijn vette paarse hand als
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een trechter aan het oor.
- Heure zeune, zeg ik! gilde Mie-Threse.
- Ha!... es 't gienen dief? vroeg de boer eensklaps ernstig, met gewichtig gelaat.
- Zij-je nie wijs, dan? 't Es de jongen van mijn schuenzuster! riep Mie-Threse
verontwaardigd. En zij zei haastig aan 't ontstelde Beeldeken dat de vorige koewachter
voor diefstal weggezonden was.
- Hawèl 't es goed, hij 'n moe moar komen, besloot de boer.
- Wilt g'm zien, hij es hier? vroeg Mie-Threse.
't Beeldeken sloeg van schrik haar handen in elkaar, smeekzeggend dat de jongen
daar nog niets van afwist. Maar 't kon de boer volstrekt niet schelen: hij dronk zijn
borrel leeg en bestelde er een andere, schreeuwend dat de knaap de volgende ochtend
maar moest komen, en dat hij hem dan wel zou zien. En zij moesten tot zijn genoegen
ook een borreltje aanvaarden, anijs of munt, zoals zij verkozen, om op elkanders
gezondheid te drinken, gilde hij.
Toen liet hij ze vertrekken.
- O 'n zeg het 'm nog nie seffens, wacht nog 'n beetsen, 'k zal ik het 'em zeggen,
smeekte 't Beeldeken, terwijl zij door het tuintje weer naar huis gingen.
- Ha moar hij moet het tóch weten, meende Mie-Threse.
- Joa hij, zuchtte 't Beeldeken, - moar wacht toch nog 'n beetsen. Loat mij 't 'em
zeggen. Och Hiere, hij zal 'em duedschriemen as hij 't huert!
Zij kwamen weer in 't huisje, in 't vriendelijk licht van de zonnig groen-en-witte
kamer, waar de kinderen ook al weer terug waren, Loontientje eventjes iets afstrijkend,
Basielken opnieuw reeds gejaagd, met angstig-wantrouwende blikken naar de
openstaande deur van 't achterhuis. Hij kwam dadelijk op zijn moeder aangelopen
toen hij haar ontwaarde, en nam haar bij de hand.
Zij gingen zitten, en weer moesten zij koffie drinken, ofschoon 't Beeldeken
verzekerde dat zij die reeds bij haar broer hadden gebruikt. Een hoekje van de grote
tafel werd ervoor opgeruimd, en met hun vieren zaten zij weldra aan, rondom een
stapel dikke tarweboterhammen, ieder met een grote kop
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slappe koffie naast zich. Het Beeldeken at niets, zij kon niet, haar keel was als 't ware
toegeschroefd van droeve emotie. Maar Basielken, hongerig en moe, at nu met grote
graagte, zonder moeders hans los te laten. En wijl zij weldra over een en ander aan
't praten waren merkte 't Beeldeken plotseling dat Basielken op zijn stoel in slaap
gevallen was.
O! dat was een uitkomst! Zij deed een teken aan haar schoonzuster en fluisterde:
- Hij sloapt!... wilt g'em hier hauen tot morgen, ik zal wiggoan!
Mie-Threse had eerst een gebaar als om te weigeren.
- O, as 't ou blieft doe 't toch, smeek-zuchtte 't Beeldeken, - haudt 'm veur ienen
enkelen nacht en brijngt 'm morgen bij den boer. 't Es al wa da 'k van ou vroage!
Toen knikte Mie-Threse dat ze 't doen zou. Leontientje, die van het hele geval nog
niets begreep, zette grote, ernstige ogen van verwondering op.
Langzaam trok het Beeldeken haar hand terug. Maar hij ontwaakte half en hield
nog haar wijsvinger in zijn klein gesloten vuistje. Doodstil bleven zij alle drie, met
star op hem gevestigde ogen. Zijn hoofdje knikte zijlings naar de linkerschouder,
zijn mondje viel half open; hij was weer in slaap. In de verte kwam een kar
aangerateld. Wat jammer dat die kar juist nu moest komen en dat zij de ramen niet
dicht durfden doen, uit vrees van nog meer lawaai te maken. Maar de kar schokte
ratelend voorbij en Basielken werd niet wakker. Toen wrikkelde 't Beeldeken ook
zachtjes haar vinger los uit het vuistje, dat half open op zijn knie ter ruste zonk.
Zij stond op en schreed langzaam achteruit, de triestige blik op haar jongetje
gevestigd. Roerloos bleven Mie-Threse en Leontientje zitten.
- Tot loater, en schrijf mij al gauwe hoe dat alles afgeluepen es, fluisterde 't
Beeldeken, met een snik in de stem.
Mie-Threse knikte kalm van ja, maar Leontientje kreeg een vuurrode kleur, en
grote, dikke tranen kwamen in haar zonneblijde blauwe oogjes.
- Chu...tt! vermaande streng tante Mie-Threse. Met wilskracht hield Leontientje
zich in.
Het arme Beeldeken was aan de deur. Ook háár magere

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 4

843
wangen zagen vuurrood nu, en tranen glommen in haar triestig-doffe ogen. Zij zag
hem nog eventjes zitten, roerloos op zijn stoeltje scheefgezakt, met de groenachtige
licht- en schaduwtrillingen van de lindeblaren op zijn wangetjes, en 't kwam haar
eensklaps voor of hij daar dood zat, omringd van al dat reine wit als van een wijd
uitgespreid lijkkleed, dat hem straks geheel bedekken zou.
Zij beet tot bloedens toe op haar lippen en liep weg. Een laatste maal nog keek zij
naar binnen, van op de weg, door een der open ramen. Hij had zich niet verroed; hij
sliep zo kalm en rustig. Tante zat hem roerloos aan te kijken, de wijsvinger op de
gesloten mond, en Leontientjes lief gezichtje baadde in dikke, stille tranen. Zacht
speelden licht en schaduw als een wiegelend kantwerk door de groene blaadjes op
het blanke linnen.
Zij wenkte een vaarwel met de hand, en vluchtte...
't Was laat toen zij weer aan 't kasteel kwam. De hoge koepeltorens, de zware
kruinenmassa's van het park tekenden zich scherp en somber als tragische kimmen
op het nog oranjekleurig-glanzend westen af.
Waarheen nu? wat gedaan?
Haar eenzaam hutje boezemde haar nu een afschuw in. Zij trad er even binnen,
maar liep dadelijk weer buiten, als met geweld eruit verjaagd...
't Was nacht nu, heerlijk stil-serene en bespiegelende zomernacht. De puntige
sparretoppen roerloos hoog en zwart tegen het donkerblauw uitspansel tintelend van
sterren, de nachtegalen orgelend in de plechtige kruinen, de krekels dromerig lispelend
in 't gras, en laag op de gezichtseinder, over de verre wijdte van de donkere bossen,
een stille scheefhellende manesikkel, dofrood en nevelig glanzend, als een in warm
bloed gedrenkt zwaard.
O, waarheen! waarheen nu toch!
Doelloos dwaalde zij in de duisternis, doelloos slenterend kwam zij vóór de
achtergevel van 't kasteel, waar, onzichtbaar in de nacht, azalea's- en jasmijnenbosjes
balsemgeurden. Dáár stond ze vóór de vijand die haar alles had ontnomen, haar man,
haar kinderen, haar vroegere welstand. Dáár stond
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het machtig spook waar zij haar leven lang zo bang voor was, zwaar en bars onder
zijn torens en zijn koepels, en zij gelijk een nietige mier daaronder, machteloos in
haar lijden en haar haat.
O! wat voelde zij hem eensklaps groot en sterk, de haat, in haar klein, zwak,
onbeholpen lichaampje! Wat bruiste hij met wilde stormen van wraakgierigheid in
haar op, terwijl zij nu aan 't laatste zware offer dacht, terwijl zij dacht hoe alles nu
voor haar verloren was, omdat een man daar heerste, machtiger dan alle recht en
liefde, machtig als een tiran van onverbiddelijke onbarmhartigheid! Het snikte in
haar keel en machteloos balde zij haar zwakke vuistjes naar het reusachtig kasteel.
O! als ze maar kon! als ze maar kon! Want nu zij alles op de wereld had verloren,
was zij ook niet bang meer voor 't kasteel. Nu durfde zij minachtend-tartend het
kasteel aanstaren, nu durfde zij 't beledigen en uitdagen, zoals de keukenmeid, de
tafelknecht en de koetsier het durfden. Maar die waren sterk en zij was zwak. 't
Kasteel kon zonder hen niet leven, maar wel kon 't leven zonder haar. 't Kasteel
gedoogde al hun grillen, 't Kasteel werd klein en nederig voor hen. Maar voor haar
bleef het een reus; op haar, aan wie het geen behoefte had, zag het van uit de hoogte
neer, als op een mier.
En snikkend in haar onmacht droop zij af, eensklaps ellendig zwak weer, als lam
en uitgeput na de te sterke opbruising van woede, opnieuw geheel terneergedrukt en
overwonnen, traag-triestig struikelend naar haar doods-verlaten, eenzaam hutje aan
de rand van de bossen, dat zij nog als een grote mildheid van haar meester moest
beschouwen, en waar zij morgen weer, en gans alleen nu, de ruwe strijd om het
bestaan zou voortzetten...
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De eenzame
Povers huisje stond eenzaam op de grote heide...
Vier okergele, scheef-en-schots gezakte lemen muurtjes, vol barsten en builen,
een grauw, half ingevallen strodak, aan de westkant met een zware, donkere deken
van klimop begroeid, twee kleingeruite raampjes met verschoten, scheef-langende
blauwe luikjes, en een laag-gewelfd, vermolmd, bleekblauw deurtje, zo stond het,
in zijn stille, doodse eenzaamheid op de verlaten heide...
Zo klein en nietig onder het eindeloos breed en hoog gewelf van de hemelen, tegen
de verre donkere streep van aan de horizon golvende bossen... Zo
knellend-melancholisch-eenzaam onder de gure, grijze najaarsstormen, die in
klaaggeloei over de ganse wijdte van de hobbelige vlakte zweepten, zo eenzaam-rustig
en gemoedelijk, enkele malen, wanneer het heidekruid in verre roze-en-paarse tinten
bloeide, wanneer de zon, stralend in hoge, reine hemel, als met eigen louter
hemelsblauw het week, verschoten blauw van deurtje en van luikjes weer deed
opglanzen.
‘Pover’ noemden hem de enkele mensen die hem kenden of die van hem hadden
horen spreken. Zijn eigenlijke naam herinnerde zich niemand. Hij leefde moederziel
alleen dáár, drie uur van de naaste mensenwoning, vier van het naastgelegen kleine
dorp verwijderd. Men wist alleen maar dat hij er was komen wonen met zijn ouders,
in de reeds lang geleden tijd toen de grote bossen zich nog tot in de buurt van zijn
eenzaam strohutje uitstrekten. Als jachtbewaker van een rijke heer was zijn vader er
gekomen. Maar de heer was arm geworden, en vele bossen waren uitgerooid. Enkel
het huisje, dat voor niemand meer een waarde had, was blijven staan. Daar hadden
Povers vader en moeder tot hun dood gewoond, en na hun dood was hij er ook
gebleven, omdat hij nu eenmaal
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gewend was aan dat leven, omdat hij naar iets anders niet verlangde, omdat hij,
onwetend van alles wat er in de wijde wereld omging, zich geen ander leven meer
kon voorstellen. Hij bezat enkele kippen die hem eieren gaven, een zwijntje, dat hij
vetmestte, een hond, die hij voor zijn kruiwagen spande, een kat, die de muizen en
de ratten uit zijn huisje weerde. En hij had ook een sijsje, in een kooitje, dat vrolijk
zingen kon in 't zonnig ochtenduur, en ook een bosuil, vreemde stille gast, die ganse
dagen roerloos in een donker hok zat, en enkel met het schemeruur kwam opdagen,
stilnijdig met zijn grote, ronde katteogen op de vensterbank van 't kleingeruite raam
gezeten, waar Pover hem zijn voeder: kikkers, mussen, muizen in de klauwen stopte.
Verder was er niets van leven om hem heen. Op een door hem ontgonnen hoekje
heide plantte en zaaide hij aardappels, koren, groenten; uit de verre bossen haalde
hij takkebos voor brandstof. Zijn slaapplaats was een hoop met stro en dorre bladeren
tussen vier ruwe planken, zijn klederen hadden de kleur der aarde.
Hij was van middelmatige, ietwat gebogen gestalte, met opmerkelijk lange armen.
Zijn baard en haren waren ruig en grauwachtig, zijn magere konen hadden een
zonderlinge hoogroze kleur, en in zijn vreemd-lichtgrijze, rusteloze ogen lag een
uitdrukking van grote schuwheid en gejaagdheid.
Nooit, of bijna nooit kwam er een mens in zijn nabijheid. En áls er zich soms een
vertoonde, hield Pover zich liefst schuw-verborgen, alsof het hem iets vreemds en
onheilspellends was. Het spraakvermogen had hij nagenoeg verloren, en de namen
van zijn beesten uitte hij in korte klanken. Zijn hond heette Duc, zijn uil heette Koeb,
zijn poes heette Mie, zijn sijsje heette Fientje. En in zijn geest waren de gedachten
schaars en duister, altijd en onveranderlijk beperkt tot de beperkte horizon waarin
zijn eenzaam leven opgesloten was. Hij dacht aan zijn kippen en zijn zwijn, aan zijn
aardappels en aan zijn koren, aan zijn arbeid, aan zijn hond, aan zijn kat, aan zijn
uil. Op stille zomeravonden zat hij zijn pijp te roken, neergehurkt in het zand vóór
zijn deur, werktuiglijk-enroerloos starend, zonder gepeinzen. 's Winters zat hij starend
vóór zijn haardvuur, de ogen in de vlam, de handen op zijn
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knieën, het denkvermogen ingeslapen. Soms keek hij lange tijden naar de poes, die
rustig in elkaar gerold te spinnen lag, soms kwam hij in de schemering van 't venster
naast de bosuil zitten, om hem, in stil-starende roerloosheid, de kikkers en de vogeltjes
te zien verslinden.
Geld had hij niet, zag hij niet. Maar telkens als zijn zwijn was vetgemest, of als
hij te veel kippen had, wat om de vier of vijf maanden gebeurde, trok hij ermee naar
het ver afgelegen dorp, om er allerhande waren tegen in te ruilen.
Hij vreesde zeer die onvermijdelijke tochten. Want elke keer was het een
opschudding in het doorgaans zo rustig dorpje. Van zover de straatjeugd hem met
zijn trekkende hond en volgeladen kruiwagen zag komen, ging het gegil op: ‘Doar
es Pover! Doar es Pover!’ En in joelende, spottend-uitgelaten benden liepen zij met
hem mee, het geblaf van zijn hond, het geknor van zijn zwijn, het gekraai van zijn
hanen nabootsend, terwijl Pover rood van angst en schaamte, zich met schuwe,
schuinse blikken spoedde, en weldra hollend het wiel van zijn kruiwagen tegen de
staart van zijn jankende hond duwde, om zo gauw mogelijk, door de dubbele rij van
meehollende bengels en van spottend op hun drempels staande dorpelingen, aan het
huis van de spekslager en winkelier, als in een veilige haven, te zijn.
Daar was hij uit de wrede klauwen. Zijn zwijntje werd gewogen, de prijs
gedebatteerd, en voor de waarde ervan nam hij allerhande uit de winkel mee: eerst
een nieuw jong zwijntje, dat hij weer vet zou mesten, en verder spek en
kruidenierswaren, linnengoed en andere kleren, boter, meel, koffie, tabak, alles wat
hij voor lange, lange eenzaamheid weer nodig had. De mensen van het winkeltje
onthaalden hem daarenboven nog op een lekkere ‘spoelkom káffee’, met kaas en
tarweboterhammen, en vergezelden hem met hun ietwat spottende, maar toch
goedmoedige gelukwensen tot aan de deur. En telkens had daar weer dezelfde grap
plaats: telkens, als Pover de draagbomen van de kruiwagen optilde, en ‘hue!’ roepend
tégen zijn hond, sterk met het lichaam duwde om de wagen voort te krijgen, ging er
uit de groep van aan de overkant der straat geschaarde bengels een joelende
schaterlach op. Een van hen had bedrieglijk een baksteen tussen het
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wiel en de voorplank geduwd en de wagen kon niet voort. Suf glimlachend en onnozel
met het hoofd schuddend, als was hij telkens weer verrast door die telkens weer
herhaalde grap, liet Pover de draagbomen los, haalde met moeite de baksteen van
tussen het wiel en de voorplank, en reed dan eindelijk weg, al spoedig weer hollend
als bij zijn aankomst, onder het spotgejoel van de tot ver buiten 't dorp met hem
meehollende straatjeugd.
Zo leefde hij, in volkomen verlatenheid, de lange, onbewuste jaren van zijn kleurloos
leven, tot op die vreemde dag van stoornis, waarop het ver verwijderd leven van zijn
medemensen zelf naar hem toe scheen te komen.
Er waren daar plotseling mensen, op een ochtend, in de buurt van zijn armoedig
hutje, mensen die bedrijvig op de heide heen en weer liepen, met lange kettingen en
rood-en-wit geverfde stokken, die zij hier en daar in de grond duwden, en er dan met
gespannen aandacht van ver naar keken.
Pover, ontsteld en bang, hield zich schuil achter zijn kleingeruit raampje. Hij
begreep niets van wat er gebeurde, maar weldra zag hij een man, gekleed als een
heer, en gevolgd door een arbeider in de richting van zijn hutje komen, en 't ogenblik
daarna werd er op zijn gesloten deur geklopt.
- Is er iemand? hoorde hij buiten roepen.
Eerst hield Pover zich als dood en wou niet opendoen. Maar harder werd geklopt,
en bevend kwam hij eindelijk te voorschijn.
- Mijn vriend, sprak de heer zeer beleefd, - zoudt gij ons niet aan een paar lange
stokken kunnen helpen? Wij zijn bezig met de afmetingen op te nemen voor de
nieuwe spoorbaan, die hier langs moet komen.
- O! bah joa ik, meniere, antwoordde Pover, met zijn holhese stem, waarvan hij
zelf haast nooit de klank meer hoorde. En van achter zijn hutje haalde hij de gevraagde
stokken, en overhandigde die aan de arbeider.
- Merci, ge zijt wel bedankt, glimlachte de heer. - Wilt g'n sigaar roken?
- As 't ou blieft, meniere, heeste Pover.
De heer overhandigde hem enkele sigaren, en zei, met iets
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triomfants in de stem, als dacht hij Pover daarmee groot plezier te doen:
- Het zal hier niet lang meer zo eenzaam zijn, weet ge?
Pover, de bleke ogen schuw-verbouwereerd, gaf geen antwoord.
- 't Is voor de grote expressen dat wij hier die route komen leggen, voegde de heer
als toelichting bij zijn gezegde, met een schuinse blik op de zonderlinge man.
Maar Pover bleef halsstarrig sprakeloos, als was hij eensklaps stom geworden; en
na een ‘allo, de goendag, vanavond zullen wij u de stokken terugbrengen’, was de
heer met zijn arbeider weg.
Een spoorweg! dacht Pover. En hij werd bang voor die spoorweg, die daar nu zou
komen. Het stoorde diep zijn leven, het bracht er een omwenteling in, reeds vóór hij
er was. Veel liever had hij er daar geen zien komen. Hij, de doodeenzame, vreesde
het verkeer van mensen die altijd de spot met hem dreven. En toch, in hem ontwaakte
een nieuwsgierigheid, die allengs werd een groot en vaag verlangen. Eerst vluchtte
hij tot in de wijde verre bossen voor de indringing van al die onbekende lui, die nu
voortdurend kwamen. Maar trapsgewijs verminderde zijn schuwheid, tot hij weldra
soms naar de werken kwam kijken, en zelfs met die vreemde mensen, die hem toch
geen kwaad deden, enkele woorden wisselde.
- Hawel, Pover, schertsten zij, - da zal hier amezant goan worden, hé, veur ou, ne
kier dat de boane doar ligt? Dan zie je nie anders mier as luxetreins mee keunijngen
en prinsen en prinsessen hier veurbij zjoeven.
- En komt er uek 'n stoassie in de buurte? vroeg Pover.
- Wel nien 't: zij-je zot dan? Dat 'n es hier moar'n deursnee, om de wig van de
gruete treins wa te verkorten. Moar, weet-e watte, gekscheerden zij: - den trein zal
veur ouw kastiel uek wel ne kier stilhouen, moar ge moet 'm op tijd tieken doen mee
oue neusdoek.
- 'k 'n Hè nog noeit gienen trein gezien, antwoordde Pover. En peinzend keerde
hij terug naar de verre bossen.
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Hij zag weldra de treinen komen: gillende, puffende locomotiefjes met lange, lange
rijen open wagentjes, waarvan hopen zand, houten staven, stalen rails werden
afgeladen. Bang maakte 't hem niet; hij vond het alleen maar onbegrijpelijk,
wonderbaar. Het wonderbaarst van al dat die lange, zware gevaarten steeds zo trouw
langs die dunne richels leven lopen zonder er een enkele maal af te kegelen.
Hoe es 't toch meugelijk! dacht Pover. En dikwijls kwam hij kijken, elk ogenblik
verwachtend dat een onvermijdelijk ongeluk gebeuren zou.
Maar nooit gebeurde het. In regelrechte streep, borend door heide en door bossen,
strekte zich de lijn weldra van de ene einder tot de andere uit, en eindelijk werd zij
voor 't verkeer van de grote prachttreinen geopend.
Pover was daar, toen dit voor het eerst plaatsgreep.
Hij stond beneden de dam waarop de spoorweg was aangelegd, met enkele van
de arbeiders die 't grote werk voltooid hadden. Daar kwam hij aan, de eerste grote
trein. In de verre verte, op het uitpunt waar de rails schenen in elkaar te lopen, iets
als een klein zwart hijgend-krabbelend beestje, dat zich vreselijk scheen te haasten
om er gauw genoeg te komen, en, ogenziens vergrotend, als door zijn eigen woede
opgeblazen, weldra in duizelingwekkend snelle vaart kwam aanrennen. Het werd
een monster, vuurspuwend van onder, rookspuwend van boven, het stormde daverend
voorbij, in krijsgegil van stoom en raderen, als een reusachtige kanonskogel de
schuiflende, van opgezweept stof en halmen dwarrelende lucht doorborend...
Pover slaakte een gil en zakte sidderend door zijn knieën. Hij sloeg van schrik de
beide handen uit, alsof hij dodelijk getroffen was, en stortte neer, als weggemaaid,
ten gronde.
De werklui van de spoor, die de voorbijtocht van de eerste trein met wild gejuich
en armgezwaai begroet hadden, lachten de arme Pover heftig uit.
- Zij-je nog heel? Leefde nog? schimpten zij.
Beschaamd en sprakeloos stond Pover op, en trok met waggelende schreden naar
zijn hutje.
Nu waren zij weer allen weg, die daar maanden lang in de
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nabijheid geleefd en gewerkt hadden. Nu was Pover weer alleen in zijn volkomen
eenzaamheid, die enkel nog gestoord werd door het dagelijks voorbijruisen van de
grote wereldtreinen. Viermaal per dag stormden zij er voorbij, een 's ochtends en een
's avonds, in ieder van de twee richtingen. En Pover, die weldra zijn eerste angst
teboven was, kwam er geregeld nu naar kijken. De schrik was weg, maar de emotie
bleef, ontzettend. Hij kon niet op de heide of in zijn eenzaam hutje blijven op de uren
dat het grote monster daar voorbij zou snorren. Hij klom op de dam, staarde de verte
in, legde zich plat ten gronde, het oor tegen de rails. En hij hoorde ze zingen, de rails.
Zij zongen voor hem vreemde wonderen van onbekende dingen. Zij zongen van een
ganse wereld, die hem onbekend was, van een grote, eindeloos uitgestrekte wereld,
waar hij nog nooit de voet in had gezet, waar hij hem nooit in zetten zou. Aldoor,
aldoor lagen zij eindeloos stil en klagend-zacht te zingen, maar als de grote trein zou
komen zongen zij schriller en harder, als uit de zachtheid van hun lange dromen
opgeschrikt. Zij sidderden weldra, en gilden, als werden zij gefolterd, als werden zij
verwoed, wraakzuchtig. Dáár was de trein. Ginds aan de verre, verre horizont
vertoonde zich zijn donkere stip. En telkens weer was 't, als de eerste keer, een klein,
zwart, overhaastig-krabbelend en hijgend beestje, dat door zijn eigen woede tot een
reuzen-monster scheen te zwellen, dat vlam en rook uitspuwde, dat donderend als
een kogel door de van elkaar gescheurde lucht floot, en in een furie van
metaal-en-stoom-gegil verdween. Pover, een tiental schreden in de heide
achteruitgedeinsd, keek, in roerloze emotie, naar het schouws el. En, als in een
weerlicht, zag hij iets van 't leven van trein: de open vuurmond van het monster, die
werd volgestopt met steenkool, de machinist, die met gespannen aandacht door zijn
raampje naar de einder keek, als door een reusachtige bril, en, in de lange prachtige
luxewagens, gebaren en houdingen van mensen-silhouetten: heren die rookten,
achterover op de rode kussens uitgestrekt, heren en dames vóór de raampjes aan
tafel: de heer rood en dik, met etende mond, de dame fijn en elegant, in lichte blouse
en donkere hoed, glimlachend voorovergeheld naar de heer.
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Dat was het grote leven waar de rails van zongen, het vreemd-wonderbaar leven
waar hij niets van kende, waar hij alleen van kende die weerlichtstraal van
snel-voorbijvliegende silhouetten, die hij maar nooit van dichterbij zou mogen zien.
O! hoe graag had hij ze nu eens goed willen zien! Hoe graag had hij hem willen stil
zien houden, die prachtige, steeds woest voorbijsnorrende trein, al was 't ook maar
een enkele maal, om iets van al dat wonderbare, onbekende leven te vernemen, hij
die nu plotseling begreep dat hij nog niets wist van de wereld, hij die daar heel zijn
leven in de dodendste verlatenheid gesleten had, die nooit een mooie vrouw gekend
had, die nooit een grote stad gezien had, die nooit van een lekkere maaltijd had
geproefd.
Het werd in hem een soort van heimwee, van ziekelijk, obsederend verlangen. Hij
stond daar elke ochtend, elke avond, met grote ogen van emotie en verlangen, als
een bedelaar. Het personeel van de treinen, dat hem weldra kende, dacht dat hij dat
werkelijk was, een bedelaar, daar altijd op diezelfde plek, in de buurt van het armzalig
hutje, en soms werd hem in 't voorbijsnorren iets toegeworpen, een brood, een fles
bier, een of ander overschot van uit de restauratiewagen. En altijd, altijd stond hij
daar, in daglicht of bij duisternis, met zijn zo vreemd, van allen onbekend verlangen,
zijn heimweeïg verlangen naar die prachtige grote treinen, naar die wilde, meeslepende
stroom van het onbekende, voor het eerst aan hem zich openbarend, grote leven.
Zo stond hij daar ook weer op een novemberavond, wachtend op de dam, 't gezicht
gekeerd naar de verre lichtjes-flikkering in 't zuiden, vanwaar de trein nu komen
moest. De nacht was kil en helder, flonkerend van sterren, met laag aan de
gezichtseinder een fijne sikkel maan, scheef-hellend in zacht-dromerig-glanzen over
de verre zwarte kruinen van de bossen. Er was een kalm-harmonieuze stemming in
de nacht. Het donkere van 't uitspansel versmolt zich in de donkerstreep van de
wouden, de verre lichtjes van de spoorbaan mengden hun zachte tinteling in 't zacht
geflonker van de manesikkel en de sterren.
Pover hurkte neer, drukte zijn oor tegen de rails. Zacht-me-
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lancholisch zongen zij hun geheimzinnig lied. En 't was of deze kalme harmonie niet
meer gestoord zou worden, en of de trein, die blijkbaar reeds vertraging had, nu
helemaal niet meer zou komen.
En Pover, die anders nooit van uur noch tijd wist, dacht nu: wat is hij laat,
vanavond? En in hem kwam iets van angst en droefheid, als een vaag voorgevoel
van ramp. Maar heel, heel in de verte begon een der tintelende lichtjes als 't ware
naar hem te knipogen, en de eensklaps schriller zingende rails schenen aan zijn oor
te roepen: ‘jawel, ik kom, ik kom’... Het was de trein. In de uisternis kon Poverr het
zwart, hijgend beestje niet ontwaren, maar in de trillende flikkering van het, als door
een storm gezweepte, bliksemsnel vergrotend licht, kreeg hij dadelijk de indruk dat
de trein met een ongewone, schrikwekkende snelheid aangevlogen kwam. De
sidderende rails gierden letterlijk onder het naderend morren van de wielen, de grond
dreunde, het licht werd als een sprankelende brandtoorts, als een laaiende vuurbaak,
met rechts en links uitslaande stoom- en vlammenflarden, en plotseling was 't als
een nachtmerrie-verschijning in een aardbeving: een rood-en-zwarte, donderend
neerploffende massa, een plettering van metaal, een splintering van hout, een brijzelen
van glas, en dwars door alles heen het doodsgegil van mensenstemmen...
Als een gek was Pover brullend op de heide weggehold, als een gek kwam hij
terug, de vuisten op zijn slapen, de ogen uitgepuild, schreeuwend, huilend, snikkend
in het oorverscheurend fluiten van de locomotief, die daar, tot halve hoogte in de
grond geboord, onder de wrakken van de wagens, als een enorm, ter dood gewond
beest te blazen en te brullen lag. Hij werd omvergeworpen, onder de voeten getrapt,
hij sprong weer op en viel weer in elkaar, badend in lauw kleverig vocht, gewond
door scherpe splinters, stikkend in rook en vlammen-walmen, gillend in 't gegil van
de vluchtenden, gillend in 't gereutel van gekwetsten en van stervenden, gillend in 't
aanhoudend, afschuwelijk, oorverscheurend gillen van de locomotief.
Toen vluchtte hij, als in stormloop, naar zijn huisje.
- Nou hè 'k het gezien! Nou hè 'k het gezien! gilde hij. En in
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zijn hutje zag hij 't weer, zag hij de kermende slachtoffers, die men daar reeds binnen
had gedragen: de mannen en de vrouwen, plat ten gronde, op dekens en op kussens
uitgestrekt, allen zo rijk gekleed, met zijde en juwelen, maar 't lichaam van elkaar
getrokken, met bloedende stompen van armen en benen, met brekende ogen in grauwe
gezichten, met wringende handen en smekende lippen om genade en verlossing door
de dood.
Een vale gloed sloeg door de kleine raampjes op dat gruwelijk schouwspel, en in
de schrikwekkende warboel van de ramp zag Pover de verongelukte trein nu branden.
De rode vlammen sloegen uit de zwarte puinhoop als een hel ten hemel, in het nog
steeds aanhoudend gillen van de stervenden, in het nog steeds aanhoudend brullen
van de stoomfluit der locomotief, als van een stervend beest, dat tot het laatst gefolterd
wordt.
- Ho! ho!... ho! ho! nou hè 'k het gezien! Nou hè 'k het gezien!... En snikkend
holde Pover uit zijn huisje, in dwarse vlucht over de heide, door het afschuwelijk
gedruis van de ramp achtervolgd, naar de verre zwarte bossen.
Hij viel er snikkend neer op mos en droge blaren; hij stond weer op en holde
verder, dieper in de diepte van de bossen, tot aan een soort van kuil begroeid met
wilde ranken, laatste overblijfsel van een vervallen boswachtershuisje, waar hij niets
van 't afschuwelijk gedruis meer hoorde. Daar kroop hij in weg, als een doodgejaagd
beest in zijn laatste schuilplaats. De ganse nacht bleef hij er zitten, stom-roerloos
sidderend in elkaar gedrongen, met klapperende tanden en van schrik wijd uitgezette,
strak starende ogen.
Met 't eerste ochtendlicht kwam hij er uit gekropen en plukte rijpe braambessen,
die hij, flauw van de honger, opat. Toen trok hij takken van de bomen, en bouwde
er een soort van dak mee op, boven de kuil, op de bodem waarvan hij een bed van
droge bladeren strooide.
De ganse dag dwaalde hij, als verloren, in de bossen rond, aldoor met braambessen
zijn honger stillend. Eerst laat na zonsondergang keerde hij naar zijn huisje terug.
Zijn knieën knikten en hij struikelde over de hobbelige heide, elk ogenblik
stilhoudend om peilend in de duisternis te kijken
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en te luisteren, elk ogenblik bereid om bij het minste alarm weer weg te vluchten.
Maar niets gebeurde nu. Alles bleef stil, doodstil. En in de nu zeer donkere nacht
stond hij aan zijn hutje vóór hij 't zich bewust werd.
Zijn hart bonsde van schrik en gruwel, toen hij het zo plotseling in zijn sombere
silhouet vóór zich zag verrijzen, en met schorre stem stootte hij vreemde woorden
uit:
- Wie es er doar? Es er doar iemand?
Een luguber gehuil van zijn hond klonk hem als antwoord tegen.
- Duc! woar zij-je? riep hij. En hij ging achter het huisje, waar de hond nog aan
zijn hok gebonden lag. In 't hok daarnaast hoorde hij 't zwijntje knorren.
Hij maakte Duc los en dadelijk liep de hond door de openstaande achterdeur in
huis.
Sidderend bleef Pover op de drempel staan. Hij hoorde de hond snuffelend
rondlopen. Hij hield een lucifertje in de hand, klaar om het aan te strijken, maar
durfde niet, uit angst voor 't schouwspel dat hem daar wellicht zou treffen.
- Es er doar nog iemand? schor-trilde eindelijk zijn stem. En daar alles doodse
stilte bleef, streek hij het lucifertje aan en waagde een stap naar binnen.
Niets meer,... niemand,... de doodse, zwarte stilte van een graf.
Het olielampje stond in zijn bereik; hij stak het bevend aan. Het zwak, vaalgele
schijnsel danste weerkaatsend, met grauwe schaduwschimmen, op de naakte muren
van het akelig krot. Het bruingerookte Christusbeeldje, boven op de schoorsteenmantel
van de haard, scheen als in foltering zijn kronkelende benen door elkaar te wringen.
Hij boog het lichtje naar de grond. Daar waren, op de lemen vloer, grote, donkere,
kleverige vlekken: wijd uitgebreide bloedvlekken; en midden in een van die vlekken
zat zijn zwarte poes rustig aan de grond te likken. Hij huiverde en 't lampje trilde in
zijn hand. Hij keerde 't naar de haard, naar de grauwe wanden, naar de zwartgerookte
zolderbalken. Niets meer; niets; alles weg... Hij keek naar 't kooitje. Het sijsje sliep,
in een balletje gerold op zijn stokje, het kopje omgekeerd, het bekje in de
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veren. Hij keek onder de tafel, waar de hond aan 't grabbelen was, en waar hij
plotseling een soort geblaas hoorde. En dáár, tegen de verste poot teruggedrongen,
zag hij Koeb, de bosuil, zitten, de ogen zwart van woede, de beide klauwen in een
bloedige lap gehaakt.
- Hier, Duc! riep hij, de hond bij zijn staart terugtrekkend. Maar met een schorre
angstkreet sprong hij zelf opzij: het was een bloedende lap mensenvlees die Koeb
tussen zijn klauwen hield.
- Kom, riep Pover tot zijn hond. Hij nam hem mee naar buiten en spande hem aan,
vóór zijn kruiwagen. Het ene stuk na 't andere laadde hij zijn schamel huisraad op,
en weg ermee naar de verlaten kuil in de donkere diepte van de bossen.
De ganse nacht reed hij zo heen en weer, en vóór de ochtend kriekte was het hutje
leeg. Het laatst verhuisde hij zijn beesten: het zwijntje in een houten kist met gaten,
de kippen in een korf, het sijsje in zijn kooi, de poes in een zak, en de uil in een oude,
half opgeroeste, met proppen stro van onder en van boven dichtgestopte kachelpijp.
Toen de dageraad met paarlemoer de topjes van het roze heidekruid bedauwde,
had hij, zonder een blik nog op de plaats van de schrikkelijke ramp, zijn hutje voor
altijd verlaten.
O! nu wist hij! Nu had hij gezien! Nu had hij 't voor altijd gezien, het mensenleven
van de grote wereld!
En ginds, heel ver nu van alles af, in 't diepste van de zwarte bossen teruggeweken
en verscholen voor de komst van de mensen, werd hij opnieuw de stugge,
dood-verlaten Eenzame van vroeger.
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Gruetmoeder Renske
Het kleindochtertje wachtte, zenuwachtig van ingehouden emotie, tot de oude
grootmoeder, die klaar was met haar avondmaal, ook haar gebed gepreveld, en met
haar gele-gerimpelde, bevende hand een kruis geslagen had. Toen zei ze 't plotseling,
in één adem:
- Gruetmoeder Renske,1. ik hè nou geld genoeg, zulle. Mag 'k ze nou zondag noar
Boavel goan kuepen?
Het oudje, dat met moeite opstond om naar haar spinnewiel terug te gaan, zonk
van ontzetting weer op haar stoel, met ogen van angst op het jonge meisje.
- Ha moar Hiere Godheid toch! zit da nou nóg in ou huefd! riep ze wanhopig uit.
- Ha moar bah joa 't, gruetmoeder Renske, antwoordde Emeranske, met vurige
wangen en tranen in de ogen, - 'k zoe-ik toch geiren liere kliere moaken om 'n beetse
mier te verdienen, en 'k en kan-ik da toch nie doen as-ik gien noaimachien 'n hè!
Gruetmoeder Renske schudde 't hoofd en stond gebogen op.
- Och Hiere! och Hiére! zijn da dijngen! jammerde zij. - Moet die uitvindijnge
van den duvel hier nou uek nog in mijn huis komen!
- Ha moar, gruetmoeder Renske, dat 'n es gien uitvindijnge van den duvel, sprak
verzoenend 't jonge meisje. - Da es 'n hiele schuene uitvindijnge en al de
kliermoaksters wirken doar tegenwoordig mee.
Zuchtend en pruttelend, de rug gekromd en de hand geleund op haar stokje, ging
gruetmoeder Renske naar haar spinnewiel terug. Zij was nog van de oude, oude tijd
en was het steeds gebleven. Zij kende noch begreep iets van al die nieuwe
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uitvindingen. Zij was er bang voor en zij had er een geweldige hekel aan. Zij was
geen tienmaal in haar leven naar de stad geweest en had nog nooit op een trein
gezeten. Een naaimachine kende zij helemaal niet. Zij had er nooit een gezien. Maar
zij dacht, dat het ook zo iets was gelijk die trein, de eerste, die door 't land reed, en
waar zij, nu wel meer dan zestig jaar geleden, met honderden en honderden uit 't
dorp, naar was gaan kijken. ‘'t Es de zwarten duvel!’ hadden de mensen toen geroepen,
en met schrik waren zij er van weggehold... Kleren maken met een naaimachine!
Ach! in haar tijd maakten de mensen zelf hun kleren, of als ze 't niet konden, dan
lieten zij 'n kleermaakster aan huis komen, die ze daar maakte waar z'er bij waren,
zonder vreemd geknutsel noch bedrog, louter met de handen...
- Hawèl es 't goed, gruetmoeder Renske? Mag 'k ze nou zondag goan kuepen?
vroeg nogmaals het meisje, bevend en bedeesd.
- Ha, 'k en kan-ik doar nie aan doen as ge gij da van ou eigen geld betoalt, moar
't en es het toch mijn goeste1. niet, klaagde 't oudje met een diepe zucht.
Zij was weer bij haar spinrad gaan zitten, had het smeulend oliepitje aangestoken,
en spon... Het houten rad snorde, haar oude, gerimpelde, knokkelige vingers haspelden
nog met verbazende bedrevenheid het spinrokken af. En haar getaand, onder een
witte vleugelkap met breed bruin lint bijna geheel verborgen hoofd, was ook als een
spinrokken, waarvan zij spookachtig de onzichtbare draadjes afspon, aldoor,
halsstarrig, zonder eind... Haar hele leven lang had ze gesponnen. Haar spinnewiel,
voor haar gemaakt toen ze zestien jaar oud was, was met haar oud, en ruig, en
versleten geworden. Zij had er gesponnen, dáár, bij dat kleingeruit, groenachtig
raampje, als jeugdig, mooi, blond meisje, met frisse wangen en schitterende ogen,
denkend aan de minnaar, die haar 's zondags naar de dorpskermissen vergezelde. Zij
had er gesponnen als stoere, kloeke huisvrouw, met een drukke, lawaaiige schaar
kinderen om haar heen. Zij had er gesponnen,
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oud en eenzaam, nadat allen, die zij had opgevoed en grootgebracht, vertrokken of
gestorven waren... En nu spon zij er haar laatste dagen, bij dat laatste kleindochtertje,
dat haar naam droeg, en mooi en blond was, zoals zijzelf vroeger was geweest... Haar
arbeid, eertijds goed betaald, bracht nu haast niets meer op; en zij hoefde ook niet
meer te werken, want zij had genoeg gespaard om haar laatste dagen rustig, zonder
geldzorgen te kunnen slijten... maar toch bleef zij doorspinnen, uit ingewortelde
gewoonte, omdat zij het niet laten kon noch wilde, omdat zij somtijds dacht, dat ze
zou sterven de dag waarop zij niet meer spon...
Nu was de naaimachine toch gekomen: een pracht- en pronkstuk, glanzend gepolijst,
zacht-raderend en gonzend, een genot om aan te zien en ermee te werken.
De buren kwamen kijken, in verrukte, haast jaloerse bewondering. En zij vroegen
aan gruetmoeder Renske of zij niet trots en gelukkig was zulk een prachtstuk in haar
huis te hebben.
Maar neen, gruetmoeder Renske was er in 't geheel niet trots en gelukkig om.
Gruetmoeder Renske was bang voor dat onbekend en ingewikkeld ding, dat, staande
op kromme, dunne poten, niet met de handen, maar, haast onzichtbaar, met de voeten
in beweging werd gebracht. Wel leek het niet helemaal op ‘den zwarten duvel’, op
die schrikwekkende trein, die zij, meer dan zestig jaar geleden, voor het eerst door
't land had zien rijden; maar zij vertrouwde 't toch niet, zij begreep het niet; zij was
er bang, bang voor.
- Ge moet dat dijnk op slot doen; 'k ben d'r schouw van! herhaalde zij telkens
wanneer haar kleindochtertje even voor een boodschap, of 's zondags om naar 't dorp
te gaan het huis moest verlaten...
En in het eenzaam, ouderwets huisje met zijn laaggebalkte, zwartgerookte
zoldering, met zijn groenachtige, kleingeruite, in lood gevatte vensterraampjes en
zijn ouderwetse tinnen borden op de schoorsteenmantel en de kast, zo zaten zij elk
op zichzelf te werken, gelijk de oude en de nieuwe tijd: het blonde meisje bij 't zacht
gonzen van haar glimmend-nieuwe naaimachine, de oude, geel-gerimpelde en
getaande
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grootmoeder bij het antieke gonzen van haar spinrad... Zij konden elkaar niet zien,
zij keerden de rug naar elkaar, ieder zittend vlak naast een der groenachtige raampjes,
die uitzicht hadden op het groene boomgaardje met al zijn oude, ruige, knoestige
fruitbomen...
Het meisje, in toenemende verrukking over haar heerlijke machine, dacht in
zichzelf: ‘Gruetmoeder Renske zal d'r zich op den duur wel mee verzoenen,’ en af
en toe liet zij aan 't oudje 't mooie werk zien dat zij ermee vervaardigde:
- Kijk 'ne kier noar die hemden, gruetmoeder Renske! 'k Kan d'r azue tiene per
dag mee moaken!
Gruetmoeder Renske keek dan wel eventjes op, maar antwoordde niettemin met
een afkeurende hoofdschudding:
- In mijnen tijd en hân de meinschen zueveel hemden nie nuedig...
En tóch zou gruetmoeder Renske zich ermee verzoenen!... Dat zag, dat voelde 't
meisje instinctmatig... Het kwam haar voor of 't oudje nu soms af en toe naar de
machine omkeek, of zij het heimelijk verlangen had er iets meer van te weten.
Eens, nadat zij even buiten was gegaan, vond zij, weer binnenkomend, haar
grootmoeder vóór de machine staan, blijkbaar in diepe aandacht het wonderlijk
werktuig opnemend.
- Wil 'k ou nou 'ne kier loate zien hoe dat 't wirkt, gruetmoeder Renske? vroeg
terstond het meisje, gretig de gelegenheid te baat nemend.
Maar 't oudje schrikte hevig op en kreeg een kleur over haar grauwe wangen,
terwijl ze kregel stotterde en bromde:
- Nie, nie, 'k zocht noar de schoare. Woarom doeë gij toch altijd die schoare wig?
En 'k hè ou al mier gezeid da ge da dijnk onder zijn kasse moet sluiten as g' uit 't huis
goat. 'k Ben d'r schouw van.
- Ha moar, gruetmoeder Renske, de schoare ligt op ou spinnewiel! antwoordde
Emeranske, die moeite had om niet te lachen.
De winter naderde, de dagen werden kort. Weldra kon Emeranske na vier uur bij 't
grijze daglicht niet meer werken; en bij 't ellendig olielampje van gruetmoeder Renske
bedierf zij haar ogen.
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- Gruetmoeder Renske, 'k zoe toch wel moeten 'ne kijnkee1. hên om d'r 's oavonds
bij te wirken, sprak zij.
Gruetmoeder Renske, die al meer dan zeventig jaar lang met haar sterke ogen bij
't smeulend schijnsel van hetzelfde oliepitje spon, schrikte van die woorden op.
- Watte?... siester2. in ons huis! Wilt g' ons meschien levende zien verbranden?
overdreef zij.
- Ha moar, gruetmoeder Renske, 'n zegt da toch niet, al de meinschen branden
tegenwoordig siester, drong het meisje verdrietig aan.
- Ge moe 't weten! ge moe 't weten, moar ik 'n geef 'r giene cens veuren uit!
- G'n moet er gij giene cens veuren uitgeven, 'k zal ik het van mijn eigen geld
kuepen.
En er kwam ook een mooie, koperen, helder licht gevende petroleumlamp in het
ouderwets huisje.
- Hawèl, es da nou toch gien schuene lucht?3. juichte het verrukte meisje toen de
lamp voor het eerst brandde.
- Schuene dijngen 'n duren dikkels nie lang, sprak de oude haar kleindochtertje
vreugdestorend tegen.
En in de lange winteravonden zaten zij zwijgend te werken: het jonge meisje bij
de heldere petroleumlamp, gruetmoeder Renske bij het ouderwets, armzalig oliepitje.
Was het de hoge ouderdom,... of de afleidende invloed van die nieuwe, onbekende
dingen om haar heen? toch kwam het Emeranske voor of gruetmoeder Renske niet
zo aanhoudend en zo vlijtig meer als vroeger werkte. Het spinrad snorde soms stiller
en langzamer, als moe, als overweldigd door het overijlend getik en gegons van de
glinsterende naaimachine. Vooral 's avonds scheen het zwaar en moeilijk te gaan;
en hoe dicht ook gruetmoeder Renske 't smeulend oliepitje bij het grijsgele spinrokken
schoof, toch was het nu 't helder schijnsel van de petroleumlamp dat haar werk
verlichtte, dat haar stoorde en tevens aantrok, dat haar af en toe, ondanks haar taaie
wil, in onweerstaanbare obsessie, het zenuwachtig
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schuddend hoofd naar 't heerlijk licht als naar een zonnestraal deed omwenden.
Emeranske, die de vermoeide kwelling van haar grootmoeder wel opmerkte, zei
haar:
- Ha moar, gruetmoeder Renske, 'k 'n zoe nóu toch nie mier wille spinnen, as 'k
in ou ploatse woare. Leef nou liever wat op ou gemak, 'k zal ik veur ou wel wirken.
Maar dáár wilde 't koppig oudje niet van horen. Dadelijk ging het spinnewiel weer
voor een tijdje zo vlug als vroeger, terwijl zij met een energieke hoofdschudding
antwoordde:
- Ik nie mier spinnen! Nie, nie, kind, kind, dát 'n kan nie zijn! 'k Zoe duedgoan as
'k nie mier 'n spon.
Emeranske had een beminde. Elke zondag, na de vesper, ontmoette zij hem bij 't
uitgaan van de kerk. Het was een aardige jongen, ook kleermaker van bedrijf, en die
met haar zou trouwen, later, als gruetmoeder Renske dood was. Gruetmoeder Renske
wist van die vrijage en keurde ze goed, doch had liever dat de minnaar niet aan huis
kwam.
't Was Kerstdag. Wijd over de kille wintervelden, triestig grauw of dofgroen onder
de eentonig-grijze, nevelige hemel galmde, melancholisch-echoënd, het geluid van
de klokken. Emeranske, om halftwee vertrokken, had beloofd als naar gewoonte met
de invallende avond thuis te zijn.
Zij kwam met haar minnaar in de schemering terug langs de eenzame wegen, en
bij het hek van 't boomgaardje, waar hij haar doorgaans verliet, namen zij afscheid
tot de volgende zondag, toen Emeranske, even naar het huisje kijkend, met verbazing
uitriep:
- Hè!... kijk ne kier!... mijne kijnkee brandt!... Zoed' er meschien iemand gekomen
zijn, of es da gruetmoeder Renske die hem zelf aangesteken hee!...
Een heldere lichtstraal, inderdaad, schitterde door de groenachtige ruitjes. En
iemand zat daarbinnen naast het raampje, vlak bij de naaimachine.
- Woarachtig!... wilde nou 'ne kier wa weten!... riep Emeranske, die een stap opzij
was gegaan om beter te zien. - Gruetmoeder Renske hee zelve mijne kijnkee
aangesteken en ze zit aan mijn noaimachine te wirken! Hè 'k ze dan were
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vergeten op slot te doen? Joa 'k, woarachtig!... 'k hè vergeten mijne sleuter af te
trekken! As ze ze nou moar nie vermuest1. 'n hee!
- Ha! da es de moeite weird! lachte haar minnaar, die op zijn beurt een stap verder
ging om te zien.
- 'k Ben toch verlegen da z'r aan gemuest zal hên, 'k goa direct binnen! sprak 't
meisje bezorgd.
Zij namen haastig afscheid, met een korte omarming en een: - Zue tot zondag,
Jules! Zue tot zondag, Emeranske!
- Ha! dát doe mij plezier, gruetmoeder Renske! riep het meisje, ietwat gejaagd
binnenkomend. - Hawèl, es da nie giestig2. om doarmee te wirken!
Gruetmoeder Renske, het hoofd diep voorover gebogen, als zocht zij met
inspanning 't gaatje van de naald, gaf geen antwoord, maakte geen beweging.
- Moar, gruetmoeder Renske toch! riep het meisje, ten hoogste verbaasd door dat
onverwacht schouwspel... Maar plotseling, door een onheilspellend voorgevoel
getroffen, snelde zij naar 't oudje toe, en greep haar bij de hand.
Met een scherpe kreet vloog zij weer achteruit, vloog zij het huis uit, gilde naar
Jules,... Jules!... Jules!... met wild-angstige, overschrille stem.
Hij was nog niet ver, hij kwam ontsteld teruggehold, liep met haar binnenshuis,
snelde op zijn beurt naar 't oudje toe... Gruetmoeder Renske was een lijk... Zij was
daar plotseling gestorven, zittend vóór de naaimachine, met de hand aan de naald en
de voeten op de trappers, plotseling gestorven bij die vreemde, onbegrijpelijke dingen
van het nieuwe leven, op het uiterst ogenblik van willen-weten, waartoe een almachtig
nieuwsgierigheidsgevoel, gemengd met angst, haar van lieverlede onweerstaanbaar
had gedreven.
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Op het kleine gehucht
Dit was het einde, de scheiding, de scheuring van elkaar, na al die lange jaren van
gezamenlijk bestaan...
Het was de dood,... hij zag, hij voelde 't plotseling, met overweldigende zekerheid!
Het kwam ineens tot hem als een verpletterende openbaring, en met gebukt hoofd
liep hij naar buiten, opdat zij hem vanuit haar bed niet zou zien snikken.
Iets zei het hem waartegen hij niet redeneren kon, iets, hij wist niet wat, dat hij
niet kon begrijpen noch ontleden, maar dat almachtig en vernietigend zijn
onverbiddelijke wreedheid deed gevoelen.
Het hing onzichtbaar in de grauw-mistige avondlucht om hun armoedig hutje, het
galmde dof als zware zuchten, gelijk met de melancholische cadans van een dorsvlegel
in de schuur van de nabijgelegen grote hoeve, het struikelde mee met de hinkende
klompstap van een laat huiswaarts kerende sjouwer, over de hobbelige straatweg van
het zo aangrijpend triestig-stille, ver van alles afgezonderd klein gehucht.
Binnenshuis, achter de gesloten kleine luiken, die door hun reten pijltjes licht naar
buiten schoten, hoorde hij de vrouwen uit de buurt gebeden prevelen; buiten in de
mist, die aanhoudend als het ware stille tranen regende, ontwaarde hij, in vage
schemervormen, de slanke stammen en de sombere kruinenmassa's van de hoge
bomen, en alles om hen heen, daarbinnen of daarbuiten, murmelde van dood en
nooit-meer-weerzien.
Hij huiverde en snikte, en tranen rolden overvloedig uit zijn ogen. En heel 't
verleden zag hij weer terug, met al zijn zware strijd om het bestaan, verzacht door
al hun wederzijdse, grote broer-en-zusterliefde.
Achtentwintig was hij, toen hij, na de dood van hun oude
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moeder, zijn zuster Kletsje1. voor het eerst verliet, om verre weg zijn brood te gaan
verdienen. Op hun armzalig gehucht, of in hun klein dorpje, was het geen bestaan
voor hem. Jarenlang was hij er tegen zijn zin gebleven omdat moeder het zo naar
vond hem te zien vertrekken, jarenlang had hij er voor een hongerloon: acht stuivers
per dag in de winter, één frank in de zomer, gesjouwd en gebeuld, dáár op die grote,
sombere hoeve van boer Lemmens, waar hij nu de doffe, triestige cadans van de
dorsvlegel hoorde vallen, maar na moeders dood was hij al heel spoedig weggegaan
om voor zichzelf en voor zijn zuster toch iets meer dan het hoogst nodige te verdienen.
Zij was tien jaar ouder dan hij, en steeds had hij tegen haar opgezien als tegen zijn
meerdere en zijn wijzere. Wat zij wilde en besloot gebeurde. Zij had hem gezegd:
‘Geen van ons mag trouwen. Wij moeten gezamenlijk werken en sparen terwijl wij
er de kracht toe hebben, om later van een onbezorgde oude dag te genieten. Ga gij
werken daar waar er meer geld te verdienen is, ik zal hier in ons huisje blijven, en
ook werken en sparen, en zorgen voor ons beiden.’
En lange, lange jaren achtereen was hij gegaan, steeds ver van haar weg en van 't
armzalig dorpje, in wintertijd en vroege lente vaak aan grote werken in de haven en
de steden, in zomertijd en herfst steeds naar het verre Frankrijk, waar hij, op grote
boerderijen, met anderen van zijn dorp en van 't omliggende, de oogst hielp doen.
Zijn benen waren knokkelig en stram geworden, zijn handen waren ruig-vereelt,
zijn rug was krom-vergroeid in dat aanhoudend zware zwoegen. Eens was zijn
linkerhand geklemd geweest tussen de ijzertanden van twee raderen, die de toppen
van zijn vingers hadden afgevreten; een ander maal was op zijn rechtervoet een stuk
arduinsteen neergeploft, dat de kleine botjes van zijn tenen had verbrijzeld. En waar
of hij ook weer herinneringen opdiepte uit zijn verleden, aldoor, uitsluitend waren
zij van zwoegen en van sjouwen. Aan grijze zee in mistige koude, in 't stinkend vocht
van donkere, onderaardse kuilen, in 't glinsterlaaien van de zon op goud-gol-
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vende korenvlakten, aldoor, aldoor had hij gesjouwd. Maanden achtereen had hij
met verkleumde handen aan het touw getrokken van een heiblok, waarmee zware
palen in de grond werden geboord. Nog steeds klonk in zijn oren het klagend en
slepend hââ...op! van de voorman; nog voelde hij zich naast zijn makkers met
gespannen armen halen aan de zware touwen, de plompe lijven strak-gebukt als in
een reusachtig klokkenluiden, en dan weer plotseling alle armen los, terwijl het lome
blok tussen zijn tril-schuddende touwen op de in de grond borende paal neerbonkte.
Koud, o, zo guur en koud was 't daar geweest ondanks de zware arbeid. Eens, dat hij
het touw niet gauw genoeg had losgelaten, was het vel van zijn vingers geschuurd,
en toch had hij er niets van gevoeld, zó stijf en verkleumd waren zijn handen.
Maar anders was 't geweest ‘in 't Fransche’. Dááraan waren bijna uitsluitend
herinneringen van brandende hitte verbonden. Daar gingen zij te voet naar toe, hij
en zijn kameraden uit het dorpje, en dagen lang duurde hun tocht vóór zij op de grote
hoeve kwamen waar zij zouden oogsten. 's Nachts was het slapen in de benauwde
warmte van de boerenschuren, en overdag was 't gaan in zonne-brand of zwoele
warmte, aldoor maar gaan zover hun krachten reikten, maar toch niet zonder vreugde,
wijl zij veel zongen en vertelden om de weg minder lang te doen schijnen. Weldra
lag 't lieve Vlaanderenland achter de rug, en in plaats van de zonnig-lachende, overal
verspreide roze, witte en groene huisjes midden in hun rijke boomgaarden en gouwen,
ontwaarden zij niets meer dan wijd-golvende korenvlakten zonder bomen, goudgeel
onder het eindeloos hemelsblauw, waarop de rechte brede weg als een ver-deinend
blond lint lag uitgespreid, terwijl slechts nu en dan in het verschiet een grote sombere
hoeve, het spitse torentje van een verafgelegen dorp, de grauwe dampwolk van een
fabrieksstad met haar schoorsteenpijpen, of de scherpe silhouet van een molen met
zijn vier gekruiste wieken, over die naakte, triestige eentonigheid uitstaken. Zij zagen
vreemde gezichten en hoorden een vreemde taal, zij ontmoetten en herkenden mensen
van het vorige jaar, met wie zij niet of weinig konden spreken, maar vriendelijke
groeten wisselden, en ook wel eens een glaasje dronken, in een her-

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 4

867
berg langs de weg. Zo was er een, een soort geretireerde hereboer, m'sieu Triphon
genaamd, die zij telkens weer ontmoetten in hetzelfde landelijk herbergje, steeds
vergezeld van een vette witte terrierhond, die vieze manieren had, en waarmee zij
grapjes maakten. Dagen tevoren maakten zij er al gekheid over en gingen
weddenschappen aan, of zij hem werkelijk weer zouden zien. En ja, telkens en telkens
was hij daar met zijn vieze vette hond terug, net of hij 't herbergje van al die tijd niet
had verlaten; telkens en telkens stond hij daar aan de schenktafel te waggelen, breed
en fors gebouwd, met schommelende schouders en slepende platvoeten, de blik
brutaal, de snor bierdruipend, schreeuwend van zo ver hij de troep arbeiders zag
komen:
- Ah! v'là de nouveau les Flamins! Patronne, une tournée!... Hij trakteerde ze, in
dronkemans-verrukking over dat jaarlijks weerzien, dat een afwisseling was in de
dodend-gedesoeuvreerde plattelands-eentonigheid van zijn leven; en speciaal voor
Ivo, die elk jaar ook met de herfst, en vaak alleen, die zelfde weg terugkwam, terwijl
de anderen wel eens de trein namen, had hij grote vriendschap en vertedering over.
Hij drukte hem de hand en klopte juichend op zijn schouder: ‘Eh ben, mon vieux,
ça va toujours?...’ En Ivo, die niet best begreep wat de man zeggen wilde, maar toch
besefte dat het iets vriendelijks was, waarop hij wel een vriendelijkheid terug moest
geven, antwoordde gegeneerd-glimlachend, terwijl hij in zijn eeltige werkmanshand
de weeë, slappe hand van de verlopen, maar toch goedige nietsdoener schudde:
- Owie, monsjeu, owie, monsjeu, à moi plezier aussi de vous revoir.
Dat was een grote vreugde voor allen, telkens, want Ivo was nog wel de enige die
zo goed Frans kon spreken; en m'sieu Triphon trakteerde zó gulhartig dat zij weldra
allen ietwat aangeschoten waren en niet zonder moeite daar vandaan geraakten.
Maar 't moest toch eindelijk, zij mochten daar hun tijd in grapjes niet verbeuzelen.
Zij schudden om de beurt m'sieu Triphons hand en streelden lachend zijn vette terrier
over de rug, en de een na de ander glipten zij weg, terwijl m'sieu Triphon maar altijd
voort bleef babbelen en trakteren, en
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eerst met de aftocht van de laatste merkte dat zij allen vertrokken waren.
Zo kwamen zij eindelijk aan de grote boerderij van m'sieu Granveau, het einddoel
van hun verre reis. En daar was het geen gekheid meer, maar dadelijk zwaar en ernstig
werken. Daar zag Ivo zich staan in linnen broek en open hemd naast zijn makkers,
een breed-gerande strohoed op 't hoofd, vlak oor de golvende wijdte van het
goud-blonde koren, onder de wit-gloeiende hemelkoepel, met in het verre verschiet
de donkergroene, frisse oasen der belommerde dorpjes in de valleien. 't Was als een
schat te groot om ooit door mensenhand geoogst te kunnen worden, en telkens even
aarzelden zij pijnlijk voor 't beginnen, de zeis als verlamd in de hand, de ogen als
ontmoedigd op 't té grote werk gevestigd. Maar, met een eenvoudig: ‘Allo! jongens,
valt er moar an!’ maakte de ploegbaas het teken des kruises, om Gods zegen op hun
werk te roepen, en bukte hij zich met zijn glinsterende zeis naar de trillende halmen.
En daarop volgden zij allen zijn voorbeeld, en de rijp-blonde aren ritselden in bundels
neer onder de ritmisch-sissend-en-schuiflende zeisen. En zonder eind zwoegden zij
door, het lijf scheef naar de grond gebukt, onder de brandend-hete zon die op hun
ruggen pijlde, in de gelijkmatig-zwaaiende cadans der glinsterende sagen. Soms
staakten zij even de arbeid om met hun houten ‘piklatte’ de zeis te slijpen, of om te
drinken. Dan keken zij met stil verlangen naar de verre, schaduwrijke bomen. Zij
dorstten naar het lommer en de frisse bronnen, hun lippen plakten toe van graagte
als zij naar de groene verte keken; maar als hun kannen met al spoedig lauw-geworden
water leeg waren gedronken, hadden zij niets meer dan hun eigen zweet om zich te
lessen. Zij likten soms aan hun handen, zó hevig was hun dorst. De eerste dagen
smaakte 't zuur en zouterig, maar spoedig werd het ook al wee en flauw gelijk lauw
water.
Dan hoopten zij op onweer, om gelaafd, verfrist te worden. En soms gebeurde het
dat grijze wolken aan de horizon opstaken. De lucht werd onuitstaanbaar zwoel en
zwaar, en onder het loodgrijze van de hemel kregen de hoge gele halmen en de
bruingebrande gezichten van de zwoegers vreemd-levendige, scherpe tinten als van
brons en koper. Grote vogels
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wiekten hoog in de lucht met trage vleugelslag weg, en uit de verte kwam een frisheid
aangewaaid onder welks streling de vermoeide mannen weer hun ledematen rechtten
en wijd hun lang-benauwde longen openden. Soms sloeg een weerlicht
scherp-zigzaggend uit het grauwe zwerk en allen maakten bang een kruis, terwijl de
zware donder rolde; soms kwam de regen uit de verte als een stille mist naar hen
aandrijven, langzamerhand verdovend en afstompend alle duidelijke omtrekken,
eerst neerploffend in grote, wijd-uiteenspattende druppels, dan plotseling in dichte,
regelrechte stralen, met opstuivende walmen van gedrenkte geuren, lauw-lavend met
aroma's van vernieuwde kracht de dorheid der natuur en de verzwakking van de
mens.
Maar warm of koud, in winter of in zomer, voor hem was 't altijd 't zelfde, altijd
zwoegen. Zijn makkers vierden feest, met drank en vrouwen, na al het harde lange
sjouwen, en velen waren er die met hun laatste centen de spoor betaalden die hen
weer huiswaarts zou brengen, maar hij maakte van al die pret niets mee, ging steeds
te voet naar huis zoals hij was gekomen, meestal alleen en doodvermoeid, en zonder
lust tot zingen omdat hij zich te eenzaam en verlaten voelde. De lange, brede, rechte
wegen, deinend in het trillen van de zon als wapperende blonde linten over de
ver-golvende gezichts-einders, de wijde, schaars-bewoonde vlakten, de in hun grauwe
rook gehulde steden met de hoge, dunne, er uit oprijzende schoorsteenpijpen van de
fabrieken, de houten molens met hun strak-gekruiste wieken, en nu de
hooi-en-korenschelven hier en daar als ronde, spitsdakige hutten op het kaal-geschoren
veld, waar in de zomer hoog gras en koren stond, hij zag het al terug als bij het komen,
maar nu in 't weemoedvolle van zijn eenzaamheid, met het aanhoudend, groot
verlangen, om het zo kort mogelijk te maken, om nu zo spoedig mogelijk rustig weer
thuis te zijn. En telkens ook zag hij terug m'sieu Triphon en zijn slecht gemanierde
witte hond in 't eenzaam landelijk herbergje aan de eenzame weg. ‘Ah! v'là de nouveau
le Flamin!... owie, monsjeu...’ m'sieu Triphon telkens wat lummeliger en bedronkener,
de hond telkens wat viezer en wat vetter, breed-waggelend op zijn van elkaar gesperde
poten, hijgend en reutelend van afgeleefd-
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beid, met doffe leepogen en schurftig-roze oppuistend vel onder de uitgedunde
rugharen.
Toen zag hij eindelijk ook weer het zonnig-lieve, rijk-bebouwde, druk-bewoonde
Vlaanderen en 't gaf hem een vertederde emotie, na al dat lange wegzijn van de ganse
zomer. Hij hoorde weer de zoete moedertaal en ontmoette opnieuw welbekende
gezichten, en 't was hem zulk een groot en zacht genoegen haast alles weer terug te
vinden zoals hij het verlaten had. Daar rees nog steeds het spitse torentje van zijn
dorpje als een fijne naald boven het dichte lommer van de hoge bomen, daar was het
armoedig gehuchtje waar hij zijn leven lang gewoond had, daar stond de grote,
sombere boerderij van Lemmens, waar hij in zijn jeugd zoveel gewerkt had, daar
was hun eigen huisje, grijs-blauw gekalkt, met zijn laag, boogvormig-welvend deurgat,
met zijn kleine, grijze luikjes en zijn grijs-grauw strodak, en al zijn schitterende
bloemen vóór het geveltje. Het deurtje stond als tot verwelkoming wijd open, en de
kleingeruite raampjes schenen hem door de van elkaar geschoven witte gordijntjes
tegemoet te kijken, als twee trouwe, vriendelijk lachende oogjes. En op de drempel
van het deurtje stond daar eensklaps Kletsje met haar ouderwetse spinsters-vleermuts
en haar van verrukking in elkaar geslagen handen. Zij weende telkens bij dat weerzien,
en ook hij weende, terwijl hij op haar diep ontroerde, in de keel verkroppend: ‘dag
Ivo, jongen, ge zij welgekomen, en hoe goat 't mee ou?’ met een haast onhoorbaar:
‘Goed, Klette, en mee ou uek, zie 'k’ antwoordde. En dan gingen zij spoedig in huis,
en, de deur goed gesloten, haalde hij van onder zijn kleren de zwart-lederen gordel
waar zijn geld in zat, en begon dit op tafel uit te storten en te tellen. Bevend legden
zijn verstramde vingers de mooi-schitterende goud- en zilverstukken naast elkaar,
en roerloos-starend bleef zij naast hem staan met popelend hart en van emotie in
elkaar geslagen handen. Dan borgen zij het weg in linnen beurzen en gingen het
verstoppen onder in de strozak van haar bed; en van de ganse dag kwamen zij niet
meer buiten, zó bang dat het hun zou ontstolen worden. Maar 's anderendaagsmorgens
waren zij al heel vroeg op, en gingen met hun schat naar het dorpskantoor, waar hun
fortuintje op de Staatsbank belegd was. En
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weer teruggekomen en 't spaarboekje in de plaats van het geld onder de strozak
weggeborgen, dronken zij gezellig samen koffie en begonnen wederzijds van alles
te vertellen.
Toen kwamen de echt-aangename dagen van hun leven. Nog zeer veel werken,
zeker; maar nu tenminste niet meer onder vreemde dwang, nu met het heerlijk
voorrecht dat hij toch zijn arbeid naar zijn eigen zin en regeling mocht schikken. En
't was in hem als een gevoel van uitgelaten vrolijkheid en vrijheid wanneer hij in de
zonnig-heldere herfstmorgen, in de verkwikkende frisheid van de zuivere,
landelijk-geurende lucht, met zijn pijpje in de mond en korf en spade op de schouder
naar hun stukje bouwland mocht gaan, om er wat aardappels te delven voor hun
middagmaal, om er wat rapenloof of klaver voor hun konijntjes te plukken. Dat waren
zijn vakantie-dagen, de eerste telkens na zijn terugkomst uit het Franse, en een
bestendige glimlach van voldoening stond op zijn gezicht.
- We leven gelijk rijke meinschen, we leven op ons goed, schertste hij soms.
Het bracht in hem een soort van roes teweeg en hij genoot van 't leven, van goede
eetlust en van goede slaap, van zich lekker voelen, van zich voller, dikker voelen
worden, met herlevende krachten en frisheid van kleur over zijn gegroefd, getaand
gezicht. En elke zondagmiddag kwam hij vrolijk, lichtjes aangeschoten van het dorp
terug, waar hij de mis had bijgewoond, soms zonder nog een cent op zak, alle tien
de stuivers die hij van zijn zuster kreeg in borreltjes verdronken.
Dan keek Kletsje hem wel wat verwijtend aan, en niet altijd zonder een standje
kreeg hij zijn ‘noenmaal’ en mocht hij daarna te bed zijn roes gaan uitslapen. Want
Kletsje was bang, bang dat nog eens zou gebeuren wat hun gezamenlijk leven eenmaal
zo gevaarlijk bedreigd had.
Een vrouw, haar grote angst, haar onverjaagbaar schrikbeeld, tussen hem en haar!...
Eens was het zo geweest, eens had hij willen trouwen! Een vrouw uit het gehucht,
een manke, lelijke, zonder een cent, die zelf hem had nagelopen, ter wille van zijn
geld, natuurlijk. Het was iets vreselijks geweest, het was geweest alsof de dood in
huis viel. Kletsje was er ziek van geworden, had van verdriet op sterven gelegen. O!
al dat
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geld, dat schone, toch zo zuur verdiende geld, dat nu in tweeën moest, vernielend
voor altijd het toekomst-ideaal van gans hun zwoegersleven! Hij zelf had op de duur
de opoffering te zwaar gevonden, en, na jarenlang strijden, had de liefde voor het
geld over de liefde voor de vrouw gezegevierd. Plechtig, in wroeging en tranen, had
hij op zijn eed gezworen dat hij nooit, zo lang zijn zuster leefde, meer van trouwen
zou spreken. En hij had woord gehouden! Hij had het gezegd, aan die vrouw, dat hij
nooit zou trouwen, met haar noch met een ander, en zij had eenvoudig geantwoord
dat het goed was, dat zij nooit van plan was geweest hem tot een huwelijk te dwingen.
Meer was er niet over gesproken. Zij had het natuurlijk gevonden dat zij, die niets
bezat, een man zo rijk als Ivo niet kon krijgen. Verder was de sterke drang van de
liefde in hem verstompt geworden onder het afmattend-ruwe van zijn zwoegersleven,
en de vraag of zij niet leed onder zijn hard besluit was ook niet bij hem opgekomen.
Jaren waren er overheen gegaan en zij was in hun buurt blijven wonen als vroeger,
werkend als vroeger op de grote boerderij van Lemmens, waar hij haar voor 't eerst
gekend had, zonder ooit de minste vijandelijkheid tegen hem of tegen Kletsje te laten
blijken. Daar waar zij elkaar ontmoetten gingen zij met elkander om alsof er nooit
iets onaangenaams tussen hen voorgevallen was, en nu dat Kletsje op sterven lag
was Zwanckaert daar in huis gelijk de andere vrouwen uit de buurt, om voor haar
zielezaligheid te helpen bidden.
Een kil-vochtige aanraking streek even over Ivo's hand, die trilde. Het was Picó, hun
kleine huishond, die onopgemerkt met hem mee naar buiten was gelopen, en na een
zwerftocht in de buurt bij zijn meester terugkwam. Dit trok hem uit zijn mijmeringen
van 't verleden en al de droefheid van het tegenwoordig ogenblik viel plotseling als
een zware last weer op hem neer. Het doffe bonzen van de vlegel in boer Lemmens'
schuur, 't eentonig zuchtgeruis der uit de hoge bomenkruinen langzaam neervallende
mistdroppels, de zwaar-benauwende verlatenheid van 't klein gehucht, alles knelde
plotseling zijn hart weer toe in onverbiddelijke doodsangst. Zijn oude zuster lag op
sterven, hij moest terug in huis, hij moest dat
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zien gebeuren, dat was nu 't enige waar hij nog aan denken kon.
Hij slikte zijn tranen in, en met een trage, stille duw vol schuwte stak hij langzaam
't droevig-piepend deurtje open. De kleine, wit-en-rosgevlekte hond glipte hem voor
tussen zijn benen en loodste hem als 't ware in de sombere, laagge-balkte, nauwelijks
verlichte ziekenkamer, waar de buurvrouwen, biddend, met gevouwen handen om
het sterfbed, in hun lange zwarte mantels zaten neergehurkt. De waskaars knetterde
op een tafeltje, naast een bruin-houten Christusbeeld waarin een klein takje gewijde
palm stak, en in het lage, brede bed lag Kletsje met gesloten ogen, haar grauw,
vermagerd hoofd half weggezakt in 't gore, wit-en-blauw geruite kussen, het haar,
heel donker nog onder het gore wit van de slaapmuts, strak-hangend in twee dunne
vlechten langs de holle slapen en de beenderige kaken, de fijne lippen van de mond
als 't ware toegeregen en geknepen door een weefsel van ontelbare kleine rimpeltjes.
De vrouwen keken naar hem op toen zij hem hoorden binnenkomen, en Mietje
Compostello, de oudste van de groep, zei met haar holle stem dat zij op hem gewacht
hadden om de gebeden van de stervenden op te zeggen.
En meteen stond zij overeind, nam de waskaars van het tafeltje en duwde die in
Kletsjes toegedrukte hand, terwijl zij, over haar neerbuigend, zei:
- Klette, jong, we goan veur ou lezen, wilde gij mij noarzeggen?
De stervende trok even flauw haar ogen half open, doch gaf geen antwoord.
- Klette, jong, wilde gij proberen van mij noar te zeggen vroeg Mietje.
Kletsjes hoofd had een lichte beweging als om ja te knikken, en Mietje, steeds de
waskaars in de rechterhand van de zieltogende gekneld houdend, sprak luid en
plechtig, met haar zware stem:
- Hiere Dzjezus, God van goedheid en bermhertigheid, vol uetmoed en mee 'n
berouwend herte bied ik mij aan veur ouën truen. Ik bevele mij aan ou in mijn loast
ure en in 't gene dat doarnoar moet volgen.
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Zij wachtte even, luisterend of Kletsje iets van haar woorden na zou zeggen, maar,
toen zij merkte dat er geen klank over haar lippen kwam, zegde zij verder op:
- Wannier mijn onbewegelijke voeten mij zillen woarschuwen da mijn luepboan
op de weireld hier ten einden es, goedertierende Dzjezus, hèt medelijden mee mij.
- Wannier mijn bevende handen het heilig Kruissefiks tegen mijn herte nie mier
'n zillen keunen drukken, en da z't tegen mijne wille op mijn stirfbedde zillen loate
vallen, goedertierende Dzjezus, hèt medelijden mee mij.
- Wannier mijn negen, brekend in den duedstrijd, ulder loaste, stirvende blikken
noar ou zillen oprichten, goeder-tierende Dzjezus, hèt medelijden mee mij.
- Wannier mijn kouë, bevende lippen veur de loaste kier ouën aangebeden noame
zillen uitspreken, goedertierende Dzjezus, hèt medelijden mee mij.
- Wannier mijn blieke wangen aan mijn vrienden en verwanten schrik en medelijden
zillen inboezemen, en da mijn hoaren, klam van 't zwiet, in den duedstrijd op mijn
huefd ten birge zillen rijzen, goedertierende Dzjezus, hèt medelijden mee mij.
- Wannier mijne giest, gekweld deur schrikwekkende beelden, in duedelijken angst
en droefheid zal verdwoalen en da mijn herte zal bevangen worden in den strijd tegen
den duvel, die mijn ziele wil noar d'helle slepen, goedertierende Dzjezus, hèt
medelijden mee mij...
Luguber galmde Mietjes holle stem in het benauwde, laagge-balkte kamertje, waar
al de vrouwen, in hun zwarte mantels neergeknield, stil om het doodsbed meebaden,
terwijl het gele schijnsel van de knetterende waskaars in vale
licht-en-schaduw-schimmen over het roerloos, uitgemergeld aangezicht van Kletsje
heen en weer danste. Maar 't scheen toch of het plechtig galmen van die zware stem
haar even uit haar doodsslaap wekte, want met een trage, overgrote inspanning keerde
zij 't hoofd een weinig om, en haar fletse, weifelende ogen gingen even open en
vestigden zich zwak op Ivo, terwijl haar lippen flauw verroerden alsof zij hem iets
zeggen wou.
Hij drong naar voren tussen de neergehurkte vrouwen, die even ophielden met
bidden, en snikkend strekte hij zijn eel-
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tige, bevende handen naar haar uit.
- Klette, Klette, jong, moet-e gij mij nog wa zeggen? smeekte hij.
- Hi... hi! kreunde zij; en 't was precies als van een heel klein kindje dat zou grienen.
- Hi... hi!... en meer kwam er niet uit; en dat heel zwak en kinds geluid klonk akeliger
in het somber, nare kamertje dan zware mensenklacht.
- O Klette, Klette, jong, as 't ou belieft zeg het mij! smeekte hij dringender, over
haar neergebogen. En ook de vrouwen kwamen dichter om het bed geschaard.
Er was een korte poos volkomen onbeweeglijkheid en stilte. De kleine hond,
mee-nieuwsgierig naast de anderen gedrongen, sprong plotseling, met op het hout
krabbende poten, in het bed.
- O, gij luelijkoard, wilde goan! sloeg een van de vrouwen hem met een klap weer
op de grond.
Hij jankte heel eventjes, en ging weer, strak met snuggere oogjes achteraan staan,
als een die best begrijpt alles wat er gebeurt, maar nog te klein is om het goed te
kunnen zien. - Z'es dued! sprak eensklaps dof en plechtig een van de vrouwen.
Met stil gefluister kwamen allen dichterbij, terwijl Ivo, als door een slag getroffen,
met gevouwen handen op het ledekant ineenzakte.
- Kroaze1., Ivo, kroaze, jongen! susten de vrouwen deemoedig; en zij trokken hem
mee, hem steunend rechts en links onder de armen, met dof woordengemompel en
gesus, in 't keukentje daarnaast.
De vrouw die Kletsje had zien sterven spreidde wijd naar achteren de handen open
onder haar zwartee mantel, en al de anderen drongen op dit stil bevel twee schreden
achteruit en zonken weer biddend, met gevouwen handen en diep over de borst
gezonken hoofd, op hun knieën...
Kletsje, in haar hoedanigheid van ‘jongedochter’, moest door vier ‘jongedochters’
naar het kerkhof vergezeld worden. Het was niet makkelijk ze in het klein,
vereenzaamde gehucht te

1.

Courage.
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vinden. Er waren er eigenlijk juist vier, Zwanckaert, Ivo's vroegere beminde
meegerekend.
- Hèt er gij niets tegen om da mee ons te doen? vroegen haar de drie anderen.
- O, zoe 'k wel1., antwoordde zij. En alle vier waren zij dadelijk klaar om
gewetensvol hun taak te vervullen.
Ivo was een oude stakkerd, in zijn suffige droefheid totaal ongeschikt om nog iets
te verrichten, en zij besloten dat zij alle vier te zamen zouden blijven en elkander
helpen totdat alles afgelopen was. Zij zouden om de beurt wat slapen hier en daar in
een hoek op een strozak of wat lege balen, en, Ivo moest hun enkel maar hun daghuur
en de kost geven, en ook af en toe een ‘dreupelken’ en een ‘potse káffee’, om de
slaap te verjagen.
In dankbare vertedering knikte de oude, suf-bedroefde jonkman goedkeurend met
het hoofd.
- Ge meugt al hên da ge wilt, moar ge moet het zelve goan hoalen; ik 'n hè d'r gien
verstand van, zuchtte hij. - Kijk, doar es geld, neemt ervan da ge nuedig hèt.
En hij haalde een grauwlinnen beursje te voorschijn, dat hij eerst onhandig in de
hoogte hield, als wist hij niet aan wie 't te geven, en eindelijk op een hoekje van de
tafel legde, waar het even zacht-verleidend rinkelde.
De ogen van de vier vrouwen blonken, op de kleine schat gevestigd. En Mietje
Compostello, die de oudste en de wijste van de vier was, en al het warme van haar
Spaanse naam op haar getaand gezicht en in haar gitzwart haar en ogen droeg, zei
heel ernstig, met gedempte, gewichtige stem:
- We moeten tellen.
Zij schoven in stilte om het tafeltje en Mietje opende langzaam de beurs en telde.
Haar gele vingers trilden onhandig in 't bevoelen van die grote, mooie, schitterende,
rinkelende stukken. De anderen zagen onbeweeglijk toe met hoge kleur en strakke
ogen.
- Viertig, vijftig, vijfenvijftig, tsjestig, vijfentsjestig, tsjeventig!... Hè j't gezien?
fluisterde zij, eerst naar Ivo en dan naar

1.
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haar gezellinnen opkijkend, - doar es zjuust tsjeventig frank in de buzze!
- Joa joa, 't es goed, 't es goed, antwoordde Ivo. - 'k Weet ik wel dat-e gulder mij
nie 'n zilt bedriegen. Ge zil gulder da zue goed doen of dat 't Klette zelve woare. En
weer begon hij als een kind te snikken en te wenen.
- Wat da betreft meugde gerust zijn, antwoordde ernstig en stil-troostend Mietje,
terwijl zij langzaam de vijffrankstukken weer in de beurs scharrelde; - moar geld es
geld e-woar? en 't es best da we 't amoal zien wat dat er in es.
- Da es toch schuen geld e-woar? die vijffrankstikken! riep plotseling, in
onbedwingbare verrukking, ondanks het plechtige van de toestand, Lotse Ketsers,
een dikke, veertig-jarige deerne met blinkend-vette, bolle wangen en een brede mond
waarin twee voortanden ontbraken.
- Joa 't, da es zeker schuen geld! antwoordde Foedel die Heijne, een blonde
dertigjarige, met ingevallen borst en platte heupen; en in haar helder-blauwe,
geestdriftige ogen kwam een vochtige schittering als van teruggehouden tranen.
Zwanckaert, Ivo's vroegere vrijster, hield zich stil en zei geen woord. Er was iets
verlegens over haar, alsof ze 't benauwd had in dat huisje, waaruit ze destijds door
de oude zuster nagenoeg verbannen was. De huid boven haar jukbeenderen gloeide
vurig en haar lichte, groenachtige ogen staarden strak en peinzend vóór zich uit. Zij
was van aard bescheiden en bedeesd, meestal heel stil in gezelschap, maar knap en
overleggend in haar werk, en vlug als geen ander, ondanks haar scheefhinkend
rechterbeen. De meeste mensen hielden veel van haar en hadden het destijds niet
mooi gevonden van Ivo dat hij haar had afgedankt.
- Joa joa, 't zijn de beste die 't zitten hên, sprak zij eindelijk met inspanning, om
ook iets te zeggen.
- Z' heet er huel heur leven veuren gewrocht en gespoard, en nou moete stirven as
z' alles hâ da heur herte lusten kon! snikte Ivo, weer doelend op Kletsje.
Zijn grote droefheid riep hen allen tot het besef van de werkelijkheid terug. Er
moest voor velerlei gezorgd worden, en haastig, met stil-fluisterende stemmen,
verdeelden zij nu onder elkander de taak.
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Zij hadden honger, zij waren daar al zo lang aan 't bidden zonder iets te gebruiken.
En Mietje Compostello vroeg bedeesd aan Ivo:
- Ivo, jongen, hèt-e gij iets in huis om t' eten?
- Ha jongens toch da zijn dijngen! 'k 'n Wee 'k da niet, ge zil gulder zelve moete
kijken, antwoordde Ivo sukkelachtig. En hij begon onhandig en verdwaald in het
slordig gehouden keukentje rond te zoeken.
Foedel die Heijne kwam hem ter hulp.
- Loat moar, Ivo, blijf gij zitten, jongen, we zillen wulder wel zoeken!
Zij ‘foefelde’ in de eetkast, keek langs de zwartberookte wanden van de haardstee
en naar de bruingerookte balken van de lage zoldering.
- 'k Hè al gezien dat 't goed es, w'hên al da w'hên moeten, sprak zij. - D'r zijn nog
twie buikschotels1., te minsten ne steen2. wusten3., 'n halve hespe4. en brued genoeg.
G'hèt van eigen uek eirdappels, e-woar, Ivo?
- Joa, joa w', joa joa w', zueveel of da g'r wilt, en goeje, zulle! Hij was blij dat hij
toch over iets bescheid kon geven.
- Hawel, zei Mietje, - as 't ulder gelijk es zal-e 'k ik 't eten geried moaken, binst
dat-e gulder Kletsjen aflegt.
Zij stemden allen in die schikking toe en Ivo zelf voegde erbij: - Moar hoalt ulder
iest 'n dreupelken, loater 'n zoe je 't nie mier keune krijgen.
Dat was een zeer goed voorstel. Foedel die Heijne, met haar lichte, schitterende
ogen, vroeg opgewekt waar zij het moest gaan halen.
- Woar dat-e wilt, antwoordde Ivo. - In Veronica's Kruis of in De Groave van
Halfvasten.
Foedel die Heijne was al aan de deur. - 'k Zal goan woar da 'k ze nog op vinde!
riep zij met een schetterende stem. En weg was ze.
Mietje ging naar de haard en nam het deksel van de waterketel op.

1.
2.
3.
4.

Hompen gerookt spek.
Drie kilo.
Worsten.
Ham.
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- Ge keunt beginnen als ge wilt, 't woater es woarm, sprak zij tot Zwanckaert en tot
Lotse Ketsers.
Zij werden allen plechtig bij die woorden. Ivo zonk op een stoel, met beide handen
aan zijn slapen, en Zwanckaert met haar hinkstap kwam naar 't vuur en nam de ketel
weg. Zij goot het dampend water in een emmer die Lotse Ketsers in het achterhuis
gaan halen was, en stil verdwenen zij ermee in het nachtvertrek. Mietje ging even
met de ketel naar buiten, pompte hem weer vol water, hing hem weer boven 't vuur
en blies dit met de blaaspijp aan. De rode houtskool vonkte, met grijze eruit
opdwarrelende stofjes, en Mietjes gele wangen, opgebocheld van het blazen, kleurden
zich met levendige goud-en-purpertinten. Toen haakte zij uit de schoorsteen een van
de zwartgerookte ‘buikschotels’ los, lei hem op de tafel, sneed er met een groot,
breed mes vijf dikke plakken van af. Iedere plak werd boven op een dikke snee
roggebrood gelegd. Wit blonk de vette plak met strepen rood erdoor op 't zwarte
brood. Regelmatig lagen zij alle vijf naast elkaar op 't groengeverfde tafeltje geschikt.
- Toe, Ivo, eet moar, jongen, en 'k zal ou ne goeje spoelkom káffee brijngen,
fluisterde Mietje aanmoedigend.
- O, M'rie, jong 'k 'n hè oprecht gien goeste1., antwoordde Ivo treurig
hoofdschuddend.
Maar de voordeur ging open en stil-glimlachend kwam Foedel die Heijne met de
fles jenever binnen. Zij kon het niet helpen dat zij zo maar altijd moest glimlachen,
zelfs in de droevigste omstandigheden. Dat stond zo als het ware vastgegroeid op
haar vrolijk aangezicht en in haar lichte schitterogen.
- Pak gij liever iest nen dreupel, Ivo jongen, kwam zij vriendelijk naar hem toe.
En zonder veel weerstand liet hij er zich toe overhalen, want hij hield wel van een
dreupelke, al nam hij 't nu ook niet uit vrolijkheid, maar enkel om zich wat moed in
te geven.
- Woar hèt 'm gehoald? vroeg hij, terwijl zij 't glaasje volschonk.

1.

Zin.
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- In de Groave van Halfvasten, antwoordde zij - In Veronica's Kruisse woaren z'al
sloapen.
Hij sloeg ineens de drank naar binnen, zoals hij altijd deed, niet uit schrokkerigheid,
maar uit gewoonte, zoals hij deed wanneer hij op zijn werk was en geen ogenblikje
tijd verliezen mocht.
- Nog eentje? glimlachte zij.
- Nie nie, zei hij met een afwerende beweging 't glaasje heen en weer zwaaiend.
Maar zij drong zó vriendelijk aan: - tut tut, pakt er nog moar eentje, 't zal ou deugd
doen! dat hij zich ook eindelijk voor de tweede maal liet inschenken.
Toen dronken ook de beide vrouwen elk een dreupelke, en schoorvoetend ging
Foedel naar het nachtvertrek om Lotse Ketsers en Zwanckaert ook hun deel te geven.
- Kom Ivo jongen, loat ons nou moar eten, zei Mietje.
Foedel kwam met de fles uit 't dodenkamertje terug, en alle drie gingen nu zitten
bij de lam om 't lage groene tafeltje, sloegen een kruis en aten daar, langzaam, in
ernstige stilte. Mietje en Foedel aten met één mes, dat zij om de beurt aan elkaar
overhandigden; Ivo gebruikte zijn eigen vouwmes, dat hij altijd in zijn zak droeg.
Toen ging Mietje de koffie op gieten en weldra hadden zij alle driee een grote,
dampende kop vóór zich staan, waaruit zij korte teugjes dronken, nu en dan blazend
en schuiflend-slurpend met de lippen. De oude klok ritmeerde met haar traag getik
hun stille afgemeten gebaren. Picó, roerloos, met schitterogen en vochtig-glimmende,
af en toe fijn-piepend bewegende neus, op zijn achterpoten neergezeten, kreeg nu
en dan een ‘beetje’, dat hij in één hap zonder erop te kauwen inslikte.
Zacht ging het grijze deurtje van het slaapvertrek weer open, en stil en ingetogen,
met op hun aangezicht al de ernst van de plechtigheid die zij volbracht hadden,
kwamen Lotse Ketsers en Zwanckaert terug in de keuken.
- Es 't gedoan? vroeg Mietje fluisterend; en zwijgend jaknikkend namen zij een
stoel en gingen insgelijks zitten, en maakten vroom een kruis en gebruikten nu ook
langzaam hun snee spek met roggebrood, en dronken slurpend van hun grote kop
met slappe koffie. - Ze ligt schuene, doanig schuene, zei Lotse tussen twee
mondsvollen, en met een stil
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gebaar van overtuiging beaamde Zwanckaert haar woorden. Ivo had zijn pijpje
aangestoken en zat strak en treurig starend vóór zich uit te kijken.
- Willen we goan? fluisterde Mietje, toen zij merkte dat niemand meer at en dat
de grote koppen alle leeg waren.
Bevend klopte Ivo de as uit zijn pijp, die hij op een hoek van de tafel legde, en
allen stonden op, in stil geruis van weggeschoven stoelen.
Vooraan ging Mietje. Geluidloos duwde zij het deurtje open en schreed binnen.
De anderen volgden haar, stil slierend met de voeten. Picó kwam ook mee binnen.
Vijf lage stoelen stonden om het lage bed, waar Kletsje nu strak uitgestrekt ter
ruste lag, met op haar beenderig-geel, ontvleesd gelaat de grote, plechtige kalmte
van de doden. De gore, wit-en-blauwgeruite sloop van 't hoofdkussen was
weggenomen, vervangen door een frisse witte, en wit en fris ook was 't gepijpte kapje
dat haar hoofd bedekte en het omgevouwen laken waarover haar gele handen op de
borst lagen gekruist. Het gele schijnsel van twee knetterende waskaarsen, rechts en
links van 't houten Christusbeeld op 't tafeltje, verlichtte met zijn zwakke
licht-en-schaduw-trillingen het plechtig tafereel.
- In den noam des Voaders en des Zoons en des Heiligen Giestes, Amen! begon
Mietje met haar zware, holle stem. En met gevouwen handen zonk zij neer op een
van de stoelen.
Allen volgden haar voorbeeld, en Mietjes stem weergalmde, hol en laag in de lome
stilte van het laaggebalkte kamertje:
Onze Voader die in de Hemelen zijt,
Geheiligd zij uw noam,
Ons toekome uw Rijk.

Allen baden mee in stilte, de handen vroom gevouwen en het hoofd gebogen, en
maakten op het eind een kruis, met prevelende lippen. En opnieuw galmde hol en
zwaar de stem van Mietje nu de gebeden voor de overledenen uit:
Hiere! ontfirmt ou onzer!
Christus ontfirmt ou onzer!
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Hiere, ontfirmt ou over de ziele van Coleta van den
Bossche!
Christus, huert ons!
Christus, verhuert ons!

Komt, o Gods lieve Heiligen, de ziele van Coleta van den Bossche ter hulpe! Engelen
des Hieren komt heur tegemoet! Ontvangt heur en brijngt heur in de tegenwoordigheid
van den Allerhuegsten!
Christus die heur geroepen hèt, wilt heur in genoade ontvangen!
Hiere, geeft heur d'iewige ruste!
Zoalig zijn de dueden die in den Hiere stirven!
Hiere, ontfirmt ou onzer!
Christus, huert ons!
Christus, verhuert ons!

En weer lazen zij ‘onzevaders’, en ook ‘Wees gegroet, Maria Moeder Gods!’ allen
samen nu met luider stem, en dan weer smeekten zij de Heer om genade voor de
ziele van Coleta van den Bossche, en dan weer ‘onzevaders’ en ‘weesgegroets’, en
steeds zo voort, uren na elkaar, terwijl de knetterende kaarsen langzaam opbrandden,
weerlichtend met hun weifelend gele schijnsel op het strakke, geel gelaat van de
dode.
Tot middernacht bleven zij gezamenlijk zo bidden. Toen de twaalf trage slagen
op de klok in 't keukentje daarnaast weergalmden, hield Mietje op met bidden en
fluisterde zij tot de anderen:
- Willen w'er nou moar uitschien?
- Joa w', knikten zij met een zucht van verlichting. Zij waren allen moe en voelden
dorst en honger. Mietje deed een nieuwe kaars branden bij de dode en traag
schoorvoetend kwamen zij terug in 't keukentje.
Ivo stak zijn pijp op en ging even buiten.
- 't Begint te snieuwen, huiverde hij toen hij weer binnenkwam. En van zijn
mouwen schudde hij kleine kristallen sterretjes, die dadelijk in de warmte smolten.
- Bah zue! riepen zij allen verwonderd opkijkend; en zij
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begonnen over 't weer te praten.
Mietje, over de haard gebogen, pookte 't vuur op, strooide vers sprokkelhout over
de roodgloeiende as, blies in de blaaspijp, en weldra hing de zwarte ‘moor’ boven
de helle vlam te zingen, met pruttelblaasjes door de tuit. Zwanckaert, op een laag
stoeltje gezeten, maalde koffie, met scheve schommelbewegingen van armen en
benen; Lotse Ketsers sneed dikke tarweboterhammen voor, Foedel die Heijne draafde
heen en weer, borden en koppen op de tafel schikkend. En na een korte poos zaten
zij alle vijf weer om het laag groen tafeltje, stil-slurpend aan hun koffie, de wangen
opgebocheld door de grote stukken brood. Iets van gezellige intimiteit drong in het
keukentje, een vaag gevoel van welzijn en zich lekker voelen daar, onder het kleine
lampje, niet ver van het warm, opflikkerend haardvuur, bevrijd tegen de koude en
de sneeuw, die buiten langzaam neerviel. Zij regelden nu verder de begrafenis: dat
Foedel de volgende ochtend al vroeg naar 't dorp zou gaan om 't overlijden aan te
geven, en dat Ivo aan boer Lemmens zou gaan vragen of hij het lijk met zijn wagen
naar de kerk wou brengen. Toen spraken zij nog even over de dode, en dat het zulk
een ‘dijngen’ was zo plotseling van alles los te zijn, en dat dat toch het lot van allen
was, 't zij jong of oud, 't zij vroeg of laat.
De boterhammen waren op, de koppen waren leeg, en Foedel keek met schuinse
blikken naar de kast waarop de fles jenever stond.
- Ivo, wilde nog 'n dreupelke pakken? vroeg zij eensklaps, met schitterende ogen.
Hij glimlachte onwillekeurig, door de drukking van zijn droefheid heen toch met
iets aangenaams gestreeld.
- Bah! we zoen keunen, moar ge moet er uek eentje pakken, antwoordde hij.
Foedel had de fles al in de hand en schonk in 't ronde. De scherpe drank verspreidde
zijn sterke lucht, en de wangen, warm reeds van de koffie, kleurden hoger.
- Hèt-e gulder goeste van te sloapen? vroeg Foedel.
- Ha, zoen we wel1., zeker, antwoordde ernstig Mietje

1.

Ik denk van niet.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 4

884
Compostello.
- 'k 'n Hè ik toch gien goeste, verklaarde Lotse Ketsers.
- Ik uek niet, zei Zwanckaert.
Niemand had zin om te slapen, ook Ivo niet. Zij zouden maar de ganse nacht
opblijven en intussen voor de dode nog wat bidden.
- Woar es Picó, dan? vroeg plotseling iemand. Zij keken in 't rond maar zagen
hem nergens.
- Hij zal op 't bedde liggen! zei Ivo ontsteld.
- Op 't bedde nogal! riep Lotse Ketsers, haastig naar het kamertje lopend.
Zij duwde 't deurtje open, en ja, daar lag hij werkelijk, in elkaar gerold aan 't
voeteneinde van de dode, zijn snugger kopje rustig opgelicht op het geluid dat Lotse
maakte bij het binnenkomen.
- O! gij luelijken duvel, wilde goan!
Niet zonder moeite kreeg zij hem van het bed af en kwam hij, verveeld
druipstaartend, in het keukentje.
- Hè-je da nou nog oeit geweten! riep Lotse, half boos, half lachend.
- Ha! da es azue zijn geweunte, hij lag hij altijd tusschen ons, liet Ivo zich ontvallen.
- Tusschen ons, zegde! Sliept-e gulder dan te goare? schetterde verbaasd Foedel
die Heijne.
Een hevig rood kleurde plotseling Ivo's half onnozel, rimpelig gelaat. Vreemd
onthutst keken alle vier de vrouwen naar hem op en Foedel zelf kreeg een kleur,
sterker nog dan die van Ivo.
- We 'n hân wij moar ien bedde mier, 't ander ligt in duigen, verontschuldigde de
oude jonkman zich bedroefd.
De vrouwen grinnikten. Zij sloegen 't oog terneer en dronken hun borrels. Maar
Foedel die Heijne kon zich niet inhouden. Zij verslikte en begon eensklaps
zenuwachtig te hoesten en te lachen.
- Ha! wa was er doar an gelegen, twie ouwe meinschen? glimlachte Ivo goedig
tegen, zonder zich boos te maken.
- 't 'n Was het doar níe an gelegen, verklaarde Mietje ernstig; en zij dronk haar
borrel leeg.
- En dat 'n goat ons uek nie an, e-woar? sprak Zwanckaert,
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met een bruuske, scheve draai op haar stoel. En, voor het eerst haar bedeesdheid
overwinnend, keek zij Ivo even aan, met helder-schitterende, strakke ogen.
Geen van allen zei of dacht aan wat verkeerds, maar plotseling was iets weg van
de plechtige eerbied voor de dode. Er was iets grappigs nu in al die narigheid,
onuitgesproken nog en stil-bedwongen, maar dat gedempt telkens weer met een
glimlach bovenkwam, sterker dan hun voorgenomen ernst en plichtmatige
neerslachtigheid. Opnieuw werden de glaasjes volgeschonken en Ivo liet zich nu
onbewust door iets geheimzinnig-verlichtends meeslepen, als voelde hij de slag reeds
miner hard dan hij gevreesd had, als kwam er in zijn binnenste reeds weer een zachte,
stille hoop, iets nieuws en onbekends nog, waarnaar hij in de eentonige sleur van
zijn ongezellig zwoegersleven jarenlang heimelijk verlangd had. Hij dronk zijn borrel
leeg en stak nog eens een pijpje op, en langzaam aan ging hij aan 't praten, vertellend
van zijn vroeger leven, vol van iets dat hij niet goed wist uit te drukken, vol van een
vage spijt gemengd met vage hoop bij de aanvang van het onbekende, nieuwe leven
dat hem nu te wachten stond.
Het enige wat hem duidelijk was, was de gezelligheid die hem zijn leven lang
ontbroken had en waarvan hij nu voor 't eerst de zachte streling voelde, dwars door
al het droevige der omstandigheden. Hij zei dat niet in klare woorden, maar liet het
voelen in zijn weke ontroering, in de manier waarop hij alle vier de vrouwen daar
vertederd aankeek, in de manier waarop hij hen nu dankte voor hun hulp, met tranen
in de ogen en zuchten op de lippen, als een onduidelijk uitgedrukte klacht van wat
hij vroeger nooit gekend had, en op dit ogenblik zo zeer waardeerde.
Zij merkten dat hij wel een ietsje veel gedronken had, en zelf warmpjes en gezellig
om het tafeltje gezeten, hadden zij stille pret om hem. Nog steeds moesten zij inwendig
lachen om die voogdijschap van zijn oudere zuster, die alle eigen begeerte in hem
had weten te onderdrukken, die destijds zijn huwelijk met Zwanckaert had belet en
hem met haar tirannieke dwang achtervolgd had, tot hem met en als een hond in haar
eigen bed te doen slapen. Zij hadden medelijden met hem, en ook
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een vage behoefte om hem te troosten, zonder juist te weten hoe, omdat zij voelden
dat hij toch veel meer en beter verdiende dan wat het leven hem tot dus toe gegeven
had. De dode was bijna geheel vergeten nu, een soort antipathie ging van haar uit,
zoals van iemand die de macht gehad heeft om veel goeds te doen, en die het
stelselmatig niet gewild heeft. En in het diepste van hun wezen dachten zij dat Ivo,
welgesteld, ja rijk als hij thans wezen moest, nu nog een heel mooi en gezellig leven
hebben kon, en enkel daartoe een goede vrouw behoefde, een die 't hem gezellig en
gelukkig maken zou, en dan ook bij hem een gelukkig en onbezorgd leven zou kunnen
genieten. En om de beurt zagen Mietje, Foedel en Lotse hem en Zwanckaert peinzend
aan, instinctmatig voelend dat die twee nu opnieuw tot elkaar zouden komen, en
heimelijk-jaloers een beetje, omdat hun gezellin meer kans had dan zij zelf, wijl ze
zich toch niet minder achtten dan haar, en dachten dat ook zij, minstens zo goed als
Zwanckaert, geschikt zouden zijn voor wat er thans bijna met zekerheid gebeuren
zou.
Maar, om drie uur, als de fles reeds geruime tijd leeg was, dachten zij weer aan
Kletsje, en Mietje Compostello zei dat zij nog wat voor haar zielezaligheid moesten
bidden.
Zij gingen in de dodenkamer, en weer begon het plechtig bideen, Mietje
vooropzeggend en de anderen herhalend, allen neergevlokt op lage stoelen om het
lage bed:
Hiere, ontfirmt ou onzer!
Christus ontfirmt ou onzer!
Hiere, ontfirmt ou over de ziele van Coleta van den
Bossche.

De grote stilte van de winternacht hing als een zware sluier om het eenzaam huisje,
alleen de sneeuw hoorden zij eentonig dof en langzaam vallen, zich stil opeenhopend
tegen het deurtje en de raampjes, als in zachte kussentjes van dons en watten.
- Komt, o Gods lieve Heiligen, die ziele van Coleta van den Bossche ter hulpe.
Engelen des Hieren, komt heur tegemoet, ontvangt heur in genoade en stelt heur in
de tegenwoordig-
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heid van den Allerhuegsten...
Plotseling schrikten zij allen op bij het horen van een luguber gehuil dat uit de
grond scheen op te stijgen. 't Was Picó, die daar zat, half in de duisternis weggedoken,
de bek in de hoogte en de oren in de nek, huilend omdat hij in het bed niet meer
mocht liggen.
- O, gij luelijke sloeber! bromde Mietje bevend van ontsteltenis, terwijl Ivo hem
een schop gaf die hem jankend weg deed springen. En weer begon 't gebed in
zwaar-benauwde stilte:
Christus die heur geroepen hèt, wilt heur ontvangen!
Hiere, geeft heur d' iewige ruste.
Zoalig zijn de dueden die in den Hiere stirven!
Hiere, ontfirmt ou onzer!
Christus, huert ons!
Christus, verhuert ons!

Tegen halfvijf kwamen zij weer in de keuken en plotseling overvallen van
vermoeidheid, ondanks hun voornemen van de ganse nacht op te blijven, strekten
zij zich hier en daar op stoelen, of ergens in een hoek op stapels lege balen uit. Geen
enkel meer had nog zin om te praten. Mietje draaide 't olielampje wat omlaag en in
het schemerduister dat nu alle omtrekken vervaagde, klonk weldra 't gesnurk van de
slapers. Mietje, met het hoofd en armen op de tafel vlak bij 't lampje, lag daar als
een grote, grauw-en-zwarte vogel met haar taankleurig gezicht en haar dichte, zwarte
haren; Foedel die Heijne, achterover op een stoel tegen de muur, het hoofd
scheefhellend naar de linkerschouder en de voeten op de sporten, zat snurkend in
haar slaap te glimlachen; Lotse Ketsers, in de schoorsteenmantel van de haard, kreeg
op haar rond, vet-glimmend aangezicht de laatste rode gloed van het uitstervend
vuur. Haar halfopen mond, waarin twee voortanden ontbraken, kwijlde uit de
linkerhoek een fijn straaltje slijmerig speeksel, dat langzaam-gelijkmatig met haar
ademhalen op en neer rekte, tot het in een parel neerviel en door een ander straaltje
werd vervangen. Vlak vóór de eetkast lag Ivo, als een onduidelijk grauw pak op een
hoop grauwe balen uitgestrekt, af en toe als in een stille klacht te zuchten en te
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blazen, en heel in 't hoekje tegen 't achterhuis zat Zwanckaert, scheef in elkaar gezakt
op haar laag stoeltje, het rechterbeen naar voren, de ellebogen op haar knieën en de
gesloten vuisten op haar ogen, roerloos en geluidloos, als in doodsslaap. Picó, onder
de tafel in elkaar gerold, met zijn kopje op zijn uitgestrekte voorpoten, lag af en toe,
met zenuwtrillingen van de lendenen, stil jankend in zijn slaap te dromen.
De dageraad begon door de reetjes van de luiken te schemeren toen Mietje eindelijk
ontwaakte. Zij riep ze allen spoedig wakker, reeds vrezend dat ze zich verslapen had,
en wrijvend aan hun ogen trokken zij sleepvoetend weer in 't kamertje en vielen er
opnieuw, doch nu niet lang, aan 't bidden. Er was een hele boel te verrichten die dag;
zij gebruikten haastig hun ontbijt, bliezen het licht uit en openden de deur en
vensterluiken.
- Ooo!... riepen zij allen met verwondering uit.
Verrassend wit en rein lag daar het ganse wijde landschap, met heel het klein
gehucht onder de maagdelijke sneeuw bedolven. Tot zelfs de takken van de bomen
waren met sneeuw beladen, en 't ganse hemelruim was zonnig-blauw, hard en schel
blauw van ijle, pure lucht, met enkel aan de horizon, onder de verre, donkere bomen,
een lage, doffe streep van grijze wolken, die nog nieuwe sneeuw voorspelden. Zo
duidelijk als uitgeknipt stonden de bomen en de huisjes afgetekend in die ijle lichtheid,
en in de scherpe atmosfeer was er een koud-gezonde frisheid die verkwikte, die de
wangen prikkelde en de ogen glinsteren deed.
- Ho! wa heet da toch gesnieuwd! Wa heet da toch gesnieuwd! riepen zij, met van
verbazing in elkaar geslagen handen buitenkomend.
Maar dadelijk gingen Lotse Ketsers en Mietje Compostello aan 't werk om de
sneeuw van vóór de deur en over 't voetpad weg te ruimen, en Foedel die Heijne en
Ivo stonden klaar, de eerste om in 't dorp het overlijden te gaan aangeven, de tweede
om bij de timmerman van het gehucht de doodkist te bestellen, en bij boer Lemmens
te gaan vragen of hij 't lijk de volgende ochtend met zijn wagen naar het kerkhof
wilde voeren.
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Zij gingen, en even vóór twaalf waren zij weer thuis, Foedel vrolijk opgewekt als
altijd, Ivo lichtjes aangeschoten, met een verwaaide uitdrukking in de ogen, die,
zonder merkbare oorzaak, om de beurt schenen te lachen en te huilen. Maar verder
was alles in orde: de kist zou 's avonds klaar zijn en de volgende ochtend zou boer
Lemmens' wagen Kletsje naar het dorp vervoeren, waar zij met een gezongen mis
zou begraven worden.
Middelerwijl hadden Zwanckaert en Lotse Ketsers een hele boel opgeruimd en
schoongemaakt en Mietje Compostello was met een allerlekkerste maaltijd klaar.
Daartoe had zij namelijk de helft van de worsten gebruikt die Foedel de vorige avond
in de eetkast ontdekt had, en de fijne geur van het gebraden vlees met uitjes kwam
in de kou vanuit het open deurtje tegemoet gewaaid.
Ivo voelde zich vertederd. - 't 'n Hee hier in joaren zue goed nie geroken! glimlachte
hij. En toen Mietje, 't gelaat verhit van over 't vuur te staan, hem ook glimlachend
vroeg of zij had wel gedaan zo maar de helft van die worsten te gebruiken zonder 't
hem te vragen:
- Joa joa g'! joa joa g'! G' hèt zéker wel gedoan! haastte hij zich te antwoorden. Wa peisde! 'k Worde bediend lijk ne prinse! En in zijn lichte roes klopte hij haar op
de schouder, weemoedig schreiend en glimlachend door elkaar.
Het eten was klaar, en allen, behalve Mietje, die nogal druk heen en weer moest
lopen, schoven zich rondom het laag, groen tafeltje waarop vijf borden stonden. Zij
maakten vroom een kruis en baden, 't hoofd gebogen, met gevouwen handen, strak
starend op hun borden. En op dat ogenblik dachten zij zeker allen even weer aan
Kletsje, die zonder enige twijfel zo'n lekkere maaltijd als iets
buitensporig-verkwistends zou afgekeurd hebben; aan het jarenlang onverdeeld
gezagvoerend Kletsje, die daar nog zo heel dicht bij lag en zich toch maar met niets
meer kon bemoeien van alles wat er in haar eigen huis door vreemden nu werd
uitgevoerd. Maar zodra het kort gebed geëindigd was voelden zij weer iets
intiem-gezelligs over zich komen, en zij aten eerst karnemelkpap, zoals zij er elke
dag aten, - want ne meins moest toch uek zijne lepelkost hên, verklaarde Mietje, en
dadelijk daarop, in 't
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zelfde bord, die lekkere saucietjes met verse aardappels en niensaus.
Foedel die Heijne, de wangen en de ogen blinkend, begon plotseling zenuwachtig
te hikken en als 't ware te huilen.
- Wa hèt-e gij? vroegen de anderen verbaasd.
- 'k 'n Kan 't nie helpen, 't woater komt in mijne mond! hikte Foedel.
- Eet gij moar, eet gij moar, jong, zei Ivo goedmoedig. En met zijn onzekere,
bevende hand legde hij zelf nog een groot stuk worst op haar bord. En weer begonnen
zij te eten, zwijgend van graagte.
Zij vonden het zo lekker, zó lekker, dat zij eerst geen woord meer kónden spreken.
De monden smakten, de vette saus blonk op de lippen en de kinnen. Lotse Ketsers'
bolrond, vriendelijk gezicht glom alsof het helemaal met vette saus was overstreken.
Foedel, de ogen strak en ernstig, nu, verslond zonder op te kijken, als een
uitgehongerde. Mietje at langzaam, met stil-afgemeten gebaren, Zwanckaert met iets
scheefs in de beweging van haar hand en vork, iets van dat zelfde waggelend-scheve
dat haar hinkstap en ook al haar bewegingen kenschetste. Ivo at slordig, morsend als
een kind over de borst van zijn hemd en de omslag van zijn kraag.
- Ha moar jongens, da es toch goed! riep plotseling Lotse Ketsers in niet meer te
bedwingen geestdrift uit. En zij begon van verrukking te lachen.
- Of 't goed es! weergalmde Foedel die Heijne. En zij nam nóg een stukje worst,
en nóg wat saus en aardappels.
- 't Es spijtig e-woar, da ne meins da nie alle doagen 'n mag eten! sprak Zwanckaert
met een scheve draai op haar stoel en een vlugge glansblik van haar groenachtige
ogen. Zij voelde zich nog steeds iets meer gegeneerd dan de anderen daar, en trachtte
zich bescheiden op de achtergrond te houden.
- Alle doagen! riep Ivo geestdriftig. - Ge meug gulder da alle doagen eten, zuelang
of da g'hier zijt! En plotseling vertederd begon hij met zijn hoofd te schudden en te
schreien, zeggend dat ook hij van heel zijn leven nog zo lekker niet gegeten had.
- Joa moar, joa moar, sprak gewichtig Mietje, die trots was over de grote eer die
zij met haar kookkunst behaalde en daarom ook het besef van haar
verantwoordelijkheid voelde,
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- we zoen 't beste nog vergeten!
En naar de eetkast gaande haalde zij glazen en een grote kruik met bier te
voorschijn.
Toen werd het ook zo gezellig in het keukentje. Zij hadden gedaan met eten, en,
achteroverhellend op hun stoelen, zaten zij eerst even roerloos in gemakkelijke
houding, om het wat te laten zakken. Schel-rood-glimmende koontjes hadden zij nu
alle vijf, zelfs Mietje met haar gele wangen, en ogen blinkend van genoeglijkheid,
en een zó plezierig algemeen gevoel van welzijn, dat zij even sprakeloos om elkaar
zaten te glimlachen van stil-voldane pret. Zij poogden zelfs geen ogenblik meer door
het uiterlijk vertoon van een min of meer bedroefd gelegenheidsgezicht de schijn te
geven dat zij aan de dode dachten. Kletsje was vergeten, net of ze reeds in 't graf was
neergelaten, en zij vonden 't zelfs niet nodig nog even in de kamer naar haar
overblijfsel te gaan kijken, zeker als ze waren dat ze nu voor haar toch niets meer
konden doen en ook door haar niet meer zouden gestoord worden.
Buiten was de lucht langzamerhand weer grijs geworden, vaag-nevelig in het kort
verschiet, met de spookachtig-wegsmeltende schimmen van de hoge naakte bomen.
Het zag er triestig en verlaten uit, daarbuiten, alles zo doods en stil over het koud,
wijd-ingesneeuwd veld, maar hier in huis was 't warm en goed, en allen schoven zich
nog dichter om het haardvuur, dat reeds roder in de invallende duisternis begon te
gloeien, en dronken nu een grote, warme, lekkere kop koffie, met suiker erin, en een
borreltje ‘Franschen’1. daarna, omdat Ivo het volstrekt zo wilde. En zij praatten en
vertelden hoe langer hoe intiemer, zo vast gezeten daar in hun lichte roes of zij er
nu voor altijd thuis hoorden, toen een akelige verschijning, die daarbuiten voorbij 't
kleingeruite vensterraampje kwam gezweefd, hen plotseling weer tot het besef van
werkelijkheid terugriep.
De doodkist was daar, door twee mannen op de schouders gedragen, en er werd
aan de deur geklopt.
Lotse ging opendoen en zij kwamen binnen. Zij groetten stil: ‘elk ne goenoavend’,
terwijl de kist, omzichtig van hun

1.

Brandewijn.
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schouders neergelaten, hol kraakte. Allen maakten vroom een kruis: Het was een
mooie kist, lichtbruin geverfd, in nabootsing van eikenhout, met een verzilverd
kruisbeeld, dat in de schemering witte vonken schoot.
- O, wat 'n schuene kiste! zeiden bewonderend Mietje en Foedel.
Zwanckaert en Lotse spraken geen woord, maar staarden strak, als in benauwde
angst, naar 't akelig voorwerp. Ivo slaakte dof een snik.
- Mag z' hier blijven stoan of moe z' in de koamer? vroeg fluisterend de timmerman.
Hij had een vreemd, half grijnzend, half glimlachend gezicht met dichtgeplante, rosse
baard, en hij geleek op het traditioneel afbeeldsel van een der moordenaars die naast
Christus aan het kruis werden gehangen. Zijn helper was een blond-magere,
twintigjarige jongeling met smalle, afzakkende schouders en kleine schele ogen.
- Loat ze doar moar stoan tegen de muur, antwoordde Ivo met een trilling in de
stem. En hij vroeg hun of zij een druppelke wilden pakken.
Dat wilden zij wel graag en Foedel schonk hun elk een glaasje vol, terwijl zij met
gedempte stemmen even praatten over 't weer en van de sneeuw die nog te wachten
was. En toen het glaasje leeg was gingen zij spoedig weer weg, opnieuw
‘goen-oavend’ wensend.
Maar met hun komst was de pret eensklaps voorbij. Nu voelden allen weer de
zware plechtigheid. Zij spraken zacht, met doffe stemmen, strak starend naar de kist,
die langs de muur haar akelige vormen aftekende en onweerstaanbaar de gemoederen
drukte, alsof het ganse keukentje met die zes aan elkaar gespijkerde planken gevuld
was.
- Willen we moar beginnen? fluisterde Mietje.
Ivo knikte toestemmend.
Zwanckaert duwde 't kamerdeurtje open, en Mietje en Foedel tilden de kist op en
droegen ze binnen. Lotse stak de kaarsen aan; Ivo volgde.
Nog steeds onveranderd als een oud, gerimpeld, wassen beeldje lag Kletsje op
haar doodsbed uitgestrekt. Foedel trok de kist zacht open en Mietje nam met
langzaam-stil gebaar de
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deken weg. Sneeuwwit in haar tot aan de wit-gekouste voeten uitgespreide hemd
verscheen nu Kletsje, en allen zonken met gevouwen handen op hun knieën, maakten
een kruis en prevelden een laatste gebed.
- Wilde ze nog 'n kruiske geen ier da we z'r inleggen? fluisterde Mietje tot Ivo.
- Joa ik, snikte hij.
Hij boog over het bed en met zijn bevende duim schetste hij een kruisje op haar
voorhoofd.
- God bewoare ou. Klette, voarwel, tot in d' iewigheid! kreunde hij.
En plotseling luid snikkend keerde hij zich om en verliet het kamertje.
't Was duister avond nu, en in kleine groepjes kwamen de buurvrouwen aan, om nog
eens voor de dode een ‘rozenkrans’ te bidden. Zij zaten of knielden, in hun lange,
zwarte kapmantels gehuld, om de doodkist neer, en onophoudend galmde Mietjes
zware stem:
Hiere, ontfirmt ou onzer!
Christus, ontfirmt ou onzer!
Hiere, ontfirmt ou over de ziele van Coleta van den Bossche!
Christus, huert ons!
Christus, verhuert ons!
O, Dzjezus, ik bid ou deur al ouwe smerten en bittere dued, deur ouwe
deurnoagelde handen, deurbuerde voeten, deurstokene zijde en al ouwe
gebenedijde wonden, ontfirmt ou onzer en drukt ouw heilig lijden zue in
ons herte, da we nie anders mier 'n verlangen dan ou, mijnen Dzjezus, die
veur ons gekruist zijt.
Amen.
Even vóór elf waren de laatste buurvrouwen weg, en dan begon opnieuw de nachtwaak
als de vorige avond, met dit verschil dat zij nu om de beurt in 't lege bed van Kletsje
wat ter ruste gingen liggen. Ook Ivo ging er af en toe in liggen, en zelfs Picó mocht
er nu weer in als vroeger, gezellig in elkaar
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gerold tegen de plank, aan 't voeteneinde.
Maar vroeg waren zij 's ochtends allen weer op de been, en de vrouwen gingen
zich naar huis voor de plechtigheid verkleden. Om halfacht waren allen weer terug,
gehuld in hun lange, zwarte kapmantels, het groot gebedenboek met vergulde snee
in de hand. Zij waren verder op hun uiterst best gekleed, met bontgekleurde mutsen
en linten onder de zwartsatijnen kap. Lotse Ketsers en Foedel die Heijne hadden hun
lange, gouden oorbellen aan, getooid als voor een kermis.
Precies om acht uur kwam boer Lemmens' wagen aangereden. Hij kon op 't kleine
erf niet keren en bleef vóór 't hekje op de straatweg staan. De boever1. zat op 't
breedgerugde bruine linkerpaard; het ander paard, een grijze merrie, hield hij met
de leidsels in de hand. De buren die naar 't kerkhof zouden meegaan, troepten
langzaam samen om de wagen. Plechtig kwamen alle vier de vrouwen in het keukentje
om Ivo staan.
- Ivo, es 't mee ou goedkeurijnge dat 't lijk uit den huize goat? vroeg Mietjes zware
stem.
- Joa 't, snikte hij dof.
De slippen van hun mantel waaiden weg naar achteren, zij bukten neer en tilden
de kist op. Schuurvoetend over de vloer kwamen zij ermee naar buiten. Maar Picó
glipte tussen de benen door en stond reeds vóór hen in de sneeuw op 't pleintje.
- Ala, Picó, hier! gebood Ivo.
Druipstaartend kwam de hond terug en Ivo sloot hem in huis op. Toen de kist langs
't kleingeruite venstertje voorbijkwam, zagen zij hem, rillend van verlangen, met
gespitste oren en strak op de vensterbank gedrukte voorpoten, tussen de gordijntjes
staan.
De mannen lichtten even hun pet opende vrouwen prevelden een ‘onzevader’
terwijl de doodkist op de met een laagje stro bedekte wagen werd gehesen. Het
vaal-verkleurde, zwartfluwelen lijkkleed met verschoten gouden kruis en franjes
werd erover uitgespreid, en de vier vrouwen gingen er rechts

1.

Paardeknecht.
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en links naast zitten, twee van voren en twee van achter, met de paternoster tussen
de vingers in hun lange zwarte mantels neergevlokt.
- Jue! riep de boever, en hossebossend over de hobbelige straatweg, zette de wagen
zich langzaam in beweging, door de bewoners van 't gehucht gevolgd.
Ivo, 't hoofd gebogen, weende. De vrouwen uit de buurt, - een tiental - droegen
alle zwartlakense kapmantels; de mannen, enkele in korte, zwarte jasjes, die te nauw
leken, andere met blauwe, stijf-geplooide kielen die als crinolines uitstonden, hadden
zware, dikke petten op, waaronder de versgeschoren, rimpelige tronies klein en
popperig schenen. Hier en daar, vóór de lage huisjes, hield zich stil-nieuwsgierig een
groep vrouwen en kinderen, die niet meegingen.
Even buiten het gehucht kronkelde de brede landweg eenzaam tussen hoge bomen,
en 't werd een kleine zwarte stoet met hier en daar een blauwe vlek, onder het hoog
gewelf van de donkernaakte kruinen over 't wijd-besneeuwde veld. Het bruine paard,
waarop de boever zat, was jong en wipte soms schichtig blazend-en-snuivend zijn
achterste op, het ander was een stil mak beest, dat traag en gelijkmatig voortschreed.
Zij kwamen aan een kruisweg, en de boever hield zijn paarden stil, terwijl de
vrouwen prevelend baden, om de boze geesten te bezweren. Toen het gebed geëindigd
was maakten zij allen een kruis en weer reed de wagen stapvoets verder. Eindelijk
kwamen zij in 't zicht van 't dorp, en op het kerktorentje, dat puntig boven de kruinen
van de bomen uitstak, begon de doodsklok te luiden. Nog eens was er een biddend
oponthoud aan een tweede kruisweg, en dan kwamen zij eindelijk in 't dorpje, waar
van deur tot deur de bewoners nieuwsgierig kijkend buitenkwamen. Enkelen voegden
zich bij de langzame stoet.
Aan 't kerkhof kwam de pastoor hun tegemoet, met koorknapen in 't wit-en-rood,
die kruis en vanen droegen. De kist werd van de wagen neergelaten en op een berrie
geplaatst. De pastoor murmelde enkele Latijnse woorden, in breed gebaar, met een
grote zwarte kwispel, wijwater over de kist en de omgevenden sproeiend. Toen keerde
hij zich om en stapte plechtig zingend onder kruis en vanen naar de kerk terug,
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terwijl de vier vrouwen de berrie met de kist optilden en stoetsgewijze met de anderen
volgden.
Het orgel dreunde en galmde in de kil-sombere kerk, met zware, plechtige tonen
die in een geur van wierook naar de hoge booggewelven stegen. De lijkbaar prijkte
in de middenbeuk, omringd van doodsbeelden op slanke, geel-brandende waskaarsen,
en over 't nietig Kletsje rees nu al die hoge plechtigheid, als ware zij in 't leven ook
zeer hoog-voornaam geweest in plaats van klein en nederig.
De kerkdienaar trad te voorschijn met een armvol aangestoken waskaarsen, en
één voor één gingen de mannen rondom de lijkbaar met een kaars naar de
communiebank, waar de pastoor hen even met de glimmend-koperen pateen over de
wang streek, terwijl zij in de naast hem staande schaal een muntstuk lieten vallen.
Statiger galmden de tonen van het orgel en de stemmen van de zangers onder de
booggewelven. Na de mannen kwam de beurt van de vrouwen, en toen schreden
pastoor en koorknapen ook naar de lijkbaar, en in de sterker opstijgende wierookgeur
werd het aangrijpend ‘Tremens factus sum ego’ gezongen.
Ivo weende en snikte. Die plechtige tonen van orgel en zang galmden door tot in
zijn ziel, en 't kwam hem voor of Kletsje nu heel hoog verheven boven allen stond,
of zij, gelouterd in de goddelijke geur van de wierookwolken, als op de vleugels van
zeer zachte engelen ten hemel werd gedragen. Eerst nu voelde hij goed dat zij van
deze aarde niet meer was, en hij had spijt en wroeging dat hij haar wellicht niet altijd
goed gewaardeerd had, dat hij wellicht niet altijd goed en zacht genoeg voor haar
geweest was.
De kerkbediende trok de lijkbaar open en door een teken tot de vrouwen deed hij
hun begrijpen dat het ogenblik gekomen was om het lijk weg te dragen.
Steeds zingend, met kruis en vanen, gingen pastoor en koorknapen opnieuw vooruit,
en weer volgde de kist, die telkens, onder de hinkstap van Zwanckaert, aan de ene
kant licht schommelend naar beneden knikte. Zij kwamen buiten, knipogend in de
schelle klaarte van 't besneeuwde kerkhof, en gingen langs de kerkmuur naar het
hoopje uitgedolven bruine aarde, waar de grafmaker en zijn helper reeds met de
touwen
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in de hand te wachten stonden.
De kist werd erop neergezet en dadelijk gleed zij naar beneden in de kuil. Hol
roffelden over het hout de weer omhooggehaalde touwen.
- Pater Noster! sprak de geestelijke. En allen, de mannen blootshoofds, de vrouwen
diep onder hun zwarte kap gebogen, zakten biddend met een knie tegen de grond.
Zwaar bonsde in de plechtige stilte de doodsklok op de toren.
- Requiescat in pace! zong de pastoor. En in een vlug geprevel van Latijnse
woorden zwaaide hij in breed gebaar de wijwaterkwispel over de gebogen hoofden.
- Amen.
Vroom maakten zij allen een kruis en rezen langzaam op, terwijl de pastoor met
kruis en vanen naar de kerk terugkeerde keerde en eerste aardkluiten, gemengd met
sneeuw en half verteerde doodsbeenderen, op het hout van de kist neerbonsden...
Toen alles afgelopen was kwam Ivo met roodbekreten ogen bij de draagsters en
de buren en vroeg hun of zij nu met hem een ‘dreupelken wilden goan pakken’. Dat
was zo het gebruik, en zij volgden hem allen, in 't Huis van Commercie, de herberg
die vlak tegenover 't kerkje stond, en waar de bazin, in 't vooruitzicht van hun
onvermijdelijke komst, reeds vooraf de bladen vol met borrels en glazen bier op de
zinken schenktafel had klaargezet.
Zij klonken en dronken, en al spoedig was de eerste, neerslachtige stemming door
een begin van opgewektheid vervangen. Zij spraken nog eventjes over de dode, en
dat sterven, ja, 't laatste was, maar dat zij er toch allen moesten komen, de een wat
vroeger, de ander wat later; en daarna liep het gesprek al dadelijk over andere dingen,
over het weer, en over land en mest en beesten, altijd dezelfde onderwerpen en
feitelijk de enige die de boer oprecht belang inboezemen. De pijpen werden
aangestoken en de stemmen klonken hoger, en toen Ivo weldra met een tweede
‘reiske’ dreupels en pinten trakteerde kwam er een prettig gevoel van gezelligheid
over allen, en enkelen gingen aan tafeltjes zitten en begonnen met de kaart te spelen.
De vrouwen waren niet de minst luidruchtigen. Zij kregen 't warm van de drank na
al de koude van de
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lange tocht en 't stilstaan in de kerk, en met open mantels en hoogrode wangen zaten
zij weldra in een kring rondom de rood-gloeiende, ronkende kachel, allen onder
elkaar kwebbelend en schetterend, zodat hun scherp gedruis al spoedig dat van de
mannen overheerste.
Lemmens' boever, die drie borrels na elkaar gedronken had, kwam met zijn zweep
in de hand in 't portaal van de herberg staan, en vroeg aan Ivo of hij en de vrouwen
soms met de wagen weer terug wilden. Zoiets was tegen de gebruiken, en zij
aarzelden. De wagen die een dode naar het kerkhof had gebracht moest eigenlijk
leeg terugkeren. Maar nu toch, met al die sneeuw, die de weg zo moeilijk maakte,
hadden zij wel zin om zich te laten overhalen, vooral toen Mietje Compostello
gewichtig verklaarde dat zij tenminste zo gauw mogelijk terug had willen zijn om 't
eten klaar te maken.
- Joa joa, we goan meerijen! riep Foedel die Heijne; en met luid stemmengeschetter
en lachen van vrouwen stonden zij op en namen afscheid van de achterblijvers, die
Ivo nog eens met een laatste ‘reiske’ druppels en pinten trakteerde.
Zodra de wagen buiten 't dorp was liet de boever zijn paarden draven. De vrouwen,
licht opgewonden door de drank, vonden dat prettig, en Ivo zelf kreeg een gevoel
van verlichting, alsof een last in de snelle vaart der paarden van zijn schouders zakte.
Er kwam iets goeds-verkwikkends over hem, een weldadig gevoel van in die frisse
koude lucht nog lekker en gezond te leven, met een prettig en gezellig, vooruitzicht
op een nog aangename toekomst. Hij kon zijn zware rouwstemming maar niet meer
terugkrijgen, en hij dacht plotseling, hoewel met duister zelfverwijt, dat hij toch
werkelijk drie aangename dagen doorleefd had, met alle vier die vrouwen om hem
heen, die onderling wedijverden om goed voor hem te zorgen. ‘'k Ben lijk den hoane
van 't kot!’ dacht hij, en hij moest er onweerstaanbaar om glimlachen, terwijl hij, in
logisch verder-denken, besefte dat zij hem allen 'n beetje 't hof maakten, zodat hij,
heimelijk gestreeld, zich afvroeg: ‘dewelke van de vier zoe 'k nou pakken as 'k te
kiezen hâ?’
Een zachte vertedering kwam in hem en vanzelf dacht hij aan Zwanckaert en aan
hun lang verleden, door Kletsje gedwars-
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boomde liefde. Ja, zeker, die zou hij nog wel boven alle anderen verkiezen. Zij was
zo goed en zacht en vlijtig, zij had zoveel van hem gehouden. Zij hadden samen
zoveel doorgemaakt, zoveel van zijn eigen leven en verleden was aan háár leven en
verleden nauw verbonden. En daarom speet het hem even dat hij nu niet heel alleen
met haar was, om nog eens zuiver en alleen voor haar zijn vroegere liefde te kunnen
voelen. Hij wist niet precies of hij nu nog wel zo veel van haar hield als vroeger, de
tegenwoordigheid van de drie anderen stoorde en geneerde hem. Misschien had hij
ze ook wel gewild, die anderen. Lotse Ketsers, bijvoorbeeld, vond hij malser en
poezeliger dan Zwanckaert, hoewel die twee ontbrekende voortanden haar mond
lelijk ontsierden, en Foedel die Heijne vond hij geestiger en pittiger, hoewel zij te
platborstig en te mager was, en met haar schelle stem wel eens onaangenaam kon
schetteren. Alleen van Mietje Compostello had hij niet gewild, dat wist hij met
zekerheid. Die vond hij te oud, en te geel, en te zwart; daar hield hij niet van.
De paarden stoven, het bruintje af en toe met hinnikende wipsprongen, de oude
grijze merrie wijs en statig, in gelijkmatig gestrekte draf, als een toonbeeld van
gehoorzaamheid en tucht naast de wispelturige uitbundigheid van 't bruintje. De
brokken sneeuw, gemengd met aarde, opgegooid door de kletterende hoeven, vlogen
soms tot boven hun hoofden, en nu en dan hotste de wagen zó bedenkelijk scheef
door voren en door kuilen, dat de verschrikte, overhoop geschokte vrouwen, schril
schaterend, met wegwaaiende mantelslippen aan elkaar of aan de zijplanken zich
vastklampten.
Zij kwamen aan De Graeve van Halfvasten, het eerste herbergje van het gehucht.
En Ivo deed de wagen even stilhouden en wilde daar volstrekt opnieuw trakteren
met een ‘dreupelken’, hoewel Mietje verzekerde dat zij nu genoeg hadden en beter
zouden doen met recht naar huis te rijden. Maar het ‘dreupelken’ werd niettemin
gedronken en weer verder stoof de wagen met de opgewekte paardjes.
- Hier uek! hier uek stilhouen! W'n meugen gien lieve vrienden hên! riep Ivo toen
ze aan Veronica's Kruis, het tweede herbergje, kwamen. Maar Mietje zei heel ernstig
en beslist dat zij nu voorzeker niets meer nemen zou en dat zij
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dadelijk naar huis moest om het eten klaar te maken.
- Hawèl, blijft gulder bij mij! zei Ivo, wie 't vertrek van Mietje niet kon schelen,
tot de andere vrouwen. Maar ook zij wilden niet meer, bewerend dat ze ‘zat’ zouden
worden als ze nu nog iets dronken, en dat ze trouwens Mietje in de keuken moesten
helpen. En zij stegen van de wagen, Ivo daar achterlatend met de hoever en twee
boeren uit de buurt, die hem voorstelden een partijtje kaart te spelen.
- C'est ça, amezeert ulder doar te goare watte, en as 't eten g'ried es zullen we 't ou
kome zeggen! schetterde Foedel die Heijne met glinsterende ogen. En zij vertrokken,
vier zwarte gedaanten op de witte sneeuw, terwijl Ivo en de drie andere mannen,
buigend onder het laag, boogvormig deurgewelf, met een treedje omlaag in het
herbergje verdwenen.
Na ruim anderhalf uur was Foedel daar terug met het bericht dat het eten klaar was.
De hoever was reeds met zijn wagen weg, maar aan een klein, groen tafeltje zat Ivo
nog steeds met de twee boeren uit de buurt en met de baas van 't herbergje te kaarten.
- Ha, Ivo, doar es ou wijf om ou! lachten zij. Foedel kreeg een hoge kleur en haar
ogen schitterden.
- Ze moe nog iest mee ons nen dreupel pakken! gilde Ivo. En opgewonden, tot de
baas:
- Ala, Stien, nog 'n reiske dreupels!
- Gienen dzjenuiver mier veur mij, 'k hè d'r al te vele gedronken! beweerde Foedel.
- Hawèl, wa wilde? Krieke? Franschen? Meetjeskonte1.? gilde Ivo.
- Hawèl joa, nen dreupel Meetjeskonte, glimlachte Foedel verrukt.
De glaasjes werden volgeschonken en geledigd en zij stonden op. Ivo had rode
koontjes op zijn anders bleke wangen en hij waggelde eventjes toen hij naar buiten
stapte.
- Verdome, die lucht es stirk! brabbelde hij, en zijn waterige ogen knipten tegen
de felle schittering van de sneeuw.
Foedel schaterde: - 't Zal beteren mee 't eten. En ze trok hem
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mee onder de arm, verrukt en zorgzaam, als een goede, gedoogzame vrouw, die een
uitspattingetje van haar man best dulden kan.
In huis merkten ze alle vier dat Ivo nogal aangeschoten was, maar vonden dat ook
zeer natuurlijk op zo'n buitengewone gelegenheid. Zij zelf, trouwens, waren bijzonder
jolig-opgewekt, en 't was in echte feeststemming dat zij zich bij het groene tafeltje
schaarden om Mietjes lekkere maaltijd eer aan te doen.
Mietje had zich werkelijk overtroffen. Vrezend dat er wellicht te weinig vlees zou
zijn was zij nog eventjes bij de varkensslager van het gehucht aangegaan en had er
nog ‘nen halven steen karmenoaden’ gekocht. Toevallig was de slager aan het
vleeshakken en zij had ook een half pond gehakt genomen, voor de soep. En zo
hadden zij nu heerlijke soepe-mee-bollekes, saucietjes en karmenoaden met saveuien1.,
en, - maar hierover schaamde Mietje zich als over een té grote buitensporigheid, en
zij was wel vast besloten aan Ivo te zeggen dat ze 't alleen gedaan had op herhaald
aandringen van Foedel die Heijne, - en, voor het sluiten: rijstpap met meelsuiker,
een echt feest- en kermiseten.
De lippen slurpten, de ogen blonken, de lekkere, geurigblonde balletjessoep parelde,
over de te vol geschepte lepels, in de borden terug. Zij kuchten van genoegen; alleen
Foedel die Heijne maakte na elke schep vreemde gebaren en grimassen, alsof ze pijn
gevoelde.
- Wa hèt-e gij? vroeg Mietje verwonderd.
- 't Es té goed! 't es té goed! kreet Foedel. En plotseling legde zij haar lepel neer
en begon van aandoening te schreien.
- Ha moar jongens toch, hè-je da nou nog oeit geweten? gilde Lotse met
vet-blinkende, blakende wangen. Maar zij zelf, aanstekelijk ontroerd, begon ook
eensklaps te tranen, en te hoesten, en haar neus te snuiten, en eindelijk te roepen dat
zij 't ook vond, dat het inderdaad té goed was en dat zij er niet tegen kon.
- Ha! ge wor gulder zot, geluef ik! riep Mietje Compostello bijna boos.
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Zwanckaert zei niets, maar haar wangen waren als vuur en de lepel beefde in haar
hand. En Ivo, die eerst stom-roerloos, als verschrikt had toegekeken, barstte nu ook
in tranen los, vies hikkend en kwijlend over zijn hemd, om de beurt huilend en onnozel
lachend, met grijpende gebaren van zijn handen naar de vrouwen en een
weemoedig-slap gebrabbel dat ze hem voort moesten blijven helpen, dat ze hem niet
alleen mochten laten. Maar langzamerhand werden zij weer kalmer, en zwaar zuchtend
van verlichting, met nog vochtige ogen, begonnen zij opnieuw te eten, en van dat
ogenblik was 't onverdeelde vreugde van lekker smullen en gezellig samen-zijn.
Al spoedig kregen ze 't warm in 't benauwde keukentje en Ivo trok zijn jas uit,
terwijl de vrouwen hun bonte mutsen aflegden en hun zwarte japonnen losknoopten.
En de gesprekken klonken levendig opgewonden in het gekletter van vorken en
messen op de borden.
- Weet-e wat da ze doar zeien, in Veronica's Kruisse, as Foedel mij kwam hoalen?
riep Ivo, de wangen opgebocheld van het kauwen. - Ala, Ivo, ou wijf es doar! zue
zeien ze. Foedel, de mond volgepropt met vlees, verslikte van het schateren.
- Ha! da was 't hueren weird! Ha ha, da was 't hueren weird! giechelde zij.
- Ha joa moar, kijk, da zijn dijngen die zoen keune gebeuren, e-woar? riep Lotse.
En zij viel ook aan 't schaterlachen. - Ge zilt er gij toch wa moeten mee doen, Ivo
jongen. Mee nen duen1. 'n keunde gij nie huishouen en allien 'n keunde gij toch uek
nie blijven, orakelde Mietje.
Omdat Mietje nu nog zo ernstig en zo plechtig spreken kon, wijl zij zelf reeds zo
dol waren, moesten zij nu eensklaps allen hevig schaterlachen, zelfs Zwanckaert, die
zenuwachtig-opgewonden tussen het gelach van de anderen uitriep:
- Hawèl, Mietje, da es wa veur ou; ge moet gij mee hem treiwen!
- 'k Ben 't oud, meins, 'k ben te oud; d'r zillen d'r wel andere komen! weerlegde
Mietje met een lichte blos over haar gele wangen. En haar strak op Zwanckaert
gevestigde ogen zeiden
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wel duidelijk wie hier de meeste kans had om het baantje waar te nemen.
En even schetterden zij alle vier oorverdovend onder elkaar, smorend onder hun
stijgend gedruis de stem van Ivo, die tevergeefs ook iets wilde zeggen. Picó,
opgewonden door 't lawaai begon eensklaps geweldig te keffen.
- Goa-je zwijgen, gij kalf! riep Ivo.
- Willen we'r veuren teirlingen1., wie dat er mee hem moe treiwen? gilde plotseling
Foedel die Heijne.
Eerst was er een ogenblik van stom-verbaasd stilzwijgen bij dat gekke voorstel,
maar zij waren allen reeds te roezig-op-gewonden om nog kalm te kunnen blijven,
en nu gingen zij allen tegelijk aan 't gillen: ‘Joa w'! joa w'! we goan d'r veuren
teirlingen!’ zelfs Zwanckaert en Mietje, die verre de wijste waren, en zich tot dan
toe betrekkelijk stil hadden gehouden. Bijna uitdagend, met schitterende ogen, vloog
Foedel op.
- 'k Goa noar de Groave van Halfvasten om den teirlingbak! En zij holde de deur
uit.
Ivo, die men nog geen woord had laten spreken, vloog haar na.
- Foedel! Foedel, gie dwoazekonte! Hurk2. ne kier hier! Zij keerde zich om,
wild-starend, als een dolle koe.
- Da 'k zegge da ge nog ne pot ‘meetjeskonte’ moet meebrengen! gilde Ivo.
- Goed! goed! schetterde zij wegrennend, terwijl Ivo, door de koude lucht
aangegrepen, met waterige ogen weer naar binnen waggelde.
Mietje was opgestaan en zette koffie. Haar altijd gele wangen hadden frisse roze
kleuren, en vrolijk blonken haar grote zwarte ogen. Zij zag er eensklaps jeugdig uit,
en Ivo, die dat merkte, stamerde weemoedig-ontroerd dat zij wel twintig jaar verjongd
was. En voor het eerst sinds die drie dagen kwam hij ook bij Zwanckaert, klopte haar
bevend op de schouder, en brabbelde, half huilend, half lachend:
- Ha moar, Dzjelie3. jong, da zijn toch dijngen, e-woar! Ha moar, Dzjelie jong, da
zijn hier toch dijngen!
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- Wa zijn d'r dijngen? keerde zij zich half ontroerd, half vrijmoedig-spottend om.
- Ha moar dat da toch zulk 'n dijngen zijn! dat da hier toch zulk 'n dijngen zijn
sedert da Klette dued es! herhaalde hij onnozel. En plotseling haar hand vastgrijpend,
die hij zenuwachtig trillend schudde.
- Dzjelie! Dzjelie, ge moet mij nog ne kier ou hand geen! ge moet mij nog ne kier
ou hand geen lijk in den ouën tijd!
Lotse moest schateren, rood-blakend-glimmend op haar stoel achterovergeheld,
en Mietje werd zó zenuwachtig dat zij de helft van een kop koffie over het tafeltje
omgooide, terwijl Zwanckaert, gegeneerd, met inspanning haar hand weer poogde
los te krijgen.
Als een rukwind kwam Foedel die Heijne weer binnen, een ‘teerlingbak’ en een
grote fles onder de slippen van haar mantel.
- Kijk, doar zie, doar es al wat da we moeten hên! giechelde zij, de beide
voorwerpen op tafel zettend. En zij gooide klepperend de dobbelstenen in de bak,
waar zij met drie vijven tegelijk omvielen.
- Sakernonde! drij vijnken! 'k ben gewonnen! schaterde zij.
- Nie nie, 't 'n tel niet! 't 'n tel niet! W'n zijn nog nie begonnen! schreeuwde Lotse.
Zij maakten zulk een oorverdovend lawaai dat Picó opnieuw begon te blaffen.
Mietje keek de anderen om de beurt zeer ernstig aan, als wilde zij beduiden dat
zij iets heel gewichtigs te zeggen had. En toen zij even stiller werden sprak zij:
- Ha joa moar, zoedt-e gulder nie peizen da Ivo zijn eigen gedacht al gemoakt hee?
Heel even voelden zij de ernst van die woorden en de gezichten van Lotse en
Foedel betrokken, maar eigenlijk was er geen zeggen aan, en zij luisterden ook niet
naar hetgeen Ivo zelf poogde te verklaren, zij waren dol en wilden dolle dingen
uitvoeren, en Foedel hield de dobbelstenen in de hoogte en schreeuwde:
- Niemendalle! we goan spelen! Ala hop! Sloan wie d'r te goar es!
De stenen ratelden en kantelden en bleven eindelijk staan.
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- Virkens1. riep Foedel.
Lotse nam de stenen op en gooide.
- Droaiers2.! klonk het.
Toen gooiden ook Mietje en Zwanckaert, en het viel uit dat Foedel die Heijne en
Zwanckaert van de ene kant, en Mietje Compostello en Lotse Ketsers van de andere
kant tegen elkaar zouden te kampen hebben.
Zij stonden allen overeind nu om het groene tafeltje, af en toe slurpend van hun
kopje koffie of hun glaasje ‘meetjeskonte’, meer en meer opgewonden giechelend
en schetterend in hun uitgelaten, dolle pret. Ivo, handen aan de leuning van een stoel
en 't pijpje in de mond, stond er onnozel bij te glimlachen, af en toe werktuiglijk eens
meegiechelend en dan weer van vertedering zijn hoofd schuddend en wenend,
slapmachteloos tegen hun wilde buitensporigheid. En het leek alles ook maar gekheid
wat zij deden, tot eindelijk Mietje Compostello en Lotse Ketsers raak verloren hadden,
en Foedel die Heijne en Zwanckaert nu als de twee laatste, vijandige kampioenen
overbleven.
Toen kwam er plotseling een ernst over het raar gedoe. Dat Mietje Compostello
of Lotse Ketsers wonnen, het had weinig meer dan een grapje te beduiden, maar
Zwanckaert dat was ernst, die had met Ivo op 't punt van trouwen gestaan, en ook
met Foedel was het ernst, want die kon niet verbergen dat zij Ivo graag zou willen,
om zijn geld natuurlijk. En Foedel lachte nu niet meer, zij keek haar mededingster
peilend aan en zei:
- Joa maar, Dzjelie, 't es mienste3. zulle!
- Joa joa 't, 'k weet ik wel dat 't mienst es, antwoordde Zwanckaert, die betrekkelijk
kalm bleef.
- Hoe spelen we? Te zes meten in ien spel uit?
- Goed, in zes meten uit.
Foedel tekende aan weerszijden van de bak zes krijtstreepjes.
En de dobbelstenen ratelden.
- Pietjes4., sprak Foedel schor, teleurgesteld.

1.
2.
3.
4.

Vieren.
Drieën.
Ernstig gemeend.
Eentjes.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 4

906
Zwanckaert nam de stenen op, gooide ze met een scheve zwaai in de bak.
- Suiker1., verdome! riepen zij allen verbaasd.
Zwanckaert zei niets, maar haar op de tafel gedrukte handen begonnen licht te
trillen.
Foedel veegde een van de zes krijtstreepjes uit, wreef met glinsterende ogen de
dobbelstenen door haar handen, gooide ze klepperend in de bak.
- De garde-Napoleon2.! juichte zij; en zij maakte 't militair salut. Het was een
prachtige slag en zij begon van pret te dansen, terwijl Mietje en Lotse woorden van
bewondering mummelden.
Ivo, waggelend aan de leuning van de stoel geklampt, werd opnieuw week-ontroerd.
- Ha moar jongens es da nou oprecht veur mij dat-e gulder speelt? Och Hiere, zijn
dat dijngen! zijn dat dingen! zeurde hij. En plotseling opgewonden, terwijl
Zwanckaert, zich inspannend om bedaard te blijven, nu de stenen wierp:
- Moar weirt3. ou toch! moedigde hij haar aan.
Een wild gejuich steeg op: ‘Drij dueskes4.! drij dueskes!’ terwijl Foedel, vuurrood,
op haar lippen beet. Haar mooie slag was door deze nóg mooiere vernietigd, en
Zwanckaert, het aangezicht stralend, veegde drie ‘meetjes’ uit.
- Joa moar, dát 'n es niet; 'k 'n gee mij nóg nie verloren! schril-schetterde Foedel.
En zij gooide de stenen, die twee ‘vinken’5. tekenden.
Zwanckaert slaagde er niet in die zet te overwinnen en Foedel veegde twee
‘meetjes’. Zij stonden ‘woater’6. nu, elk op drie meetjes nog, en met vernieuwde
moed ‘stak’ Foedel in.
- Droaiers!... 'n povere slag. Foedel trok een zuur gezicht. Plotseling werd het bijna
donker in het lage, zwartgebalkte keukentje. Zij keken door het kleingeruite raam
naar buiten
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en zagen de ganse hemel loodgrijs geworden, met dikke, nog schaarse sneeuwvlokken
die begonnen neer te dwarrelen.
- O! da goa luelijk were worden! sprak Mietje met haar holle stem.
- Ala toe, ge moet spelen! riep Foedel gejaagd.
Zwanckaert speelde en sloeg zessen.
- Verdome! riep Foedel, nijdig de stenen weer opnemend. En zij gooide ‘suiker’.
- Ha, nondedzju! kreet zij.
Nu was de spanning tot haar hoogst gekomen. Zwanckaert had slechts één enkel
meetje meer uit te vegen, en in de toenemende duisternis kwamen zij allen over de
teerlingbak als 't ware hangen, om die laatste, heuglijke zet te zien. Foedel, die zich
verloren voelde, en haar verbitterde teleurstelling niet op kon kroppen, had een
gepijnigde grijnslach op 't gezicht, en Ivo zakte even op de stoel, waar hij zich aan
vasthield, neer, plotseling stom-roerloos van emotie met de ellebogen op het tafeltje,
de troebele blik als in hypnotisch staren in de bak gevestigd.
Toen raapte Zwanckaert de dobbelstenen op en gooide ze voor 't laatst, terwijl een
schetterend gejuich weergalmde. Zij was gewonnen, zij moest met Ivo trouwen, en
't lot had het toch eigenlijk goed beschikt, zij was de aangewezene van vroeger en
Ivo zou met haar gelukkig zijn.
Mietje Compostello en Lotse, die hem ook wel graag zouden gewild hebben maar
toch geen afgunst voelden, wensten hem geluk van harte, want geen van alen twijfelde
nu nog dat het niet langer gekkenspel maar wel degelijk ernst was, en zelfs Foedel
die Heijne kon zich tamelijk goed bedwingen, nu er toch niets meer aan te veranderen
was. Zwanckaert, zenuwachtig opgewonden, wist niet meer hoe zich te houden. Ivo,
door al die te sterke emoties overwonnen, zat als een klein kind te schreien.
En weer dronken zij hun glaasjes leeg en schonken ze weer vol, tot heel de fles
geledigd was. Ivo kon het weldra niet langer volhouden, hij moest ergens ter ruste
gaan liggen, en alle vier de vrouwen, giechelend en waggelend, hielpen hem uitkleden
en droegen hem in 't bed waar Kletje overleden was. En daar alles nu toch afgelopen
was, en niets meer te eten, en
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niets meer te drinken, en allen doodvermoeid van allerlei emoties, haastte ieder zich
weldra vóór de sneeuw huiswaarts, behalve Zwanckaert, die heel natuurlijk bij hem
bleef, opdat hij niet alleen zou zijn.
Zij zat alleen in 't keukentje, dicht bij de haard waarvan zij 't vuur nu en dan zwakjes
oppookte, rustig en als versuft nu in haar zo lang verbeide, eindelijk bereikt geluk,
half ingedommeld van vermoeidheid, met een half geledigd, koud geworden kopje
koffie op een stoeltje naast zich. Uren vervlogen in het traag, eentonig getiktak van
de ouderwetse klok die in de schemering van een hoek stond, het pitje van het lampje
werd al kleiner en kleiner en over haar vermoeide wezen kwam de doffe matheid
van een slaap zonder gewaarwordingen, toen zij plotseling zijn stem meende te horen,
die vanuit de kamer daarnaast naar haar riep.
Zij kwam bij hem, half duizelig nog van slaap, en vroeg hem wat hij hebben wilde.
- Dzjelie, ge moet bij mij komen, brabbelde hij.
- Ha moar 'k ben ik bij ou, Ivo.
- Joa moar, ge moet hier bij mij komen, in 't bedde.
- O, moar wa peisde! riep zij verschrikt, ineens gans wakker.
- Toet toet1., ge moet, 'k en kan alliene nie sloapen, 'k 'n ben da nie geweune, drong
hij aan.
Zij zei niets meer, maar trok haar schoenen uit en legde zich gans gekleed naast
hem op 't bed.
Hij greep haar in zijn armen, en zoende haar hartstochtelijk, voor 't eerst sinds
jaren.
- O, Dzjelie, Dzjelie, zie-je gij mij nog geiren? We zillen nou toch zue gelukkig
zijn, e-woar?
- Joa joa w', we zillen zeker gelukkig zijn, antwoordde zij beredend.
Picó, die aan het voeteneinde lag, werd wakker, en die onverwachte beweging
deed haar plotseling heftig opschrikken. - Och Hier! och God! gilde zij, overeind
springend.
Maar Ivo, boos over die stoornis, schopte de hond uit het bed.
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- Ala, Toeter, op de grond!... En weer begon hij haar, met tranen in de stem, van hun
geluk te spreken.
- Hôôôôôô...! brulde eensklaps luguber de stem van de hond beneden 't bed.
- Wilde zwijgen, sloeber! toornde Ivo. En weer tot Zwanckaert:
- O, Dzjelie, Dzjelie, 'k zoe toch zue geiren nog ienige joaren gelukkig zijn in mijn
leven.
- O, ik uek, Ivo, ik uek, antwoordde zij heel zacht, met een trillende stem.
Opnieuw huilde de hond, op een lang-slepende, lage toon, luguber-angstwekkend
in de stille nacht, als een afschuwelijke mensenklacht.
- O die nondedzju! vloekte Ivo.
- Och, loat hem moar were komen, 'k 'n zal d'r nou nie mier van verschieten, sprak
zij.
Zij keerde zich schuins overeind en zag hem zitten op zijn achterpoten, de kop
omhoog, de oren in de nek, de bek in een klein rondetje open, de vochtige neus
vaal-glimmend in een fijn, bleek manestraaltje, dat door 't kleingeruite raampje
scheen.
- Kom hier, Picó! riep zij.
Hij kwam dadelijk en wentelde zich weer gezellig in zijn warme ‘pols’ in een
rolletje tussen hun beider voeten.
Ivo snoot zijn neus en snikte:
O, Dzjelie, Dzjelie, 'k was toch zue schouw da Foedel zoe gewonnen hên! 't 'n Es
moar ou die 'k geiren zie, Dzjelie! Morgen zillen we te goare noar de paster goan!
We goan treiwen, Dzjelie, we goan zue gauwe meugelijk treiwen...
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Tussen Leie en Schelde
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De steunpilaren der ‘Ope van Vrede’
I
Het was er dag aan dag hetzelfde leven...
Even vóór tien was Sietje klaar met schoonmaken en boenen, en kwam zij, in de
gelagkamer, aan haar naaimachine zitten, terwijl Tante, in het keukentje daarnaast,
nog wat bleef ‘neuzelen.’
Weldra zacht-raderde en gonsde de machine. Sietje, met frisse wangen, lieve ogen
en een ietwat ronde rug over het mechaniek gebogen, maakte manshemden. Aldoor
maakte zij manshemden, niets anders dan manshemden. Dat was haar specialiteit.
Zij mocht er maken voor een grote winkel in het dorp, soms witte, mooie, met
gesteven plastrons, om 's zondags te dragen, doch meestal toch gekleurde: wit-en-rood
of wit-en-blauw gestreepte, of met ruitjes, roze-en-bruin, zoals de arbeiders die
dragen. Een enkele maal ook werkte zij voor de heren: voor mijnheer de ontvanger,
voor mijnheer de notaris, voor nog andere heren, die haar dat kwamen vragen als
een grote gunst, waarover Sietje trouwens ook inwendig zeer gevleid was.
Dit hoefde zij echter volstrekt niet te doen om van te leven. Zij had het goed bij
Tante, die er warmpjes in zat. Zij deed het maar als bijzaak, als ze tijd over had, en
ook omdat ze vlijtig was van aard, en niet lui kon of wilde zitten.
Wat zij anders in de eerste plaats had waar te nemen, was de ‘stamenee’,1. de
ouderwetse, deftige stamenee, door Oom zaliger vijftig jaar geleden opgericht, en
waar nog steeds de beste, fatsoenlijke lui van 't dorpje bleven komen.
Tante, nu zeventig jaar oud, was jaren en jarenlang de degelijke attractie van de
‘stamenee’ geweest. Er moet nu eenmaal een vrouw, en liefst een jonge, nette vrouw
zijn in een stame-
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nee, die de mensen weet aan te trekken en met hen weet te praten; en toen Oom dood
was, en Tante, kinderloos, zich oud en suffig voelde worden, had zij een van haar
broeders kinderen, Sietje, die zij het best als haar opvolgster geschikt achtte, in huis
genomen.
Gelukkig voor haar en voor de oude Ope van Vrede! Want reeds zaten concurrenten
op het vermoedelijk verval van de deftige herberg te azen. Een herbergier met twee
dochters, had, vlak aan de overkant van de straat, ook een stamenee In de Nieuwe
Hope van Vrede geopend, en deed al wat hij kon om de cliënten uit de oude herberg
naar zich toe te halen. Hij, en zijn vrouw en dochters dreven de spot met Tante en
haar ouderwetse inrichting, en schimpten vooral met het groenachtig-verkleurde
uithangbord, waarop, in bijna onleesbare gele letters, de naam van de herberg zo
verkeerd gespeld stond. Dit had de concurrent dan ook aan zijn eigen stamenee willen
verbeteren, en ze daarom, in grote letters, zwart op wit, als de Nieuwe Hope van
Vrede (Hope met een ‘h’ zei hij heel trots op zijn kennis) gedoopt.
Daaruit was woordenwisseling en strijd ontstaan. Er was een partij voor en een
partij tegen. Mijnheer de dokter, mijnheer de notaris, mijnheer de ontvanger, nog
andere voorname heren hadden er lang en uitvoerig over gesproken, en eindelijk
erkend dat de concurrent aan de overkant misschien wel gelijk kon hebben wat de
‘h’ betrof, doch dat het er eigenlijk minder op aankwam, daar de hoofdzaak toch
bleef wie van de twee het beste glas bier en de lekkerste borrel zou schenken, wat
tot nog toe ontegenzeglijk de Ope deed. En de oude herberg had voluit getriomfeerd
toen de schoolmeester met zijn wijsheid in het midden was gekomen en verklaard
had dat, noch Tante, noch de concurrent, het bij het rechte eind hielden, aangezien
de taal vereiste dat men schreef Hoop en niet Ope, noch Hope. Slecht voor slecht
dan maar gehouden wat bestond, en waarmee de mensen zoveel lange jaren waren
tevreden geweest.
Sietje, door de strijd gezweept, had Tante niet teleurgesteld. Van een aangenaam
uiterlijk, kraakzindelijk, werkzaam en vriendelijk met de cliënten, had zij alle de
vereiste gaven van

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 4

915
een voortreffelijke stamenee-waardin, en onder haar beheer kende de oude Ope van
Vrede weldra een bloeitijd, zoals 't nog nooit, zelfs in Tantes beste jaren, was geweest.
Sietje behoefde niet lang haar trouwe bezoekers tegen de Nieuwe Hope van Vrede
op te ruien; zij zelf kwamen er al het lelijke van vertellen: dat de consumptie er
aller-akeligst was, dat het er vuil en slordig was, dat de vrouw dronk, dat de dochters
te stom waren om hun mond te openen. Tot in het overdrevene spraken zij er kwaad
van, om des te meer hun gehechtheid aan de oude herberg te doen blijken, en het
duurde niet lang of de Nieuwe Hope werd bijna totaal door hen verlaten, terwijl zij
elke dag trouw en stipt op dezelfde uren in de ouderwetse gezellige Ope van Vrede
verschenen.
Zij stond daar, op de hoek van de straat, vlak aan de oever van het beekje dat het
dorp in tweeën scheidt. Er was een smal tuintje langs de waterkant, keurig
onderhouden en schitterend van allerhande ouderwetse bloemen, en vanuit de
gelagkamer konden de bezoekers door de ramen al die aardige bloempjes en het
daaronder in de diepte bobbelend water zien. Een grote liefelijkheid straalde van dat
tuintje en dat beekje uit, en tot op de glooiing van de overkant, waar een smidse
stond, hadden de bloempjes hun zaad uitgespreid, en ook daar, tussen de wildernis
van gras en brandnetels, als 't ware kleine tuiltjes van rode kersouwkens, van
oranjebruine violieren, van gele sleutelbloemen of blauwe viooltjes gestrooid. En 't
beekje zelf huppelde vlug en vriendelijk in zijn ondiep, smalle bed over gladde
steentjes en keien, komend van heel, heel ver, langs eindeloze kronkelingen tussen
bos en weiland, als 't ware nog vol strelingen en trillingen van al het leven dat het in
't voorbijvlieden had aangeroerd, en nu heel haastig lopend om daarvan te gaan
vertellen, ginds, een eindje verder buiten 't dorp, aan de grotere rivier, die het in haar
schoot zou opvangen.
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II
Maar dag aan dag was het er 't zelfde leven...
Nauwelijks zat Sietje enkele minuten aan haar zacht-raderende naaimachine,
plat-plooiend met de handen het wit of bontgekleurde goed waarin de vlugge naald
als 't ware nijdig pikte, of de portaaldeur ging open en 't meisje hoefde niet eens om
te kijken om te weten wie daar was.
- Dag meneer Velaaberen, sprak ze als vanzelf, terwijl de machine nog even
doorgonsde. En werkelijk trad mijnheer Van Laaberen binnen, traag schommelend
op zijn korte beentjes, zoals hij iedere ochtend al zijn klanten van het dorp bezocht.
- Dag Sietjen; hèt-e goe gesloapen van den nacht? klonk telkens zijn ochtendgroet;
en even in 't voorbijgaan op haar schouder kloppend, kwam hij glimlachend vóór
haar zitten, dicht bij eender vensterramen die op het vrolijk tuintje en het
lief-kabbelend beekje uitzicht hadden.
Hij was ongeveer vijftig jaar oud, klein, dik, met een zwaar rond buikje op zijn
schrale, korte beentjes. Zijn gezicht was bruinrood en gezwollen, met een bijna ronde
neus als een kleine rode aardappel in 't midden, en heel licht-blauwe uitpuilende
ogen, vreemd licht en waterachtig-blauw als klamme visogen in dat donker en vettig
gezicht. Hij was de jeneverstoker van het dorp, en elke morgen liep hij zo zijn vijftien
of twintig herbergen af.
- 'n Halveken buenekamp, Sietjen, bestelde hij; en terwijl Sietje opstond om hem
te bedienen, begon hij over 't weer of 't een of ander nieuwtje uit het dorp te praten.
- As 't ou blieft menier Velaaberen, sprak Sietje, hem het kleine glaasje op een
tinnen presenteerblad brengend.
En telkens, onveranderlijk, was zijn verzoek:
- Doe 'n beetse beschied.
Sietje wist zó vast en zeker dat die onvermijdelijke vraag zou komen, dat ze niet
eens ten volle 't presenteerblad naar hem uitreikte, maar dadelijk zelf het glaasje in
de hand nam en het even aan haar frisse lippen zette.
Toen sloeg meneer Van Laaberen genoeglijk, met één teug, het overige van de
drank naar binnen en zette met een diepe
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kuch het lege glaasje naast zich op de tafel.
En dan kwam voor Sietje het benauwend ogenblik.
- Ala, 'k moe vuers,1. 'k 'n mage nie letten,2. sprak hij, opstaande, en een tweeënhalf
centstuk leggend op het blad van de naaimachine, waaraan Sietje alvast weer was
gaan zitten.
- O, wa reschierde gij, menier Velaaberen, g' hèt tijd genoeg, antwoordde dan
Sietje, terwijl ze de machine hoog en vlug deed gonzen. En zij bukte zich diep over
haar werk, met een hoge kleur, omdat ze telkens voorgevoelde wat nu onvermijdelijk
gebeuren zou.
- Tijd!... ik tijd, herhaalde hij machinaal, zijn korte, dikke gestalte strak naast haar
oprichtend; - 'k weinsche dat 't woar woare, en da 'k hier 'n uur of twieë bij ou mocht
blijve zitten. Moar 'k 'n mage niet, 'k 'n mage niet!... En plotseling bukte hij zich neer,
en sloeg zijn arm om haar hals, en poogde op haar frisse mond een zoen te geven.
Vlug, doch zonder zich boos te maken, wendde ze 't hoofd opzij, terwijl de machine
eensklaps ophield met gonzen.
- O, wa peisde!... wa peisde, menier Velaaberen! g'n meug niet! g'n meug niet!
Tante zal 't hueren! fluisterde zij haastig en gejaagd zich uit zijn omarming
losworstelend.
Soms liet hij haar dadelijk los en stond daar even dom te lachen, maar andermalen
werd hij driftiger, en knelde haar krachtiger vast en poogde ten minste met zijn vurig
en vettig gezicht haar zachte wangen even aan te strijken. Dan werd zij nog angstiger
en in haar gejaagdheid stootte zij onduidelijke, vlugge klanken uit:
- Toetoetoetoetoe! g'n meug niet! g'n meug niet! Toetoetoetoetoe! Tante zal 't
hueren! Past op! past op! Toetoetoetoetoe! Menier Valère zal goan binnekomen!
Voor Tante, die hij in het keukentje daarnaast hoorde ‘neuzelen’, scheen meneer
Van Laaberen geen grote vrees te voelen, maar de verwachte komst van meneer
Valère bracht hem doorgaans spoedig tot bedaren. Hij liet Sietje los, ging even weer
zitten, en, om zich een houding te geven, bestelde hij nog een borreltje. En van de
tien keer negen had hij dit
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nauwelijks gebruikt en stond hij weer op, om nogmaals, op zijn gewone manier van
Sietje afscheid te nemen, of de portaaldeur ging open en meneer Valère trad langzaam
binnen. Hij was vijfenveertig jaar, maar zag er niet ouder uit dan vijfendertig. Een
rond en bleek gezicht zonder een rimpel, een dun snorretje, blauwe kinderlijke ogen
en bruine krulharen, die in regelmatige kroezeling rondom over de rand van zijn
recht en midden op het hoofd gedrukte pet heenkrulden. Hij begon pas een beetje
zwaarlijvig te worden en droeg steeds lichtbruine kousen in groen-en-rood of
geel-en-blauw gebloemde pantoffels. Hij was griffier op het Kantongerecht. - Dag
meneer Verlaaberen, groette hik, en eerst toen hij met de stoker enkele woorden
gewisseld had, keerde hij zich langzaam om en groette ook Sietje, die hem al dadelijk
bij het binnenkomen de goendag gewenst had. En als vanzelf nam hij de lege plaats
in van meneer Van Laaberen, vlak vóór Sietje, dicht bij 't venster, en bestelde een
glas bier.
Niet dadelijk stond Sietje op om hem te bedienen. Nog even, als om tijd te winnen,
bleef ze aan haar naaimachine gonzen, terwijl die heren over 't een en 't ander spraken.
Toen ging zij eindelijk naar de kelder en kwam terug met een schuimend glas bier,
dat zij met een ‘as 't ou blieft, menier Valère’, de griffier aanbood.
- Doe 'n beetse mee? vroeg hij, precies zoals meneer Van Laaberen met zijn borrel
gedaan had. En Sietje die niet durfde weigeren, stak ook haar lippen aan zijn glas,
en ging weer aan haar naaimachine zitten.
Nog even bleef meneer Van Laaberen daar vlak vóór 't venster staan, 't gezicht
bruinrood en opgezwollen, de ogen waterig, de neus aardappelrond, de handen in
zijn broekzakken. Maar eindelijk nam hij met een ‘allo, elk ne goendag’, afscheid,
en verliet met zijn brede, trage schommelstap het herbergje.
Meneer Valère keek hem dan werktuiglijk door 't venster na, terwijl Sietje haar
machine weer deed raderen. Hij zag hem over 't brugje stappen, dwars over de straat
steken, traag-gelijkmatig waggelschrijdend op zijn korte, schrale beentjes, met rechts
en links gecadanseerde hoofdbewegingen, gelijk de slip er van een oude klok. En hij
trok binnen in de Koekoek, het eerstvolgend kroegje op zijn dagelijkse tocht.
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Dan keerde meneer Valère zich om, haalde een kartonnen kokertje te voorschijn,
waarin goedkope sigaartjes zaten, stak er langzaam een op, proefde van zijn bier, en
begon met Sietje te praten.
Een hele tijd zat hij daar, langzaam en deftig pratend, de mooi gepantoffelde voeten
strak naar voren uitgestrekt, in een stijve houding, alsof hij bang was de krulletjes
van zijn haar of iets aan zijn toilet te derangeren. Sietje streek de plooien van de
geruite hemden plat, schoof die onder de naald, en de machine zacht-raderde en
prikte in de tussenpozen van 't gesprek. Maar langzamerhand kregen de bleke, ronde
kinderwangen van meneer Valère een weinig kleur en hij bestelde zijn tweede glas
bier.
En Sietje wist precies wat dit te beduiden had. Doorgaans liet zij hem zijn bestelling
een tweede maal herhalen, stil-hopend dat intussen iemand zou binnenkomen. Maar
eindelijk moest het wel gebeuren, en zodra zij met het tweede glas uit de kelder
kwam, richtte zij schuwe blikken rechts en links naar de keuken en portaaldeur, en
trad op haar tenen met het glas ver-uitgereikt naar hem toe, fluisterend en stotterend
in ang-stige gejaagdheid.
- Pas op, zulle! pas op! pas op! Tante es in de keuken, en alle minuten kan Guust
Boetjes binnekomen!
Zonder een woord te spreken nam meneer Valère haar het glas uit de hand, zette
dit naast zich op tafel, en trok haar dan in één snelle beweging, met de hand die hij
had vastgehouden op zijn knieën, waar hij haar hartstochtelijk omstrengelde en
zoende.
- O, wat peisde! g'n meug niet! Toetoetoetoe! g'n meug niet! g'n meug niet!
Toetoetoetoe! Guust Boetjes zal goan binnekomen! hijgde en worstelde Sietje. Maar
hij was krachtig ondanks zijn meisjesachtig voorkomen, en die kracht, gepaard aan
zijn schijnbaar kalme zachtheid, oefende steeds op haar een bijna hypnotische
overmacht uit, waartegen zij, dwars haar wil, geen weerstand kon bieden. Hijgend
en blakend liet hij haar eindelijk los, en haastig ging zij weer aan haar machine zitten,
waarvan zij de raderen wild deed gonzen. Eerst na een hele poos kwam zij wat tot
bedaren, en verweet hem dan half boos, half lachend, dat hij toch zulk
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‘nen deugeniet’ was.
Hij, weer kalm, schoof zijn stoel ietwat nader, zijn wrangdampend sigaartje tussen
de lippen.
- Wannier goa-je nou ne kier mee mij noar Gent? vroeg hij haar.
Dat was de onvermijdelijke vraag, die bijna elke dag terugkwam. Maar hier was
Sietje hem de baas.
- Noar Gent! om wa te doene? lachte zij, de grootste verwondering veinzend.
- Om ons te goare ne kier t' amezeren, fleemde hij.
- Woarmee dátte? spotte zij, zich als onnozel houdend.
- Goa ne kier mee mee mij, ge zil het dan wel zien.
- Ha joa moar, wa zoe Tante doarvan zeggen?
- Z'n zoe zij da nie weten.
En zo ging het gekscheren een tijd voort, geniepig-ernstig onder de schertstoon
van zijn kant, half ondeugend-nieuwsgierig, half griezelig-afstotend van háár kant,
tot de portaaldeur eindelijk weer openging en Gunst Boetjes binnentrad.
Deze werd geen ‘menier’ genoemd. Eenieder in 't dorp herinnerde zich nog te
goed de tijd toen hij eenvoudig boodschapper was. Dertig jaar lang had hij, viermaal
in de week, met zijn kruiwagen van 't dorpje naar de stad gereden, telkens zwaar
beladen heen en weer, met allerhande vrachtgoed. Zo had hij langzaam aan een klein
sommetje vergaard, dat hij in aandelen van de stadslening belegd had. Een van die
aandelen had het groot lot van honderdduizend frank gewonnen, en plotseling was
Boetjes van arme kruier welgestelde rentenier geworden. Terstond had hij er de
kruiwagen bij neergelegd, en was in het dorp van zijn inkomen gaan leven. Vroeger
was hij een vlug, bleek, mager mannetje; maar het duurde niet lang of hij werd rood,
paarsrood, en dik en vet, en traag en loom in zijn bewegingen. En van dat jarenlang
in de kruiwagen lopen waren zijn schouders afgezakt en was hem een stramheid
bijgebleven in de armen, die strak en stijf naar voren hingen, een weinig van het
lichaam af, als 't ware klaar om nog elk ogenblik de houten draagbomen van dat
zoveel en lang gebruikte voertuig weer op te nemen.
Stram en stijf kwam hij binnen, de schouders zakkend, de
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armen hangend, vormend één stijve lijn met de gezakte schouders; de ogen flets en
vochtig flikkerend onder de klep van zijn zwartzijden pet, de neus paarsrood, de
vurige wangen vers geschoren.
- Dag menier Valère, dag Sietje, groette hij met brabbelende stem. En dadelijk
bestelde hij zijn gewone consumptie: ‘nen dreupel bitteren’, en ging kuchend, met
inspanning, zitten.
Meneer Valère nam dat ogenblik waar om op te staan. Een lichtgeanimeerde kleur
over zijn bleke, popperige wangen, een flikkering van pret in zijn ronde, blauwe,
kinderlijke ogen, wenste hij ‘elk ne goendag’ en schreed langzaam en deftig op zijn
mooi-gebloemde pantoffels naar buiten, even in 't voorbijgaan in de spiegel kijkend,
en voelend met de beide handen of zijn haar wel degelijk krulde rondom de rand van
zijn pet. De deur ging open en weer dicht, en Sietje bleef met Guust alleen.
Zodra meneer Valère vertrokken was stond Guust weer op en ging hij op zijn beurt
de gezellige plaats naast het venster innemen. Hij proefde van zijn borrel, kuchte en
zuchtte, zette 't glas half vol weer op de tafel, haalde zijn snuifdoos uit, en telkens,
hoewel hij vooruit wist dat Sietje bedankte, bood hij haar het eerste snuifje aan.
- Merci, Guust, ge zij wel bedankt, jongen, 'k 'n snuive niet. En de naaimachine
ging aan 't raderen en gonzen.
Maar Guust, die een stotteraar was, en daarbij praatziek, zoals de meeste stotteraars,
dwong haar weldra telkens haar werk te onderbreken. Vooral als hij wat veel
gedronken had was hij onverstaanbaar, en elk ogenblik gaf Sietje verkeerde
antwoorden. En zij was bijna bang voor hem, omdat zij hem nooit goed begreep.
Doch hij brabbelde maar onophoudend onverstaanbaar door, langzamerhand wat
meer naar voren schuivend, als om zich beter te doen begrijpen; en hoe of Sietje ook
haar best deed om zich achter op haar stoel te houden, toch ving ze voortdurend zijn
weeë tabaks- en alcohol-adem op, en zag ze vlak vóór haar ogen zijn vurig, puistig,
naar haar toeneigend gezicht, rood-glimmend met donkere, bijna zwarte aderbarstjes,
die liepen als een viezig weefsel over zijn paarse neus en zijn vlammende konen.
Toch was hij over 't algemeen beter, rustiger, minder hand-
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tastelijk dan de twee anderen, en slechts een enkele maal nu en dan poogde hij haar
te zoenen. Dan stond hij stram en stijf vlak vóór haar met zijn stokkig-hangende
armen, en zijn paars-bevende lippen stotterden onduidelijke klanken uit, terwijl het
wit van zijn benevelde ogen zich met bloed doorstriemde. En Sietje was zó bang
voor hem dat zij als gestold op haar stoel bleef zitten en hem haast niet durfde af te
weren wanneer hij zijn heet gezicht tegen het hare stak. Zij voelde de vlam van zijn
alcohol-warmte tegen haar koele wangen, en eerst toen hij haar aanraakte, en haar
met hartstocht poogde te omarmen, vloog zij in verwildering op, en toetoetoetoetoette,
en maakte hem bang dat Tante of meneer Van Fleteren elk ogenblik zouden
binnenkomen.
Mijnheer Van Fleteren was de dorpsontvanger, en elke morgen, even vóór
halftwaalf, verscheen hij in d'Ope van Vrede. Zodra hij de deur opende kwam een
mager zwart hondje met waggelend achterste binnengelopen, en daarop volgde
onmiddellijk meneer Van Fleteren, lang en mager, met ingevallen borst en opgestoken
rug en sterk naar links scheef-hellend hoofd. Al jaren lang had hij last van jicht en
reumatiek. Weken na elkaar lag hij soms met afschuwelijke pijnen te bed, en zijn
lichaam was geworden als een barometer, voorspellend iedere verandering van weer.
Ten strengste had de dokter hem 't gebruik van alcohol verboden, maar hij wilde er
niet naar luisteren, met dit gevolg dat zijn bijna aanhoudend lijden in hem een
algemene en voortdurende ontevredenheid en verbittering van humeur had doen
ontstaan. Zijn vaste plaats was in de donkerste hoek van de gelagkamer, daar waar
's winters de kachel stond, en waar hij scheef tegen de muur zat aangeleund, als een
uil in zijn hol. Maar ook 's zomers zat hij daar, en vanuit het halfduister, tussen twee
halen aan de pijp die hij onophoudend rookte, voerde hij in korte zinnen een
onbeduidend-gewichtig en pessimistisch gesprek met Sietje, die aan haar naaimachine,
half met de rug naar hem gekeerd, bleef zitten.
Sinds al de tijd dat Sietje bij Tante inwoonde zag zij hem dagelijks komen, en daar
zitten in de hoek als hij niet ziek te bed lag, en nog begreep ze niet wat eigenlijk in
hem schuilde. Was hij ook verliefd op haar als de drie anderen, of kwam hij
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daar maar zitten en wat praten onder 't drinken van een borrel, zoals hij in elke andere
herberg zou doen? Zij wist het niet, begreep het niet. Nooit maakte hij een grapje.
Alles wat hij zei klonk even ernstig en gewichtig. Hij had voor gewoonte bier en
jenever door elkaar te mengen: eerst een borrel, dan een glas bier, dan weer een
borrel, en telkens met 't betalen kwam hij even naast haar aan de naaimachine staan,
en Sietje kreeg een kleur en dacht: ‘nu is het er; nu zal 't gebeuren’. Doch neen, 't
gebeurde nooit, 't was of 't niet kón gebeuren. Hij stond daar maar wat door te praten,
de schouders hoog, het hoofd opzij, zwaarwichtig over allerlei onbeduidende dingen,
en toen hij eindelijk wegging wist Sietje doorgaans niet wat hij gezegd had, noch
wat hij daar was komen doen. Toch voelde zij hem instinctmatig zo verliefd als de
anderen, en dat niet-uiten van zijn hartstocht boezemde haar een soort van ontzag
en eerbied voor hem in. Een echte angst bekroop haar bij de gedachte dat hij wel
eens zou kunnen binnenkomen op het ogenblik dat meneer Van Laaberen, of meneer
Valère, of Guust Boetjes haar poogden te zoenen. Zij had een gevoel of hij dan 't
recht zou hebben haar daarover een verwijt te maken, en meteen ook het recht haar
te omarmen en te kussen, even goed als de anderen. En zo iets kon ze zich niet
voorstellen; het kwam haar voor als iets onmogelijks, met zijn scheef hoofd en zijn
hoge schouders. Zij moest er stil, doch niet zonder een gevoel van benauwdheid om
lachen, telkens als ze daaraan dacht. En even roerloos-peinzend aan haar naaimachine
oogde zij hem na toen hij vertrokken was, en zag hem door het raampje over 't brugje
stappen, de benen lang en schraal, de rug als met een bochel, het scheve hoofd haast
op de opgestoken linkerschouder, vooruitgeloodst door zijn zwart hondje, dat ook
gans scheef en schraal was, met kromme staart en wegwaggelend achterste, alsof het
telkens door een windbui werd opzij gedrongen, dwars over de straat naar de Koekoek,
waar hij het volgend ochtend-borreltje en bier ging binnenslaan.
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III
Toen sloeg de ouderwetse Vlaamse klok met zinken uurplaat enq boogvormig gleufje,
waar een koperen maantje door reisde, langzaam de twaalf doffe slagen van het
middaguur. Een vleugeldeurtje flapte open, en een gekleurde houten vogel sprong
naar voren, driemaal groetend-bukkend met het hoofd en roepend: Koekoek! Koekoek!
Koekoek! Dan trok hij weer naar binnen, en dicht flapten de metalen luikjes. En
Tante, die de ganse ochtend in de keuken was blijven ‘neuzelen’ stak even 't hoofd
naar binnen en berichtte Sietje dat het eten klaar was.
Nog even gonsde de machine door, en dan stond Sietje op, en samen gebruikten
zij het ‘noenmaal’, met Mokko, de hond, en Sarah, de poes, die rechts en links om
‘beetses’ hunkerden, in 't klein en laaggebalkte keukentje, dat door een enkel
vensterraampje uitzicht op het smalle tuintje en het beekje, en de smidse daartegenover
had. Na den eten ving Tante haar ‘uiltje’ in een oude leunstoel naast de kachel, en
Sietje waste om. En tegen drie uur zat ze weer al aan de naaimachine, en werkte
doorgaans een paar uren vlijtig en ononderbroken door, tot opnieuw de herbergklanten
kwamen. En telkens waren 't weer en om de beurt dezelfden: meneer Van Laaberen,
meneer Valère, Guust Boetjes en meneer Van Fleteren, en weer begon hetzelfde spel
als 's ochtends wanneer ze Sietje alleen troffen, maar nu toch minder vrij, daar Tante,
eindelijk klaar met ‘neuzelen’ in de keuken, nogal dikwijls in en uit de gelagkamer
gedrenteld kwam.
Tussen zeven en acht uur was er weer een uurtje rust; die heren waren dan aan
hun avondmaal, en ook Sietje en Tante namen de gelegenheid waar om hun avondeten
te gebruiken. Maar even vóór halfnegen begonnen de heren alweer op te dagen, en
dan bleven zij er vast vertoeven, tot halfelf en soms elf uur in de nacht. De eerst
aangekomenen gingen om de kachel zitten en hielden daar een praatje. Sietje zat
weer aan haar naaimachine, doch werkte dan niet druk meer door, en ook Tante zat
daar nu, op een stoel vlak naast de oude klok.
Tante had een rond en plat gezicht met grote fletse ogen, en haar haren,
platgestreken in twee dunne vlechten om de sla-
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pen, leken bij avondlicht nog donker onder het zwart van de om de kin gebonden
wollen muts, die haar geen ogenblik verliet. Zo gauw als ze daar zat vielen haar ogen
dicht en dan leek haar grauw en strak gelaat op de grauwe zinken uurplaat van de
oude klok, die naast haar aan de wand stond. Zij had nog slechts één enkele voortand
op haar onderste kakebeen, en wanneer haar mond zich onder het half-slapen opende,
was 't of die tand midden op haar onderlip stond. Sarah, de cyperse poes, lag op haar
afzakkende knieën in elkaar gerold; Mokko, de vette bruine hond, met grijzende
snoet, lag vóór haar naast elkaar geschoven voeten. Af en toe kreeg hij het benauwd
of te warm, en dan stond hij op, en waggelde even op zijn breed van elkaar gesperde
poten rondom de gelagkamer, de tandeloze bek wijd-hijgend open van de inspanning.
Eindelijk hikte hij even alsof hij met grote moeite iets probeerde door te slikken dat
hem in de keel bleef haperen, en kwam met een diepe neuszucht weer voor Tantes
voeten liggen. Soms hoestte hij, terwijl hij daar lag met dichte leepogen, en dan
joegen zijn flanken op en neer, en 't was of heel zijn binnenste door dat holle schorre
hoesten open werd geschraapt.
Precies om halfnegen kwam meneer Van Fleteren, de laatste bezoeker, voorgeloodst
door zijn zwart hondje, binnen. En dadelijk was 't of Sarahs rug en staart door een
touw werden in de hoogte getrokken: het hele beest krulde zich woedend op en liet
tegen de kleine hond een nijdig geblaas horen.
- Hier, Moor! riep meneer Van Fleteren zijn hond terug; en Tante, plotseling
wakkergeschrikt, riep van haar kant:
- Sarah! Sarah! zoete zijn!...
Maar de kat was niet te houden en wipte van haar knieën en nijdig liep zij in de
herberg heen en weer, de oren in de nek, de haren overeind, haar cyperringen
sidderend en golvend als de ruggeringen van een voortkruipende rups. Af en toe
bleef zij staan en staarde woest, met blazend-opgekrulde lip naar 't hondje, en golfde
dan weer gluiperig verder, het puntje van haar rechtopstaande staart als 't ware
uitdagend trillend, met heel diep in haar binnenste een soort aanhoudend bromgeluid,
als iets dat daar lag te koken of te zieden.
Zodra meneer Van Fleteren binnen was stond Sietje op en
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ging zij een kleedje en een lei met een stuk wit krijt op een van de tafeltjes schikken.
En als vanzelf gingen die heren met hun glazen in de hand daar naar toe, en 't spel
van elke avond werd begonnen.
Stil speelden zij, de pijp in de mond, met ernstige gezichten. Op dat uur van de
dag zag Guust Boetjes gezicht éénkleurig purperrood met lei-blauwe hartkwaallippen,
en midden in de roodbruin-opgezwollen tronie van meneer Van Laaberen stond de
dikke neus als iets apart dat er niet bij behoorde, als een kleine rode ronde bal, een
soort van boven op gegroeide parasiet-knol, die er wel eens af zou kunnen vallen.
Daartegenover zat meneer Valère, als immer bleek en popperig, glimlachend en
genoeglijk in gemakkelijke houding naar de muur geheld, en strekte af en toe een
van zijn vette ronde benen uit om met zelfvoldaanheid naar zijn mooie gebloemde
pantoffels te kijken, terwijl meneer Van Fleterens beenderig gelaat er uitzag of 't met
olie was bestreken, geheel en al bruin-glimmend-vettig, met één enkele vuurrode
plek in de gespannen hals, daar waar hij door de jichtpijnen het sterkst was
kromgebogen... Stil speelden zij, zonder bijna een woord te spreken, en in de
tussenpozen, als Sietjes machine niet gonsde, hoorde men enkel nog het trage tiktak
van de oude klok, die eentonig al die slaperige stilte als in vadsig wiegen heen en
weer ritmeerde. Die oude klok was als het zinnebeeld van geheel d'Ope van Vrede's
eentonig rustig leven. Zij ontwaakte slechts eenmaal per uur om even haar houten
vogel uit te zetten, die drie keer na elkaar hoofdbukkend zijn galmend koekoekgeroep
liet horen, en 't enige wat verder in haar scheen te leven was het rond koperen maantje,
welks vriendelijk-lachend gezicht één keer in de maand onmerkbaar langzaam door
't boogvormig gleufje van de zinken uurplaat reisde, als om te zien of alles daar nog
altijd op zijn zelfde plaats in goede rustige orde was. Zij waren als twee
vreemdgevangen wezens daar, de koekoek en de maan. Het was of zij elkander al
van heel lang kenden en leukweg aan elkaar vertelden wat daar zo al omging. Soms
lag de maan, scheef-achterover in een hoek van 't gleufje met één oog de vogel aan
te kijken, en 't was of ze dan lachte en spotte, omdat hij daar zo telkens groetend
weer kwam roepen en toch nooit iets nieuws
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te zeggen had.
En eindelijk hield ook Sietje op met raderen en gonzen aan haar naaimachine. Zij
zag er altijd wat bleekjes uit 's avonds, vermoeid van 't werken heel de dag, moe en
wee ook van te veel onbeduidend gebabbel gehoord en beantwoord te hebben, moe
en wee van te veel tegen haar zin gepakt en gezoend te zijn geworden. Zij had moeite
om zich waker te houden, en slechts het even opgalmend stemgeluid van de spelers,
als er opnieuw ‘gedeeld’ moest worden, of als zij weer een glas bier of een borrel
bestelden, hield haar uit de slaperige toestand waarin Tante op haar stoel gedompeld
zat.
Zij eindigde doorgaans met naast de spelers te gaan zitten en poogde in hun spel
belang te stellen. En dat was 't groot genot van de avond voor alle vier. Al dadelijk
voelde Sietje een voet of een knie zacht-zoekend onder de tafel tegen haar voet of
knie aanschuiven. Niet schielijk durfde zij zich terugtrekken. Zij was bang te
beledigen. Heel zachtjes en langzaam week zij weg. Maar even langzaam en zachtjes
volgde de voet of de knie, tot er weer stilzachte aanraking was. En weer langzaam
en zachtjes week Sietje... Dan voelde zij ook tegen 't andere been zacht een voet of
knie naderen, en weldra aan weerskanten ingesloten, had zij geen verdere toevlucht
meer dan op te staan om eens de kaarten van de twee andere spelers te gaan bekijken,
waar trouwens ook al dadelijk hetzelfde listig aanstrijken werd geprobeerd.
Zo werd het halfelf en de heren legden hun kaarten neer. Langzaam, na met elkaar
winst en verlies afgerekend en ook aan Sietje hun consumptie betaald te hebben,
stonden zij met inspanning op om afscheid te nemen. Zij gingen altijd samen weg.
Als er toevallig een was die neiging toonde tot lanterfanten om nog even met Sietje
alleen te blijven, dan lanterfantten en bleven ook alle drie de anderen. Maar dat
gebeurde zelden, daar het toch onderling verloren tijd en moeite was. Het even
ontwaken van Tante, vergezeld door het nijdig geblaas van Sarah tegen meneer van
Fleterens hondje, was doorgaans het sein tot de aftocht. Zij lachten even om die
onverzoenlijke haat van 't nijdig beest, en met een gezamenlijk: ‘allo, Sietjen, en
Tante, elk ne goenoavend, en tot morgen!’ trokken zij naar de deur.
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Sietje deed haastig achter hun rug de deur op het nachtslot, opdat er niemand meer
zou kunnen binnenkomen, en draaide 't licht in de gelagkamer uit.

IV
Dit waren de vaste, trouwe, ernstige, bestendige bezoekers, alle vier getrouwde lui,
die daar onveranderlijk en onvermijdelijk elke dag driemaal terugkwamen, de
steunpilaren der Ope van Vrede. Daar te komen was hun genot en hun leven, het
enige wat zij kenden en verlangden. De zachte lente toverde de tuinen vol geuren en
bloemen, de hete zomerzon strooide haar schat van licht over de rijpe oogsten, de
herfstbomen weenden hun tranen van goud en van bloed, en de wintervelden lagen
stil te slapen onder hun deken van sneeuw, zonder dat zij er iets van voelden, iets
van merkten. Er waren zonsondergangen als hemelse apotheosen van purper en
oranje, er waren manelichten als in droom- en toverwerelden, maar niets, niets zagen
zij. Zij vroegen aan Sietje of zij het gordijn wou neerlaten voor die hinderende-rode
avondzon, en zij wisten enkel dat het buiten prachtig, helder maanlicht was, wanneer
het kopergele maantje van de oude klok midden in het gleufje zat. Het was als een
betoverende obsessie, en zó absoluut en instinctmatig-machinaal leefden zij in en
voor d'Ope van Vrede, dat zij zich op den duur geen juiste rekenschap meer gaven
van wat er hun eigenlijk het meest aantrok: de bekoring van het frisse Sietje, of de
bekoring van de oude herberg op zichzelf.
Maar behalve deze vier trouwe stamgasten had d'Ope van Vrede ook nog andere
categorieën van cliënten. Iedere maandagavond kwamen daar de burgemeester, de
notaris, de dokter, nog een paar voorname ingezetenen. De heren steunpilaren, en
ook Tante en Sietje, waren gevleid, doch voelen zich tevens een weinig benauwd
onder dit deftig bezoek. Dan werd de naaimachine in een hoek geschoven en
zwaarwichtige politieke, sociale, godsdienstige vraagstukken werden onder het
drinken van ‘druppels’ en ‘pinten’ besproken, ter-
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wijl geen knie of voet heimelijk onder de tafel naar Sietjes voet of knie toe durfde
dringen. De steunpilaren zaten dan meest sprakeloos te luisteren, rood en niet op hun
gemak, geëerd dat zij tot zulk een zeer gewichtig onderhoud mee weren toegelaten,
en toch inwendig snakkend dat het uit mocht zijn om nog eens eventjes gezellig
onder elkaar met Sietje aan het tafeltje te zitten. Maar nooit gelukte 't op die avonden.
Alles was in de war; Sietje had het druk met heen en weer lopen om ieder te bedienen.
Sarah en Mokko waren in het keukentje verbannen, omdat meneer de burgemeester
erg het land aan beesten had, en zelfs Tante durfde naast de oude klok niet indutten.
En al zwaarder en gewichtiger werden de gesprekken, en ministeries werden
omgegooid en andere opgebouwd, met tal van hervormingen en verbeteringen, tot
het eindelijk elf uur sloeg, met het als 't ware spottend daarop galmend koekoekroepen;
en een voor een stonden de heren op, half duizelig van 't praten en van 't drinken, in
een vaag-duidelijk besef dat zij te veel hadden gedronken en gepraat, en dat de
oplossing van de sociale kwestie misschien nog wel op een andere wijze zou geregeld
worden.
Een andere, veel onaangenamer storende avond, was de zaterdagavond. Dat was de
jongeluis-avond. En van met acht uur waren zij daar; een vijf- of zestal: de beide
zonen van de kolenkoopman, de zoon van de wijnhandelaar, een jonge
kandidaat-notaris, een jeugdige beambte van de accijnzen, en als de heren steunpilaren
om halfnegen binnenkwamen, was het er reeds een en al drukte en lawaaiige
beweging. De zoon van de wijnverkoper had het eens met veel geestdrift in heel
mooi Frans uitgeroepen: ‘Nous sommes la Zeunèsse!’ daarmee bedoelend dat ze
zich 't recht toeëigenden om dolle pret te maken, al moest dat ook de deftige heren
hinderen. En met die strijdkreet gewapend amuseerden zij zich op hun manier, trokken
Sarah bij de staart en Mokko bij de oren, of knoeiden aan Sietjes klosjes of machine,
of deden met geweld Tante uit haar dutje opschrikken.
Diep geërgerd zaten dan de steunpilaren, door ‘la Zeunèsse’ uit hun gewone plaats
verdreven, in de verste, ongezelligste hoek van de gelagkamer, ver weg van Sietje,
met de kaart te
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spelen. Zij hadden een echte haat aan die jonge, lawaaiige kerels, en vooral toen
dezen, - om hen te ergeren - met Sietje zelf begonnen grapjes te maken, konden zij
de uitbarsting van hun toorn haast niet meer bedwingen. Al een paar keer had Guust
Boetjes ernstig voorgesteld de zaterdagavond een andere ‘stamenee’ uit te kiezen,
en al hun sterke gehechtheid aan de oude Ope van Vrede en aan Sietje was er toe
nodig geweest om ze van dat wanhoopsbesluit af te brengen.
- 'k 'n Wee nie woarom da ge ze niet buiten 'n smijt! riep bijna telkens meneer Van
Laaberen, toen ze eindelijk weer de deur uit waren.
Waarop Sietje dan gedwee antwoordde: - Ha moar w'n meuge wij da niet doen,
menier Velaaberen; 't es het hier hirbirg, e-woar? en iederien mag hier komen.
Dát was het; en dat was meteen hun onoverkomelijke spijt en ergernis: eenieder
mocht daar komen; eenieder had het recht te doen met Sietje wat zij zelf deden. En
dat was ook de reden waarom zij daar nog iets anders en veel ergers dan hun
onderlinge naijver en de onuitstaanbare vrijheden van ‘la Zeunèsse’ moesten dulden...
Sietje had een lief... Of, beter gezegd, iemand die haar 't hof maakte met het doel
haar te huwen. Zo werd tenminste gezegd, al was het tot dus toe nooit duidelijk
gebleken. Het was de smid, daar aan de overkant van 't beekje. Hij heette Philemon
van zijn voornaam en woonde daar alleen met zijn oude moeder, een weduwe.
Niemand wist eigenlijk goed waarom hij de naam had dat hij met Sietje vrijde, want
hun verhouding leek op geen vrijage; maar zo was het, hij had die naam. Al heel kort
nadat Sietje bij Tante kwam inwonen, liep het gerucht dat ze met hem zou trouwen,
en eens had meneer Valère het haar ronduit gevraagd:
- Es 't woar, Sietje, wat da 'k huere zeggen hè, dat-e mee Philemon goat treiwen?
- Da 'k ik mee Philemon goa treiwen, menier Valère! had Sietje met de diepste
verbazing uitgeroepen, terwijl ze toch een hoge kleur kreeg van emotie. - Ha, da es
't ieste da 'k er van huere, menier Valère!
- Ge zoedt ongelijk hên, zulle! 't En zoe nie weinig kwoad
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doen an uldere stamenee!
- O, moar, menier Valère, ik zeg ou da'k nog op gien treiwen 'n peize! had Sietje
enigszins dubbelzinnig geantwoord. - Kijk kijk kijk! wat dan de meinschen toch al
keunen babbelen! 't es te wried!
En werkelijk, er scheen niets van aan te zijn. Philemon kwam daar wel, maar dan
nog zelden, en nooit konden die heren tussen hem en Sietje iets verdachts opmerken.
Weken, maanden, jaren verliepen, en niets, hoegenaamd niets gebeurde, zodat zij op
den duur geloof hechtten aan Sietjes woorden, en eindelijk Philemon daar duldden
met weinig meer naijver dan zij onderling voelden voor elkaar, heimelijk zeker als
ze waren dat geen van allen meer gunsten van haar ontving dan een ander.
Philemon zag er trouwens ook niet uit als een veroveraar van vrouwenharten. Hij
was groot en grof en lomp en lelijk, met een witte parel op het linkeroog, wat aan
zijn blik iets onbestemde en verdwaalds gaf. En als hij daar kwam was hij steeds,
behalve 's zondags, in zijn arbeidskleren, met ‘mollevellen’ boezeroen en lederen
schootsvel, zwart-glimmend als een pantser van metaal; en ook zijn gezicht en zijn
dikke grove handen waren roetzwart, zodat hij niet eens in staat zou zijn geweest
Sietje een hand of een zoen te geven, noch zijn arm om haar hals of haar middel te
slaan, zonder dat ze 't dadelijk aan de zwarte vlekken, die de minste aanraking zou
achterlaten, konden merken. Maar dat deed hij stellig ook niet. Hij ging niet eens
zitten als hij er kwam. Hij stond daar zo maar even om een ‘pint’ of ‘dreupel’ naar
binnen te slaan, soms in gezelschap van een boer die hem trakteerde, onverschillig
door het venster starend met de vreemde blik van zijn verdwaalde ogen, alsof hij
Sietjes aanwezigheid niet eens opmerkte. Trouwens ook zij was ternauwernood
beleefd met hem, en bleef halsstarrig aan haar vlug-gonzende naaimachine zitten,
de rug naar hem gekeerd. En zodra een van die heren binnenkwam nam hij dadelijk
met een korte groet afscheid, alsof hij voelde dat het er zijn plaats niet was. Neen
neen, zij waren werkelijk jaloers noch bang voor hem, en 't leek wel op een spotternij
wanneer nog iemand van hem sprak alsof hij 't hartelief van Sietje was. Een knappe,
flinke smid, dat was hij;
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en als zodanig waardeerde hem eenieder. En alle vier die heren gaven hem bij
voorkeur op alle andere smeden hun werk te doen, in instinctmatig-voelen dat zij
hem daardoor verplichtten, ook tot bescheiden-blijven-handelen ten opzichte van
Sietje, terwijl zij heimelijk van een andere kant beseften, dat zij meteen in Sietjes
achting en genegenheid iets hoger stegen.

V
En zo verliepen de jaren zonder dat er enige sterk-opvallende verandering in het
leven van al die mensen voorkwam. En toch wás er een langzame, stage verandering,
die zij zelf niet merkten, een traag, bijna onvoelbaar naar-het-niet-aan van die stille,
monotone wezens. Zij werden van lieverlede oud en versleten. De ronde, roodbruine
neus van meneer Van Laaberen werd meer en meer als iets dat was apart op zijn
gezicht gezet en dat er wel eens af zou kunnen vallen; het blonde krulhaar van meneer
Valère begon zich sterk met peper-en-zout te doorspikkelen; de tronie van Guust
Boetjes sloeg helemaal naar het leikleurige over en zijn stramme armen werden stijf
als stokken; en meneer Van Fleterens hoofd lag hoe langer hoe dieper naar de
linkerschouder neergeheld, terwijl het vel van zijn hals zich meer en meer
rood-glimmend onder die scheve trekking opspande. Zelfs 't lieve Sietje was
verouderd, de rug te rond geworden door het eindeloos zitten aan de naaimachine,
de zachte wangen ietwat bleekjes en vermagerd, met lichte kringen om de mooie,
vriendelijke ogen. En ook de beesten waren langzaam aan oud en versleten geworden:
Mokko tandeloos en rochelend van afgeleefdheid, met doffe, bijna blinde leepogen,
en heel en al grijswit geworden snoet; Sarah sterk vermagerd, met iets ruigs en
stekeligs over haar vroeger glad-glanzende haren, waarvan de cyperringen niet meer
zo rupsachtig golfden, wanneer zij, nijdig-blazend op het hondje van meneer Van
Fleteren, met hoge rug en trillend-rechtopstaande staart heen en weer door de
gelagkamer kroop.
Maar wie het meest van al veranderde en verouderde was
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Tante. De ganse dag nu zat ze in de keuken te ‘neuzelen’ zonder op te schieten; en
's avonds naast de oude klok was 't geen half-ingesluimerd dutten meer, maar wel
blazen en snurken, uren en uren na elkaar, van 't ogenblik dat ze daar zat tot Sietje
de lichten uitdoofde. De heren steunpilaren, die haar vroeger knap en vlug en levendig
gekend hadden, zoals Sietje zelf was, constateerden soms even het feit dat ze zo sterk
achteruitging, doch hadden geen bezwaar tegen dat eindeloos en vervelend zitten
snurken. Integendeel. Zij konden des te vrijer en gezelliger met Sietje omgaan. Maar
‘la Zeunèsse’ was meer dan eens wreedaardig in haar flauwe grappen.
- Tante!... ouë rok valt af! Of: - Tante!... 't huis stoa in brande! gilden zij 't oude
mens soms in 't gezicht, terwijl zij goed aan 't snurken was. En ontsteld schrikte zij
wakker, met hijgende mond en verwilderde ogen, terwijl de steunpilaren toornig
verstoord in hun hoek omkeken, en ‘la Zeunèsse’ het uitproestte van dolle pret.

VI
Nog een tijdlang gleed zacht het rond, lachend gezicht van 't gele koperen maantje
langzaam door het boogvormig gleufje van de oude klok, en kwam de gekleurde
houten vogel op zijn vaste uren kopje-bukkend koekoek roepen in de onveranderlijke
trage rhythmus van het alledaags eentonig leven, tot eindelijk de onvermijdelijke,
grote gebeurtenissen kwamen. Eerst was het Mokko. Op een avond toen meneer Van
Laaberen als naar gewoonte enkele minuten vóór halfnegen binnenkwam, vond hij
Tante op haar stoel in tranen. Hij merkte 't nog niet dadelijk, want Tantes gezicht,
schreiend of niet schreiend, had nagenoeg dezelfde uitdrukking: hij werd het eerst
gewaar toen hij haar iets vroeg en geen antwoord kreeg.
- Hè, Tante, wa scheelt er dan? riep, hij uit.
't Was, Sietje die half spottend, half kregel, antwoordde:
- O!... da es te wille van die, vuilen hond. Da es nou de moeite weird, e-woar?
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- Te wille van Mokko? Zue! Woar es hij dan?
- Ha dued! overreen deur 'n vremde bierkerre. 'k Ben ik stijf blije da w'hem kwijt
zijn, azue 'n vuile bieste!
- Azue 'n vuile bieste! riep Tante plotseling verontwaardigd tegen. - En 't was binst
dat hij op stroate zijn vuiligheid aan 't doen was dat hij overreen es!
Dat was ook zo. In zo ver had Tante gelijk, en Sietje gaf uitleggingen. Maar
niettemin was 't toch ‘'n vuile vieze bieste, azue nen ouën blenden hond in huis’,
beweerde zij; en een voor een kwamen die heren steunpilaren binnen, en bespraken
het tragisch geval, en gaven allen onverdeeld gelijk aan Sietje, zonder medelijden
voor de smart van Tante, die heel die avond onder de klok zat te schreien, zonder in
slaap te kunnen vallen.
Toen kwam de beurt van Sarah.
Sarah had de slechte gewoonte van 's nachts veel uit te lopen. Enkele buren hadden
daar al meer dan eens over geklaagd, onder ander de baas uit de Nieuwe Hope van
Vrede die duivenliefhebber was, en met of zonder reden Tantes poes ervan
beschuldigde zijn jonge duiven te roven. En op een ochtend kwam Sarah miauwende
thuis, met stuiptrekkende trillingen van de lendenen, alsof zij braken wilde en niet
kon. Sietje zette haar een schaaltje zoete melk voor, maar zij weigerde ervan te
proeven. Rusteloos liep zij miauwend heen en weer, en af en toe kreeg ze 't
allerakeligst benauwd en braakte dan met overgrote inspanning een vies,
groenachtig-kleverig straaltje uit.
Dat duurde zo de ganse dag. De heren steunpilaren kwamen binnen, en vroegen
wat er gaande was. En Tante schreiend, en Sietje verontwaardigd zeiden dat Sarah
vergiftigd was; vergiftigd uit lage jaloezie en wraakzucht door dat gemene volk uit
de Nieuwe Hope van Vrede. Want 't was niet waar dat Sarah jonge duiven roofde:
Sarah liep en sloop wel 's nachts gelijk alle katten, maar nog nooit had ze naar een
duif of andere vogel omgekeken. Anders niet dan lage jaloezie en wraakzucht. Sara
moest eenvoudig sterven omdat die heren wel geregeld elke dag in de oude Ope van
Vrede, maar zo goed als nooit meer in de Nieuwe Hope van Vrede de voet
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zetten. En na de vreselijkste folteringen, waarin zij lag te klagen en te kruipen als
een kind, stierf Sarah op de schoot van Sietse, met alle vier die heren zo dicht mogelijk
om 't meisje heen gedrongen. Een laatste rictus ontblootte de scherpe boventanden,
die de steunpilaren schenen aan te grijnzen.

VII
En zo kwam eindelijk ook de beurt van Tante...
Op een ochtend vond meneer Van Laaberen Sietje in tranen.
- Wa schilt er dan? Wa schilt er dan? riep hij, verschrikt op haar toetredend.
- Ha Tante, die doar van den uchtijnk al mee ne kier wa gekregen hee! snikte Sietje.
- Wa gekregen nogal! Wa datte? vroeg meneer Van Laaberen ontsteld.
- Ha moar 'k 'n weet ik niet, azue lijk 'n soorte van geroaktheid1.. Den dokteur es
'r bij.
Juist kwamen zware stappen in de kamer daarnaast langs een houten trap naar
beneden, en door de keukendeur trad de dokter in de gelagkamer binnen, gevolgd
door een vrouw, die hij dadelijk naar zijn huis om een flesje medicijn stuurde.
- Bonjour docteur. 't 'n Es toch zuedoanig irg nie zeker? vroeg mijnheer Van
Laaberen.
- Bah!... c'est la vieillesse, ne-woar! antwoordde de dokter die voor gewoonte had
voortdurend Frans en Vlaams door elkaar te haspelen. - 'n Versleten machine, n'est
ce pas? Moar ze kan d'r zij meschien nog wel ne kier deure scharten. Sietje gee mij
nen dreupel.
Snikkend ging Sietje naar de schenktafel om hem te bedienen. - Zue, zue, zue,
zue,... zue dat 't nogal serieus es dan? herhaalde meneer Van Laaberen bezorgd en
gewichtig.
En hij bestelde ook ‘nen dreupel’.
Met roodbekreten ogen kwam Sietje hun de borrels brengen, en nu kreeg meneer
Van Laaberen door haar 't verhaal van de gebeurtenis in al haar omstandigheden: dat
zij als naar ge-

1.

Beroerte.
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woonte om halfzes was opgestaan, terwijl Tante nog te bed bleef liggen, dat zij
beneden was gekomen, het vuur had aangemaakt en de koffie had gemalen, en juist
bezig was met Tantes eerste schoen te ‘kuischen’, toen zij plotseling een gil had
gehoord, waarop zij weer naar boven was gevlogen, en Tante daar half in half uit
haar bed had vinden liggen, woelend en zuchtend met draaiende ogen, als in
afschuwelijke stuiptrekkingen.
De portaaldeur ging open, en Philemon, de smid, kwam binnen.
- Es 't nog nie beter? vroeg hij aan Sietje, nadat hij die heren gegroet had.
- O bah nien 't, e-woar menier den dokteur? zuchtte Sietje.
- Ah! ge weet uek al wat dat er gebeurd es? vroeg meneer Van Laaberen enigszins
verwonderd aan Philemon, begrijpend dat de smid daar reeds geweest was.
- Ha joa ik, e-woar, menier Velaaberen. W'hên wij da van den uchtijnk in de
gebuurt huere zeggen. Sietje wilde mij uek nen dreupel geven?
Weer ging de voordeur open en meneer Valère kwam binnen. Hij had een paar
nieuwe pantoffels aan, geel-en- aars-gebloemde ditmaal, en hij trad voor met trage,
afgemeten, wijdgestrekte passen, als om sensatie te maken. Maar hij viel midden in
het drama en zijn prachtige pantoffels werden niet eens opgemerkt.
En op zijn beurt kreeg hij het akelig verhaal met al de bij-omstandigheden: dat
Sietje pas beneden was en koffie had gemalen, dat zij pas klaar was met de eerste
schoen te kuisen en aan de tweede zou beginnen, toen Tante plotseling...
Philemon dronk zijn borrel leeg en ging spoedig weer weg, glimmend en klapperend
in zijn mollevellen boezeroen en lederen schootsvel. Hij liep haast boven op Guust
Boetjes, die juist binnenkwam. Deze had het verhaal onderweg al gehoord, en kwam
iets vroeger dan gewoonlijk naar d'Ope van Vrede, om er alles van af te weten. En
ook hij kreeg nog eens het omslachtig verhaal van het om halfzes opstaan, en het
koffiemalen, en het kuisen van de eerste schoen, waarop hij roerloos stond te luisteren,
met strak-naar-voren-uitgestrekt-hangende armen en paars-bevende stotterlippen;
en
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toen meneer Van Fleteren kwam was 't nog eens 't zelfde, en heel de dag ging er geen
ander gesprek in de ouderwetse herberg.

VIII
Enige dagen verliepen. Tante kwam niet op, beterde niet. Zij bleef in een kwijnende
toestand, nu eens voor een halve dag wat beter, dan weer wat minder goed, als iets
dat nog heel lang zou kunnen aanslepen. En intussen was de kalme, ouderwetse
stemming in d'Ope van Vrede heel en al verbroken. Er was geen rust meer; Sietjes
naaimachine stond in een hoek onder haar houten stolp, de dokter kwam tweemaal
per dag, en ook meneer de pastoor kwam, en er was nu een vaste meid in huis, die
Tante oppaste, en dikwijls storend heen en weer liep. De heren steunpilaren hadden
er geen gezelligheid meer, en wensten daarom vurig naar Tantes genezing. Elke
ochtend en elke avond ondervroegen zij angstig de dokter, als gold het een eigen
familielid, die hun nauw aan het hart lag. Geen enkele maal meer kwam Sietje 's
avonds aan hun kaarttafeltje zitten, en ook het heerlijk ochtend-zoenen-en-knoeien
was plotseling en volkomen afgeschaft. Haast altijd was de een of ander in de weg,
maar ook als zij alleen was brak Sietje het nu dadelijk kortaf, en ‘toetoetoetoetoette’
met iets wreveligs in de toon, dat het nu niet meer zijn kon, dat het nu niet meer
mocht, dat zij 't nu niet meer wilde.
Die heren werden brommig en misnoegd. Zij pruttelden onder elkaar dat Sietje
sinds Tantes ziekte dezelfde van vroeger niet meer was, dat zij haar klanten niet meer
aantrok, ja, dat zij hen om zo te zeggen wegblikte. En van lieverlede werd het hun
ook een toenemende ergernis dat Philemon daar nu zo dikwijls kwam. Zou het dan
toch wel waar zijn wat de mensen zegden, en zouden hij en Sietje iets achter de mouw
hebben? Elk ogenblik nu vonden zij hem daar, of kwam hij binnen terwijl zij er
waren, vragend hoe of 't ging met Tante. En hij deed verder wel niets verdachts of
verkeerds, hij stond daar zo maar even met zijn verdwaalde ogen door het raam te
kijken, en ging ook dadelijk weer weg, maar zij vertrouwden 't toch niet meer, vooral
na 't geen meneer Valère er op een ochtend
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van had ondervonden.
Meneer Valère, die sterker dan de anderen bij intuïtie voelde dat iets gaande was,
was opzettelijk op een vroege ochtend naar de smidse gekomen, om Philemon te
vragen of hij een kleine reparatie wilde doen aan zijn kachel. Hij had de smid in zijn
smidse niet gevonden. En op zijn vraag waar hij wel wezen mocht had de knecht
met een zonderlinge glimlach geantwoord dat hij waarschijnlijk in d'Ope van Vrede
zou zijn.
- Nou al in d'Ope van Vrede! had meneer Valère met verbazing uitgeroepen.
Waarop de knecht enigszins spottend geantwoord had:
- Ho!... hij es 'r somtijds van te zessen van den uchtijnk! O! de spotlach van die
zwarte lummel!... Meneer Valère had hem wel een oorveeg willen geven. Hij was
naar d'Ope van Vrede gesneld, en werkelijk daar had hij Philemon gevonden, niet
staande voor het venster zoals hij deed telkens als zij daar waren, maar gezellig naast
de kachel in de hoek gezeten, daar waar meneer Van Fleteren altijd zat, en
vertrouwelijk, onder het roken van een pijp, pratend met Sietje, die haar schenktafel
aan 't schoonmaken was.
- Kijk, kijk!... ge zij al vroeg op ‘stamenee’! had meneer Valère met gemaakte
verbazing uitgeroepen. En hij had heel goed gemerkt dat Sietje een kleur kreeg en
dat ze zeer misnoegd scheen over zijn onverwacht binnenkomen.
Philemon had al niet veel op meneer Valères zeggen geantwoord en was dadelijk
opgestaan om het gevraagde werk uit te voeren. En toen hij weg was had meneer
Valère de tentatie niet kunnen weerstaan om aan Sietje te vragen wat of Philemon
daar wel zo vroeg kwam doen.
- O,... lijk of ge gij doet, menier Valère; 'n glas bier of nen dreupel drijnken en ne
kier vroagen hoe dat 't goat mee Tante...
- Joa, joa, ge zilt het mij wel wijs moaken! had meneer Valère daarop geantwoord;
en - maar dit vertelde hij aan die heren niet, - wild-hartstochtelijk maar vruchteloos
geprobeerd Sietje te pakken en te zoenen.
- Enfin, 'k 'n vertreiw het niet, besloot hij. - Ge zil zien dat er wa zal gebeuren...
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IX
En wat het eerst gebeurde was de grote, lang verwachte slag... Op een ochtend, reeds
vóór 't gewone uur dat zij naar d'Ope van Vrede zouden gaan, vernamen die heren
dat Tante 's nachts gestorven was...
Het was een schok voor hen. Zij voorgevoelden de plotselinge verandering die
deze gebeurtenis in hun eigen leven zou teweegbrengen. En een voor een trokken
zij langzaam in de richting van de oude herberg, wel wetend dat zij er nu niet gelijk
elke dag konden gaan zitten, maar zó gewend om die kant uit te lopen, dat zij niet
anders hadden kunnen gaan. En zij zagen heel het huis van onder tot boven gesloten,
met enkel de lichtgaatjes van de hartenazen in de groene luiken. Rechts en links naast
de gesloten deur stonden, tegen de muur geleund, de vaal-verkleurde zwarte
rouwvendels met zilveren kruis en zilveren franjes, en op de drempel lag een strooien
kruis met bovenop een rode baksteen, volgens aloud gebruik daar waar een dode in
huis is.
Neen, nu voor het eerst sinds jaren en jaren, konden zij daar niet binnenkomen,
hoe graag ze 't ook gewild hadden. En zij aarzelden even, of zij niet in de Nieuwe
Hope van Vrede zouden gaan, maar durfden toch niet, omdat Sietje het wellicht zou
kunnen zien of horen zeggen. Meer dan ooit nu voelden zij dat ze Sietje moesten
ontzien, wilden zij goede vrienden met haar blijven. En zij slenterden even verder,
over de brug tot aan de Koekoek, een klein, vies herbergje, waar Sietje niet boos op
was omdat zij er de concurrentie niet van vreesde.
Daar hoorden zij hoe alles afgelopen was; dat Tante 's nachts een plotselinge
‘flauwte’ had gekregen en er ‘in’ gebleven was. - 't Zal ulder voaren, keirels! lachte
de vrouw uit de Koekoek op ergerlijk familiaire toon, - ge zilt doar al gauwe nen boas
in huis goan krijgen...
- Joa!... wie datte? vroeg meneer Valère, zich houdend of hij de toespeling niet
begreep.
- O, g'n moet ou nie zot geboaren, jongen, ge weet gij uek wel da Sietje mee de
smed zal treiwen. Ge moet weten da z't zitten hee nou; z' hee alles van Tante gedield!...
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Die heren schrikten. Jawel, zo zou 't ook wel zijn; Sietje zou alles van Tante erven.
Sietje was plotseling bijna rijk, en wellicht had de smid daar naar gewacht om haar
te vragen.
- Es 'r hij in huis? brabbelde Guust Boetjes.
- Wie in huis? vroeg de vrouw vrijpostig.
- Philemon.
- Hij es 'r van eigen in huis, verzekerde de vrouw. - Sietjen hee hem gevroagd om
Tante in de kiste t'helpe leggen.
Weer schrikten die heren. Zij voelden plotseling hun eigen leven als het ware
omgewenteld.
- Ha joa moar, hij 'n es hij toch zeker nie alliene bij beur? Tantes broer en Sietjes
zusters zijn doar toch zeker uek wel? veronderstelde meneer Van Fleteren met een
scheve draai van zijn hoofd.
- Joa joa z'... joa joa z'... ze zijn doar van eigen, bevestigde de praatzieke vrouw.
- Moar dat 'n doet er nie toe, lachte zij weer, - ge zil mij, tusschen dit en 'n moand
of drije, en misschien nog ier, wel gelijk geen.
Beteuterd en bezorgd, niet wetend hoe hun dag nu te besteden, gingen die heren
weg. Zij keken in 't voorbijgaan naar de smidse, waar geen hamer op het aambeeld
belde, waar geen leven noch beweging scheen. Er was niet aan te twijfelen; de vrouw
uit de Koekoek had de waarheid gezegd: Philemon was in d'Ope van Vrede.
- Zoen w' hier toch nie ne kier binnegoan? stelde meneer Van Laaberen nogmaals
voor, toen zij weer voorbij de Nieuwe Hope van Vrede kwamen. Hij ging er wel nu
en dan, kwestie van jenever-verkopen. Maar alle drie de andere heren, die er geen
verplichting hadden, durfden niet, wilden niet.
- Nie nie, nou nog niet, we zillen loater zien, zei meneer Valère.
En langzaam, met schuwe blikken vol verlangen op de dicht gesloten oude herberg,
gingen zij naar huis.
Tegen de avond kregen zij bericht vanwege Sietje dat Tante de volgende ochtend
om halftien met de middelbare dienst begraven werd, en dat zij op de plechtigheid
genodigd werden.
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X
Zij waren alle vier op hun post in de kerk, en gingen naast de familie en een aantal
dorpelingen met een waskaars ter offerande.
Sietje zat vooraan op de eerste rij langs de kant van de vrouwen bij de lijkbaar,
omringd van haar zusters en nog andere familieleden, die allen voor de gelegenheid
overgekomen waren. Zij was geheel in 't zwart gekleed, wel niet precies in de rouw,
maar toch met krip om hoed en mantel, en die? hield zij 't betraande aangezicht
gebogen. Niet eenmaal kees ze ook maar vluchtig op terwijl die heren haar
voorbijgingen, maar zij keek ook niet op toen Philemon passeerde, en dit troostte
hen een weinig.
Zij volgden het lijk, toen het onder plechtig gezang en zwaar orgelgedreun met
kruis en vanen uit de kerk werd gedragen, en stonden om de groeve rondom 't meisje,
die hevig snikte toen de kist werd neergelaten. Het greep hen innig aan, haar te zien
schreien. Een glazig vocht glom in meneer Van Laaberens uitpuilende ogen, Guust
Boetjes' paarse onderlip trilde alsof hij ook zou gaan huilen, en meneer Van Fleteren
snoot krachtig zijn neus, het hele lichaam scheef-gekromd door die inspannende
beweging. Alleen meneer Valère bleef onverschillig koel. Hij keek tersluiks naar
Philemon die aan de overkant van de smalle groeve stond, vlak tegenover Sietje.
Hoog galmden en bonsden de torenklokken over de gebogen hoofden. De pastoor
besprenkelde in 't ronde met wijwater en alle hoofden werden ontbloot of gebogen,
terwijl alle knieën zacht ten gronde zonken. Toen zong en brabbelde hij nog wat
Latijnse woorden en trok eindelijk weer naar de kerk, voorafgegaan door de drie
koorknapen in rood gewaad, die kruis en vanen droegen, en gevolgd door de familie
en de vrienden, die nu de heilige mis ter lafenis van Tantes ziel zouden gaan horen.
Hol bonsden, in het uitstervend gebom van de klokken, de eerste, neerploffende
aardkluiten op 't krakend hout van Tantes kist...
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XI
Om twaalf uur was in d'Ope van Vrede het gastmaal waaraan de familieleden, de
dragers en helpers en de naaste buren zouden deelnemen. Tante werd zoals het heette
‘opgegeten’. Tussen drie en vier kwamen die heren daar voorbij, hopend dat het
reeds zou afgelopen zijn. Maar aan het stemmengeschetter en glazengerinkel, dat
klonk tot op de straat, merkten zij al dadelijk dat zij te vroeg opdaagden.
- Ge zijt t' hoastig, ge zijt t' hoastig! lachte tegen meneer Van Laaberen de vrouw
uit de Nieuwe Hope van Vrede, wijl ze met de handen op de heupen in haar deurgat
stond te kijken en te luisteren. En schimpend, met een minachtend gebaar naar de
oude herberg, voegde zij erbij:
- 't Verdriet es over, doar. 't Es al weerom volle leute!
Meneer Van Laaberen, door de vrijpostige familiariteit van de vrouw geïntimideerd,
stelde fluisterend aan meneer Valère, die met hem was, voor, om in de Nieuwe Hope
van Vrede een ‘pijntje te goan pakken’. Maar meneer Valère, hoewel boos nu op
Sietje, en getenteerd haar door een bezoek aan de concurrerende herberg te tergen,
durfde 't toch nog niet te wagen.
- O, 't es zue oardig1., 'k 'n komme doar anders noeit, fluisterde hij tegen.
Meneer Van Laaberen drong niet aan en werktuiglijk gingen zij verder over 't
brugje, naar de Koekoek.
Enkele minuten later werden zij er gevolgd door Guust Boetjes en meneer Van
Fleteren, en weldra zagen zij van ver de gasten uit de Ope van Vrede komen. Dezen
hadden meestal vuurrode gezichten, en de pijpen dampten in de monden. De vrouwen,
op hun uiterst best gekleed, als voor een kermis, met rode en witte en blauwe linten
en bloemen in de mutsen, babbelden opgewonden, met schril-klinkende
schetterstemmen. Lekkertjes hadden zij Tante ‘opgegeten’; dat was hun aan te zien.
En die heren zagen ook Philemon buitenkomen, tegelijk met Sietjes vader, een stevige
man van in de zestig, die sterk op Tante leek. Alle twee hadden een hoogrode kleur,
en

1.
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rookten zwaar halend, aan donkere, scheef-brandende sigaren.
- Kijk zie, doar es den toekomstigen nieuwen boas mee zijn schuenvoader! lachte
de herbergvrouw.
Die heren zwegen, een grijnslach op 't gelaat.
- Ge moet goest hên! liet alleen meneer Valère zich na een poos ontvallen, doelend
op Sietjes veronderstelde keus.
Zij bleven in de Koekoek tot het donker werd. Maar toen zij door de ramen van
het vunzig herbergje van ver 't aangestoken licht in d'Ope van Vrede zagen schitteren
waren zij niet meer te houden. Zij stonden alle vier als één man op, en als vanzelf
trokken zij naar de geliefde oude ‘stamenee’ waar zij sinds drie dagen geen voet
hadden kunnen zetten.
Sietje, met een van haar zusters en de meid die Tante gedurende haar ziekte had
opgepast, waren er alleen in huis, in vliegende drukte bezig met alles op te ruimen.
De lange tafel, waaraan de familieleden en buren gezeten hadden, stond nog half
gedekt in het midden van de gelagkamer, de stapels borden vuil en vet, het
wit-en-roodgeruite tafelkleed bezoedeld met rode en bruine vlekken, de zwarte lege
wijnflessen en witte lege bierkannen dicht naast elkaar geschoven op een hoek. Een
stikkend-lauwe damp-atmosfeer hing als een wolk in heel de kamer, en de doorgaans
zo kraakzindelijke rode tegelvloer lag grauw als modder, bezaaid met platgetreden
eindjes sigaar en half-verbrande tabaksproppen.
Die heren voelden hoezeer ze daar ten onpas kwamen, en wisten niet hoe zich te
houden, noch waar te gaan zitten. Zij begonnen met een gelegenheidsgezicht te zetten
en Sietje hun deelneming te betuigen, maar 't meisje had haast de tijd niet om naar
hun woorden te luisteren. Zij duwde vlug een klein tafeltje in een hoek en vroeg hun
of ze daar tijdelijk plaats wilden nemen, en haastig ging ze voort met de twee andere
vrouwen te helpen, slechts nu en dan onder het heen-en-weer-hollen een paar vlugge
woorden met die heren wisselend.
- 't Es het ne lastigen dag, e-woar? 't Zal morgen beter zijn, excuseerde zij zich,
terwijl ze hun op een drafje de bestelde drank kwam brengen. En weer vloog ze naar
de eindelijk afgediende tafel, die opgetimmerd was uit twee lange brede
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planken op schragen, die nu uit elkaar moesten genomen worden. Maar het ging niet
gemakkelijk. Een van de planken, die wat waggelde, was met een paar spijkers
moeten vastgeslagen worden, en alle drie de vrouwen stonden er nu met inspanning
aan te tillen en te rukken, zonder ze los te kunnen krijgen.
- 't 'n Goa niet; 't zit er in geijzderd! hijgde Sietje met vuurrode wangen. - Menier
Valère, of menier Velaaberen, zoe-je nie ne kier willen helpen?
Met graagte vlogen de twee heren op, en hielpen op hun beurt tillen en trekken.
Maar het ging nóg niet, zodat Guust Boetjes en zelfs meneer Van Fleteren ook ter
hulp toesnelden. Zij hijgden en kuchten meneer Van Laaberen en Guust Boetjes
paarsblauw, met uitpuilende ogen van de inspanning, meneer Valère bezorgd voor
zijn nieuwe pantoffels en meneer Van Fleteren machteloos met zijn gebrekkig lichaam,
alle vier wanhopig dat ze Sietje deze dienst niet konden bewijzen, die misschien
weer alles goed zou maken, toen de voordeur openging en Philemon binnentrad.
- Philemon, jongen, we stoan ons hier dued te beulen, ge moet ons helpen, lachte
Sietje.
- Woaraan datte? Krijgde die planke nie los? vroeg hij.
En zonder op 't antwoord te wachten legde hij zijn sigaar op de vensterbank, duwde
zonder veel ontzag die heren wat opzij, en tilde heel alleen aan de plank.
Meneer Valère wilde nog even meehelpen, maar met een smartkreet sprong hij
plotseling opzij. Philemon had op een van zijn mooie pantoffels getrapt en meteen
kraakten de spijkers en vloog de plank in de hoogte.
- Kijk zie, zue lang duurt het! zei Philemon, de plank weer loslatend.
Hijgend en vernederd drongen die heren naar hun hoek, terwijl de werkvrouw met
in elkaar geslagen handen een kreet van bewondering liet horen:
- Hawèl! hawèl! es da toch stirk zijn!
Woar moet die planke noartoe, Sietje? vroeg de smid.
- Ha doar van achter tegen de muur, Philemon, berichtte Sietje.
Gunst Boetjes poogde de toestand nog te redden door uiteen
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te doen hoe het kwam dat zij eerst de plank niet hadden losgekregen. Hij kwam,
brabbelend, met zijn stramme armen bij de tafel staan juist op het ogenblik dat
Philemon de lange losse plank optilde en ze met een zwaai naar de achterdeur richtte.
En Guust, die niet op tijd kon wijken, kreeg ze vlak, als een oorveeg, tegen zijn
gezicht.
- Nondedzju! Gij, gij lomperik! stotterde hij verwoed tegen Philemon.
De vrouwen hadden een gil geslaakt, terwijl de smid, zelf ietwat onthutst en
geschrikt, de plank weer neerliet.
- 'k 'n Hè 't toch zeker nie espress gedoan! sprak hij nogal ruw, met een harde,
bijna uitdagende blik van zijn verdwaalde ogen.
Guust Boetjes, stikkend in zijn woede, met de hand aan zijn bezeerde wang,
hakkelde klanken uit die niemand kon verstaan. Maar meneer Valère, diep geërgerd
en beledigd nog over zijn mooie vertrapte pantoffels, kwam hem ter hulp.
- Woarom 'n kijkt-e nie omme, as ge zulke dijngen doet? verweet hij de smid, gans
bleek wordend van moeilijk ingehouden toorn.
Minachtend keerde de knuistige smid zich tot de krulharige griffier om.
- Weet-e watte, menier Valère, antwoordde hij schijnbaar kalm, - hou gij ou mee
ouw affeirens bezig, 'k zal-e 'k ik mij mee de mijne bezighouden.
- Da zijn mijn affeirens! gilde bevend meneer Valère. - G' hèt op mijne voet uek
getorten! Ge zij ne lomperik!
Meneer Van Laaberen, die zich al in 't verlies van Sietje begon te schikken, en er
nu vooral op gesteld was in het vervolg de klandizie van de Ope van Vrede maar niet
te verliezen, kwam verzoenend in het midden:
- Toetoetoetoe, g'n meug nie kijven, suste hij.
Onthutst keken de andere heren op. Dat onverwachte ‘toetoetoetoetoe’ herinnerde
hen aan zoveel goede uren niet Sietje, toen zij haar mochten pakken en zoenen, en
zweepte nog hun gramschap op, inplaats van ze te stillen.
- 'k Zegge dat 't ne lomperik es! ne stomme lomperik! krijste opnieuw meneer
Valère, met uitpuilende ogen.
- Joa moar, menier Valèrè, huer ne kier,... kwam Philemon
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dreigend naar hem toe.
- Ha joa, menier Valère, hij 'n hee 't toch nie espress gedoan, zei nu ook Sietje.
Dat Sietje zelf nu tot verdediging van de lomperd inviel griefde meneer Valère
nog 't diepst van al.
- Zue ge geef gij hem gelijk! Zue ge vin gij dat-ie hij hier de klanten mag
buitensmijten! schreeuwde hij 't meisje in 't gezicht, met flets-fonkelende ogen.
- Ala toetoetoetoetoe,... kwam meneer Van Laaberen weer sussend in 't midden;
en nogmaals bracht dat onverwacht en zoveel betekenend ‘toetoetoetoetoe’ hen
helemaal van streek. Maar meneer Valère was niet meer te houden van woede, en
nog vinniger uitte hij zijn plotselinge haat op Sietje en haar minnaar, toen meneer
Van Fleteren, die al van 't begin af scheef en misnoegd op zijn stoel had zitten te
woelen, eensklaps opstond, en met zijn kromme nek zijlings naar voren dringend,
een vijfcentstuk op de afgerukte plank neerlegde.
- Kijk, Sietje, hier es vijf cens veur mijn pinte, sprak hij. En 't hoofd
scheef-achteroverhellend, terwijl hij haar even strak in 't gezicht aankeek:
- As ik in ne stamenee kome es 't veur mij t'amezeren, en nie veur t' hueren kijven
en vechten, verklaarde hij. - 't Hee hier lange joaren goed en rustig geweest, moar ik
gelueve dat 't nou uit es. De goenoavond. En meteen keerde hij zich om en was scheef
de deur uit.
Er volgde een kort ogenblik volkomen stilte als van verslagenheid.
- Toetoetoetoetoe!... begon opnieuw, als 't ware machinaal, meneer Van Laaberen.
Maar nog vóór hij het uitgesproken had werd een tweede muntstuk op de plank
gegooid, en met een bruuske ‘goenoavond’ zonder verdere uitleggingen was meneer
Valère insgelijks weg. En Guust Boetjes volgde dadelijk 't voorbeeld, met
stram-gespannen armen en paars-bibberende onderlip, en meneer Van Laaberen bleef
heel alleen met Philemon en de drie vrouwen, allen even stom en roerloos van
verbazing.
Hij poogde er nog even om te lachen, maar het hokte hem in de keel en hij wist
niet meer hoe zich te houden, wel beseffend
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dat het erg, heel erg was, en dat hijzelf groot gevaar liep er zijn klandizie nu bij in
te schieten.
- Ha dá zijn nou dijngen! ha dá es nou de moeite weird, veur azue 'n bagatelle!
pruttelde hij hoofdschuddend een paar keren. Maar ook meneer Valère, Guust Boetjes
en meneer Van Fleteren waren drie goede klanten, en hij durfde niet alleen te blijven,
voelend dat zij 't hem meer dan kwalijk zouden nemen. Hoofdschuddend-brommend
stond hij insgelijks op, betaalde, wenste beleefder dan de anderen ‘goenoavond’ en
ging op zijn beurt de deur uit.
Alles had zich zó vlug afgespeeld dat Sietje en de overblijvenden nog als 't ware
stom en roerloos aan de grond genageld stonden, toen de deur achter meneer Van
Laaberen ook dichtsloeg.

XII
Het was de plotselinge tweespalt, de vijandschap, de haat, na al die jaren van
gezellig-dagelijks met-elkaar-omgaan.
Reeds de volgende ochtend trok meneer Valère uitdagend en opzichtelijk op zijn
mooiste gebloemde pantoffels naar de Nieuwe Hope van Vrede, waar hij met de
grootste voorkomendheid door de herbergierster en haar dochters werd ontvangen.
En toen hij weldra Guust Boetjes zag voorbijgaan, op weg naar de Koekoek, riep hij
hem binnen, en verklaarde opgewonden dat zij nu maar dadelijk hier hun dagelijkse
stamenee moesten houden, om Sietje eens flink te ergeren. Toen meneer Van Fleteren
om halftwaalf voorbijging werd hij insgelijks binnengeroepen. Meneer Van Laaberen
verscheen er ook weldra en alle vier bespraken zij hartstochtelijk in stilte de
gebeurtenis van de vorige avond.
Meneer Van Laaberen vond dat zij enigszins in hun ongelijk waren, dat zij wat
haastig en driftig hadden gehandeld. Maar meneer Valère en Guust Boetjes
verdedigden krachtig hun handelwijs, en meneer Van Fleteren verklaarde nog eens
met scheef-stuiptrekkende nekbewegingen dat hij ‘noar ne stamenee kwam om hem
t' amezeren en niet om t' huere kijven of te vechten’.
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- Ik 'n mag d'r toch nie huel-de-gans uitblijven, zei meneer Van Laaberen om zijn
verdere handelwijs te verontschuldigen. - 't Zijn klanten, en ne meins moe zijn klanten
respecteren.
- Klanten! klanten! brabbelde Guust Boetjes. - Ze kregen zij woarachtig mier van
ons dan wij van ulder. Ik 'n goa d'r nie mier, veur gie geld van de weireld!
- Ha 'k zoe liever craveren of d'r nog ne voet over de zulle1. zetten! verklaarde op
zijn beurt meneer Valère. En hij drong er nogmaals op aan dat zij nu alle vier in de
Nieuwe Hope van Vrede hun dagelijkse ‘stamenee’ zouden houden.
Maar die andere heren waren ontstemd en toonden weinig geestdrift. De Nieuwe
Hope van Vrede was koud, ongezellig, slordig, met slaande en tochtende deuren, en
de vrouw zag er zo vuil en zo ‘verdronken’ uit, en alle twee de dochters leken zo
nuchter en zo stom.
- Ik 'n weet nog niet wat da 'k zal doen, sprak eindelijk meneer Van Fleteren. - En
bovenaldien 'k 'n vind het nie goed van azue moar altijd standvastig in dezelfde
stamenee te komen. De meinschen worden op den duur te familioar. Ik goa veur mijn
poart beginnen mee 'n beetsen van 't ien noar 't ander te luepen.
En zo gebeurde 't ook. De oude trouwe bende was gescheiden. Zij hadden geen
vaste ‘stamenee’ meer. Zij ontmoetten elkaar op goed geluk af, nu eens in de Koekoek,
dan in de Nieuwe Hope van Vrede, dan ook nog in andere herbergen, maar zelden
waren zij nog met hun vieren zoals vroeger, om 't gewoon partijtje kaartte spelen.
En nooit ook bleven zij ergens lang vertoeven; zij waren gejaagd, verbijsterd,
ongelukkig. En geen van allen, behalve meneer Van Laaberen, zette nog een voet in
Sietjes herberg, maar zó sterk was hun oude gewoonte elke dag geregeld die kant uit
te komen, dat al de herbergen die zij bezochten toch steeds onveranderlijk gelegen
waren in de straat waar ook de oude Ope van Vrede stond.
Dat zij, al was 't ook maar één enkele avond, in hun eigen gezin bij vrouw en
kinderen zouden blijven, zonder op ‘sta-

1.
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menee’ te gaan, kwam natuurlijk in de geest van geen van allen op.

XIII
Hun twist met Philemon en Sietje was in 't dorpje geen geheim gebleven en had er
heel wat opschudding teweeggebracht. ‘La Zeunèsse’ had er geweldig veel pret om,
en ook de importante heren van de maandagavonden: de burgemeester, de dokter,
de notaris, die steeds geregeld in de oude herberg bleven komen, hadden er niet
weinig, hoewel stiller om gelachen.
En door meneer Van Laaberen, die zij dwongen de waarheid te zeggen, hoorden
de overige heren steunpilaren nog een en ander van wat er in de oude Ope van Vrede
zoal omging: dat Sietje verklaard had er niets om te geven dat zij niet meer kwamen,
dat Philemon zijn spijt had uitgedrukt ze reeds vroeger niet op straat gegooid te
hebben, en dat zijn huwelijk met Sietje nu vast besloten was, en in de eerste dagen
van december zou plaatshebben.
Zo was het werkelijk. Twee achtereenvolgende zondagen werden de ‘geboden’ in
de kerk door de pastoor van de preekstoel afgekondigd, en al vroeg in de ochtend
van 14 december dreunde 't feestkanon.
Philemon en Sietje werden door de burgemeester zelf getrouwd, en toen de
wettelijke plechtigheid in het gemeentehuis was afgelopen, trokken zij in rijtuigen
met de familie naar de kerk, waar een solemnele mis gezongen werd. De heren
steunpilaren zagen de huwelijksstoet van ver, achter de gordijntjes van hun
woonkamer verscholen. En zij ergerden zich niet weinig aan de koetsier met hoge
hoed, en aan de zweep met 't witte strikje. Wat 'n bluf voor 'n hoefsmid en 'n
herbergmeisje! Maar het gaf hun een steek in het hart toen zij Sietje na de afgelopen
plechtigheid uit de kerk zagen komen, zo mooi, als ‘de mevreiwe van 't kastiel’,
dachten zij, met haar zwartzijden japon en haar zwarte hoed met witte veren. En zij
snikten 't haast uit van jaloezie toen zij haar weer in 't rijtuig
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zagen stappen, licht-optillend de rand van haar japon, in de vluchtige verschijning
van haar fijne voetjes in verlakte schoenen en de verblindend-witte streep van haar
geborduurde onderrok. O! waar was de tijd toen zij haar elke dag zoenden en pakten,
of vlak naast haar, voet aan voet, knie aan knie, bij het kaarttafeltje zaten! Naast haar
stapte nu Philemon in 't rijtuig, onhandig lomp en grof in zijn spannende nieuwe
kleren, en als in een visioen van onverdiende pracht en van geluk, dat nijd noch
jaloezie konden verstoren, stoven de paarden met het rijtuig weg, recht naar de stad,
waar de egoïstisch-van-elkaar-verrukte jonggehuwden, ongevoelig voor de bittere
smart die zij na zich lieten, in volle vreugde en liefdesvrijheid hun trouwdag zouden
vieren.

XIV
Philemon was lid van de dorpsfanfaremaatschappij, en in die hoedanigheid zou hem
en Sietje's avonds bij hun terugkomst uit de stad, door de muzikanten een serenade
worden aangeboden.
Zonder voorafgaande onderlinge afspraak bevonden de heren steunpilaren zich
als vanzelf tegen acht uur in de Nieuwe Hope van Vrede. En weldra ontstond er een
ongewone woeling in de anders zo doodstille straat, nu vol gillende benden jongens
en meisjes, die rusteloos heen en weer holden en stoven.
De deur van de oude Ope van Vrede ging open, en Sietjes vader en een van haar
zusters kwamen even op de drempel kijken. Elk ogenblik werd 't rijtuig weer verwacht.
Ook de vrouw uit de Nieuwe Hope van Vrede kwam met haar dochters aan haar deur
staan, maar die heren bleven binnen, zenuwachtig-gejaagd achter de gordijntjes
verscholen.
En eindelijk kwam in vlugge draf het rijtuig aangerateld, gevolgd door een hollende
bende van schreeuwende en juichende jongens en meisjes. Vlak vóór de herberg
hield het stil, en het portier werd geopend, en in een weerlicht van wit en van zwart
vlogen Sietje en haar man naar binnen, waarop
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de deur weer dadelijk gesloten werd.
Toen kwam een rood-dansende gloed, in doffe, naderende stapcadans weerlichtend
op de naaste huizen. En plotseling waren daar de fakkels, gedragen door vier jonge
knapen, waarop onmiddellijk volgde het muziekkorps, met de ronde, vooruitstekende
buik van de grote trom en al de vaal-glimmende, grote en kleine koperinstrumenten.
De mannen schaarden zich in halfrond om de gesloten deur, met de fakkeljongens
in het midden en al 't gepeupel er omheen. Fantastisch schel verlicht waren de
aangezichten, in de op-en-neer-dansende, rode laai-vegen, die rijke kleurschakering
toverden op de grijze en grauwe, alledaagse plunjes. Toen sloeg de schoolmeester,
die ook orkestmeester van het fanfarekorps was, met hand en voet een vlugge maat,
en schetterend barstte 't eerste deuntje los. De rode wangen van de spelers waren
bolrond opgeblazen, met korte, vlugge knijpbewegingen van de lippen, en de ogen
stonden uitgepuild van inspanning. Soms schetterde een hele rist van tonen hoog
boven alle andere uit, in een gerinkel als van stukgeslagen glazen, en dan weer
dreunden zware buikgeluiden, als van een log, lomp beest, dat onbetamelijk doet.
En de grote trom donderde en bromde, en de schijven kletterden en rinkelden, en
heel aan 't einde kwam er een geweldig-valse wanklank, alsof een van de instrumenten
plotseling uit elkaar gebarsten was.
Het eerste stuk was uit, en hoog lachte en gilde 't gepeupel in het
rood-laaiend-weerlichtend geknetter van de fakkels, terwijl enkele spelers hun
instrument onderste boven naar de grond keerden, om er het water uit te laten siepelen.
De deur der Ope van Vrede bleef dicht gesloten.
- Allo, jongens, 't gavotsen,... numero drije van 't bleiw boeksken! beval de
schoolmeester.
De blaadjes van de blauwe boekjes werden omgeslagen, de maat werd aangegeven,
en 't ‘gavotsen’ gespeeld.
Dit ging veel stiller dan het eerste deuntje, en het klonk slepend, zeurig en verward,
ondanks de energieke bewegingen van de meester, die, zelf meespelend, zijn
instrument als in geweldig-pompen op en neer deed gaan, en stampend met beide
voeten, rechts en links boos-uitgezette blikken stuurde.
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Een ogenblik was 't of zij er ‘uit zouden vallen’ en 't publiek begon te schimpen,
terwijl de heren steunpilaren achter de gordijntjes van de Nieuwe Hope van Vrede
verscholen, zich grinnikend de handen wreven. Gelukkig bracht ‘den trio’ er opnieuw
wat eenheid in en kwamen zij tenslotte nog samen tot een eind.
Toen ging de deur der Ope van Vrede wijd open, en Sietje en haar man verschenen
in 't rood-laaien van de toortsen op de drempel, met Sietjes vader en haar beide zusters
achteraan in het halfduister van 't portaal.
- Geachte heren en vrienden!... klonk duidelijk Philemons stem.
- Ik en mijn vreiwe zijn ulder huel dankboar veur d'iere die g' ons bewijst! 't Es
nen blijk van vriendschap die we nie licht 'n zille vergeten. We zillen de
fanfoaremaatschappij altijd in iere en achtijnge blijven houen en we nuedigen ulder
allemoal uit om mee ons 'n firme schel hespe1. te komen eten en zueveel pinten bier
te drijnken of da ge goest hèt!
- Bravo! Bravo! Vivat Philemon en Sietje! juichten de muzikanten. En het gepeupel
gilde en schetterde mee. Allen voelden zich verlekkerd door 't vooruitzicht van die
ham en dat bier, en men zag Sietjes vader, in 't halfduister van 't portaal, lachend
buikschudden onder 't smakken aan zijn pijp, die heel zijn mond scheen scheef te
trekken. Een grappenmaker riep een klucht uit die een groep hardop deed lachen, en
toen sloeg de schoolmeester opnieuw een driftige maat, waarop nu plotseling de
klanken van de ‘Brabançonne’ uitbarstten.
Dit speelden zij met gloed en geestdrift, met krijsend-ratelende hoge tonen en
donderende buikgeluiden; en toen het uit was trokken allen in d'Ope van Vrede
binnen, alsmede de fakkeljongens die hun toortsen sissend in de greppel uitdoofden,
en ook zoveel van het gepeupel als zich in de oude herberg op elkaar kon proppen.

1.

Ham.
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XV
Stom en roerloos achter de groezelige gordijntjes van de Nieuwe Hope van Vrede
verborgen, hadden de heren steunpilaren met benepen hart het hele schouwspel
bijgewoond. Het was als de begrafenis van al hun vroegere vreugde en leven die zij
hadden zien gebeuren, en zij zaten te grijnzen van onverholen spijt en ergernis.
- Hawèl, hawèl, hawèl! Azue 'n beslag veur wa van niemendalle! kwam de slordige
herbergvrouw nijdig weer binnen. En woedend riep zij tot haar dochters, die nog
wilden buiten blijven:
- Ala! binnekomen, zeg ik ulder! Hier zie, in uldere stamenee!
En zij duwde ze met geweld naar binnen.
Meneer Valère grijnslachte, uitdagend:
- 't Es fieste, en we goan uek fieste vieren! 'k Traktere mee 'n flassche champagne!
Hèt-e champagne, bezinne?
- Nien ik,... joa ik, joa joa ik, haastte zich de waardin haar eerste gezegde te
wijzigen.
En terstond duwde zij haar oudste dochter fluisterend weer naar buiten. Toen vloog
ze zelf naar het rek achter de schenktafel en nam er vier glazen uit, die zij in grote
drukte met een vuile handdoek begon schoon te vegen.
- G' hèt gelijk, nondedzju! we goan fiest houen! 'k Gee uek 'n flassche! riep
opgewonden meneer Van Laaberen.
- 'k Gee uek iene! brabbelde Guust Boetjes.
En zelfs meneer Van Fleteren, doorgaans zo stug en stroef, grijnslachte plotseling
opgewekt, en riep:
- 'k Gee uek iene!
De vrouw gooide de grauwe handdoek op een tafeltje en holde haar oudste dochter
buiten na.
- Mrie! Mrie! hoorde men haar schril op straat roepen.
Die heren, woelend om hun tafeltje, juichten nu, in opgeschroefde pret tegen hun
droefheid in.
- We zillen ne kier tuenen da w' uek wel zonder ulder keunen leute moaken! pochte
meneer Valère.
- Of ge gelijk hèt! gilde de waardin in haar glazen rinkelend. En heel haar rond en
vet gezicht met grote ronde ogen, glom
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en straalde van genot.
- Neem, doar zijn de gloazen, sprak zij tot haar tweede dochter, het boers, onhandig
meisje naar de herentafel duwend.
Met opgewonden geestdrift werd zij er ontvangen, en alle vier die heren knepen
haar om de beurt in de heupen of sloegen haar de arm om 't middel, wat haar heel
verlegen deed glimlachen en blozen.
- Joa moar, ge moet uek meedrijnken, zulle! riep meneer Valère, toen hij slechts
vier glazen op het presenteerblad zag. - Es 't woar, menier Valère? Ala merci, zulle!
lachte de waardin.
Rood-hijgend kwam de oudste dochter weer binnen, een lijvige prop onder haar
schort, waarmee zij naar de achterkamer vluchtte.
- Hèt-e voader gezien? Komt hij? riep de moeder haar na.
- Joa hij, antwoordde 't meisje vanuit de andere kamer. En op hetzelfde ogenblik
kwam de man binnen, glimlachend, in arbeidskleren, met nederige beleefdheid die
heren groetend. - Ala toe, Sies, hoast ou watte! Hoal ne kier den aftrekker! gilde de
vrouw.
- Ha joa moar, veur champagne 'n moet-e gij gienen aftrekker hên! riep meneer
Valère.
- Ha moar menier Valère toch! sprak de waardin diep verbaasd.
- Brijng mij hier moar 'n flassche, 'k zal ze zelf ontstoppen, verzekerde meneer
Valère.
De oudste dochter bracht twee van de flessen die zij in aller haast bij de
wijnverkoper was gaan halen.
Die heren glimlachten, de blik begerig op de grote groene flessen, met wit etiket
en zilverglimmend kurkhulsel. Meneer Valère nam zijn mes en zaagde de touwtjes
en ijzerdraden door. En hij liet de kurk maar feestelijk knallen, wat alle drie de
vrouwen met een gil deed achteruitspringen.
- Joa joa, we goan ze moar loate vliegen da ze 't hueren! riep hij.
De gele wijn schuimde en parelde sissend in de glazen, en zij klonken en dronken.
De meisjes moesten schateren. Telkens als zij de lippen aan 't glas brachten, prikkelde
't zó in hun
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neus, dat zij haast niet konden drinken. Marie, de oudste, moest herhaaldelijk niezen:
- Ha moar jongens toch, 'k geluef ik dat er doar snuif in zit! proestte zij. Elodie, de
jongste, slikte met moeite hele kleine teugjes, en zette daarbij een zuur gezicht, alsof
't haast niet te drinken was. Toch vond ze 't ‘doanig goed’, verzekerde zij. Ook de
baas, die in één teug zijn beker leegdronk, betuigde met een stralende glimlach dat
het ‘nondedzjuuts goed was’, heel wat lekkerder dan een pint bier of een druppel
jenever. De vrouw dronk met twee of drie flinke, korte teugen, en haar grove, ronde
ogen blonken als glazen knikkers. Nog nooit in haar leven had zij iets zó lekkers
geproefd, verklaarde zij.
De eerste fles was al dadelijk in herrie leeg. Maar bij de tweede maakten die heren
't zich wat rustiger en gezelliger. Doch het bleef opgeschroefde vreugde, en al dadelijk
spraken zij weer, met diepe bitterheid, over al wat Sietje hun de laatste tijd misdaan
had. Was dat nu niet ongelukkig dat ze hier in die vuile vunze herberg hun geld
moesten weggooien in plaats van gezellig in de oude Ope van Vrede met Sietje
rondom hun dagelijks kaarttafeltje te zitten? Ah!... als Tante nog maar leefde, alles
zou wel anders zijn gegaan!
Guust Boetjes kreeg plotseling tranen in de ogen.
- Mier dan twintig joar lank hè 'k alle doagen in Tantes hirbirge geweest! brabbelde
hij.
- Pas op! sprak meneer Valère met een vlugge blik naar de portaaldeur.
Twee muzikanten kwamen luidruchtig en levendig binnen, hun instrument onder
de arm. En dadelijk deden die heren weer of ook zij dolle pret hadden, en schonken
de glazen nog eens vol, en riepen de meisjes bij zich om mee te drinken, en bestelden
nu de derde fles.
Vreemd keken de muzikanten op. Hun eigen druktemakerij werd dadelijk door de
opgewondenheid van die heren gedempt. Zij dronken haastig hun bestelde glazen
leeg en vertrokken.
- Bravo! bravo! juichte triomfantelijk meneer Valère. - 'k Wee zeker da ze direct
aan Sietje zullen goan vertellen da w' hier champagne zitten te drijnken!
- Toe, Mrie, kijkt-e-kier woar da ze noartoe goan! riep de
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moeder.
Het meisje snelde naar de deur.
- 't Es azue, ze zijn were bij Sietje! kwam zij na een ogenblik terug.
Die heren klapten in hun handen en kronkelden zich op hun stoelen van de pret.
En van lieverlede werden zij hevig dronken. Guust Boetjes zat voortdurend zijn
paars-blauw, op de borst gezonken hoofd te schudden en pruttelde onduidelijke
klanken; meneer Van Laaberen zat strak-starogend op zijn stoel ineengezakt te
glimlachen, zijn rode, ronde, dikke neus zó vreemd apart op zijn rood-bruin gezicht,
dat het nu werkelijk leek of hij elk ogenblik, gelijk een rijpe vrucht, er af zou vallen,
en heel meneer Van Fleterens scheve, magere tronie was als met gele olie overstreken,
zó vet en glanzend, dat er druppeltjes van langs zijn wangen parelden. Alleen meneer
Valères gelaat bleef opgezwollen-bleek als immer, maar zijn fletse blauwe ogen
glinsterden, en zijn blond-en-grijs-gespikkeld krulhaar stond als 't ware uitdagend
overeind, rondom over het randje van zijn stijve pet.
Toen hoorden zij plotseling weer in de oude Ope van Vrede de schettertonen van
de muziek, die nu een polka speelde. Zij schrikten er haast van op. Wat! werd er nu
ook gedanst!... Zij zagen in verbeelding 't mooie Sietje rondzweven in Philemons
grove armen en zij voelden dat al hun opvallend vertoon in de concurrerende herberg
niet de minste indruk had gemaakt. Het kon Sietje niets schelen, zij amuseerde zich
best zonder hen, zij was hen vergeten, zo totaal vergeten alsof ze nooit hadden bestaan
voor haar.
- 't 'n Kan nie zijn! 't 'n kan nie zijn! W'n keunen da nie uithouen! W'n keunen da
nie uithouen! brabbelde eensklaps Guust Boetjes.
- Wat 'n kan d'r nie zijn? Wat 'n keunen we nie uithollen? vroeg meneer Valère
half boos.
- We moen doar were noartoe! We moen doar were noartoe, stotterde Guust Boetjes
met dronkaards-hardnekkigheid.
- Woar noartoe, nondedzju? vloekte meneer Valère met een vuistslag op de tafel.
- Noar Sietjen.
- Noar Sietjen! 'k Zoe nog liever dued vallen! zwoer meneer
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Valère.
- O, ge zegt datte, ge zegt datte, sprak vergoelijkend meneer Van Laaberen.
- Watte!... iemand die ons zuevele misdoan hee! gilde meneer Valère.
- Ik zege da 'k veur mijn plezier op stamenee goa, en nie veur t' huere kijven of te
vechten, verklaarde meneer Van Fleteren met een scheve draai op zijn stoel.
De waardin was even naar buiten gelopen. Rood-opgewonden kwam zij weer
binnen.
- Ha! da es doar wat, e-woar? riep zij de heren toe.
Hoger galmde de muziek door de halfopen gebleven portaaldeur, met gegil en
geschetter van stemmen en trappelend geschuifel van dansende voeten. En plotseling
holde de vrouw weer naar buiten, krijsend met hese stem tot haar dochters, die
tersluiks weggeglipt waren:
- Gie vuile slonsen die ge zijt! Wilt ulder ne kier hoasten da ge were binnen zijt!
Watte, ge zoedt ulder uek nog mee da smeirig volk goan bezig houen!
- Ze stonden doar mee mallekoar te dansen te midden van de stroate, die luizegoars!
riep hijgend de man, zijn dochters ruw naar binnen duwend.
Gestoord, gebelgd, geërgerd, zowel door 't ruwe doen van de man en zijn vrouw
als door 't gedrag van de jonge meisjes, keken die heren op.
- Ha ge zil nog wel mee ulder vijanden mee goan doen, geluef ik, verweet meneer
Valère met een minachtende blik op de meisjes en een van moeilijk ingehouden toorn
trillende stem. - 't 'n Kan nie zijn, allez, 't 'n kan nie zijn, brabbelde weer Guust
Boetjes.
- Nie nien 't, 't 'n kan zeker nie zijn, en 't 'n zál nie zijn uek! gilde meneer Valère,
bleek van woede. - Watte! azue de meinschen veur de zot houen! En plotseling stond
hij op, en vroeg op gebiedende toon hoeveel hij voor zijn deel te betalen had.
- Ha 't es het zeven fran de flassche, antwoordde de vrouw met bevende lippen.
En eensklaps vloog ze als razend naar haar dochters, en begon er op te schelden en
te slaan, dat heel de herberg ervan dreunde.
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- Joa moar, joa moar! riep meneer Van Fleteren, van zijn stoel opspringend, - ik goa
op stamenee om mij t' amezeren en nie om...
- Gie slonsen! gie smeirlappen! die 't volk uit onze stamenee joagt! krijste de half
dronken vrouw, met klinkende oorvegen op 't gezicht van haar gillende dochters.
In aller ijl nu waren alle vier de heren opgestaan, en ieder legde
zenuwachtig-gejaagd zijn zeven frank op tafel. En een hele bende gepeupel, die in
de straat naar het dansen stond te luisteren, kwam plotseling op 't gedruis van de kijfen vechtpartij binnengestroomd, zodat die heren slechts met grote moeite buiten
geraakten.
- Joa moar, joa moar, azue nie zulle! azue nie zulle! hijgde bevend meneer Van
Fleteren. En plotseling ontnuchterd haastten zij zich de straat op, uit vrees van in een
vies zaakje gewikkeld te worden.
Guust Boetjes schreide.
- 't Es uit, 't es uit, we 'n hên giene stamenee mier, snikte hij. - Twintig joar, twintig
joar lank hè 'k er alle doagen geweest...

XVI
Een hele week hielden de heren steunpilaren het nog vol. Tevergeefs kwam meneer
Van Laaberen hun elke dag vertellen dat Sietje weer heel vriendelijk geworden was
en voortdurend naar hen informeerde, en ook dat Philemon lang niet zo kwaad was
als ze wel dachten... zij wilden er maar niet meer heen. Tot op een avond dat het hun
ineens te machtig werd, en zij er met hun drieën, - maar voor één enkele keer slechts,
als proefneming, - met van emotie jagend hart opnieuw verschenen, door meneer
Van Laaberen, die er op hen wachtte, en desnoods weer alles goed zou maken,
voorgeloodst...
En net zoals meneer Van Laaberen voorspeld had, was Sietje een en al
voorkomendheid en lieflijkheid, en van heel het droevige verleden werd geen woord
gerept. Philemon kwam binnen, en diep-beleefd nam hij zijn pet af voor die heren,
die
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gans onthutst waren en haast niet wisten hoe zich te houden bij zoveel ongehoopte
vriendelijkheid. En even stonden zij beteuterd rond te kijken, als verwachtten zij
grote uiterlijke veranderingen in die oude, steeds zo trouw bezochte plek, waar zij
de vaste plaats van ieder voorwerp zo goed kenden. Doch neen, niets was veranderd.
De naaimachine was weer uit de hoek gehaald en stond op haar gewone plaats, en 't
koperen maantje dat hen in zolang niet had gezien, keek schalks en lachend met één
oog, gelijk een oude, goede kennis, om de hoek van het boogvormig zinken gleufje,
op de ouderwetse uurplaat.
Toen bestelden zij hun consumptie en namen hun toevlucht tot het kaarttafeltje,
waar ze zich dadelijk ernstig in hun spel verdiepten. Zij zagen er keurig uit, die avond,
alle vier netjes gekleed, Guust Boetjes met een nieuwe zijden pet op, en meneer
Valère met zijn allermooiste pantoffels. En net als vroeger, als om wel duidelijk te
laten merken dat helemaal niets veranderd was, ging Sietje aandachtig naast hun
tafeltje zitten, en zelfs kwam het die heren voor als voelden zij soms even weer de
zachte aanraking van haar voet of haar knie. Zij durfden 't nog niet goed proberen,
maar 't gaf hun alle vier weer hoop, en in hun binnenste was het alvast besloten dat
zij daar nu weer, als vroeger, alle dagen zouden komen. Wel voelden zij dat zij heel
veel verloren hadden, maar toch niet zoveel, dat wat nog overbleef niet meer de
moeite waard was. Philemon, die even in de keuken was gegaan, kwam langzaam
weer in de gelagkamer, met een klein, grijs, snugger-kijkend hondje op zijn armen.
- Hoe vindt g' onze nieuwe kalant, menieren? glimlachte hij vriendelijk.
Enigszins verwonderd keken de heren op.
- Ha, 't es nogal 'n schuentjen, zeiden zij. - Hoe hiet het?
- Mokko, lijk den anderen.
- Zue zue, glimlachten zij stilletjes. En even wat ontdooid, tot Sietje:
- En gij, Sietjen, hèt-e nog gien nieuwe katte?
- Joa ik, menier Van Laaberen, en z' hiet uek Sarah, lijk de dieë die dued es.
- Hawèl, 't es al da g'hên moet om te beginnen: nen hond, en
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'n katte,... en dan 't noaste joar ne firme...
Meneer Van Laaberen eindigde zijn zin met een ondeugend geknipoog naar
Philemon en naar Sietje, die plotseling een sterke kleur kreeg.
Die andere heren hielden zich of ze meneer Van Laaberens zinspeling niet begrepen
hadden. Zij keken ernstig en strak, met gefronste wenkbrauwen, op hun kaarten, en
daar de glazen leeg waren bestelden zij één voor één, met trage stem: - Sietje, gee
mij as 't ou blieft nog 'n pijntjen.
- Mij uek ien, Sietje.
- Mij uek ien.
En Guust Boetjes, met paars-trillende onderlip:
- Ik zal nen dreupel bitteren drijnken, Sietje.
Langzaam verliet Sietje haar stoel, en op de oude klok galmden tien doffe, trage
slagen. Toen flapte 't kleine vleugeldeurtje boven 't gleufje open, en de houten vogel
sprong naar voren, groetend-roepen:
- Koekoek! Koekoek! Koekoek!
Weer trok hij achteruit en dicht flapten de metalen luikjes. Scheef met één oog
om de hoek van het boogvormig gleufje zat het koperen maantje leuk te glimlachen...
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Het roomwitte koetje
Laag en klein onder een trosje hoge populieren, geelachtigwit gekalkt, met groene
vensterluikjes en rood pannendak, stond Cleves huisje aan het kruispunt van vier
blonde zandwegen, eenzaam midden in de wijde korenvelden...
Het lag er als een eilandje in volle zee. Effen, teer-groene zee in het voorjaar, als
een meer zonder rimpelingen; grijsgroene zee vol deiningen en golven in de hoge,
door de wind bewogen juni-halmen; stil-brandend gele zee van rijpe rijkdom onder
het felle zonneblauw van de juli- en augustus-hemelen... Omheen, als verre steile
kusten, de donkere bomentransen van de horizontlijn.
In lichte laai stond het gouden koren met de laatste praal van al zijn rode en blauwe
en paarse bloemen dan te rijpen en te sterven. Hoog in de ijle lucht zongen de zoete
leeuwerikjes er hun laatste juichlied over uit, en dan kwamen de talrijke mannen en
vrouwen met sikkels en zeisen, en zuchtend viel het gouden koren op de blonde aarde
neer.
Toen werd het veld als een reusachtig groot kerkhof. Alom verrezen de roerloze
‘stuikjes’ daar waar maandenlang het wassend koren had geleefd en getrild. Het
waren als ontelbare, grijsgele grafzerken, te allen kante verspreid op een slagveld,
waar grote smart en droefheid was geleden. En iets van die droefheid bleef treuren
in 't doods-stille daar staan van al die ‘stuikjes’. Geen enkel aartje trilde meer, en
over het naakte stoppelveld was nu, in de wazig-ijlblauwe onbewogenheid van de
atmosfeer, geen ander geruis dan het stil-melancholisch gezang van de krekels, en
geen andere beweging dan af en toe het waggelend gefladder met knippende vlerken
van een dof-bruine of glazig-witte, eenzame vlinder...
Enkele dagen stonden de ‘stuikjes’ zo te treuren. Toen kwam er weer stille
beweging en vreemd leven in Enige helden
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achterover, als manhaftige strijders in trotse toorn, andere zakten schots en scheef
door elkaar, als slachtoffers in gefolterde houdingen. Er waren erbij die schenen te
vechten, en er waren er andere die een wilde rondedans schenen te dansen, gelijk
nauw-omstrengelde vrouwengestalten met wijd-uitwaaiende rokken. Hier en daar
lag er een helemaal plat ten gronde, als een droef-vernield wezen, dat met gevouwen
handen en het voorhoofd tegen de aarde, om genade bidt. En over al die gestolde
houdingen van vreemd-fantastisch leven daalde dan het schemerlicht in
zwaar-benauwde stemming, alsof ginds ver, aan de lage horizon, in het verschieten
en smelten van de kleuren, een grote stille hand al de schitterende avondverven: het
rood, het blauw, het groen, het purper en 't oranje tot één droeve, dof-glanzende
grijsheid door elkander had geveegd...
Toen werden zij alle weggenomen. Vele met vorken op wagens gegooid en als
zoveel lijken weggevoerd, naar verre boerenschuren. Andere ter plaatse zelf tot hopen
gestapeld, als hele dorpen grijze huttekens met spitse strodaken. En heel het veld
daar omheen werd dan één doodse uitgestrektheid van bruine, vette, omgewoelde
aarde, tot de najaarsgewassen: de bieten en de rapen, er opnieuw teer-groenend over
kleurden, en eindelijk de sneeuw er haar grote blanke deken over uit kwam spreiden...
En Cleves nederig huisje, eenzaam in het veld onder de hoge tros van 't groepje
populieren, leefde al dat stille leven mee... Door zijn kleingeruite raampjes scheen
het, als met ogen, over de wijde vlakte te kijken. Ouderwetse bloemen: bruine en
gele violieren, rode kersouwkens, en een heel mooie struik van schitterend-roze
mosrozen, pronkten en geurden langs de zwartgeteerde plint voor 't gele geveltje; en
vlak naast het boogvormig deurgat rankte een wingerd op, sierlijk festoenend met
trossen en gebladerte de hele bovenrand van 't huisje, en aan de zuidkant klauterend
tot boven op het rode dak, waar hij van de kleine schoorsteen als een vaasje met
afhangend groen had gemaakt. Achter het huis was een rood stenen stalletje naast
een bouwvallig houten afdakje waarin het karretje stond en de trekhonden lagen, en
even verder,
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onder de hoge kruinen van de altijd suizende populieren, was nog een houtmijt en
een heel klein stenen hokje - het ovenbuur - waarin eenmaal per week het roggebrood
gebakken werd...
Stil leefde 't huisje mee het omgevend leven...
In vroege voorjaarszon stond het fris op 't helder-groene veld te lachen en te
schitteren. Licht en vreugde blonken de hele lange dag uit al zijn kleine, in lood
gevatte ruitjes. En 's avonds sloot het rustig zijn groene luikjes, als trouwe, moede,
toegevouwen oogleden, en in heldere manenachten stond het stil te slapen en te
dromen, zo eigenaardig licht en haast doorschijnend in zijn geelwitte kleur, alsof het
't schijnsel van de maan zelf was, dat uit zijn stille muren straalde.
Een hele tijd zo rees het flink ten gronde uit, als 't ware in trots bewustzijn van
zijn sterkte heel de omtrek dominerend. Maar langzamerhand groeiden de omringende
gewassen al hoger en hoger, en dan scheen het huisje naarmate steeds lager en kleiner
te worden, met wegkrimpende geveltjes, met dichtgroeiende oograampjes, tot het
alleen nog maar vertoonde de spitse kap van zijn rood pannendak als een vuurvonk
tussen 't deinend groen van de korenvelden en het trillend blauw van de hemel. Toen
scheen het klein en zwak geworden, als iets dat weldra zal verdwijnen. De blonde
golven van de korenzee zwollen al stager en stager tot zijn vernieling op en zelfs de
hoge populieren, die het anders beschutten en beschermden, schenen het dan ook,
onder de logge massa's van hun donkere kruinen, in de diepte neer te drukken. Maar
met het vallen van de halmen rees het opeens weer licht en triomfant ten gronde uit,
en van dat ogenblik leek het aldoor te groeien en te rijzen, tot het weer heel alleen
stond over 't naakte veld, met al de gewassen klein en nederig om zich heen, en 't
fiere tooisel van de eenmaal hoog in blauwe hemel suizelende populierenkruinen als
een gouden kleed van weelde rondom zijn muren gespreid.
Zij woonden daar met hun vijven: Cleve, zijn vrouw, en drie kinderen. ‘Drie en half’
zei Cleve sinds een tijd, als hij in vrolijk ondeugende luim was, want het vierde zou
ook weldra
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komen.
Cleve was vellenploter en koopman in konijnen. Elke ochtend reed hij met zijn
kar en honden weg, om konijnen te kopen. Hij bezocht ontelbare huisjes en
boerderijen, soms uren ver rijdend, en eerst met de invallende avond kwam hij terug,
zijn hondekar volgeladen met tenen korven, waarin de levende konijnen zaten. Die
werden alle, nog dezelfde dag, meestal bij avondlicht in 't stalletje geslacht en gevild.
Het vlees ging naar een grote koopman, in het naastgelegen dorp; de vellen op stokken
uitgespannen, werden in de zon te drogen gesteld, en later, als er veel bij elkaar
waren, heel veel, honderden of duizenden, in de stad aan een fabriek van bont
verkocht. Terwijl zorgde de vrouw voor het huishouden en voor de kinderen.
Irma, het twaalfjarig meisje, was een tijdlang naar school geweest, maar bleef nu
thuis voorgoed, om moeder te helpen. Zij moest op Pierken, haar jonger broertje, en
op Selevie, haar zusje passen; en hele dagen, als 't mooi weer was, lagen zij met hun
drieën op het gras onder de hoge bomen, of midden op de kruisweg vóór het huisje
in het zand te spelen.
En ook zij leefden mee, in hun doen en spelen, het stille leven van de natuur in
hun onmiddellijke omgeving. Soms zagen zij vuilnat en grauw als modder; soms
waren zij grijsgrauw en geel als zand. Soms waren zij getooid met in elkaar gevlochten
kransen en festoenen van witte bloemen; een andere maal van rode bloemen, een
andere maal van blauwe, of van gele of paarse bloemen, al naar gelang er op dat
ogenblik witte of rode of blauwe of gele of paarse bloemen in de omringende velden
bloeiden. Er kwam een tijd dat heel hun gezicht en hun handen bevlekt en bemorst
waren met het bijna zwart-rode sap van de rijpe wijnkersen; en er kwam een tijd dat
zij haast groen zagen van bleekheid, door het overdadig eten van onrijpe appels en
peren. En er was ook een tijd dat ze heel vreemd op een gedrochtelijk soort beweerde
of behaarde dieren leken, toen zij hun gezicht en handen volplakten met de
overvloedig uit de hoge populierenkruinen neerzwevende witte-wattepluisjes.
Meikevers, met draadjes aan de poten vastgebonden, kapellen, waarvan de door 't
beduimelen verkleurde vlerken glazig leken, en jonge vogeltjes met nauwe-
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lijks stoppelende vleugels, hadden zij in overvloed. Zodra het hoge koren gemaaid
was liepen zij met hun slingerende vliegers over de kale vlakte, en tegen 't najaar
zakten zij dikwijls af naar de lagere weilanden om kikkers te slaan, waarvan zij dan
de billetjes, in hete as met uitgedolven aardappels gebraden, lekkerbekkig opsmulden.
Het waren rakkers, alle drie.
Cleve was een man van vijfenveertig jaar, klein van gestalte, met een mat-geel, door
pokkeputten ontsierd gezicht, waaraan de grote, heldere, grijsblauwe ogen een
uitdrukking van innemende zachtheid gaven. Hij hield niet van zijn betrekking, die
hij van zijn vader had overgenomen. Zijn zachte aard had liever iets anders gekozen
dan het onophoudend slachten van die hulpeloze dieren. Zijn grote illusie was eenmaal
genoeg te bezitten om een klein boerderijtjee te kunnen betrekken, waar hij, al was
't ook maar één enkel koetje zou houden...
Dáár, op een halfuurtje afstand van zijn eenzaam huisje, in de lagere, vruchtbare
gronden, lagen, omringd van hun heerlijke boomgaarden en dreven, al de schone,
grote, rijke boerderijen, waar hij haast elke dag langs kwam. De witte huisjes, de
roze huisjes, de blauwe huisjes, de hoge schuren en stallen met hun grauwe spitse
strodaken; de oude, ruige, knoestige, gekromde fruitbomen met het spelend kantwerk
van hun schaduwlover op het zonnig gras vol boterbloemetjes en madeliefjes, al die
vruchtbaarheid en schoonheid lag daar als in overtollige schatten om hem heen
verspreid, en telkens dacht Cleve in weemoedig vergelijken met zijn eigen nederig
huisje en zijn heel schraal boomgaardje: ‘O, wat is het hier toch alles schoon, en wat
zijn ze gelukkig, de rijke boeren die hier kunnen leven!’ Geen nijd noch afgunst was
't in hem; alleen het onbewust gevoel van een intieme poëzie, die bij het zien van
zoveel moois diep in hem leefde, zonder dat hij het ooit anders uit kon drukken dan
door bewonderende blikken, en een halfluid in zich zelf gepreveld: ‘o da es hier toch
schuene! da es hier toch schuene!’ En zo was ook steeds het woord dat hij sprak tot
al die rijke, dikke, vrolijke en gezonde boeren, telkens als hij op hun hoven kwam
om konijnen te kopen:
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- O, da es hier toch schuene! Gulder weunt hier toch schuene!
De dikke rijke boeren moesten er soms om lachen, en spottend plaagden zij hem:
- Woarom 'n kuept ou uek azue gien hofstee, Cleve, mee al 't geld da g' achter ons
k'nijnen verdient?
Maar Cleve kon niet meelachen. Hij antwoordde ernstig met een heldere blik van
zijn goede, eerlijke, grijs-blauwe ogen, dat hij nog maar juist verdiende 't dagelijks
broodje voor zijn vrouw en kinderen, en dat zijn enige hoop was misschien eenmaal,
op een heel bijzonder goed jaar, een klein sommetje over te hebben, om er een jong
koetje mee te kopen.
- Hawèl riep eens boer Trooster, een van de rijkste en vrolijkste boeren, - wilde
dees vizze kuepen?
En meteen wees hij naar een jong wit vaarsje, dat huppelspringend met zwiepende,
zwaaiende staart over de zonnige boomgaard rende.
- Da 'k moar 'n kost! da 'k moar de cenzen 'n ha! zuchtte Cleve.
- Ge meug plakken1. lachte Trooster, die in bijzonder gulle en vrolijke stemming
was.
Maar Cleve schudde 't hoofd en zuchtte opnieuw. De winter was niet kwaad
geweest, en hij had alvast een sommetje opzij gelegd, maar toch niet genoeg, en
ook... het kleintje dat weer komen moest. Och neen, het kon niet, hij mocht er maar
niet aan denken, het was wreed van Trooster, hem zo te tenteren. En vol begeerte en
spijt ging hij even naar het koetje kijken, dat nu weer kalm aan 't grazen was. Het
was een heel mooi koetje, heel en al wit, roomwit, met oranjeachtige rimpelkringen
om de ogen en een oranjeachtige rimpelstreep tussen de achterdijen. Het zag er zo
fris en gezond uit, en de doordringende melk- en muskusgeur die het uitwasemde,
deed Cleve van verlangen 't water in de mond komen. Hij streelde 't even zacht over
de rug, en bevoelde als kenner de schoften en de heupen.
- Hawèl, lachte Trooster, - stoat 't ou an?

1.

Borgen.
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- Joa 't zilde, antwoordde Cleve met een soort van vroomheid.
- Hawèl, kuep het, zeg ik ou, en kwiekt ervan. 't Zal ou twintig liter melk per dag
geen.
- Hoevele moet 't kosten? vroeg Cleve, meer uit nieuwsgierigheid dan uit werkelijke
koopzin.
- Vijfhonderd fran, sieferon,1. omda ge gij 't zijt, en zes moanden tijd van betoalen,
sprak gulhartig de boer.
Cleve dacht even na. Dat Franse woord dat de rijke boer daar tussen voegde,
begreep hij niet, maar hij veronderstelde dat het zeggen wou: niet af te bieden. Het
was ook niets te veel voor zulk een mooi beestje: het was alleen te veel voor hem.
- 'k 'n Kan niet, 'k 'n mage niet, zuchtte hij, zich met inspanning van het tenterend
koetje afwendend.
En uit een soort schaamte, om de boer niet te laten merken hoe diep het hem
rouwde, gooide hij 't bij 't afscheidnemen opeen grapje:
- 'k Hè thuis nek nog 'n koe die hoast were melk zal geen! En vlug stapte hij weg,
terwijl de rijke boer achter zijn rug om die goede klucht midden op zijn boomgaard
stond te buikschokken van 't lachen.
Dat mooie, roomwitte koetje van boer Trooster liet Cleve met geen rust meer. Hij
zag het telkens weer, in elke witte koe langs zijn vele wegen, en 's nachts droomde
hij ervan.
Hij sprak er met zijn vrouw over. Roerloos, met een verlangen zo sterk als het
zijne, stond ze naar zijn woorden te luisteren. Zij had een beenderig-mager gezicht
vol rosse sproeten, waarover het glimmend vel zó scheen te trekken en te spannen,
dat de grote ogen en de wijde mond op opengerukte scheuren en holten leken. Dit
gaf aan haar gelaat een bestendige uitdrukking van verbouwereerdheid en angst,
alsof zij onophoudelijk op akelige taferelen staarde. Haar borst was ingevallen en
haar enkels waren stokkerig-dun onder de korte rokken; alleen haar lijf was overdreven
rond en zwaar, alsof de kracht en de materie van haar hele lichaam zich daar samen
had getrokken.

1.

Chiffre rond.
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- Joa joa, da we moar 'n kosten! da we moar 'n kosten! herhaalde zij voortdurend als
antwoord op zijn tenterende beschrijvingen. Maar helaas! het kon niet en het mocht
niet. Haar zwaar figuur van naderende moederschap betuigde onweerlegbaar en
tiranniek dat 't niet mocht; en, in tegenstelling met de meeste mensen die vele
bezwaren weten weg te redeneren om een al te groot verlangen tóch verwezenlijkt
te zien, bleven zij kalm en wijs genoeg om hun illusievolle begeerte aan de dwang
van de werkelijkheid te offeren.
- Loat er ons nie mier van spreken en onzen tijd afwachten, besloot hij filosofisch,
met een teleurgestelde hoofdschudding.
Intussen liep de zomer op zijn einde en de tijd van de kermissen kwam aan. De oogst
zat veilig in de schuren geborgen, of stond in schelven op het vlakke land, en weer
rees Cleves huisje hoog boven de gele stoppelvelden en de bruine omgewoelde
herfstlandouwen, met zijn tros van hoge populieren, als een eenzaam eilandje in volle
zee.
Beneden, in de lage, vette gronden, stonden de schone boerderijen met hun grote
grauwe schuren en hun kleurenrijke roze, witte en groene woningen, midden in het
goud en het purper van hun lange dreven en rijpende boomgaarden, onder de heerlijke
septemberzon te lachen en te schitteren. 't Was of ze alle fris toilet hadden gemaakt,
en zelf meededen en pret hadden in kermisvrolijkheid en drukte; en de rijke boeren
liepen al van de vroege kermisochtend in hun witte hemdsmouwen, als een bonte
veestapel op het zonnig gras onder de licht- en schaduwspeling van de bomen heen
en weer, terwijl de boerinnen, met hun mutsen vol schitterende en wapperende linten,
deden denken aan de veelkleurige vlinders die fladderden en aasden op de
weelderig-bloeiende en honiggeurende klavervelden.
Op de vlakte tussen het dorp en de grote boerderijen zouden dit jaar wedrennen
met boerenpaarden plaatshebben. Dat was iets nieuws, een plan van boer Trooster,
die pas tot burgemeester was benoemd geworden. Hij wilde nu ook eens de
dorpelingen naar zijn gehucht lokken, waar ze anders voor hun plezier al heel weinig
kwamen, en reeds in de vroege

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 4

969
namiddag waren de doorgaans zo stille en eenzame zandwegen druk met wandelaars
en toeschouwers bezet.
Cleve was in verrukking. De paarden moesten langs zijn huisje voorbijrennen, en
hij had al dadelijk de goede gelegenheid te baat genomen, om onder het frisse lommer
van de hoge populieren enkele tafels en stoelen en banken te plaatsen, een soort
prieel-herbergje, waar hij bier en jenever verkocht. Het mocht wel niet, want hij had
geen drankslijterspatent, maar wie zou daar aanmerkingen op maken? Geen
concurrerende herberg bestond er in de buurt, en Trooster zou er zeker ook niets van
zeggen. Alleen de veldwachter had eventjes wat schuin gekeken, maar Cleve was
hem algauw met een paar ‘dreupels’ gaan trakteren, en nu stond de handhaver van
de openbare veiligheid met glimmende neus bij de ingang van 't prieeltje wacht te
houden, opdat alles er ordelijk geschieden zou. Dat kon een goede dag worden voor
Cleve; wie weet of hij niet genoeg ontving om nu toch eindelijk Troosters roomwitte
koetje te kopen? Hij stond achter de eerste tafel, druk babbelend en kwinkslagen
wisselend met de bezoekers onder het tappen en bedienen, en zijn vrouw, door Irmatje
geholpen, stond bij de tweede tafel. Pierken moest nu maar wat op Selevie passen
en vooral opletten dat zij geen van beiden onder de hoeven van de paarden geraakten.
Een eerste ren was al voorbij gestormd: vuurrode hijgende, schreeuwende, zwetende
en zwepende boeren, op dikke, schuimende paarden in wolken van stof. Opgewonden
van verrukking over het welgelukken van zijn feest, verscheen Trooster met een hele
schaar rijke boeren en boerinnen bij Cleve in de schaduw van de populieren, om te
drinken en eenieder te trakteren. Hij merkte hoe goed het Cleve ook ging in zijn
verkoop, en riep hem lachend toe van ver, met schetterende stem:
- Hawèl?... zoe 't nog nie hoast goan? Komde morgen om de vizze? Z'hên d'r mij
gisteren zes honder fran veure geboon, moar gij meug ze nog altijd hên veur
vijfhonderd, sieferon. Iene man, ien woord!
Cleve sidderde. Het ging, het ging. Hij had al heel wat ontvangen, en zijn vrouw
niet minder. Als het nu zo nog een paar uur mocht blijven duren! Ja dan misschien
morgen, wie
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weet...
- 'k 'n Hè d'r gien eten veuren! riep hij de boer schertsend tegen, met zijn
hemdsmouw het zweet van zijn aangezicht vegend.
- 't 'n Messán niet.1. Ge meug z' in mijn kanten2. loaten ween!3. riep Trooster, door
het bijzijn van al die boeren en boerinnen in zijn opgeblazen boerentrots van rijkdom
en vrijgevigheid gezweept.
Dat werd al héél mooi. Cleve, als in een duizeling van geluk, die eensklaps al zijn
bezwaren opzij schoof, was op 't punt af om maar dadelijk de zo bijzonder
mild-gestemde rijke boer bij zijn woord te nemen. Hij liet even zijn klanten staan en
wou op Trooster afkomen, toen plotseling daarbuiten een geschreeuw opgalmde. ‘Ze
zijn doar! ze komen! ze komen!’ waarbij allen opvlogen en in één drukte naar de
weg toe holden. Cleve zelf rende mee naar voren, om ten minste van deze wedloop,
die de mooiste was, ook iets te zien.
In twee dichte, lange bonte rijen aan beide kanten van de smalle zandweg, stonden
de toeschouwers als twee levende mensenhagen, met scheef-uitgerekte halzen in de
verte te kijken. Hier en daar lagen kinderen plat ten gronde, hun hoofden tussen de
benen van de groteren. En ginds heel ver kwam iets aan, een dikke gele stofwolk,
waar af en toe zwaaiende armen met flitsende zwepen hoog uit opschoten, terwijl
de mulle grond dreunde, als onder het dof-aanhoudend getrappel van honderden
mensenvoeten. In rote snelheid kwam dat gevaarte genaderd, en meteen weren de
paarden en ruiters meer en meer duidelijk zichtbaar, terwijl de dubbele mensenhaag
naarmate achteruitwoei, als weggemaaid. Twee paarden stoven vooruit, rechts en
links van de landweg. Een van de ruiters had zijn pet verloren, en zijn haren waaiden,
als te berge gerezen, om zijn zwetend voorhoofd. Toen kwam plotseling, uit de
stofwolk, een derde ernaast gestormd, een grote zware schimmel, die de twee andere
nog meer opzij drong. Het werd ineens gevaarlijk, en gillend vluchtte de menigte
een heel eind ver in 't omwoelde land. En

1.
2.
3.

Het komt er niet op aan.
Grasranden.
Laten grazen.
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wijl een der paarden ruisend met de flanken in de haag vóór Cleves huisje schuurde,
ratelde eensklaps een geklabetter van tegen elkaar kletsende hoeven, en hoorde men
meteen een korte schreeuw.
De menigte stroomde in elkaar achter de paarden, maar stoof dadelijk met scherp
gegil weer uiteen voor een in dolle vaart nog nakomend ros; en eerst toen dit voorbij
was zag men in het mulle zand voor Cleves huisje een bebloed knaapje liggen. Twintig
mannen tegelijk snelden toe en tilden het op, maar het gaf geen teken meer van leven.
Het hele hoofdje was door de slag van de hoeven vermorzeld.
- 't Wienst es 't? 't wienst es 't? riep men angstig van alle kanten.
Bleek en hijgend, een vreselijk voorgevoel ten prooi, snelde Cleve door de op
elkaar gepropte mensenmassa toe...
En met een kreet van smart en wanhoop herkende hij in 't dode kind zijn Pierken!...
Die nacht stond Cleves eenzaam huisje op de kale vlakte onder de hoge bomen als
't ware te lijden. De blinden waren niet gesloten en lichten blikkerden en dwaalden
heen en weer achter de vensterramen. En het was telkens, in die vlug opschietende
en even vlug verdwijnende glanspunten, of het arme huisje vurige tranen uitweende,
en of gefolterde zielen daar rusteloos in wanhoop rondzworven, op zoek naar een
ontkomen dat niet meer te vinden was. De hele kermisdrukte had ineens het huis van
de ramp ontvlucht, en wie nog even in de buurt voorbijkwam, hoorde, als in een
nachtmerrie, vreemde en angstwekkende geluiden, met lange stilten als van de dood
daar tussenin. De mensen waren bang voor 't huisje, bang voor 't wrede onheil dat
er al het fris geluk had doorgeknakt; en van verre stonden zij er in de nacht naar te
kijken, als wachtten zij in superstitieuze angst en gruwel, naar een nog grotere ramp,
die het nu geheel vernielen zou.
Eerst in de vroege ochtend, bij het nuchtere klaren van de dag, durfden zij er heen
te gaan. En zij vonden er Cleve, bleek en afgemat, met doffe ogen, stil-sprekend, of
af en toe in angst opstaand en vlug zwevend op zijn kousen door het doodse huisje.
Hij leek wel zinneloos van verwarring, en hij vertelde
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vlug en stil, als in een droom, aan de mensen die hem vol meewarigheid omringden,
dat Pierken dood was, door de hoeven van de paarden doodgetrapt, en dat een ander
kindje, ook een jongetje, 's nachts geboren was. Toen begon hij plotseling hardop te
snikken en klaagde dat het hem te moede was alsof hij Pierken nooit gekend had, en
nu eerst goed het kende in al zijn lieflijkheid, nu het dood was.
- O Pierken, mijn Pierken, mijn zoete broaf jongetjen, en da 'k ou toch zue weinig
gekend hè, en da ge nou veur altijd dued zijt!...
Telkens en telkens herhaalde hij snikkend dezelfde, jammerklachten,
gefolterd-handenwringend heen en weer lopend, en 't ogenblik daarna zonk hij dan
weer dof-stil op een stoel in elkaar, als vernield in zijn wanhoop.
De dokter kwam binnen om het dode kind te schouwen.
- 't Oarm schoapken es dued e-woar, menier den dokteur? snikvraagde Cleve, alsof
er nog enige twijfel mogelijk was. Bij het kleine lijkje kreeg hij plotseling weer een
wilde crisis, huilend en zuchtend, zo hopeloos ellendig en rampzalig, dat de mensen
die erbij waren ook aan 't schreien en aan 't snikken gingen.
De dokter poogde hem met praktische bedenkingen te troosten.
- Weet-e gij wel, Cleve, da ge volgens de Wet recht hèt op schoadeluesstellijnge
veur da ongeluk?
- Schoadeluesstellijnge! an wie moe 'k ik da goan vroagen? We 'n weten zelfs niet
deur wiens peird dat hij omverre gereen es! zuchtte Cleve, in zijn praktische
handelszin toch enigszins tot het verdedigen van zijn rechten opgewekt.
- 't Es gelijk, d' inrichters van de koersen, en onder andere den burgemiester, zijn
responsoabel. Ge moet nen avecoat anstellen en ge zil veel geld krijgen, verzekerde
de dokter. Geknakt in zijn droefheid stond Cleve even roerloos na te denken.
Trooster was dus verantwoordelijk. Trooster zou hem, volgens de wet, moeten
schadeloosstellen. De gedachte dat hij wellicht geld genoeg zou krijgen om het koetje
te kopen, flitste plotseling, als weerlicht, door zijn troebele, gepijnigde geest. Maar,
als hij een advocaat in 't werk stelde, dan zou
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Trooster boos worden en hem 't koetje niet willen verkopen. En ook hij voelde een
geheime tegenzin om de boer zo te dwingen. Trooster was zo goed geweest hem daar
zijn tentje op te laten slaan waarmee hij heel wat geld verdiende; mocht hij nu wel
de schuld op Trooster leggen als Pierken, door zijn eigen onvoorzichtigheid, onder
de hoeven van de paarden was verpletterd? Teleurgesteld en droevig schudde hij 't
hoofd.
Nauwelijks was de dokter weg of de dorpsveldwachter kwam binnen. Hij kwam
in naam van Trooster, zei hij.
Cleve liet hem uitspreken.
Trooster, zo zei de veldwachter, betreurde diep het ongeluk en wilde Cleve ervoor
vergoeden. Hij stelde voor hem als vergoeding een prachtige jonge vaars te geven
die wel zevenhonderd frank waard was, mits Cleve afstand deed van alle verdere,
eventuele wettelijke vorderingen.
Cleve trilde. Trooster moest zich dan toch wel ten volle aansprakelijk voelen, dat
hij zelf met zulk een voorstel voor de dag kwam.
- De vizze es vijfhonderd frank weird, moar gien zevenhonderd, sprak hij eindelijk.
- Truester hee ze mij veur vijfhonderd wille verkuepen.
- 'k Weet het, zei de veldwachter, - moar z'es er niettemin zevenhonderd weird.
Nie langer of van den uchtijnk nog heet er nen biestekueper van Ronksel hem
zevenhonderd veure geboon.
Cleve aarzelde. Wat zou hij doen? Misschien zou hij rechterlijk toch nog meer
krijgen. Maar dan de onvermijdelijke vijandschap met Trooster, en 't lief, roomwitte
koetje dat hem zonder enige twijfel ontsnappen zou. Hij zag het mooie beestje in
verbeelding, met zijn glanzende huid en zijn eigenaardige oranjeachtige rimpelkringen
om de zachte ogen, en kon er zijn geest niet van afwenden. Hij vergat er even Pierken
voor. Het was zó schoon, dat hij er bepaald ook zevenhonderd frank zou voor gegeven
hebben, als hij maar die som bezeten had.
- En, 'k zoe nog 't bezonderste vergeten, ge meug het tot de Poaschen in Truesters
kanten loaten ween! haastte zich de veldwachter erbij te voegen.
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Steeds groter werd de tentatie.
- Wacht, zei Cleve, - 'k zal d'r 't wijf over spreken.
Hij liet de veldwachter even alleen. Na enkele minuten kwam hij terug.
- 't Wijf zegt da we 't nog nie 'n meugen decederen, da we nog ienige doagen moete
wachten, berichtte hij.
- G' hèt ongelijk, zei de veldwachter afkeurend. - Ge zilt ulder mee veel minder
moeten kontent houen, en ge goat twist en vijandschap zoaien.
- Wacht tot overmorgen, besloot Cleve neerslachtig, plotseling weer aan Pierken
denkend. - Overmorgen, achter de begroavijnge, zillen w' ou ien of ander zeggen.
Twee dagen later, op het bepaalde uur, kwam de veldwachter terug. Cleve zat peinzend
in gedrukte stemming door het keukenvenstertje te staren. Pierken was in de aarde
gebracht, het lag daar nu voor altijd in het kleine kuiltje onder het wit-en-grijs
kerktorentje. Het was iets van zijn eigen lijf en leven dat daar nu begraven lag, en
onvermijdelijk langzaam zou al het overige volgen: hij, zijn vrouw, zijn andere
kinderen, de ene vroeger en de andere later, tot allen er waren.
- Hawèl? Hèt er nog op gepeisd? vroeg stil de veldwachter. Ja, Cleve had er nog
veel op ‘gepeisd’, er zich ziek op ‘gepeisd’. De dokter had hem nog eens zeer sterk
aangeraden Troosters voorstel van de hand te wijzen en een advocaat met de zaak
te bemoeien. Ook anderen hadden hem dit aangeraden, maar het bleef hem stuiten
tegen 't hart als iets oneerlijks, omdat hij toch wel wist dat Trooster geen directe
schuld aan het ongeluk had. En ook, hij was te diep bedroefd en moedeloos om zich
nu nog in een twist te wikkelen, en 't koetje was zijn enige hoop en troost geworden,
dat mooie koetje waar hij al zolang had naar verlangd, en geen ander. Het was, in de
droeve afmatting van zijn hele wezen, als een ziekelijke behoefte geworden, en hij
voelde zich zó neerslachtig en zwak dat hij nu wel had kunnen schreien, niet alleen
meer om de dood van Pierken, maar ook om 't roomwitte koetje dat hem voor altijd
ontsnappen zou, indien hij met boer Trooster in onenigheid geraakte.
De veldwachter, zijn tweestrijd merkend, kwam met een
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allerlaatste, onweerstaanbaar voorstel te berde.
- Luister, Cleve, Truester hee gezeid: iene man, ien woord. Hij hee ou de vizze
wille baten veur vijfhonderd, al es z' er zevenhonderd weird. Hawèl, hij zal ou die
twiehonder fran, die ze mier weird es, in geld opleggen. Da es zijn baste woord. Zijn
we 't akkoord?
- Joa w', antwoordde Cleve plotseling, als 't ware instinctmatig, om van de strijd
verlost te zijn.
De veldwachter stak de hand naar hem uit.
- Proficiat! riep hij. - Kom nou mee noar d' hofstee. Ge zil mee Truester den akt
tiekenen, hij zal ou 't geld geen, en ge meugt de vizze meenemen.
De zondagsklokken luidden over 't stille zonnig land. Langs alle wegen en paadjes
gingen de mensen naar de kerk. De klavervelden bloeiden en geurden, als grote
paarse vlekken tussen 't geel van de afgeoogste akkers en 't omlijstend groen der
grasranden en elzekanten. Hier en daar nog stonden kleine haverstruikjes als vergeten
op de stoppels, en bij plaatsen bedekte reeds het tere groen der rapenvelden, als een
herleving van frisheid en jeugd, de omgewoelde bruine aarde. Heilig-stil in zachte
zonnewarmte met een blauwachtig-doorschijnend waas over de verten, was de reine
lucht. De natuur scheen in bespiegeling te rusten. En door het bruinend, reeds gedunde
lover van hun grote boomgaarden en dreven, stonden de rijke schone boerderijen
met al hun kleurschakeringen te schitteren als in een gouden droom.
Aldoor, in ver-en-luid-golvende zangen, galmden de plechtige klokketonen over
't wijde, stille land. Het luidde als 't ware triomfant en juichend voor de mooie
zonnedag, en er was zon en feest ook en geluk op het gelaat van de mensen en in 't
zwieren en in 't schitteren van hun kleren, alsof nu eensklaps alle zorg en somberheid
en droefheid, voor altijd uit de wereld was verbannen.
En heel alleen in 't stille veld, zacht op het mollig gras onder de schaduw van de
elzestruiken, liep Cleve met zijn koetje... Gisteren was 't akkoord gesloten, en nu
voor 't eerst leidde hij het te grazen langs boer Troosters ‘kanten’.
- O, wa zoe Pierken zijn plezier g'had hên in ons koetje,
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zuchtte hij halfluid.
En meteen drong het zich weer pijnlijk aan hem op dat hij Pierken zo weinig
gekend had, dat hij zich steeds zo weinig met zijn lief en leed bemoeid had, en met
geen zekerheid bedenken kon of Pierken al of niet zijn vreugde zou gehad hebben
in 't koetje.
Zijn lippen begonnen te trillen en tranen rolden langs zijn gele wangen.
't Verwezenlijken van zijn vurigste begeerte, het heerlijk reine van de mooie dag,
't gelui van de zondagsklokken, een late zomervogel die nog hier en daar verscholen
in het groen zijn eenzaam liedje deunde, alles stemde hem tot dieper weemoed door
't contrast met zijn innig lijden onder Pierkes dood.
- O Pierken, gij schoapken, gij dutseken, 'k zoe mijne loaste cens en mijn loaste
snee brued geen da 'k ou weer in 't leven mocht zien! snikte hij.
Maar onverschillig grazend liep het mooie koetje naast zijn nieuwe bezitter met
de stompe snoet tegen de grond, en het eentonig geruis van zijn rustig kauwen, wiegde
van lieverlede Cleves smart tot een dof gevoel van melancholische kalmte en berusting
weg. Hij dacht aan 't pasgeboren kindje dat ook Pierken heette, en wellicht zijn troost
en zijn vergoeding worden zou voor het verlies van 't andere. Hij dacht aan zijn
vrouw en zijn andere kinderen; hij dacht aan zijn plotselinge materiële welstand. Hij
streelde zacht met de hand het koetje over de rug en snoof met een soort van wellust
de doordringende muskuslucht op, die met 't zachtaardig beestje meezweefde. Hij
joeg enkele vliegen weg, die telkens plagend in de oranjeachtige rimpelkringen om
zijn ogen kwamen zitten. En langzaam kwam in hem iets als een stil genot, als een
zachte poëzie van al het reine en mooie en gezonde dat daar om hem heen was. Hij
liep daar in de ‘bulken’ aan de achterkant van de rijke boerderijen, midden in de
malse, vette gronden van vruchtbaarheid, midden in een heerlijkheid van weelde,
die voor hem de hoogste weelde was. En vaag vleide zich in hem de zoete hoop,
misschien mettertijd zijn eenzaam huisje op de schrale vlakte te verlaten, en ook hier,
op een klein boerderijtje, in de streek van 't malse groen en rijke vruchtbaarheid te
komen leven.
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Stil ritselden de buigende takken van een elzestruik zijn mijmerende gedachten weg,
en eensklaps stond boer Trooster vlak vóór hem. De rijke pachter had niet meer zijn
gewone gulle lach op het rood gezicht, en zijn kleine oogjes, die hij anders steeds zo
olijk-ondeugend bijna toegeknepen hield, stonden nu ernstig open tussen hun vele
rimpels, met een uitdrukking als van angst en wantrouwen.
- Hawèl Cleve, es Belleke broave! begon hij met enigszins onvaste stem, terwijl
hij even, in een vlugge blik, op het bleek gelaat van de beproefde vader de stemming
van zijn gemoed poogde te bespeuren. Maar Cleves kalm en beleefd antwoord stele
hem gerust, en even knepen zich zijn kleine oogjes weer tot hun gewone glimlach.
- 'k Ligge mee den thuiswacht, schertste hij. - Al ons volk es noar d'huegmesse,
en 'k hè veur ons getwien 'n lolleke meegebrocht.
En meteen haalde hij uit zijn binnenzak een klein flesje jenever en een glaasje te
voorschijn.
- O, da 'n was nie nuedig, búrgemiester, antwoordde Cleve beleefdheidshalve met
een zwakke glimlach.
- Toetoet, op ou gezondheid, en ge moet koeroaze1. hên, sprak de boer, hem een
vol glaasje toereikend.
- Merci, búrgemiester, antwoordde Cleve dof, en hij bracht het glaasje, naar zijn
lippen. Maar vóór het er was begon zijn hand zó te beven dat hij niet verder kon.
- Och toe toe, drijnk moar, 't zal ou deugd doen, suste de boer.
Cleve zuchtte en dronk met inspanning.
- Nog eentje?
- Nie nie, merci, ge zij bedankt, 't zoe noar mijn huefd goan.
- Toetoet, ge moét nog eentje pakken. Ik pak er uek altijd twieë.
Cleve schudde 't hoofd en liet zich nog eens inschenken, en op zijn beurt nam
Trooster vlug twee borrels na elkaar uit 't zelfde glas.
Toen, zonder overgang, riep hij plotseling heftig, met bevende stem, als zwoer hij
een eed:

1.

Courage.
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- Gien peirdekoersen mier in 't dorp, zuelank as da 'k ik búrgemiester ben! Noeit
mier, noeit!
Een snik kropte eensklaps in zijn keel, en als gefolterd wrong hij de handen in
elkaar, terwijl zijn mond vertrok en tranen in zijn ogen kwamen.
- 't 'n Es het ou schuld niet, 't 'n es het niemands schuld, murmelde Cleve haast
onhoorbaar.
- Noeit mier, noeit mier! herhaalde nog eens de boer met toenemende nadruk. En
door zijn emotie overweldigd, vluchtte hij met de handen voor zijn ogen weer naar
huis.
Het deed Cleve goed de rijke pachter te zien schreien, en ook de drank deed hem
goed en bracht hem een verkwikkende warmte aan het hart. De smart van Pierkes
dood, ook zo innig door de boer gedragen, werd er even minder scherp door. Hij
zuchtte zwaar met een laatste hik diep in zijn binnenste en keek omhoog over de
elzekanten naar de zacht glinsterende zon in wazig-blauwe hemel. Wat was het alles
mooi en heerlijk nu, zo rustig en zo kalm alsof er nooit verdriet meer komen zou.
Maar Belleke begon al langzamer te grazen, met af en toe een schor gebulk van zijn
met gras gevulde, brabbelende keel. Het was rond dik gegraasd, en Cleve dacht dat
het nu wel naar huis mocht, waar Koarliene en de meisjes, die 't beestje nog niet
kenden, al met ongeduld zouden staan wachten.
- Kom, Belleke, we goan noar huis, sprak hij, alsof het koetje hem begrijpen kon.
En rukkend aan het zeel trok hij het uit de ‘kanten’.
Trots als een eigenaar stapte hij met het mooie dier, door de lommerige dreven,
voorbij de rijke boerderijen. Het trillend kantwerk van de populierenkruinen wierp
om de beurt goudgele zonnevlekjes of grijsgroene schaduwvegen over Bellekes
wit-glanzende huid, en enkele boeren kwamen kijken en wensten hem in 't voorbijgaan
geluk met zijn koetje. Hij voelde zich in hun achting gestegen en haast als hun gelijke
sinds hij nu ook een schoon stuk vee bezat. Hij kwam in het open veld, en van ver
zag hij, vóór de gevel van zijn eenzaam huisje, Koarliene, die voor het eerst weer op
was, en de beide meisjes staan. Roerloos kijkend, in wachtende be-
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wondering, stonden zij onder de schaduw van het bosje populieren, op de plaats zelf
waar Pierken doodgevallen was. Maar de laatste honderd passen kwamen hem de
kinderen tegemoet gelopen, en hij gaf hun het zeel in handen om Belleke naar huis
te brengen.
- Och Hiere wa veur 'n schuen biestjen! riep Koarliene, met van bewondering in
elkaar geslagen handen.
Zij zag er bleek en mager uit, ineens, na haar bevalling en haar droefheid, als het
ware tot de helft geslonken. Haar handen en haar lippen beefden van ontroering, en
een hele tijd kon ze geen woord meer spreken, roerloos staande naast de anderen om
het mooie koetje in de schaduw van de hoge bomen. Toen begon ze plotseling bitter
te wenen, terwijl haar verwrongen lippen hortend stotterden:
- Och Hier, ons Pierken! ons Pierken! ons Pierken!
Ook Cleve, die over 't koetje aan 't vertellen was, en de kinderen, die er met
uitroepingen van bewondering omheen liepen, begonnen eensklaps weer te schreien.
En alle vier stonden ze daar even, overvloedig en wanhopig schreiend in hun
scherp-heropgewekte smart, rondom het onverschillig koetje, dat weer dofjes loeide
naar zijn stal.
Dit was hun laatste grote droefheid over Pierkes dood. Zij brachten Bellotje - zoals
de kinderen al dadelijk 't beestje noemden, in 't stalleken waarvan de vloer met een
keurig leger van vers stro bedekt was, en Koarliene zei dat zij tegen de avond een
ketel lekker drinken met meel en rapen voor het koetje klaar zou maken.
Nog even stonden zij er stil-bewonderend met weke ogen naar te kijken en dan
sloten zij het stalletje en keerden terug naar hun gewone bezigheden.
Het jaar daarna hadden zij een mooi wit-en-rosgevlekt kalf van het koetje.
Het tweede jaar nog een.
En met mei daarop volgend verlieten zij hun eenzaam huisje op de wijde vlakte
onder het trosje hoge populieren, en betrokken een klein boerderijtje, lichtgroen
gekleurd, met witte-en-blauwe luikjes en rood pannendak, midden in de
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vette malse gronden, waar de schone rijke boerderijen stonden.
Nog weer een jongetje was in die tussentijd geboren...
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De bedevaart naar Sint-Cornelius-Ten-Hove
I
Liza droomde, tussen waak en slaap, dat zij tegen een sterke vijand lag te worstelen.
Hij poogde met geweld haar uit haar bed te trekken, en zij verdedigde zich uit al haar
macht, woelend en klauwend, zuchtend en kreunend, de beide handen krampachtig
in deken en hoofdkussen geslagen.
Toen hoorde zij heel duidelijk haar naam roepen, en bonzen met vuisten op haar
vensterraampje, en dan opnieuw de klank van een dringende stem, die haar woorden
toeriep die zij niet goed verstond.
Zij schrikte plotseling wakker, bedwelmd nog door de nare droom. En in de
benauwde duisternis van 't klein vertrekje kwam zij schielijk tot het besef van de
werkelijkheid: moeders konijntjes die in de sessen1. lagen, haar belofte van naar
Sint-Cornelius voor hun genezing te gaan dienen2., en Felhoen en Binus en Fitriene3.,
die daar zeker al op haar stonden te wachten, om gezamenlijk de lange tocht te
ondernemen.
- Liza! woarom 'n worde toch nie wakker? 't Es al half drije! hoorde zij nu duidelijk
de stem aan 't venster roepen.
- 'k Ben hier! 'k kome! antwoordde zij met schorre slaapstem. En in een wip was
zij uit haar bed en aan 't raampje, waarvan zij een der kleingeruite vleugels opentrok
en de gesloten luikjes naar buiten duwde.
Een grijsgrauw schemerlicht drong in het laaggebalkte kamertje, en vlak vóór zich
in die halve klaarheid herkende zij de donkere gestalte van Felhoen, zó dicht bij haar,
dat zij er haast van schrikte, en met plotseling vurige wangen en een kreet opzij
sprong.

1.
2.
3.

Stuipen.
Op bedevaart gaan.
Victorine.
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- Wat doe-je gij? Wa scheelt er dan? lachte hij, het hoofd naar binnen stekend.
- G'hèt mij doen verschieten! hijgde zij. - Wie zoe da peizen da ge doar zue dichte
bij stond! Ala toe toe, goa nou moar wig, 'k zal mij seffens klien. Zijn Fitriene en
Binus doar uek?... En de linkerarm als 't ware beschermend vóór haar borst gevouwen,
poogde zij met de rechterhand het raampje, dat hij verraderlijk een beetje tegenhield,
weer dicht te duwen.
- Mag ik ou nie 'n beetsen helpen? fleemde hij, met tegenzin achteruitwijkend.
- Zij-je zot dan! riep ze. En even keken zij elkaar glimlachend in de grauwe
ochtendschemering aan, hij met strakschitterende ogen van begeerte op haar mooi
gezicht en maagdelijke halfnaaktheid, zij schuw en bang, blozend en licht bevend,
omdat ze daar zo weerloos tegenover hem stond.
- Ala toe, goa wig, wa zoen d'ander wel peizen! smeekte zij zacht; en eindelijk
kreeg ze 't raampje dicht, en begon ze zich in aller haast te kleden.
Alles lag klaar op een stoel al van de vorige avond, en spoedig had ze zich in het
halfduister gekamd, en haar witte kousen en verlakte schoenen en haar schoon zwart
zondagskleed aangetrokken. Dan schoof ze de grendel van voor het deurtje weg,
daalde drie stenen treden af tot in de ruime donkere keuken, en ging in het schotelhuis
daarnaast aan de houten trekpomp haar gezicht en handen wassen. Daarbuiten, op
het erf, kraaide reeds een haan en kakelden de hennen.
Een stem klonk uit de kamer aan de overkant van de keuken:
- Zij-je 't gij, Liza?
- Joa ik, bezinne, antwoordde 't meisje, even luisterend ophoudend met pompen,
het gezicht en de handen druipnat.
- Zijn d'andere doar uek al?
- Joa z', bezinne, ze stoan doar buiten op 't hof te wachten.
- Hoe loat es 't?
- Half drije gepasseerd.
- Zilde nie vergeten veur onz' biesten uek nen onzevoader of twieë te lezen?
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- Nien ik, bezinne, ge meug gerust zijn.
- Ala 't es goed, en amezeert ou wel.
- Merci, bezinne.
Haastig droogde Liza met een harde, grauwe handdoek haar gezicht en handen af,
en liep weer naar het kamertje om haar hoed op te zetten.
De zomerochtend klaarde langzaam op, in vage, roze en parelgrijze tinten, door
het kleingeruite vensterraampje, en zij zag nu haar gezicht in 't spiegeltje dat aan de
muur hing, rond en fris met rooskleurige wangen onder de zwarte hoed met schel-rode
bloemen. Ook haar lippen waren rood, en haar haren en ogen waren donker, en zij
glimlachte zichzelf tegen, bewust dat zij er lief en mooi uitzag. 't Is al wit en rood
en zwart dat aan mij is, dacht ze glimlachend, en even straalden van voldoening haar
donkere ogen, als de zwartstralende kraaltjes op haar keurslijf. Maar door het raampje
zag ze Felhoen en Binus en Fitriene, die ongeduldig op de boomgaard stonden te
wachten, en toen zij merkte dat Felhoen weer op haar afkwam haastte ze zich weg,
en 't ogenblik daarna trad zij hem glimlachend in de verkwikkende ochtend-frisheid,
over het parelgrijs bedauwde gras, onder de oude, knoestige fruitbomen tegemoet.
- 'k Miende da ge nie mier 'n gijng komen. Gij keun sloapen, zulle! zei Fitriene.
Binus, Fitrienes lief, lachte, wat onnozel:
- Wa zal da zijn as ze ne kier getreiwd es! Tons 'n krijgen we ze zéker uit heur
bedde nie mier!
Maar Felhoen keek haar aan met stralende ogen en zei:
- Verdeke! z' hee heur schuene gemoakt! 't Spijt mij doanig da 'k heur nie meugen
helpen 'n hè!
En allen moesten even lachen, terwijl Liza een hoge kleur kreeg.
- Joa joa, 't es azue, g'n moet gij doarveuren nie bleuzen, schertste Felhoen
onmeedogend, terwijl ze, nog heviger kleurend, zijn schitterende blik tot haar
binnenste door voelde dringen.
Maar Fitriene werd ongeduldig.
- Ala toe, loat ons nou goan, anders 'n komen we 'r vandoage nie mier! riep ze
bruusk.
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En met hun vieren verlieten zij in vlugge tred de boomgaard, de zware houten
hefboom van het hek der boerderij achter zich sluitend.
- O, wa goat da ne schuene woarmen dag worden! juichte Liza opgetogen.
Zij volgden eerst een kronkelige gele zandweg, rechts en links met fijn kort gras
begroeid, tussen dichte elzestruiken en hoge populieren, waarvan de kruinen nog vol
doorschijnend-grijze nevelsluiers hingen. Soms was er een opening in die dubbele
muur van gebladerte, en dan zagen zij, in 't diafaan-mistig ochtend-verschiet, een
gelend-groene korenvlakte, met rode en paarse en blauwe bloemen aan de rand, en
al de zwaarbeladen, bijna rijpe aren in een zelfde richting golvend, of wel een
effengroen fluweelveld van rijp vlas, met de miljoenen ronde korreltjes als zoveel
rechtopstaande, aan elkaar geregen groene kraaltjes; ofwel een paars-bloeiend
klaverveld, met al de dichte, ronde dikke trosjes, zo heerlijk rein en fris bepareldauwd
met hier en daar een gele of witte vlinder die er met gevouwen vlerken op te slapen
zat. Soms waren 't als plotseling vloeiende en vlekkende bloedstrepen midden in de
groene vlakte, daar waar rode papavers als onkruid in overtollige weelde krioelden,
en even verder was 't dan weer gelijk een lap azuur gevallen uit de hoge hemel, daar
waar het groen verdween onder zwermen van schelblauw-bloeiende korenbloemen.
Alles was stil nog op het land, èn alom geurde 't zo fris en zo heerlijk. De blonde
slingerpaadjes tussen het smaragden veld lagen nog onbetreden. Slechts af en toe
kraaide een haan of blafte in de verte een hond. En midden in die rijkheid en die
tederheid van kleuren stonden hier en daar de boerderijen en de huisjes, de witte
geveltjes met lichtgroene, nog gesloten luiken en schelrode daken, de hoge zware
stallen en schuren onder hun grauw stro, alles, ijl-licht en fijn als pas geboren, en nu
en dan verrees hoog op een berm een grijze houten molen met zijn naakte wieken,
die daar als een oude wijze reus met gekruiste armen over al die ongerepte stilte en
die frisse reinheid heen, te mijmeren en te dromen stond.
Zo gingen zij een tijd met vlugge tred, in het langzaam opkleuren en fleuren van
de jonge zomerdag, bij het ontwakend gezang van de vogelen. Reeds lang hadden
de zwaluwtjes hun
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fijn gekwetter laten horen en nu ontwaakten ook de leeuweriken. In wentelend
vlerkengefladder stegen zij zingend uit klaver en uit koren op, aldoor maar zingend,
zo innig teer en zacht en dromerig, en aldoor hoger, hoger zwevend, steeds langzaam
kringend hoger op hun fijn-trillende vleugeltjes, vlak boven het geheime nestje
waaruit zij opgestegen waren, tot zij eindelijk onzichtbaar werden in de ijle lucht,
en hun gezang alleen nog klonk als een heel heel ver en fijn georgel, dat alom uit de
hemelse ruimte zelf scheen te komen. Te allen kante hingen zij zo hoog over het
groene veld in het etherisch blauw te zingen, als de melodie zelf van de ontwakende
natuur, en 't was of alles, onder die zachte, tere tonen, langzaam aan zijn vaste, mooie
vormen en zijn wezenlijke kleuren kreeg. Toen klonken ook, zwaar-overstemmend
in de verte, de heerlijke contralto-tonen van wielewaal en koekoek; en alles werd
oranje en roze, en die alom zich verspreidende rijke gloed deed Liza en haar gezellen
even omkijken.
Toen zagen zij in het noordoosten, achter de verre, nog grijsachtig-grauwe
bomenkruinen van de einder, de ganse hemel rood en purper worden, met kleine
gouden wolkjes hoog in 't ijle van de lucht, alsof ginds verre, onzichtbaar en omsluierd
nog in, aangrijpend mysterie, iets groots en plechtigs aan 't gebeuren was, dat straks
de hele wereld zou bewonderen.
- Kijk!... wilde ne kier de zonne zien komen? Doar es ze! riep Felhoen, zich even
omkerend en achterwaarts schrijdend.
Allen keken om en bleven even roerloos staan, de blik op de verre horizon
gevestigd.
Een gouden pijl schoot uit over de verre kruinen, hoog en dwars door vurig rood
en oranje, tot in de ijle, blauwe lucht. Een tweede schoot ernaast, een derde nam een
andere vlucht, een vierde, een vijfde, een zesde, de ene lang, de andere kort, schoten
in een glinsterende stralenbundel naar de hemel. 't Was even als een wijd-ontplooide
licht-en-vuurwaaier, als een godenscherm dat goud-gloeiend in apotheosis-hulde
stond te bloeien vóór een tafereel van ongeëvenaarde pracht en heerlijkheid. En in
heilige stilte dook het wonder eindelijk op: een schel-purperen stipje, een karbonkel
van vuur, die
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langzaam aan, als 't ware met kleine schokjes, zich uitspande tot een brandend boogje,
tot een rood-schitterende, naar omlaag gekeerde sikkel, tot een bloedige halve maan,
en eindelijk tot een grote, rood-gouden bal zonder stralen, scherp omlijnd hangend
en rijzend in licht-gele en opalen doorschijnende sluiers.
- Zie-je ze? zie-je ze? juichte Felhoen. - Probeer ne kier hoe lang da g'r nog keunt
in kijken.
- Aië! riep Liza aan haar ogen wrijvend.
- Da es toch eve-gauwe fel, e-woar? lachte Fitriene, met een grimas het hoofd
afwendend.
Binus kon er het langst in blijven staren. Nog een hele tijd na de anderen stond hij
te kijken, zijn onnozel gezicht naar de glanzende vuurbol gekeerd.
- Kijk ne kier! Kijk ne kier! Binus goa z'omverre kijken! spotte Felhoen.
- Aaach!... 'k ben blend! 'k zie nie mier! zuchtte Binus, zich eindelijk met waterige
ogen omkerend.
De anderen moesten even om zijn domheid schateren, maar op dringende
aanmaning van Fitriene, zetten allen hun weg weer voort.
Zij kwamen weldra op een klein gehuchtje: enkele wit-engrijsgekalkte arme huisjes
met meestal nog gesloten groene of blauwe luiken, en hier en daar, de spitse zijgevel
naar de straatkant, een boerenhuis met grauw strodak onder hoge bomen. En van ver
reeds herkende Liza haar moeder, wachtend met gevouwen armen op de drempel
van haar deurtje. 't Was afgesproken dat ze zich daar even zouden ophouden om te
ontbijten; en, zodra zij in 't bereik van haar stem kwamen, riep de vrouw hun op
enigszins barse toon toe:
- Hèt ulder vergete sloapen dan! 'k Miende da ge nie mier 'n gijng komen!
Liza bekende dat ze zich wat verslapen had, en haastig, met vrees en onrust in de
stem, vroeg zij hoe het nu met de konijntjes was.
- Slecht! slecht! Alwere drij dueë van den uchtijnk, antwoordde nurks de vrouw.
Ernstig en bedroefd keken ze allen op.
- Ha moar jongens toch da zijn dijngen! zuchtte Fitriene.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 4

987
- Kom, moeder, gee ons al gauwe nen boterham en ne spoelkom káffee, we zillen
ons hoasten da we te Sente-Cornelius zijn, zei Liza.
Maar zonder naar hun woorden van deelneming te luisteren ging de oude vrouw
door met klagen:
- Dat es nou al 't zeventienste, sedert viertien doagen. Ne meins zwoegt en zurgt
er dag en nacht veuren, en ge rekent er op om oue pacht te keunen betoalen; en doar;
ze krijgen de ‘sessen’ en ze stirven lijk de vliegen. Alo, kom moar binnen en drijnkt
ne pot káffee.
Zij kwamen binnen in het laaggebalkte keukentje, waar het geurig rook naar verse
koffie. Het houtvuur in de haard lag uit te sterven, en vijf grote witte koppen stonden
op het groengeverfde tafeltje te wachten rondom een hoge stapel dikke
tarwe-smouterhammen.
- En zijn d'r uek nog ander ziek, moeder? vroeg Liza bezorgd.
- Joa joa 't, d'r zijn der zéker nog ander ziek. 'k Hè der al were drije in 'n kot apoart
moete steken.
- Ha moar da zijn toch dijngen, e-woar? klaagde weer Fitriene.
- Woar zijn ze moeder? Loat ze mij ne kier zien? vroeg Liza. - 'k Hè z' hier in 't
stalleke gesteken, zie, sprak de vrouw naar het achterhuis gaande. - Huert!... huerde
ze schriemen! Allen volgden haar, en zij traden buiten en openden de deur van 't
stalletje. In een hoek was een hokje met planken opgeslagen, en daarin lagen op stro
de zieke konijntjes. Twee van de drie hadden een aanval van stuipen, en lagen wild
en vreemd te spartelen en te piepen. Het derde lag volkomen onbeweeglijk, plat op
de buik, met naar voren en naar achter uitgestrekte poten. Alleen de witte snoet
bewoog voortdurend en zenuwachtig, alsof het dier zonder ophouden aan iets knaagde.
- Ho die dutsekes! jammerde Fitriene.
- Ha moar, moeder, dát 'n zijn toch de sessen niet! zei Liza naar het
onbeweeglijk-liggend konijntje wijzend.
- Moar 't doet 't doet, antwoordde de oude vrouw. - G'n moet er moar ne kier an
komen, kijk zie.
Zij raakte 't even met de vingers aan, en terstond begon het
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dier ook te schudden en te spartelen en te piepen, zo akelig als de twee anderen.
- Ha moar da zijn toch dijngen! klaagde nu ook Liza met tranen in de ogen.
- Zeventien en drij es twintig. An drij fran 't stik deur mallekoar gerekend es tsjestig
frank. Al tsjestig fran zuiver verlies, zonder 't gien dat er nog bijkomt, sprak bitter
de vrouw.
- Kom, moeder, loat ons al gauwe káffee drijnken, da we keunen goan ‘dienen’,
zuchtte Liza.

II
Nu was het volop dag geworden. Alle boerderijen en huisjes langs de weg ontwaakten
en herleefden, en vele mensen volgden nu dezelfde weg als zij: mannen, vrouwen,
kinderen, allen op hun zondagsbest gekleed naar Sint-Cornelius gaand. Het was de
negende en laatste dag van de grote jaarlijkse bedevaart, waar men van uren en uren
in de omtrek naartoe kwam, en wie er dit jaar nog niet geweest was, haastte zich om
er te komen. Ieder gezin had de snoodheid van de geduchte kwaal (de sessen) voor
mensen en dieren te vrezen, en hoopte door gebeden en offeranden de bescherming
van de machtige heilige te bekomen. Om werkelijk doelmatig en vruchtdragend te
zijn, moest de bedevaart, in zoverre het kon, heen en weer te voet geschieden, maar
zij die van té ver kwamen, of oud en ziek waren, trokken er ook per rijtuig heen, en
onophoudend hoorden Liza en haar gezellen het dof geratel van paarden en wielen
over de verre steenwegen. Weldra kwamen zijzelf op een eindeloos lange, met hoge
beuken beplante, breed en recht lopende steenweg uit, waar zij voortdurend
achterhaald werden door ouderwetse sjezen, wagens, karren, diligenties volgepropt
met bedevaarders, en in een roes om er nu ook zo spoedig mogelijk te zijn, verhaastten
zij de stap, reeds zwetend in de warme zon, en hun kleren grijsbestoven van het als
een wolk over de weg hangende fijne zand.
En Liza, die nog nooit naar 't verre Sint-Cornelius geweest was, luisterde met
gespannen aandacht en van graagte glinsterende ogen naar de wonderheden die de
anderen, trouwe
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jaarlijkse bedegangers, haar ervan vertelden.
- Peisde gulder woarlijk da moeders konijntjes doarmee zille genezen as ik wel
diene? vroeg zij haast ongelovig.
- Genezen!... doar 'n moet-e gij nie aan twijfelen; álles betert en geneest mee
dienen, verzekerde Fitriene. En zij vertelde hoe 't gegaan was met het kind van haar
oudere zuster Pharaïlde, dat twee jaar geleden op sterven had gelegen van de sessen.
Zij hadden de genezing bekomen door een pelgrim. De pelgrim was een kip, hun
mooiste kip, die zij naar Sint-Cornelius hadden meegenomen om ze daar aan de grote
heilige in de kerk te offeren. Zij waren als nu om halfdrie van huis vertrokken en het
sloeg juist tien uur toen zij aan de kerk van Sint-Cornelius kwamen. Daar had Fitriene
't beest geofferd, en het onmiddellijk daarna voor vierentwintig stuivers weer
ingekocht. Het was op dat ogenblik precies tien minuten over tienen; Binus was erbij
en hij kon getuigen of ze, ja dan neen, de waarheid sprak. (Binus knikte dat 't zo
was.) Hawèl,... toen ze weer bij Pharaïlde aan huis kwamen, na nog eens weer de
lange zes uur lopen te voet te hebben afgelegd, was 't kind compleet genezen, en toen
z' aan Pharaïlde vroegen sinds wanneer het zo aan 't beteren was gegaan, antwoordde
Pharaïlde dat de sessen plotseling hadden opgehouden en de beterschap begonnen
was precies elf minuten over tienen. - Wa zegde doar van?
- 't Es lijk 'n miroakel, antwoordde Liza stil, met eerbiedige vroomheid. - En es 't
kind woarlijk genezen?
- Genezen! riep Fitriene. - Joa 't zulle! 't Es zeker genezen! Ge zoe 't nou ne kier
moete zien luepen! 't Es lijk nen beir, zue streus en zue dikke!
Binus vertelde een andere historie, ook zeer wonderlijk: hoe een boer van
Lauwegem, die hij heel goed kende, de slakken van zijn wee1. geweerd had. Die
krioelden er ieder jaar zó talrijk, dat hij op den duur gras noch hooi meer had. Alles
werd door de slakken opgegeten. Iemand gaf hem voor raad tegen die plaag te gaan
dienen bij de Heilige Ciprianus, te Sint-Lievens-Akspoele. Daar ging hij dus op een
ochtend

1.

Weiland.
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naartoe, en de pastoor van dat dorpje verkocht hem tegen vijf frank een flesje van
een speciaal soort wijwater, dat hij 's avonds bij zijn terugkomst, over zijn weiland
moest gaan uitsproeten. Zo had hij gedaan, en toen hij de volgende morgen op zijn
‘wee’ verscheen, kwamen de slakken hem in dichte drommen door 't ‘mennegat’
tegemoet.
- Namen z' ulder mutse nie af om hem te saleweren? barstte Felhoen in een
spottende schaterlach uit.
- Watte! dat 't gie woar 'n es! riep Binus verontwaardigd, met komisch-verbaasde
ogen.
Ook Liza en Fitriene moesten eensklaps schateren, omdat hij zo verwilderd opkeek.
Maar Binus maakte zich boos.
- G'n moet mij niet gelueven! riep hij heftig, met kleurende wangen; - goa vroag
het an den boer zelve!
Hoe langer hoe meer moesten zij schateren, niet omdat ze Binus niet geloofden,
maar omdat hij dat zo raar vertelde, en het ook zo weinig overeenkomst had met de
eigenlijke bedevaart van Sint-Cornelius waar zij naartoe gingen. Zij wilden hem
evenwel niet langer plagen, voelend dat hij bepaald ontstemd begon te worden; en
op zijn beurt vertelde nu Felhoen heel ernstig de wondere genezing van ‘Iefer
Leuntjes’, de vrouw van de bierbrouwer, uit Vannelaar.
- Iefer Leuntjes was drij en viertig joar oud en lag op stirven van de sessen in heur
zesde kinderbedde. Den dokteur ha heur al opgegeven, en 't woater woarmee da ze
moest gewasschen en afgeleid worden stond al op 't fernies van de breiwerije te
koken. Menier Leuntjes was uit de koamer wiggeluepen, en stond lijk 'n klein kind
op 't hof van zijn breiwerije te schriemen. Al mee ne kier komt doar den ouen Stien
Smijter, uit 't Oarmhuis. ‘Dag menier Leuntjes, hoe es 't mee de vreiwe?’ vroagt hij.
‘Ha, slecht, Stien jongen, stirven, alle menuten uit’, zegt menier Leuntjes al
schriemende. ‘Hèt-e al doen dienen?’ vroag Smijter. ‘O, bah nien ik, wa zoe da
helpen?’ zegt menier Leuntjes. ‘Wat dat 't zoe helpen!’ zegt Smijter; ‘ha da ze
woarschijnlijk zoe genezen as ge goed deed dienen, zuevele zoe 't helpen’, zegt hij.
‘Och Hiere, wie moe 'k nou nog zenden dienen!’ zegt menier Leuntjes azue. ‘Ha 'k
wil 't ik doen, as ge mij de permissie geeft’, zegt Smijter; ‘ik 'n moe moar weten hoe
oud da ouw vreiw es, en zueveel joaren
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oud da z' es, zueveel vreiwemeinschen dat 'r mee mij moete meegoan. Koart veur
den twoalven van den nacht op 't kirkhof vergoaren, en op de klop van den twoalven
te voete wig noar Sint-Cornelius-ten-Hove, om ons doar te loate zegenen mee de
relikwieë van de grueten Heiligen’.
- Zue gezeid zue gedoan. Koart veur den twoalven stond den ouen Stien Smijter
mee drij en viertig wijven van 't durp te midden op 't kirkhof. En dat 'n zijn nondedzju
gien leugens da 'k hier vertelle, want 'k hè 't zelve bijgeweund. Da es nou zeker vijf
joar geleen, en 'k was in dien tijd boever1. bij de Steiten Boer, woar da' g'amoal huere
van vertellen hèt. - Da was in meie en 't was ne schuene kloare moaneschijn. Van op
't kirkhof zagt-e huel schuene de kopere wijzers op d' harloezie van de kirke. Hawèl!
as 't azue omtrent tien menuten veur den twoalven was, zeg Smijter al mee ne kier:
Allo jongens, nen onzevoader en 'n weesgegroet lezen! En alle drij en viertig die
wijven, die amoal ulder zwarte kapmantels aan hân, vielen mee Smijter op 't kirkhof
op ulder kniens. 't Was curieus om te ziene, al die zwarte mantels doar in 't gès2. veur
die kirke, die huel-de-gans wit stond in de moaneschijn. Van achter de kirkemuur
stonden er wel honder meinschen noar te kijken, en d'r woaren d'r zelfs huel vele bij
die ulder klak afpakten en uek meelazen. En precies op de klop van den twoalven
stond Smijter were rechte, en 'k huere 't hem nog zeggen, binst dat hij zijn kruisse
moakt: In den noam des Voaders, en des Zoons, en des Heiligen Giestes, Amen. Hij ha ne gruete stok bij hem en hij gijng veuruit, en al da vreiwevolk al lezend achter
hem. As ze 't huis van menier Leuntjes veurbijgijngen was er iene van die wijven
die hem vroeg: ‘Zoe we nie iest ne kier moeten informeren of da ze nog leeft?’ - ‘Dat
'n moe 'k nie weten’, zei Smijter, en vuert was hij, zue rap of dat hij goan kon. Op 't
enden van de stroate, an d' ieste vierweegsche, begost hij al mee ne kier geweldig
rechts en lijnks te sloan mee zijne stok. Da was om den bueze giest van den duvel
te verjoagen, en dan moesten ze weer op ulder kniens goan zitten en nen onzevoader
en 'n

1.
2.

Paardeknecht.
Gras.
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weesgegroet lezen. Ik en ienig ander uit 't durp hên azue mee geweest toe an 't Land
van Belofte, en iedere kier as z' op 'n vierweegsche kwamen, begost Smijter mee
zijne stok te sloan en moesten z' op ulder kniens vallen en lezen... Hawèl, as ze 't 's
oavens loat in de nacht te voete were thuis kwamen, was de ziekte gekierd, en viertien
doagen loater liep Iefer Leuntjes al weer op heur hof...
- En es ze woarlijk huel-de-gans genezen! riep Liza met trillende belangstelling.
- Z' hee sedert dien tijd al drij ander kinders en 'n veurval g'had, antwoordde
Felhoen afdoende.
En bij het horen van al die gebeurde wonderen, voelde het meisje haar verlangende
nieuwsgierigheid tot in de hoogste spanning stijgen. Zij verlangde en vreesde, zij
had er wel heen willen vliegen, naar dat oord van mirakelen, en meteen voelde zij
zich onwaardig dat heilige der heiligen te betreden. Zoveel groten, zoveel machtigen
der aarde gingen er genezing of verzachting voor hun kwalen zoeken, hoe zou er ook
nog maar een nederig plaatsje kunnen overblijven voor haar, arm en haast
profaan-onwetend boerendienstmeisje? Zij werd er ontroerd en weemoedig onder,
haar wangen werden bleek en haar lippen begonnen te trillen. Zij waren zo arm, zo
nietig, zij en haar moeder; hoe zou de grote, goede heilige, voor wie zoveel rijke
offeranden werden neergelegd, nog gehoor kunnen verlenen aan haar ootmoedig,
bijna belachelijk-bescheiden smeken: de genezing van moeders konijntjes?...
Zij hadden de rechte, brede, druk van rijtuigen en voetgangers wemelende steenweg
verlaten, en nu weer tussen korenvelden een kronkelige landweg ingeslagen, die de
lange tocht ietwat verkortte. De vroege zon straalde reeds prikkende warmte af, en
in de doorschijnend-blauwe atmosfeer, wijd over de lichtgoud-en-groen golvende
velden, lag al de goede zachte rust en heerlijkheid van een volkomen ideale zomerdag.
Er was geen droeve drukking meer, geen pijnlijk zwoegen en sjouwen; de enkele
veldarbeiders hier en daar schenen langzaam en kalm voor hun louter genoegen te
werken; de trage spannen, met ploegen en paarden, in zachtdoezelende lijnen
afgestompt, bewogen zich als 't ware dro-
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merig en voor 't vermaak van de ogen, en overal, uit de stille, hoge bomenkruinen,
uit de pittoreske, vriendelijk roze en wit en groen gekleurde huisjes en boerderijen,
uit de verre, lichtende dorpjes, gemoedelijk geschaard, over de golvende verten van
de landouwen, rondom hun spitse, wit-en-grijze kerktorentjes, ademde die zelfde
atmosfeer van vrede en geluk.
Maar steeds talrijker werden nu al over de lange weg de op hun zondagsbest
geklede bedevaarders die allen in dezelfde richting gingen, en vóór de gevels van de
eenzame huisjes zaten of lagen mensen in gemakkelijke houding op stoelen of in het
zand neergevleid naar de voorbijgangers te kijken, als op zon- en kermisdagen. Zij
wisselden een vrolijke goendag in het voorbijtrekken, en soms werd hun iets
nageroepen, dat de beide mannen stil-glimlachend, en de meisjes die niet duidelijk
begrepen, even blozen deed. Het was telkens zo iets over hun weg verliezen en in 't
koren verdwalen, en naarmate zij vorderden bemerkte Liza, dat inderdaad het koren
aan beide kanten van de weg, achter de elzestruiken en de sloten, op vele plaatsen
als het ware platgetreden en gelegen was.
- Wa roepen ze doar toch altijd van da kueren, en hoe komt het, dat 't hier overal
zue plat ligt? vroeg zij eindelijk, naïef. Fitriene, die herhaaldelijk de bedevaart naar
Sint-Cornelius had meegemaakt, wendde blozend 't hoofd opzij, een glimlach
bedwingend, maar Felhoen en Binus, onbekwaam zich langer in te houden, proestten
plotseling schaterlachend uit. - Hawèl, da zijn de bedevoarders, de jongens en de
meiskes, die 's oavonds uldere wig verliezen en in 't kueren dompelen, lachte Felhoen.
Wantrouwend en verbaasd keek Liza even naar hem op, maar aan de spottende
uitdrukking van zijn ogen, begreep zij de toespeling en kreeg een kleur.
- Ge zil nog wa anders zien tegen da we te Sente-Cornelius ankomen; de boeren
stoan doar 's nachts bij ulder kueren te woaken, en nóg 'n blijft er op sommige partijen
hoast gien oarke mier rechte, lachte nu ook Binus.
Liza voelde zich treurig worden. Hoe was het mogelijk dat zulke dingen gebeurden
op een heilige bedevaart, waar van Gods genade mirakelen van genezing worden
afgesmeekt?
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Hoe kon de goede heilige zich ontfermen over zulke moedwillige zondaars en
zondaressen? Met schrik en afkeer keek zij naar de platgedrukte ‘polsen’ in het koren,
en in haar hart kwam een gevoel van bitterheid en schaamte, of zij had kunnen
schreien.
- O,... 't 'n zijn moar de dieë die willen uldere wig verliezen die hem kwijt geroaken,
sprak Fitriene geruststellend, met een uitdrukking van minachting op de lippen.
- Hèt-e gij hem nog nie verloren, Fitriene? vroeg schertsend Felhoen.
- Nien nien ik, 'k 'n hè hem zeker nie verloren! en 'k 'n zal hem nie verliezen uek!
antwoordde zij beslist.
- Es 't woar, Binus? spotte hij.
- G'n moet gij da an hém nie vroagen, 'k wee ik zelve wel woar da 'k luepe,
antwoordde zij vrijpostig.
Op zijn beurt nu spotlachte Binus, en Liza deed het goed dat Fitriene zich zo flink
verdedigde, terwijl Felhoen even glimlachend-zwijgend, als tijdelijk overwonnen
aan haar zijde liep. Hij bekeek haar tersluiks, met begerige ogen. Hij voelde zich
inwendig blij, dat het gewaagde onderwerp eventjes was aangeroerd. Sinds lang al
liep hij Liza na, maar zij was nog zo kinderachtig en zo dom, dat zij nooit duidelijk
iets begreep van die dingen. Maar nu, dat zag en voelde hij, had ze toch wél begrepen.
Dat moest nu maar stilletjes na-en-samenwerken met wat ze later op de dag nog zou
horen en zien. Hij zelf had die bedevaart met hun vieren op touw gezet, en hij hoopte
wel dat de dag niet zou verlopen zonder dat ze zich feitelijk als zijn lief erkende,
zoals Fitriene zich erkende als het lief van Binus. Maar Fitriene was zuur en lelijk,
en hij wilde wat anders dan die domme Binus, die nu al vier jaar met zijn meisje
vrijde zonder een stap verder te komen. Het moest ernst worden tussen hem en Liza.
Hij was niet van plan zijn tijd met haar nutteloos te verbeuzelen.
Nu kwamen zij weer op de eindeloze brede steenweg, die een wijde bocht door een
dorp had gemaakt, aan een kruispunt waar twee grote, met vlaggen getooide herbergen
vlak tegenover elkaar stonden, en waar het lawaaide en krioelde van rijtuigen en
mensen. Daar waren zij nog ruim anderhalf uur
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van Sint-Cornelius-ten-Hove, en zij namen plaats op een van de houten banken onder
de frisse schaduw van een groot grauw zeil, dat de ganse gevel van de eerste herberg
tegen de felle zon beschutte.
Zij hadden 't warm en waren vermoeid, en even zaten zij daar uit te blazen, 't
gezicht in transpiratie, de armen hangend, de blik gevestigd op de woeling om zich
heen. Onophoudend kwamen ratelend over de grote, hobbelige straatkeien, nieuwe
rijtuigen in een stofwolk aan: witte en bruine huifkarren, groene en grijze wagens,
tilbury's, sjezen en oude calèches, en ook enorme geel-geverfde diligenties, volgepropt
met rokende, lachende, schreeuwende boeren en boerinnen, die daar even, in lawaaiige
drukte, vóór een van de twee grote, vlaggende herbergen stilhielden en afstegen. De
tronies van de mannen zagen rood en opgeblazen, de witte, en groene, en rode, en
blauwe linten en bloemen schril-schitterden en wapperden in de mutsen van de
vrouwen; en dat alles verspreidde zich in geschreeuw en gegiechel rondom de
herbergen, de vrouwen even met wijd uitgespreide rokken neergevlokt in 't gele zand,
de mannen even onbeweeglijk staand om de hoeken van de muren, terwijl
herbergmeisjes in wit-en-blauwgeruite schorten onophoudend presenteerbladen vol
glazen bier en borrels jenever rondsjouwden, met ingespannen, verhitte gezichten
zich een weg banend tussen een aantal rondventers, die joelend door de menigte
drongen, vooruitduwend hun grote, door riemen op de buik gehouden ronde platte
manden, waarin zij allerhande waren: peperkoek, krentenbroodjes, gewijde mastellen,
gezouten schol en wit-vis, sinaasappels en gedroogde worst, in schel-schetterend
geschreeuw te koop aanboden. Een hele stapel glinsterende fietsen stond om de
zijgevels van de beide herbergen, en in 't gejoel dat af en toe tot een oorverscheurend
getier opgalmde, liepen harmonica-spelers met hun krassende en kermende
instrumenten, hardlopers in spannend kleurenpak met rinkelende belletjes, en
gymnasten met getatoeëerde, blote armen, die kunsten maakten op vunzige, in zand
en paardevuil gespreide kleedjes.
- Ha moar jongens, 't es hier percies 'n kirmesse! riep Liza, met van verbazing in
elkaar geslagen handen.
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- Da ès 't uek, zei Felhoen. - Overal, uren verre rondom Sente Cornelius, es 't negen
doagen lank kirmesse.
- 'k Miende dat de meinschen hier nie anders 'n deen of lezen en noar de kirke
goan, zei Liza naïef.
- 't Es dóár prijkel af1., lachte Binus.
Een van de mannen met de grote, ronde, platte manden kwam glimlachend tussen
banken en stoelen op Liza af, bood haar flikflooiend zijn waren aan:
- 'n Schuen, mals stikske lekkerkoeke, mijn poezeke?... of 'n stikske schurre, 't es
lijk zalm zue fijn, proef ne kier?... of 'n poar wittijnkskes... zue zoet as suiker?... twie
cens 't stik en drije veur 'n totsen2....
Verlegen kleurend wendde Liza 't hoofd opzij.
- Nou,... kiest wat da ge wilt veur 'n totsen, doar! fleemde de man, zijn viezig
gezicht schuins over de brede mand naar haar toestekend.
Maar Felhoen trok het zich plotseling aan, de donkere ogen fonkelend, 't gelaat
bleek en de lippen bevend van woede:
- Wilt-ou hier beginne wig hoasten, smeirlap woar da ge stoat!
- Veur ou niet, ezel, kalf woar da ge zit! antwoordde de marskramer beledigend.
Maar voor Felhoens dreigende houding droop hij niettemin af, met brommende
scheld-woorden en een valsgluipende grijnslach van wreedaardige haat.
Liza zat van angst op de bank te beven.
- O zwijg, zwijg, smeekte zij, ziende dat de mensen nieuwsgierig begonnen om
te kijken. En toch vleide 't haar en deed 't haar innig zacht aan, dat Felhoen zo kranig
tot haar verdediging opgetreden was.
- Hij 'n zoe hier nie vele van zijnen neuze moete moaken of 'k zoe sebiet op zijn
muile sloan! riep Felhoen, uitdagend opstaand, met luider stem de kerel nog na. Maar
op het sussend smeken van Binus en de beide meisjes kwam hij eindelijk tot bedaren,
en dan kochten zij van een andere rondleurder elk een stuk gedroogde schol en een
broodje, die

1.
2.

Geen kwestie van.
Zoentje.
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zij met een zuur en lauw glas bier daar buiten op de bank gebruikten.
Aldoor stroomden de voetgangers, de rijtuigen, de fietsen, en af en toe een zwaar
toet-horenende, ruisende automobiel voorbij, en al spoedig stonden Liza en haar
gezellen weer op, om nu versterkt en ietwat uitgerust, het laatste eind van de lange
tocht af te leggen. Het was een rechte brede baan nu weer tussen de hoge statige
beuken, en in 't verschiet onder de zware kruinen was 't één dikke stofwolk, waarin
de ganse drukke woeling zich als in een nevel voortbewoog. Te allen kante langs de
weg verrezen nu ook wit-bezeildoekte tentjes en kramen, waar niet enkel meer
eetwaren en drank, maar ook heilige beeldjes en prentjes, schapuliers en rozenkransen,
en zelfs voorwerpen van alledaags gebruik, als paraplu's en wandelstokken,
portemonnaies en spiegeltjes, gewone bijouterie, kammen en flesjes met reukwater
werden verkocht, en onophoudend liepen bedelaars over de weg: mannen, vrouwen
en kinderen, in lompen, die met sarrende halsstarrigheid en zeurende smeekstemmen
de bedevaarders hun vuile blikken kroezen, waarin centen rinkelden, onder de neus
duwden. En haast aan elke boom zat of lag er een verminkte of een blinde, die met
witte, naar de hemel opgeheven ogen, of met een uitgestoken arm- of beenstomp, in
akelig hoog-opgalmend, melodramatisch-tremolerend klaaggeluid, om hulp en
barmhartigheid smeekte.
- Da es hier wat, hè! keerde Felhoen zich af en toe glimlachend in 't gedruis naar
Liza om.
- 't Es te wried! zei het meisje verbouwereerd.
Hij hield zich dicht bij haar in het woelend gedrang, en af en toe nam hij vurig
haar hand, als om haar te beschermen. En zij voelde zich veilig naast hem, en af en
toe knelden haar vingers werktuiglijk de zijne.
Reeds in de verte, rechts van de steenweg, op een hoogte, wijd over de golvende,
groengele korenvlakte, vertoonde zich het wit-en-geel bevlagde, spits kerktorentje
van Sint-Cornelius. Enkele witte gevels en rode daken blonken in zonnestraling naar
hen toe tussen het hoge groen van de bomen, en daarboven was de hemel vlekkeloos
blauw, als een oneindigheid.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 4

998
Dat hoog gelegen dorpje verrees daar werkelijk als een einddoel, als een rustpunt
waar men van uren wijd naartoe moest komen, en waarachter men geen verdere
troost noch uitkomst meer hoefde te zoeken. Felhoen liet het van ver aan Liza zien,
en sprakeloos-ontroerd, vol vrome, schuchtere eerbied bleef zij er op staren, als op
een glanzend licht van hoop en redding. En over alle wegen stroomde nu de menigte,
in onafgebroken dichte vloed daarheen, als zoveel lange, trage, zwarte en bonte
kronkelslangen, tussen het gelend groen van de weelderige korenvelden. Opnieuw
had hij haar hand genomen, en in de dichte stofwolk-drom waarin zij als gedragen
meegingen, voelde hij haar lenig lichaam tegen 't zijne drukken, heup aan heup en
been aan been, in 't afstralen van wederzijdse bloedwarmte, met elke levende beweging
van hun naast en op elkaar gedrongen lichamen, als waren zij nu van elkander niet
meer te scheiden.
Zo kwamen zij in 't dorpje aan. Fitriene en Binus die enkele passen voorop waren,
keken af en toe om, of zij elkander niet verloren. En mee met de mensenvloed
stroomden zij langzaam tussen de huizen van de nauwe, geleidelijk stijgende straten
door, als 't logge water van een rivier tussen steile rotsoevers, in de richting van de
oude grijze kerk, waarvan de boven op de toren wapperende wit-en-gele pauselijke
vlag al die ontelbare scharen tot zich scheen te wenken. Even vóór de kerk, die,
omringd van haar kerkhof, heel aan 't uiteinde van 't dorp, als 't ware op een kaap
stond, was een tamelijk ruim plein, waar zes gendarmen te paard in dubbele rij met
getrokken sabels de wacht hielden. Zij zorgden dat er geen verwarring kwam, en
langs de koppen van de snuivende paarden met hun rinkelende gebitten heen, klom
de mensenvloed de stenen treden van het kerkhof op, en verspreidde zich daar in en
rondom de kerk.
Liza's hart klopte van benauwde en onstuimige emotie. Zij zag van verre, toen zij
door de lange nauwe straat op het plein uitkwamen, achter de ruggen van de
gendarmen, hele drommen volk in de donkere wijd gapende boogdeur van de kerk
verdwijnen, terwijl andere drommen, de mannen blootshoofds, de vrouwen met
gebogen hoofd en in elkaar gevouwen handen langzaam-plechtig stoetsgewijze om
de
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kerk heen gingen.
- Och Hiere, Fons, 'k worde 'k ik schouw, fluisterde zij bevend tot Felhoen.
Maar hij glimlachte geruststellend, en zijn pet afnemend, duwde hij haar op de
treden van het kerkhof, en vandaar de kerk in.
- Och Hiere, Fons, wa ès da hier! riep zij verbouwereerd en haast verschrikt toen
zij er binnen was.
Het was er een en al verblindende schittering van lichten bij de ingang, en in plaatss
van de vrome, bespiegelende, eerbiedige, van hoge godvruchtige stemming getuigende
plechtigheid, die zij zich had voorgesteld, bevond ze zich als op een markt vol van
luidruchtig gejoel en schril kindergeschrei, de grote vloertegels bemorst en vuil als
in een stal, de stoelen op en door elkaar gestageld en gegooid, de bedevaarders
woelend en wemelend ondereen in ongehoorde warboel en gedruis. Twee drukke,
lawaaiige wijven kwamen dadelijk op Liza afgevlogen, en vroegen haar of zij een
kaars wilde offeren; en vóór ze zelfs de tijd had ja of neen te antwoorden, was er al
een halfopgebrande weer aangestoken, op een pyramide vol ijzeren punten, waar
nog honderden andere kaarsen brandden, en moest zij vijftien cent betalen. Zij wist
wel dat zij een kaars moest offeren, en was ook vast besloten dat te doen, maar zij
had gehoopt er vroom en rustig bij te knielen en te bidden voor de genezing van
moeders konijntjes, en nu was er zelfs geen kwestie van dat zo iets kon gebeuren.
En vóór ze tot bezinnen kwam, zag ze plotseling de vrouw die haar de kaars verkocht
had deze weer uitblazen, even tot een andere, binnenkomende vrouw spreken, akkoord
slaan, geld ontvangen, en dadelijk de kaars weer aansteken. Wat!... háár kaars!... die
zij geofferd had voor de genezing van moeders konijntjes!...
- Fons! Fons!... z' hee mijn kis uitgebloazen en ze were aan 'n ander verkocht! riep
zij verontwaardigd. Maar Felhoen, nauwelijks luisterend naar haar toornige uitroeping,
zei haar dat het precies op 't zelfde neerkwam, en trok haar door een drom van mensen
mee naar rechts, waar iets veel gewichtigers aan het gebeuren was.
Daar stond, achter een eiken balustrade met brede platte
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bovenrand, een priester gans in 't zwart gekleed, met een sierlijke horen van gedreven
zilver in de hand. Dat was het heilige der heiligen, de relikwie van de Heilige
Cornelius, het wondere ding, waarvan de enkele aanraking mirakelen kon verrichten.
Onophoudend, als in onvermoeid heen en weer weven, stak de geestelijke de
wonderhoren naar de bedevaarders uit, trok hem terug, streek hem even over een wit
doek, duwde hem weer naar voren. In diepvrome houding, de handen gevouwen en
de ogen neergeslagen, kusten de gelovigen de relikwie, legden een muntstuk op de
platte rand van de balustrade, en schoven schoorvoetend verder, plaats makend voor
de volgende. Schreiende, kwijlende kinderen werden er door hun moeders tegenaan
geduwd, gebogen en kreupele grijsaards richtten zich met inspanning op hun tenen
om nog eens hun bevende lippen tegen het koud-glimmend wonderzilver aan te
voelen. En de centen, nikkels en zelfs kleine zilverstukken hoopten zich tot stapels
op, en als de hele platte rand er vol van lag, kwam een kerkdienaar ze rinkelend met
de hand in een onderaan gehouden korf wegvegen. Die korf werd dan geledigd in
een grauwe linnen baal, die achter in een duistere hoek stond, als koopwaar in een
magazijn.
- Zie-je dat? zie-je dat?.. die boale in den hoek, fluisterde haastig Felhoen, terwijl
zij tot de horen naderden.
- O, Heilge Cornelius, patruen tegen de sessen, ik smeek ou, genees moeders
konijntjes! bad Liza inwendig met vrome ziel, terwijl zij haar frisse rode lippen
uitstak om de wonderhoren te kussen. Maar zij kuste hem niet: de pastoor trok hem
al weg en stak hem naar een volgende bedevaarder uit vóór zij hem aanraakte, en
gans bedroefd en onthutst legde zij machinaal haar vijfcentstuk op de bank en werd
door de gestadig achter haar opdringende mensenstroom verdergeduwd.
- Ha moar dat 'n es gien ‘dienen’; dat 'n helpt tot niets, klaagde ze wanhopig tot
Felhoen.
- 't Doet 't doet, dat es percies gelijk, sprak deze luchtig weer haar hand grijpend.
- Kom, we goan hier trachten deure te drummen naar de soacristije.
De meeste bedevaarders gingen de kruisweg, biddend stil-
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houdend voor ieder van de ruw-geschilderde, aan de witte wanden hangende
voorstellingen van Christus' lijden, maar Felhoen slaagde erin haar door de foule
mee te trekken tot aan de ingang van de sacristie. Daar vonden zij Binus en Fitriene
teru, die zij in 't gedrang verloren hadden, en alle vier nu hielen zij zich dicht
aaneengesloten, in het geraas en gekrijs van op schouders en armen gedragen kinderen,
meegeduwd en geperst in 't heet-benauwde mensenkluwen, dat langzaam, duim voor
duim, door een smal gangetje de sacristie binnendrong. Zij moesten twee stenen
treden afdalen, en dan waren zij in een soort van kelder, witgekalkt en laaggewelfd
met dwars over elkaar kruisende bogen, en die insgelijks in twee compartimenten
was verdeeld door een zware eiken balustrade, waarachter zich twee jonge,
zwartgerokte priesters bevonden; een die de bedevaarders aansprak en het geld
ontving, en de andere die onophoudend zat te schrijven voor een kleine lessenaar,
in een reusachtig dik en groot register. Daar werden de kleine kinderen tegen de
sessen ‘opgetekend’. De bedevaarder gaf de naam van het kind, betaalde voor de
inschrijving vijf centen, en 't kind heette voor één jaar tegen de schrikkelijke kwaal
gevrijwaard. De beide geestelijken hadden het er haast nog drukker dan bij de horen
van SintCornelius, en ook hier lag de platte rand van de balustrade vol met
muntstukken, die in een korf gegaard, en daarna in grauwe balen in een hoek werden
geborgen.
Fitriene gaf het jongste kind van haar getrouwde zuster aan.
- Madeleine, Victorine, Leonora van de Walle, zei ze. De geestelijke, een man
met fonkel-levendige ogen in een opgewekt-glimlachend bleek gezicht, waarvan de
wangen blauwden onder de geschoren baard, keek Fitriene even peilend aan, ontving
de stuiver, en herhaalde met luider stem, ven pozend na ieder woord, terwijl hij zich
half tot de tweede, over het dik register gebogen priester omkeerde:
- Madeleine... Victorine... Leonora... van de Walle.
Toen draaide hij zich met een snelle beweging weer naar voren; en,
fel-glinsterogend en glimlachend tot Liza:
- En hoe hiet 't ouwe, mijn zoetekind?
Met vuurrode wangen schrikte Liza achteruit.
- Ik, menier de paster!... ik!...
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- Hèt-e nog giene? glimlachte hij, met een glimlach die een dubbele rij kleine,
groenachtig-gele bijt-tandjes ontblootte. - Bah nien ik, meniere! 'k En ben ik nie
getreiwd! 'k 'n Kom ik azue moar ne kier...
- Ne kier kijken hoe dat 't goat, hè? viel hij haar vrijpostigglimlachend in de rede.
- Mee 't lief, hè? En zijn ogen fonkelden naar Felhoen. - Allo, tot 't noaste joare dan;
ze moen hier toch allemoale komen.
En luchtig vloog hij naar een nieuwe groep opdringende vrouwen met schreiende
kinderen.
- Weet ge hoe ze die p aster hier bieten? lachte Felhoen, toen ze weer uit de sacristie
waren. - De Steiten1.!... Hij durf percies al zeggen wat dat er deur zijne kop vliegt.
Liza kón er niet om lachen. Zij was geërgerd en voelde meer lust om te schreien.
Hoe kon een geestelijke zo tot haar spreken! Alles wat ze zag en hoorde leek haar
ruwe teleurstelling en ontheiliging, en de tere, reine, vreesachtige vroomheid waarmee
zij ter bedevaart gekomen was, voelde zij in haar binnenste verslappen en ontaarden,
als een mooie, maar geknakte bloem, die, van haar stengel afgerukt, op een vuile
mesthoop ligt te rotten.
Toen geraakten zij door geweldig dringen, eindelijk buiten, en volgden nu mee,
met de ononderbroken trage stoet, de beeweg om de kerk. Felhoen en Binus hadden,
als alle anderen, hun ronde zwarte hoedjes afgenomen en liepen met gevouwen
handen. Liza en Fitriene, de rozenkrans tussen de vingers, hielden diep het hoofd
gebogen, en prevelden gebeden. Daar buiten was de stemming vromer dan in de
kerk, en even bad Liza, diep in zichzelf gekeerd, uit ganser hart voor de genezing
van moeders konijntjes, en ook voor het vee van de boerin bij wie zij als dienstmeisje
woonde. Een lage witte muur omringde 't groene kerkhof waarin vele kruisen en
grafzerken stonden. Enkele waren van rossig verroestend ijzer, met half afgeschilferde
witte letters; andere leken splinternieuw, met vergulde ingebeitelde letters op grijze
arduinsteen. En de oude kerk zelf was grijs-grauw met hooggewelfde kleingeruite
kleurenramen, en mossig groen daar-

1.

Stoute (bijdehande).
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onder, om de grijze en witte, in de muur gevatte gedenkstenen. Zij stond daar als een
heel, héél oude en trouwe grootmoeder, omringd door scharen en nog scharen kleine
kinderen, hele geslachten die onder haar stille bescherming waren opgegroeid en
komen rusten. De slanke klokketoren rees er uit op als een naar de blauwe hemel
wijzende arm, en de lichtvlam van de wit-en-gele pauselijke vlag wapperde er als
een glimlach van onvergankelijke jeugd en vrolijkheid aan top. En zij allen die er
langzaam bidend onder liepen, voelden daar de plechtigheid en de macht van haar
bestaan, en 't nietige van al die kermisdrukte en het storend gejoel dat er omheen
was. Van op de hoogte van het kerkhof leek de lange, wemelende straat beneden als
een mierennest, en 't zware orgel van een draaimolen, ginds ergens in het dorp, als
een wanklinkend spotgeluid zonder betekenis.
- Goat-e nou 'n konijn offeren? vroeg fluisterend Felhoen aan Liza, toen zij om
de hoek van de kerk waren.
- Joa ik, murmelde zij stil.
- Hawèl 't es hier, zei Felhoen, naar een stenen hokje wijzend dat tegen de kerk
was aangebouwd, en waar voortdurend mensen in en uit gingen.
Hij tikte even op de schouder van Binus die met Fitriene vooruitliep, en met hun
vieren scheidden zij zich van de stoet bedevaarders af en drongen in het hokje.
Daar stond een kerkbediende naast een tafeltje met een zak geld erop, vlak bij drie
lage hokken, waarin duiven, kippen en konijnen zaten. Ieder van die hokken was
door. een planken beschot in tweeën verdeeld, en onophoudend was een tweede
bediende bezig met die beesten van het ene hok in 't andere te stoppen.
- Wa wilde offeren? vroeg de man aan 't tafeltje.
- 'n Konijn, e-woar? vroeg Felhoen zich tot Liza omkerend. - Joa, antwoordde 't
meisje bedeesd. Haar stem hokte. Dat was het groot en plechtig doel van heel haar
bedevaart. Meer nog dan kaarsen en gebeden moest dit offer moeders konijntjes van
de vreselijke kwaal genezen. Nu kwam voor haar het groot mysterie. Veel had ze
daarvan gehoord, maar zij wist niet hoe het gebeurde. Zij dacht aan iets heel
indrukwekkends, misschien wel het slachten van zo een arm dier in
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de kerk, op het hoogaltaar; en bleek, met trillende lippen, keek zij naar de man achter
het tafeltje, die haar nu vroeg: - Van hoevele mag het zijn?
- Van hoevele zijn ze? vroeg ze schuchter.
- Ne fran, ne fran en 'n koartsjen, en ne fran en half, noar gevolge de gruette, zei
de man.
Even aarzelde het meisje. Maar zij dacht: laat ik maar 't beste nemen voor moeders
konijntjes, en antwoordde:
- 'k Zal ien van ne fran en half offeren.
De man die naast de hokken stond, had even onbeweeglijk wachtend opgekeken.
Toen hij het antwoord van het meisje hoorde boog hij neer, opende een der hokken,
tilde er bij de oren een spartelend konijn uit op, en duwde het in 't hok daarnaast.
Bevend van emotie stond Liza te wachten.
- Hawèl, 't es ne fran en half, zei enigszins ongeduldig de man naast het tafeltje,
ziende dat andere bedevaarders opdrongen.
Liza haastte zich te betalen. - Moeten we 't zelve goan offeren? vroeg ze bedeesd.
- Wat?....
- 't Konijn.
De man proestte in een korte schaterlach uit. - Zij-je blend dan? riep hij, met een
gebaar naar de hokken. -Hèt-e dan nie gezien dat 't al geofferd es?
- Watte! riep Liza, met ronde ogen van verbazing de man naast de hokken
aanstarend.
- Joa, azue zie, van dees kot in dá kot, glimlachte kalm de man, de beweging aan
de hokken nog eens herhalend.
- En es da al?
- Da es al.
Meer bedevaarders kwamen binnen, en Liza, onthutst, met rode wangen als van
schaamte in een hoek gedrongen naast Felhoen en Binus en Fitriene, die om haar
onwetendheid grinnikten, bleef even roerloos staan, strak-starend naar een boerin,
die een paar kippen offerde. Zij meende dat ze voor de gek gehouden en bedrogen
was geweest; maar nu zag ze precies 't zelfde gebeuren met de twee schreeuwende
en spartelende kippen geofferd door de boerin, die tevreden glim-
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lachend betaalde en vertrok; en dan haastte ook Liza zich met de anderen weg,
geërgerd en verbouwereerd, met een gevoel of ze zich nu wel ergens had willen
verschuilen, om in stilte haar teleurstelling en droefheid uit te schreien.
Felhoen en Binus lachten haar vierkant uit.
- Wiste gij niet dat dat azue gebeurde? spotten zij.
- Bah nien ik, bekende Liza. - 'k Miende ik da we da konijn zoen mee krijgen om
in de kirke op te offeren.
- Watte! veur ne fran en half; 'n konijn dat er wel drije weird es! schimpte Felhoen.
't Was waar. Liza bedacht zich.
- Moar wat doen ze dan eigenlijk mee die biesten? vroeg zij half wrevelig.
- Wel, wéér opofferen. Stanvastig van 't ien kot in 't ander steken, totdat er gien
hoar op ulder vel mier 'n stoat, lachte Binus.
- En telkens veur ander meinschen?
- Natuurlijk.
- Zue dat die zelve konijnen, en kiekens, en duiven meschien wel dertig of viertig
kiers per dag opgeofferd worden?
- Dertig of viertig kiers!... Altemets wel dúzend kiers per dag! verzekerde Fitriene
met nadruk.
- Joa, joa, 't es doar mier mee te verdienen as mee bij den boer te goan wirken,
zulle! lachte Felhoen.
Liza sprak geen woord meer. Zij voelde zich boos en verbitterd. Zij geloofde niet
meer aan de deugd van zo'n bedevaart, en 't speet haar diep dat ze was meegekomen.
Zij had nu maar liefst terug willen keren en vroeg op misnoegde toon aan de anderen
wanneer zij dachten weg te gaan.
- Wiggoan!... En we zijn d'r nog moar! We goan ons iest wa amezeren, zulle! sprak
beslist Felhoen.
En hij stelde voor het kerkhof nu maar te verlaten en het dorp in te gaan.
Zij liepen nog even met de stroom biddende bedevaarders mee tot aan het einde
van de witte kerkhofmuur, en daar bleven zij even staan staren op een verrukkelijk
tafereel.
Vóór hun voeten, in de diepte, lag daar plotseling de Leie, in kalme kronkelingen
glinster-slingerend, door het groene land. Juist onder de kerk en het afdalend, met
frisse lindekens
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beplante kerkhof maakte zij een scherpe, brede bocht, en langs de oever lag daar 't
andere gedeelte van het dorpje, met al zijn witte en groene en blauwe en roze huisjes
als 't ware lachend zich weerspiegelend in het kalme, heldere water, terwijl wijd daar
overheen de rijk-vruchtbare streek zich uitstrekte tot in vaag-wegblauwende
nevelverten, met brede groene en gouden vlakten van weiland en koren, met grote
boerderijen omringd door bomengroepen als eilandjes in een zee, en nog meer kleine,
witte en groene en roze huisjes overal verspreid, en om en om in het verschiet de
spitse of ronde of stompe kerktorentjes van de omliggende dorpen. Een zachte frisheid
woei verkwikkend op uit de rivier, die hier en daar met haar grillige kronkelingen
in de rijpe rijkdom van 't gewas verlorenging en er dan verder weer uit opdook, als
't ware in brede en lange plassen, glinster-spiegelend tussen al dat goud en groen,
onder de wolkeloos-blauwe zonnehemel.
- O, da es hier schuene! riep Liza ietwat opgefleurd.
- En huege dat 't ligt, e-woar? sprak Binus.
Fitriene zei dat z'er van duizelde en vroeg om weg te gaan. Maar Felhoen, die hier
dikwijls geweest was en alles van het dorp en de streek afwist, hield hen daar nog
even op de hoogte staan om hen 't een en 't ander te wijzen en te vertellen.
Die ronde toren daar, hoog boven de verre bomen, was Brakel, waar men ging
dienen tegen 't koudvuur. Die andere, heel ver, zijds daarachter, was Amertinge, waar
men diende voor de ‘nagelgaten’. Die spitse, hier, veel dichter bij, was Bavel, waar
men ging dienen voor het Sint-Marcoen1.. En aan de andere kant toonde hij hun 't
wit-glinsterende kerkje van Sint-Apollonia, waar men diende voor de tandpijn, en
dat van St.-Maria-Akspoele, ginds ver in de bossen, tegen die blauwende
heuvelen-golving, waar men ging dienen voor het borstwater. Overal, ver en bij, wijd
over 't ganse oude Vlaan-derenland, waren er heiligen en bedevaarten, en het was
als een stille, onverzettelijke reuzenmacht, die 't ganse volk in angstige vroomheid
onderworpen hield. Zij stonden er even zwijgend, in benauwde roerloosheid naar te
staren, als gedrukt onder die onvatbare en toch alles omknellende macht.

1.

Kliergezwellen.
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Toen keek Felhoen weer in het water, en wijzend naar een in de stroom overeind
staand stokje, waar een klein, vuilrood vlaggetje aan wapperde:
- Weet-e wat dat dát es? vroeg hij.
Geen van allen kon het raden.
- De mast van 'n gruet woale-scheep dat doar verzonken ligt.
- Och Hiere toch! riepen verschrikt Liza en Fitriene.
- Dat 'n zoe-je nie peizen, hè, dat de Leie hier zue diep es! zei Felhoen. En hij trok
haar mee naar beneden, bij de oever van 't water, waar zij werkelijk zagen dat het
eindje stok de punt van een mast was.
- 't Es passeerde joare gebeurd, op de Toasten oavend van de bedevoart, vertelde
Felhoen. - De schipper, die zat was, hâ mee de beevoart gespot. Dezelve nacht verzonk
zijn scheep, vlak veur de kirke. 'n Straffe Gods! zei menier de paster... Nog even
stonden zij te kijken, met ernstige gezichten, en dan keerden zij links om en verdwenen
in de drukte van 't gedeelte dorp dat zij nog niet bezocht hadden.

III
En van dat ogenblik af werd het een heen en weer geslenter zonder eind, de ene straat
in en de andere uit, doelloos en zonder dat er nog iets nieuws te zien of te gebeuren
was, alleen maar uit gewoonte, omdat allen het zo deden, en dat men nu eenmaal,
uit aloude traditie, Sint-Cornelius-ten-Hove niet verliet aleer 't begon te duisteren.
Het was er trouwens volop kermis. De grote markt stond vol met vergulde en
spiegelende kramen, en zij gingen binnen in een wafelhuis, waar Felhoen trakteerde
met wafels. Daarna op een draaimolen, die, één en al glinstering van spiegels en
paillettes, door een afgeleefd struikelend bruin paardje rondgesjouwdwerd. Liza keek
met verbazing naar de geelgeverfde houten beesten, leeuwen en tijgers voorstellend,
waarop jongens en meisjes, en ook hier en daar oudere, halfdronken pretmakers en
slampampers rondzwierden. De geel-glimmende koppen met manen leken op
gedrochtelijke zonnen, grimmig-grijnzend scheef opkijken naar de echte glin-
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sterende zon hoog in de blauwe hemel.
- Ge moet nie schouw zijn, z'n zillen nie bijten, spotlachte Felhoen, haar griezelende
angstigheid bemerkend. En hij tilde haar met een ruk die haar rokken op deed waaien
boven op de rug van een grijnzende tijger.
Toen gingen zij in een klein tentje, bij een waarzegster, een oude feeks met ronde
bril en grijze haren, die de kaarten voor hen legde.
- Meisken, doar stoat ou veel geluk, moar uek veel strijd en droefheid te wachten,
begon zij profetisch, de felle blauwe ogen door haar ronde brilglazen strak op Liza
gevestigd.
Liza kreeg een kleur en trilde.
- Ne zwarte man, ge zij verliefd op ne zwarte man, orakelde de oude, haar vuile
beduimelde kaarten omleggend.
Alfons! dacht Liza instinctmatig, in vluchtige naïefheid even naar de zwarte haren
en de donkere ogen van Felhoen opkijkend.
- En hij ziet ou uek geiren en ge zil mee hem gelukkig zijn, moar... aarzelde zij
bedenkelijk, een hartevrouw omkerend, waar zij even met de vinger op bleef drukken
terwijl ze Liza vorsend aankeek,... - d'r komt 'n blonde vreiwe tusschen, en de die 'n
meugde nie vertreiwen. Ze zal trachten ou de zwarte man t' ontnemen en doar zilde
veel verdriet in hên... Moar,... z'n zal d'r nie in lukken! Verder zilde huel gelukkig
zijn in ouw leven. D'r stoat ou 'n gruet onverwacht irfdiel te wachten van iemand
woar da ge nie op 'n peist, en ge zilt treiwen en zeven kinders hên.
Felhoen, Binus en Fitriene schaterden, terwijl Liza een kleur als vuur kreeg.
- Moe 'k ouw geluk nie veurspellen? vroeg nu de vrouw aan Fitriene.
- Nie nie g', nie nie g'. Ik zal da effen aan wel ondervinden, schetterde Fitriene.
- Veurspel mij 't mijne, riep Binus opgewonden.
De vrouw schudde de kaarten en begon opnieuw:
- Ge zij verliefd op 'n blonde vreiwe, moar g'n keun van heur nie alles verkrijgen
wat da ge wel zoedt willen. 't 'n Es gien geld da ge van heur verlangt, noch hulp of
steun op gien maniere; 't es iets anders, en ze zal wel eindigen mee 't ou toe
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te stoan, as ge moar 'n blijft volherden.
- Haha! riep Binus met een triomfante blik op Fitriene.
- Dat 't gien woar 'n zal zijn! riep Fitriene tegen, net alsof ze duidelijk door de
woorden van de vrouw bedoeld was.
- 'k 'n Zie gien vijanden die ou da geluk keunen ontnemen, ging de waarzegster
voort, - moar iemand zal ou woarschuwen da ge moet veurzichtig zijn en da g' ouw
verstand moet gebruiken om te bekomen 't gien da ge verlangt.
- Dat 't gien woar 'n zal zijn! herhaalde Fitriene beslist en zelfvertrouwend.
Felhoen en Liza moesten lachen, maar Binus maakte zich kwaad.
- Zwijg, nondedzju ne kier! Loat heur ne kier vuertspreken! riep hij, met gretige
ogen van verlangen naar de omgekeerde kaarten kijkend.
- Ge goat uek rijke, stijf rijke worden, sprak plechtig de vrouw, een ruitentien
omleggend. - Moar ge zil wel moeten oppassen of ge goat ou geld were kwijt
geroaken. De blonde vreiwe zal ou fortuun helpen bewoaren, en uit dankboarheid
zilde mee heur treiwen, en drij kinders hên, ne jongen en twie meiskes.
Weer moesten nu Felhoen en Liza schateren, terwijl Binus wijde ogen van
goedgelovig verlangen en naïeve verbazing opzette, en Fitriene met een kleur
verklaarde, alsof zij nog eens duidelijk en rechtstreeks in de voorspelling bedoeld
was: - Joa joa moar, 'k 'n zal hem den boas nie loaten mee 't geld! Hij es veel te dwoas
en te goed, hij zoe 't amoal wiggeen! Toen slenterden zij verder in de benauwende
hitte en drukte van mensen en kermisgejoel tot om de hoek van de markt en aarzelden
daar even waar ze nu nóg zouden gaan kijken: naar lutteurs: twee kolossaal gespierde
kerels met zwarte haren en zwarte knevels, die daar in hun vleeskleurige truien op
een stellage vóór een tent stonden te schreeuwen, en met grote armzwaaien, onder
tromgeroffel en trompetgeschetter het volk naar binnen trachtten te drijven, of naar
een Kreuzeteit1., of naar de Kleurendans, of naar de Passie van onz' Hiere, of naar
een dik wijf.

1.

Kiekje (curiosité).
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- 'n Dik wijf!... we goan noar 'n dik wijf goan kijken, riep Felhoen.
Ook Binus was daar dadelijk mee ingenomen, maar de twee meisjes, vooral
Fitriene, stribbelden tegen.
- Es da nou 't zien weird, 'n dik wijf! Ge keunt da overal zien! riep zij misnoegd.
- Wa kan ou da schelen! G'n zijt toch nie zjaloes zeker! spotte Felhoen. - Kom, ik
trektere!...
En hij trok ze, ondanks hun tegenzin, mee naar een klein tentje, waarvan het hele
buitendoek van onder tot boven met het ruw-kleurenflonkerend afbeeldsel van een
kolossale vrouw beschilderd was.
- Entrez, mesdames, entrez, messieurs, on ne paie qu'en sortant, riep een vrouw
aan de ingang, ze zacht naar binnen duwend.
En in het klein linnen hokje, op een podium, schoof rinkelend op koperen ringen
een gordijntje open, en vóór hen stond te voeten uit de wondervrouw, in lichtroze
japon met witte kant, reusachtig groot, van middelbare leeftijd, met heel kleine,
zwarte, schitterende oogjes in een rood en rond gezicht, waarvan een reeks kwabbige
dubbele kinnen, als paarse vleestrappen, naar de kolossale, door het omgordelend
corset als in een bassin gevangen, laag-gedecolleteerde borst afdaalden.
- Mesdames et messieurs, begon de vrouw na een glimlachende buiging, met een
verbazend hoog en fijn stemmetje, - je me nomme Mariette Belpaire, j'ai trente-six
ans, je suis née à Barnères-de-Bigorre département des Hautes-Pyrénées en France.
Je pèse trois cent vingt six demi kilos, et les dimensions de ma personne, autour du
dos et de la poitrine, mesurent un mètre soixante dix-huit centimètres...
Stom en roerloos luisterend zonder te begrijpen, stonden Felhoen en Binus met
ondeugend-stralende ogen te staren. Binus' mond hing open van bewonderende
verbazing. Fitriene en Liza, gegeneerd, hielden zich wat naar achter, het hoofd
gebogen, met hoge kleur en schuinse, half geërgerde, half nieuwsgierige blikken op
de dikke vrouw.
- Les dimensions du mollet, mesdames et messieurs, voer deze kalm glimlachend
met haar schraal falset-stemmetje
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voort, - sont de cinquante huit centimètres. Celles de la jambe au dessus du genou,
de soixante six centimètres. Si ces dames et messieurs veulent ajouter une légère
gratification ils pourront se convaincre qu'il n'y a aucune tricherie... En meteen,
terwijl zij met de rechterhand een blikken schaaltje, dat in haar bereik stond, naar
hen uitstak, lichtte zij met de linkerhand de rand van haar japon even op, tot boven
de knie. - Hôôô!... kreet Binus in bewondering starend op het witgekouste,
prachtig-dikke been en 't kanten randje van de pantalon. Felhoen, onbeweeglijk,
blikte met glinsterende ogen. Fitriene en Liza drongen kleurend, als in schrik, nog
verder achteruit.
- Vous pouvez palper, mesdames et messieurs, glimlachte de vrouw, been en
schaaltje tegelijkertijd naar voren duwend. Felhoen ging in zijn zak, legde vijf cent
in 't schaaltje, en voelde.
- Nondedzju! kreet hij verrukt, even flink doorduwend.
- Oh la la, quelle poigne, l'ami! lachte de vrouw. - Et toi, mon petit? tot Binus.
Op zijn beurt legde Binus vijf cent in 't schaaltje en voelde.
- Hoa! hoa! riep hij met uitgezette ogen en wangen als vuur.
- Et vous, mesdames? riep de vrouw tot de bijna aan de uitgang weggedrongen
meisjes.
- Merci, merci, antwoordde Fitriene, met een driftig afwijzend gebaar.
- Nondedzju! voel ne kier, gie dwoazekonten die ge zijt! Dat 'n hè-je nog van ulder
leven nie gevoeld! riep Felhoen proestlachend.
- Miende da we zot zijn dan! antwoordde Fitriene verontwaardigd. - Ala toe, hoast
ulder, of we goan alliene wig! - Mesdames et messieurs, besloot de dikke vrouw haar
complimentjes, terwijl ze de twee stuivers uit het schaaltje nam en haar roze japon
weer neer liet vallen, - j' ai l'honneur de vous remercier pour votre aimable visite, et,
si vous êtes satisfaits de votre côté, je vous prie de me recommander à vos amis et
connaissances.
Zij maakte een deftige buiging, en in een gerinkel van koperen ringen schoof het
gordijntje weer dicht.
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Nadat Fitriene, onder gedempt gelach van Binus en Felhoen, die schuine zinspelingen
waagden, buiten op de markt haar ergernis nijdig genoeg gelucht had, drongen zij
verder in de kermisdrukte door. Een dichte menigte stond op elkaar geperst vóór een
grote tent waar een man, hees-schreeuwend, aan een rosbruine beer allerlei kunsten
deed maken. Het beest, aan een ketting vastgebonden, huppelde en danste met een
stok, overeind staand op zijn achterpoten, en keek af en toe naar zijn temmer met
vals-menselijke ogen, en opende op bevel zijn muil, die helemaal lei-blauw was van
binnen, met vervaarlijk grote en scherpe, gele tanden. Drie muzikanten schetterden
oorverscheurend-vals in koperen instrumenten, en bij de controle zat een jonge bleke
dame met ernstig gezicht, donker haar en donkere ogen, in bont gewikkeld vóór een
spiegel met schitterend-vergulde lijst, die haar beeld op de rug weerkaatste.
- Entrez, mesdames, entrez messieurs! Venez voir la belle représentation, venez
assister au terrible combat du dompteur contre ses fauves! hees-schreeuwde de man
met grote armzwaaien; en de menigte stroomde toe, even opgehouden bij de bleke
dame die de kaarten uitdeelde, en zich dan verspreidend in twee takken, twee donkere
gaten in, rechts en links, eerste en tweede rang.
Felhoen troonde de anderen mee: - Kom, da moeten w' uek nog zien!
- Och Hiere, 'k ben ik schouw, beefde Liza.
Maar zij werd door de achter haar opdringende menigte voortgestuwd, en 't ogenblik
daarna bevonden ze zich in een lange, smalle, smerige tent, waar, in kooien met
ijzeren staven, wilde beesten opgesloten zaten. Een sterke ammoniaklucht benauwde
de ganse, halfduistere ruimte, waar nu en dan een schor en diep gebrul in opdreunde.
Liza zag beesten die rusteloos, als 't ware op elastische poten heen en weer lopend,
miauwden en bliezen als katten, andere die lui-uitgestrekt lagen te slapen, nog andere
die onophoudelijk, in dezelfde eentonig-ritmische beweging, als de slinger van een
klok, met kop en bovenlijf heen en weer schommelden. Zij griezelde, zover mogelijk
tegen het linnen beschot achteruitgedrongen, ondanks de aanmoedigende woorden
van Felhoen en de an-
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deren, die met haar kinderachtige vrees de spot dreven. En 't enigste wat haar werkelijk
en geruststellend amuseerde, was een kleine zwarte aap in een klein kooitje, die af
en toe, bij het geschetter van de muziek, opsprong en danste, op alle vier zijn van
elkaar gesperde poten tegelijk, rug omhoog en kop omlaag, van rechts naar links,
van links naar rechts, alsof hij gek was.
Toen kwam de temmer binnen, en ook de muziek begon binnen in de tent te
schetteren. De man, in rok, met schitterende erekruisen op de borst, ging in de grote
middenkooi, en deed de beesten werken. Brullend onder de kletsende zweepslagen
en het hees geschreeuw, sprongen de dieren heen en weer, en op en neer, en door
elkaar, met een geweld en een gebulder, dat de hele tent ervan daverde. De wrede
muilen stonden verscheurend wijd open, de machtige poten sloegen klauwend uit,
de wilde manen rezen overeind. Liza had kunnen huilen van ontsteltenis en schrik,
maar Felhoen en Fitriene stonden hartelijk te lachen, en Liza zelf moest toch ook,
ondanks haar angst, even schateren, toen de temmer plotseling de bruine beer tussen
zijn armen nam, en rondom de grote kooi een polka met hem danste.
- Et maintenant, mesdames et messieurs, riep eensklaps de man met
emfatisch-plechtige stem: - vous allez, pour finir, assister au spectacle le plus
émotionnant de la représentation: un combat à mort entre le célèbre dompteur Bravade,
le lion de l'Atlas Saül, et le tigre du Bengale Néron.
Het volk lachte, en hij lachte tegen, als in geestig grappig
wederzijds-elkaar-begrijpen. En hij vond het de moeite waard om ook voor diegenen
onder de toeschouwers die geen Frans verstonden, zijn woorden duidelijk te maken,
en vertaalde, in het weinig Vlaams dat hij kon:
- Mesdames en mijnheers, wij gaan deze vertoning eindig met de meest schone
voorstelling die kan gebeur: de gevecht om dood tussen de beroemd dompteur
Bravade, de leeuw uit Atlas Saül, en de tijger uit Bengale Néron.
Luid applaus barstte los, en de muziek begon een bravourestuk te schetteren.
- Och Hiere, Fitriene, loat ons toch wiggoan, smeekte Liza een vuurrode kleur
krijgend van angst.
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- Bah nien ik, zij-je zot dan! schaterde Fitriene, die zich eindelijk amuseerde.
De beesten werden in hun hokken teruggedreven en de temmer verliet insgelijks
de grote kooi.
Bravade kwam in zijn plaats. Hij groette diep, een vrolijke glimlach op 't gezicht,
terwijl een oorverdovend handgeklap zijn verschijning bejegende. Liza stond op haar
benen te trillen. Bravade, in rok gelijk de eerste temmer, en ook getooid met vele
erekruisen, keerde zich om naar de achtergrond van de kooi, en deed zijn lange zweep
knallen. Een afschuwwekkend keelgebrul, als van een zwaar-metalen tromp, bulkte
los, een ijzeren hekje knarste, en met wijd open muil en overeind gerezen manen,
sprong Saül naar binnen. - A genoux! schreeuwde Bravade onder een krullende,
knallende zweepslag.
De leeuw knielde, briesend, met nog vervaarlijker, wijd open muil.
- Debout! gilde Bravade. En onder de, als een vuurwerk schietende en knallende
zweepslagen, rees Saül, steeds woester briesend, op zijn achterpoten overeind.
Bravade groette, en een donder van gelach en gejuich dreunde op. Toen keerde
hij zich zweepklappend naar de andere hoek van de kooi.
Een tweede hekje ratelde, een woest gebrul weergalmde, en met één reusachtige
sprong was nu ook Néron in de kooi.
- A genoux! riep Bravade zwepend.
De tijger kronkelde zich even half om, en blies met opgekrulde bovenlip, in 't
grijnzen van zijn vreselijke tanden, als een reusachtige, nijdige kat, zonder te
gehoorzamen.
- A genoux! à genoux! gilde Bravade, oorverdovend zweepklappend.
De tijger bukte zich even, als zou hij gehoorzamen: maar plotseling, met een
gebries dat heel de tent doordaverde, sprong hij veerkrachtig weer op, gooide Bravade
omver, en plofte brullend neer op de leeuw, als in een gevecht op leven en dood.
Stampend en schreeuwend van schrik, met uitgepuilde ogen en handen op haar
oren, was Liza luidkeels begonnen te huilen. Nog enkele andere toeschouwers gilden
en huilden
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mee, maar de overgrote menigte schudde en schaterde van 't lachen, terwijl leeuw
en man en tijger nu midden in de halfduistere kooi als één vechtende, briesende,
brullende worstelkluwen lagen te krioelen.
- Loat mij buiten! loat mij buiten! huilde Liza gillend als een krankzinnige. Maar
plotseling bleef zij pal en stom van verwilderde verbazing onder 't reusachtig
opgalmend gelach en gejuich van al de andere toeschouwers: leeuw en tijger stonden
roerloos op hun achterpoten naast de temmer in de kooi; en eensklaps gooiden zij
hun huiden af, en Liza zag dat het twee mannen waren, die men voor de grap in wilde
beesten had vermomd.
Toen moest zij ook, door haar tranen heen, uitbundig schaterlachen, en joelend
van de pret verlieten zij in de lachende, joelende, proestende opgewondenheid van
de menigte, de tent.
Buiten hielden zij even stil om te verademen en op hun verhaal te komen. Alle vier
nu, hijgend en zwetend van de pret en de benauwdheid daar binnen, waren zij in
dolle opgewonden stemming. Zij dachten evenmin nog aan de bedevaart als aan
vertrekken; zij hadden daar wel dagen lang willen blijven, om maar steeds meer
gekheid uit te halen. Gelukkig dat Fitriene nu ook spoedig weer de wijste was. Zij
stemde erin toe dat zij nog samen in een tentje hun portret zouden laten maken, maar
daarna wilde zij ook beslist weg, en zij verlieten de kermismarkt om verder in de
straten te gaan slenteren. Zij bezochten een paar herbergen, waar in duf-benauwde
zaaltjes, over een met drank en spuwsel bemorste vloer, op het schril-kermend gekras
van een harmonica gedanst werd; zij kregen weer honger en dorst, en gebruikten
opnieuw ‘schur’ en ‘wittink’ met lauw, troebel bier; en zij kochten ook gewijde
mastellen, die zij naar huis zouden meenemen om ergens boven op een schouwbord
naast een wijwatervat en een palmtakje te hangen, als vrijwaring tegen onheilen en
ampen, of ze misschien ook wel te gebruiken, gebrokkeld en eweekt in het eten van
mensen en beesten, als geneesmiddel tegen allerlei ziekten en kwalen.
Langzamerhand, in dichte drommen, met af en toe een wild
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door alles heen zwierende en brullende dronkaardsbende, begon de menigte, met het
invallen van de avond, Sint-Cornelius te verlaten. Wagens, karren, sjezen, diligenties
werden aangespannen en zaten volgepropt met mensen, die alvast een hele tijd vóór
het vertrek hun plaatsen ingenomen hadden; en marskramers, hardlopers, bedelaars
joelden en gilden en klaagden oorverscheurend onder elkaar met krijsende stemmen,
om nog tot op het einde van die laatste van de negen beevaartdagen enkele centen
te verdienen. Om de hoek van een straat, vlak voor 't vergulde piekenhek van een
rijk burgerhuis, waar welgedane buitendames en heren met rode, gezwollen gezichten
op banken van de avondkoelte zaten te genieten, hoorden Felhoen en Liza een huilend
geklaag opgaan alsof er een ongeluk gebeurd was. Zij drongen door de dichte
mensenschaar die om het hek stond, en woonden er een akelig tafereel bij.
- O meinschen!... hèt berm... her... tig... heid en mede... lijden... mee zeven oarme
el... len...dige, ongel... ukkige schepsels! klaagde op luid-huilende,
emfatisch-tremolerende toon, een man in wit-en-blauwgestreepte trui, met half
opgekankerde neus en bovenlip, waardoor, in doodshoofdgrijnslach, de witte tanden
akelig schitterden, - hèt mede... lijden mee nen oar... men, gebrekelijken man, en
mee 'n vreiwe zonder bienen, die vijf oarme, ongel... ukkige schep... sels van kinders
hee!...
En meteen, terwijl hij bedelend een vettig-vuile, verkleurdfluwelen blauwe pet
uitstak, wees hij naar een grauwe, in het zand gehurkte lompenhoop, tegen het lage
muurtje onder het vergulde hek. - Hèt mede... lijden, en berm... her... tig... heid! geeft
'n oalmoesse... en God zal 't ulder luenen!...
Liza richtte zich reikhalzend op haar tenen, en onder de vergulde pieken zag zij
de nare, vuile groep neergehurkt liggen: een jonge vrouw met beenderig mager, bruin
gelaat en grote zwarte ogen, een romp met hoofd en armen, de plooien van haar
bruine rok plat onder haar wegglijdend in het gele zand, en om haar heen een nest
van bruine jongen, als een teef met kleine hondjes. De beide laatstgeborenen, - een
tweeling - lagen aan haar schrale, half ontblote, bruine borst, en een van de twee, dat
sterker dan het ander leek, drong 't kleinste
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telkens weg, wroetend met de handjes als een mol over de slappe boezem.
- Pouah! Toe, Fons, geef ze wat en loat ons goan, rilde Liza, met afkeer zich
terugtrekkend.
Felhoen gaf twee centen en liet Fitriene en Liza door, die ook met walggezichten
keken en iets gaven.
Toen spraken zij van ook naar huis te gaan.
Felhoen trok Binus even opzij, en fluisterde hem haastig iets in 't oor. Binus, een
ogenblik verbouwereerd, met grote dwaze ogen, gaf een toestemmend hoofdgeknik.
En terstond was hij met Fitriene enkele passen vooruit, in de rumoerige drukte van
de bedevaarders die het dorp verlieten. Felhoen en Liza volgden.
De zon ging onder in vurige glans, over de groene en blonde velden. Een dichte
stofwolk steeg op vanuit de zandwegen, die de menigte lachend, schreeuwend,
zingend, als het ware in kudden volgde, en enkele huisjes hier en daar schenen in
die grijze stofwolk en die rode luchtweerkaatsing, door al hun aar het glanzend westen
gekeerde ruiten te branden. Even buiten 't dorp verspreidden de bedevaarders zich
in alle richtingen, lopend in kleine, afzonderlijke groepjes, en meestal twee en twee,
de vrijer en zijn lief, zoekend de eenzaamheid in 't schemeruur, na het in groep en
kudde sjouwen, heel de lange dag. En nauwelijks waren zij een eind gegaan, of Liza
merkte met verbazing om de hoek van een korenakker een boer in zijn werkplunje,
roerloos en als 't ware dreigend daar staand, met de steel van een in de grond gedrukte
hooivork, als een wapen tussen zijn handen.
Liza wenste hem in 't voorbijgaan ‘goenoavend’, doch kreeg niets dan een
minachtend-barse blik als groet terug.
- Wa betiekent datte? vroeg zij enigszins angstig.
Felhoen glimlachte, even met duim en wijsvinger zijn donker snorretje opstrijkend.
- Da es ienen van die boeren woar da Binus van den uchtijnk over sprak,
antwoordde hij. - Hij stoa te woaken bij zijn kueren, omdat er nie in 'n zoe geluepe
worden. Wacht moar, ge zilt er al mier goan zien.
Met een lichte kleur keek Liza om zich heen, en zag hier weer,
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evenals ze 's ochtends al gemerkt had, rechts en links in het halfduister vele
platgetreden akkers.
- O, sprak ze stil, en een soort schaamte bekroop haar, wijl ze weer dacht aan die
vreemde spotwoorden, die men hun 's ochtends had nageroepen. Haastiger liep zij
door, angstig in 't halfduister voor zich uit kijkend naar Binus en Fitriene, die al een
heel eind verder waren.
- Woarom luepen ze zulder zue gauwe? vroeg ze gejaagd.
- G'n zijt toch nie schouw zeker? lachte Felhoen.
Maar weer zag ze mannen dreigend op wacht staande, gewapend met vorken naast
hun half vertreden akkers, en haar angst en schaamte namen toe, en zij porde Felhoen
aan om Fitriene en Binus in te halen.
Zacht nam hij in de halve duisternis haar linkerhand.
- Ha moar, Lizatje, g'n moet gij nie schouw zijn, streelde hij. Even trilde haar hand,
maar zij trok ze niet terug. Een grote weekheid mengde zich in haar vage angst. Nog
zachter, haast onvoelbaar, legde hij nu ook zijn rechterhand om haar middel, en zo
liepen zij samen een hele poos door, sprakeloos, hijgend, met haastige stap.
- Moar woar zijn d' ander toch? vroeg zij eindelijk weer, gejaagd.
- Dóár, doar vlak veur ons, zie-je ze niet dan? Zie, ze kijken nog ne kier omme,
antwoordde hij geruststellend.
Liza wist niet zeker of het wel Fitriene en Binus waren die daar liepen, maar zij
geloofde 't toch, en vertraagde ietwat de stap, ze steeds in 't oog houdend. De zon
was nu helemaal onder: alleen in 't verre westen hing nog, onder zware, effengrijze
wolkenmassa, een lange, smalle, heldergele lichtstreep, laag aan de horizon. De
blonde korenvelden doezelden weg in vage, grauw-nevelige omtrekken, als 't ware
in elkaar gesmolten met de gele zandweg die er doorheen slingerde, en in het
donkerblauw uitspansel pinkelden de eerste zilveren sterren. Groot werd de stilte en
de eenzaamheid al om hen heen. De verre geluiden van het dorp smolten weg in dof
rumoer, waar nu en dan nog slechts een kreet, een korte zang, een fijn gefluit even
uit opschalde, en uit de zachte, stille velden steeg zoet-bedwelmend de lucht van
rijpende vruchten en slapende bloemen. Op verre boerderijen blaften hol de
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waakhonden.
Nauwer sloot hij haar in de duisternis tegen zich aan.
- Zij-je nie moe, Lizatje? streelde hij.
Zij was niet moe, maar had het warm, zei ze. En wat zij warm noemde was een
vreemd gevoel van toenemende weekheid, iets slaps en zachts in haar, iets teders,
iets gelukkigs, iets, - zij wist niet hoe het uit te drukken - of zij wel uren en nog uren
zo zou kunnen lopen, zacht door hem voortgeduwd in 't middel, met halfdichte ogen,
in een gewaarwording of ze zo heel, héél stilletjes, onder haar en zijn samengesmolten
beweging, in een heerlijk-zachte slaap wegwiegelde.
- Lizatje,... 'k zie ou geiren! O,... 't es toch al zue lang da 'k ou eiren zie! sprak hij
plotseling, haar vurig tegen zich aan drukend.
Zij duizelde onder zijn streling en zuchtte. Zij ook ‘zag hem geiren’, maar was het
wel om dáárover te horen dat ze naar Sint-Cornelius gekomen was? Zij dacht dadelijk
weer met verwijt aan moeders konijntjes, en vreesde dat ze kwaad deed, en de
vruchten van haar toch al teleurstellende bedevaart vernielde met hem verder door
te laten spreken.
- Nie nie, Fons, w'n meugen doar nou nie over spreken, we moete peizen da we
komen ‘dienen’ zijn.
- Mallekoar geiren zien 'n es toch gien zonde, fleemde hij. En eensklaps drukte
hij haar een hartstochtelijke zoen op de mond.
Zij worstelde zich los, hijgend.
- Nie, nie, Fons, g'n meug niet, 'k 'n wille niet! Fitriene en Binus zoen 't hueren.
Kom, loat ons bij ulder goan.
Zij waren op een met bomen beplante kruisweg gekomen en plotseling was het
vooruitlopend paar, dat Liza voor Fitriene met Binus aanzag, in de duisternis
verdwenen.
- Woar zijn ze toch? riep angstig het meisje. En zij wilde rechtdoorstappen.
Maar Felhoen hield haar tegen.
- Wa goa-je doen dan? da es de wig noar Sent-Maria-Akspoele. We moeten alhier.
En hij trok haar mee naar links, in de zandweg onder de hoge, donker-gekruinde,
zachtsuizende populieren.
- Moar woar zijn ze toch! Woar zijn ze toch! vroeg zij met
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toenemende angst. En zij riep luidkeels in de donkere nacht: - Fitriene!... Fitriene en
Binus!... woar zij-je gulder?
Geen antwoord kwam. Alleen het vaag en verwijderd rumoer van de alom
huiswaarts kerende bedevaarders en het hol geblaf van de waakhonden op de verre
hoeven, stoorde de stille, wijde duisternis.
- Zoe 'k ik mij meschien gemist hên? veinsde Felhoen, even naar het kruispunt
teruglopend. En op zijn beurt riep hij, maar niet heel luid:
- Binus!... Fitriene!... Zij-je gulder datte?
- Nee w'! riep een stem in de verte, over 't koren.
- Ha, nondedzju! kwam Felhoen verbaasd-doende bij Liza terug, - zoe-je wille
gelueven da 'k mij gemist hè! 't En zijn Binus en Fitriene niet die doar veur ons
luepen, 't zijn andere. Moar dat 'n doet er niet toe, 'k hè mee Binus afgesproken da
we noar mallekoar in De Graeve van Halfvasten zoen wachten, as 't moest lukken
da we mallekoar verloren.
- O! sidderde Liza, - hoe verre zijn we 'r nog wel van af?
- Nie verre, 'n klein halfuurken moar, verzekerde hij.
Strak en roerloos staarde zij hem aan, 't gelaat vaagbleek, met de donkere punten
van haar ogen, in de duisternis onder de bomen. Volkomen eenzaam was het oord,
en in de zwoele, stille avondwarmte, gonsde een muggezwerm om hun oren wijl zij
daar even stonden. Een bosuil liet zijn nachtgil horen, melancholisch-schril in 't hoog
gebladerte van de zware populierenkruinen, en zij schrikte als voor de stem van een
ongeluksbode. Toen kwam hij weer op haar af, en sprakeloos, met een zucht van
hartstocht, omsloot hij haar in zijn armen, haar lichaam dicht uit al zijn kracht tegen
het zijne aangeprangd, zijn mond op haar mond, zijn tanden voelend haar tanden, in
een lange wilde passiezoen, die haar hoofd weerloos achteroverdrukte.
- Och kom, kom, kom, loat ons goan, smeekte zij bevend. Hij trok zijn hoofd terug
en samen liepen zij enkele passen verder, hij haar steeds nauwer omarmd houdend
in de stille duisternis, onder de hoge bomen. Zij kon haast niet lopen zo sterk als hij
haar prangde. Soms tilde hij haar geheel en al van de grond op en struikelden zij
samen over de boomwortels, als dronken. En eindelijk liet hij haar niet meer los, en
zakten
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zij samen neer op 't zachte mos, onder de dromerig ruisende lovers...

IV
De volgende zomer maakte zij nog eens de bedevaart naar Sint-Cornelius mee. Maar
ditmaal was Felhoen er niet bij. Zij ging alleen de lange bedeweg met Binus en
Fitriene. Felhoen was in 't najaar, met nog drie andere jongelui van 't dorp, als
landverhuizer naar Amerika vertrokken.
En evenals het vorige jaar vond zij Sint-Cornelius volop in feest, in zon en stof,
en lawaaiige drukte. Maar nu keek zij naar dat alles niet meer om. Zij zag er ernstig
en bezorgd uit, ingevallen en verouderd, en armoedig gekleed, als leefde zij nu zonder
vreugde - in ellende.
Zij ging recht door de woeling heen met haar gezellen naar de sacristie in de kerk,
waar Fitriene nog eens een pasgeboren kind van haar gehuwde zuster tegen de ‘sessen’
kwam aangeven.
Toen gaf zij ook het hare aan...
- De naam? vroeg de geestelijke, dezelfde met zijn vrijpostig-glimlachend gelaat
en fel-glinsterende ogen, die zij daar 't jaar tevoren had gevonden, en die haar nu ook
scheen te herkennen.
- Marie Emerance van der Haeghen, antwoordde Liza, een kleur krijgend.
- Dochter van?...
Zij kleurde sterker.
- Van mij? fluisterde zij.
- En van?... glimlachte de priester onmeedogend, in een soort van spotlach die zijn
kleine, groenachtig-gele bijttanden ontblootte.
- En van Alfons Felhoen, die zijn kind niet heeft willen erkennen! riep zij plotseling
heftig en als 't ware uitdagend, met schitterende tranen in de ogen.
- Ss... tt, zachtjes, zachtjes, zachtjes, suste de geestelijke schielijk ernstig, met
bezorgde blikken om zich heen.
En met kalme stem liet hij opschrijven:
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- Onwettige dochter van Eliza van der Haeghen.
Liza betaalde en zij vertrokken.
Zij liepen even biddend met de stroom van bedevaarders mee, om de kerk heen,
en kwamen aan de Leie, voor 't heerlijk kalme vergezicht van zacht-kronkelend,
glinsterspiegelend water, tussen de wijde, vruchtbare oevers van blond-golvend koren
en lichtgroene weilanden omlijst met bomen.
Een man kwam op haar af, glimlachend, met aanmoedigendvleiende stem.
- Moet-e van de joare gien konijntjes offeren, mijn zoetekind?
Zij herkende de man die 't jaar tevoren in het aanbouwtje naast de kerk bij de
hoender- en konijnehokken stond.
- Nie, merci, sprak zij koel.
- Hee 't verlede joar nie g'holpen? vroeg hij flemend.
- Joa 't, antwoordde zij toonloos, - moeders konijntjes zijn van de ‘sessen’ genezen...
En triestig mijmerend wendde ze zich om en liep langzaam met de anderen mee...
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Paatros
I
Het rook er altijd koel en fris naar verse melk, naar karnemelk en boter, en in de
ruime, ietwat sombere woonkamer en keuken met haar kleingeruite raampjes en haar
lage, bruingerookte zolderbalken, glom het tin en koper en het aardewerk op de
rekken van de achterwand als de bescheiden, degelijke weelde van hun deftig,
ouderwets leven.
Zij waren een gezin van zessen: de oude vader, hoofd en eerbied van de familie,
en vijf kinderen: drie zonen en twee dochters, allen ongehuwd gebleven, en allen
reeds op rijpe leeftijd, behalve Paatros, die nog maar vooraan in de veertig was.
Zij waren de goedheid, de braafheid, de degelijkheid, de eerlijkheid en vlijt
verpersoonlijkt. Dat was zó, dat zij zelfs nooit een van de produkten van hun boerderij
naar de markt moesten gaan verkopen. De mensen uit de omtrek kwamen zelf alles
bij hen halen: melk, boter, karnemelk, aardappels, graan, omdat zij zeker wisten dat
de De Meesters nooit iemand bedrogen, en zij er voor een minimum van geld een
maximum van goede, degelijke waar ontvingen.
Het waren godvruchtige, godvrezende mensen in de echte schone zin van 't woord.
De bijna tachtigjarige De Meester was ‘Vader’ van de Derde Regel van 't genootschap
van de Heilige Franciscus Xaverius, waarvan de leden elke zondagnamiddag na de
vesper in de kerk vergaderden, en ook buiten de vergaderingen van dit vroom
genootschap, bleven zijn oude metgezellen hem met de naam van ‘vader’ bejegenen.
‘Dag voader’, klonk het eerbiedig, als zij hem ergens op het veld of langs de
dorpsstraat ontmoetten. En hij, die altijd vroom en ernstig was, en veel van schone
woorden hield, die hij in zo deftig mogelijke taal uitdrukte, maakte dan een zalvend
gebaar met de hand en antwoordde: ‘mijne vaderlijke zegen’.
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Vroeger, in zijn jeugd, had hij veel meegedaan aan toneelvertoningen van het
Retorica-gezelschap in zijn dorp. Toen was hij no zo diep-godvruchtig niet als later.
Eerst op rijpere leeftij, onder de invloed van mijnheer de pastoor, had hij ingezien
hoezeer hij daardoor de verkeerde weg insloeg, en zich vol ootmoed berouwd en
bekeerd. Maar van dat vroeger bij het dorpstoneel optreden, was hem iets plechtigs
en emfatisch bijgebleven, dat zich voornamelijk uitte in de declamatorische toon en
de keus van zijn woorden. Hij sprak doorgaans in deftige boekentaal, waarin slechts
hier en daar de wanklank van de gewestspraak tussen door glipte. En speciaal aan
de plechtig-zware, theatrale aa-klank gaf hij zulk een voorkeur, dat hij die
herhaaldelijk gebruikte, ook daar waar het niet te pas kwam. Zo klonk de naam van
zijn oudste zoon, die Remi heette, in zijn mond als ‘Raami’ en die van Petrus, zijn
jongste, als ‘Paatros’.
De kinderen waren allen in zijn vroom denken en voelen grootgebracht. Raami
had een nogal mooie stem en zong 's zondags in de hoogmis, op 't oksaal; Jozef, de
tweede zoon, was lid van 't gilde der Heilige Berechting en liep bij de grote kerkelijke
plechtigheden met een waskaars achter 't Heilig Sacrament, en Jozefine en Scholastica,
ofschoon reeds bij de vijftig, droegen nog het Lievevrouwebeeld in de processie,
beiden in hemelsblauw gekleed, met witte, kortgepijpte kraagjes, de ogen zedig
neergeslagen, de magere gezichten bruin-getaand onder de lange maagdelijke sluier,
die bijna tot aan hun voeten reikte. Alleen Paatros werd steeds ietwat achteraan
gehouden en bekleedde geen opvallende plaats bij al die vrome plechtigheden, maar
hij liep toch ook, met de paternoster in de hand en blootshoofds gebeden prevelend,
op de eerste rij van de volksschaar, die met de processie meeging, door de
dorpsveldwachter met getrokken sabel op eerbiedige afstand van het Heilig Sacrament
gehouden.
Thuis, bij iedere gelegenheid, 's ochtends bij het opstaan, 's avonds bij het
slapengaan, en telkens vóór en na de maaltijden, baden zij, vroegen zij Gods zegen
en genade op hun werk en leven. Heel dikwijls, tegen valavond, in een ogenblikje
vrije tijd, gingen Scholastica en Jozefine een paar waskaarsen aansteken bij het
Lievevrouwebeeldje in de kamer, en
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baden daar, op de harde rode tegels neergeknield, de armen wijd open, het hoofd in
vroom-smekende houding scheefgeheld. En iedere avond na de laatste maaltijd baden
zij allen samen een lange ‘rozenkrans’; de oude man met bibberende stem
vooropzeggend en de anderen zijn woorden herhalend, alweer God dankend voor
nogmaals een doorgeleefde dag, hij in zijn oude leunstoel naast het haardvuur, zij
allen op kleinere stoelen er omheen geschaard, hun beenderige bruine aangezichten
af en toe vreemd-levendig verlicht door het kort-opschietend geflakker van de kalme
rode vlam.

II
Eén schaduwvlek, één enkele, kwam soms over hun degelijk, godvruchtig leven: het
bijwijlen vreemd gedrag van Paatros. Het was een ander type dan zijn vader, dan
zijn broers en zusters; en ook een ander, vreemd-ondoorgrondelijk karakter. Zij allen
waren lang, en beenderig en mager; hij was gezet en kort, met gluiperige kleine
oogjes, met scheefzakkende linkerschouder en kromme dikke beentjes. Zij waren
flink en stevig in hun taaie magerheid; hij was wat zwak ondanks zijn sterker
voorkomen. Zij spraken onderling over hun arbeid, over hun akkers en hun beesten;
hij sprak heel zelden daarin mee. Zij hielden hem voor ietwat achterlijk in het gezin,
en zijn deel van de gezamenlijke arbeid had ook door een kind kunnen verricht
worden. Hij was de koewachter van de boerderij. Ganse dagen liep hij langzaam
slenterend met zijn grote kalme beesten langs de grasranden van de elzekanten en
de sloten, en had alleen te zorgen dat zij deugdelijk zouden grazen. Hij zag de zon
opgaan over de wijde schone velden, beglinsterend de paarlendauw van 't natte gras;
hij zag ze schel-verblindend laaien in de ijle middaghemel; hij zag ze rood naar 't
westen neigen, brandend in de luchtpaleizen van de wolken, zonder ooit iets anders
uit te voeren dan dat aldoor-traag-eentonig meegaan met de onverpoosd-grazende
koeien. Waaraan mocht hij wel denken in die eindeloos-eentonig lange uren van de
lange zomerdag? Hij was alleen, steeds heel alleen, zonder aansluiting met wie ook.
Al de
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andere koewachters waren jonge bengels, die luide klapten met hun lange tsjakken1.,
die 't wijde zonneveld deden weergalmen van hun zingend Alahoe!, die kikkers
vilden en ze braadden in de hete as van sprokkelvuurtjes; maar hij deelde in geen
van die vermaken mee, hij drentelde steeds heel alleen tussen zijn grote beesten,
niemand wist waaraan denkend, niemand wist waar zich mee bezighoudend.
De ganse lange week volbracht hij aldus trouw zijn doodvervelend werk, zonder
tien woorden met een medemens te wisselen, zonder ooit thuis over zijn taak te
mopperen. Maar de zondag hield hij voor zich over, wilde hij volkomen vrij zijn.
Dan kleedde hij zich reeds in de vroege ochtend netjes aan, ging naar de hoogmis,
en bezocht daarna enkele herbergen. Hij dronk er weinig, praatte nog minder, zat
daar meest alleen in een hoek, vaag luisterend naar de verwarde gesprekken, als
vreemd en bij 't gezelschap niet behorend. Hij rookte niet, speelde niet, maakte geen
grapjes met de herbergmeisjes; hij zat daar zo maar wat, zonder doel noch reden, het
uur van 't ‘noenmaal’ af te wachten. Klokslag twaalf was hij dan ook trouw weer
thuis, en gebruikte er zijn maaltijd met de anderen. En wijl zij allen van de zondagsrust
genoten om op hun bed een uurtje te gaan ‘noenstonden’, sloop hij stil langs achter
weg in de richting van 't naburig spoorwegstation.
De buren kenden die gewoonte en kwamen grinnikend op de drempel van hun
huisje of bij het hek van hun boomgaard staan.
- Kijk, kijk, spotten zij, - Peetse Meesters trekt er nog ne kier op uit!
Vooral de vrouwen hadden pret om hem en keken hem met glinsterende ogen na.
- 't Zal nog ne kier wél zijn! gekscheerden zij. En enkelen riepen hem 't een of 't
ander na, om hem op te houden, en, zo mogelijk, de trein te doen missen. Maar nooit
liet Paatros er zich aan vangen. Hij antwoordde steeds beleefd en banaal, met enkele
lijzige woorden, en weg was hij, langs de

1.

Zwepen.
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boompjes van 't kanaal, recht naar het kleine station, waar hij de namiddagtrein voor
Gent nam.
Niemand wist eigenlijk wat hij daar zo elke zondagnamiddag ging uitvoeren, maar
af en toe werden in de buurt akelige verhalen gefluisterd. Zonder dat ooit iets bepaald
lelijks aan de dag kwam, wierpen die geheimzinnige wekelijkse tochten van Paatros
een soort van smet op de anders zo onbesproken degelijkheid der De Meesters. Meer
dan eens hadden nieuwsgierigen hem ter stad gevolgd, maar onmogelijk zijn spoor
kunnen bijhouden. Hij glipte telkens weg door de drukte van kleine straatjes, als een
paling door de vingers.
Voor zijn eigen familie, voor zijn vader, en broeders, en zusters, waren die
wekelijkse tochten, waar zij, evenmin als de buren, het echte van afwisten, een ware
ergernis en foltering.
- Paatros! Paatros! wat gaat gij toch alzo iedere zondagachternoen naar Gent doen?
vroeg emfatisch en bevend de oude De Meester, toen hij, met valavond, zijn jongste
zoon van die vreemde, onheilspellende uitstapjes terug zag komen.
- Ha 'k goa ik mij doar 'n beetsen amezeren, voader, antwoordde Paatros gegeneerd,
met schuinse blik en schijnheilig kwijn-slepende stem.
- U amezeren! u amezeren! herhaalde de oude De Meester, wantrouwig zijn zoon
van het hoofd tot de voeten opnemend; - maar peisde gij dan niet, Paatros, dat er
amuzementen zijn die de meins in staat van doodzonde kunnen brengen?
- Ha 'k 'n doe ik toch niemand gien kwoad, teemde Paatros.
- Gij doet uw eigen kwaad! gij doet uwe ziele kwaad! gij doet uwe reputatie kwaad
en de onze meteenen! orakelde streng de oude De Meester. - Waarom blijft gij hier's
zondags bij ons niet, gelijk uwe broeders en uwe zusters?
Maar dáárover was Paatros niet te spreken! Zelfs mijnheer de onderpastoor, door
de oude vader tot dit doeleinde ontboden, had er hem niet kunnen toe bewegen. Hij
wilde de ganse weekwerken, maar 's zondags ook vrij zijn om te doen wat hij
verlangde, antwoordde hij telkens, zonder heftigheid, maar vastberaden. En elke
zondagavond was er daardoor ontstemming en droefheid in het degelijk, ouderwets
gezin.
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Raami en Jozef wierpen boze blikken op hun broeder, en Jozefine en Scholastica
sloegen een kruis toen zij hem van zijn onbekende, akelige tochten terug zagen
komen. 't Was als de vloek van een komende ramp, die hen allen bedreigde, en
talrijker werden de waskaarsen voor de heilige beeldjes aangestoken, en vromer
baden zij allen voor de bekering van Paatros, de enige smet en zonde van hun soliede,
tot nog toe door God gezegend huis.

III
Op een zondagavond van einde november kwam Paatros niet als naar gewoonte met
de laatste trein terug. Het werd negen uur, halftien, tien uur, elf uur, en nog geen
Paatros. Raami en Jozef waren alvast woedend naar hun bed gegaan, maar vader en
de beide dochters bleven angstig waken, rillend naast het kwijnend haardvuur van
de brede schoorsteen, waar de stormwind nu en dan in loeide en klaagde.
- Och Heer! och Heer, dat zijn dingen! Och Heer! och Here, dat zijn dingen!
herhaalde onophoudelijk de oude man. Hij had de rand van zijn dikke bontmuts tot
over zijn oren getrokken, en zijn star-verschrikte ogen blikten telkens opzij naar de
zinken uurplaat van de ouderwetse klok, terwijl zijn magere, knokkelige handen met
aapachtige bewegingen krab-trilden op het grauwe linnen schort, dat hij altijd, binnen
en buiten, winter en zomer, uit aloude gewoonte droeg.
- Voader, goa gij noar ou bedde, we zille wulder blijve wachten totdat hij komt,
drongen Jozefine en Scholastica voor de zoveelste maal aan. Maar angstiger begon
de oude dan te beven en te krabben, terwijl hij telkens weer antwoordde:
- Neen, neen,... neen, neen,... slapen zal ik niet meer doen, zolang of ik niet weet
waar mijne Paatros is.
Twaalf uur, één uur, twee uur, en nog maar steeds geen Paatros. Hol brulde en
woedde de stormwind in de pikdonkere novembernacht, soms schuddend het gehele
huis, soms als met mensenhanden tegen de gesloten luiken aantokkelend. Dan vlogen
Jozefine en Scholastica naar de deur, menend dat het eindelijk Paatros was, en
sidderend, met doffe

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 4

1029
hikstemmen, vroegen zij door het sleutelgat:
- Zij-je gij doar, Petrus?
Maar alleen de wind antwoordde met lang-klagend geloei, en wanhopig kwamen
zij weer huiverend naast het smeulend haardvuur zitten, waar de oude vader eindelijk
in slaap gevallen was.
Om halfdrie ging de deur van de zoldertrap open, en half aangekleed kwam Raami
in de keuken.
- Es den deugniet nóg nie thuis? vroeg hij met grote ogen van verontwaardigde
verbazing.
- Nien hij, nóg niet, fluisterden de zusters. En zij wezen met stil gebaar naar de
oude De Meester, die nog steeds in zijn leunstoel zat te slapen, het beenderig, op de
borst gezonken hoofd bijna onzichtbaar onder de grote bontmuts, de rimpelige
sidder-handen af en toe nog machinaal en zenuwachtig-trillend op het grauwe linnen
knie-schort.
- Ha! die luelijke sloeber! bromde Raami.
Scholastica begon in stilte te wenen.
- Hij zal verongelukt of vermuerd zijn! snikte zij.
- Had hij veel geld mee? vroeg Raami.
- We 'n wete wulder da nie, e-woar? zuchtte Jozefine.
Hun gesprek, hoe zacht gefluisterd ook, maakte de oude De Meester toch wakker.
Zwaar zuchtend trok hij zijn doffe ogen half open, en richtte met inspanning zijn
moede hoofd een weinig op.
- Is Paatros thuis? was zijn eerste angstig-bevende vraag.
- Nien hij, voader, nog niet, antwoordde Jozefine diep neerslachtig.
- Och! och... och! och!... dat zijn toch dingen! kreunde de oude man. En plotseling
gans wakker:
- Hoe laat is 't al! vroeg hij, met inspanning naar de klok omkijkend. En schuddend
begonnen zijn handen op het schort te krabben.
- Twintig menuten veur den drijen, voader, antwoordde Raami.
- Twintig menuten veur den drijen! twintig menuten veur den drijen, en nóg niet
thuis! Och! och... och! och! snikte de oude.
Weer ging de deur van de zoldertrap open en Jozef kwam nu
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ook te voorschijn.
- Es hij nóg nie thuis? vroeg hij op zijn beurt, verschrikt en verontwaardigd.
- Nien hij, nóg niet! weende Scholastica.
De oude man begon ook plotseling te schreien, schor-hikkend zonder tranen, met
gefolterde gezichtstrekkingen.
- Ik en zal mijne Paatros in levende wezen noeit meer zien! kreunde hij.
Jozefine kwam uit de kamer naast de keuken met een heilig beeldje en twee
brandende waskaarsen, en plaatste die midden op de lage groene tafel waar zij overdag
hun maaltijden gebruikten.
- We moeten ne ruezekrans lezen veur den Heiligen Antonius, patruen van het
verloren goed, sprak zij vroom.
Zij zakten op hun knieën vóór het tafeltje en baden daar hardop, met smekend
saamgevouwen handen. Het kleine beeldje, in zijn bruingeverfde pij, scheen zacht
en glimlachend naar hen te staren, met zijn fijne zwarte oogjes in het popperig
gezichtje. De oude vader nam zijn zware pet af en bad mee, met bibberende mond
en tril-schuddend gevouwen handen:
O Heilige Antonius ontferm u onzer.
Geef ons de verloren zoon terug...

Toen het gebed geëindigd was maakten zij allen, met diep gebogen hoofd, het teken
des kruises, en Jozefine ging het beeldje op de eetkast plaatsen, tussen de twee kaarsen
die er bleven branden.
De oude vader nam het woord:
- Raami, gij moet met den eersten trein naar Gent gaan informeren, binst dat wij
van onzen kant hier op het dorp naar Paatros zoeken.
De oudste zoon was dadelijk klaar om dat te doen en ging zich alvast aankleden.
Jozefine hing de waterketel boven 't opgepookte haardvuur en Scholastica begon
koffie te malen. Buiten was de wind ietwat gestild, met aftrekkend gebulder in de
holle verten, als vluchtend, verwoed en dreigend nog, voor 't komen van de dag.
Jozef ging naar de koestal; Scholastica
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schikte koffiekommen op de tafel en sneed een dikke stapel tarweboterhammen. Zij
ging stil en zwijgend voort, elk in zijn eigen zware angst en in zijn smart
teruggetrokken. De oude vader zat met trillend-saamgevouwen handen onverpoosd
te bidden...

IV
Het gaf een geweldige opschudding in de buurt toen men vernam dat Paatros 's nachts
niet thuisgekomen was. Dat was nog nooit gebeurd, en iedereen vroeg waar en
wanneer men hem voor 't laatst gezien had.
Men had hem voor 't laatst gezien evenals elke zondag tussen halftwee en twee,
als naar gewoonte lopend langs 't kanaal in de richting van het station. Verstuijf, de
vellenploter, die achter Meesters boerderijtje woonde, had hem door 't achterhek zien
buitenglippen, en zelfs van op de drempel naar hem toe geroepen:
- Ha, dag Petrus! Goe weer, hé! Goa j'r nog ne kier op uit? Waarop Petrus heel
gewoon geantwoord had:
- Joa ik,... 'k goa ne kier 'n beetse wandelen, mee 't schuen were.
- Joa moar, 't zoe nog keune regenen, weet ge 't! Ge zil meschien wel ievers moete
schuilen! had de gekscherende vellenploter hem nog nageroepen; waarop Paatros,
die reeds aan 't kanaal was, geen antwoord meer gegeven had, zich houdend of hij
het niet hoorde. Verder had men hem, als naar gewoonte, langs 't kanaal zijn weg
zien volgen, had men hem ook gezien in 't kleine station en op de trein, zelfs even
in de stad nog, waar men trouwens ook al dadelijk, zoals immer, zijn spoor was kwijt
geraakt. Of hij ook met de laatste trein teruggekomen was wist niemand te vertellen.
Niemand had hem herkend, noch in het grote station te Gent, noch in de kleine halte
van het dorp, waar het, als elke zondag, druk en woelig was van mensen.
Ellendig en gejaagd, het hoofd gebukt, de handen krabbend op het grauwe schort,
liep de oude De Meester heen en weer, nu eens langs het kanaal, in welks donker
vuile water zijn
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verschrikte ogen peilend staarden, dan weer in 't veld langs elzekanten en langs sloten,
elk ogenblik stilhoudend om zoekend in het ronde om zich heen te kijken, niet wetend
wat gedaan om de tijd te doden in de angstige verwachting naar Raami's terugkomst.
De buren schoolden om hem samen, slenterden met hem mee, ondervroegen hem
nieuwsgierig. En enkelen poogden hem te troosten, half ondeugend, half meewarig,
zeggend dat Paatros wel terug zou komen, dat hij immers aan Verstuijf gezegd had
dat hij zich wat ging amezeren, en zich wellicht wat lang en veel geamuseerd had,
en daardoor vertraging had geleden in zijn thuiskomst. Maar de grijsaard, onvatbaar
voor de spot als ontroostbaar door het medelijden, antwoordde telkens in zijn vaste
overtuiging van 't rampzalig noodlot: - Neen neen,... neen neen,... ik en zal mijne
Paatros in levende wezen nooit meer zien!
Toen het weer avond werd, en Paatros nóg niet thuis was, verergerde de
opschudding in 't dorpje. De veldwachter, omringd door een heel troepje helpers en
kijkers, liep beneden langs de waterkant van het kanaal, peilend en polsend met haken
in de diepte, en ook mijnheer Provoost, de onderpastoor, kwam, door de pastoor
gezonden, inlichtingen over het gebeurde nemen.
Erger nog greep de tragische toestand de grijsaard aan, toen hij de man met het
geestelijk kleed tot zich zag naderen.
- Och! och! meneer den onderpaster, dat zijn toch dingen! snikte hij met tranen
die zich niet konden ontlasten in de star-verschrikte ogen: - ik en zal mijne Paatros
in levende wezen nooit meer zien!
De geestelijke trok hem mee met zachte, zalvende gebaren en poogde hem moed
in te boezemen; maar nauwelijks had hij enkele woorden uitgesproken of achter hun
rug weergalmde een dringende kreet: ‘Boas De Meester! boas De Meester, Remi es
doar were!’ en sidderend van emotie keerde de oude man zich om.
Hij zag zijn oudste zoon van verre langs het water komen, omringd door een drukke
menigte, die hem nieuwsgierig scheen te ondervragen, maar eer hij nog gesproken
had merkte de grijsaard al aan Raami's neerslachtige blik en
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houding, dat hij geen goede tijding meebracht.
- Hawèl, Raami, wat voor een nieuws, jongen? vroeg hij werktuiglijk en moedeloos,
zeker van het antwoord:
- Niets voader, niets, antwoordde dof Remi, met een ontmoedigd gebaar van de
open handen.
- Ach! ach!... ach! ach!... stotterde de oude verslagen. En zenuwachtig tril-krabden
zijn handen over 't grauwe schort.
- Hèt 'r zelfs nie van g'huerd! vroeg de onderpastoor met verbazing.
- Niets, menier den onderpaster; doar 'n es ginder giene meins die hem g'huerd of
gezien hee, antwoordde Remi eerbiedig-beleefd.
- Mijne Paatros is vermoord! mijne Paatros is vermoord! snikte de oude.
- Had hij veel geld bij hem? vroeg nog de geestelijke.
- Och Hiere w'n wete wij da niet, menier den onderpaster, zuchtte Remi.
- Mijne Paatros is vermoord! Ik en zal mijne Paatros in levende wezen nooit meer
zien! herhaalde machinaal de oude, als gebroken heenstruikelend.

V
En weer een dag van angst en foltering, en nóg geen Paatros! 't Was meer dan
tweemaal vierentwintig uur geleden, nu, dat hij uit het ouderlijk huis vertrokken was,
en niemand hoopte meer hem nog terug te zien. De kaarsen brandden dag en nacht
vóór het beeldje van de Heilige Antonius en ook voor dat van Onze-Lieve-Vrouw;
zij zaten uren en uren neergeknield in vroom gebed met open armen, en smeekten
God en al zijn Heiligen dat zij hun verdwaalde zoon en broeder mochten terugvinden,
maar zij geloofden zelf aan de kracht van hun gebet niet meer. God beproefde hen,
God strafte hen in Paatros, de enige vlek en schande van hun godvrezend, godvruchtig
gezin.
Zij wisten nu dat hij veel geld had meegenomen op zijn akelig zondagstochtje. Zij
hadden 't gevraagd aan de postmeester, die zijn spaarboekje in bewaring hield, en
hun verteld had, dat
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Paatros hem 's zaterdagsavonds honderd frank was komen vragen. Honderd frank!
Wat mocht hij met die grote som wel hebben willen uitvoeren! Daar zat onraad en
boosheid achter, zij waren allen overtuigd, dat men hem ergens in een hinderlaag
gelokt had, dat men hem ergens vermoord had, om hem zijn geld te ontnemen. Zij
zochten zelfs naar hem niet meer, zó zeker waren zij dat hij niet meer bestond; en
met de invallende avond van de derde dag waren zij met mijnheer Provoost aan 't
beraadslagen, hoeveel missen zij voor zijn zielezaligheid in de dorpskerk zouden
laten zingen, toen plotseling een schuwe, donkere schaduw buiten voorbij de
kleingeruite raampjes zweefde, en 't ogenblik daarna een weifelende voetstap van
achter 't houten schut in de keuken kwam.
- Och Heer! onze Paatros! gilde de oude man.
Zij sprongen allen op, als door een slag getroffen, en staarden stomverbaasd op
Paatros, die schuw en aarzelend, met scheef-trekkende linkerschouder, binnen kwam
geslopen.
- Ha, da zijn dijngen, e-woar! hoorden zij hem, als in een droom van
onwerkelijkheid, met zijn lamme, kwijnachtige stem zeggen.
Schuddend en bevend, met wild over zijn schort krabbende handen, was de oude,
lange, magere De Meester in de schemering uit zijn leunstoel opgestaan.
- Paatros!... Paatros!... riep hij tragisch met hikkend-enslikkende stem. - Paatros,
jongen, van waar is de komste? - Ha van Gent, voader, teemde Paatros, met een
valsgluipende blik van schaamte, als een afgeranselde hond langzaam naar voren
dringend.
- Van Gent!... van Gent!... Haaaaaaaa van Gent! herhaalde sidderend-plechtig de
oude.
En plotseling, week en overweldigend van emotie:
- Paatros, ik weet zeker dat ge gezondigd hebt! snikte hij. - Gaat met mijnheer
Provoost in de kamer en spreekt uwe biecht!
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VI
In het schemerduister van de ruime, kille kamer, het bed onder een wit gordijn tegen
de linkermuur, het grote kruisbeeld tragisch-zwart tegen de witgekalkte achterwand,
stond Paatros als een schuldige, met de pet tussen zijn duimen en het hoofd gebogen
vóór zijn geestelijke rechter en meester, die trots achterovergeheld, minachtend, met
verbolgen, stuurse blik vanuit de hoogte op hem neerzag. De laatste koperdoffe gloed
van het uitstervend daglicht glom zijdelings en vaal door een van de kleingeruite,
groenachtige raampjes op mijnheer Provoosts flets-opgezwollen aangezicht, en deed
zijn zwarte rok met ontelbare kleine knoopjes over de bolle buik vetachtig glimmen.
In zijn beide, op elkaar gesloten handen hield hij zijn brevier, waarvan de brede,
vergulde snee, schitterend als het lemmer van een degen, naar Paatros uitstraalde.
- Zet ou doar, beval hij bruusk, Paatros een stoel aanwijzend, of hij daar in zijn
eigen huis was. En zelf nam hij plaats op een tweede stoel, dicht bij het raampje,
naast een tafeltje waarop hij zijn brevier neerlegde.
- Eerweirdigen biechtvoader,... begon Paatros gedwee, - ik beschuldig mij...
Maar met een ongeduldig gebaar van de hand viel hem de geestelijke in de rede
en legde hem 't stilzwijgen op. Hij bad, de ogen dicht, de lippen prevelend, de handen
saamgevouwen, het hoofd achterovergeheld, in ootmoedvolle houding, als werd hij
geïnspireerd van hoger. Wellicht vroeg hij aan God de gratie om Paatros' berouwvolle
biecht te horen en hem weer op de goede weg te helpen. Dat duurde zo enkele minuten
in de diepste stilte. Dan maakte hij langzaam het teken des kruises, opende weer zijn
ogen, waarvan de blik zich hard en strak op Paatros vestigde; en plotseling, als 't
ware een ander mens geworden, op ruwe toon, in boze woorden:
- Hááa!... g'hèt doar were wa uitgesteken hè?
- Joa ik, menier den onderpaster, teemde Paatros met blakend gezicht en
neergeslagen ogen, - 'k zoe mijn eigen keune sloan veur mijn dwoazigheid.
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- Ou voader, ou broers, ou zusters,... de dieë moesten ou sloan, ou afranselen!
onweirdige zeune woar da ge zit! riep heftig mijnheer Provoost.
Paatros, op voorhand aan alle mogelijke hoon onderworpen, bukte sprakeloos het
hoofd.
- Woar hèt-e die drij doage nou gezeten? vroeg de geestelijke kort en streng.
- Ha, in de stroatses, menier den onderpaster, teemde Paatros.
- In de stroatses!... In wa veur 'n stroatses?
Paatros kreeg het eensklaps zó hevig benauwd, dat hij niet dadelijk kon antwoorden.
- In wá veur 'n stroatses da ge gezeten hèt, vroag ik ou? drong de geestelijke ruw
aan.
- Ha,... bij 't vreiwevolk, menier de paster, bekende eindelijk Paatros, ineenkrimpend
van vernedering en schaamte.
- Haha! bij 't vreiwevolk! Alwere bij 't vrrreiwevolk! Zij je nie beschoamd? raasde
verachtend, met fonkelende blik, de onderpastoor, onbewust de toon van de oude De
Meester nabootsend.
Maar Paatros, in plaats van te antwoorden, kroop nog dieper in elkaar van schrik
onder de uitval van beledigende toorn; en mijnheer Provoost, die wilde weten, besefte
dat hij zich te ver had laten gaan. Hij dwong zichzelf tot kalmte, en, op een minder
heftige toon, maar met nog van minachting opgekrulde bovenlip:
- En in wa veur 'n kotten zit-e doar, bij da vreiwevolk? Zijn da hirbirgen?
- Ha,... hirbirgen en gien hirbirgen, menier den onderpaster. Ge keunt er gij toch
drank krijgen uek.
- En 't es er zeker vuil, smeirig, in die kotten?
Een korte vlam van nog hartstochtelijk zich-heugen schoot even onbedwingbaar
uit Paatros' schichtig-gluipend oog.
- Bah ten doet1., menier den onderpaster, 't 'n es het doar nie vuil, 't es er zelfs huel
schuene.
- Woarvan schuene? vroeg de geestelijke gewild-bars.

1.

In 't geheel niet.
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- O, ha amoal schuene spiegels en rueë pannen1. stoelen en banken; 't es er zue schuen
as op 't kastiel, antwoordde Paatros bedeesd.
- Pouah! schimpte minachtend, met een gezicht van walging, mijnheer Provoost.
Maar hij drong verder aan, hij wilde alles weten.
- En da vreiwevolk, die wijven, hoevele zijn d'r doar? en hoe zijn ze geklied? Of
zijn ze meschien nie geklied? Op die te veelvuldige vragen bleef Paatros weer even
't antwoord schuldig.
- Hawèl!... hoevele zijn d'r? herbegon de geestelijke ongeduldig zijn vraag.
- Ha, doar woar da'k ik geweest hè woaren d'r het zesse, menier den onderpaster,
‘lamijnde’ Paatros.
- En hoe woaren ze geklied?
- Ha,... ze'n hân zij al nie veel an.
- Wá hân z' an?
- Ha,... kurte rokskes, e-woar?
- Woar da ge zeker deure ziet? bromde de onderpastoor.
- Ha,... 't goed 'n es toch nie stijf dikke.
Er was een korte stilte. Het vale schemerlicht, dat schuins door de groenachtige
ruitjes glom, verlichtte nog alleen mijnheer Provoosts flets-opgezwollen linkerwang
en deed zijn star-en-boos, op Paatros' aangezicht gevestigd oog vreemd schitteren.
Hij wilde weten. - En ulder oarems, en ulder bust2., die zijn zeker bluet? gromde hij.
- Ha,... 't 'n scheelt het toch nie vele, antwoordde Paatros met een bedeesde
oogopslag van verwondering, dat mijnheer Provoost dat alles zo goed wist.
De geestelijke trok zijn hoofd ietwat terug, in de schaduw van 't gordijntje. Alleen
Paatros' gezicht, die vlak vóór 't venster zat, bleef door het laatste schemerlicht
beschenen.
- Zijn die wijven schuen of zijn ze luelijk? vroeg de onderpastoor.
- Ha,... g' hèt er van soorten in, schuene en luelijke.
- Dikke?

1.
2.

Fluwelen.
Borst.
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- Bah joa, ze zijn zij deurgoans nogal dikke; moar d'r zijn moager in uek.
- Moar toch zeker wel miest dikke, hè?
- Bah joa, ze zijn zij toch miest nogal dikke?
In de bijna gans gevallen duisternis kon Paatros het gelaat van de pastoor in de
schaduw van 't gordijntje niet meer onderscheiden, maar hij hoorde hem zwaar en
enigszins gejaagd ademhalen. Opnieuw was er een poos stilzwijgen. Strak hield
mijnheer Provoost zijn boze blik op de schuldige gevestigd, als om iedere uitdrukking
van zijn gelaat te bespieden. Paatros, de pet tussen zijn bevende duimen, hield schuw
de ogen neergeslagen.
- En 't es mee iene van die wijven da g'ou lijk 'n bieste begeven hèt om te zondigen!
sprak eindelijk de pastoor. - Hoe dikkels hèt-e gedurende die drij doagen gezondigd?
- Ha,... ne kier of vijve, menier den onderpaster. Z'hên mij doen trekteren mee
sampoande en mij nie losgeloaten ier da al mijn geld op was.
Toen moest de onderpastoor alles weten, tot in de nauwkeurigste bijzonderheden.
Paatros werd als 't ware op de pijnbank gelegd, en alles wat hij gezegd, gehoord,
gezien, gedaan, gevoeld had, moest hij een voor een genadeloos vertellen. Soms
werd de geestelijke zenuwachtig boos en dreigend, als Paatros naar zijn zin te
langzaam of onduidelijk antwoordde; soms ondervroeg hij hem haast vriendelijk en
flemend, met zulk een scherp-insinuerende intimiteit, dat de ontredderde Paatros niet
meer wist of hij een rechter of een medeplichtige vóór zich had. En aldoor in de
duisternis hoorde hij de doffe rhythmus van zijn zwaar-zwoegende adem, diep-halend
als een pompslag door zijn brede neusgaten. Eindelijk kwam er een lange, lange
stilte, zó lang, dat Paatros zich bang voelde worden.
- O, menier den onderpaster, zuchtte hij na een poos, om de benauwende stilte te
breken, - 't 'n zal mij toch noeit mier...
- Zwijg! onderbrak hem de geestelijke kort-gebiedend.
Opnieuw had hij zijn handen gevouwen en zijn ogen gesloten, en ootmoedig bad
hij in de duisternis om Gods gratie voor de bekering van Paatros. Hij murmelde
halfluid Latijnse woorden, en zijn handen maakten een beweging als van zege-
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nen. Toen schetste hij weer langzaam en plechtig het teken des kruises, en plotseling
stond hij op, en beval Paatros hem te volgen.

VII
Zij kwamen terug in de keuken, meneer Provoost voorop, Paatros schuw volgend,
en daar zagen zij de hele familie biddend neergeknield: de vader en de zonen vóór
het beeldje van de Heilige Antonius, de dochters vóór het beeld van
Onze-Lieve-Vrouwe, allen in vroom dankgebed, voor het geluk van de teruggevonden
Paatros. Zij sloegen een kruis en rezen op toen zij de onderpastoor zagen
binnenkomen, en de oude De Meester trad naar hem toe, en greep zijn beide handen,
en dankte hem met tranen in de ogen alsof de geestelijke de ware redder was geweest.
- 'k 'n Kan Petrus nog nie seffens d'absolutie veur zijn zonden geven, verklaarde
plechtig mijnheer Provoost, - moar 'k hope, dat ik mee Gods hulpe den lenige, woare
middel gevonden hè om hem te redden. 'k Zal d'r van den oavond nog mee menier
de paster over spreken.
- En wat is dat middel? En wat is dat middel? smeekte de oude man met een stem,
die beefde van graagte.
- Petrus moet treiwen!...
Als een stortbad van koud water vielen die woorden op hun fris geluk. Allen,
behalve Paatros, die een hevig rode kleur kreeg, stonden even stom en roerloos, als
verslagen.
- Traauwen! meneer den onderpaster! Moet Paatros traauwen! bibberde eindelijk
de oude, met wijd uitgezette ogen. - Ha maar, meneer den onderpaster, toch!
- 't Es 't ienigste dat er mee te doen es; ge zil mij vroeg of loate gelijk moete geen,
bevestigde mijnheer Provoost met nadruk. - Geluef mij: tracht hem 'n wijs, verstandig
vreiwemeins te vinden, die nie mier te jong 'n es en die hem in de goeje wig zal
honen.
De oude De Meester begon eensklaps verschrikkelijk te beven en met de handen
over zijn schort te krabben. Raami en Jozef, Scholastica en Jozefine bleven stom en
roerloos van emotie
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stilstaan, als 't ware aan de grond gemetseld. Paatros hield zich achteraan, half achter
de brede rug van mijnheer Provoost verborgen, gans gloeiend en bevend van
ontroering, verrukt en tevens doodsbenauwd onder die onverwachte oplossing, die
de geestelijke daar in 't midden bracht.
- Enfin, ge keunt er nog ne kier op peizen en d'r mee mallekoar over spreken, gaf
mijnheer Provoost nog voor raad. - Keunde nen andere middel vinden, die ulder mier
aanstoat, hawèl, zueveel te beter; moar ge zilt toch wel mee mij t'akkoord zijn, dat
er zulke schandoaligheden in 'n godvruchtige famielde niet mier 'n meugen gebeuren.
- Neen, neen, meneer den onderpaster, neen, neen, dat en mag zeker niet meer
gebeuren, brabbelde de oude.
Mijnheer Provoost was in de duisternis al aan de deur. - Allô, elk ne goenoavend,
groette hij. - 'k Zal binnen nen dag of twieë ne kier were komen om t'hueren wat da
ge besloten hèt.
- Hawèl joa, menier den onderpaster, as 't ou blieft, menier den onderpaster, en de
goenoavond, menier den onderpaster, antwoordden zij neerslachtig ondereen, hem
tot aan de voordeur vergezellend.
Zenuwachtig hief de geestelijke de klink op en was buiten.

VIII
- Treiwen, nondedzju!... Woarom zoed'-ie hij, nondedzju! moeten treiwen! gilde
plotseling Raami, buiten zichzelf van woede, met een fonkelende blik op Paatros,
zodra zij de voetstappen van mijnheer Provoost over 't plankier hadden horen
uitsterven. Maar gezagvoerend legde vader De Meester dadelijk zijn oudste zoon 't
stilzwijgen op.
- Raami! riep hij, heftig geschokt, zijn bevende hand uitstrekkend boven op de
schoorsteen, waar, in een lijstje onder glas, een groot, gekleurd, driehoekig oog was
afgebeeld, met rode letters: ‘God ziet mij’ en ‘Hier vloekt men niet’, - Raami, ik
verbied u..., ik... verbied u in mijn huis Gods naam te lasteren!
Zo iets was ook nog nooit gebeurd, en Raami smeekte om vergiffenis, erkennend
dat hij zich te ver had laten gaan. Maar
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dadelijk vroeg hij weer, zonder te vloeken nu, doch met dezelfde toorn op Paatros:
- Treiwen!... woarom zoed'-ie hij moeten treiwen!
Het godsdienstig gevoel, gesteund op onverdeeld ontzag van de geestelijkheid,
dat hun aller leven anders zo geheel vervulde, was plotseling op de achtergrond
geweken, voor die nieuwe, onverwachte ramp, die hun stoffelijk welzijn nu bedreigde.
Het stond onwrikbaar vast in hun gemeenschappelijke verhouding dat geen van allen
zou trouwen, dat het gezamenlijk goed nooit verdeeld zou worden. Zij waren in dat
onderling akkoord opgegroeid, zij waren erin vastgegroeid, 't was een onschendbaar
iets geworden, sterker dan alle hartstochten, sterk als de kracht zelf van het leven dat
hen aan de wereld hechtte. Zij hadden ervoor gestreden en geleden, er alles voor
opzij gezet, er alles aan geofferd, in onvoorwaardelijke, wederzijdse goedkeuring.
En wat!... omdat er een van hen behebt was met een schandelijke ondeugd, omdat
er een de hoon en schande der familie was, zou alles omgeworpen worden, zou juist
die ene, die de slechte was, van 's levens grotere vreugde mogen genieten, in schending
van de vrede en 't geluk van de anderen!... Neen, dát nooit! Het kon, het mocht, het
zou niet gebeuren!
Zij waren 't allen eens, dadelijk, onomstootbaar. 't Gezag van de geestelijke
overheid, dat anders over heel hun leven heerste, bleek plotseling te zwak om aan
dat vast besluit nog iets te wijzigen. Paatros zou niet trouwen; geen van hen zou
trouwen; alleen de dood zou de gemeenschap scheiden en de laatst overblijvende
zou alles hebben. En ze zeiden 't aan Paatros, en dat het nooit anders worden zou, en
dat hij zich ordentelijk te gedragen had gelijk de anderen, zonder aan trouwen ooit
te denken.
Paatros voelde zich ontzettend teleurgesteld. Ineens was als een hemel voor hem
opengegaan; ineens had hij, met dat vooruitzicht van het bezit van een vrouw, geluk,
en rust, en vrede, als een zacht-lavende balsem over zijn kleurloos leven voelen
stromen. En 't was maar een bedrieglijke hersenschim geweest, en weer stond hij
volop in 't nare van zijn eenzaamheid, met al de strijd en al de onrust en de schande
waaronder hij al meer dan twintig jaar, - sinds hij was man geworden, -
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had geleden. Maar hij durfde zich tegen de wil van de anderen niet scherp en openlijk
te kanten, er was te veel op hem te zeggen, hij voelde zich verzwakt en laf door wat
de anderen, die al hun hartstochten konden bedwingen, zijn schandelijke ondeugd
noemden. En zonder opstand, bedeesd en smekend als een bedelaar, poogde hij
ternauwernood zijn ontsnappend levensgeluk weer vast te houden met de flauw
geteemde woorden:
- Ha joa moar, wa zal menier den onderpaster zeggen as ge zijn gedacht nie 'n
doet?
Dit bracht hen allen dadelijk tot bedaren en met schrik zagen zij het waagstuk van
hun handelwijs in. Aan de wil of de raad van een priester niet gehoorzamen! nog
nooit was zo iets in hun godvruchtig, godvrezend huisgezin gebeurd. Zou het geen
goddelijke wraak, geen onheil op hen roepen? Zij voelden zich allen eensklaps als
grote zondaars en zondaressen, en een onzeglijk leed drong in hun ziel. Een zware
strijd met hun geweten werd geleverd. Zij stonden voor de netelige keus: of Paatros
helpen redden door het huwelijk; of hem steeds dieper in de afgrond te zien dalen
door de zonde. Toen sprak de oude plotseling met een trillende, als het ware
geïnspireerde stem:
- Neen, wij mogen aan Gods zendeling op aarde niet ongehoorzaam zijn, maar wij
mogen wel proberen om op een andere manier Paatros' ziel uit de eeuwige vlammen
van de Hel te redden. Mijnheer den onderpaster heeft het immers zelf gezegd, dat
wij ook een ander middel mochten gebruiken als wij er een vonden. Hawèl... hawèl...
ik heb er een gevonden: wij zullen allen een jaar lang boetveerdigheid doen en elke
dag, door gestadige gebeden, Gods gratie afsmeken voor Paatros' genezing.
Daarenboven zullen wij aan de parochiale kerk een schoon nieuw Sint-Antoniusbeeld
en een schone nieuwe mantel voor het beeld van Onze-Lieve-Vrouw geven; en de
eerste vrijdag van de volgende maand zullen wij allen te voet een bedevaart doen
naar Bavichove: achttien dorpen op en af, zeven uur te voete gaan en zeven uur te
voete keren. En als er nog meer opofferingen moeten gebeuren, en nog meer
geschenken, en nog meer offeranden en gebeden in huis en in de kerk, hawél wij
zullen het ook doen. Misschien zal onze
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lieve Heer zich op die manier ook over ons ontfermen en dan zal mijnheer den
onderpaster ook kontent zijn.
Een zucht van verlichting ontsnapte aller monden. In de overdrevenheid zelf van
hun fanatiek geloof, dat hun de plicht oplegde Paatros op moreel gebied te redden,
hadden zij plotseling het toevluchtsmiddel gevonden, - boetedoening en geschenken,
- om die redding te bekomen, zonder daarbij hun stoffelijke belangen al te zwaar te
benadelen.
Alleen Paatros, was allerminst met die schikking ingenomen. Maar weer durfde
hij niets te zeggen, omdat hij zich de schuld van alles voelde. Scholastica kwam de
lamp aansteken en Jozefine berichtte dat het avondmaal klaar was. Na al de harde
emoties van de laatste dagen voelden zij allen eensklaps weer sterk-opgewekte eetlust,
en zij namen plaats aan 't groene tafeltje, rondom de reusachtige aarden papteil, die
in 't midden dampte. Zij zegden een gebed op, zo vroom als nooit tevoren, en aten
dan in stilte, met van graagte slurpende lippen. Geen woord van verwijt werd meer
gericht tot Paatros, die daar heel vreemd tussen de anderen in zijn donkere
zondagsplunje zat als een die er niet thuis bij hoort. Ternauwernood keken zij af en
toe eens schuin naar hem op, met een grimas van afkeer en wantrouwen de verdachte
lucht, die in zijn kleren hing, opsnuffelend. En ook hij sprak geen enkel woord meer,
maar dacht nu hoe zijn toekomst wezen zou. Het schoon, rustig geluk, dat hij een
ogenblik gehoopt had vast te houden, was voorgoed geweken, maar de genoegens
van vroeger, met al hun onrust, strijd en schande, bleven hem och, als laatste troost,
nog over. Wel zouden de anderen voor zijn bekering beevaarden en bidden, maar
dat sloot eigenlijk dwang noch verbod in, en in de grond voelde hij zich, na deze zijn
grote uitspatting, vrijer en sterker tegenover hen dan vroeger. Nu zouden zij wel iets
toegevender voor hem worden. Nu kon het schrikbeeld van zijn huwelijk elk ogenblik
als een bedreiging ingeroepen worden. En slurpend in zijn houten lepel, met
schuchter-gluipend neergeslagen ogen, zag hij, heel ver van zijn vrome omgeving,
in verbeelding weer de prachtige, schelverlichte spiegelkamer met haar rood-fluwelen
zitbanken en stoelen, de opwekkende vrouwen met hun doorschijnend-korte rokjes
en hun blote halzen en armen, de
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ganse wilde meidenfuif, waarvan hij, de stug-eenzame, tegen zijn aard in tot kuisheid
gedwongen stumperd, als enige levensvreugde een enkele maal per week genoot, en
nu wellicht nog meer, en met meer vrijheid, in de toekomst zou genieten.
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In de natuur
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In de natuur
Soms denk ik nog aan die glanzende juni-ochtend, aan die verrukkelijke wandeling
langs de zachte oevers van de kalme Leie...
't Was een van die volkomen heerlijke dagen, ontroerend van rustige wijding,
heilig-sereen in de roes der andere dagen als de sereenheid van een marmeren
prachtbeeld over de grauwe vunsheid van een stad, en waarvan de herinnering nu en
dan weer eens opdaagt, onvergetelijk, als de volmaakte heerlijkheid van een der
rijkste en schoonste momenten in het leven... Het was niets, en het was alles. Het
was de rustig-kronklende rivier, half dichtgegroeid met groene kroos en blanke
waterlelies, tussen haar vruchtbare golvende oevers; het schelgroene der weilanden
en 't blondend-groene van de korenvelden; de symfonie van alle de zingende vogels;
het leven en de beweging van te allen kante verspreide veldarbeiders; de geur van 't
afgemaaide hooi en de geur van de bloeiende klaver; en, over alles heen, mild-machtig
als de glimlach van een goede koning, de zon verblindend stralend, in een vlekkeloos
azuren hemel...
't Is als een wijd-harmonieuze lofzang, die de ganse aarde zingt tot glorie van de
hemel. Geen vogeltje, geen bloempje, geen blaadje, geen grasje dat niet meezingt;
en terwijl ik wandel in die volle heerlijkheid van de Natuur, ook jubelend en zingend
in mijn innigst-mooist en diepste wezen 't lied van vrede en liefde, is 't of ik werkelijk
een ver geluid van stemmen hoor, die met mij mee zingen of bidden...
Verwonderd sla ik mijn ogen op, en, niet ver van mij af, aan de overkant van de
rivier, langs de zacht-kronkelige oever, begroeid met haast onhoorbaar-suizelende
populieren, die alle, als zacht-fluisterende hoofden, in dezelfde richting neigen, zie
ik een zonderlinge stoet naderen.
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Twee nonnetjes, in 't zwart gekleed, de vleugels van hun witte kornetjes als wijd
uitgespreide zeemeeuw-wieken open, lopen recht en statig aan beide zijden van een
klein, langwerpig voorwerp, dat, onder een rood-en-witte doek, door vier kleine
meisjes wordt gedragen. Andere meisjes volgen, twee en twee naast elkaar, en heel
van achter komt een man, op zijn zondags geklede boereman of arbeider, de passen
breed en traag, het hoofd ietwat gebogen, de armen doelloos hangend. Zij allen zijn
het, die zo vreemd prevelen of zingen, een soort van triestig-eentonige zangspraak.
De klanken gaan gedempt verloren, zonder echo in die brede ruimte van licht en van
zon, waar het gezang der vogels en het geluid van allerhande arbeid overheersen. En
plotseling begrijp ik wat het is: de lijkstoet van een meisje uit het klooster, door haar
vriendinnetjes naar de begraafplaats vergezeld, hier in het heel klein dorpje, aan de
overkant van de rivier.
Ik keer op mijn weg terug om 't schouwspel bij te wonen. Er is geen brug over het
water; zij moeten over met de pont. Reeds heeft de veerman hen gezien, en, met een
lange roede, stuurt hij de zware pont naar de andere oever, terwijl de doodsklok van
het ouderwetse kerkje, dat omringd van prachtige bomen, zijn witte geveltjes en
puntig grijs torentje in 't water spiegelt, haar triestige, als het ware gebarsten klanken
laat horen.
En 't is alsof dat luguber gegalm voor een ogenblik alle leven en bedrijvigheid tot
in 't verschiet van de wijde zonnevelden opschort. Alles schijnt even in bespiegeling
te luisteren en te zwijgen. Hooiers en maaiers leggen vork en zeis neer en kijken, de
grazende koeien richten met gedempt geloei de snoet op en staan even roerloos in
de weide, de vogels staken hun gezang, de vlinders zitten onbeweeglijk op de kelk
van de bloemen, hun bonte wieken toegevouwen. Alleen de klok blijft tampen, met
triestige, gebarsten klank, onder het vlekkeloos azuur van stille zonne-hemel.
Daar staan ze aan de oever. Met zijn haak houdt de veerman de pont tegen de
grasrand aangedrukt, en langzaam, over de vermolmde houten trap, dalen zij naar
beneden en stijgen erin. Het kistje, onder het wit lijkkleed met rood kruis ver-
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borgen, wordt midden op de bodem neergezet, tussen de twee fiks-rechtstaande
nonnetjes, die er de wacht schijnen te houden. De kinderen gaan rechts en links op
de rand van de schuit zitten, en kijken naar het water waar zij dadelijk stil in roeren,
met hun handjes. De vader blijft alleen achteraan staan, als vreemd en gegeneerd
onder al die vrouwspersonen.
De veerman trekt zijn haak terug om de pont van wal te duwen, maar juist komt
daar een oude boer met twee koeien op de oever, die ook moeten overgezet worden.
Dat geeft geen bezwaar. De pont is ruim genoeg, 't kan met één moeite doorgaan.
De veerman doet zijn schuit een weinig afwijken naar een plekje waar de oever
zachter glooit, en man en beesten stijgen er ook in, met zwaar-dreunend getrappel.
De veerman, en ook de vader, bieden een hulpzame hand. Op stil bevel van een der
nonnetjes wordt het kistje een weinig naar voren geschoven. Een klein zwart hondje,
met spitse oortjes en fel-glinsterende bruine oogjes, springt, eventjes jankend,
insgelijks op de pont.
Langzaam glijdt ze, door de lange roede, die diep in 't water zinkt, voortgeduwd,
over de kalme rivier; en, op een teken van de nonnetjes, herbegint het eentonig
gebedengeprevel. De koeien: de ene wit, de andere wit-en-bruingevlekt, staan roerloos
naast elkaar, herkauwend, als 't ware half ingeslapen, met bijna gesloten ogen, onder
de lange, witte oogharen. De vader, zijn rug naar 't lijkje gekeerd, neemt ze met
belangstelling op, bevoelt ze, kijkt naar de boer en fluistert met bewonderend
hoofdgeknik: ‘schuene biesten’. Ook de kleine meisjes kijken, zonder hun
bede-geprevel te staken, en stellen vooral belang in 't klein zwart hondje, dat, tussen
de benen door dringend, even aan het doodkistje komt snuffelen. Een trapje met de
voet verwijdert hem, en weer jankt hij, heel eventjes. De meisjes glimlachen. De
nonnetjes, stijf-rechtstaande van voren op de pont, als aangetrokken door het nader
komend kerkje, waar 't gebarsten klokje onophoudend galmt, kijken niet om.
Een zwakke, langzaam schurende stoot, en men is er. De kleine stoet verlaat de
pont, en door een kort, smal-bochtig steegje trekken zij naar 't kerkje. De man met
zijn koeien gaat een andere richting uit. De veerman legt zijn pont weer vast,
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in een gerinkel van kettingen. - Het kerkje is kil-fris en haast somber, in tegenstelling
met het warm en helder zonnelicht daarbuiten. Het orgel dreunt,
indrukwekkend-plechtig, onder de zwaar-echoënde gewelven.
Het kistje wordt neergezet op een katafalk, vlak vóór het koor, en uit de sacristie
komt de pastoor te voorschijn, oud en gebogen, met grijze haren en wit koorhemd,
gevolgd door de koster en door een koorknaap gans in 't rood, die het wierookvat
draagt. Treurige zangen weergalmen, de geurende wierook stijgt in blauwe kringetjes
naar de gewelven. Een schelletje klingelt, biddende hoofden buigen neer, en vrome
handen kloppen op de borst, terwijl de pastoor met een kwispel wijwater in 't ronde
sproeit.
De kleine lijkdienst is geëindigd. Bij de hoger opgalmende tonen van 't orgel gaat
de pastoor langzaam naar de deur, gevolgd door koster en koorknaap met kruis en
vendel, en door de stoet waarin de kleine meisjes weer het kistje dragen. De
verblindende zonneschittering schiet vonken op het goud en zilver van de ornamenten,
naarmate zij door het somber portaal in 't volle daglicht komen.
Dáár is het kuiltje gegraven, langwerpig-vierkant, diep en smal in de grond, om
de linkerhoek van 't kerkje, dichtbij de witgekalkte muur, waarin grijze grafzerken
vastgemetseld zijn. De vers omgespitte aarde, gemengd met beenderen van doden,
vormt een klein, blond hoopje op het kort geschoren gras, waar madeliefjes,
leeuwetand en maluwbloempjes bloeien.
- ‘Pater noster’, zingt de geestelijke; en allen knielen, het hoofd gebogen, de handen
gevouwen, in biddende houding, terwijl de doodgraver en een knaap die hem helpt
het rood-en-witte lijkkleed nemen van het kistje, dat eenvoudig van wit hout is, met
een groot zwart kruis in 't midden.
Met een breed, kringvormig gebaar, terwijl hij enkele Latijnse woorden prevelt,
sproeit de pastoor opnieuw wijwater over 't kistje en over de gebogen hoofden. Op
de toren klept 't gebarsten klokje met verhaaste slagen, als in gejaagde overijling.
Dan tillen de doodgraver en de knaap het kistje op en zetten het even neer op twee
zware touwen, waarmee zij het lang-
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zaam in de kuil neerlaten. Allen staan op en naderen, strakstarend in de groeve. De
vader, zijn sidderende pet tussen de eeltige duimen, schudt triestig het hoofd en een
traan rolt langs zijn bruingebrande wang.
Hol-roffelend langs 't kistje worden de touwen weer boven gehaald; hol-bonzend
vallen de eerste aardkluiten er op neer. De pastoor is reeds weg, met kruis en vendel;
de nonnetjes, door een bescheiden teken, geven insgelijks het signaal tot de aftocht.
Recht en stijf in de wijd uitgespreide wieken van hun kornetjes verlaten zij het
kerkhofje, gevolgd door de groep kleine meisjes, en enkele passen achterna volgt
ook de vader. Het kerkklokje houdt op met luiden, lijkgraver en knaap vullen haastig
het kuiltje, met dof-neerploffende schopvollen aarde. Het kleine treurspelletje is
reeds verleden en vergeten, zonder naklank in de grootsheid van 't omringend leven.
Nog even slechts gonst het wegtrekkend gebeden-geprevel van de heengaande meisjes,
die voor hun dood vriendinnetje een plekje vragen bij de engeltjes, en dan zingt alleen
nog de grote Natuur haar heerlijk-kalm en vreedzaam lied van harmonie, onder 't
oneindig-vlekkeloze van het zonneglanzend hemelsblauw...
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‘Z'n eigen boas zien’
Zij waren geboren en hadden altijd gewoond op de grens van Oost- en
West-Vlaanderen, - Oost-Vlaanderen nog, maar waar reeds het West-Vlaamse in
tongval en gebruiken overheersend was, - in een eenzaam huisje op een wijde vlakte,
midden in de blonde landouwen van vruchtbaarheid, die alom zacht golfden naar de
verre horizon, omlijnd van populieren, waarachter lage, wegblauwende
heuvelkammen, ijl en teer als wazige schimmen in de lucht versmolten.
Wit was het huisje met heldergroene vensterluikjes en rood pannendak. In 't kleine
tuintje vóór de gevel, dat door een lage heg met een grijs stavenhekje van de gele
zandweg was gescheiden, bloeiden, sierlijk langs de witte muur oprijzend, hoge roze
stokrozen, die fris en fier als stralend-blozende gezichten naar het heerlijk landschap
keken, en grote gele zonnebloemen, die als moede wezens hun te zware hoofden
lieten hangen. Een reuzen-noteboom belommerde het hele doeninkje, heerlijk-koele
schaduw gevend in de warme zomerdagen; en hun akkertje, een halve hectare groot,
lag in één brok achter 't huisje uitgespreid, met een lijnrecht wegeltje in 't midden en
een afglooiende golving aan weerskanten, als een openliggend boek.
Het was hun eigendom; en lange jaren van geluk en vrede hadden zij er met hun
drieën doorgebracht: de oude moeder, de enige dochter en de jongste zoon. De oudste
zoon, gehuwd, woonde op een verafgelegen dorp, en zij zagen hem haast nooit.
Moeder deed het huishouden. Romanie werkte 's zomers op het akkertje en maakte
's winters kant. Xaveer was knecht in de smidse van het dorp.
Groot, en bijna teder als een innige liefde, was hun gehechtheid aan het kleine
woninkje. Hun net, lief huisje, 't uitzicht

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 4

1053
op enkele andere huisjes in de omtrek, de golvende landouwen, de wijde vlakte met
de hoge, witte molen, de scherpe naald van het dorpstorentje, uitpuntend midden in
de bomenkruinen waaronder zonneglinsterden de rode daken, en gans in het verschiet
de verre, vage, wegblauwende heuvellijnen, het was hun alles lief en welbekend, en
zacht was hun genot op stille zomeravonden, wanneer zij, werkensmoede, met hun
drieën in de zoete schemering bij het gonzen van de muggen en 't gezang der krekels,
rustig vóór hun deurtje uitgestrekt of neergehurkt, sprakeloos naar het wondertafereel
van ondergaande zon in gouden wolkenpracht zaten te staren. Dan voelden zij in
onbewuste zaligheid de poëzie van de dingen. De lucht was zo ijl en zo rein; het
koeltje, strelend-glijdend over de bloeiende velden, bracht zoete geuren mee. De
laatste zwaluwen zaten met lang en fijn geschreeuw, in steeds terugkerende
wervelkringen, elkander in de hoge sferen na; de roze stokrozen bij 't witte,
goudbeglansde geveltje, schitterden als wangen van frisse boerinnetjes; en de grote
gele zonnebloemen, vurig-oranjegeel in 't gouden avondlicht, keerden hun zware
koppen naar het brandend westen, straal-omkranst in weerglanzen van trillend-rijke
heerlijkheid, als waren zij zelf zonnen, de warme, goede, steeds wakende zonnen
van het stil-gelukkig en gezellig huisje. Zij voelden innig al die stille weelde en die
zachte heerlijkheid; zij voelden 't als hun eigendom, één met de bezitting van hun
huisje en hun akkertje, één met de onafhankelijke vrijheid die hen toeliet in hun eigen
huis hun ‘eigen boas’ te zijn,... en vroom dankten zij in hun hart de lieve Heer voor
alles wat Hij hun boven zo veel minder bevoorrechten geschonken had.
Daar hadden zij gewoond zolang de oude moeder leefde. - Maar nu was moeder
dood, en de oudste zoon, die zij anders zo zelden zagen, was dadelijk om zijn deel
van de erfenis gekomen. Zij hadden 't hem niet kunnen uitkeren, en 't huisje met het
akkertje waren verkocht geworden...
Zij zaten samen, Xaveer en Romanie, in het doodstil geworden huisje dat het hunne
niet meer was, en spraken over hun toekomst.
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November woedde buiten, in grijze natte lucht en stormige wind- en regenvlagen.
De lange bruine blaren van de hoge noteboom dwarrelden als vuile leren lappen om
het triestig huisje of plakten voorgoed neer, als doodgejaagde vogels in de modder
van de landweg, en wijd over de naakte vlakte, waar alleen het rapenloof nog hier
en daar als een vochtiggroene, in de wind klapperende deken zich spreidde, dreven
ver en bij, in schuins-gezweepte vlucht, grijze of zwarte, droef-krassende benden
raven.
Zij hadden heimwee en zij zaten stil te mijmeren en te peinzen. De jongen rookte
zijn pijpje naast het zwak opflakkerend, nu en dan sissend-stomend haardvuur; het
meisje, voor het laatste glimpje dofgrijs daglicht zo dicht mogelijk bij het kleingeruite
raampje geschoven, bewoog slechts af en toe, langzaam en met moedeloos gebaar,
de treurig-rammelende houten klosjes van haar dofblauw kantwerkkussen.
Zij hadden een besluit te nemen. Tegen kerstdag moesten zij 't geliefde woninkje
verlaten en een ander onderomen gevonden hebben. Wat viel het hun zwaar! Wat
hadden zij moeite om hun lusteloze keus te vestigen! Niets... niets beviel hen; nergens
voelden zij te kunnen aarden, want zij zochten in hun heimwee iets dat niet te vinden
was: een huisje juist als dit wat zij verlaten moesten. Zoekend en verloren hadden
zij te allen kante rondgedwaald, telkens in hun kwellend heimwee, door de
folterend-gespannen wortels van hun eigen innig wezen tot hun oorsprong, tot het
enig teergeliefde plekje grond waar zij niet blijven konden, weer teruggetrokken.
Die dag, opnieuw, was Xaveer er op uit geweest, en eindelijk dacht hij iets ontdekt
te hebben. Het was iets geheel anders dan wat zij tot nu toe gezocht hadden, en 't zou
ook - als ze 't deden - een hele omwenteling in hun leven teweegbrengen. Xaveer
had een huisje gezien, in een verafgelegen, mooi groot dorp, diep in 't Oost-Vlaamse,
een keurig, vriendelijk, pas nieuw gebouwd huisje, waar nog niemand in gewoond
had, en dat voor 't eerst te huur werd aangeboden. Hij had het van onder tot boven
bezocht en bekeken, was bij de eigenares, - een bejaarde dorpse dame - geweest, had
de huurprijs niet te hoog gevonden. En eensklaps was in hem een plan ontstaan,
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een plan van heel nieuw leven, niet meer als smidsknecht zoals hij tot nog toe geweest
was, maar als baas, ja, als eigen baas: een kleine smidse in het stalletje dat achter 't
huisje stond: een smidse, niet voor 't grove, zware werk dat tot nu toe zijn ambacht
was geweest, maar een lief, klein smidsetje voor fijn-werk: kachel- en lampenreparatie,
slotenmakerij, en rijwielen-herstelling. Vooral dit laatste. Er was nog geen enkele
bekwame rijwiel-hersteller in dat schoon, groot dorp, waar toch zeker talrijke
wielrijders waren of kwamen. Hij had er op zijn weg heel wat ontmoet, zelfs dames,
hij twijfelde niet of dáár lag een broodje voor hem. Hij had verstand van rijwielen,
bij de smid waar hij lange jaren werkte, had hij er dikwijls gerepareerd, hij twijfelde
zelfs geen ogenblik of hij zou er een splinternieuw in elkaar kunnen zetten; ja, hij
zag het reeds in zijn verbeelding te prijken staan vóór het uitstallingsraam van hun
nieuw huisje, hij zag de dorpelingen er bewonderend naar komen kijken, hij zag ze
gretig in zijn huisje komen, en er zo meer dan een bestellen. Terwijl zou Romanie
dat mooie kantwerk maken waarin ze zo bedreven was, en dat ook wel zeker door
de welgestelde dames van dat groot rijk dorp gekocht zou worden. De drukking van
zijn heimwee verzwond langzamerhand voor de zachte koestering van de nieuwe
illusie die hij haar poogde mee te delen; en bij iedere opsomming van de talrijke
voordelen, herhaalde hij steeds dát wat volgens zijn mening de doorslag geven moest
om hun besluit te vestigen: 't idee van weer, en zelfs in ruimere maat dan vroeger,
onafhankelijk te zijn, de schone blijde vrijheid, het doen en laten wat je wil, 't geluk,
zoals hij 't in zijn eigenaardige, half-Westvlaamse, half-Oostvlaamse tongval noemde:
‘z'n eigen boas te zien’.
Zij luisterde en peinsde, de klosjes van haar kantwerkkussen slap tussen de vingers,
haar ogen, week van heimwee nog, op 't witte kantje strak gevestigd. Zij wist niet
wat ze zeggen zou, zij durfde niet besluiten en voelde dat 't toch dringend moest. Zij
was angstig en ze was triestig. Zij was bang voor dat grote verre dorp waar geen
mens hen kende; en zij was o zo gehecht aan dít dorpje, aan dít plekje, sterker, o veel
sterker nog dan hij; maar zij hield innig veel van hem en wilde hem niet graag
bedroeven en ontmoedigen, nu het toch werkelijk voor hem
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een zo sterk en zo hoopvol verlangen scheen te worden.
- Wa voir mensen zien da gunter, in dat dorp? vroeg zij eindelijk met matte, stille
stem, om iets te zeggen, terwijl ze zachtjes weer haar klosjes door elkaar liet
rammelen.
- O, brave gèstige mensen, wè-je. Alsan moar plezier moaken en ulder amezeren,
antwoordde hij met overtuiging. Een flauwe glimlach zweefde over haar lippen. Haar
zachte wenkbrauwen trokken zich op en zij loosde langzaam een zucht. In dát dorp
of in een ander, aangezien ze nu toch uit hun geliefde huisje moesten, wat kon het
haar ook schelen? Haar was het droevig-onverschillig waar ze nu heen zouden, en 't
was nog een geluk voor hem dat hij zich minder moedeloos voelde, ja, dat hij nog
een illusievolle hoop kon koesteren. Zij bleef er even over nadenken, in 't laatste
trage trommelen van haar klosjes, en daar het helemaal duister werd in 't keukentje,
onder woest tegen de ruiten aanzwepende regenstriemen, stond zij op en schoof haar
kussen weg, en zei met een zucht van berusting, terwijl ze 't kleine avondlampje
aanstak:
- Ach joa,... loat het ons dan moar probeiren e-niè. Goat 't nie, we kunnen nog
altied weer entwat anders zoeken.
Ze hadden het huisje gehuurd en woonden nu in 't mooi groot dorp. Het was het derde
uit een rij van vier, alle gelijke huisjes, in verse rode steen met witte streepjes en
rood pannendak. Zij stonden heel aan 't uiteinde van 't dorp, met een lieflijk uitzicht
op een grote tuin er vlak tegenover, en verder in 't verschiet de wijde golving van de
velden. Het eigenlijke dorp lag achter hen, met zijn lange, ietwat bochtige straat en
zijn kleurrijke huizen, met zijn grote, vierkante, door heerlijke linden belommerde
markt, met zijn zware kerk en spitse grijze toren. Een stoomtramlijn verbond het met
de verre stad; een recht kanaal met somber water liep er dwars doorheen, en de
schepen die er passeerden, schenen van ver, met hun masten en hun zeilen, tussen
de daken en de schoorstenen te varen.
Van moeders erfenis was iets over de tweeduizend frank hun gezamenlijk deel
geweest. Daarmee richtten zij zich in: een paar nieuwe meubels, en bijna al het
overige voor de oprich-
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ting van 't kleine smidsetje en voor de uitstalling. Op kerstavond gekomen, waren
zij tegen half januari met alles klaar. In 't aanbouwtje van de binnenplaats was al zijn
arbeidsgereedschap, en vóór het enig gevelraampje prijkte een fonkelnieuw rijwiel,
met daaronder en omheen, op een naar voren hellende uitstallingsplank, allerlei
onderdelen: assen, schroeven, radertjes, spaken, pompjes, lantarentjes en belletjes.
Een grote, mooie, koperen lamp stond in de ene hoek, en in de andere hoek hing,
met een touw aan een spijker, een splinternieuwe, dof-glimmende, witgrijze
caoutchouc-band. - Daarachter, onduidelijk zichtbaar door de ruitjes, zat Romanie,
als een vredig-lief waakengeltje, de ganse dag op haar lage stoel kantwerk te maken.
Buiten, aan het geveltje boven de groene deur, was 't uithangbord gespijkerd:
XAVEER VERFAALIE
Smid en slotenmaker
Rijwielmaker en hersteller
Alles was in orde; de klanten hadden maar te komen.
Het was winter, vuile winter, nu eens enkele dagen sneeuw en vorst, en dan weer
dooi en regen, en voor rijwielen-kopen of herstellen kwam geen mens. Dat hadden
Xaveer en Romanie ook wel verwacht. 't Was het seizoen voor kachels en voor
lampen. Maar ook voor lampen en voor kachels kwam er bijna niemand.
De mooie koperen lamp, die in de hoek van het uitstallingsraampje prijkte, was
er nog niet eenmaal op verzoek van iemand uitgenomen. Maar ook dit begrepen wel
de broeder en de zuster, en zij wachtten. Er waren immers andere smeden en
lampenmakers in het dorp, bij wie de mensen al sinds lang geklant waren. Slechts
nu en dan kwam iemand voor een heel kleine beuzelarij: een slot dat in de war was,
een grendel voor een hok, een hengsel voor een deur. Xaveer verdiende bijna niets
en zij hadden om van te leven alleen de opbrengst van Romanies kantwerk-maken.
Dit ging niet slechter, maar ook niet beter dan vroeger, in hun eenzaam, liefelijk
huisje. Met onverpoosd werken van 's
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ochtends zes uur tot 's avonds halfnegen verdiende zij geregeld anderhalve frank per
dag.
Van 't dorp, van 't leven van hun buren en verdere omgeving merkten zij heel
weinig. Zij bleven liefst afgezonderd, voelden zich nog niet ingeburgerd, begrepen,
kenden de mensen nog niet goed. Het huisje naast het hunne, aan de linkerzijde, was
een herbergje. In den Dragonder, stak er uit, omdat de baas in zijn tijd cavalerist was
geweest; en 's zondags ging Xaveer er wel eens om een glaasje bier, ten teken van
goede buurschap. Maar nooit bleef hij er lang vertoeven; hij was er vreemd, bedeesd,
had geen voeling met de andere bezoekers, verstond hun taal niet goed, werd zelf
maar half begrepen, wanneer hij iets vertelde. Aan de rechterzijde van hun huisje
woonde een weduwe met haar dochter, strijksters alle twee, en heel de dag omgeven
als van dampige wolken wit goed, die hen aan het gezicht onttrokken; en 't laatste
van de vier huisjes stond bijna altijd gesloten: daar woonde een vellenploter, die
ganse dagen met zijn vrouw in een hondekar om konijnevellen reed, en meestal laat
in de avond half dronken terugkwam, en dan rumoer maakte en raasde op zijn honden,
die dikwijls halve nachten lagen te blaffen en te huilen.
Zij leefden in afwachting. Tienmaal daags herhaalden zij het tot elkander: ‘We
moeten patiëntie hên; we moeten wachten’. Wanneer Xaveer, anders gewend de
gansee dag te werken, nu doelloos aan de deur of naast haar kantwerkkussen stond,
en klaagde dat hij niets had te doen, troostte zij hem met de woorden: ‘We moeten
patiëntie hên; 't zal amaal beteren as de zomer komt’. Maar zijn geduld raakte op, en
hij leed eronder dat hij werken wilde en niet kon, en dat de ganse volle last van beider
onderhoud op haar alleen thans drukte. Hij zag dat ze zich overwerkte, dat ze bleek
en mager werd, dat ze 't op de duur niet zou kunnen volhouden. En op een ochtend
kwam hij vastberaden tot haar en vroeg haar in volle ernst, met wanhopig gezicht,
of zij hem wilde leren kantwerk maken, opdat hij haar te zware taak ietwat verzachten
zou. Hoe lachte zij hem uit, toen hij met dat rare voorstel voor de dag kwam! Haha!
een man die kantwerk maakte! en dan nog wel een smid met zulke zwarte handen!
Maar hij kon niet
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meelachen, hij was zo innig ongelukkig en bedroefd, en hij drong aan, zijn grote
zwarte handen bevend, en zijn ogen vol met tranen, die er plotseling, in snikken,
uitbarstten. En zijzelf werd eensklaps doodsbleek, met bibberende lippen, terwijl
zijn zware droefheid het ook onweerstaanbaar bij haar aanstak. De klosjes vielen
machteloos uit haar handen, en ook zij barstte opeens in tranen uit, o zo bitter en zo
diep rampzalig, in een alles-overweldigend weer opstormen van heimwee en
verlangen, in een plotselinge gruwel van de eenzaamheid, de narigheid, de ongewoonte
en al het akelig vreemde en nieuwe, dat het zacht en kalm geluk van vroeger had
vervangen.
En zij bekenden elkander wat zij tot nog toe halsstarrig hadden opgekropt en
onderling verzwegen: dat ze 't leven zo ellendig vonden op dit vreemde, onbekende
dorp, dat zij er niet aarden konden en er nooit zouden kunnen aarden, dat zij er beiden
van verdriet en van ellende zouden omkomen. Het was een onstuimige crisis, een
uitstorting van maandenlang opgekropt wee, een ontembare nood- en smartkreet,
opstormend uit de innigste, geschokte diepten van hun ziel.
Lang, eindeloos lang bleven zij klagen en snikken in de hoogopgevoerde,
overdreven spanning van hun smart. Doch zij, eindelijk, schaamde zich voor die
onberedeneerde, kinderlijke zwakheid. Zij hikte droog, veegde haar laatste tranen
weg en nam met stugge moed haar vochtige klosjes weer op.
Kom, kom; ze waren toch geen kinderen meer. Ze moesten er de moed in houden.
De droeve winter was voorbij, de zachte lente naderde. Alles zou weer goed worden.
De lente was er. De lieve lente met haar vogeltjes en teder groen, met haar frisse
bloemen aan heesters en heggen, met haar hoge, reine luchten, waar witte
wolkenschepen dreven, in zonneblauwe oneindigheid. De mensen herleefden met
de natuur, en verlieten hun benauwde winterhuizen voor de blijheid van de vrije
ruimte.
Nu zal het werk voor mij gaan komen, dacht Xaveer. Het klein uitstallingsraampje
was opnieuw keurig en fris door Romanie opgeknapt; het nieuwe rijwiel pronkte
fonkelend, midden in de schitterende chaos van de alom verspreide ra-
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dertjes en schakeltjes en spaken, als een fijn en stevig ding van soepele snelheid, dat
slechts scheen te wachten op de komst van wie het nemen wilde, om er de geurige
zonnige lenteruimte in wildsnorrende vaart mee te doorklieven.
Maar niemand... niemand kwam. De wielrijders reden voorbij, bij twintigtallen
elke dag, en 't mooie, fonkelnieuwe ding bleef onbeweeglijk achter 't raampje staan,
als eindeloos gevangen en geboeid. Allen vlogen er in onverschillige haast langsheen;
slechts enkele straatbengels stonden er af en toe, met gretige nieuwsgierigheid, naar
te gapen. Het was als een gekluisterde lokvogel, die geen enkele der voorbijvliegende
vrije vogels vangen kon. Nooit scheen er iets aan al die andere vlug-snorrende wielen
te haperen; nooit kwam een der vrije vogels van de wijdzonnige ruimte, het
droefgekluisterd slachtoffer van de blijvende gevangenschap bezoeken of verlossen.
Xaveer stond ganse dagen in zijn doelloos wachten op de drempel van hun huisje
dat bedroevend schouwspel waar te nemen. De wanhoop lag op zijn gelaat gedrukt,
een star-verbouwereerde uitdrukking beangstigde zijn ogen, met schrik vroeg hij
zich af waar het toch eindelijk naartoe moest. Hun laatste geld was bijna op; tot laat
in de nacht zat Romanie zich bij haar kantwerkkussen af te beulen zonder op te
durven kijken, en de vervaldag van de halve pacht was naderend! O! hij had die
steeds voorbijsnorrende rijwielen met geweld wel willen tegenhouden; hij wenste
dat een band ontploffen mocht, dat een ketting mocht springen, dat plotseling, vlak
vóór zijn deur een ongeval gebeuren mocht, dat een dwingen zou, fataal en
onvermijdbaar dwingen, - bij hem om hulp te komen. En soms droomde hij van valse,
lelijke dingen: keien, die hij vóór de wielen gooide, spijkers die hij op de wegen
strooide om ze toch te dwingen, onweerstaanbaar te dwingen...
O, dat heimwee van de schone, voor hen droeve lenteavonden, toen zij beiden, hij
moe en wee van niets verricht te hebben, zij afgetobd van 't werken, aan hun eenzaam,
treurig tafeltje, het schrale avondmaal gebruikten! Zij schaamden zich over hun
tegenspoed als over iets onterends, zij bleven liefst binnen, verborgen voor de blikken
van hun medemen-
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sen, of zaten achter in het heel klein tuintje naast het dode smidsetje, zó
innig-ongelukkig en heimweeïg-vreemd in dit groot onbekend dorp waar niemand
hen hielp, en waar de zeldzame lui met wie zij soms spraken steeds geniepig schenen
te spotten met hun tegenspoed en met hun ongewone tongval. Zijn wanhoop was
volkomen en hij smeekte haar dagelijks om weer weg te gaan, om weer te gaan naar
het geboortedorpje, waar hij opnieuw als smidsknecht zou gaan dienen. Hun ‘eigen
boas zien’ was een droeve, onmogelijke illusie, het kon niet, het wilde niet, het mocht
niet; zij zouden eindigen met van hongerige armoede te sterven.
Zij, moediger dan hij, worstelde nog, wilde 't nog tot 't laatste einde volhouden.
Het kon haar niet schelen dat zij nu voor hem werken moest, hij had wel zoveel jaren
voor haar en moeder gewerkt, en wilde toch ook niets beter dan het nog maar steeds
te mogen doen. Zij smeekte hem, met tranen in de ogen, dat hij zich om harentwil
toch niet bezorgd zou maken, zij was gezond, en sterk, en moedig, zij kon en wilde
werken, zij wilde hem, als 't toch maar enigszins kon, zolang als nog de kleinste hoop
bestond, de droevige vernedering sparen, van baas weer knecht te moeten worden.
De tegenspoed had hun gevoel van wederzijdse genegenheid tot een bijna
sentimentele broeder- en zusterlijke liefde verscherpt. Veel inniger dan vroeger nog
was beider leven nu vast aan elkaar verbonden. Hij had destijds een minnarijtje gehad
op het geboortedorp, en zij, van haar kant, was niet geheel ongevoelig geweest voor
de genegenheid van een jongen uit hun buurt; maar nu, als 't ware door een wederzijds
stil akkoord, sprak hij nooit meer van dat minnespelletje, sprak zij nooit meer van
haar jongen. Het was niet dood, het sliep maar, verdreven door hun eigen broer- en
zusterliefde, die in de harde, gezamenlijke strijd om het bestaan, langzamerhand
sterker, groter, mooier en verhevener geworden was dan de gewone natuurlijke
minne-liefde van een jongen en een meisje.
Zij voelden zich één met elkander. Eerst dan zouden zij weer ieder voor zichzelf
gaan kunnen leven, als zij elkanders vaste, trouwe steun niet meer behoefden.
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Eens, op een ochtend, dat Xaveer als naar gewoonte aan zijn deurtje stond, vruchteloos
wachtend op de komst van klanten die maar nooit verschenen, kwam een grote
ruisende automobiel om de hoek van de steenweg gedraaid, naderend in de richting
van het dorp. Het zware ding vorderde langzaam, met horten en stoten, snuivend en
ratelend, alsof er iets aan haperde; en twee mannen die voorop zaten, geelgrijs
bestoven, met hun grote zwarte brillen boven op de petten, begonnen met inspanning,
zodra zij tussen de eerste huizen kwamen, rechts en links te kijken, blijkbaar naar
iets zoekend. In 't achtergedeelte van de wagen zaten drie dames, in geelgrijze mantels
en geelgrijze capuchons, met dichte voiletten vóór 't gezicht, als vermomde grote
poppen.
- Ici m'sieu! riep plotseling, in 't Frans, een van de twee mannen die voorop zaten,
wijzend met de hand naar Xaveers uithangbordje.
De heer, die 't stuur in handen had, hield plotseling de automobiel voor Xaveers
huisje stil, boog naar hem toe, en vroeg hem in gebrekkig Vlaams, hard
overschreeuwend het gedruis van de nog doorruisende motor:
- Sijt kij de smid?
- Jè ik, meneire, antwoordde Xaveer, met een kleur naar voren tredend.
- A la bonne heure! riep opgeruimd de heer. Hij draaide vlug aan een kraantje en
zacht hield de motor op met ruisen, terwijl een sterke benzine-gaslucht zich
verspreidde.
- Er is iets gebrok aan de pomp van mijn machien. Wilt kij de chauffeur help
repareer? vroeg hij.
- Bi jè ik, meneire, as ik kan, antwoordde Xaveer ietwat verlegen.
- Kij kunt toch repareer velò, nietwaar? Kij heb verstand van mécanique?
- Bi jè ik, meneire, toch wel 'n beitjen e-niè.
- A la bonne heure alors! herhaalde de heer uit de auto wippend. De chauffeur was
er reeds voor hem uitgestegen, en lag plat op de grond iets van onder te betasten. De
heer ging achter aan de wagen en hielp nu ook de dames uit. Intussen was Romanie
op de drempel verschenen. Enkele nieuwsgierigen kwamen aangelopen.
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- Komt 'n beitje binnen en zet joen 'n beitje, ieffrouwen, verzocht zij vriendelijk de
dames die hun voiletten hadden opgetrokken.
Het waren mooie dames, jong alle drie, slank van gestalte, met fris-roze-en-blanke
gezichten, waarin buitengewoon schone ogen schitterden. Toen zij hun lange, dunne,
gele mantels even openden stegen aroma's van de fijnste geuren om hen heen, en zag
Romanie aan hun ceintures zulk een verblindende straling van allerlei schitterende
en rinkelende kleinodiën, dat zij bedeesd en benauwd werd onder zoveel pracht en
rijkdom, en niet eens meer durfde aandringen, toen de mooie dames met beleefde
glimlach voor haar aanbod bedankten, en in gebroken Vlaams antwoordden dat zij
liever, onder 't wachten, een beetje heen en weer zouden wandelen.
Middelerwijl was Xaveer naast de chauffeur plat op de grond gaan liggen, en
luisterde naar de uitleggingen die de man hem gaf. De heer stond achter hen te kijken,
en van alle kanten begonnen nu nieuwsgierige dorpelingen toe te stromen. Het duurde
niet lang of de mooie automobiel was omringd door een dicht op elkaar gedrongen
menigte mannen, vrouwen en kinderen.
Xaveer begreep maar half wat aan de wagen scheelde, en hoe of hij 't herstellen
moest. Het was zijn vak niet; hij was wel smid en rijwiel-hersteller, maar aan
automobielen had hij nog nooit gewerkt. Hij spande zich in om te begrijpen, met
hoge kleur plat op de grond gestrekt, met aarzelend-bevende vingers de stukken
bevoelend die de chauffeur hem aanwees, bewust dat het voor hem een zaak van eer
gold, dat hij nu eens een prachtige gelegenheid had aan al die min of meer hostiele
dorpelingen, die daar gapend en dringend om hem heen stonden, zijn kunde en
knapheid te bewijzen. Opeens scheen hij te vatten wat er aan gedaan moest worden.
De chauffeur had een stuk losgeschroefd en liet het hem zien. Plotseling begreep hij,
en meende dat hij 't wel zou kunnen repareren. Hij knikte herhaaldelijk met het hoofd,
richtte zich haastig op, en liep met het stuk naar zijn smidsetje, door de chauffeur
gevolgd.
Romanie was weer in huis gegaan en had haar werk hervat aan
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't kantwerkkussen, terwijl de heer midden in het volk bij de automobiel een sigaret
opstak, en de dames langzaam in de straat heen en weer wandelden, door de
dorpelingen met vrijpostige nieuwsgierigheid nagekeken. In hun langzaam slenteren
kwamen zij weldra terug bij 't huisje, hoorden van de heer dat de reparatie niet lang
duren zou, gingen even voor het uitstalraampje kijken, en zagen door de ruitjes
Romanie haar kantwerk maken.
Oh mais, c'est une dentellière! riep verrast een van de drie. - Allons voir!
En meteen gingen zij binnen.
Romanie vloog hoogkleurend op, bood nogmaals stoelen aan.
- Merci, merci, wij zul niet zit, maar mag wij zien de kant? vroeg vriendelijk een
van de mooie dames naar het kantwerkkussen wijzend.
- Zeker, ieffrouwe, zeker, antwoordde Romanie. En zij trok het laadje van haar
kussen open, en ontvouwde voorzichtig een mooi stuk kantwerk, dat op een stukje
karton over elkaar gerold zat.
De mooie dames bogen voorover en keken. De fijne geur die van hen uitging vulde
heel het klein kamertje. Romanie kreeg het er vaag benauwd onder.
- Oh, comme c'est beau! comme c'est bien travaillé! fluisterden zij in stille
verrukking tot elkaar. - Est-ce qu'elle ne vendrait pas?
- Je vais le lui demander, zei de jonge dame, die aan Romanie gevraagd had om
haar werk te mogen zien.
- Soudt kij niet verkoop? glimlachte zij aanmoedigend en vriendelijk.
Romanie aarzelde een ogenblik, onverhoeds door de vraag verrast. Toen, met een
hoge kleur:
- Bi jè ik, ieffrouwe.
- Hoeveel, dit stik?
Romanie stond van ontroering te beven. Even dacht ze: dat zijn rijke lui en wij
hebben het geld zo hoog nodig: laat ik haar maar iets meer vragen dan mijn gewone
prijs. - Doch een gevoel van schaamte weerhield haar. Zij durfde niet, vond het niet
eerlijk, en zei maar haar gewone prijs, zoals ze van de
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koopvrouw kreeg aan wie ze doorgaans haar kant leverde. - Oh mon Dieu, que c'est
bon marché! fluisterde verbaasd de mooie dame tot haar gezellinnen. En zij kocht
dadelijk het hele stuk.
- Ah non, Gisèle, ça n'est pas bien; il faut partager! reclameerden de twee anderen.
- Taisez-vous donc, elle en a peut-être encore, troostte de koopster. En zij vroeg
het aan 't verlegen-blozend meisje:
- Ys 't al wat kij heb? Die dames zou wil ook wat koop.
- Nên 't ieffrouwe, 'k hên d'r nóg wa, antwoordde Romanie. Zij ging naar een kastje
en nam er een pakje uit, dat voor verkoop reeds klaar lag.
De dames ontvouwden 't, keken, bevoelden de kant met hun fijne, witte handen,
bewonderden, in 't Frans hun opmerkingen wisselend.
- Oh! charmant! délicieux! exquis!
- Ook dezelfde prijs? vroeg vriendelijk glimlachend de eerste koopster.
Weer lag het Romanie op de tong om iets meer te vragen, en weer deed ze 't niet.
Zij durfde niet, het was niet eerlijk, dat die twee voor 'n gelijke waarde meer zouden
betalen dan de eerste.
- Joa 't, ieffrouwe, 't is dezelfde pries, antwoordde zij bedeesd.
In een oogwenk was de koop gesloten. De kant werd gemeten, de som uitgerekend,
het fijne blanke weefsel zorvuldig weer om de kartonnetjes gevouwen en aan de
mooie dames overhandigd. De jongste van de drie huppelde opgewekt naar buiten.
- Gaëtan! Gaëtan! c'est cent vingt-cinq francs pour nous trois! riep zij de heer aan
de automobiel opgewonden toe.
Verbaasd keek hij op.
- Hein? quoi donc? vroeg hij.
- Mais oui, la dentelle, antwoordde zij, triomfant haar pakje in de hoogte houdend.
- Vite, passe-moi l'argent.
Hij liet zijn automobiel, omringd door het gepeupel, in de steek, en kwam met
verstoord gezicht naar haar toe.
- Encore des emplettes! bromde hij.
- Mais, chéri, c'est pour rien, fleemde zij. En ze trok hem

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 4

1066
mee naar binnen.
- Quelle idée! bromde hij weer, met stug-misnoegd gezicht tot de twee anderen,
toen hij in het huisje was.
- Mais c'est pour rien! pour rien! pour rien! overbluften zij hem nu opgewonden
alle drie.
Romanie, ziende dat hij ontevreden was, stond gans onthutst. Gelukkig, dacht zij,
dat ik niet overvraagd heb.
Voor de dames hield de heer zich ook dadelijk in, maar zijn boze nurksheid sloeg
plotseling op het meisje over.
- Hoeveel is 't? vroeg hij kortaf, ruw haast, met gefronste wenkbrauwen.
- Honderd vuuf en twintig frank te goare meneire, antwoordde zij schuchter.
- Voilà, beet hij toe, met zenuwachtig trillende vingers zijn portefeuille openend
en een briefje van honderd frank, een van twintig en een vijffrankstuk vóór haar op
het tafeltje leggend.
Romanie was zó ontsteld, dat zij geen woord meer spreken kon. Tranen kwamen
plotseling in haar ogen.
- Ah non, ne sois pas dur, Gaëtan; elle est si gentille, zeiden de dames afkeurend.
- Je ne suis pas dur, je paie, - comme toujours, antwoordde hij wrevelig. - Je n'ai
pas besoin d'y ajouter des compliments, n'est-ce pas?
En met een korte beweging keerde hij zich om en was de deur weer uit.
- Il a son mauvais jour, fluisterde een van de dames achter zijn rug; en zij lachten
even stil onder elkander, wat Romanie enigszins geruststelde.
Juist kwamen Xaveer en de chauffeur met het gerepareerde stuk uit de smidse, en
liepen er haastig mee naar de automobiel toe. Zodra de dames dit zagen, namen zij
ook dadelijk, met een minzaam knikje, afscheid van het meisje, die hun nog gans
ontroerd en verbouwereerd tot aan de voordeur uitgeleide deed.
Xaveer en de chauffeur lagen weer plat op de grond naast de automobiel uitgestrekt,
de heer hield er zich met brommig gezicht onbeweeglijk naast, de mooie dames
stonden te parfumeren op een afstand, de menigte, steeds talrijker gewor-
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den, drong en joelde om de wagen heen, weldra zó hinderlijk dat de twee mannen
slechts met grote moeite hun werk konden verrichten.
- As 't je blief, mensen ga toch 'n bètjen uut de weg, smeekte telkens Xaveer, 't
gezicht in transpiratie, de trekken door de inspanning verwrongen.
Zij weken even, maar kwamen dadelijk terug gedrongen, lachend en joelend,
bedekt-spottend zijn Westvlaamse uitspraak nabootsend, onder schimpend gefluister
met zijn inspannend sjouwen, en heimelijk leedvermaak dat het hem toch niet lukken
zou het ding weer in orde te krijgen. Xaveer en de chauffeur duwden, draaiden,
wrongen, en eindelijk gaven zij met een zucht van verlichting de laatste zwaai, en
richtten zich vuurrood en zweetdruipend met roetzwarte handen op.
- Ça y est? vroeg de heer eensklaps weer opgewekt.
- Oui m'sieu, je crois bien que ça tiendra, antwoordde hijgend de chauffeur.
- En route alors, sprak de heer. Hij wenkte de dames, die dadelijk met geruis van
geparfumeerde rokken en mantels achter in de wagen stegen, en ging in zijn zak om
Xaveer te betalen.
- Hoeveel is mijn skuld, man? vroeg hij.
Xaveer wist niet wat hij vragen moest. Hij liet het liever aan de heer zelf over.
- Geliek het joen believen zal, meneire, antwoordde hij.
De heer stak een vijffrankstuk naar hem uit.
- Ys 't zo goed? vroeg hij.
- Zeker, meneire, zeker, ge zie wel bedankt, wè-je, sprak Xaveer met van vreugde
stralende ogen het mooie stuk aanvaardend.
Onder de gapende menigte ging een dof gemurmel op. Zij spotten nu niet meer,
maar keken met een soort bewonderende afgunst naar de jonge smid. Vijf frank! dat
was geen kleinigheid! Zou die onnozele West-Vlaming dan toch wél verstand van
werken hebben?
De heer en de chauffeur waren nu ook in de automobiel gestegen, en 't zware ding
begon te ruisen, te ploffen en te schudden, terwijl het volk luidruchtig-joelend
achteruitweek.
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Xaveer was opzij gegaan, met een blik vol trots op 't daverende gevaarte, dat nu door
zijn hulp herleefde. Romanie keek met schuwe ogen door de ruitjes van het
uitstallingsraampje. De dames wikkelden zich als rillerige poesjes in hun gele mantels
en trokken hun voiletten neer over hun mooie gezichten; de heer sloeg een deken
om zijn benen en trok de grote zwarte bril over zijn ogen, wat hem plotseling op een
uil deed gelijken. Harder dreunde en snorde de motor, af en toe inwendig ploffend
en knallend, als loste hij revolverschoten op het volk dat telkens gillend achteruitstoof
en dan joelend weer terugkwam: maar plotseling veranderde het plof-en-knalgeluid
in zachtschuivend gezang, en met een soort van sprongetje wipte de wagen vooruit
en reed dan verder in kalm-harmonieus geruis de brede dorpsstraat in. Hij reed zowat
een vijftig meter ver, door een meehollende bende dorpelingen achtervolgd; en dan
klonk eensklaps weer een korte, harde knal als van een schot, en meteen stond de
wagen stil. Het sloeg Xaveer aan 't hart en hij slaakte dof een kreet. Hij zag de heer
met een gebaar van woede overeind staan, de chauffeur van zijn plaats wippen en
neerhurken, het volk in wild gejoel weer toestromen. Hijzelf snelde toe, ontsteld van
ergernis en spijt; en als een oorveeg kreeg hij vlak in 't gezicht de striemende woorden
van de verwoede heer:
- Kij stomrik! wat heb kij gedaan? Kij heb geen verstand van niets!
Het sloeg hem achteruit als 't ware, met verschrikte ogen, midden in het grinnikend
en spottend volk.
- Wa... wa is er gebeurd, meneire? hakkelde hij, lijkbleek wordend onder de roetlaag
die zijn zwetend aangezicht bedekte.
- 't Is weer gebreek, nom de Dieu! 't Is nie gemaak gewees! Kij sijt een domkop!
raasde de heer sidderend van toorn, met ogen die vlamden onder het zwart van zijn
omhoog geschoven bril.
- Gaëtan, voyons, Gaëtan, smeekten de dames.
Xaveer sprak geen woord meer. Even staarde hij roerlooswanhopig naar de
verontwaardigde heer, en toen begon hij als een kind te beven, ineengekrompen van
vernedering en schaamte, als had hij in de grond willen verzinken. Het
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nevelde voor zijn ogen en het suisde in zijn oren; hij zag noch hoorde meer, hij had
nog juist het nodige bewustzijn en de machinale kracht om uit zijn zak het gekregen
vijffrankstuk te halen, dit op de voorbank van de automobiel te leggen, en dan haastig
met gebogen hoofd terug te wijken, dwars door het lachend, joelend, spottend volk
naar zijn armzalig huisje, waarvan hij als een gek de deur achter zich dichtgooide.
- Ach Heire Godheid, Xaveer, wat is er toch gebeurd! riep Romanie ontsteld naar
hem toesnellend.
- 't En goa niet! 'k En hên d'r gein verstand van! Ze lache mien uut! schreide hij.
Als een klein kind stond hij te zuchten en te snikken, en ook zij weende, en
plotseling barstte al hun lang verkropte leed weer onbedwingbaar uit. Zijzelf kon
hem nu geen moed meer inblazen, zij voelde zich ook te wanhopig-ellendig, zij
vertelde hem snikkend en kreunend van de verkochte kant en van de boosheid van
die heer omdat de dames het gekocht hadden, terwijl zij toch geen arme cent had
overvraagd; zij ook had nu het geld willen teruggeven, de vluchtige glans van hoop
die met die rijke lui in hun armoedig huisje was gekomen, was niets geweest dan de
bedrieglijkste der illusies, dan de wreedaardigste spotternij: 't was uit nu met hun
leven op dit ongastvrij en vijandig dorp, zij wilden noch konden er meer leven, zij
wilden weg, voor altijd en zo spoedig mogelijk weg, al moesten zij voortaan gaan
bedelen om hun brood... Een hele tijd zaten zij zo te klagen en te schreien, als
misdadigers in de donkerste hoek van hun kamertje verscholen.
Toen hoorden zij plotseling weer buiten een dof rumoer opstijgen, een akelig,
naderend rumoer van menigte, in voetengetrappel, gegil en gelach, dat hen met
angstige gezichten naar het raampje deed lopen.
- Och Heire Godheid wa is dá nu, Xaveer? vroeg zij bevend, achter het
uitstallingsplankje in elkaar gekrompen.
- 'k En wèt nie, 'k en wèt nie, hikte hij.
Hij reikhalsde even naar het raampje toe, maar trok zich dadelijk met een schok
terug.
- 't Is hem doar were! hijgde hij.
Hij was het, inderdaad...
Rechts en links van de straat, in dichte drommen, het joelend
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gepeupel, met rode, lachende gezichten, en spottend-glinsterende ogen, en in het
midden de automobiel, langzaam getrokken door een groot, bruin paard. De boer die
het leidde schudde van het proestlachen, de chauffeur zat recht voorop en stuurde,
impassibel onder het gegiechel van de menigte, de heer liep er met walgend gezicht
naast, de mooie dames zaten nog steeds achterin, mantels open en voiletten op,
lachend en schertsend onder elkaar, met nu en dan, in korte ernst, hoogmoedig-stijve
blikken van hun schone ogen naar het soms wat al te druk opdringende gepeupel.
Een wild rumoer van hoongelach steeg onmeedogend-schimpend op, toen de
bespottelijke stoet langs Xaveers huisje passeerde, en plotseling begon een bende
grappenmakers vóór de deur in gekheid op te springen en te dansen, wild-uitgillend
met hoge schrille stemmen het bekende deuntje:
Vivat onze smid en hij mag er wezen
Vivat onze smid en hij mag er zijn!

Als een carnaval-janboel trok het voorbij, terwijl Xaveer en Romanie, angstig weer
in de donkerse hoek van hun huisje teruggedrongen, bevend elkander bij de hand
hielden, als om zich onderling tegen een mogelijke aanslag op hun leven te verdedigen
en te beschermen.
Zij gingen weg; 't was onherroepelijk besloten...
Met de honderd vijfentwintig frank van Romanies kant had Xaveer de huishuur
van het halve jaar betaald, en nu verkochten zij hun huisraad, hun meubels, de
uitrusting van 't smidsetje, de uitstalling van 't raampje, alles. Voorgoed hadden zij
de ongelukkige illusie van ‘hun eigen boas zien’ opgegeven; en om niet als arme
bedelaars op hun geboortedorpje, waar zij eenmaal in betrekkelijke welstand geleefd
hadden, terug te moeten keren, hadden zij beiden zich verhuurd: hij als smidsknecht
te Brugge, zij als huismeid te Gent. Vruchteloos hadden zij gepoogd alle twee in
dezelfde stad een dienst te vinden: ook dát wilde niet lukken; en daar de nood drukte,
hadden zij het hard besluit genomen te scheiden.
Alles was verkocht en weg; alleen het mooi, splinternieuw
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rijwiel, dat zoveel lange maanden nutteloos vóór 't raampje prijkte, had nog geen
afnemer gevonden. Niemand wilde 't, niemand vertrouwde 't. Eerst had hij er de
waarde van de inkoopprijs voor gevraagd, toen twee derde, toen slechts de helft,
maar alles vergeefs. Hoe minder hij vroeg hoe meer de dorpelingen overtuigd werden
dat het wiel niet deugde. Eindelijk besloot hij het te houden; en als een smadelijke
spotternij stond het daar, glinsterend-nieuw naast hun beide armoedige koffers in het
akelig leeg huisje, op de ochtend dat zij elkander - wie weet voor hoe lang, zouden
verlaten. Een mannetje zou haar en de koffers met een hondekar naar het station
brengen; hij zou op zijn rijwiel de lange weg naar Brugge afleggen. Alles was weg
of ingepakt, het karretje stond vóór de deur, de honden blaften, het mannetje kwam
binnen om te vragen of ze klaar waren.
Zij waren klaar. Zich inspannend om kalm te blijven, maar bevend en met
roodbekreten ogen, stak hij haar de hand toe. - Allo, zuster, de goe reize wè-je, en
schrief mi wanneir da ge ne keir meugt uutgoan; 'k zal komen.
Zij schreide hevig, onbekwaam op 't laatst zich goed te houden.
- Jè ik, Xaveer, 'k zal 't doen... 'k belove 't joen, snikte zij, krampachtig zijn hand
drukkend.
Ook hij begon weer hevig te snikken.
- Toe... toe... moak gèn verdriet... en goa nou moar... hikte hij.
- Xaveer,... God bewoar joen, jongen.
God bewoar joen... God bewoar joen, Romanie.
De koffers waren opgeladen, zij vluchtte weg, het hoofd gebukt, haar zakdoek
vóór de ogen, rood van schaamte onder de nieuwsgierige blikken van de buren. En
ratelend reed het karretje met haar heen, in razend geblaf van de hollende honden.
Een ogenblik stond hij, als suf, te kijken en te luisteren. Het bloed suisde in zijn oren
en zijn blik benevelde 't was plotseling als de dood rondom hem heen. Toen nam hij
zijn wiel, zijn mooi, splinternieuw, nutteloos rijwiel, en leidde het zacht naar buiten.
Als in een droom sloot hij de deur van het hol-klinkend huisje, nam er de sleutel af,
die hij nog even bij de eigenares zou aanreiken; en zonder een blik
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op de enkele buren die hem stonden aan te gapen, vaag en licht als een slaapwandelaar,
sprong hij in de zadel, en reed in een tegenovergestelde richting weg.
Voor altijd hadden zij het ongastvrije dorp verlaten.
Na veertien lange dagen wachten kreeg hij eindelijk haar eerste brief.
Beminde Broeder,
Ik neem de pen in de hand om u te laten weten de staet van mijn gezonteit en verop
van u hetzelve; ware het anders het zou mij veel verdriet doen. Ik ben gezond en
kontent in mijnen dienst en verop van u hetzelve. Mijneer is een euverheid bij de
soldaten en hij klapt altijd Frans, maar madam is van de stad en zij klapt Vlaamsch.
Er zijn drie kinderen en ik heb natuurlijk veel te werken aangezien ik maert alleene
ben. Zondag gepasseerd zei madam mij dat ik van vuven tot alf achten mocht uutgaan,
maar ik ken hier toch niemand niet, en ik heb aan, madam gezeid dat ik liever dien
tied zou spellewerken om nog wat te verdienen. Maar madam zei mij wa peisde gij
het is Zondag, gij en moogt niet werken. Het was waar ook, ik had het alzoo vergeten
en dan ben ik beneen bluven zitten en heb ik in mijnen kerkeboek gelezen. Maar
binst dat ik zat te lezen, dacht ik in mijn eigen dat is toch wel aardig madam zegt mij
dat ik 's Zondags niet mag werken en zij doet mij toch zelve heele Zondagen werken.
Nu beminde broeder, dat is niet om over mijne meesteres te klagen. Madam is nog
al goed voor mij en overlast mij niet al te veel. Het ergste zijn de kinders die nog al
stout zijn en altied met mij lachen omdat ik geen Gents spreek gelijk zij. Maar het
zijn toch maar kinders en dat trek ik mij niet aan als ze mij anders maar niet te veel
tormenteeren in mijn werk. Nu beminde broeder, laat ik u weten dat mijneer en
madam Zondag uut de stad gaan dineeren en dat ik mag uutgaan van 1 tot 8. Ik verop
nu toch wel beminde broeder dat gij niet zult nalaten van te komen en dat wij te
zamen heel den achternoen zullen gaan wandelen en dat gij mij dan ook alles zult
vertellen hoe gij het stelt in uwen dienst waar ik zoo nieuwsgierig naar ben.
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Met deze eindig ik mijnen brief niet met het hart maar wel met de pen en noem mij
uwe verkleefde zuster
ROMANIE VERFAALIE
Om één uur, na tamelijk lang zoeken in de afgelegen, weinig bekende buurt waar zij
woonde, vond hij eindelijk het huis en belde aan.
Hij hoorde haar dadelijk aangehuppeld komen in de gang, en met een ruk ging de
deur open en zij stond vóór hem, zó vermagerd en verbleekt dat hij haar haast niet
herkende, met iets vreemds en angstigs in de uitdrukking van de ogen, iets van een
schuw, geslagen dier dat naar een schuilplaats zoekt. - Romanie, hoe goat 't mee
joen? vroeg hij ontroerd, bang bijna voor 't antwoord.
Maar zij haastte zich hem gerust te stellen, met iets zenuwachtig-opgewondens in
toon en houding, dat haar anders helemaal vreemd was.
- O goed, goed wè-je; en hoe goat 't mee joen? Kom binnen; ziede kontent in joeën
dienst?
Hij had de tijd niet om te antwoorden, zij leidde hem door de gang naar beneden,
langs een smal, pikdonker wenteltrapje naar de sombere kelderkeuken, waar zij hem
op een houten stoel naast de wit-geschuurde tafel deed zitten en hem dadelijk vroeg
of hij iets eten of drinken wilde.
Honger had hij niet, maar wel dorst, en zij liep in de kelder naast de keuken om
een kruik met bier, haalde twee glazen uit een kast, en schonk ze schuimend vol.
- Santus, sprak hij, het glas dat vóór hem stond opnemend, en zij antwoordde
‘Santus’ en bracht de lippen aan haar glas; en dicht bijeen geschoven, met de scherpe
hoek van de witte tafel tussen hen, keken zij elkander in de ogen, en gingen aan 't
vertellen.
- Ge zie zoi moager geworden; kriegde misschien nie genoeg t'eten! kon hij niet
nalaten haar dadelijk te vragen, teer bezorgd.
- O bi jè ik, bi jè ik, mèr dan genoeg, haastte zij zich te antwoorden; - moar 'k en
hè hier nie veel honger, wè-je; 't is de veranderienge van de lucht, e-niè!... En gie!...
ge'n zie gie
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nie veranderd, wè-je, ge ziet er goed uut! riep zij, met verraste vreugde hem
aankijkend.
- O bi nèn ik, 'k hên 't iek nogal goed getroffen, antwoordde hij slapjes.
Zij zwegen even en dronken beiden een kort teugje van hun bier. Boven hun
hoofden, ter hoogte van de straat, waren twee kleine, langwerpige, met ijzeren
traliewerk omrasterde raampjes, en daar zagen zij de voeten van de voorbijgangers
in het gecadanseerd geluid van de harde hakken op de harde stenen heen en weer
gaan.
- O, da is de stroat, e-niè? sprak hij opkijkend, en een gevoel van benauwdheid
greep hem plotseling aan. Maar hij liet het haar niet merken, hij keek rond in de
keuken, naar de mooiglinsterende potten en pannen, naar het groot, zwart fornuis
met glimmend-koperen handvatsels, en naar de vele porseleinen borden en koppen
achter het gesloten raampje van een glazen kast.
- Schoane keuken! zei hij.
- En zoi geriefeliek! antwoordde zij. - Kiek ne keir hier, in 't achterhuus, alles zoi
bi d' hand.
Zij stond op en leidde hem in het achterhuis naast de keuken, een heel klein
achterhuisje, dat propvol stond met allerlei, en ook slechts door één enkel, klein,
omrasterd raampje, uitzicht had op een ellendig klein en smal stadstuintje: een vierkant
hoekje donkergrauwe natte aarde tussen hoge muren, en schraal begroeid met vuil
ruig gras, waarvan de magere bloemenrand, die wellicht nooit een zonnestraal gezien
had, al lang was doodgegaan. Aan 't verste einde, tegen de afsluitingsmuur, stond
een apart gebouwtje met een grijze deur, en een klein raampje met gebroken ruiten.
- Ons washuzeken, sprak ze, de richting van zijn blik volgend.
Een onuitsprekelijk gevoel van heimwee greep hem plotseling aan. - O, dat akelig,
somber, kelderachtig binnenplaatsje, dat schaarse lapje tuin en lucht voor haar die
gewend was aan de hoge, zonnige, groene vlakte, waar moeders huisje met zijn lieve
bloemen stond! Hij had wel willen vluchten, hij had wel willen alleen zijn, geheel
alleen in 't wijde veld om er al zijn wee in vrijheid uit te snikken, zonder dat zij er
iets van
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merkte. Zijn lippen beefden en een kramp verwrong zijn aangezicht. Doch hij
bedwong zich, hij wilde niet, het mocht niet; en met gespannen uiterlijke kalmte
volgde hij haar nu naar boven, om eens het hele huis te zien. - Zij leidde hem door
de mooie, witmarmeren gang in de salon, de prachtige salon met de grote koperen
gaskroon en de bloedrode gordijnen, met de plechtigrode canapés en de brede,
gemakkelijke rode stoelen, met het mollig, donkerrode vloertapijt en de schitterende
goud-omlijste schoorsteenspiegel. 't Was alles rood en goud wat hij zag, het deed
hem pijn aan de ogen en het maakte hem benauwd alsof hij niet meer ademen kon;
en vol vreesachtig ontzag keek hij naar twee grote portretten in vergulde lijsten aan
de wand: een dikke, blonde militair met zware knevel in groot uniform en
gevederboste helm in de hand, en een magere, gedecolleteerde dame met zwart haar
en zwarte ogen, in een geel-wit zijden bal-japon.
- Da zien meneir en medám, zei Romanie.
- Gelieken ze 'r op? vroeg hij.
- Joa, zulle, antwoordde zij met overtuiging. - Moar menier is nóg wat dikker en
rooier in zien gezicht, en medám is alsan nog zwarter en moagerder dan as ze doar
stoat.
Xaveer schreed voorzichtig terug, bang iets om te gooien. 't Gezicht van meneer
vond hij niet kwaad, maar dat van de vrouw beviel hem geenszins. Hij vond het hard
en stroef. En hij dacht met weemoed dat het zeker wel naar háár zin en niet naar de
zin van meneer was, dat Romanie zich zou te schikken hebben. - Zij toonde hem
verder de eetkamer, geheel in 't somberbruin, met bruine stoelen en kasten en vale
gordijnen; de slaapkamer, met de twee grote, wit-gespreide bedden naast elkaar en
een heel eigenaardige tekening van wandpapier: schelgekleurde papegaaien die
hingen te wiebelen in hoepel-vormige festoenen van groen en van bloemen - Xaveer
keek met verbazing op en moest er even om glimlachen - en dan de badkamer en de
kinderslaapkamer en speelkamer op de tweede verdieping; en eindelijk duwde zij,
onder de trap die naar de zolder liep, en klein, laag deurtje open en glimlachte, met
iets teer-beschaamds en verlegens in de blik, als om zich te verontschuldigen:
- En hier sloap ikke...

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 4

1076
- Och Heire! riep hij, haast schrikkend.
Het was een heel klein zolderkamertje onder de zijkant van 't geplafonneerde dak,
en er stond niets in dan een laag en smal geel-houten bed met een grauw-bruine sprei,
één stoel, een ijzeren wastoestel en een roodbruin, scheefgezakt, ruwhouten kastje.
- 't En betèkent nie veel, e-niè, moar afin 'k kan d'er toch sloapen, sprak ze zacht.
- Ach joa, en as ge moe ziet ge sloapt overal, antwoordde hij triestig, met een doffe
trilling in de stem; en hij keerde zich om en ging de trappen af.
- Zullen we nu ne keir uutgoan? vroeg ze, nog in haar kamertje.
- Bi joa e-niè.
- Wacht dan 'n bètje beneen; 'k doe mienen hoed en mien schoenen an en 'k kome
seffens.
Loom, met zwaarmoedig gebogen hoofd, daalde hij de trappen af.
- Zet joen 'n bètjen ien 't kabinet van voaren, ge zult de mensen zien passeren, riep
zij hem nog na.
Maar hij bedankte voor het aanbod, hij snakte naar buiten, naar de zon en vrije
lucht; hij had een gruwel aan dat huis en voelde er zich stikken.
Al spoedig was ze weer beneden, eenvoudig maar netjes gekleed, in 't donkergrijs
met een zwart hoedje met wat groen, en gele en witte bloempjes. Zij opende de deur
en liet hem uit. Toen ging zij ook naar buiten, draaide de zware sleutel tweemaal om
en stopte hem in haar zak.
Hij had een pijpje gevuld en stak het aan, en samen, als twee verliefden op hun
uitgangsmiddag, verlieten zij de stille straat, machinaal de richting volgend waar zij
naar beneden helde. Zij kruisten dwars over een brede, drukke boulevard met hoge
witte huizen, zij kwamen aan een water en volgden er de schaduwoever onder hoge
mooie bomen.
- Kende gie al goed de weg in de stad? vroeg hij.
- 'n Bètjen, antwoordde zij.
- Woar goan we noartoe?
- Woar dat-e wilt; e-keir noar buten?
- O joa, loat ons e-keir noar buten goan.
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Het kanaal liep recht door, tussen bomenrijen en huizen, het water diep-liggend en
vuil, met steil-glooiende grasranden aan beide oevers. Hier en daar tegen de kant
lagen schepen vastgemeerd, als verlaten in zondagsrust, maar vele plezierbootjes
schoren over de effen vlakte, in glinsterend spiegelen en spatten van riemen, onder
de spierige bewegingen van de roeiers in witte of gekleurde buisjes en met blote
armen. Op beide oevers was het druk van rijtuigen, fietsen en automobielen, in 't
bonte heen en weer gewemel van de zondagswandelaars.
- En vertel gie mie nu oik èns e-keir wa van joen eigen, vroeg zij vriendelijk
opgewekt, toen zij een eindje gegaan waren. Hij glimlachte en schudde 't hoofd. Hij
had zo weinig over zichzelf te vertellen. Zijn leven was zo elke dag precies hetzelfde.
's Ochtends om vijf uur op, dadelijk na 't ontbijt in de smidse, werken tot twaalf uur,
middageten, om één uur weer aan 't werk tot's avonds acht, met nog een klein poosje
rust en een boterham en een kommetje koffie, tussen vier en vijf. Na 't avondeten,
als 't mooi weer was, zat hij even met de twee andere knechts onder de bomen zijn
pijpje te roken, en om negen of halftien ten langste lag hij in bed.
- Onder de boamen nogal! Zien d'er doar boamen? vroeg ze verwonderd.
- Zeker, zei hij. - En hij vertelde haar dat de smidse heel aardig gelegen was eventjes
buiten de stadspoort, aan een grote brede weg met prachtige bomen, waar dag en
nacht passage en beweging was. De herberg waar hij at en sliep stond vlak naast de
smidse, en vanuit het raampje van zijn zolderkamertje had hij een heerlijk vergezicht
over bossen en velden. Het leek op 't uitzicht dat zij vanuit moeders huisje hadden,
hij droomde soms dat hij nog bij moeder was en nog eens al de welbekende oorden
van zijn kindsheid weerzag. Hij zweeg even en keek haar van terzijde aan, plotseling
voelend dat hij bezig was haar pijn te doen. Haar wangen hadden zich met een tere
kleur geverfd en een glinsterend vocht blonk in haar zachte ogen. Hij beet op zijn
lippen, vol spijt over zijn woorden, en sprak van andere dingen. Hij was niet
ontevreden, hij verdiende goed, hij hoopte na jaren genoeg te bezitten om nog eens
weer met haar de kans te wagen,
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om nog eens te proberen, ergens anders, weer hun ‘eigen boas’ te worden.
- 'k Hên toch al iets, zei hij, - 'k hè miene veló kunne verkoapen.
- Och! woarliek! en voar hoevele? verbaasde zij zich.
- Voar honderd vuuf en twintig frank, an ne metser.
- Och dat is wel, dat is toch wel! juichte zij.
Zij hadden de drukte van de stad verlaten, zij liepen nog even door een akelige
buurt van grote stoffige fabrieksgebouwen met reusachtig-hoge schoorstenen en
armoedige, kleine, vuile huisjes, waar het vóór de open deuren krioelde van slordige
vrouwen en lawaaiende kinderen; en eindelijk kwamen zij in 't vrije, ruime veld,
steeds volgend het lijnrechte kanaal, tussen twee rijen nu heel kleine, schrale, pas
geplante boompjes. Heerlijke buitenplaatsen verrezen op een afstand rechts en links,
de glinsterende, witte of rode huizen en kastelen half verdoken onder de imposante
lovermassa's van de parken, en overal in de omliggende weiden graasden koeien,
wit of bontschitterend in 't zonnig-frisse groen als reusachtig-grote bloemen op een
wijd uitgestrekt flonkerveld van weelde.
- Och Heire, wat is da hier toch schoane! riep zij ontroerd. Ook hij vond het zo
‘schoane’ en keek met glinsterend-bezielde ogen. 't Was al zolang geleden dat zij
weilanden en koeien onder de blauwe zonnelucht hadden gezien, zólang dat zij de
reine frisse buitenlucht hadden ingeademd. Al de kleuren en de geuren van hun
kinderjaren kwamen weer in zalige verrukking voor hen opgetoverd; zij trilden van
ontroering en hun longen hijgden, het deed hun zo goed maar tevens pijnlijk leed,
omdat zij wisten dat de zaligheid zo kort van duur zou zijn, en dat de harde
werkelijkheid van hun alledaagse plicht als een saaie triestige gast op het einde van
hun korte vreugde te wachten zat.
Zij waren aan een dorp gekomen en stonden vóór een brug, even aarzelend of zij
nog wel verder zouden gaan. Maar vele wandelaars en rijtuigen en fietsen trokken
de brug over en verdwenen om de bocht van een weg; en werktuiglijk gingen zij ook
dezelfde richting uit, zonder te weten waarheen,
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louter genietend van hun vrije uren.
De weg kronkelde, omzoomd met hoge bomen en met grachten, en ook hier prijkten
te allen kante de heerlijke buitenplaatsen, met donzig-zacht-glooiende grasvelden
en schitterende bloemperken, vlak aan de weg. De gelukkige bewoners zaten meestal
buiten, in gemakkelijke stoelen op bordes en veranda uitgestrekt; en jongelui en
jonge meisjes in lichte zomerkleren speelden en stoeiden op de frisgroene gazons en
langs de kronkelende wegen. Zij gingen verder, aldoor verder, kijkend en
bewonderend, genietend zonder afgunst al het mooie dat zij zagen. Zo kwamen zij
eindelijk aan een grote buitenherberg met talrijke mensen om tafeltjes onder de
bomen, en zij gingen er ook even zitten om van het uitzicht te genieten en een poosje
uit te rusten.
Een meisje met witte schort kwam naar hen toe, en Xaveer bestelde twee glazen
bier. Toen keek hij schuins naar de tafeltjes om zich heen, waar meestal de gasten
ham of paling aten. Zijn tanden kauwden instinctmatig op elkaar en 't water kwam
hem in de mond. Hij hield zoveel van paling en voelde eensklaps honger. Hij vroeg
haar of zij niet wat zouden eten. - 't Zal zoa diere zien, e-niè, sprak zij bezorgd.
Ja, dat dacht hij ook wel. Hij dronk een teugje bier om zijn honger te smoren, en
wendde zijn ogen van de paling af. Maar een tweede meisje liep langs hem heen met
een mandje vol krentenbroodjes, en hij riep haar terug, en zij namen elk twee broodjes.
- We'n zien nie riek, e-niè; we moeten spoaren, glimlachte zij.
Jawel, zij moesten sparen, en zij zouden sparen. En onder het rustig en gezellig
samenzitten vertelde hij haar nu wat hij per week verdiende en hoeveel hij maandelijks
over had. Zoveel per maand, en zoveel maanden in het jaar, dat maakte toch al zoveel
uit. Als zij van haar kant maar iedere maand enkele franken over had, en als ze zo
samen enkele jaren werkten en spaarden, dan... ja dan konden zij 't nog eens proberen
weer hun ‘eigen boas’ te worden, met hoop op beter en gelukkiger omstandigheden.
Zacht en langzaam knikte zij met het hoofd, de ogen starend-peinzend vóór zich
uit, als in gedachten over iets waar-
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van zij niet spreken durfde of wilde.
- Is 't zoa niet? vroeg hij, om haar weer tot het gesprek te brengen.
Zij schrikte op, als uit een droom.
- Joa 't, antwoordde zij met een lichte kleur over haar wangen; - joa 't, als er gèn
van ons 'n trouwt.
- Peinsde gie op trouwen? vroeg hij verwonderd.
- Bi woarliek nèn ik! riep ze beslist. - En gie?
- Ik oak nie, de tieden zien te moeieliek, antwoordde hij ernstig.
Beiden bleven zij een ogenblik stilzwijgend, elk in zijn eigen gedachten verzonken.
Om hen heen joelde de vrolijke drukte van de tafeltjes, waar veel jongelui in
onbezorgde pret met hun liefjes zaten, en zonne-lovertjes-en-pijltjes speelden op de
lachende gezichten door de zachte wemeling van de bladeren. Hij keek er even naar,
als 't ware met de ogen van een vreemdeling, en de gedachte aan het meisje van zijn
dorp, dat hij destijds een beetje liefhad, doomde een ogenblik, als een schim, voor
hem op. Hij schudde 't hoofd en zuchtte, en keek zijn zuster aan. Haar zacht gelaat
was bleek geworden. Dacht zij ook wellicht aan hem die haar destijds scheen lief te
hebben, toen zij nog samen en gelukkig met hun moeder in het ouderwetse huisje
woonden? Hij dacht aan moeder, aan zijn goede oude moeder, en stille tranen kwamen
in zijn ogen. O, als moeder nog maar leefde, wat zou het alles anders zijn!...
De avond begon te vallen; vele wandelaars vertrokken reeds. Het werd ook tijd
voor hen, en zij stonden op en keerden langs een andere weg naar de stad terug.
Een grote stilte kwam in hen, een behoefte tot zwijgen en peinzen, en een loom
gevoel, iets triestigs en zwaar-drukkends vertraagde hun schreden. De lucht werd
koeler, vochtig van de eerste najaarsnevelen die reeds als lichte rook over het weiland
hingen, en de schemering, was van ongeëvenaarde heerlijkheid, zo stil, zo heilig-stil
goudglanzend in wonderbare tonen van voortdurende afwisseling! Het was een
onnaspeurlijk zacht vervormen en versmelten, een tanend vervloeien van vurig oranje
in bronsgetint purper, van geel in groen, van groen in blauw, van blauw in warmgrijs
en van
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warmgrijs in dode leikleur, met om en over alles heen de atmosfeer als van een
langzaam uitstervend vuur, dat nog alles eens in laatste gloed met zijn laatste gouden
warmte overstroomde. Het werd iets onreëels, fantastisch: de donkere lovermassa's
van de parken stonden daar als hoge, steile rotsen, de nevelige weilanden verdoezelden
tot sneeuwvelden of meren, de eenzame boerderijtjes langs de weg waren als
kabouterhuisjes uit een sprookje, stil-geheimzinnig in hun eenzaamheid, hier en daar
reeds met een zwak-pinkend lichtje achter kleingeruite raampjes, een lichtje dat daar
brandde als een smachtend zieltje van hoop, van twijfel en verlangen, in de wijde,
donkere verlatenheid die de nacht weldra alom verspreiden zou.
't Was zeven uur toen zij weer in het zondagsgewoel van de helderverlichte stad
kwamen. Xaveer had nog maar juist de tijd zijn trein te halen, en zij om hem tot aan
het station te vergezellen en dan naar huis te hollen om het avondeten van haar
meesters klaar te maken. Zij liepen haastig door de drukke straten, hielden zich nog
even op in een sigarenwinkel waar zij hem dwong enkele sigaren van haar te
aanvaarden; en, onder de klok van de spoorhalle, in het gewoel der heen en weer
hollende reizigers, namen zij met een lange handdruk en een ontroerde blik van
wederzijdse trouw en liefde, afscheid. Zij zou hem weer schrijven wanneer het haar
volgende uitgangsdag was en weer zou hij komen, en weer ook zouden zij samen in
het mooie veld gaan wandelen.
Hij was terug in 't herbergje waar hij zijn intrek had genomen, hij had gegeten en zat
even buiten, plat op de grond gehurkt, de rug tegen de muur geleund, eenzaam in de
zachtheid van de nacht zijn pijpje rokend. Rechts van hem stond de smidse, in stille
donkerheid tegen het lichtvlak van de nabije stad; links strekte zich de mooie, brede
steenweg uit, onder de zwarte kruingewelven van zijn hoge bomen, met het dubbel
snoer van de tot in de verre verte wegblinkende lantarens. Hij zat, en rookte, en
mijmerde. Zijn starend oog bleef strak gevestigd op het rustig glanspunt van een der
lantarens, die onder een der naaste bomen brandde, in de groenachtige lichtkring van
het neerhangend gebladerte. Hij dacht na over zichzelf en
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over Romanie, over hun tegenwoordig leven en hun toekomst. Het was geen zware
weemoed meer zoals daareven, na het terugkomen van de wandeling; het was
gelatenheid en berusting in zijn lot. Het leven scheen voor hem een tijd van jaren
vast gevestigd, het dagelijks werken in die donkere smidse daar, van 's ochtends
vroeg tot 's avonds; en verder zag hij niets: geen nabije toekomst, geen verandering,
geen stijging of geen daling. Hij zuchtte en zijn ogen vielen dicht. Hij legde de hand
over zijn gesloten ogen. Zijn vingers drukten even, als vanzelf, zacht, heel zacht, en
tranen zonder bitterheid rolden langzaam over zijn wangen. Het suisde
week-ontlastend in zijn hoofd, hij voelde zich moe, zaligmoe, hij had maar één
verlangen, één behoefte meer: daar zacht te zitten slapen in de koele nacht, bij 't stil
geruis van de hoge bomenkruinen. Nog even dacht hij aan zijn zuster. Wat deed ze
nu? wat mijmerde of voelde ze, ook in haar eigen eenzaamheid, beneden daar, in die
akelige ondergrondse keuken van het akelig-benauwde stadshuis? Hij schudde het
hoofd en weer zuchtte hij die; en zwaarder drukte zijn hand over de dichte vochtige
oogden.
Zij zat alleen beneden in de keuken en zij dacht aan hem. Zij had het avondeten van
haar meesters opgediend en wachtte op verdere bevelen. Boven haar hoofd, in de
eetzaal, gonsden verwarde geluiden. Af en toe bonsde vermanend een voettrap op
de zoldering. Toen liep ze naar boven, ontving het bevel, rende heen en weer van
boven naar beneden om op en af te dienen. En weer ging voor een poos het dof,
verward gegons, en zat zij met de handen in haar schoot gevouwen te staren en te
wachten.
Het afgediende eten stond vóór haar op tafel koud te worden, maar zij had geen
trek. Zij peinsde en droomde. Toen zij eindelijk boven haar hoofd het geschuifel van
weggeschoven stoelen en wegschuivende voeten hoorde stond zij, als 't ware
machinaal bewogen, op, en ging de borden en de schalen in het achterhuis omwassen.
Langzaam wies zij om, steeds dromend en mijmerend, 't gezicht gehuld in lauwe
waterdampen, uren, uren ver van de werkelijkheid. Maar nogmaals bonsden harde
voettrappen
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daarboven, en zij kwam haastig onder aan de trap gelopen en hoorde mevrouws zure
stem die haar toeriep dat zij slapen gingen, en zij niet vergeten mocht beneen de
lichten uit te draaien.
Zij antwoordde dat zij het niet vergeten zou. En weer ging zij aan 't werk, en
herbegon haar peinzen en haar mijmeren. Toen alles eindelijk klaar was stond zij
daar nog even doelloos rond te staren, als voelde zij, dat ze nog iets vergeten had.
Maar zij kon zich niet bedenken wat het toch wel wezen mocht, en reeds draaiden
haar vingers instinctmatig aan de lamp, om het licht uit te doven. Toen wist ze 't
plotseling, en een heel zachte en tedere glimlach overstraalde als een glans van
streling gans haar lief gelaat. Zij draaide 't lichtje naar omlaag totdat het in de keuken
schemerig-duister werd. Toen haalde zij uit de diepste hoek van de glazen kast een
heel klein Lievevrouwbeeldje te voorschijn, plaatste het op de tafel, knielde op de
harde tegels ervoor neer en zei met neergeslagen ogen en gevouwen handen, haar
dagelijkse vrome avondbede op.
Zij bad voor hem, haar broeder, dat het hem door de tussenkomst van onze Lieve
Vrouw nog eens gelukken mocht opnieuw ‘z'n eigen boas’ te worden.
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'n Dorpje
I
Meneer de burgemeester
Ik heb de nieuwe burgemeester plechtig in het dorp zijn intrede zien vieren...
't Was op een mooie, zonnige zomerdag.
Een drukke mensenschaar stond wachtend bij de ingang van het dorp, op het
kruispunt van de vier wegen, alle ogen starend over 't vlakke, blonde korenland, in
de richting van de verre hoge bomen, waarachter 't kleine spoorwegstation lag. Wat
zag het dorpje er in die tijd lief en poëtisch uit!
Het had nog, bij de ingang, zijn statige, viervoudige, reusachtig-hoge-en-grote
populierendreef, het eigendom van meneer Christiaens-de Maertelaere. Het was er
altijd koel en fris in groen-wazige schemering tussen de hoge zware stammen, onder
de dicht in elkaar gegroeide tak-en-bladeren-ge-welven. En daarachter lag het dorpje
die middag met al zijn rijkkleurig-vlaggende en wimpelende, witte en gele en roze
en groene huisjes als het ware in een bad van helder zonnelicht te tintelen. Nu eens
hingen vlaggen en wimpels strak en onbeweeglijk als van roerloos-eerbiedige hulde,
en dan weer woei er een briesje even door, en heel het dorpje scheen te trillen van
een eigenaardig leven, en het werd als een schitterende optocht of processie, komend
in wuivende wa perpraal van goud en kleuren, van onder de hoge, statig-sombere
gewelven van een kathedraal, in de blijde frisse vrijheid van de open blauwe
zonnelucht.
Daarbuiten en omheen de wijde, gele en blonde, zonnetintelende vlakte van het
rijpend koren. Grijs als een plat-uitgespannen lint loopt de zandweg er dwars door,
in de richting van het station. En rondom in de verte, omsluitend heel de horizon met
ongelijke golvingen van lijnen, is het als een wazige, dofgroene kringmuur van
bomen, waar hier en daar de spitse naald van een kerktorentje, of de strak gekruiste
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armen van een molen kalm uit opschieten.
Eensklaps bomt ginds ver een kanonschot.
- Aââh! roept de menigte. En strakker staren alle ogen in de richting van het station.
De burgemeester is uit de trein gestapt en aangekomen. Nieuwe, dofdreunende schoten
volgen. Reikhalzend blijven allen staren in 't verschiet.
Daar stijgt een verre stofwolk op de weg, en drijft scheef, als lichte rook, over het
blonde koren heen. Ze zijn daar! Ze komen!
Op de kerktoren, beginnen alle drie de klokken eensklaps in triomf te luiden; en
harde, nu dichtbij knallende kanonschoten antwoorden op het verre, uitstervend
gedreun aan 't station. In 't dorpje wuiven vrolijk de wimpels en de vlaggen.
Ze zijn daar! Ze zijn daar! Aan 't hoofd de vaandrig, met zijn wapperende,
rood-geel-en-blauwe standaard. Hij wappert achterover in het trotse draven van zijn
paard, en dikke stof stijgt om de ruiter op en hult hem als het ware in apotheosehulde.
Achter hem draven de ruiters van de erewacht op hun dikke boerenpaarden, twee
aan twee, rechts en links van de weg, in 't opwolkende zand. Allen dragen witte
broeken, en rood-geel-blauwe sjerpen. Dit zijn de kleuren van de nieuwe
burgemeester. Hij is van adel, baron.
- Vivat de burgemeester! Vivat de baron! begint het volk te juichen.
Velen die daar om hem woelen, geestdriftig zwaaiend met handen en petten, zien
hem voor het allereerst. Zij juichen maar zonder hem te kennen, zonder te weten of
hij goed dan slecht voor hen zal wezen, enkel omdat hij burgemeester is, omdat hij
rijk en machtig is, omdat hij baron is. Hij is niet van de streek: hij komt van ergens
ver, uit West-Vlaanderen. Van een oude oom, die ook lange jaren burgemeester was,
heeft hij 't kasteel geërfd; en 't kon niet anders of ook hij moest burgemeester worden.
Daar is hij, in het ere-rijtuig, zijn eigen rijtuig, zijn eigen livrei: rood-geel-blauw,
met zijn beide wethouders op het bankje vóór hem. Hij heel alleen op de achterbank;
een grote bloemtuil in de hand. Hij is in rok, geel-grijs bestoven door het opwolkende
zand; en onophoudend groet hij, beleefd buigend, zijn hoed in de hand, rechts, links,
naar het
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juichend, jubelend volk.
Hij heeft een fijn, aristocratisch gezicht en wat men noemt een gedistingeerd
uiterlijk: frisse gelaatskleur, kortgeknipte haren en een zware, grijzende snor. De
blauwe ogen hebben iets slim-loerends, naar rechts, naar links, als 't ware meegroetend
in hun om de beurt half open en half dicht gaan, met het onophoudend buigend-groeten
van zijn lichaam. De beide wethouders op de voorbank zien er grof en plomp uit bij
hem vergeleken: twee dikke rode buitenheren, de ene grijs, de andere zwart, in strakke,
stijve, ongemakkelijke houding, rug aan rug met lijfknecht en koetsier.
Een oponthoud:
Een lange magere man, de schoolmeester, duwt een klein meisje naar voren: zijn
jongste meisje, geheel in 't wit, met een lichtblauw strikje in de blonde krulletjes, en
een schitterende bloemenruiker in de hand.
Met enige inspanning richt de burgemeester zich half in 't rijtuig op, neigt naar
het kind, glimlacht en buigt, en neemt de ruiker aan. En 't kind slaat naar de heer zijn
bedeesde helderblauwe oogjes op, - oogjes als twee blauwe vlindertjes - en begint
een van buiten geleerd complimentje op te zeggen.
Hij luistert, steeds strak glimlachend en gebogen in het rijtuig overeind staande.
Soms hokt het meisje even, en dan fluistert de meester een woord, en weer bazelt
het week, naïeve kinderstemmetje verder door. 't Gebimbom van de klokken en 't
gebulder van de kanonnen smoren af en toe geheel het zwak geluidje. En als het uit
is glimlacht de burgemeester nog vriendelijker, buigt zich met nog meer inspanning
naar voren en streelt even het meisje over de wang en drukt herhaaldelijk in dank de
hand van de vader. En dan weer komt de stoet langzaam in beweging: voorop de
vaandrig en de ruiters in wemelende mengeling van schelle kleuren onder het
groenschemerig hooggewelf van de in elkaar gegroeide boomkruinen, daarna de
rijtuigen en achteraan de menigte in jubelen en juichen, alles onder aanhoudend
kanongebulder en klokkengebom, naar het vlaggend, wimpelend en zonnelichtend
dorpje, dat plechtig, met muziek en met triomfgewulf, zijn nieuwe heer en meester
gaat ontvangen...
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En na die dag heb ik hem, gedurende vele jaren, nog heel dikwijls teruggezien...
Ik heb hem dikwijls in het dorp zien komen, met mooie rijtuigen waarvan hij zelf
de paarden mende. Hij steeg dan af vóór het gemeentehuis, en klom, ietwat stijf in
zijn benen, met inspanning de stoeptrappen op, terwijl de koetsier stapvoets met het
rijtuig heen en weer door de stille straten reed. Boven in de raadzaal van 't
gemeentehuis presideerde hij de debatten. Hij zat, omringd van zijn raadsleden,
meestal boeren, midden aan de langwerpige groene tafel, waarop registers en papieren
lagen. Hij sprak maar moeilijk en gebrekkig Westvlaams. Hij stotterde een weinig.
De boeren zaten rood en stijf, in zwijgend eerbiedige houding, naar zijn
moeilijkverstaanbare woorden te luisteren. Wanneer zij hem helemaal niet meer
begrepen boog hij even naar zijn secretaris, en zei hem wat hij zeggen wou in 't Frans,
met verzoek het voor de boeren te vertalen. Dan begrepen zij alles heel goed en
knikten met het hoofd, vooruit toestemmend in alles wat hij verlangde. Soms keek
hij in de zaal, met wantrouwig halfdicht-geknepen ogen, naar de enkele
nieuwsgierigen die de debatten volgden. Dezen konden wel eens stil-spottend staan
glimlachen over zijn moeilijke uitspraak, en voor die aldoor maar slaafs-toestemmende
goedkeuring van de boeren. Doch er werd toch anders nooit over gemopperd. Nadat
de zitting afgelopen was nam hij met een handdruk afscheid van zijn raadsleden, en
dezen volgden hem als knechten naar beneden, en zagen hem met schuchtere eerbied
weer in 't mooie rijtuig stijgen, dat hem naar 't kasteel terugvoerde.
Hij was ongehuwd. Hij leefde alleen op het kasteel met zijn bediening. Soms kwamen
er gasten, maar meestal was hij zelf uit, op reis, of op bezoek, in de omliggende
kastelen. 's Winters woonde hij in Brussel.
Eens heb ik hem daar heel toevallig ontmoet, in een mooi restaurant, waar hij met
nog twee andere heren en drie vrolijk-uitgelaten, schitterend-getooide,
sterk-geparfumeerde jongedames dineerde.
Ik herkende hem haast niet. Hij deed zo helemaal anders als in 't dorpje. Maar hij
bekeek mij even tersluiks, met een blik als
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van achterdocht en wantrouwen, en toen zag ik dat hij het was. Ik hield mij of ik hem
niet kende, en ik geloof niet dat hij het mij ooit kwalijk heeft genomen.
Toen hoorden wij het nieuws in 't dorp dat hij zou trouwen. Hij werd al oud: een
eind in de vijftig, en toch zou hij trouwen met een nog heel jong meisje van adel. Er
werd verteld dat zij arm was, en hem huwen zou tegen haar zin, om het fortuin.
Hij trouwde. En voor de tweede maal zagen wij zijn plechtige intocht op het dorpje,
ditmaal met zijn jonge vrouw.
Ik heb haar naast hem, tussen een geurenwolk van bloemen, in 't statige rijtuig
zien zitten. Zij was noch mooi noch lelijk. Zij zag er onbeduidend uit, bleek, met een
onregelmatig gezicht, en nogal weelderige donkere haren. Een naïeve idee, gepaard
aan een herinnering, bracht even een glimlach op mijn lippen, terwijl het prachtrijtuig
langs me heen reed.
Of ik soms in haar een van de drie mooie, sterk-geparfumeerde jongedames uit
het restaurant herkend had?
Mijn blik kruiste zich met de zijne, en een schalkse zweem van spotternij scheen
eventjes over zijn fijn gelaat te zweven, alsof hij geraden had wat in mij omging...
En weer verliepen jaren...
Zeldzamer dan vroeger was hij nu in 't dorpje te zien: en toen ik hem voor 't eerst
weer van nabij zag, vond ik hem heel veel veranderd en verouderd.
Hij was dikker geworden, liep met gebogen rug en opgetrokken schouders, nu
heel héél moeilijk, bij elke stap steunend op een stokje. Snor en haren waren ook
volkomen wit, maar wat mij 't meest van al trof was de verwilderde uitdrukking van
zijn eertijds zo fijn-loerende, schalkse ogen. Zij stonden, of beter gezegd, hingen
strak en wijd open nu, als 't ware starend in verschrikking op een akelig schouwspel,
dat vóór zijn voeten met hem mee bewoog.
Wij hoorden zeggen dat hij ziek was. Welke ziekte wist niemand, maar men
vertelde dat hij soms heel vreemd deed. Men vertelde dat hij soms huilend en gillend
door kasteel en park liep, alles met zijn stok stukslaande wat in zijn bereik kwam.
De knechts, de meiden, zelfs zijn vrouw moesten
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dikwijls voor hem vluchten; en bovenal was hij verwoed op een heel klein hondje
van zijn vrouw, Marquis geheten. Voortdurend wilde hij het kleine dier, dat erg bang
voor hem was, bij zich hebben, en hij holde het met zwaaiende stok door gangen en
alleeën na, onophoudelijk hol schreeuwend: ‘Marqueue!... Marqueue! içeu! içeu!’
terwijl het ongelukkig dier niet meer wist waar zich te verbergen om aan zijn razende
vervolging te ontsnappen.
Het werd zó erg, en er werd zó veel van verteld in het dorp, dat vele mensen elke
middag in de buurt van 't kasteel gingen rondlopen om het akelig schouwspel te zien.
Ik ben ook eens gegaan en heb het ook gezien.
Reeds op een afstand, achter de heesters, hoorde ik het hees gebrul: ‘Marqueue!
içeu! Marqueue! içeu!’ Het zilveren halsbelletje van de kleine hond ratelde
angstig-gejaagd tussen het geschreeuw door, en eensklaps zag ik 't ongelukkig dier
van achter een bosje rododendrons aangetrippeld komen, niet groter dan een grote
rat onder zijn gemskleurig, met blauw omzoomd dekje, de oortjes trillend en het
staartje ingetrokken, heel en al huiverend van schrik en akeligheid. De burgemeester
volgde, afschuwelijk scheef-gebogen, met van woede uitpuilende ogen,
knieknikkend-strompelend, slaande als razend met zijn stok in de blaren, en aldoor
maar zonder ophouden brullend zijn akelig ‘Marqueue! içeu!... Marqueue! içeu!...’
Op een afstand volgden, stil en blijkbaar machteloos, twee knechts. Tegen de gevel
van 't kasteel stond een meid in witte schort roerloos te kijken. - Zwoegend en blazend
schoof hij langs de haag voor mij heen, steeds brullend volgend het angstig-rinkelend
halsbelletje van 't hondje, en verdween achter een bosje...
Dit is de laatste maal dat ik hem gezien heb. Kort daarop is hij gestorven. En op de
dag van de begrafenis was het een plechtigheid zoals men in het dorp nog nooit had
bijgewoond. Ook nu luidden de klokken uren lang hun bim-boem-bom als bij zijn
intree, ook nu vlagden alle de huizen, maar stil, halfstok. En de rijke herfsttinten
alover de zware loverkruinen van 't kasteelpark, waren als een laatste hulde en glorie,
tentoongespreid ter ere van de burgemeester.
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Door acht mannen werd de kist onder de zwarte peluw met zilveren kruis en zilveren
franjes uit 't kasteel gedragen. Twintig kinderen droegen de bloemkransen. Vier
pastoors in schitterend gewaad stonden met koorknapen in 't rood, die kruis en vanen
droegen, beneden het monumentaal bordes te wachten. Ook de dorpsmuziek was
daar in groep geschaard, rondom haar driehoekig, met zwart krip omfloerste vaandel.
Dof schitterden de koperen instrumenten. De binnenplaats van het kasteel stond vol
équipages. Toen kwamen met ontblote hoofden de talrijke familieleden en de vrienden.
En 't laatst van al de dorpelingen en bedienden. Iedereen was stileerbiedig. Niemand
weende.
Zo schreed met trage pas de lange stoet door de lange en brede beukendreef die
naar het dorp leidt. Plechtig speelde de muziek een dodenmars. Plechtig galmden
van de kerktoren de bimbammende doodsklokken. Goud van droge bladeren ritselde
onder de schuivende voeten. Goud van hoge kruingewelven klater-straalde in de
zachte zon, tegen de wolkeloze blauwe hemel. Groen van jeugdig rapenlover dekte
wijd en zijd de vlakke velden.
Toen heel de lange stoet voorbij was, keek ik naar het stille kasteel nog eens om.
Op het bordes, achter de gesloten glazen deur van de vestibule, stond de donkere
rouwgestalte van een vrouw: de jonge weduwe. Op haar linkerarm hield zij een soort
donker pakje: Marquis onder zijn rouwdekje.
Zij stond de lange optocht na te kijken. Toen zij mij zag trok ze zich terug.
Lang duurde in de kerk de solemnele dienst. Hoogaltaar en katafalk waren een en
al schittering van geurend geel waslicht tegen zwart rouwbehang met zilveren tranen.
De kerkvloer was, volgens oud adellijk gebruiksrecht, met dikke lagen stro bedekt.
Honderden mensen gingen, met kaarsen in de hand, rondom het praalbed ten offer.
Aanhoudend galmden van de hoge kerktoren de doodsklokken.
Toen werd eindelijk de kist weer naar buiten gedragen, en overdekt met kransen
op de lijkwagen geplaatst. En heel alleen reed hij stapvoets weg, naar 't ander verre
dorp, ginds in West-Vlaanderen, waar hij vandaan was gekomen, en waar
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de familie-grafkelder lag. Familieleden en vrienden zouden later met hun équipages
volgen, om ginder de teraardebestelling bij te wonen. Zij zouden eerst op het kasteel
iets gaan gebruiken. De lijkwagen reed stapvoets, er was tijd genoeg om hem in te
halen.
Ik keek hem nog even na. Zacht schommelend en langzaam reed hij weg, tussen
een dubbele rij stille toeschouwers, over de hobbelige keien. De opzij en achteraan
hangende kransen wiegelden. Aan 't einde van de straat ritste een van de achterwielen
in een goot, en vuil water en slijk spatte eventjes op. Dit was de laatste visie. Heel
alleen en verlaten was hij om de hoek van de straat verdwenen, hij die onder
triomfbogen in 't vlaggend, jubelend dorp was aangekomen. Hij had er geen kwaad
gedaan en ook geen goed; hij had er géén indruk in de geest van de mensen nagelaten.
Van hem zouden de dorpelingen zich later slechts blijven herinneren: zijn gek-doen
niet Marquis.
Twee uur later volgden, in gestrekte draf, al de mooie, rijke equipages. Die van
mevrouw was met twee zwarte paarden bespannen, en heel en al dofzwart van buiten,
met dichtgesloten raampjes en zwarte krip om de lantarens...
Toen het langs me heen reed, kreeg ik nog eens, in verbeelding, de visie van haar
donkere verschijning achter de glazen deur van de vestibule, met Marquis op de arm.
Misschien wel zat Marquis nu ook met haar in 't dichtgesloten rijtuig.
Nooit meer heb ik haar weergezien en ook niet meer van haar gehoord. Zij heeft
het dorp verlaten.
Het jaar daarna hadden wij een nieuwe burgemeester,... ook weer een baron...
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II
Jan Tamboer
Jan Tamboer is een dronkaard...
Vraag aan de eerste de beste in 't dorp wat Jan Tamboer is, en hij zal u antwoorden:
een dronkaard.
En hij zal erbij voegen:
- Een dronkaard en een gek, die af en toe zijn huisgerief stukslaat, en vrouw en
kinderen mishandelt.
Het is iets vreemds, heel vreemds, die algemeen slechte reputatie. Want ik weet heel
goed dat Jan Tamboer veel minder drinkt dan de meeste andere mannen van het dorp,
en dat hij nooit iets stukslaat in zijn huis, en dat hij vrouw en kinderen nooit
mishandelt. Maar Jan Tamboer is een grappenmaker, dát is hij.
Hij is schoenmaker van zijn ambacht. Hij woont daar, in het oude trapgevelhuisje,
midden in de grote dorpsstraat, vlak tegenover het steegje waar enkele arme gezinnen
leven, en waar ook, heel aan 't eind, het steegje afsluitend, de doofstomme kleermaker
woont.
De vloer van Jans huisje ligt iets lager dan de straat. Met twee stenen treden komt
men er, door een portaaldeur met twee kleine ruitjes, binnen. Het ruikt er sterk naar
pik en leer, en overal aan de muren hangen grote en kleine, zwarte, bruine, gele of
witte, grillig uitgesneden en gekartelde lappen, waarvan enkele nog iets van de
lichaamsvormen der dieren hebben behouden. Links, vóór het in lood gevatte,
kleingeruite vensterraampje, staan de gemaakte laarzen, schoenen en pantoffels
blinkend-verlokkend te koop uitgestald. Rechts, vóór het tweede, kleingeruite, in
lood gevatte raampje, zit Jan Tamboer te werken.
Hamers, leesten, spijkers, snippers leer liggen op de brede vensterbank en werktafel
om hem heen verspreid. Hij snijdt, en prikt, en naait en klopt, het hoofd over zijn
werk gebogen, met vlugge, handige bewegingen. Aan de muur, rechts tussen de
lappen leer, hangen vogelkooien met verschillende soorten van vogels: een blinde
vink, een sijsje, twee kanarievogels,
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twee spreeuwen en een lijster. Op de vensterbank, huppelfladderend heen en weer
tussen gereedschap, scherven glas en snippers leer, beweegt zich in vrijheid een tam
kauwtje. En in een mandje, ook op de vensterbank, in de hoek tegen het schut van
de portaaldeur, liggen of zitten twee heel kleine, grauw-geelachtig-ruigharige
vlooihondjes, het ene Whiskey en het andere Gin geheten. Die heeft Jan eens cadeau
gekregen van zijn broer, die in Amerika woont.
Jan Tamboer is mager en klein van gestalte, ongeveer zestig jaar oud, 't gezicht
vol vreemd-trekkende rimpels, met scherpe neus en sluw en olijk kijkende lichtblauwe
ogen. Zijn kop doet denken aan een vogelkop, en 't is of hij voortdurend een stil
vogeldeuntje fluit, terwijl hij daar zo zit, gebogen over zijn werk; de kleine mond
bijna onzichtbaar onder de zware, grijze, hangende snor. Hij lijkt waarachtig op de
vogels die daar om hem heen in kooien zitten, en soms doet hij mij ook denken aan
de kleine vlooihondjes in 't mandje. Al die beesten zijn zijn goede vrienden, en ik
heb steeds geloofd dat hij en zijn vogels en zijn hondjes elkanders taal begrijpen. Af
en toe prazelt de een of ander wat vanuit zijn mand of kooi, en Jan, steeds naaiend,
borend, kloppend, kijkt even olijk op en antwoordt. Vooral met het kauwtje verkeert
hij op voet van grote intimiteit. Het dier luistert met aandachtig scheef-geheld kopje
terwijl het aangesproken wordt, en uit zijn licht pervencheblauw rond oog straalt iets
van fijne diepe intelligentie. Maar ook Gin en Whiskey schijnen hem goed te
begrijpen. Zij zitten overeind, strak-steunend, met ruig-uitgestrekte halsjes op hun
trillende voorpootjes naast elkaar in hun mandje te bibberen wanneer hij tot ze spreekt,
en hun bolle wateroogjes en scherpe tril-oortjes knippen hem, onder zacht-mummelend
mondjesgekreun, vriendelijkheid en gehoorzaamheid toe.
Maar Jan is een onverbeterlijke grappenmaker... Terwijl hij daar hele dagen, van 's
ochtends vroeg tot 's avonds laat zit te werken, denkt en voert hij grapjes uit, om zich
de lange saaie dag wat aangenaam te maken.
Naast hem, in een hoek, in 't bereik van de hand, staat zijn lange houten blaaspijp.
Daarmee gaat hij wel eens 's zondags
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te velde of in de bossen vogels schieten. Hij schiet ze niet dood, alleen maar duizelig
met balletjes weke klei. Zo heeft hij zijn twee spreeuwen geschoten. Zo heeft hij het
kauwtje geschoten. Zo amuseert hij zich ook nu en dan met in de straat te schieten.
In een der kleine ruitjes van het raam waaraan hij zit te werken is een gaatje. Een
stuk grauw leer staat er voor; niemand, van buiten af, bemerkt het gaatje. Maar af
en toe, als hij in grappige luim is, - en dat is hij dikwijls - neemt hij het stukje leer
weg, legt zijn lange blaaspijp aan, en blaast een kleiballetje in de straat.
Zijn mikpunten zijn van verschillende aard. Nu eens een paar vrouwtjes die
eindeloos lang voor een deur staan te babbelen, dan een troepje jongens die in een
vieze goot kattekwaad uitvoeren; dan een oudje dat met inspanning een kruiwagen
voortduwt. Heel onverwacht ploft het weke balletje op een hand of een wang, een
angstgil weerklinkt, verbouwereerde ogen kijken op, en geen mens begrijpt waar het
wel vandaan is gekomen. Niemand kent het gaatje in het ruitje, niemand denkt aan
Jan Tamboer, die weer vlijtig-gebogen met inspanning achter zijn raam op een laars
zit te hameren.
Zijn twee voornaamste slachtoffers, waar hij al jarenlang vaste pret mee beleeft,
zijn echter de doofstomme kleermaker, heel achterin het steegje, aan de overkant
van de straat, en de hond van meneer pastoor, die daar twee of driemaal in de week
met de meid van meneer de pastoor voorbijkomt.
Bij warm weer zit de kleermaker voor zijn wijd open raam met gekruiste benen
op de brede gladde tafel te werken. Hij heeft een mooi, regelmatig gezicht, met een
mooie lange baard, zijn grote trots. Hij schijnt het gauw te warm te hebben in het
klein benauwd kamertje, waar steeds vuur moet zijn voor zijn vrouw, die strijkster
is, want niet alleen het raam is vaak halfopen, maar ook zijn hemd, een behaarde
borst ontblotend.
Een tijdlang zit Jan hem van ver stil-grinnikend op te nemen, wachtend op een
gunstig ogenblik. Daar heeft hij 't. De doofstomme, moe van 't lang gebogen zitten,
legt zijn werk even neer, en rekt zijn armen uit om te verademen. Terstond vliegt
Jan op, neemt 't leertje weg, legt aan, en ffft! daar vliegt
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het balletje!
Als onder een plotse zweepslag wipt de doofstomme van zijn tafel op, en begint
met beide handen in zijn mooie baard of over zijn behaarde borst te krabben. Hij
maakt wilde gebaren, schijnt met inspanning te willen roepen, en terwijl zijn vrouw
angstig naar hem toe komt gelopen, toont hij haar de vuile weke klei, die hij met
vieze grimassen uit zijn baard haalt.
Jan, met de lange blaaspijp achter zijn werktafel gebukt, blijft in stilte zitten loeren.
Gaat het raam niet spoedig dicht, dan vliegt er al dadelijk een tweede kleibal, en nog
wilder gaat de doofstomme aan 't krabben en gebaren maken. Dan staakt hij 't werk,
springt van zijn tafel, en komt met zijn vrouw naar buiten, onrustig en wantrouwig
kijkend in de lucht en naar de ramen van de burenhuisjes, terwijl Jan stil-grinnikend
zijn blaaspijp in de hoek zet, het leertje voorschuift, en onder 't fluiten van een deuntje
weer begint te prikken en te hameren, een schalks-loerend oog in 't zeil houdend.
En dan met de hond van meneer de pastoor!...
Twee of driemaal in de week vergezelt hij de oude, suffe meid, die daar in de buurt
haar winkelwaren haalt. De meid loopt vooruit, half schommelend, half hinkend,
met een ouderwets-zwarte wollen muts op 't hoofd, en een zwarte ‘cabas’ aan de
arm. De hond, een zwarte touwtjespoedel, Mouton geheten, loopt een drietal passen
achter haar.
Jan, de blaaspijp gericht, laat ongestoord de meid voorbij gaan. Dan duwt hij vlug
de lippen tegen 't mondstuk van de pijp, knijpt 't rechteroog dicht, blaast...
Een scherp gejank, en als een pijl schiet de hond toe, recht in de hielen van de
oude meid, die met een gil van angst op haar onvaste benen waggelt. Wat is dát nu
alweer! Haast geen enkele maal kan de hond daar voorbij of plotseling jankt hij en
vliegt haar in de benen. Zij haalt het dier aan, streelt het, onderzoekt het, met een
paar andere wijven, die nieuwsgierig om haar heen zijn komen staan,... en merkt er
niets aan. Misschien wat reumatiek, de hond wordt al oud. Zij gaat verder om haar
boodschappen door.
Maar, bij de terugtocht, wordt het nog veel gekker met de hond. Hij is voorbij het
steegje niet te krijgen. Hij loopt met
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haar mee tot dicht bij het hoekhuis, en blijft dan eensklaps roerloos staan, de ronde
zwarte kroeskop, waarin men geen ogen ziet, als 't ware ondervragend, strak op haar
gericht.
- Mouton! Mouton! Ala, toe, kom hier, roept aanmoedigend de meid, die zich
heeft omgekeerd.
Maar Mouton verroert zich niet. Zijn ronde kop wijkt even opzij, links, naar 't
raam van Jan Tamboer, als voelde hij instinctmatig dat daarvandaan de klappen
komen.
Jan, achter zijn vensterbank ineengekrompen, kan zich niet meer houden van het
lachen. Hij kronkelt zich en schatert dof zijn pret uit, terwijl zijn vrouw en zijn twee
dochters, die anders hele dagen in het achterkamertje aan 't naaien en aan 't
hoedenmaken zijn, op het horen van zijn vrolijkheid ook even komen kijken.
- Zij-je alwere bezig! zegt de vrouw half lachend, half verwijtend het hoofd
schuddend. Maar 't gezicht van de wantrouwige poedel aan de overkant van de straat,
terwijl de pastoorsmeid vruchteloos naar hem blijft roepen, is zó komiek, dat ook
alle drie de vrouwen dof aan het proesten en aan 't schateren vallen. Gin en Whiskey,
in hun mand ontwaakt, rekken de ruig-magere halsjes uit, ontdekken Mouton door
het raam en beginnen plotseling schril, met bespottelijk fijne stemmetjes te keffen.
Ook het kauwtje komt prazelend vóór de ruitjes huppelen. Enkele deuren gaan open,
en vrouwen verschijnen nieuwsgierig op de drempels.
- Ah! dá es nou toch wat e-woar? Azue schouw zijn van die twie klein' hondjes!
klinkt nijdig de stem van de pastoorsmeid in de straat, terwijl zij eindelijk enkele
passen naar de hond terugkomt om hem desnoods met geweld mee te slepen.
Dan neemt Mouton eensklaps zijn aanloop, en gillend van angst, in 't
schuddend-fladderen van zijn zwarte-touwtjes-vacht, vliegt hij voorbij het steegje,
zonder dat Jan Tamboer, ineengekrompen van het schaterlachen, nog de kans heeft
hem een tweede kleibal na te zenden.
Waarom nu Jan Tamboer een dronkaard heet...
Zijn eigenlijke naam is Jan van de Wiele, maar hij wordt Jan Tamboer geheten
omdat hij trommelslager is in de dorps-
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muziek.
Vier of vijfmaal in 't jaar heeft de muziek plechtige uitgangen: op Nieuwjaarsdag,
in de kermisdagen, op 't feest van Sint-Cecilia.
Dit zijn ook Jans enige pret- en uitgangsdagen van het hele jaar. Trots roffelend
stapt hij dan naast het vendel aan 't hoofd van het fanfarekorps.
Voor niets ter wereld zou hij die uitstapjes prijsgeven. Geen menselijke macht zou
hem die dagen aan zijn werktafel geketend houden, en met de muzikanten bezoekt
hij de talrijke herbergen van 't dorp, en ‘pakt’ er met hen menigvuldige ‘pinten’ en
‘dreupels’. Hij raakt al spoedig in een roes van opgewondenheid en dan begint het
spektakel: geweldig lawaai, gekijf, gehuil, geschreeuw, alles in 't publiek en midden
op de straat, zó heftig dat men hem weldra trom en stokken moet ontnemen, en hem
zachtjes huiswaarts drijven. Daar wordt het relletje dan met gesloten deuren
voortgezet, 't gepeupel vóór de raampjes staat te schimpen en te luisteren: vrouw en
dochters om de beurt smekend en dreigend, Jan gekdoend en tegenstribbelend, een
oorverdovend gekibbel en gehuil, en eindelijk, in woest gegil en dof-dreunende
klappen, een ratelend geharrewar van overrompeling, waarbij niet vrouw en dochters
een pak slaag krijgen, zoals dan naderhand in 't dorp verteld wordt, maar waarbij
wel integendeel Jan zelf doorgaans deerlijk door de furieuze vrouwen toegetakeld
wordt.
Daags na een van de heftigste uitspattingen ben ik hem eens in zijn huisje gaan
opzoeken.
Hij zat heel gewoon als altijd op zijn leest te prikken en te hameren, maar boven
't linkeroog droeg hij een tamelijk grote paarse bobbel, en aan 't verstoord gezicht
van vrouw en dochters kon ik wel merken dat het onweer van de lucht niet was. De
vrouw kwam zelfs nog eventjes scherp tegen hem uitrazen, en van het achterkamertje
klonk nijdig, en beledigend de stem van de oudste dochter, die er ook een hatelijkheid
aan toevoegde.
- Amen, zei Jan doodkalm, toen de vrouw weg en 't binnendeurtje weer gesloten
was.
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- Maar Jan, vroeg ik op vriendschappelijke toon, - waarom drinkt ge toch zo, telkens
als ge eens uitgaat?
Hij trok even zijn lippen in een kringetje, als zou hij een deuntje gaan fluiten, keek
met een scherpe loer-blik door het raampje naar de kleermaker in 't steegje, en
antwoordde halfluid en kalm, met beide handen de zwarte pikdraden door het leer
halend.
- Meniere, ge 'n moet mij nie gelueven as ge nie 'n wilt, moar 'k goa ou ne kier wa
zeggen. 'k Hè gisteren weerom gespuekt, e-woar? Hawel, weet-e wat da 'k gedronken
ha? Al te goare vier dreupels dzjenuiver en drij pinten bier van huel den dag. Moar
'k en hè d'r niets bij geëten. - Weet-e gij wat dat er mij zat moakt, meniere?... 't En
es 't bier niet, of 't en zijn de dreupels niet, 't es d'open lucht. - Joa joa, lach moar, 't
es lijk of ik ou zegge, d'open lucht. - 'k Voele da van as ik buiten kome. 'k Zit hier
huele godsche doagen van den uchtijnk tot den oavond te wirken zonder oeit nen
dreupel drank te proeven, en van as ik uit mijn huis kome word ik deuzig. 'n Pijntjen
of twieë en nen dreupel dzjenuiver doarop, en 'k ben wig! Moar dat 'n doe mij gien
kwoad, meniere. 'k Hè da nou en dan ne kier nuedig veur mijn gezondheid. Da houdt
den dokteur uit mijn kot.
Ik lachte, en de vogels in hun kooien begonnen te prazelen, en 't kauwtje kwam
met poot en snavel aan een van de draden werken.
- Wa vertelde gulder? riep Jan, schalks opkijkend. - Watte? Da 'k gisteren were
zat geluepen hè? 't Es de woarheid, moar zwijgen zulle! In 't dorp nie goan vertellen.
'k Zoe 't an menier de páster moeten biechten en 'k en zoe gien absolussie krijgen.
Hij grinnikte even, in ondeugend terugdenken aan al zijn grappen, en zijn olijk
oog bleef een korte poos door het raampje op de kleermaker gevestigd.
- Moar weet-e wat dat er giestig es, meniere? besloot hij zijn overwegingen; iederien in 't dorp zegt da 'k nen dronkoard ben, omda 'k iedere kier zat ben as ze mij
op stroate zien; moar den dienen doar, den duefstommen, zit huele doagen zat op
zijn toafel, zonder dat 't iemand weet.
- Och kom! zei ik, ongelovig.
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- Zue woar of da'k hier zitte meniere! riep Jan proestlachend. - Kijk, 't en es vandoage
nie biezonder woarm e-woar? Hawel, kijk, hij zet al were zijn veister open, omdat
hij 't nie hauen 'n kan van al de spiritus die in zijn lijf ligt te koken. Moar wacht! hij
zal z' al gauwe were toe goan doen.
Hij vloog op, schoof 't leertje weg, nam zijn blaaspijp uit de hoek, en bukte loerend
neer.
Maar op 't zelfde ogenblik ging weer het binnendeurtje open, en nurks trad de
vrouw te voorschijn.
- Ala! dat dijng uit ou pueten! krijste ze woedend.
- Wátte? woarom? deed Jan, de grootste verwondering veinzend. - 'k Liet an
meniere ne kier zien hoe dat 't van binnen gemoakt es.
- Uit ou pueten, zeg ik ou! gilde de vrouw. En zij rukte hem met geweld de blaaspijp
uit de handen en plofte ze neer in een hoek.
- Amen, herhaalde Jan gedwee, en weer begon hij op zijn leest te kloppen en te
trekken. - Weet-e wat da ge doet, meniere, fluisterde hij achter zijn hand terwijl de
vrouw brommend verdween, - kom van de weke ne kier were, as de storm veurbij
es, ge zilt ou amezeren...
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III
Verkiezing
De Liberalen hebben in geval van overwinnning aan het volk beloofd:
Zes tonnen bier, een vaatje jenever, en vier grote, schone hespen1..
De Katholieken hebben in geval van overwinning aan het volk beloofd:
Acht tonnen bier, een vat jenever, en een varken in zijn geheel.
De stemming is afgelopen. In drukke, krioelende menigte staat het volk, midden op
de straat, vlak vóór het gemeentehuis, de uitslag af te wachten.
Men weet nog niets, maar er lopen verwarde geruchten. Nu eens zijn het de
katholieken die 't zullen winnen, dan weer de liberalen. Boven, achter de helle ramen
van de eerste verdieping, verschijnen af en toe gezichten. Zij kijken naar het volk,
beneden in de straat. Sommigen hebben een spotachtige uitdrukking, anderen een
ernstige. Gebaren, waarvan men niet dadelijk de betekenis kan vatten, worden af en
toe gemaakt, schouders worden opgehaald, open handen, met van elkaar gesperde
vingers, als getallen tegen de vensters gedrukt, terwijl monden, met overdreven
bewegingen van de lippen, woorden uitspreken, die men daar beneden in 't geraas
toch niet begrijpen kan. Men begrijpt eigenlijk niets, alles is verward en twijfelachtig,
en niemand meer mag bovenkomen: twee gendarmen houden op de stoep de wacht,
en versperren alle toegang tot 't gemeentehuis.
Zo duurt het lang, heel lang. De menigte, voettrappelend in haar onzekerheid en
ongeduld, staat zich te vervelen. Nu en dan flapt de ene of andere grappenmaker er
een klucht uit, die maar weinig en heel kort doet lachen. Een dronkaard, die wat te
veel drukte maakt, wordt ruw opzijgestoten. Men is met

1.

Hammen.
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ernstige dingen bezig, alle gezichten blijven halsstarrig, naar de hoge, heldere
bovenramen van 't gemeentehuis gericht.
Er schijnt iets te gebeuren. In plaats van gezichten ziet men eensklaps niets meer dan
ruggen tegen de vensters. Alle gezichten staan naar binnen gericht. Men voelt
spannende aandacht in de strakke houding van al die naar de ramen toegekeerde
ruggen! Er is één geelgrijze rug bij tussen al de andere donkere, en alle ogen staren
op die ene lichte rug. Hij staat onbeweeglijk, maar klaar - men voelt het - om in
heftige beweging op te woelen.
Daar barst het plotseling uit! Een wild gejuich, dat de ruiten doet rinkelen, een
wild gezwaai van armen en hoeden, en eensklaps twee, drie ramen open, in daverend
geschreeuw en hoerakreten.
- Vivat de katholieken! Wig mee de liberoalen!
Een groot deel van het volk beneden stuift gillend uit elkaar, woest rennend door
de straten. Anderen hoezeeën tegen, nog anderen druipen in haastige stilte af. De
vlag op het gemeentehuis wordt uitgehangen, donderend komen enkele mannen van
de trappen gehold, duiven worden klappervleugelend opgelaten. De katholieke partij,
die aan 't bewind was, triomfeert, de vijanden zijn verslagen, de dorpsmuziek wordt
bij elkaar getrommeld, op de kerktoren beginnen de feestklokken te luiden.
't Gepeupel jubelt luid zijn pret en tevredenheid uit. Acht tonnen bier! een vat
jenever, en een geheel varken! Waar zijn die tonnen? Waar is dat vat? Men wil er
dadelijk van drinken. En waar is ook het varken? Men wil het zien! Men wil het
ogenblikkelijk hebben.
- Op de mort! Allen noar de mort! roept een stem. En allen rennen naar de markt,
schreeuwend, lachend, brullend:
- Vivat de katholieken. Wig mee de liberoalen!
Midden op de dorpsplaats staat de veldwachter, gezagvoerend, met vuurrood
gezicht en met getrokken sabel. Twee mannen dragen aan een hefboom een zware
ton vol bier. De ton wordt op een houten stellage geplaatst en ontstopt. Een plasje
stroelt in 't zand, het joelend volk dringt geweldig op elkaar.
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- Elk zijnen toer afwachten! D'r es genoeg veur iederien! buldert de veldwachter, in
dreiging zwaaiend met zijn sabel. Maar het helpt niemendal. Steeds woester dringt
't gepeupel op, en ton, stellage en veldwachter, alles wordt overhoop in 't zand
gegooid. Scherpgillend stort de gulzige menigte grabbelend en vechtend in biermodder
neer.
De veldwachter staat vloekend op en houwt er maar op los. Schrikgillend deinst
de menigte weer achteruit. Enkelen hebben aan de kraan gedronken en staan lachend
te monddruipen. Anderen hebben gezicht en handen vol met kleverig slijk. Achteraan
dringen te allen kante gillende en schreeuwende vrouwen op, met keteltjes en kannen
die zij boven de hoofden zwaaien.
Een tweede, een derde, een vierde ton wordt gebracht, en op houten stellages
geplaatst. De veldwachter, dreigend met zijn sabel, verbiedt dat er een hand wordt
naar uitgestoken. Het volk, iets kalmer, moppert. Enkelen lachen en slaan
kwinkslagen. Een drietal roept: - Onzen dzjenuiver! we moen uek onzen dzjenuiver
hên! En ons virken!
Met gezagvoerende stem spreekt de veldwachter de menigte aan:
- Joa of nie, wilde stille zijn en ulderen toer afwachten? D'r zal getapt worden zue
lank of da ge goest hèt.
- Joa w'! brullen honderden stemmen. Een drietal protesteert voor de lol: ‘Nie!
nie!’ maar hun kreten worden onder het overweldigend geschreeuw der anderen
gesmoord.
- Ontsteekt de tonnen! beveelt de veldwachter tot de brouwersknecht.
In iedere ton wordt een kraan geslagen, en de knechts tappen, in grote glazen,
schuimend gevuld tot aan de rand.
Het volk drinkt!... In viervoudige rij schuiven mannen, vrouwen, kinderen, dicht
op elkaar gedrongen, maar betrekkelijk kalm nu, naar de onophoudend bierstroelende
tonnen. De gretige ogen blinken, de lippen bewegen lekkerbekkerig, bij voorbaat
smakkend van genot. Het is voor niets, en zoveel als men kan mag men drinken. De
meesten vormen een soort keten, ononderbroken van de ene ton naar de andere
gaande. Langzaam, voet voor voet schuiven zij op, krijgen hun beurt, gaan weer naar
achter, komen staag terug naar voren. Aldoor,
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aldoor vloeien de tonnen. De kranen worden niet eens open en dicht gedraaid; ze
blijven maar doorstromen, en de grote glazen, die ongespoeld van mond tot mond
gaan, worden er om de beurt onder gehouden.
- Leve de katholieken! wig mee de liberoalen! brult plotseling een stem. En
honderden brullen joelend en lachend na:
- Wig mee de liberoalen! Leve de katholieken!
Te allen kante begint het dorp te vlaggen, en in de verte speelt reeds de muziek,
en bommen de triomfkanonschoten. Op de toren luiden onverpoosd de klokken. Maar
niemand luistert ernaar; steeds talrijker dringt de menigte op naar de stroelende
tonnen. De meeste vrouwen, spoedig verzadigd, willen nu een provisie naar huis
meenemen. Zij zwaaien met hun blikken, keteltjes en kannen. Maar luid wordt
daartegen geprotesteerd. Neen, neen, eerst drinken, drinken tot men erbij neervalt,
en dan de kannen vullen! Een van de tonnen is reeds leeg, een andere wordt in de
plaats gelegd; en plotseling begroet een daverend hoezee de verschijning van het vat
jenever.
Een aantal mannen, en ook enkele vrouwen en kinderen lopen terstond van de
biertonnen weg en dringen naar 't jenevervat. Een kraan erin, en spoedig geeft het
ook zijn inhoud. Helder als water, een doordringend-sterke reuk verspreidend, vult
het dronkesap de kleinere glaasjes. En als water slaan de mannen het naar binnen,
in één teug, zonder te slikken. De vrouwen beginnen schril te kwebbelen, een tiental
kinderen, reeds stomdronken, zwenken waggelend en gillachend over de plaats.
- Ons virken nou! Ons virken!
De meesten, beu gedronken, eisen nu ook 't beloofde varken. Ze weten wel niet
wat zij er mee zullen doen, maar zij eisen het toch, omdat het hun beloofd is.
- Leve de katholieken! Wig mee de liberoalen! Ons virken Ons virken!
't Beloofde zwijntje staat alvast klaar op de binnenplaats van een herberg. Op bevel
van de veldwachter wordt het naar buiten gehaald.
Het is een mooi zwijntje, van middelmatige grootte, heel en al teer-rozekleurig,
als een spiernaakt kind, met een kort,
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scheef-krullend staartje en een enkele grauwe vlek op 't linkeroor. Een woest gejuich
begroet zijn knorrend optreden, en honderden komen er brullend omheen zwieren
en draaien, hand aan hand, hossend en springend, in een wilde rondedans:
- Leve de katholieken! Wig mee de liberoalen! Vivat ons virken! Vivat ons virken!
- Kom, we goan d'r mee deur 't dorp! gilt een stem.
- Mee buizen an zijn gat!1. roept een tweede.
- Joa, joa, mee buizen, nondedzju! Wie heet er buizen? schreeuwen honderden.
- En mee 'n kiesbriefken op zijne rugge!
- Joa, nondedzju! mee 'n kiesbriefken op zijne rugge.
Een stuk oude, half verroeste kachelpijp wordt gehaald, en met een sterk touw aan
een der achterpoten van het zwijntje vastgebonden. Op zijn rug wordt een kiesbriefje
geplakt. Het zwijntje knort en snuffelt.
- Vooruit.
In reusachtig joelen en gelach verlaat een kolossale stoet de dorpsplaats en dringt
in de straten door. Aan 't hoofd loopt het knorrend, tegenstribbelend zwijntje, door
een man aan een touw voortgetrokken, met de witte kiesbrief op de rug en de ratelende
kachelpijp nahobbelendo en slepend over de straatkeien. 't Gepeupel volgt, brullend
en waggelend, afschuwelijk dronken reeds, schreeuw-brabbelend met wijd open
kelen en uitpuilende ogen: ‘Leve, de katholieken! Wig mee de liberoalen!’ De verdere
bevolking ziet toe, schaterlachend geschaard langs de huizen.
Vóór het huis van de notaris, een der kandidaten van de ‘gebuisde’ liberale lijst,
wordt even haltgehouden. Het zwijntje wordt naar voren geduwd, en heel de bende
buldert los in oorverdovend gejouw, gefluit, hoehoegeroep en nabootsing van
dierenkreten. Een stok vliegt in de bovenruiten van het doodstil, toegeblinde huis;
een kei, groot als een kinderhoofd, beukt aan op de gesloten deur. Verwilderd-

1.

Een landelijk Vlaams gebruik. Uit hoon en smaad worden, na de verkiezing, buizen - oude
kachelpijpen - voorbij de woningen van de overwonnen kandidaten heen en weer gesleept.
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knorrend springt het zwijn opzij en smakt zijn leidsman op de grond, terwijl de
kachelpijp ratelend heen en weer bonst en hobbelt. Onder scherp-schaterend gegil
wordt het weer vastgegrepen, en verder zwenkt en lawaait de dronken bende er het
dorp mee in.
Daar zijn ze voor de pastorij. Boven achter een van de ramen staat meneer de
coadjutor buikschokkend van de pret te lachen. Hij klapt in de handen, zijn rood
gezicht glimt en straalt, en 't gepeupel duwt het zwijn naar voren en schreeuwt
oorverscheurend:
- Zijn de katholieken gewonnen?... Joa oa oa!...
- Hên de liberoalen 'n buize?... Joa oa oa!...
- Vivat de katholieken! Vivat menier de coadjutor!...
Zij zwaaien naar boven met petten en handen, en luidkeels beginnen ze te brullen:
Zij zullen hem niet temmen
De fiere Vlaamse Leeuw.

De coadjutor lacht, en groet, en buigt, en klapt hen nog na met de handen, terwijl zij
verder in de straat doorzwieren. De kiesbrief is van zwijntjes rug gevallen, hij wordt
er weer met modder opgeplakt, en ook een tweede stuk kachelpijp wordt als een
koker om zijn hals gehangen.
Daar komt hun de muziek tegemoet, vlak vóór het huis van de dokter, ook een der
kandidaten van de liberale lijst. Een wilde verbroedering grijpt plaats, het zwijntje
wordt vlak voor het hek van de dokter naar voren gedrongen, en de muzikanten, met
de trommelslager Jan Tamboer aan 't hoofd, knielen blootshoofds neer en spelen een
doodmars, de begrafenismars van de liberale dorpspartij.
Daar komt meneer de burgemeester, die zo gelukkig met al zijn mannen herkozen
is. Hij ment zelf zijn sierlijk span schimmels. Daverende juichkreten: ‘Vivat de
katholieken! Vivat onze burgemeester!’ die de paarden schichtig op doen schrikken,
brullen hem tegen. Hij komt van het gemeentehuis en rijdt terug naar het kasteel. Hij
groet met de zweep en glimlacht fijntjes in zijn witte snor, even opzij blikkend naar
het varken, zonder zich verder met de betogers te encanaille-
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ren. De gegalonneerde knecht, stijf achteraan in het rijtuig, ziet met minachting op
't gepeupel neer. En weer waggelt de woeste bende verder door het dorp, en keert
eindelijk terug naar de dorpsplaats, om de laatste tonnen leeg te drinken.
De avond valt. Op de plaats, naast de tonnen, die maar aldoor blijven stroelen,
modderplassen vormend rondom de stellages, branden reeds de knetterende
harsfakkels. Als gillende duivels zwieren de dronkaards daar in woest bacchanaal
omheen. Hier en daar nu liggen er stomdronken, als dood, in zand en modder
neergeploft; anderen staan brakend, met hoofd en armen tegen bomen en huizen
geleund. Twee wijven vechten met losgerukte haren en spuwende gezichten, omringd
door een huilende en joelende bende van mannen en kinderen. De veldwachter en
de twee gendarmen, die hem hulp zijn komen bieden, staan ook dronken, en worden
elk ogenblik door de foule overrompeld. Vlak onder de kraan van een der biertonnen
ligt een man achterover op de rug gevallen, 't gezicht paarsrood en grijnzend, als in
stuiptrekkingen. Een kerel waggelt schaterlachend op hem af, en opent de kraan,
recht in zijn mond. Het bier stroomt en schuimt onder reusachtig lachgegil van de
dronken toeschouwers, in zijn borrelende, brakende keel. Hij gooit zich om en drukt
zijn mond in de modder. Het bier stroelt door, in zijn nek. Men sleurt hem weg onder
't jenevervat, strekt hem weer plat uit op de rug, en opent insgelijks de jeneverkraan.
Met een walggebrul springt hij plotseling overeind, bonst met zijn hoofd tegen de
duigen dat het bloed spat, waggelt drie passen, en ploft weer plat ten gronde neer.
Op de toren luiden steeds de triomfklokken, in de straten schettert de muziek, in de
verte brommen de kanonnen. Af en toe nog buldert hees de kreet:
- Leve de katholieken! Wig mee de liberoalen!
Plotseling weergalmt een oorverscheurend noodgeschreeuw over de plaats. 't
Gepeupel waggelt bij elkaar en komt voor een open ruimte, waar, op een bed van
stro, het zwijntje ligt te spartelen. Twee mannen hebben 't omgegooid, en terwijl de
ene boort met een mes in de gapende keelwonde waaruit het donker bloed in dikke
stralen gutst, zit de tweede schrij-
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lings-schokkend op het beest gehurkt, om de dood te verhaasten. Het scherp gegil
verzwakt allengs en wordt bij tussenpozen onderbroken, tot het verandert in een dof,
intermittent gereutel met aldoor vertragend tempo, dat ook eindelijk ophoudt. Het
zwijntje is dood, en wild triomfgejuich stijgt nogmaals op.
Vlug wordt met brandende stroproppen het haar afgezengd, met brede messen 't
beest geopend, en in stukken verdeeld. Dronken kinderen woelen er omheen, trachten
een rauw brok te veroveren. Men draagt het vlees bij vrachten in een herberg, waar
het onmiddellijk, nog warm van leven, gekookt, gestoofd, gebraden wordt.
Weldra mag het volk eten. Het volk eet. Binnen in de herberg lijkt het op een
mierennest. Er is lang geen plaats genoeg, en de meesten komen met dampende
stukken naar buiten, en slokken ze daar met handen en tanden op. Allen vullen zich
met eten als met drank, zoveel ze kunnen. En weer keren ze dan tot de tonnen, die
maar aldoor, als onuitputbare bronnen, blijven geven.
De toeloop is verminderd, de vaten lopen toch eindelijk leeg. De hele omgewoelde
en vertrapte dorpsplaats ligt vol met grollende, brullende en snorkende dronkaards.
De weinigen die nog op hun benen kunnen staan strompelen hees-zingend huiswaarts.
Kinderen en vrouwen waggelen huilend door de donkere straten, hier en daar hoort
men rumoer van vechtpartijen.
De klokken luiden niet meer, 't kanon heeft opgehouden met bulderen, de muziek
laat zich niet meer horen. Veldwachter en gendarmen zijn vertrokken; de laatste
fakkels sterven smeulend en sissend uit.
Nog één bende van een twintigtal mannen! - Zij waggelzwenken heen en weer
over de volle breedte van de straat, knik-strompelend door hun knieën, de lamme
armen machteloos zwaaiend en de slappe hoofden wiebelend achterover, en brullen
nog iets dat van verre lijkt op de bekende heldenzang:
Zij zullen hem niet temmen
De fiere Vlaamse Leeuw.
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Maar het versterft tot een onduidelijk gebrabbel in hun hese kelen, en vlak voor de
pastorij storten zij allen in en door elkaar, en bulken voor het laatst met dikke tongen.
- Vivat de katholieken! Wig mee de liberoa... oa... oalen! Het eindigt in een
onverstaanbaar brul-gegorgel, en een walgelijke stilte van stomme verbeesting valt
als een vloek over het donker, dronken dorp.
De katholieken zijn herkozen!...
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IV
Het advertentiebriefje
De kinders Verbauwen wonen in de Wulfhoek, een der verste en eenzaamste
gehuchten van het dorp.
Er zijn daar geen andere woningen dan twee grote, wijd van elkander gelegen
pachthoeven, en vijf of zes kleinere boerderijen en huisjes, waarin de mindere mensen
wonen. Eigenlijk zijn er precies vier van die kleinere boerderijtjes, en twee
werkmanshuisjes en twee winkeltjes met herberg, waarvan het ene In de Groene
Jager heet, en 't andere In de Kraai. Het eerste heeft een uithangbord waarop
geschilderd staat een groen geklede jager met een bruin gezicht en wreed-starende
witte ogen, die in een groen boslandschap met een witrokend geweer naar een bruine
wegvluchtende haas schiet; het tweede draagt een uithangbord waarop slechts staat
een zwarte vogel midden in een grijsblauw, afgevreten en verkleurd schild, met
bovenop in scheefdansende letters In de Kraai en rechts daarvan een borreltje jenever,
en links een schuimend glaasje bier.
Omheen, de wijde stille eenzaamheid van bossen en van velden. Lange, hoge
beukenlanen, statig omlijstend 't blonde zand van de kronkelwegen; wijd uitgestrekte,
golvende korenvlakten, goudlichtend in de zon, tussen het donkergroen van de
wouden. De huisjes klein en kleurenrijk, lichtblauw, lichtgeel, lichtroze, met
kleingeruite raampjes, met uitbultende lemen muurtjes, met scheefhangende luikjes,
en oudverweerde, onder het gewicht van wingerd- en klimop-begroeiing, als moede
ingezakte grauwe strooien daken. Haast nooit een ander mens dan van 't gehucht
richt er zijn schreden heen, en met de duisternis wordt het er als een wereldje apart,
van alle verdere gemeenschap met de mensen afgezonderd.
Op een van de kleinste, eenzaamst gelegen boerderijtjes, wonen de kinders
Verbauwen.
Die ‘kinders’ zijn twee oude vrijgezellen van reeds een eind in de zestig, broeder
en zuster. Zij leven daar sinds heel hun leven, en komen slechts zelden naar het verre
dorp. Nu en dan
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eens 's zondags naar de vroegmis, of een enkele keer in de week, als het hoogst nodig
is, misschien drie of vier keer in het jaar, voor dringende boodschappen. Verder zien
ze niets noch niemand. Zij hebben geen familie meer, en houden ook geen knecht
of meid. Zelf doen zij al hun werk. De oude broer beploegt en zaait zijn akker, de
oude zuster zorgt voor de enige koe, voor de twee zwijntjes, voor de konijnen en de
kippen. 's Winters zwingelt de broer ook nog een beetje vlas. Het heet dat ze
welgesteld zijn. Zij staan op het gehucht bekend als eigenaardige, ietwat zonderlinge,
mensenschuwe, maar in-brave-en-goedige oudjes. De hoogst zeldzame komst van
iemand op hun boerderijtje, 't zij uit het gehucht, uit het dorp, of uit de omtrek, is
telkens voor hen een ontroerende, bijna ontzettende gebeurtenis.
Op een najaarsochtend, terwijl Verbauwen dicht bij zijn huisje aan het spitten is, ziet
hij de dorpspostbode naar hem toekomen.
Bevreemd kijkt hij op. Nooit ontvangt hij iets met de post. Het is jaren geleden
dat de bode iets voor hem heeft meegebracht. De man vergist zich zeker.
Toch niet. Glimlachend komt de bode op hem af, en overhandigt hem een dun wit
vierkantje papier, luchtig zeggend: - Kijk, boas Verbauwen, 'k hè nou veur ou en
veur ou zuster uek ne kier wa mee.
De boer plant zijn spade in de grond, kijkt schuw-wantrouwend naar de bode,
veegt beide handen aan zijn achterbroek, en neemt 't papiertje tussen duim en
wijsvinger, met ietwat bevende stem vragend:
- Zue! wa mag da wel zijn?
- O, niemendalle; d'ien of d'ander recommandoassie zeker. Ze doen ons
tegenwoordig luepen, boas Verbauwen, doar 'n hèt-e gien gedacht van!
En met een opgeruimd: ‘Allo, de goen dag, en de nistigheid!’1. flinkstapt de bode
verder door, in de richting van een der grote boerderijen, terwijl Verbauwen, 't
papiertje tussen

1.

Naarstigheid.
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zijn grove, bevende vingers, hem even onbeweeglijk en bedremmeld na blijft staren.
Wat zou dat toch wel mogen zijn? Hij vertrouwt het niet. Hij verwacht niets,
helemaal niets met de post. Nooit verwacht hij iets met de post; nooit komt de bode
op zijn hofje. En hij is ook geenszins op die komst gesteld. De bode, dat is niet alleen
de man die brieven rondbrengt; 't is immers ook de man die schuldvorderingen int,
en wel eens door zijn enkel verschijnen op een boerderij waar hij niet gewend is te
komen, de goede naam van de mensen bij de buren over de tong doet gaan. Als hem
nu maar niemand uit de buurt gezien heeft? Hij kijkt even bekommerd rond, legt er
eindelijk zijn werk bij neer en komt met het briefje in huis. Zijn zuster heeft hem al
van ver met de brievenbesteller zien praten en treedt hem ondervragend tegemoet.
- Wa es er gebeurd dan? Wa hee de fakteur ou doar gegeen? - 'k En weet het niet,
nen brief, we zillen ne kier kijken. Moar loat ons binne goan, 't zoe ons almets iemand
keune zien.
Zij stappen buigend onder de lage deurboog naar binnen en de broer legt het
papiertje op de withouten tafel, bij het kleingeruite, groenachtig-licht-gevende
vensterraampje. De zuster neemt het vol wantrouwen op, bekijkt het, keert het om,
legt het weer neer, terwijl de broer, bovenop de zwartgerookte schoorsteenmantel,
van naast het driehoekig Alziend Oog, waaronder staat ‘God ziet mij’ en ‘Hier vloekt
men niet’ zijn houten brilkast haalt. De zuster kan niet lezen, maar de broeder kan
dat wel, en schrijven ook. Voorzichtig neemt hij de ouderwetse, grote, ronde bril uit
het plat-houten kokertje, zet hem op, komt in de groenachtige lichtvlak van het
kleingeruite raampje staan, en neemt weer het papiertje in de hand:
Hardop leest hij op 't dunne buitenstrookje het adres:
KINDEREN VERBAUWEN

Landbouwers
Vannelaar (Wulfhoek)
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Een postzegel van één centiem plakt het strookje aan 't papiertje vast. De ronde
poststempel duidt aan dat het stuk uit Gent afkomstig is.
Met zijn trillende grove vingers vouwt de broer het strookje om zonder het te
scheuren, ontplooit het briefje, en leest heel langzaam, met moeilijke, af en toe
hokkende stem, de volgende er opgedrukte mededeling:
Gent, datum postmerk
MM.
Hiermede nemen wij de eerbiedige vrijheid UEd. onze artikels voor het aanstaande
winterseizoen te aanbevelen:
Lakens en wollestoffen, matrassen en beddegoed, behangsels en gordijnen,
gemaakte mannen, vrouwen en kinderkleeren en op maat, flanellen, lijnwaad en
katoenen, druksels van alle kleur en breedte, flanellen ondergoed, lijfrokken, kousen,
slaapmutsen, fantaisie-artikelen, enz. enz., alles aan de goedkoopst mogelijke prijzen
die alle concurentie uitdagen. Te beginnen van 20 franken worden de verzendingen
kosteloos gedaan naar al de punten van het land. Eenen talrijke keus van stalen zend
men ook kosteloos op verzoek van de kalanten.
De artikelen waarvan men spijt heeft mogen binnen de acht dagen weergezonden
worden en zullen tegen andere verwisseld zijn.
Hopende spoedig door uwe welwillende orders vereerd te worden waarvoor wij
u de meeste zorg en onmiddellijke verzending kunnen waarborgen bidden wij u onze
hartelijke groetenissen te aanvaarden.
Uwe verkleefde dienaars
A.C. VAN DE GENUCHTE en Co.
Met bevende vingers legt Verbauwen zijn grote bril en het papiertje neer, en kijkt
zijn zuster ondervragend aan.
- Och Hiere, we 'n hên wij niets nuedig, en as-e we iets nuedig hên we goan ommers
bij Urzela Verghote, antwoordt
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de zuster goedig.
Urzela Verghote is de winkelierster-herbergierster uit de Groene Jager.
- Nien, we 'n hên niets nuedig; en woarom zoen w'ons goan ‘verleggen’. Urzela
bedient ons goed, meent ook de broeder. Even staan ze zwijgend en beteuterd in hun
ouderwetse goedigheid over het geval na te denken.
- 'k Zoe ik die meinschen ulder briefke werezenden, oppert eindelijk de zuster.
- Ja moar, we moeten veurzichtig zijn, meent de broer. - We 'n kennen wij die
meinschen niet en zulder 'n kennen ons toch uek niet. Os w' ulder 't briefke
werezenden zonder iets bij te schrijven zoen ze meschien keune peizen de w' ulder
wa commenderen. Ze zoen ons marsendiese keune zenden, en we zoen 't moeten
betoalen.
- 't Es woar, antwoordt de zuster gewichtig.
- Gee mij pen en pompier, zegt de broer zijn bril weer opzettend. - 'k Zal evelijngen1.
antwoorden dat 't ons spijt, moar da we nog niets nuedig 'n hên.
De zuster gaat zoeken in een oude kast waar borden, glazen, lappen en kerkboeken
rommelig door elkaar staan en liggen. Van achter een naaikussen haalt zij een vuil
zwart flesje en een penhouder met verroeste pen te voorschijn. Maar de inkt is geheel
verdroogd en wat er nog van overbleef kleeft in droge schilfertjes en korstjes aan het
glas, en de pen is helemaal verweerd en onbruikbaar. Zij vindt ook geen papier en
nog minder wat zij noemt een ‘kasken’2. en een ‘kopken’3..
- 'k Zal d'r bij Urzela omme goan, zegt Verbauwen.
Maar meteen bedenkt hij zich. Neen, het is beter er niet in de Groene Jager om
te gaan. Urzela is nieuwsgierig, ze zal willen weten waarvoor het dienen moet, en
wellicht zelf trachten hem wintergoed aan de hand te doen, terwijl hij toch geen zin
heeft iets te kopen, omdat hij het niet nodig heeft. Ook in 't ander winkelherbergje
De Kraai wil hij niet gaan. Daar heeft men hem eens, jaren geleden, bedot meteen
levering ver-

1.
2.
3.

Onmiddellijk.
Enveloppe.
Postzegel.
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droogd zaai-lijnzaad, en sinds zet hij er geen voet meer over de drempel. Wat dan?...
In de kleinere werkmanshuisjes en hoevetjes bezit voorzeker ook niemand
schrijfgereedschap. Enkel op de twee grote boerderijen zal hij 't vinden.
- Weet-e watte? 'k Zal d'r noar Vermeulens omme goan, zegt hij.
Maar Vermeulens boerderij, de naast gelegen van de twee grote pachthoeven van
het gehucht, ligt toch nog ruim een halfuur lopen daar vandaan, en hij kan er zo maar
niet op blote voeten in zijn klompen en met vuile werkkleren aankomen.
- Gee mij mijn zondagsdijngen, verzoekt hij zijn zuster.
Zij vergezelt hem op de kleine ‘voutkamer’ waar zij beiden in afzonderlijke bedden
slapen, en haalt zijn zondagskleren uit de ouderwetse kleerkast.
Zo spoedig mogelijk maakt hij zich klaar. Maar als hij weer beneden in de keuken
komt, verzekert de zuster dat hij onmogelijk vóór etenstijd terug kan zijn. Zij zal
zich liever met het ‘noenmaal’ wat haasten, zodat hij gegeten heeft vóór hij weggaat.
- As 't moar niet te loat 'n wordt! As ze al moar gien goed verzonden 'n hên! vreest
hij.
- O 'k en peist toch niet, antwoordt de zuster, hijgend van gehaaste inspanning.
Weldra zitten de twee oude sukkelige goedaards aan tafel. Zij bespreken het geval,
en hoelang het nu wel zou geleden zijn sinds de laatste keer dat de postbode iets voor
hen meebracht. - De loaste kier dat hij hier geweest hee was 't mee dien brief van
den notoarus achter de dued van nonkel Justien, da zal te winter komende vier joar
en half zijn, verzekert de broer.
- Hoe dat die meinschen toch weten wie dat-e wij zijn en woar dat-e wij weunen!
verbaast zich de zuster, doelend op het advertentiebriefje.
Ook de broer begrijpt er niets van. De naam van die mensen is hem totaal onbekend,
en zeker heeft hij er nooit van zijn leven iets gekocht.
Hij maakt haastig een eind aan zijn maaltijd, slaat een kruis, staat op van tafel en
trekt naar Vermeulens boerderij.
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- Kijk kijk, wie da we doar hên! glimlacht vriendelijk Cordúle, boer Vermeulens
knappe dochter, terwijl Verbauwen, nawan de deur belet gevraagd te hebben, bedeesd
en schuchter binnenkomt.
- Kerdúle, zoe-je mij nie ne kier willen ulderen inpot lienen, en 'n pen en 'n velleke
pompier? vraagt Verbauwen.
- Bah joa ik, mee plezier, glimlacht weer de dienstvaardige flinke meid. - Zet ou
Verbauwen, zet ou jongen. En terwijl zij het gevraagde uit de mooie, ouderwetse
glazenkast, die in een hoek van de ruime boerenkeuken staat, gaat halen, lacht zij
schalks-ondeugend:
- Nen brief veur 't lief? Goa-je meschien treiwen, Verbauwen?
Onnozel lacht hij eventjes tegen, met een kindse glimlach die zijn bruin-brokkelig
gebit laat zien. Wat ziet ze 'r flink en bloeiend uit die Cordúle met haar fris gelaat,
haar krullende blonde haren en haar grote, stralende blauwe ogen! Het is net een
bloem, denkt Verbauwen. Hij trouwen! Zijn tijd is lang voorbij en nooit heeft hij
zo'n mooie meid als zij is in de armen gehad. Hij schudt zijn hoofd als voor een al
te flauwe zottigheid, en vraagt of zij hem misschien ook een ‘kasken’ en een ‘koppen’
zou willen verkopen.
Die krijgt hij voor niets, met nog een borrel op de koop toe. Het zijn toch zulke
allerbeste mensen, die Vermeulens! En welgemoed keert hij spoedig naar huis, en
schrijft er dadelijk, geholpen door zijn zuster, met een langzame hand, die beeft van
inspanning, de volgende brief:
Vannelaer, den tweeden van Otober negentienhonderd en dreië.
Mijn eer,
Ik neem de pen in de hand om u te laten weten als dat ik uwen brief wel ontvangen
eb maar dat het mij spijt alsdat ik bij u naar den winkel niet kan komen omdat ik en
mijne zuster voor den winter al geriefd zijn en dat wij ook altijd onze waren koopen
bij Urzela Verghote uit den groenen jager die ons altijd goed en treffelijk bediend
eeft. Als het moest ge-

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 4

1116
beuren dat Urzela Verghote kwam te sterven of dat zij moest uitscheen van winkel
ouden of dat wij ons om deen of dandere reden moesten verleggen dan zullen wij
eens naar uwen winkel komen kijken om te zien of dat wij daar ons gerief zouden
kunnen vinden maar nu Mijn eer mogt gij ons toch geen marsendieze zenden want
wij en zouden niet weten wat mee gedaan en wij zouden ze u weeromme moeten
zenden en wij en zijn geen menschen die geerne iets weeromme zenden als wij het
eenmaal ontvangen ebben. Zijt dus zoo goed Mijn eer van ons geen marsendieze te
zenden maar van te wachten totdat wij eens met gelegenheid naar uwen winkel
kunnen komen.
Wij bidden u onze artelijke groetenissen te aanveerden.
uwen dienaar
JUDOCUS VERBAUWEN
en zijne zuster BARBARA VERBAUWEN, landbouwers
te Vannelaer (in den Wulfhoek)
De broer herleest nog eens de brief voor zijn zuster, ontvangt haar goedkeuring en
vouwt hem zorgvuldig met het advertentiebriefje in 't ‘kasken’, waarop hij ook 't
adres schrijft en het ‘kopken’ plakt.
Nu komt de gewichtige vraag hoe ze de brief zo spoedig mogelijk naar zijn
bestemming zullen krijgen.
- Wachten tot morgen, en de fakteur op zijn ronde mee geen, stelt de zuster voor.
- As 't moar niet te loat 'n wordt! As er al moar gien goed verzonden 'n es! vreest
weer de broeder.
Ook bij de zuster komt die vrees weer op, en zij besluiten dat de broer maar liefst
terstond met de brief naar 't postkantoor in 't verre dorp zal gaan.
En nog eens gaat de broer, en eerst met schemeravond komt hij doodmoe op het
hoevetje terug. Hij heeft aan de postmeester gevraagd wanneer de brief op zijn
bestemmingsplaats zou wezen, en de postmeester heeft hem de verzekering gegeven
dat hij er reeds de volgende ochtend vroeg besteld zou worden.
- As hij moar nie verloren 'n geroakt, vreest de zuster.
- Hij zoe moete gestole worden, of den trein woarmee dat hij
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vertrekt zoe moete verongelukken, meent de broer.
- Of 't postkantuer afbranden.
Zij moeten zelf even lachen om hun ál te somber-overdreven onderstellingen, en
gaan vreedzaam en gerust naar bed.
- Wonder of da z' hem al zoen hên? is 's anderendaags-ochtends broeders eerste vraag.
- 'k Peis het wel, meent de zuster.
- Joa moar veronderstel ne kier dat de fakteur hier van den uchtijnk mee ne huele
pak goed aankomt!
De broer vertrouwt het toch niet helemaal en onder 't spitten op zijn akker denkt
hij er verder over na. Nu en dan gluurt hij om zich heen of hij soms de postbode ziet
komen.
O! wat 'n schrik opeens! Daar komt werkelijk de postbode over de verre weg met
een lijvig pak onder de arm.
Het slaat hem van ontroering in de benen, hij loopt de bode tegemoet.
Veur mij? roept hij van op een afstand, hees van angst. Gelukkig niet! De bode
schudt het hoofd en flinkstapt door in de richting van Vermeulens hoeve.
Maar de broer kan er niet meer van werken. Hij zou toch willen weten of de brief
wel aangekomen is. Had hij nu maar eventjes de bode aangesproken om te vragen
of er niets gebeurd was met de treinen. Maar de bode is reeds ver weg en keert die
kant waarschijnlijk niet terug!
'n Idee! 't Is vrijdag en elke vrijdag gaat Urzela Verghotes oudste zoon met de
eerste ochtendtrein naar de stad en keert om elf uur terug. Het is elf uur. Eventjes
gaan informeren in de Groene Jager.
De spa wordt in de grond gestoken, en dwars over het veld stapt Verbauwen naar
het herbergje toe. Hij heeft wel geen geld op zak om een borrel te betalen maar dat
komt er niet op aan, hij is er goed voor en hij zal hem ‘plakken’1..
De zoon is werkelijk reeds terug. Op 't ogenblik dat Verbauwen in het herbergje
binnentreedt, komt de zoon, met volle mond, hem uit het keukentje naast de
gelagkamer tegemoet. Maar niet zo gauw heeft hij Verbauwen gezien of daar

1.

Op crediet nemen.
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proest hij in een schaterlach uit, en keert zich om naar 't keukentje, roepend:
- Moeder! moeder! kom ne kier, hoast ou! Hij ès hier!
- Wa wa wa gebeurt er? brabbelt Verbauwen, angstig-verbluft.
- Dien brief, dien brief die ge geschreven hèt! schatert de zoon door zijn
proestlachen heen.
Verbauwen krijgt een kleur onder zijn oude, rimpelige, getaande huid, en staart
nu stom, met stijgende verbazing naar Urzela Verghote, die ook schoklachend te
voorschijn komt. Geheel haar dik lijf, met ronde puntbuik en zijlings afzakkende
borsten, staat als 't ware op zichzelf, in een inwendig geklok als van hennegekakel
te dansen en te trippelen, en haar kleine zwarte oogjes schreien van de pret in haar
gezwollen rood gezicht dat van de pokken is geschonden. In haar rechterhand houdt
zij een verkreukeld velletje papier, dat Verbauwen dadelijk als zijn brief herkent.
- Hoe... hoe komde gij aan mijnen brief! roept hij, verwilderd.
Dan vertelt hem de zoon, door zijn lachen heen, hoe of 't gegaan is.
Dat huis waar hij naar geschreven heeft, is ook het huis waar zij hun waren kopen.
Daar is hij vanmorgen geweest, en meneer heeft hem de brief getoond en meegegeven.
Het hele magazijn heeft er zich krom over gelachen.
- Geeft em mij were! geeft em mij were! roept Verbauwen dringend.
De vrouw geeft hem de brief, nu met haar beide handen, als in een kramp van pijn,
haar schoklachend puntbuikje vasthoudend.
Verbauwen is er al mee buiten en stopt hem diep verborgen in zijn zak.
Bij de drempel van hun huisje staat zijn zuster op de uitkijk. - Woar zij-je geweest
dan? vraagt ze, - 'k begon ongerust te worden.
- Ne kier toe an de Groene Joager, antwoordt hij, zo gewoon mogelijk doende.
- Om 't informeren, bij de zeune? raadt ze.
Hij knikte van ja.
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- Enne... was hij mee den trein al were thuis?
Weer knikt hij zwijgend ja.
- Zue dat den brief woarschijnlijk uek zal angekome zijn?
- Zeker, huel zeker, bevestigt hij.
- Gelukkig! zegt ge. - 'k Wierd al schouw, 'k hè doar van verre de fakteur mee ne
pak zien veurbij goan en 'k miende woarachtig dat 't veur ons was. Kom, we goan
eten, de pap wor kaud.
Zij zitten aan tafel, bidden en eten.
Dan veegt de broer zijn mond af, en verklaart met nog een trilling in de stem:
- Urk ne kier,1. we 'n goan doar nie mier op antwoorden as er hier nog van die
pompieren komen. Ne meins ontstelt er hem in en 't en es de moeite nie weird. 'k He
d'r woarachtig nen dag en half mijnen tijd an g'hangen en 'k mage nou nog noar
Vermeulens die pen en dien inpot goan were droagen. Da ze 't in de gebuurte moeste
weten ze zoen ons nog uitlachen toe...

1.

Hoor eens.
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V
Lauwegem tegen Bavel
Acht uur 's morgens. De lauwe frisheid van een vroege lentedag over het stille dorp.
Geen boompje nog heeft bladeren, maar de knopjes zwellen. Men voelt herleving in
de lucht. Het ruikt naar komende lente.
Een innerlijk juichend gevoel, dat de ogen doet glinsteren, dat aanspoort om te
rennen en te vliegen, naar buiten, ver weg naar buiten, als de uitgelaten vogel in het
wijde veld, en daar met volle teugen frisse lucht te ademen, nog meer, nog meer, nog
altijd meer, tot in een roes van duizeling en zalig-dronkenheid!
Maar droevig treft mij als contrast tegen dat ruim gevoel van blijde vrijheid, een
zware drukking van belemmering, die langzaam over 't dorp komt hangen.
Vandaag zal 't dorpje niet in heerlijk ruime buitenlucht zijn volle vrijheid vieren:
vandaag komt de heerlijke vrijheid van buiten zich tussen benauwende muren
gevangen geven.
Het is vandaag militieloting.
Uit alle omringende dorpen en gehuchten zullen ze straks aan gaan komen, hier, naar
het hoofddorp van 't kanton, al de vrije, gezonde, stoere kerels van negentien en
twintig jaar. De ene na de andere zullen ze worden opgeroepen, de hand steken in 't
trommeltje, en er, in de vorm van een klein papieren rolletje, hun lot, waarlijk hun
levenslot uit te voorschijn halen. Voor velen zal het weer de vrijheid, de
uitgelaten-blijde, stormende vrijheid zijn. Voor anderen zal 't jarenlange slavernij en
gevangenschap wezen.
Daar komt de eerste bende reeds.
Wat! nu al dronken! Zij spannen met hun vijftien of twintig de volle breedte van
de straat af, en zingen, stampvoetend-brullend:
Oez armes! Oez armes!
Wij zijn al van Leopoldepoldepol!
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Oez armes! Oez armes!
Wij zijn al van Leopold!

Schel gekleurde papieren pompons en bloemen tooien hun ronde hoedjes of petten,
en woest slaan de hoofden heen en weer en achterover, als om die hinderende dingen
van zich af te zwaaien. Het is of die bloemen hen prikten. Zij doen als jonge, wilde
stieren, die in een corrida de stekende banderilla's uit hun bloedende nekken trachten
te schudden.
't Is vreemd, maar hun woeste opgewondenheid lijkt mij toch geen dronkenschap.
Het is iets anders. Die gloeiende gezichten, die verwilderd-starende ogen, nu eens
wegkrimpend als van schrik, dan weer uitpuilend-fonkelend als van toorn, en dan
dat wringen van de gelaatsspieren, als onder plotse vlijmsteken van fysieke pijn, het
is iets anders, iets anders.
Een korte, wreedaardig-woeste scène maakt me duidelijk wát het is.
Met de wilde bende mee, opzij tegen de huizen, lopen twee vrouwen, die, uit grote
platte manden, de schel gekleurde papieren pompons en bloemen verkopen. Eén
enkele loteling is er nog onder de hele bende die zijn pet niet heeft versierd, en de
beide vrouwen dringen sarrend om hem heen, opdat hij ook zou doen zoals de anderen.
Hij wil niet. Telkens, onder het stampvoetend brullen en zingen, weert hij de naar
hem uitgestoken bloementrossen af, hoofdschuddend dat men hem met rust moet
laten. Hij heeft geel-blonde, bijna witte haren, en een rood en rond gezicht vol bruine
sproeten. Lichtgeel ook zijn de wimpers, en daaronder lijken de vreemd-hardblauwe
ogen bijna zwart, met iets angstwekkends in hun verstarde, wilde uitdrukking.
- Kwoipt joen oik 'n blommetjie, jongen. Junt ons oik 'n stuvertjie. Toe, 'n zie ne
keir zoi gierig niet, plagen en zaniken de vrouwen.
Het zijn Westvlaamsen, van het soort dat altijd met kermisgasten en met lotelingen
meeloopt, de ene lang en mager, met schele ogen, de andere dik-rond en kort, met
een reusachtig-vooruitgestoken zwangerbuik, waarop haar brede, platte mand ten
dele rust.
- Kiek, jongen, pakt ditte, 't es voir niets, plaagt de dikke, de
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loteling een rode en groene rank bijna in het gezicht houdend. Plotseling keert hij
zich om, de vuisten gebald, de nek ingedrongen, de harde ogen vlammen-schietend.
- Nondedzju! es 't hoast gedoan!... En voor de vrouw de tijd heeft achteruit te
wijken geeft hij een schop op de mand dat de bloemen er als een kleurenwolk uit
opstuiven, en kwakt haar zelf met een razende vuistslag in 't gezicht op de grond.
De dikke vrouw heeft een moordgil geslaakt, de lange schele magere vliegt dreigend
en vloekend, als een furie op de loteling af. Maar in een oogwenk ligt zij ook omver
te midden van haar vertrapte bloemen, en allen nu, de hele bende, solidair met hun
kameraad, omringen met razend geschreeuw de twee huilende, gillend neergesmakte
vrouwen. Eén woord nog maar, één blik van opstand of van dreiging, en de verwoede
lotelingen trappen en slaan ze allebei te pletter.
Doodsbang vouwen de vrouwen smekend hun handen.
- Ach Heire 'n sloat ons toch niet dwoid! Ach Heire 'n sloat ons toch niet dwoid!
- Teven! schreeuwt knarsetandend de witharige loteling. En hij geeft ze ieder waar
ze liggen nog een afschuwelijke schop, die ze weer moord doet huilen.
Dát is het wat ik in de ogen en op de gezichten had gezien: geen dronkenschap;
wreedaardigheid. Al het slechte wat in 't diepste van de mens verborgen ligt plotseling
opgestormd onder de vlijmende prikkel van gevreesde dwingelandij en onrecht! Het
mogelijk beroofd worden van hun vrijheid, de afkeer van het gedwongen
soldatenleven, het onherroepelijk almachtige en fatale van de loting, dat alles gist
en kookt in hen, en maakt hen bang en laf, en toornig en wreedaardig. Ze woeden
en ze razen. Niets, 't zij sterk of zwak, mag hun in de weg komen te staan vandaag,
of zij zullen het verbrijzelen. Zonder zich verder met de neergetrapte vrouwen te
bemoeien grijpen zij weer elkanders arm vast, en stormen verder door het dorp,
stampvoetend-brullend in wild gezwaai van armen en van hoofden:
Oez armes! Oez armes!
Wij zijn al van Leopoldepoldepol!
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Oez armes! Oez armes!
Wij zijn al van Leopold!

Zo zijn de kerels van Bavel, de kerels uit de bossen, de van ouds bekende
woestelingen!...
Daar komt een tweede bende, in tegenovergestelde richting. Het zijn de kerels van
Lauwegem!... Talrijke nieuwsgierigen, die de komst van de vreemde lotelingen op
hun dorpels stonden af te wachten, trekken haastig weer binnen en sluiten hun deuren.
Men vreest voor vechtpartijen. Ieder jaar, zonder enige reden, uit louter traditie
van woestheid, vechten de lotelingen van Lauwegem tegen die van Bavel. Dat is al
zo van in de tijd der oudsten uit het dorp, en niemand herinnert zich hoe of waarom
het voor de eerste maal begon. Dat is als 't ware iets waar ze van beide kanten mee
geboren en grootgebracht worden. Een Bavelaar vecht tegen een Lauwegemmer,
blindelings en instinctmatig, zoals een kemphaan vecht tegen een andere kemphaan.
Afschuwelijk brullend en zwierend stormen de twee benden op elkaar af. Beide
partijen, arm aan arm in hun volle breedte uitgespannen, vullen de hele straat. Vlak
voor 't gemeentehuis rukken zij briesend in elkaar, en even lijkt het op een
moordtoneel met daverend voetengebeuk, met wild-gezwaaide vuisten en
razend-woest gegil.
Doch neen... ditmaal vechten zij niet. Hoe het komt begrijpen zij zelf niet, maar
zij zijn even draaiend door elkaar gestoven, en 't ogenblik daarna bevinden ze zich
weer arm aan arm, wild-juichend en stampvoetend, brullend als bezetenen:
Oez armes! Oez armes!
Wij zijn al van Leopoldepoldepol!
Oez armes! Oez armes!
Wij zijn al van Leopold!

Even kijken zij op een afstand om, uitdagend, in nog woester gebeuk en gebulder
naar elkander met de knuisten zwaaiend, en dan zwieren ze weer verder, elk van zijn
kant, in de ruwe, brute onbewustheid van hun gevaarlijk-kwaadaardige, col-
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lectieve macht. Verbaasd komen de dorpelingen weer op hun drempels staan, en
staren de brullend aftrekkende benden na, niet begrijpend waarom ze ditmaal niet
gevochten hebben.
Tien uur. Het hele dorp is vol drukke beweging. Van alle omliggende gemeenten
zijn de lotelingen nu aangekomen. Zij staan dicht op elkander gepakt, boven in de
grote zaal van het gemeentehuis, waar de arrondissementscommissaris, per rijtuig
uit de stad gekomen, de loting presideert. Hij zit in 't midden aan de groene tafel,
waar anders de vergaderingen van het gemeentebestuur plaatshebben. Het is een man
van reeds gevorderde leeftijd, een kalm, deftig gezicht met mooie, lange, grijze baard
en ernstige ogen. Rechts van hem fungeert de politiecommissaris die de namen van
de lotelingen afroept. Links zit de secretaris te schrijven. Midden op de groene tafel
staat de trommel onder bewaking van de dorpsveldwachter. Twee gendarmen in
groot uniform, met hoge kaplaarzen en hoge haren mutsen, handhaven de orde.
Loom en onhandig, 't gezicht gloeiend, met zijn schelgebloemde pet tussen de
vingers, treedt de loteling op. Hij zegt nog eens zijn naam, terwijl de veldwachter
met een kruk de trommel rond doet draaien. Als droge noten hoort men de opgerolde
loten door elkander reutelen. Een luikje wordt geopend en de loteling steekt zijn
hand in de trommel. Hij haalt er een klein houten kokertje uit, dat hij aan de
commissaris overhandigt. In dat kokertje zit, opgerold, zijn lot, zijn levenslot.
Langzaam en kalm duwt de commissaris met een stokje het opgerold papiertje uit
het kokertje, ontvouwt dit, spreekt met heldere stem een nummer uit, en geeft 't
papiertje aan de loteling.
In de ruime, volle zaal, telkens een dof rumoer van dieptrillende emotie. De loteling,
half duizelig, begrijpt eerst niet. Is hij ‘er uit?’ Is hij ‘er in?’ Eensklaps begrijpt hij,
en begint handenwringend te snikken, of van uitgelaten vreugd te bulderen. Hij
dondert naar beneden als hij een goed nummer heeft getrokken, zwaait juichend en
schreeuwend van blijdschap met zijn bebloemde pet waarop hij 't nummer bevestigt,
valt buiten in de armen van ouders en vrienden, die schreiend van angstige ontroering
op de uitslag staan te
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wachten. Hij laat zich van onder tot boven optooien door de bloemenvrouwen, hij
geeft hun alles wat zij vragen, hij gooit zijn laatste geld te grabbelen, hij holt, als
gek, met verwanten en vrienden het dorp in, schreeuwend zijn nummer, lachend,
snikkend, juichend:
- D'r uit! d'r uit! 'k Ben d'r uit!
Om de twee of drie minuten komen zo de lotelingen naar beneden. Enkelen zien
bleek als een lijk en houden zich aan de trapleuning vast; anderen stampvoeten
knarsetandend, ballen vloekend en razend de vuisten. Er zijn er die woest willen
vechten tegen al wie hen omringt, er zijn er die op straat, midden in het volk als
zwakke kleine kinderen wanhopig onder hun gebloemde petten staan te schreien. Er
zijn er die men met geweld moet wegsleuren om ongelukken te voorkomen, en er
zijn anderen die als krankzinnigen vóór zich heen stormen, snik-schreeuwend dat ze
zich gaan verdrinken, met woede van zich afwerend de huilende vrouwen en kinderen
die smekend aan hun kleren hangen vastgeklampt. Soms is het niet te onderscheiden
wie ‘er uit’ en wie ‘er in’ is. De gewone, natuurlijke uitingen van vreugde- en
smart-gevoelens zijn door elkander geschokt, omgekeerd en ontaard; de rampzalige
schaterlacht en de gelukkige schreit, of beiden schateren en huilen beurtelings en
door elkaar, als in steeds herhaalde, hoe langer hoe akeliger wordende aanvallen van
waanzin.
Alleen de woestheid blijft, wreedaardig. Het opgezweepte, losgeketend diermens
eist zijn rechten.
- Lauwegem tegen Bavel!
Lauwegem tegen Bavel! De loting is geëindigd en alom weergalmt nu die
strijdkreet, terwijl de mensen weer van schrik hun deuren sluiten. De traditionele
vijanden willen vechten; zij schamen zich over hun vluchtige zwakheid van daar
straks. Het gaat niet aan dat de lotelingen van dit jaar laffer zouden zijn dan die van
de voorgaande jaren. En plotseling is 't één afschuwelijke en blinde mêlée, met rechts
en links, als vale weerlichten, boven de gebloemde hoofden opflikkerende messen.
Veldwachter en gendarmen springen toe, trachten te scheiden. Maar het helpt niets,
de wilde beesten worstelen en
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brullen, de messen glinsteren en zwaaien, de knotsen beuken en de voeten schuren,
tot er eindelijk een neerploft, die als dood blijft liggen.
Het is een Bavelse! Het is die dikke roodkop met zijn witte haren, die de twee
bloemenvrouwen mishandelde.
Zijn makkers staken het gevecht en gans bebloed tillen zij hem op. Het is een
nederlaag voor Bavel en een triomf voor Lauwegem. Dreigend en razend ballen de
Bavelaars vol haat en wraakzucht hun vuisten naar de Lauwegemmers, die
spotzegevierend aftrekken.
Hun juichgebrul doorbuldert heel de lange straat, de bebloemde petten en hoeden
zwaaien en zwieren als een wemelvlucht van schitterend-gevlerkte vogels boven de
woest-slingerende koppen, en als een moordenaarsgetier slaat hun gezang
woest-dreunend op tegen de in schrik gesloten huizen:
Oez armes! Oez armes!
Wij zijn al van Leopoldepoldepol!
Oez armes! Oez armes!
Wij zijn al van Leopold!
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VI
Het hofje
Peetje Raes staat aan 't hoofd van de bedelaarsbende...
Het is een oud, krom-gebogen mannetje, steunend o een krukkestokje. Een dikke
zware pet bedekt zijn hoofd, en daaronder komt een klein gezichtje uit, een schraal
verlept kindergezichtje, grijsgrauw, met stekelig-ongeschoren stoppelbaard en van
rimpels doorgroefde wangen. Maar fel loeren de kleine zwarte oogjes, en in
voortdurende trilling beweegt de kin, alsof het ventje, in onophoudende
verontwaardiging, nijdige, half uitgesproken pruttelwoorden brabbelde. Nooit draagt
hij een buis of jas: altijd een ouderwetse, verkleurde blauwe kiel, die langs achter
optrekt en van voren tot aan zijn magere, knokkelige knietjes hangt. Zijn broek, die
slechts tot aan de enkels reikt, is van een vaalgroene, verschoten stof, en zijn voeten
in dikke, geelachtig-wollen sokken, steken in hoge lompe klompen zonder riemen.
Hij is de oudste van de bende, en hij is ook de stoutste. Daarom staat hij aan 't
hoofd. Al de anderen, mannen, vrouwen, kinderen, volgen hem steeds gedwee, doen
alles waarin hij hen voorgaat. Hij is het, die de zes uitgangen van de week heeft
ingedeeld zoals ze thans bestaan: 's maandags in de kom van 't dorp, 's dinsdags naar
de Bosstraat, 's woensdags naar de Kermhoek, 's donderdags naar 't Muizenhol, 's
vrijdags naar 't Peperhol, 's zaterdags naar 't Luizegevecht, 's zondags zich verlustigen.
Hij is 't die aan de bellen trekt, en, zodra de deur opengaat, in 't nijdig bibberen
van zijn kinnebak monotoon begint te mummelen:
Onze Vader die in de Hemelen zijt
Geheiligd zij uw naam,
Ons toekome uw rijk,
Uw wil geschiede op de aarde als in den Hemel...

Het eerst krijgt hij zijn cent of halve stuiver, en vóór hij verder gaat blijft hij beneden
aan de trap wachten, om te zien of al de
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anderen ook wel 't hunne krijgen.
Hij is het die beslist hoeveel en wie er telkens zullen meegaan. De ganse groep
komt hem 's ochtends vóór zijn huisje afhalen. Hij telt ze met zijn stok en is er een
te veel, of een die hij er niet bij verlangt, onverbiddelijk wordt de indringer
weg-gezonden.
Zij vormen doorgaans een bende van achttien of twintig, haast allen oudjes of
gebrekkigen; de mannetjes in allerlei verkleurde en gescheurde plunjes, de vrouwtjes
onveranderlijk gehuld in uitgerafelde lakense kapmantels, waarvan de eenmaal zwarte
kleur door jarenlange dracht in alle weer dofvaal of -groen geworden is. Zo lopen
ze, strompelend en knie-knikkend, van huis tot huis in het geklepper van hun klompen,
gebeden mummelend. De vrouwtjes houden altijd, als uit schaamte, hun gezicht
onder de grote kap van hun mantel verborgen. De oude Raes duldt trouwens niet dat
zij die zouden neerlaten, ook niet in 't heetste van de zomer. Dat betaamt niet, beweert
hij. Hij waakt steeds ten strengste op het gepaste decorum van de bende. 's Winters,
als het koud is, lopen de mannetjes met biggelende pareldruppeltjes onder aan hun
neus en dat doet hij hun telkens afvegen, uit een soort trots, omdat de mensen anders
met hen zouden lachen.
Buiten het dorp volgen zij de kronkelige zandwegen naar de verre gehuchten. De
lamentabele gebukte bende loopt als een trage armoedige rouwstoet tussen de
weelderige korenakkers, waar rode en witte en blauwe en paarse zomerbloemen
tussen de zachtwuivende, zeegroene halmen schitteren. Zij openen de piepende
hekken van de rijke boerderijen, waarvan de woonhuizen zo fris en lachend staan te
blinken midden in het groen van de omringende boomgaarden; zij horen de honden
verwoed blaffen en de hoenders verschrikt kakelen, zij komen in 't geklepper van
hun klompen op 't plankiertje vóór de gevel, waar zoveel mooie lieve bloempjes
onder de groengeluikte, kleingeruite raampjes staan te bloeien.
‘Onze Vader die in de hemelen zijt’, begint Raes met holklinkende stem voor te
mummelen, terwijl zijn grote, rusteloze kin als van verontwaardiging beeft en bibbert...
En de boerin komt voor, verveeld en met barse manieren, toch
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zonder de gewone giften te durven weigeren: nu eens een klein zakje met meel, dan
weer een korfje aardappels, dan nog een keteltje met melk. Een enkele maal gebeurt
het ook dat zij allen mogen binnenkomen, en aardappels en pap eten, uit grote aarden
kommen. Twee of drie keer in 't jaar: op Meiavond, op Kerstdag en op Nieuwjaar,
krijgen zij eieren en spek.
Zuchtend en te zwaar beladen komen zij doorgaans van hun tochten buiten 't dorp
terug. Maar van een boer is nu eenmaal nooit geld te krijgen. Na afloop van de uitgang
is er algemene vergadering bij Raes en daar wordt het ‘goed’ verdeeld. De enen
bewaren 't om 't te gebruiken, de anderen gaan het verkopen. En tot de volgende dag
gaat de bende weer uiteen. De zondag is hun rust- en genot-dag, evenals voor andere
mensen. En zó sterk zijn ze aan elkander gewend en zó innig aan elkaar verbonden,
dat zij ook het grootste gedeelte van die dag liefst samen doorbrengen. Na de hoogmis
vergaderen zij in Peetje Raes' huisje, en leggen ieder een paar stuivers uit. Een van
de vrouwtjes wordt naar 't naaste herbergje gezonden. Voor de mannetjes brengt zij
een pot jenever, en voor de vrouwtjes een fles ‘meetjeskonte’1. mee. Gezellig zitten
ze weldra te vertellen en te lachen onder 't lepperen aan de glaasjes. En het duurt niet
lang of Peetje Raes raakt opgewonden. Zijn kleine stoute oogjes glinsteren, zijn kin
gaat zenuwachtig bevend, als 't ware bijtend, op en neer. Hij zwaait met zijn kruk en
begint te pochen dat hij rijk is. De anderen, die dat kennen, lachen. Maar hij maakt
zich boos en komt met fonkelende ogen midden in zijn slordig huiskamertje staan,
met al de anderen, half bang, half spottend om hem heen gehurkt.
- Watte! gilt hij; - watte! dat 't gie woar 'n es! En terwijl hij driftig op zijn borst
slaat, bijt zijn verontwaardigd bevende kin zenuwachtig op en neer:
- Haha! ze zoen mij willen in 't Oarmhuis hên, moar ze'n hên mij nondedzju nog
niet! Rijke ben ik nondedzju! zue rijk as de paster! zue rijk as den búrgemiester!
Veur niemand 'n moe 'k mij zjeneren, nondedzju! Mijn fortune ligt op huel de

1.

Mengsel van punch en jenever.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 4

1130
weireld rondom mij! 'k En moe moar goan en pakken! Overal woar da 'k kome ben
ik wel gekomen en den b'ron en de paster nemen ulderen hoed veur mij af! Joa,
nondedzju! ze nemen hem af, en de baronesse trek mij uegskes en ze lach noar mij
as ze mij ziet! Watte! mij in 't Oarmhuis willen hên! Hier zal ik blijven, hier in mijn
kastiel, nondedzju! mee huel mijn fortune, zue lank of da 'k leve!
De andere bedelaars, door de drank en door zijn roezig schreeuwen opgewonden,
gillen en lachen weldra mee, in uitgelaten pret. O, die Raes, als hij dáárover begint,
- het armenhuis - waar burgemeester en pastoor eens getracht hebben hem in te
krijgen, dan is hij niet meer te houden, dan wordt hij als gek van verontwaardiging
en woede. De oude, rimpelige gezichten van de mannetjes ontspannen zich van
vrolijkheid; een blos van lang verleden jeugd komt weer herleven op de verlepte
tronies van de vrouwtjes. Doch Peetje Raes, meer en meer opgezweept door de drank
en zijn eigen lawaaimakerij, vindt weldra zijn huisje te eng voor de uiting van zijn
onstuimige gevoelens; hij vliegt naar buiten, en daar, midden op de straat, vlak vóór
het krot waar hij woont, troept hij al 't gepeupel bij elkaar, en snoeft en brult er al
zijn rijkdom uit, en al zijn verstand, en al zijn macht, aldoor uitdagend zwaaiend met
zijn krukkestok, onder zulk een heftig hoon- en spotgelach, dat de anderen hem
eindelijk met geweld weer moeten binnentrekken, om onaangenaamheden met de
politie te voorkomen. De vrouwtjes eindigen meestal met hem uit te kleden en hem
in zijn bed te leggen, waar hij dan nog een hele tijd ligt te vloeken en te kinnesidderen,
tenzij dat hij, eensklaps ondeugend-geprikkeld door de behandeling van de vrouwtjes,
schuine grapjes begint uit te halen, en schaterlachend rechts en links aan 't pakken
en aan 't grabbelen valt, snoevend dat hij zich nog voelt als een van driemaal zeven,
en dat ook dáárin niemand hem de baas kan zijn.
Aan de hoek van de Zijstraat, waar in haar vuile, kleine krotjes, heel de bedelbende
nestelt, en van de Grote Dorpsstraat, waar de nette mensen wonen, staat, aan de
ingang van de statige populierendreef, de prachtige woning van meneer
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en mevrouw Christiaens-De Maertelaere.
Meneer Christiaens-De Maertelaere is een gefortuneerd exhandelaar in granen en
in zaden. Met heel weinig in zijn jeugd begonnen, heeft hij op gevorderde leeftijd
een aanzienlijk vermogen verzameld. Hij heeft de goede tijd gehad, toen de rogge
op de grote markten van de vijfentwintig tot de dertig, en de tarwe van de vijfendertig
tot de veertig frank per hectoliter gold. Vreemd toch dat de boeren, die ook dezelfde
‘goeden tijd’ mee doormaakten, en eigenlijk het graan teelden, dat, eenmaal in handen
van meneer Christiaens-De Maertelaere, op de markt zulke mooie prijzen haalde,
voor het merendeel niet rijk geworden zijn; maar dat is misschien hun eigen schuld,
en niet die van meneer Christiaens-De Maertelaere die er wél rijk door geworden is.
Hoe het ook zij, meneer en mevrouw Christiaens-De Maertelaere, gefortuneerd,
kinderloos en oud, hebben de behoefte gevoeld ook iets te doen voor het dorp waaraan
zij zoveel te danken hadden, en willen hun erkentelijkheidsgevoel vereeuwigd zien
onder de vorm van een liefdadigheidsinrichting.
Het hindert en verdriet hen dat daar, in de Zijstraat, vlak naast de grote tuin van
hun heerlijke woning, een rumoerige bende van bedelaars nestelt, die het de deftige
inwoner tot schande maken, telkens als er over zijn geboortedorp gesproken wordt.
Meer dan eens, op zomer-zondagavonden, wanneer meneer en mevrouw
Christiaens-De Maertelaere in hun open achter-veranda van de zachte schemering
zitten te genieten, is hun rust door geharrewar van drank- of vechtpartijen gestoord
geweest. Daarom hebben zij besloten een ‘hofje’ op te richten, waar twintig mensen
kosteloos zullen mogen huizen, en elk een wekelijkse gift voor hun onderhoud zullen
ontvangen. Het terrein, door meneer Christiaens-De Maertelaere voor de oprichting
van 't hofje afgestaan, ligt schuins tegenover zijn eigen woning, aan de overkant van
de prachtige populierendreef, vlak bij de ingang van het dorp, zodat hij steeds te
allen tijde het hofje onder zijn direct toezicht zal hebben, zonder door een ál te dichte
aanraking met de bewoners gehinderd en gestoord te worden. Tucht en regel, kalmte
en netheid zullen er te allen tijde moeten heersen. Drank,
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geknoei tussen de beide seksen, en bovenal de dagelijkse bedeltochten zullen
natuurlijk streng verboden worden. Dat zal de voorwaarde ‘sine qua non’ zijn om er
te worden opgenomen.
Peetje Raes was een der eersten die van dat vast voorgenomen plan hoorde vertellen.
Hij riep zijn bende bij elkaar en er werd beraadslaagd. De meesten waren juichend,
en overgelukkig. Een huis voor niets, en vier frank in de week! Zij zouden nooit
meer moeten gaan bedelen! Raes, daarentegen, zat buitengewoon kalm. Hij sprak
een hele tijd geen enkel woord. Alleen zijn stoute oogjes flikkerden en zijn kinnebak
schudde en beefde buitengewoon zenuwachtig op en neer. Plotseling vloog hij op
en sprong in 't midden van de keuken, dreigend zwaaiend met zijn kruk.
- Watte! gie lafoars woar da ge zit, ge zoedt gulder doar in goan! Den iesten die
d'r nog durft van spreken krijg mijne stok in zijn gezichte!
Allen zwegen, als bij toverslag ontnuchterd en bang.
- Urkt1., gilde Peetje gezagvoerend, met een verwoede blik in 't ronde:
- Christioans wilt ons een huis geen, e-woar?
De hoofden knikten en enkele stemmen murmelden bedeesd:
- Joa hij.
- En vier fran in de week, e-woar?
- Joa hij.
- En alle doagen te negen thuis zijn, e-woar?
- En noei gienen dzjenuiver mier! En gien mannevolk en vreiwevolk in 't zelve
huis! En nie mier meugen uitgoan, nondedzju!... Zij-je gulder verdome zot geworden?
Goa dan liever direkt naar 't Oarmhuis en loat er ulder opsluiten, lijk virkens in 'n
kot!
Als ijskoud water vielen zijn razende uitvallen op hun nuchtere geestdrift, en zij
gingen aan 't verzinnen en berekenen. Een voldoende huis, al was 't ook maar een
krot, hadden zij allen. Geen enkele die daar ooit over geklaagd had. - En vier frank
in de week... maar... het was gekheid... zij verdienden

1.

Hoort.
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immers veel meer, met ‘uitgaan’, en kregen nog eten en drinken op de koop toe. Wat
dan?... Voor dat huis, dat ze niet nodig hadden, en voor die wekelijkse aalmoes van
vier frank ontnam men hun hun vrijheid, hun plezier, alles wat zij hadden! De fopperij
werd hun eensklaps duidelijk en met verschrikt-verslagen gezichten zagen zij elkander
aan.
Gelukkig! gelukkig dat ze 't nog niet aanvaard hadden! Gelukkig dat ze nog hun
hoofd, hun chef, hun Peetje Raes hadden!
Maar wat een eer, wat 'n grote eer voor meneer en mevrouw Christiaens-De
Maertelaere, toen hun liefdadig plan weldra bij iedereen in 't dorp bekend was! Wat
'n goede, brave, echt christelijke mensen! Wat mochten de armen van het dorp hun
dankbaar zijn! Wat zouden ze gelukkig zijn, de armen! Het was haast om ze te
benijden! En nu zou 't dorpje een modeldorp worden, een dorp zonder behoeftigen,
zonder die akelige bedelbende, die tot nog toe de schande en de smet was van de
gemeente, iets waar al de omliggende dorpen van walgden, of de spot mee dreven.
En de behoeftigen verloren er hun vrijheid niet gelijk in 't Armenhuis: ieder mocht
in vrijheid doen en laten wat hij wilde, en dan die vier frank in de week, een schat
voor zulke mensen!
Maar wat 'n diepe verbazing, wat 'n ziedende verontwaardiging onder de deftige
dorpsbewoners, toen zij vernamen dat de bedelbende er niet in wilde!
De huizen waren reeds in aanbouw - net en liefelijk zagen zij er al uit - en op een
zondagochtend was Peetje Raes er met zijn bende vóór gekomen en had daar midden
op de dreef, publiek een allerschandelijkst spektakel gemaakt, dreigendzwaaiend
met zijn stok, vloekend en tierend dat hij er niet in wilde, dat geen van allen er in
wilde en dat meneer en mevrouw Christiaens-De Maertelaere, in plaats van
gevangenissen voor arme mensen te bouwen, beter zouden doen, het geld, dat zij
indertijd van de boeren gestolen hadden, terug te geven. Peetje, smoordronken, had
zijn kruk tegen de versgemetselde muren geslingerd dat de stenen er af kantelden,
en daarna was hij voor het hek zelf van meneer Christiaens-De Maertelaere gaan
schelden en gaan jouwen, zó erg dat einde-
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lijk de veldwachter geroepen werd, die Peetje heftig bij de kraag vatte en met flinke
porren in de nek naar zijn krot terugduwde.
En de verontwaardigde wraak van de deftige bewoners bleef niet uit. Toen Peetje
met zijn bende de volgende ochtend op zijn ronde uitging, vond hij voor menig huis
een strak gesloten deur. Het hielp niets dat hij bonsde en schelde, en dreigend blikte
en kinnebibberend ‘Onzevaders’ mummelde, de meeste deuren bleven onverbiddelijk
toe. Andere burgers deden even open, maar 't was om de bende weg te sturen met
een bars:
- We 'n geven nie mier. Goa noar menier Christioans-De Moarteloare; ge krijgt
doar huizen en geld zueveel of da g'er nuedig hèt!
Deze uitkomst had Peetje helemaal niet verwacht en groot was zijn teleurstelling.
Hij vloekte geducht in plaats van te bidden, terwijl hij met zijn lamentabele bende
door de straten sukkelde. Enkelen begonnen te mopperen. Peetje dreigde met zijn
stok en zei dat ze maar moesten wegblijven als het hun niet beviel. Maar 't leek wel
een geheime afspraak onder de bewoners: hoe verder ze gingen hoe minder ze kregen,
en voor het eerst sinds al hun lange bedeljaren kwamen zij 's avonds in hun krotten
thuis zonder geld genoeg om een behoorlijk maal voor te kopen.
Het werd erger, hoe langer hoe erger, naarmate het hofje volbouwd werd. Tot in
de verste gehuchten volgden de boeren het voorbeeld van de binnendorpers.
Voortdurend klonk het sarrend en spottend:
- Woarom komde gulder nog scheuïen? G' hèt huizen lijk kastielen en geld zueveel
of da ge wilt.
Weldra was 't hofje kant en klaar. Het rees keurig-netjes op, in rode steen met witte
streepjes, om de drie hoeken van een binnenplaats waar in het midden een fonteintje
stond, omringd van een klein grasveldje met bloemen. Een hekje met vergulde pieken
scheidde 't van de dreef, en boven op de gevel van het middenhuisje prijkte, in
witmarmeren bas-reliëf, het gebeeldhouwd medaillon van meneer en mevrouw
Christiaens-De Maertelaere, de menslievende donateurs. Het
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rond en dik gezicht van meneer, met zware bakkebaarden, was half verborgen achter
het nog zwaardere hoofd van mevrouw, van wie men ook de halve buste zag: één
rimpelige dikke golving van vettige lijnen tussen drievoudig-afzakkende kin, en als
een bochel-opdringende corset-borst. Het hoge lover van de dichte bomenkruinen
wuifde als beschermend zijn schaduw over 't hofje neer, en de rode daken glinsterden,
met aan de top van de schoorstenen het groene meitje van de voltooiing, als een
gemoedelijk zinnebeeld van rust en vrede.
Op een heldere septemberzondag had de plechtige onthulling plaats. Om twee uur
werden meneer en mevrouw Christiaens-De Maertelaere feestelijk door de
fanfaremaatschappij uit hun huis gehaald, en stoetsgewijze, onder schetterend
muziek-gejubel naar het hofje gebracht. Daar stonden, wachtend op de met groen en
vlaggen versierde binnenplaats, meneer de pastoor en zijn coadjutor, en meneer de
baron-burgemeester met zijn vrouw de baronesse, omringd door de twee schepenen
en al de leden van de gemeenteraad. Het volk drong om de gesloten hekken, het
ganse dorp vlagde, de kanonnen donderden en de klokken luidden.
Meneer de pastoor hield een lange toespraak, en na hem sprak ook meneer de
burgemeester. En telkens juichte luid het volk en speelde de muziek. Meneer
Christiaens-De Maertelaere antwoordde om te danken met een stem die beefde van
ontroering. Toen hij sprak van het liefdadigheidsgevoel dat hem, en ook zijn vrouw,
als 't ware in goddelijke opdrang genoopt had dit hofje te stichten, hokte zijn stem
even en mevrouw Christiaens-De Maertelaere trok haar zakdoek uit en begon te
schreien. Meneer de pastoor en de baron, insgelijks diep getroffen, knikten gewichtig
en herhaaldelijk met het hoofd, en toen het uit was wisselden zij warme handdrukken
met meneer Christiaens-De Maertelaere, terwijl mevrouw de baronesse, als in een
plotselinge, onweerstaanbare opwelling, naar mevrouw Christiaens-De Maertelaere
liep, en op haar vet, behuild gezicht, twee zoenen drukte. Het juichend volk klapte
in de handen, en ook vele volksvrouwen weenden, en de muziek speelde een
schetterende ‘Brabançonne’ terwijl de klokken op de toren hoger luidden, en de
kanonnen in de
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verte oorverdovend bulderden. Toen werd de erewijn geschonken en de stichting
plechtig met de naam van ‘Rusthof’ gedoopt.
Deze plechtigheid was als de genadeslag voor Peetje Raes en zijn bende. Haast
nergens meer kregen zij nog iets en de defecties begonnen.
Eerst waren het twee oude vrouwtjes, die op een ochtend bij meneer Christiaens-De
Maertelaere aankwamen, en om een huisje vroegen. Zij kregen het, en betrokken het
nog dezelfde dag, met hun armoedig huisraad.
Peetje was woedend, buiten zichzelf van verontwaardiging en toorn. Hij sloeg zijn
banvloek uit over de twee afvallige vrouwtjes, zwoer er zijn eed op dat zij nooit meer,
wat er ook gebeurde, al lagen zij van honger op straat te sterven, in de gemeenschap
zouden worden toegelaten. Maar nog geen drie dagen verliepen of twee oude
mannetjes gingen zich insgelijks aanmelden. En toen werd het als een plotselinge
vlucht: de laatste overblijvers, allen samen, spoedden zich naar meneer Christiaens-De
Maertelaere, bang dat de tien huisjes bezet zouden zijn, vóór zij hun kansje kregen,
en op een ochtend stond Peetje Raes geheel alleen, de laatste bedelaar van 't dorp.
Al de huisjes waren bezet met twee mannetjes en twee vrouwtjes in ieder, en voor
Peetje Raes, al had hij 't nog gewild, bleef niets meer over.
Maar hij wilde ook niets. Hij liep nu alleen langs de straten en de wegen,
bevend-steunend op zijn stokje, gebogen-kinnesidderend in zijn woest-gekrenkte
trots, voorwerp van algemene hoon en spot, haast niets meer krijgend aan de rijke
huizen en de grote boerderijen, telkens bars verzonden naar 't verfoeide, verafschuwde
hofje, waar hij zichzelf gezworen had zijn leven lang geen voet te zullen zetten. Zijn
haat tegen de afvalligen was nog véél groter dan tegen de man die ze gevangen had
gezet; en toen hij hoorde dat zij ondanks hun afhankelijkheid, tevreden en gelukkig
waren, had hij ze wel willen doodslaan met zijn stok, als vuile schurftige honden.
En toch, ondanks zijn haat en afkeer, voelde hij zich steeds meer onweerstaanbaar
aangetrokken tot al die ellendige afvalligen, die gedurende zoveel lange jaren zijn
bestendige
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levensgezellen, en bijna zijn slaafse onderdanen waren geweest. Overdag wilde hij
ze niet zien, en vloekend ging hij uit de weg als hij er van ver een zag komen, maar's
avonds, in zijn sombere eenzaamheid, was het als een fatale macht, die hem naar 't
hofje dreef. Hij kroop al achter in de duisternis langs de muren, en door het reetje
van een luik of een gordijntje bespiedde hij iets van hun leven daarbinnen. Hij zag
ze zitten in het naakte keukentje met witgekalkte muren bij het helder licht van een
nieuwe petroleumlamp, de oude, rimpelige handen op de roetjes van de kachel; hij
zag ze warme koffie slurpen uit wit-nieuwe ronde kopjes; hij zag al het frisse en
nieuwe van de pas gebouwde huisjes, die netheid maar nog geen gezelligheid hadden,
en het maakte hem ziek en razend hij stond daar buiten in de donkere nacht te
knarsetanden en te kinnebibberen, hij had de ruiten willen ingooien en al die akelige
nieuwe netheid stukslaan op hun koppen, de lafaards, de lammelingen, die hem heel
alleen hadden gelaten. Maar hij voelde zijn machteloosheid tegenover hun walgelijke
lafdoenerij, en hij sloop verder om 't niet meer te zien, en kwam aan een somber
vierkant stenen hok, heel achteraan gebouwd bij 't hofje, waar hij telkens, als ter
plaatse genageld, stilhield. Hij wist wat dat akelig gebouwtje was: hun dodenhuisje.
Eens, tegen de schemering, had hij er door het hoog klein raampje, binnen in gekeken:
niets dan vier muren, een hok, een naakte stenen stal. Dáár moesten hun doden in
komen; want het reglement verbood dat zij, al was 't ook maar één enkele nacht, in
huis werden gehouden.
O! dat dodenhuis, dat hok, die naakte stal, hoe gruwde hij ervan! Als er een van
hen stierf, vroeger, toen zij nog allen en gelukkig samen waren, dan vergaderde de
hele bende 's avonds in het huisje van de overledene, en er werd bij 't lijk gewaakt,
gebeden en gekeuveld. De ganse nacht bracht men er door, om twaalf uur at men
boterhammen en dronk koffie, en daarna ‘meetjeskonte’ en jenever, om de slaaplust
te verjagen. Het was er warm en gezellig, de afgestorvene leefde nog in zijn uiterste
rust als 't ware een laatste avond met hen mee, de dood verloor er iets van zijn akelige
wreedheid. Maar dáár alleen te liggen in dat naakt en kil en somber hok, waar na
tien uur, krachtens het reglement van de stichting, alle licht moest
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worden uitgedoofd, oh! hoe huiverde en walgde hij ervan!... En verder zwierf hij in
nachtelijke duisternis de doodse velden in, ontmoedigd en verloren in zijn eenzame
verlatenheid, zonder nog enig doel in 't leven, sinds allen van hem waren weggegaan.
Hij kreeg weldra een afkeer van het alleen en vruchteloos gaan bedelen. Zijn uitgangen
werden zeldzamer en korter, en eensklaps staakte hij 't geheel en al, en zocht een
ander middel om in vrijheid aan de kost te komen. Hij liep met zijn stok in de weiden,
langs de randen van de sloten, en sloeg er kikkers dood, waarvan hij dan de beentjes
opat, in hete as met aardappels gebraden; hij plaatste vallen en strikken voor de vogels
en leefde dagen lang van mussen en vinken, hij viste met een piertje aan een hengel
en haalde soms een aal of baars naar boven. En 's avonds sloop hij in de stille velden
en ontgraafde worteltjes en rapen.
Zoo had hij nooit te kort aan voedsel, maar wel aan geld, en toen de winter kwam
aan brandstof en aan warme kleren. Zijn laatste spaarpenningen waren al spoedig
op, en tegen Kerstdag kon hij de kleine huur van zijn huisje niet meer betalen. De
eigenaar gebood hem te verhuizen. Nu bleef hem geen andere toevlucht meer over
dan zich in 't Armenhuis, de afschuw van zijn hele leven - aan te melden. Op
oudejaarsavond werd zijn boeltje aan de deur, gezet: zijn bed, zijn tafel en drie stoelen,
een kastje en wat vaatwerk.
Maar hij wilde naar het Armenhuis niet en besloot daar liever buiten in de koude
nacht te slapen. Het had gesneeuwd en daarop gevroren, hij schoof zijn bedstee bij
een haag onder een populier, en ging er gans gekleed in liggen, met zijn krukkestokje
als een wapen in de hand. Enkele mensen zagen medelijdend toe, anderen spotten,
nog anderen maakten zich boos over die aanstellerige oude bedelaar, die zo goed
verzorgd kon worden en niet wilde.
Raes, gesard door het gebabbel en de nieuwsgierige drukte om hem heen, werd
woedend en stond vloekend op. Zwaaiend met zijn kruk verdween hij in de duisternis
over de hardgevroren, krakende sneeuw.
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Lang dwaalde hij doelloos rond. Hij liep machinaal voort, gebogen-kinnebibberend,
verwensingen mompelend. Het gans wijde veld lag witbesneeuwd, met hier en daar
de naakte, zwarte bomen, als spokige gedaanten uit hun graf oprijzend. De
donkerblauwe hemel flonkerde van sterren, en laag over de horizon hing een scheve
sikkel maan, zo helder en zo koud. De grote boerderijen lagen bij plaatsen in hun
wattige rust gedoken. De oude boomgaarden, met wit-glinsterende rijp bepoeierd,
schenen er, als reusachtige tuilen, vreemd omheen te bloeien, en enkele kleine huisjes
in de verte straalden kleine lichtjes uit, bedeesd en zwak, als iets heel teers en broos
en droevigs, dat zwijgend smeekt om hulp of steun. Maar overal klonk
oudejaarsavond-vreugde achter de dichtgesloten deuren. Een reuk van vet en van
gebak zweefde nu en dan in warme walmen door de koude stille lucht, en soms
speelde fijn een verre harmonica of schalde vrolijk geroep en gezang.
Hij liep, hij liep maar altijd verder door, zonder te weten waarheen. De helle
manesikkel rees hoger in de hemel op, wegblekend in haar smalle lichtkring het
geflonker van de sterren en 't fluweel-blauw van het firmament. De melkweg hing
heel zuiver als een doorschijnend-lichte tintelsluier aan het zenith uitgespreid; en op
de violet-beglansde, gensterglinsterende sneeuw, hinkte Peetjes gedrochtelijke,
kromme schaduw dwars en krukkend voor hem uit...
Toen stond hij plotseling weer aan de ingang van het dorp, onder de hoge, donkere
populierenkruinen. Rechts vóór hem uit lag 't hofje met nog helverlichte ramen; en
links daar tegenover ontwaarde hij naast een groepje zwarte dennen, een gevelhoek
van meneer Christiaens-De Maertelaeres huis, helderwit door 't manelicht beschenen...
Hij zou niet verder gaan. Doodmoe zonk hij aan de voet van een der grote bomen
neer, en zijn ogen vielen dicht. Hij hoorde, vaag als in een droom, ver en dof gezang
in 't dorp, en af en toe de tonen van de muziek, die ergens aan het spelen was. Het
kwam hem ook voor of hij heel heel ver hoorde giechelen en lachen, en of het om
wille van hem was dat er zo gegiecheld en gelachen werd. Zijn hoofd zonk op zijn
borst, hij viel in slaap...
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Toen werd hij na een lange tijd weer wakker. Hij had het niet koud, maar 't was of
hij zich nu opeens heel klein en broos voelde worden, klein en broos als een zwak
kindje, en onbekwaam zich te bewegen. Met overgrote inspanning hield hij een
poosje zijn ogen half open en tuurde in de richting van het hofje. De helle lichten
waren uitgedoofd en in plaats daarvan blikkerde een vale gloed in de donkere ruiten.
Hij begreep vaag dat het laat was, dat allen daar reeds lang te rusten lagen, en dat
alleen het stille manelicht nu in de ruiten straalde... Met heel trage, zware inspanning
lichtte hij 't hoofd een weinig hoger. Wat mocht toch wel die schelle witheid wezen,
die hij voelde, daarboven, in de hoge, zware toppen?... En vaag begreep hij dat het
ook de maan was, de heldere vriezende maan op het vreemd-bloeiend flonkerveld
van de grote, witberijpte kruinen. Toen bibberde zijn kin even onstuimig op en neer,
en zakte dan weer roerloos op zijn holle borst, terwijl zijn oogleden weer dichtvielen...
Zo vond men hem 's anderendaagsochtends tegen de boomstam ineengezakt zitten...
Er was nog iets van heel zwak leven in hem te bespeuren, en meneer Christiaens-De
Maertelaere, gewaarschuwd, liet hem in aller haast naar 't hofje brengen en de pastoor
halen.
Hij stierf nadat de geestelijke hem het heilig oliesel had toegediend.
Zijn lijk werd in het dodenhuisje bijgezet, en 's avonds kwamen zijn vroegere
makkers even om hem neergeknield bidden. Op de kerktoren luidde de klok een
vlugge, korte doodspoos.
De volgende ochtend werd hij met een mis begraven, en al zijn vroegere gezellen
woonden, op uitdrukkelijk verlangen van meneer Christiaens-De Maertelaere, de
plechtigheid bij. Eén voor één gingen zij met een brandende waskaars om de katafalk
ten offer, en zoenden het koperen pateen dat meneer de pastoor aan de communiebank
naar hen uitstak. Zij zagen er allen netjes gekleed en fatsoenlijk-gedwee uit. Zij waren
allen getemd.
Meneer en mevrouw Christiaens-De Maertelaere, zaten een weinig achteraan,
opzij, in hun gemakkelijke, roodfluwelen
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stoelen. Een glans van geluk straalde op hun welgedaan gelaat. Mevrouw kon haar
ontroering niet bedwingen en moest even wenen toen zij al die gebogen sukkelige
oudjes met hun kaarsen om het lijk zag gaan.
Hun werk van zuivering was volbracht. De laatste, onverzoenlijke bedelaar van 't
dorp, was, dank zij hun liefdadige stichting, als een christelijk mens de eeuwigheid
ingegaan.
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VII
Jocquier en zijn lief
Telkens als ik denk aan die oude geschiedenis van Jocquier en zijn lief, zie ik weer,
in verbeelding, een welbekend, bekoorlijk hoekje van mijn dierbaar Vlaanderen...
Een brede, blonde, kronkelige landweg tussen hoge, zachtruisende populieren.
Rechts en links, achter de ongelijke stammen, de wijde akkers van vruchtbaarheid.
Hier en daar grote of kleine, onordelijk verspreide boerderijen, de rode pannen van
de huisjes glimmend in de zon, de grauwe strodaken van de schuren dof en spits
opduikend uit het groen van de omringende boomgaarden. Soms staan ze vlak aan
de weg, de huisjes, drie, vier, vijf dicht naast elkaar, in 't wit, in 't groen, in 't roze of
in 't blauw gekleurd, met wijd-open-gevleugelde luikjes en zonnetintelende kleine
ruitjes, als op hun best geklede maagdekens in een processie; soms staan ze 'n heel
eind ver in 't land, eenzaam en verlaten, met een waas van droefheid over hun
eenzaamheid, alsof ze met de anderen niet mee mochten.
De brede landweg draait en kronkelt. De huisjes worden schaarser, en weldra zijn
er geen meer. Midden in een brede bocht, op een dood-eenzaam plekje, onder een
groep hoge populieren, staat een heel klein witgekalkt kapelletje.
't Is als een kinderspeelding. Het lijkt van ver op een van die kleine
schildwachthuisjes waarmee de kinderen zich amuseren. Maar in plaats van een
soldaatje met ransel en geweer, staat er achter een betralied luikje, op een klein
altaartje tussen twee brandende waskaarsen en twee vazen met kunstbloemen en
gebladerte van klatergoud, een Lievevrouwbeeldje te prijken. De donkerblauwe
mantel over 't witte kleed flonkert van gouden sterren. Het popperig gezichtje
glimlacht zoet naar 't kindje Jezus op de arm, en om het hoofd glinstert de stralenkrans
van de maagdelijke kroon. Buiten aan het deurtje hangt een klein, half opgeroest
offerblokje; en daaronder staat een versje:

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 4

1143
Gij die hier passeert te peerd of te voet,
Leest eenen Onzen Vader en Wees Gegroet

Laag, in het kort, mossig gras, is een grijs, houten bankje, om te knielen. Zacht ruisen
onder blauwe lucht de hoge populierenkruinen.
Dan volgt de weg een lange, brede, rechte lijn. Niets dan dichte elzestruiken en
daarboven zware populieren, tussen 't blonde van de zanderige baan. Onzichtbare
vogeltjes kwelen zacht in die grote eenzaamheid. Soms hoort men 't zingend kabbelen
van een vlietje. Witte madeliefjes en gele boterbloemetjes tieren in overvloed op de
smalle, ietwat vochtige grasstrook, in de frisheid van het lommer. Van de omliggende
velden ziet men niets meer.
Dan weer een bruuske bocht en heel aan 't einde van een nieuwe rechte lijn nog
drie heel lage, kleine huisjes, eenzaam naast elkaar onder de alom wassende
populieren. Zij staan als 't ware dwars over de afgesloten weg. 't Is of de weg daar
eindigt. Ze zijn heel licht wit-blauw gekalkt, met warmbruine luikjes. Gele
zonnebloemen, rode stokrozen, paarse en blauwe riddersporen bloeien in de kleine
tuintjes, vóór de lage geveltjes. Een oude wilde wingerd ligt als een zware groene
deken over een groot gedeelte van het dak. En al het helle daglicht valt dwars onder
de hoge bomen op de kleine huisjes neer, en doet ze glinsteren met felle kleuren.
En weer een bruuske bocht, en nóg een rechte lijn met niets dan groen van
elzestruiken en van bomen, en eindelijk, in 't verschiet, een zware donkere massa,
als een berg.
Dáár is het.
Dáár ligt het buiten van meneer Jocquier. Sneeuwwit schittert het huis, - 't kasteel
- op 't brede grasveld, tegen zijn achtergrond van sombere reuzenbomen. En dicht
daarbij, links van de weg, onder een groepje notebomen, staat Het land van Belofte,
de eenzame, landelijke herberg, waar meneer Jocquiers lief woont.
Ontelbare malen ben ik daar langs gekomen, en telkens als ik mij in de herberg
ophield heb ik er meneer Jocquier gevonden...
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Telkens zat hij in de gore, grauwe gelagkamer met haar bruingerookte zolderbalken
op zijn zelfde plaats, in een aparte leunstoel, 's winters naast de kachel, 's zomers bij
een tafel.
Hij was al oud, toen ik hem leerde kennen, wel bij de zeventig. Flink nog van
gestalte en houding, met slechts een ietsje neiging tot zwaarlijvegheid. Grijze, dunne
haren, rode maar niet té rode wangen, kleine, flets-waterig-blauwe ogen. Een grijze,
afhangende snor boven een ietwat scheef-trekkende mond, wat aan zijn gezicht een
nogal norse uitdrukking gaf. De kleren van een goede snit maar slordig; een zware
gouden ketting met lichtrood koralen breloque, dwars over het bemorst, dikwijls half
losgeknoopte vest. Bij modderweer doorgaans klompen in plaats van laarzen. Een
type van vervallen gentleman-farmer.
Hij zat daar bij die kachel of de tafel, scheef achterovergeheld in zijn leunstoel,
een pijp tussen de scheve lippen, een borrel jenever onder zijn bereik. En tegenover
hem, aan de overkant van de kachel of van de tafel zat Fie, zijn lief.
Ook zij was reeds op gevorderde leeftijd toen ik haar leerde kennen.
Zij was vuil, goor en zwart, als de vuile, gore, zwartgerookte muren en balken van
haar herbergkamer. 't Gezicht was doorploegd van bruine rimpels, zwartvettige
haarlokken hingen haar slordig van onder de zwartwollen muts in de nek en om de
slapen, de doffe ogen waren bloed-doorstreept, de steeds halfopen mond was tandeloos
met afhangende onderlip, als in voortdurend amechtig hijgen.
Zij zaten daar tegenover elkander, uren lang soms, zonder spreken. Een witte
jachthond met ros-en-witgespikkelde oren lag slapend vóór zijn voeten, en hij
doorbladerde zijn sportcouranten, waarin veel plaatjes stonden van jockeys en paarden,
van honden en gevogelte. - Zij, het groezelig hoofd gebogen, breide of maasde steeds
aan gore, bruine of grijze kousen.
Wanneer zijn pijp was uitgerookt legde hij die sprakeloos op tafel, en eveneens
zwijgend stond zij op en bracht hem een andere. Wanneer zijn borrel leeg was tikte
hij even met de voet van 't glas, en weer stond zij op, schonk het vol, uit een
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hoog-vierkante, zwart-groene glazen kruik, met in reliëf gepreste letters. Af en toe
pookte zij de kachel op en gooide een schop steenkool op het vuur. Al haar
bewegingen waren traag en vadsig. Haar voeten, in dikke sokken en lage klompen
met afgesleten hakken, sleepten schurend over de morsige vloer.
Haast nooit kwam er een mens in die vuile, eenzame, verafgelegen buitenherberg.
Maar áls er iemand kwam, gelijk wie: heer, boer, koopman of arbeider, onmiddellijk
legde meneer Jocquier zijn sportbladen neer, en raakte uit het nors stilzwijgen dat
hij tegenover Fie voortdurend hield. Hij praatte mee, in korte, bruuske zinnen over
om het even wat de bezoekers interesseren kon. Hij praatte maar om te praten, in een
natuurlijke reactie tegen zijn even natuurlijk en intuïtief stilzwijgen met haar. En
vaak trakteerde hij op borrels of glazen bier, om de zeldzame passanten nog wat
langer te houden.
Die korte vluchtige bezoeken waren de enige afwisseling in de doodse eentonigheid
van zijn dagelijks leven. Zij schenen hem voor een poosje op te fleuren, zij werkten
met een gevoel van gezelligheid in hem na, zij wekten hem zelfs op om nog even
met Fie door te praten nadat de gasten reeds vertrokken waren en zij met hun beiden
weer alleen zaten. Doch nooit voor lang. Van lieverlede stierf 't gesprek weer uit; hij
kreeg een nieuwe borrel en een verse pijp, en weer nam hij nurks-sprakeloos zijn
prentjesbladen op, terwijl zij van haar kant, aan die uitkomst gewend, weer zwijgend
tegenover hem ging zitten, met gebogen hoofd en amechtig-afhangende onderlip aan
haar gore kousen mazend.
In het kasteel at en sliep hij. Daar had hij een knecht en een meid voor zijn bediening.
Paarden hield hij niet meer. In 't prachtig park wandelde hij nooit. Zijn enige weg
was van zijn huis naar Het Land van Belofte.
In mei bloeiden paarsrood heerlijke bossen rododendrons en seringen. Hij zag ze
niet. In juni schitterden zacht de heerlijke dageraadstinten van de
bedwelmend-zoetgeurende azalea-mollis. Hij zag ze niet, en rook ze niet. 's Nachts,
onder zilveren manelichten, schalmeiden hoog in plechtig-stille
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donkere bomenkruinen de melodieuze nachtegalen. Hij hoorde ze niet. En er waren
spiegelgladde vijvers in zijn park waar de avondzon bloedrood in onderging met
weerglans van goud-groen over het stille kroos en 't buigend riet van de oevers; en
er waren hele velden van wit-stralende madelief-sterretjes en van goud-fonkelende
boterbloeme-kelkjes in het teergroen, zonnig gras; maar hij zag ze niet, hij zag ze
niet!... Hij zag alleen zijn vuil, grauw lief in haar vunzige gelagkamer van Het Land
van Belofte.
Dan heb ik eens de behoefte gevoeld van dat wonderbaar leven iets meer te vernemen.
Eens ben ik gegaan bij een oude boer uit de buurt, die Jocquier en zijn lief al van
jongs af gekend had.
En vol nieuwgierigheid heb ik hem gevraagd:
- Hoe zag Fie er toch uit toen ze nog een jong meisje was? - Lijk 'n blomme,
meniere; 't schuenste meiske van uren in 't ronde!
Die vuile Fie, een bloem van schoonheid, hoe was 't mogelijk!
- En hij?
- Ne galjante snelle veint,1. meniere; en doarbij gemien2. en broave. Zue beleefd
tegen ne scheuier as tegen nen baron. En de oude boer vertelde verder:
- Ik was er bij, meniere, as hij heur veur den ierste kier gezien hee. 't Was op den
twiede kirmesdag. D'er was nen orgel in 't Land van Belofte en al de jonge keirels
en de meiskes uit de gebuurte kwamen doar dansen. Fie was toen achttien joar oud.
Heur ouërs leefden nog en ze kwam pas uit 't pensjonoat. Menier Jocquier was in
vakansie, bij zijn moeder, op 't kastiel. 's Achternoens kwam hij ne kier tot aan 't
Land van Belofte, om noar de dansers te kijken. 'k Zie hem nog komen. Hij ha te
peirde gereen en hij ha nog zijn kaplizzen an en zijn zwiepken onder den oarm. - Fie
was an 't dansen mee nen boerezeune. Menier Jocquiers uegen'n lieten heur giene
menuut los. En schuene was ze, meniere, schuene lijk 'n pioene! Koaken lijk ruezen
zue fris, en uegen!... om d'er ongemak-

1.
2.

Een knappe mooie man.
Niet trots.
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kelijk van te worden! Z'ha al gauwe menier Jocquier in de goaten, en lonken da ze
de noar hem, mee heur schuen' uegen! As den dans gedoan was kwam menier Jocquier
noar heur toe en hij vroeg heur of ze mee hem uek ne kier wilde dansen... 'k Wil ha
je da gezien, meniere! Niemand anders 'n danste mier. Al de meinschen kwamen d'r
rond stoan om te kijken. 't Was schuen om te ziene!... Huel den achternoen heet hij
mee heur gedanst, meniere. Tegen dat 't oaven wierd kwam er ne knecht van 't kastiel
mee de kopplementen van mevreiwe of da meniere noar huis wilde komen. Hij gijnk
noar huis zonder 'n woord te spreken, moar ier dat 't huel-de-gans donker was was
hij doar al were, en tot noar den twoalven van den nacht es hij in 't Land van Belofte
gebleven. - Mevreiwe was kwoad, kwoad!... Tot drij kiers verre zond z' heure knecht,
moar d'er en was al gien doen mier an, zille! - Hij zag Fietje geirn en hij es ze blijve
geirne zien zijn leven lank.
De oude boer streek even met de hand over zijn pruimende mond, spuwde,
glimlachte olijk, en vertelde verder:
- D' ouë mevreiwe hee hemel en eirde verwekt om d'r hem af te krijgen; moar 't
en hee nie g'holpen. Zijn gedacht stond vast in zijne kop zille! Stanvastig woaren
d'er gruete diners op 't kastiel, mee veel schuen jonk vreiwevolk, om hem ander
gedachten te doen krijgen; moar amoal boter an de galge. Van as 't volk wig was
kwam menier Jocquier direct were bij Fietje. 't Ienigste da mevreiwe van hem
verkregen hee es dat er hij nie mee 'n zoe treiwen. - Op heur stirfbedde hee ze 't hem
nog doen beloven, en hij hee zijn belofte g'houen...
- Moar 't hee zijn ongeluk geweest, meniere, filosofeerde de boer tot conclusie. Zijn gedachte stond nou ne kier op da meisken, hij was rijke, hij 'n moest hem veur
niemand sjeneren, woarom 'n liet mevreiw hem zijn goeste niet doen? Moe geld en
goed nou altijd zue percies gewegen worden?... Tuttuttut, 'k en ben moar nen oarmen
ouën boer, moar 'k hè toch mijn gedacht gedoan as 'k getreiwd ben, en 't en hee mij
nie gespeten uek. 'k En zoe mijn leven tegen da van menier Jocquier niet wille
wisselen. Wa heet hij nou g'had an zijn leven, mee al zijn geld? Doar huele godsche
doagen in die hirbirge dzjenuiver zitten drijnken! Tuttuttut... had er hij
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moar mee getreiwd.
Nog even keek de boer mij zijlings met zijn schalkse ogen aan, als vroeg hij zich
af of hij mij wel goed vertrouwen durfde. En stiller dan:
- Weet-e wat dat er spijtig es meniere?... Da ulder kiendsjen nie blijve leven es...
Joa, z' hên d' er eentsje g'had, 'n jongentsjen, achter da z' 'n joar of drije bij malkander
woaren. 't Was 'n schuen manneken, en meniere was er zot van. Moar 't es gestorven
van de sessen1. as 't vijf joar oud was. 't Es sedert dien da menier Jocquier zue veel
dzjenuiver beginnen drijnken es...
Dikwijls nog ben ik daar langs gekomen, en telkens heb ik mij in Het land van Belofte
even opgehouden.
En altijd zat hij daar, nors-zwijgend borrels drinkend, met zijn pijpen en couranten,
en vuile Fie aan 't gore tafeltje vlak tegenover hem.
Maar eens, op een late namiddag, vond ik er hem niet, en een onbekend meisje
bracht mij het bestelde glas bier.
- Es menier Jocquier hier vandoage dan niet? vroeg ik verwonderd.
Toetoet2. menier, antwoordde 't meisje, - moar tante Sophie es 'n beetse ziek en hij
es bij heur in de koamer. Wil ik hem e-kier roep en?
Vóór ik de tijd had tot antwoorden ging een zijdeur open, en meneer Jocquier trad
te voorschijn, met zijn dampende pijp in de hand. Hij had mij gehoord en kwam
gezelschap houden. Even hoorde ik in de kamer daarnaast schor hoesten.
- Ce n'est rien, un peu d'indisposition, bromde hij in 't Frans; want tegen mij dacht
hij altijd Frans te moeten spreken. En even keek hij naar mijn glas en bestelde een
borrel, terwijl hij op zijn gewone plaats ging zitten.
Ik bleef een poosje met hem praten en nam afscheid.
Nadat ik een eindje gegaan was merkte ik dat ik mijn wandelstok in 't herbergje
had laten staan. Ik keerde terug en 't meisje

1.
2.

Stuipen.
Jawel.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 4

1149
gaf mij het vergeten voorwerp. Meneer Jocquier bevond zich in de gelagkamer niet
meer. Hij was reeds terug bij de zieke.
Kort daarop hoorde ik dat ze gestorven was. Het liet me niet geheel onverschillig.
Het was me reeds iets welbekends, dat voor altijd uit mijn leven verdween. Een
souvenir, iets dat ik gedeeltelijk had meegeleefd, een smalle vertakking van mijn
eigen levenswortels, die mij toch bij 't breken iets als een vaag leed deden voelen.
En mijn eerstvolgend bezoek aan Het Land van Belofte had wel iets van een
rouwbezoek.
Ik dacht: nu daar voor hem geen aantrekkelijkheid meer is, zal hij er zeker niet
meer komen. Nu blijft hij oud en eenzaam hele dagen op zijn afgezonderd kasteel.
Maar hij was er nog wél, en uiterlijk scheen ook niets in 't gewone doen van zijn
dagelijks leven veranderd. Zijn leunstoel, zijn sportbladen, zijn borrels, alles was
nog 't zelfde, en de plaats van Fie was ingenomen door het jonge nichtje die nu zijn
pijpen stopte en zijn glazen vulde.
- Pfeu,... la machine était usée, deed hij, onverschillig schouderophalend, toen ik
hem vroeg aan welke kwaal Fie dan toch zo schielijk gestorven was. Maar in zijn
waterigbleke ogen lag een ongewoon strakke ernst, als ging er in zijn binnenste heel
wat om dat hij niet onder woorden wilde brengen.
Hij bleef er komen. De jarenlange, ingewortelde gewoonte, maakte 't hem onmogelijk
er niet heen te gaan.
Eerst dacht ik dat het jeugdig nichtje nu ook wellicht in zijn seniele genegenheid
de plaats van Fie zou vervullen. Doch neen, het leek er niet naar. Hij gaf
ternauwernood acht op haar. Hij wilde alleen maar dat ze daar zat, zonder meer,
evenals Fie destijds, om hem gezelschap te houden en zijn pijpen en borrels te vullen.
Als 't nichtje er niet was moest haar vader, - Fies broeder - komen, en samen dronken
zij stilzwijgend grote borrels...
Zo zijn nog jaren heengegaan...
Ik heb hem helemaal stokoud en krom zien worden; ik heb hem gezien dat hij
haast niet meer lopen kon, en toch kwam
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hij nog steeds, uit onuitroeibare gewoonte, naar Het Land van Belofte, steeds gebracht
en gehaald door zijn knecht.
Ik heb er hem zien zitten, met doffe, bijna dichtgegroeide ogen naast de kachel of
bij het tafeltje, het hoofd scheef-knikkend, de lippen kwijlend, de kleren vuil, de
handen grauw, de ongeschoren baard één grijze stoppeling op zijn gerimpelde,
getaande wangen. Weldra konden zijn bevende knokkelvingers de kleine glaasjes
niet meer vasthouden zonder de drank te morsen, en de jenever werd hem gebracht
in een bierglas, half vol. Hij is er eindelijk gekomen in een wagentje, op zachtverende,
gom-elastieken banden, met behulp van zijn knecht en van Fies broeder, die er hem
telkens uit en in moesten tillen.
Op een prachtige meiavond heb ik er hem voor 't laatst gezien...
De ijle lucht was helder blauw en groen, met wijd over de westerkim 't
oranje-glanzen van de ondergegane zon. De rijke boomgaarden bloeiden alom als
kolossale witte of roze, geurende ruikers om de ouderwetse grauwe strodaken van
de hoeven. De lichte lentelovers waren teer-doorschijnend, als van heel dun
goud-groen kristal, de zwaluwen ijlden onverpoosd met langgerekt en fijn geschreeuw
elkander na, in wijde steeds terugkerende wervelkringen, hoog in de ideale
avondhemel. Het was alles zo mooi, zo fris, zo teer en jong. Het lente-bloeide en
geurde overal in zalige, serene rust en vrede.
Ik zag hem in zijn wagentje naar het kasteel terugkeren. De knecht trok hem
langzaam voort. Het wagentje schommelveerde een weinig over de hobbelige weg.
Zijn hoofd, onder een gore, versleten panamahoed, knikte telkens scheef opzij naar
zijn linkerschouder. Hij droeg een overjas van grijsbruin wollegoed met opgezette
kraag.
Ik kreeg als 't ware een intuïtie dat dit onze laatste ontmoeting zou zijn. Eerst dacht
ik hem onopgemerkt te laten gaan, maar toen kwam een soort van wroeging in mij
op en ik liep het wagentje na.
- Bonjour monsieur Jocquier. Comment ça va-t-il?
Met moeite richtte hij een doffe blik naar mij op, terwijl de
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knecht het wagentje even stilhield.
- Bonsoir, kreunde hij haast onhoorbaar, en zijn bevende vingers poogden
tevergeefs over de rand van 't wagentje mijn uitgestrekte hand te vatten.
Ik drukte ze zacht in 't wagentje terug en een ware emotie wrong zich even als een
prop in mijn keel. De knecht, zwijgend bij het disseltje, schudde bedenkelijk het
hoofd naar mij. Er was geen verder woord meer uit meneer Jocquier te krijgen. Ik
begreep dat het gedaan was met hem. Nog eens drukte ik zijn slappe vingers, wenste
hem een ‘bonsoir’ waarop hij nauwelijks met een kwijlgebrabbel van de lippen
antwoordde, en liet hem gaan.
Zacht-schommelend reed het wagentje door het ingangshek en verdween in een
kronkel-allee tussen twee weelderig-bloeiende-en-geurende bossen rododendrons
en seringen.
Ergens in een zwarte cederboom verscholen zong heerlijk teer en zacht een
nachtegaal.
Drie weken later werd meneer Jocquier begraven...
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VIII
‘Jonge juffers’-kransje
Er waren negen ‘jonge-juffers’ op het dorpje...
Precies negen, allen ongeveer tot de zelfde maatschappelijke stand, behorend, en
van een leeftijd die afwisselde tussen de vijfentwintig en de bijna veertig.
De drie juffrouwen Van Santen waren de oudsten en kwamen mij steeds voor als
de voornaamsten en de meest typische in hun soort. Hun grootvader was burgemeester
van het dorp geweest, en daardoor bleef nog steeds een soort prestige aan hun naam
verbonden. Zij waren zesendertig, zevenendertig en negenendertig jaar oud toen ik
hen leerde kennen.
Ik kan ze mij niet anders voorstellen dan alle drie steeds ouderwets gekleed, stijf
en ingetogen lopend, met gelijke vlugge pasjes, op één rijtje door de stille straten.
De lippen waren op elkaar gesloten, de neuzen stonden spits naar voren, de kleine
ogen leken bijna dichtgeknepen; en men kreeg de indruk of al hun uiterlijke organen
zo stelselmatig en moedwillig uit een gevoel van overpreutse, bijna agressieve
zedigheid, tegen alle aanraking van buiten, als tegen iets ontmaagdends afgesloten
en gevrijwaard werden. Zij hadden een eigenaardige bijnaam in 't dorpje. Men noemde
hen: de nijpgaten.
De drie juffrouwen Moenaert waren jonger en zagen er ook iets moderner uit. Zij
waren met meer smaak, en zelfs met een zekere luxe gekleed. Vlasblond alle drie,
de oudste en de jongste nogal zwaar, met ietwat te ronde, frisrode wangen; de tweede
fijner, mooier, eleganter, bleker van gelaatskleur. Zij waren de dochters van de
katholieke dorpsnotaris, en ook zij liepen heel dikwijls met hun drieën door de stille
straten, doch niet zo onvermijdelijk aan elkaar gebonden als de drie juffrouwen Van
Santen. Er was iets meer losheid en individueel initiatief in hen. Zij droegen niet
altijd precies gelijkkleurige japonnen en gelijkvormige hoeden. En op hen hadden
ook de dorpelingen nog geen spotnaam weten toe te passen.
De twee juffrouwen Van der Veken waren sterke contrasten met al de vorigen.
Beiden heel lang, heel zwart, heel mager, de
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ene reeds een eind in de dertig, de tweede nog maar half in de twintig. Zij hadden
vreemde, onregelmatige, als 't ware getormenteerde gezichten. Ogen van grote passie;
monden van zinnelijke hartstocht en van lijden. Soms zagen ze er bepaald lelijk en
antipathiek uit, andere malen hadden ze een soort van wilde schoonheid over zich.
Zij droegen doorgaans schelle kleuren en bij voorkeur hoeden met veel rood. Zij
waren veel op straat en trokken de aandacht door veel giechelen en lachen. De
dorpelingen noemden hen: de wilde blaren. Hun vader was handelaar in steenkool
en in bouwmaterialen.
Juffrouw Adams, de laatste ‘juffer’ van het dorp, was enig kind en ook enig in
haar soort: de lieve, stille, innemende zachtheid verpersoonlijkt. Nooit kwaad
sprekend, beleefd tegen iedereen, altijd even vriendelijk glimlachend, in een bedeesde
neiging van haar ietwat scheef hoofdje, dat naar de linkerschouder helde, mooi van
louter lieflijke goedheid. Zij was in 't begin van de dertig en woonde heel alleen met
haar oude moeder, de welgestelde weduwe van een voorname hereboer.
Al deze ‘jonge juffers’ zagen elkander geregeld twee maal per dag: 's ochtends in de
mis; 's avonds in het lof. - Dat waren hun enige uitgangen en enige afwisseling in de
doodse eentonigheid van 't alledaagse dorpsleven. Aan de eigenlijke vermaken van
volk en dorp: spelen, kermis, optochten, vertoningen deden zij nooit mee. Daarvoor
voelden zij zich te voornaam. Hun leven was geregeld als een klok. Opstaan, zich
aankleden, ontbijten, naar de kerk. Daar een uurtje innig leven in mystieke stemming.
Het flikkeren van de gele lichtjes in halfduister op het hoogaltaar, het heen en weer
bewegen en het zingen van pastoor en koster, het bijna angstwekkend klingelen van
't belletje van de consecratie, de zacht-geurend ten hemel stijgende wierookwalmen,
en eindelijk de mystieke plechtigheid van de heilige communie, waarbij alle hoofden
met gesloten ogen bogen, terwijl de handen vroom-deemoedig op de borst klopten,...
het was een telkens hernieuwde, bijna sensuele emotie, een vluchtig, steeds herboren
ogenblik van grootheid in hun klein-bekrompen zieleleven, dat hun de kracht gaf om
de lange saaie dag verder te dragen. Hij telde
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haast niet meer mee, de dag, met zijn kleinzielige beslommeringen, hij was slechts
de taaie, vervelende schakel tussen de ochtend-plechtigheid van de mis en de
avond-plechtigheid van 't lof, dat hen weer allen in mystiek-sensuele stemming onder
de schemerige, wierookgeurende gewelven bij elkander bracht. Nóg inniger ontroerend
dan de ochtend, was die avondstemming. Roodgouden zonnestralen priemden schuins
in de stille beuken neer door 't kleuren-flonkeren van de hoge ramen, waarop veel
heiligen in pracht van glanzend blauw en geel en purper stonden afgebeeld. Zacht
dreunde 't orgel onder de in schemerige duisternis gehulde, stil-echoënde gewelven,
als dempte het zijn tonen voor het komen van de nachtelijke rust; en buiten in het
ijle van de pure lucht hoorden zij af en toe het fijn en lang geschreeuw van de
zwaluwen, die elkaar in wijde, steeds terugkerende kringvlucht achtervolgden. - Zij
voelden onbewust iets van een innige poëtische harmonie, en telkens was 't hun als
een pijngevoel wanneer het orgel eindelijk zijn laatste tonen haastiger uitgalmde, en
zij onder geschuif van stoelen en geslier van voeten, weer in de nuchtere
buiten-werkelijkheid kwamen.
Daar groetten zij elkaar met stille knikjes, nog steeds onder de indruk van 't
doorvoelde, en gingen huiswaarts, elk zijn weg, om onafgesproken, vast als de dag
die komen zou, de volgende ochtend elkander in de kerk terug te vinden.
Jaren en jaren lang hebben zij dat volgehouden zonder er ooit aan te denken ook
buiten de kerk zich eens gezellig te verenigen. Jaren en jaren lange onderlinge stijfheid
en verwijdering, in plaats van de natuurlijke aansluiting te zoeken onder mensen van
eenzelfde soort en zelfde neigingen, die toch al zo apart en afgezonderd midden hun
omgeving stonden.
Tot er eindelijk, op een dag, - niemand weet wie er voor 't eerst mee begonnen is
- gesproken werd van een kransje op te richten!
Op een mooie, heerlijk-zachte septemberavond, na 't lof, stonden ze daar even
allen pratend in een groepje op het kerkhof; en opeens, als een verrassing, werd het
geopperd: zij moesten toch elkander wat intiemer leren kennen, ook
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buiten de kerk elkaar nu en dan eens ontmoeten; en, om te beginnen, eerstkomende
dinsdag allen komen koffiedrinken bij de juffrouwen Van Santen. Dat was een
bepaalde invitatie, en allen namen 't aan, ineens, zonder aarzelen, glimlachend van
genoegen.
Zij kwamen er allen op 't gestelde uur, en, vóór ze vertrokken, was er een tweede,
algemene invitatie voor de volgende dinsdag, ditmaal vanwege de juffrouwen
Moenaert. Toen kwam vanzelf de beurt der Van der Vekens, en natuurlijk ook die
van juffrouw Adams. Waarom het telkens op een dinsdag moest zijn wist zeker geen
van allen, maar telkens werd het op een dinsdag vastgesteld, alsof 't niet anders kon.
Het was als een heel vreemd en onnatuurlijk verschijnsel van herleving na een lange
doodsslaap. Er lag iets artificieel-intiems over die zogezegde gezellige bijeenkomsten;
een opgeschroefde onderlinge voorkomendheid, een overbeleefdwillen-zijn, gemaakte
lachjes en gemaakte geestdriftjes. Er lag een onmacht over.
Toen zij voor de eerste maal tegen vier uur bij de juffrouwen Van Santen
aankwamen, leek het wel of heel het huis op stelten stond. Een meid met gloeiend
gezicht en frisse witte schort, waarin de vierkante ruitjes van het pas-ontplooid-zijn
nog duidelijk getekend stonden, kwam hijgend opendoen, een tweede holde met
borden en kannen door de gangen en achter een glazen deur, waar vermoedelijk de
keuken was, hoorde men hoog gesis van stoom en smeltende boter, alsof er daar
gebraden of gekookt werd voor menigten. Juffrouw Coralie, de oudste der Van
Santens, kwam opgewonden in de vestibule te voorschijn, hielp zenuwachtig hoeden
en mantels afnemen, duwde de bezoekers met overbeleefde, om de beurt in 't Frans
en in 't Vlaams herhaalde: ‘entrez, mademoiselle... entrez... toe, goa moar binnen,’
in het somberig-ongezellig salon, waar de twee andere zusters, onrustig van hun
stoelen opgerezen, reeds te wachten stonden. En toen zij eindelijk allen zaten, praatten
zij dadelijk druk met gemaakte belangstelling, over 't weer en wat er al goed en slecht
aan was voor de oogstvruchten. Voor de aardappels deugde 't niet, maar voor klaver
en rapen was 't goed, heel goed. Gelukkig dat de
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graanoogst binnen was, met al die aanhoudende regens! Het dagelijks leven van hun
dorpse omgeving, het boerenbedrijf met al zijn bijbelangen dat de grote belangstelling
en zorg was van hun medemensen, vormde ook als vanzelf en onbewust de
onvermijdelijke grondkern van hun gesprekken, iets dat uitgezegd moest worden
vóór zij tot iets anders konden overgaan. Veel tijd tot praatjes-houden was er vooreerst
trouwens niet; want Coralie, die daar blijkbaar als hoofd van 't huis fungeerde, stond
bijna dadelijk weer op om mee te delen dat de koffie klaar was. Zij opende meteen
een binnendeur, en na veel wederzijdse plichtplegingen kwamen zij in de eetkamer,
waar een tafelvol met borden, kopjes, koek en broodjes stond gedekt. Coralie nam
plaats in 't midden en dan was 't weer een langdurig complimentjes en fatsoentjes
maken vóór iedereen gezeten was. De rood-hijgende meid stond klaar, met een zware,
zilveren koffiekan in de hand. Zij schonk de koppen vol, zette de kan op tafel en
verdween. Toen vielen plotseling alle gesprekken weg in grote stilte, en Coralie
maakte met diep-ernstig gelaat een kruisteken en begon te bidden, met gevouwen
handen. Allen deden het haar na, in grote plechtigheid en stilte. Het was of ze in de
kerk weer zaten. De scherpe gezichten van alle drie de juffrouwen Van Santen knepen
toe als messen, de juffers Moenaert keken strak vóór zich op hun borden met
zedig-neergeslagen ogen, de Van der Vekens dempten het hartstochtelijke van hun
zwarte blikken, en 't lief-bedeesde juffertje Adams hield haar hoofdje scheef geheld
naar links, met een bekoorlijke uitdrukking over haar rond gezichtje en iets heel teers
in de houding van haar zachte, witte, poezelige saamgevouwen handjes. - De geur
van de zwarte koffie, die in de witte, ronde kopjes dampte, steeg als een lichte
wierookwalm naar het stil plafond, waar in een ogenblikje zonneschijn,
licht-en-schaduw-lovertjes even door elkander kwamen warrelen en stoeien. Toen
eindigden zij, de ene na de andere, hun innerlijk gebed, ontvouwden de handen,
maakten weer een vroom en langzaam kruisteken, sloegen de ogen op en glimlachten,
en de gezelligheid van 't middagje mocht weer beginnen.
- Toe, iefer Moenoart, nog 'n beetse káffee, nog 'n koeksken... Iefer Van der Veken,
mag ik ou nog 'n beetse toarte
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geven? Ala toe, iefer Oadams, nog 'n korenteboterhammeken?... nog 'n halveken?
nog 'n huel klein halveken?
Alle drie de juffrouwen Van Santen wedijverden onder elkaar, in overdreven,
opdringerige beleefdheid om hun gasten toch van alles overvloedig te voorzien. De
meid liep onophoudelijk met de koffiekan heen en weer en Coralie zelf stond elk
ogenblik van haar stoel op, angstig dat er 't een of 't ander zou ontbreken. 't Was als
een strijd opdat toch nooit iemand zou kunnen zeggen dat iets niet in orde was, en
tot overmaat, toen allen reeds volop verzadigd waren, verscheen eensklaps de meid
met een kolossale stapel warm-dampende wafels op een brede ronde schaal.
- Ha moar iefer Coralie toch, we'n keúnen nie mier! protesteerden zij allen tegelijk.
- Toetoet! toetoet! ge keun gulder zeker! antwoordde Coralie beslist. En vlug hielp
zij de gebruikte borden wegnemen en andere in de plaats zetten.
Na de wafels kwamen er nog vruchten: peren, appels, perziken en druiven; en
tenslotte eindigden zij met kleine borreltjes rood kriekesap te drinken uit gebloemde
glaasjes. Zij kregen 't warm en benauwd, en de oudste juffer Van der Veken stond
even van tafel op, en ging naar de deur toe.
- 'k Zal mee ou meegoan, ge'n zoe het nie vinden, riep Coralie voorkomend,
insgelijks opstaand.
- Nie nie, loat moar, 'k zal 't an 't meissen vroagen, antwoordde juffer Van der
Veken zich buiten haastend.
Maar Coralie wilde volstrekt tot in de perfectie gastvrij en beleefd zijn en zij liep
met haar mee, en 't ogenblik daarna zag men ze beiden in de tuin voorbij het venster
lopen, Coralie met de hand het gebouwtje in een hoek aanwijzend, terwijl juffer Van
der Veken plotseling met hooggekleurde wangen en opschokkende schouders in een
proestlach uitbarstte, als ging zij iets bijzonder raars of grappigs uitvoeren.
Intussen hadden de koffie en 't likeurtje de tongen losgemaakt en weldra babbelden
zij allen ondereen over de nieuwtjes van het dorp. Zij waren op de hoogte van alles
wat in hun klein levenskringetje gebeurde. Zij leefden dagelijks van ver mee al het
klein leven en gedoe van de bekrompen mensjes van hun omgeving. De voorgenomen
huwelijken, de ziekten, overlij-
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dens of geboorten, de kleine ruzies, de kleine pretenties, de slechte stand van zaken
met de een, de blufferige weelde-aanstellerij van een ander, alles werd besproken en
ontleed, meestal ongunstig, als iets dat zo niet blijven duren kan. De wangen zagen
rood van opwinding, de handen bewogen zenuwachtig, zij snapten elkander 't woord
af, en soms klonk een schaterlach die dan weer door algemeen gebabbel overstemd
werd. Zij voelden zich gedurende een uurtje werkelijk léven, met belangstelling en
hartstocht, zij waren verkwikt en gelukkig bij elkaar te zijn, zij voelden zich sterk in
solidariteit, een vaste eenheidskracht in eventueel vijandige omgeving; nooit hadden
ze gedacht dat zij elkaar zoveel mee te delen hadden en begrepen maar niet waarom
het al niet veel eerder gebeurd was. De omgang werd hoe langer hoe vrijer; om de
beurt nu stonden zij op en gingen even buiten, en dronken dan weer koffie en ook
soms nog een klein tikje likeur; en lang had het zo nog kunnen blijven duren, was
de meid niet weer binnengekomen met bijna verwijtend-gewichtig gezicht en
gefluisterd bericht tot Coralie dat het op de kerktoren reeds voor de tweede maal
klepte voor 't lof.
Als bij toverslag hield het gebabbel op, en met een ernstige uitdrukking op het
gelaat rezen ze allen overeind.
- 't Es tijd! 't es tijd! murmelden zij, en haastig werden hoeden opgezet en mantels
omgehangen.
Coralie vroeg of ze zo wel allen samen over straat zouden gaan. Zouden de mensen
dat niet vreemd vinden? Misschien wel. Doch er was geen tijd meer te verliezen, het
torenklokje klepte overijlend-vlug - 't was of het hen wilde berispen - en zij vertrokken
toch maar allen samen, gejaagd en vlug, met hete wangen en neergeslagen ogen,
onder de nieuwsgierige blikken van de dorpelingen, naar de kerk, waar het torenklokje
nu bepaald nijdig rammelde en tikte, ranselend met zijn schrilste tonen als een meester
met zijn zweep. Het laatste getamp hield met een korte klak als van geëindigd geduld
op, en 't orgel was reeds zwaar en boos aan 't dreunen, toen zij gans verhit in de koele
schemering onder de hooggewelven kwamen. Haastig namen zij hun gewone plaatsen
in, met gestoorde verbazing door de reeds alom op hun stoelen geknielde gelovigen
aangekeken, en zaten toch gelukkig ook
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reeds in stille, vroom-biddende houding neer, toen de pastoor, in wit koorhemd, door
de rood-gerokte koorknaap gevolgd, onder belletjes-gerinkel met het Heilig Sacrament
in zijn beide saamgevouwen handen uit de sacristie te voorschijn kwam.
Zoals het kransje was bij de juffrouwen Van Santen, zo was het ook, op enkele
varianten na, bij de juffrouwen Moenaert, bij de juffrouwen Van der Veken en bij
juffrouw Adams. Bij de juffers Moenaert wellicht iets moderner en voornamer, met
mooiere kopjes en fijner tafelgoed, bij de Van der Vekens ietwat grover-burgerlijk,
bij de Adams ietwat boerser.
Bij de Moenaerts was nooit iemand anders dan de jonge meisjes van het huisgezin
te zien. 't Was of de vader, de moeder en twee jongere broeders niet bestonden. Men
voelde daar een net en stil gezin zonder nutteloze drukte. Bij de Van der Vekens,
daarentegen, kwam iets van de roezige handelsdrukte en bedrijvigheid van 't huis de
intieme omgang van 't kransje storen. Het was er kil en ongezellig, deuren sloegen
tochtend dicht en open, geluid van zware stemmen en voetstappen met klompen
galmde soms in gangen en vertrekken. Euphrasie, de oudste dochter, hielp haar vader
boekhouden, en zo kwam meneer wel eens haastig binnen om haar iets te vragen,
vluchtig en plomp de koffie-dames groetend, 't gezicht door zakendrukte bekommerd,
de hoed op 't hoofd. Zelfs de knechts kwamen soms binnen, als het gebeurde dat
meneer niet thuis was: een of andere lompe pummel in vuil werkpak met roetzwarte
handen, en een door kolenstof bezwart gezicht waarin het wit van de ogen haast
vervaarlijk glom, terwijl hij op de drempel van de kamer met half open deur en pet
op 't hoofd zijn boodschappen stond af te geven of te wachten. De beide meisjes
lachten dan gegeneerd en ook de bezoeksters poogden goedmoedig-toegevend te
glimlachen; maar er was eigenlijk nooit gezelligheid noch rust bij de Van der Vekens,
en 't kransje liep er dan ook vlugger dan in de andere families af. Bij de Adams,
daarentegen, scheen het altijd vreselijk lang te duren. Daar heerste een taaie verveling,
die al de vriendelijk-glimlachende voorkomendheid van 't meisje nooit geheel
verdrijven kon. Dat
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lag voornamelijk aan de oude nieuwsgierige juffrouw Adams, die er altijd bij aanwezig
wilde zijn. Zij was reeds diep in de zestig, verlept en gerimpeld, met een grote mond
zonder tanden, en in eten als in spreken was zij even langzaam als vervelend. Net
zoals zij van alles wilde proeven, moest zij ook in alles meepraten; en dat duurde,
duurde... tot de bezoeksters, strak roerloos en zwijgend op hun stoelen gezeten, haast
niet meer hoorden wat ze vertelde.
Na ettelijke, herhaalde proeven was het voor allen duidelijk uitgemaakt dat de
enige huizen waar men het werkelijk gezellig had, die van de juffrouwen Moenaert
en van de juffrouwen Van Santen waren.
En langzaam aan werd het als een geheime, onderlinge opwinderij. Na enkele weken
van toenemende intimiteit werd eindelijk, in hun gesprekken, het onderwerp
aangeraakt waar allen voortdurend aan dachten en niemand tot dusver nog van
gesproken had: de mannen, de liefde, het huwelijk!
't Waren de Van der Vekens die ermee begonnen. Euphrasie flapte 't er zo eensklaps
heel onverwachts op een middag proestlachend uit, naar aanleiding van iemand uit
't dorp die ging trouwen.
- Wel wel! en dat er toch nog niemand van ons getreiwd 'n es!
Hevig schrikten al de anderen, vooral de juffrouwen Van Santen bij die plotselinge
uitval op. Coralie en haar zusters knepen mond, ogen en neusgaten dicht alsof ze
zouden gaan niezen, en 't meisje Adams kreeg een kleur als vuur, haar kopje helde
schever naar de linkerschouder en haar zachte handjes begonnen zenuwachtig te
beven. De juffers Moenaert, ofschoon diep gegeneerd, bleven nog de kalmste. De
jongste juffer Van der Veken slaakte een korte lachen even fonkelden hartstochtelijk
haar zwarte ogen.
- Treiwen 'n es toch nie onzedelijk! waagde Euphrasie van der Veken, door de
ontsteltenis der anderen enigszins van streek gebracht.
Dat was ook zo, en die andere juffrouwen bekwamen wat van hun schrik en
ontzetting. Neen, het huwelijk wás op zichzelf niet onzedelijk en men mocht er dan
ook wel over spreken.
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Het kwam er maar op aan hoe men erover sprak.
En zij spraken erover, eerst nog met blozende schuchterheid, van lieverlede vrijer
en weldra ongedwongen, zonder einde. De reden waarom er zo weinig in hun stand
getrouwd werd, was, - zo beweerde de tweede der Van Santens - dat er haast geen
fatsoenlijke jongelui waren op 't dorp.
En zij begonnen op te sommen:
De beide zonen van de olieslager waren totaal verboerst. Men zag ze haast nooit
anders dan in werkpak en op klompen, de pet scheef op het hoofd en de pijp in de
mond, net als hun werklui. De oudste zoon van de dokter was een suffige, sullige
jongen die zich met niemand bemoeide, en de jonge zat ganse dagen in de herbergen
en dronk. Ook alle drie de zonen van de bierbrouwer dronken. Ook de zoon van de
jeneverstoker dronk. De nieuw-benoemde ongehuwde deurwaarder, die uit de stad
kwam, was een liberaal, een geus, een schrikkelijk mens, waar niemand mee verlangde
om te gaan, en de nieuw-benoemde jonge ontvanger, die insgelijks uit de stad kwam,
gedroeg zich op een manier, zo gemeen, met meisjes beneden zijn stand, dat...
- Zwijg! zwijg! riep Coralie gebiedend, met plotseling hoogrode kleur haar jongere
zuster toe, want al de andere juffrouwen, uitgenomen de Van der Vekens, zaten al
te beven en te bidden. 't Gesprek werd even onderbroken en men praatte over iets
anders. Doch dat ander onderwerp wilde maar niet vlotten, allen zaten verstrooid
met vurige konen en schitterende ogen naar elders te kijken zonder te luisteren; en
't was een heuse vreugde zonder protest, toen Euphrasie van der Veken eindelijk
langs een omweg op het enig werkelijk interessant onderwerp terugkwam.
Het werd meer en meer iets vreemds, heel vreemds.
Al die saaie, stille, ingetogen ‘jonge juffers’ werden langzamerhand andere wezens,
met andere manieren en andere gezichten. De Van Santens schoven nog wel steeds
als vroeger stijf en strak met hun drieën op een rijtje, als mechanisch-opgewonden
poppen door de stille straten, maar er was iets driesters, iets vrijmoedigers in hun
blik en optreden; de Moenaerts zorgden meer en meer voor keurige japonnetjes en
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hoeden, en er werd opgemerkt dat zij sinds een tijd geen dorpsheer meer ontmoeten
konden zonder alle drie te blozen; en de Van der Vekens werden heus wat ál te
ongereserveerd, elk ogenblik, zonder enige schijnbare reden, midden op straat in
proestgelach uitbarstend, of elkaar aanduwend, of nu eens heel, héél langzaam en
dan weer met gekke snelheid voorbij sommige huizen lopend, als 't ware in een
voortdurende onkiese behoefte om de aandacht op zich te vestigen. En 't meisje
Adams deed nog 't vreemdst van allen: die liep maar aldoor zoet naar iedereen te
glimlachen, en de mensen merkten op dat ze bepaald scheef uitgroeide, zó sterk
begon haar hoofdje naar de linkerschouder toe te hellen.
Het duurde dan ook niet lang of de nieuwsgierige aandacht van de dorpelingen
werd door al dat abnormaal gedoe ten zeerste geprikkeld.
- Wat voeren ze toch uit? Wat gaat er met ze om? vroegen de babbelwijven van
het dorp elkander af. En zij kwamen met vrijpostig-vorsende ogen op hun drempel
staan, telkens wanneer de ‘jonge juffers’ op hun vaste uren van de kransjes moesten
komen.
De ‘jonge juffers’ merkten wel die opvallende nieuwsgierigheid en 't begon hen
te verontrusten. Soms groetten zij schuw, als schuldigen, in 't voorbijgaan zonder op
te durven kijken. Zij voelden als 't ware een hangend gevaar, een vage dreiging om
zich heen. Tot in de plechtige bespiegeling van de kerk voelden zij die, alsof ze daar
reeds op hun plaats niet meer waren. En eens, op een avond, waren ze werkelijk van
ontsteltenis geschrokken voor een blik van afkeuring en wantrouwen, die de pastoor
- zo meenden zij tenminste - onder het lof over hun groep had laten varen. Zou meneer
de pastoor toch iets vernomen hebben? Wist hij reeds van de kransjes af en keurde
hij 't niet goed? Kwaad deden ze toch niet. Het huwelijk was een Heilig Sacrament
en met vrome reinheid werd het steeds door hen behandeld? Maar werd het soms te
veel behandeld? Zij twijfelden, en vreesden.
Hun twijfel was van korte duur. Op een middag kwam meneer de pastoor bij de
juffrouwen Van Santen aanschellen. Dit was op zichzelf niets buitengewoons noch
onrustbarends, want het gebeurde wel meer dat meneer de pastoor hun een
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bezoek bracht, om giften of aalmoezen te vragen voor Sint-Pieterspenning, voor de
Voortplanting van het Geloof, voor de bekering der kleine Chinezen, en zelfs voor
de armen van de gemeente; maar niet zo gauw was hij ditmaal in het ongezellig,
somberig salon bij de ‘jonge juffers’ toegelaten, of reeds merkten zij aan heel zijn
houding en manieren dat er iets ongewoons en onheilspellends op handen was.
Het was een klein dik ventje met een rond en fris gelaat en zilvergrijze kortgeknipte
haren. De ogen stonden ietwat bol en uitgepuild onder nauw-afgetekende grijsrossige
wenkbrauwen, de lippen waren rond en dik, als werden zij door de grote, lange, gele
tanden naar voren gedrukt. Zoals hij daar in zijn spannende,
vaal-groenachtig-verkleurde en met gore vlekken bezoedelde soutane vóór de ‘jonge
juffers’ stond, had hij zeker niets prestige-inboezemends over zich, en toch had hij
niet zo gauw het onderwerp van zijn bezoek even aangeraakt, of alle drie begonnen
zij met hoge kleur en angstigweifelende blikken, stijf op hun stoelen gezeten, te
sidderen.
- Ieffreiwen Van Santen, 't es 'n vriendschapsbezoek da 'k ulder vandoage brijnge,
zo begon hij dadelijk na de eerste groeten en 't banaal voorgepraat over wind en weer.
- Ge kent de wederzijdsche achtijnge en de gruete genegenheid die joaren lank
tusschen ulder ouërs en mij bestoan hee, en ge weet uek da ze mij om zue te zeggen
de plicht opgedroagen hên achter ulder dued veur de zedelijke toekomst en welvoart
van ulder drij dochters te zurgen...
Hij zweeg een ogenblik, en zijn bolle puil-ogen vestigden zich beurtelings strak
op ieder van de drie ‘jonge juffers’ die, met de rug naar de ramen, steeds hoger
kleurend en stokstijf op hun stoelen zaten te sidderen.
- Het es dus uek mijn plicht, voer hij met nadruk voort, - ulder in 't leven te
beschirmen, en ulder te woarschuwen, as ik ondervinde... da ge, misschien... op 't
peunt zijt... de verkierde wig in te sloan.
- Och Hiere, menier de páster! slaakte plotseling de jongste, in een uitbarsting van
onbedwingbare angst. De tweede zuchtte en haalde bevend haar zakdoek uit. Stokstijf,
als van steen, maar met zenuwachtig-trillende lippen bleef de oudste roerloos zitten.
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- Oo... kwoad 'n es er nog niet gebeurd, da weet ik wel, doarveuren zij-je te
fatsoenlijke meiskes, glimlachte de geestelijke ietwat goedmoediger, - moarrr...
hernam hij plotseling weer streng en ernstig, - d'r zoe keúne kwoad gebeuren, en 't
es 't gien da we moete veurkomen. Antwoordt mij oprecht en rechtzinnig. Wa zijn
da nou eigentlijk veur vergoaderijngen die ge sedert ienigen tijd alle weken, 't zij
hier aan huis, 't zij bij d' ieffreiwen Moenoart of Van der Veken, of bij iefer Oadams
houdt?
Er was een ogenblik doodsbenauwde stilte. Alle drie de ‘jonge juffers’ zaten om
het hardst te sidderen. Toen sprak eindelijk Coralie, hees, de trillende stem haast
onhoorbaar: - Káffee-partijtjes, menier de páster. Nou en dan ne kier te goare komen,
omdat 't leven toch zue triestig es, altijd alliene buiten.
- En woarover wordt er zue al op die partijtjes gesproken? vroeg de pastoor, met
strak-peilende blikken de zusters aankijkend.
Weer plotse, akelig-doodse stilte. Dan eindelijk, met zwakbenauwde stem, de
tweede:
- 'n Beetse van alles wat, menier de páster, om den tijd te pesseren.
- Uek over 't huwelijk? drong de geestelijke onverbiddelijk aan.
Een schok doorvoer de drie stijve gestalten, een angstigschuchtere stem bekende
fluisterend:
- Joa, menier de páster, almets.
- Dus over 't mannevolk! over de liefde! over...
Eensklaps brak een doffe snik uit en Coralie viel in 't halfduister vóór de pastoor
op haar knieën, schreiend-smekend met gevouwen handen:
- O! vergeef het ons, menier de páster! we zijn zondoaressen! As 't ou belieft
vergeef het ons! we 'n zillen noeit mier van ons leven...
Verbaasd, verschrikt haast, was meneer de pastoor opgestaan en dwong hij de
bitter schreiende Coralie zich ook weer op te richten. Maar plotseling vielen ook de
twee anderen met smekend uitgestrekte handen voor hem neer en jammerden en
snikten:
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- O! vergeef het ons, menier de páster! As 't ou belieft vergeef het ons! vergeef het
ons! in zulk een overdreven, hysterische opgewondenheid, dat de geestelijke bang
werd voor 't spektakel en op strenge, dwingend-autoritaire toon uitriep:
- Sstt! hier niet! hier niet! 't Es onbetoamelijk! Kom noar de kirke! 'k Zal ulder
biecht hueren!
Het uitwerksel was ogenblikkelijk kalmerend. Alle drie stonden ze op, droogden
hun tranen af, en vroegen met hikkende, bevende stemmen wanneer ze mochten
komen.
- Van den achternoene, tegen oavend, tusschen zessen en zevenen, antwoordde
kortaf de pastoor, terwijl hij meteen haastig naar de deur ging.
Zij wilden hem nog veel meer vragen, hun gezichten krompen weer in een van
smart en weer strekten zij smekende handen naar hem uit, maar streng-gezagvoerend,
met berispende blik, drukte hij de wijsvinger op zijn gesloten lippen, herhaalde nog
eens kortaf: ‘van den oavend, tusschen zessen en zevenen,’ groette en was weg.
Klokslag zes stonden de drie juffers Van Santen in de stille kerk. Zij namen plaats
naast elkaar, dichtbij de biechtstoel, en wachtten in gedrukt-vrome houding, de handen
gevouwen, de hoofden diep gebogen, de ogen vol schaamte ten gronde. De deur van
de sacristie ging open, en meneer de pastoor verscheen in wit koorhemd, een zwart
kalotje op het hoofd. Zonder hen te groeten of zelfs aan te kijken trad hij in de
biechtstoel en sloot het houten traliedeurtje achter zich dicht. Coralie stond met
gevouwen handen en terneergeslagen ogen op, beklom het houten zijtrapje, knielde
bevend op het harde houten bankje neer. Het zijluikje schoof open, en meneer de
pastoors wit en roze hoofd verscheen in halve schemering, de ogen dicht en 't
luisterend oor tegen de houten tralietjes. Coralie, in mystisch-sensuele duizeling,
hield de linkerhand beschuttend tegen linkerwang en oog, duwde haar lippen tegen
't luikje, fluisterde en biechtte.
Ruim twintig minuten bleef zij er onbeweeglijk op het pijnbankje zitten. Toen
schoof het luikje in gedempt geratel weer dicht, en met een kleur als vuur, de ogen
ten gronde, de
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handen gevouwen, de lippen op elkaar geknepen, kwam zij op haar plaats terug.
Toen ging de tweede zuster. Ook ruim twintig minuten pijnbank, vuurrode kleur,
neergeslagen ogen, saamgevouwen handen, dichtgeknepen lippen.
Toen ging de derde...
De volgende ochtend, reeds vóór de eerste mis, zaten zij aan de communie-bank.
Hun zonden waren vergeven, en in een stemming van mystische vroomheid en
deemoedigheid als nog nooit tevoren, ontvingen zij om de beurt, het pand van de
vergiffenis en de verzoening, de heilige hostie, het lichaam en het bloed van Hem
die voor de zonden van het mensdom gekruisigd en gestorven is. Zij weenden en
snikten in stilte van zalige ontsteltenis, maar zij voelden zich sterk nu, rotssterk,
zeker voortaan nooit meer in de schrikkelijke zonde te vervallen...
Dan is de beurt van de jonge juffers Moenaert gekomen. Daarna de beurt der Van
der Vekens, en eindelijk de beurt van 't meisje Adams.
't Is alles héél zacht en stilletjes gegaan. Geen mens in 't dorpje heeft enige argwaan
gehad. De dorpelingen hebben niets anders gemerkt dan dat de kransjes opgeheven
waren, zonder te begrijpen wat daar wel de reden van mocht zijn.
Maar de kransjes zijn en blijven opgeheven, en nooit meer zullen zij weer tot stand
komen. Dat staat vast. De toestand is nu weer als vroeger. De negen ‘jonge juffers’
ontmoeten elkaar iedere ochtend en iedere avond in de kerk. Zij groeten elkander bij
het binnenkomen met een kort stijf buiginkje, verdiepen zich in mystisch-sensuele
hartstocht, komen aan 't eind weer buiten, groeten weer elkander met een kort, stijf
buiginkje, en gaan ieder hun weg.
De ‘nijpgaten’ knippen met afschuw mond en ogen dicht bij het herdenken aan 't
gebeurde, de Moenaerts hoogkleuren er nog om, het meisje Adams zit er met scheef
hoofdje om te rillen. En allen zien met een bedekte minachting neer op de twee Van
der Vekens die zij nauwelijks nog groeten, en heimelijk, om hun los gedrag en
giechelen op straat, de schuld
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van al hun akeligheid ten laste leggen.
Zo staat hun leven vastgegroeid en zo zal het ook blijven. Dag aan dag en jaar in
jaar uit in dodende versuffing steeds hetzelfde, met langzaam afnemende krachten
en steeds enger inkrimpende levenskring... tot eindelijk het laatste komt.
Zo is het leven van de negen ‘jonge juffers’ uit het dorpje.
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Mijn beestjes
I
poeti
Voor Théa
Te kiezen tussen een lelijke poes en mijn dierbare zinende vogeltjes, daarover hoef
ik niet te aarzelen: ik wil mijn voeltjes behouden en de poes moet weg.
Er kwam er altijd een in onze tuin, onverjaagbaar. Geen dag of ik zag hem ergens
sluipen, antipathiek geel van haarkleur, met vals-loerende, groenachtige ogen.
Voortdurend joeg ik hem weg, want ik was zeker dat hij mijn vogeltjes roofde, maar
telkens kwam hij weer, sluipvlekkend met zijn lelijke gele huid de stille kronkelige
lanen, het geheimzinnig donkere van de bosjes, de zachtgolvende, gemskleurige
vlakte van de hoge grasvelden.
Vooral in 't hoge, bijna rijpe gras, waar vlasvinkjes en leeuwerikjes nestelen, zag
ik hem dikwijls sluipend verdwijnen. Daar was hij moeilijk te achtervolgen, en meer
dan eens, terwijl ik hem nog op een afstand waande, ontwaarde ik plotseling, van
heel dichtbij tussen de halmen, zijn neergedrukt, ineengedrongen lijf, zijn
groenachtige, vals op mij gerichte ogen. Dan vloog ik woedend op hem af, met
krijsend gegil en stampende voeten, maar 't baatte niets; hij wist mij telkens te
ontsnappen, meer dan eens met een prooi in de bek, en 't uur daarna zag ik hem
alweer elders sluipen.
Mijn haat en antipathie werden op de duur overweldigend en ik besloot er een
eind aan te maken, door hem met mijn revolver dood te schieten. Maar ook dit was
geen makkelijke taak, want nauwelijks had ik eenmaal geschoten en hem gemist, of
hij was niet meer te genaken. Zodra hij mij in de verte zag komen ging hij aan de
haal, maar niet zo, helaas! dat hij de tuin verliet. De tuin was te groot, hij vond altijd
gelegenheid zich ergens te verbergen.
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Op een morgen, eindelijk, toen ik de kans het minst verwachtte, kreeg ik hem goed
onder schot. 't Was aan het vijvertje, dichtbij een bosje bloeiende rododendrons. Ik
zag hem zo plotseling zitten, onbeweeglijk en de rug naar mij gekeerd, bezig met
aan iets te knauwen, op de glooiende grasrand, aan de overkant van 't water.
Ik had mijn revolver bij mij. Zenuwachtig-vlug haalde ik de haan over en mikte.
Maar hoe of het kwam weet ik niet; nu vond ik het eensklaps laf hem zo te willen
doden. Hij zag noch hoorde mij, hij zat daar roerloos als een schietschijf, zijn gele
lijf zó scherp tegen de groene grasrand afgetekend en zó dicht bij mij, dat ik hem
haast niet kón missen. Ik kreeg de indruk, ondanks al mijn haat en antipathie, alsof
ik koelbloedig een moord zou begaan, en mijn vinger weigerde even de haan over
te trekken.
Maar eensklaps, als had hij mij achter zijn rug gevoeld, draaide hij de kop om, en
in zijn wrede poot zag ik het lillend slachtoffer waaraan hij knauwde.
- Paf! knalde mijn revolver.
Een wipsprong van minstens een meter hoogte, met een gegil als van een
schril-schreeuwend kind, en daar lag de kwaaddoener in 't gras, woest blazend en
miauwend, met krabbend-kruipende voorpoten en lam-slepend achterlijf.
Ik snelde toe om hem door een tweede schot af te maken, en reeds hield ik vlak
op zijn razende, blazende bek mijn wapen gericht, toen ik, in zijn rechterpoot, de
half opgeknauwde prooi ontwaarde.
- Ach! kreet ik, met het diepste leedwezen.
Het was geen vogeltje dat hij opat, 't was een kikker.
Niet om vogels maar om kikkers te vangen sloop hij zo voortdurend door het hoge
gras.
Op 't geluid van mijn schot kwamen de kinderen in de tuin gevlogen, en er was
dadelijk groot misbaar en medelijden. Zij vonden 't zó wreed, zó onrechtvaardig, en
de twee jongste meisjes kregen tranen in de ogen. Zij stonden jammerend in een
kring geschaard om 't arme poesje, dat aanhoudend krabde en miauwde, en woest
begon te blazen, telkens wanneer iemand probeerde om er bij te komen. Eerst na een
hele tijd kon ik hem flink te pakken krijgen, en toen merkte ik dat
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een van de achterpoten door mijn kogel was gebroken. Het onderste lid van 't pootje
hing slap en lam, doorweekt van donkerrood, langzaam afdruppelend bloed.
Spoedig werd water gehaald, de wonde gewassen, een doekje er omheen gebonden.
Stiller miauwde nu de poes, met vreemde, diepe kriepgeluiden, alsof zijn stem nu
heel van binnen in zijn lijfje klaagde. Af en toe slechts, als 't scherper pijn deed,
poogde hij zich uit mijn handen los te worstelen, en blies hij weer verwoed, met
boos-glinsterende ogen en nijdig opgekrulde bovenlip. En van dichtbij gezien was
hij volstrekt geen lelijk poesje met zijn gele huid en witte bles op neus en voorhoofd;
de kinderen vonden het een allerliefst en aardig beestje, en zacht kwamen zij om de
beurt over het gladde kopje aaien, met heel lieve zoet-strelende troost- en
weemoedwoorden. Zij gingen er melk en kleine brokjes vlees voor halen, en streelden
het opnieuw terwijl het langzaam at en dronk, en noemden het Poeti, kleine Poeti,
zoete lieve Poeti. Dan werd het binnenshuis gebracht en in een mandje op een kussen
neergelegd, terwijl de tuinman om een veearts, die vlak in de nabijheid woonde, werd
gezonden. En 't jongste meisje, dat zeven jaar oud was, liep even terug in de tuin,
zocht even rond in 't gras op de plek waar Poeti gevallen was, vond er 't half
opgevreten kikkertje, nam het bij een van de pootjes op en gooide 't in het water, om
aldus 't bewijsstuk van wat Poeti's kleine misdaad was geweest voorgoed te doen
verdwijnen.
Na enkele weken was Poeti genezen; en sinds hoort hij bij ons, als een huisdier. Hij
houdt zich in of aan huis, bijna aanhoudend. Het liefst zit hij in een van de openslaande
ramen, die uitzicht hebben op de tuin. Daar zit hij lange uren onbeweeglijk te
mijmeren, de staart gekruld om zijn gladde, ronde, keurig nette pootjes, knipogend
in de zon naar al het heerlijk groen en al de frisse lommering van de grote tuin. Vogels
roven, kikkers vangen, sluipen tussen gras en heesters, dat alles is uit; en de meid
beweert dat hij ook geen muizen vangt. Wanneer hij zich nog eens waagt in de tuin
doet hij dat langzaam, deftig, trouw volgend, met afgemeten passen, de alleeën of
de paadjes, als een oude rijke dame die voor haar
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gezondheid in haar park gaat wandelen. Hij is heel wijs geworden, heel kalm, heel
rustig. Hij doet mij denken aan een filosoof, die heel veel weet en heel veel van het
leven heeft gezien, en daarom geen nieuwsgierigheid meer kent en ook geen grote
hartstochten meer heeft. Hij schijnt te weten, nu, dat zoete melk en fijn gehakte
stukjes vlees met bruine saus en aardappels, lekkerder zijn dan rauwe vogels en
kwabbige kikkers, en hij waardeert het dat al die fijne dingen in 't bezit zijn van die
rare lui, die hem eerst zo wreedaardig mishandelen, en nu ineens zo vol genegenheid
voor hem zijn. Daarom laat hij zich nu ook graag door hen strelen, daarom loopt hij
niet weg van hen, daarom is hij niet meer bevreesd.
Heel even slechts komt af en toe nog iets van de vroegere aard
hartstochtelijk-kwellend in hem op. Somtijds, na lange dagen vette rust en kalmte,
wanneer hij, in zijn schaarse, deftige wandelingen door de tuin, van dichtbij vogeltjes
ziet vliegen of kikkertjes ziet springen, komt iets gejaagds en zenuwachtigs over
hem. Dan hurkt hij instinctmatig neer en zijn ronde, loerende ogen volgen, als eertijds,
elke beweging, elk gefladder van de vogeltjes, elke wipsprong van de kikkertjes.
Sterk, heel sterk is de verzoeking, en zijn trillende poten haakklauwen van ongeduld
in 't mulle zand, terwijl zijn bek wijd open geeuwt, als van rammelende honger.
Maar hij weet zich te bedwingen. De herinnering aan het akelig verleden schijnt
hem bijgebleven, is hem een waarborg tegen nieuwe uitspattingen. Langzaam, met
voornaamzwaaiende staartbewegingen, keert hij weldra naar huis terug. Maar hij
voelt behoefte aan iets verkwikkends na die sterke emotie, en neemt zijn toevlucht
tot de kinderen. Zacht krabbend en miauwend, met ronde rug en zenuwachtig-trillende,
rechtopstaande staart, komt hij zich heen en weer, met scheve strijkingen, tegen hun
kleren aanvleien. Zij begrijpen wat dat te beduiden heeft: zoete Poeti moet iets te
eten of te drinken hebben. Hij krijgt een schaaltje vol met suikermelk en dat kalmeert
hem. Gezellig spinnend komt hij, als in dankbaarheid, zijn kopje tegen de handen
van de kinderen aanwrijven, en schijnt te vragen om gekrauwd te worden. Dan gaat
hij ergens op een makkelijke stoel of kussen in elkaar gerold liggen, en valt er zacht
in slaap.
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De kinderen houden oneindig veel van hun Poeti...
Het zou een grote droefheid zijn in huis indien wij Poeti moesten missen.
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II
De zwaluwtjes
Voor Mary
Het weer is hier zó slecht en zó guur, - en toch reeds over half juni - dat de arme
vogeltjes van kou en honger sterven...
Vooral de zwaluwtjes hebben veel te lijden. De meeste andere vogels, die zich
desnoods met graantjes, of met het een of ander dat ze vinden, kunnen voeden, houden
het nog een tijdje uit, maar de zwaluwtjes hebben levende beestjes nodig: vliegjes,
kevertjes, rupsjes, en die schijnen nergens meer te bestaan.
Er zijn er twee aan 't bouwen van hun moddernestje, - modder is er in overvloed!
- in een hoek tegen de zoldering in de oranjerie, en ganse dagen zwerven ze rusteloos
in de tuin heen en weer, laag tegen de grond onder de kille storm-en-regenlucht, in
vruchteloze acht op hun onvindbaar voedsel. Wat moet er dan toch eindelijk van
worden! De kinderen zijn er droevig om, vooral het tweede meisje, dat zoveel van
beesten houdt, en soms heel wijze dingen zeggen kan. Wij noemen haar wel eens
ons filosoofje, omdat ze zo wijs kan spreken, en nu vraagt ze mij of ze niet een beetje
vlees van haar middagmaal mag afstaan voor de hongerige zwaluwtjes. Dat is
misschien nog een uitkomst. Dadelijk wordt een beetje fijngehakt vlees gemengd
met wat eidooier, en op een schaaltje goed in 't zicht van de vogeltjes, in de oranjerie
geplaatst.
Maar ach! het helpt niet. Ze zien het niet of het kan hun niet schelen, ze fladderen
gejaagd erover heen, zonder ervan te proeven. 't Zijn beestjes, levende beestjes die
ze nodig hebben, en die zijn er niet meer...
En plotseling is er iets heel heel triestigs gebeurd. Plotseling is een der zwaluwtjes
van uitputting op de drempel van de oranjerie gevallen. Ik heb het eerst gemerkt aan
't vreemde doen van 't ander zwaluwtje, dat er de wacht naast hield, met droevig, fijn
getjilp en angstig heen en weer gefladder.
Dan ben ik toegesneld en heb het opgenomen. Het was niet
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dood. Het snaveltje hing hijgend open en de zwarte paarlenoogjes schitterden nog,
maar doodmoe lagen de lange puntige vlerkjes als 't ware hulpeloos-steunend
opengespreid, en lam hingen de dunne fijne pootjes, met de naaldfijne puntjes van
de nageitjes naar binnen gekromd...
Vlug bij 't warme vuur van de eetkamer, een beetje warme melk gehaald en die in
't open snaveltje gedruppeld, een beetje eidooier erin gestopt. Slechts heel heel
zwakjes, met ongelijke tussenpozen, voel ik het hartje kloppen, dat warme vogelhartje,
dat anders zo sneljagend in de hand kan popelen, en 't beetje melk kwijlt uit het
snaveltje, en 't beetje ei blijft er onaangeroerd in zitten, als een kleine gele bes.
Ach!... daar knikt het kopje zijlings neer. Ik houd het beestje op het vlakke van
mijn hand, en merk geen trilling van beweging meer. De zwarte paarlenoogjes zijn
nog open en nog schitterend, maar 'k druk er 't ooglid over neer en het komt niet
meer open. Leikleurig-blauw, als een dun, dof rouwvliesje, blijft het over 't fel
schitterend oog gesloten. Het arme zwaluwtje is dood...
Vóór 't vensterraam, dat het soms aanscheert met zijn fijne vleugels, dat het soms
aanpikt met zijn scherpe snavel, fladdert het ander zwaluwtje in rusteloos gejaagd
zijn heen en weer. Het wil zijn makkertje terughebben, het wil er zelf voor zorgen.
En ik geef het hem weldra, ik breng het dode vogeltje terug op de drempel van de
oranjerie, en terstond komt het ander zwaluwtje er weer op af, en fladdert er als 't
ware beschermend omheen, en gaat er eindelijk roerloos naast zitten, het ronde kopje
zwart en bruin, het borstje met een stipje wit, de lange donkerblauwe vlerkjes op
elkaar gesloten, als een kleine doodgraver in witte das en lange zwarte rouwmantel.
Lang, uren lang heeft het daar onbeweeglijk als op wacht gezeten. Dan heb ik het
dode vogeltje weggenomen, en 't levend zwaluwtje is ook verdwenen. Met een ladder
ben ik bij 't nestje geklommen. Het was nog nauwelijks half voltooid, maar er lag
reeds één mooi groen-blauw eitje in. Het dode zwaluwtje werd door de kinderen in
de tuin begraven.
Dan is er een hele dag voorbijgegaan zonder dat wij nog iets
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van het overgebleven zwaluwtje merkten. Maar de volgende dag was het er weer,
en dan is er een hele drukte geweest op 't pleintje vóór de oranjerie, met nog twee
andere zwaluwtjes. Het was er een onophoudend heen en weer gefladder en gekwetter,
en soms leek het op gekibbel en gevecht. Eindelijk is een van de drie verdwenen, en
de twee overblijvenden hebben wij druk heen en weer in en uit de oranjerie zien
vliegen. Dan is er aan het half voltooide, in die tussentijd droog geworden nestje,
een vers randje modder gekomen, en enkele dagen daarna, tot grote vreugde van de
kinderen, zat daar een der zwaluwtjes te broeien, terwijl het andere voortdurend heen
en weer bleef vliegen.
Een drietal weken heeft dat zo geduurd. Eens, toen alle twee de zwaluwtjes even van
't nest waren, heb ik weer de ladder aangezet, en in het warm, zacht-donzig nestje,
vier warme, groen-blauwe eitjes geteld. En op een morgen hebben wij vier kleine
kopjes gezien, met vier gele snaveltjes, uitpiepend boven 't modderrandje van het
nestje. Gejaagd vlogen nu alle twee de zwaluwtjes voortdurend heen en weer, en
telkens als zij bij het nestje kwamen rekten zich vier magere, vederloze halsjes tjilpend
uit, en gingen alle vier de snaveltjes gulzigwijd open, om het door de oudjes
aangebrachte kevertje of rupsje te verslinden.
En weer duurde dat een goede veertien dagen. De kinderen, in aanhoudende
vertedering en vreugde, sloegen nauwkeurig het bedrijvig heen en weer gevlieg van
de zwaluwtjes gade. Zij verheugden zich erop om weldra de kleintjes, die met de
dag groter en sterker werden, te zien uitvliegen. Het weer was nu ineens heel mooi
en warm geworden, wat de ontwikkeling van de jonge beestjes zeer bevorderde, en
al spoedig zaten zij alle vier, geheel bekleed met veren nu, boven op de modderrand
van 't nestje, als 't ware klaar om elk ogenblik de vrije vlucht te nemen.
Maar... er was een achterblijvertje, een misbakseltje onder de vier. Het tweede op
de rand van 't nestje, merkelijk kleiner dan de drie andere. Wellicht hadden de drie
andere reeds kunnen vliegen, maar, dat tweede dáár, voorzeker nog niet.
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- Vader, sprak het oudste meisje, - denkt u niet dat de drie volwassene wachten tot
het mee kan vliegen?
- Misschien, antwoordde ik twijfelachtig, - want, weet je, het gebeurt wel eens dat
er zo'n zwakkelingetje in een nestje is dat nooit mee opgroeit.
- Dat sterft vóór het volwassen is? vroeg 't jongste meisje met meewarige ogen.
- Ja.
Het tweede meisje, dat wij ons filosoofje noemden, zei geen woord, maar staarde
strak, met grote wijze ogen naar het voortdurend heen en weer gefladder van de twee
oude zwaluwen om 't nestje.
- Vader, riep het eensklaps, - dat beestje blijft zo klein en zwak omdat de ouden
't niets te eten geven. Ik sta er al wel een halfuur naar te kijken en het heeft nog niets
gehad, terwijl de andere aanhoudend krijgen. Kijk, ziet u, alweer die twee grote die
't krijgen...
Belangstellend zag ik toe. Het kind had gelijk. Alleen de drie groten, de sterken
werden gevoed, en 't kleintje kreeg niets. Het zat half weggedrongen door de anderen,
en tevergeefs ging zijn pover snaveltje telkens met een zwak getjilp, tussen hun
wijd-gulzig tjilpende snavels open. Er was geen twijfel: het achterlijk schepseltje
werd systematisch uitgehongerd, ten profijte van de sterkere. Het gold hier een van
die onmeedogende natuur-selecties, waarbij alleen de sterkere individu's, ter bewaring
van hun ras, het recht tot leven mogen hebben.
- Kinderen, sprak ik, - daar is niets aan te doen. Het is een wet van de natuur dat
alleen de sterken zullen leven.
En ik ging weg, de kinderen zeer bedroefd latend.
Toen zag ik iets zeer vreemds en zeer touchants gebeuren. Ik zag het tweede meisje
in de tuin gaan, met een vlindernetje en een doosje. Ik zag haar kleine vlindertjes en
vliegjes vangen en die één voor één in 't doosje stoppen. Toen zij er wat gevangen
had plaatste zij 't groen-gazen netje tegen een boom en liep met het doosje naar de
oranjerie. Ik volgde haar onopgemerkt, tersluiks. Ik zag haar het laddertje nemen en
dit zachtjes tegen 't nestje aanzetten. Ik zag ze er langs klim-
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men, en, toen zij bij het nestje was, het een na 't ander vlindertjes en vliegjes uit het
doosje nemen en die in het tjilpend snaveltje van het verworpelingje stoppen.
Ik sloop weg, doende of ik niets gemerkt had.
Ik was voor een paar uren uitgegaan en keerde weer naar huis, lopend door de tuin
om de weg te verkorten, toen ik, in de middenallee, alle drie de kinderen met betraande
gezichten naar mij toe zag komen.
- Vader, snikte 't tweede meisje, - ik... ik wilde zelf het kleintje voeden, maar die
lelijke oude zwaluwen hebben 't dood gepikt en uit het nest gegooid, en zijn met de
drie andere weggevlogen.
- Ach kom! riep ik, haast ongelovig.
Maar driftig onder elkaar pratend en schreiend brachten zij mij in de oranjerie en
toonden mij daar 't arme beestje dat werkelijk was doodgepikt, de veertjes bebloed,
de hersens bloot in zijn klein kopje.
- Ach! ach! sprak ik meewarig.
- Die lelijke lelijke oude zwaluwen! ze moeten hier maar nooit meer komen, snikte
't oudste meisje.
- Ik zal ze met een stok uit hun nest porren als ze nog terugkomen, dreigde 't
kleintje.
Het tweede, het filosoofje, zei niets meer, maar staarde peizend vóór zich uit, met
haar grote wijze ogen in haar bleek, betraand gezichtje.
- Kom, poesje, treur er nu maar niet langer over na, sprak ik, met een streling langs
haar ronde wangetjes.
Langzaam ging zij een paar stapjes opzij, met pinkende oogjes, en weer stond ze
ernstig en peinzend, als roerloos in diepe gedachten.
- Weet u wat ik denk, vader, sprak zij eensklaps, met een laag, dof-trillend
stemmetje - en in haar blik kwam als een uitdrukking van streng afkeuren, - ik... ik
denk dat 't dode beestje van het eerste moertje was en dat de tweede moeder het niet
dulden kon.
Verbaasd zag ik de kleine aan, en plotseling dacht ik weer aan 't groen-blauw eitje,
dat ik na de dood van 't eerste zwaluwtje in het verlaten nest gevonden had. Niets
kon mij waarborgen
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dat het verworpelingje uit dát eitje was geboren, en toch grepen mij die woorden aan,
als iets heel wijs en dieps in intuïtieve uitdrukking van reine kinderziel. Iets van een
grote wereldsmart was instinctief gezegd in die naïeve woorden, iets was gevoeld
dat niet ontleed kon worden, iets dat vanuit de wijde, onbekende wereld tot in dat
nog onwetend kinderzieltje kwam gedrongen.
Ik wist niet wat erop te antwoorden. Ik wou het kind niet zeggen dat het zich
wellicht vergiste. Ik vond iets plechtigs in dat onbewust gevoel van
wereldsmart-openbaring, iets dat te mooi was, en te hoog, en te diep, om door droge
redeneringen weerlegd te worden.
- Kom, sprak ik heel zacht en strelend haar handje nemend, - wij zullen 't
ongelukkig beestje in de tuin begraven, en over 't graf zullen wij bloempjes strooien.
- Naast het ander, naast zijn moertje, nietwaar vader?
- Ja,... naast het... ander...
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III
De konijntjes
Naast het hok waar moeder-konijntje met haar jongskens zit, is er een tweede hokje,
door een rasterwerk van 't eerste afgescheiden. In 't rasterwerk is een gaatje, telkens
weer gestopt, telkens weer opengekrabbeld, langswaar moederkonijntje nu en dan
in 't tweede hokje binnendringt.
Vreemd is die nieuwsgierigheid van moeder-konijntje voor dat tweede hokje. Er
is daar niets meer, geen voeder, geen schuilhoekje, sinds de mooie tortelduifjes, die
er zo lang woonden, op een ochtend uitbraken en nooit meer terugkwamen. Niets
meer dan wat korte halmpjes stro en dorre takjes op de grauwe bodem; niets dan het
dor geraamte van het dode boompje, waarop de tortelduifjes vroeger zaten.
En tóch is de nieuwsgierigheid zo groot, en wil moeder konijntje daar telkens weer
in. Tevergeefs stopt de tuinman 't gaatje dicht met zinkdraad of met touwtjes,
moeder-konijntje knaagt het los, duwt er haar snoet door, krabt het gat weer open
met haar poten, en is binnen. Zij huppelt er eventjes rond, wroet er zich een leger in
het zand, strekt er zich rustig in uit, aan een of ander lang vergeten stukje knagend.
't Is er als 't ware een rustoord voor moeder-konijntje. Wellicht komt ze daar even
uitrusten, na al de drukte met haar jongskens in het ander hokje.
't Is nacht, en felle wind, en heldere maan, met snel voorbijdrijvende wolken.
In een hoek van het hok, achter een overeindstaande plank, ligt moeder-konijntje
met haar jongskens te slapen. Tien zijn er, tien kleine parmantige beestjes van vijf
weken oud, nu alle rustig onder moeder op elkaar gedrongen, maar overdag zo woelig
en zo wispelturig, schuw en schichtig gelijk jonge haasjes.
Een wordt er wakker. Het grabbelt met zijn vlugge pootjes en dringt zoekend met
zijn snoet naar moeders lijf. Het heeft honger, het wil zuigen. Een tweede, een derde,
een vierde worden insgelijks wakker en dringen grabbelend en zoekend
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met de snoet naar moeder. Moeder zelf ontwaakt en schudt haar jongen van zich af.
Niet zuigen nu, slapen. Maar gulzig komen zij weer alle aanzetten, en moeder springt
over de plank en huppelt naar het tweede hokje.
De tuinman heeft het gat weer pas gestopt. Zij knauwt het open, duwt er de kop
door, scharrelt even met de poten, en is binnen. Zij huppelt even in 't rond, vindt haar
leger, strekt er zich plat in uit, werktuiglijk aan iets knauwend, de ogen langzaam
weer dicht van genoeglijke rust. Fijn-piepend dringen de jonge konijntjes heel dicht
op elkaar, en vallen weer in slaap achter de plank van 't ander hokje.
Uren verlopen. Buiten, in de heldere nacht, hoog in de eindeloze hemel, drijven de
wolken, door de wile wind gestuwd, steeds in diagonale vaart voorbij de maan. Soms
vormen zij grote, logge massa's, als van enorme, onbekende beesten; soms zijn 't als
kudden schapen, met fijn-gekrulde, goud-getinte wol; soms zijn het kleinere beestjes,
konijntjes, doorschijnend wit en glanzend, met gouden oogjes en met gouden staartjes,
licht en vlug als wegwaaiende veertjes in de ijle lucht.
Moeder-konijntje ontwaakt. Zij schudt het zand van haar vacht, en huppelt weer
naar het gaatje in het rasterwerk, weer naar de jongskens die wel even mogen zuigen.
Daar steekt haar kop reeds door het gaatje. Even gescharreld met de poten, geduwd
met het lijf, nog eens geduwd, nog eens gescharreld, nog eens, en nog eens.
't Is vreemd; iets hapert; ditmaal geraakt moeder-konijntje er niet door. Zij wil
even terug. Maar ook dát gaat niet meer. Zij zit vast. Iets strengelt zich zó vinnig om
haar hals dat zij eventjes piept en onbeweeglijk blijft. Een poosje blijft ze zo, als 't
ware in roerloos hypnotisme. En plotseling rukt ze weer vooruit, geweldig,
schril-piepend van de pijn, met poten-gegrabbel en wringen van lendenen, geworgd
als door een strik, dat haar steeds scherper om de keel snoert. Zij schreeuwt
aanhoudend nu: Piii! Piii! Piii! en trekt zich weer terug, en struikelt neer op haar
wild-grabbelende poten, schuddend en trekkend, kuchend en hijgend, reutelend als
een mens die stikt. En weer blijft ze dan stom en onbeweeglijk liggen, de
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ogen uitgepuild, de poten lam, aldoor slechts reutelend en rillend, gejaagd en kort
en hijgend reutelend en rillend, in de benauwdheid van de doodsstrijd.
Een licht geritsel in het stro achter de plank waar nu alleen de jongskens liggen, een
fijn gepiep van honger daar, en even een aardig grijs kopje, dat in 't manelicht boven
de rand van 't plankje uit komt kijken.
Moeder-konijntje hoort het en weer wil zij naar de kleintjes toe. Zij rukt en grabbelt,
gillend van pijn, en valt weer lamzieltogend neer.
Al de konijntjes zijn nu wakker, alle piepen fijntjes van de honger en woelen in
hun stronestje. Een wipt over de plank en komt naar moeder toe gehuppeld.
Piii! Piii! Piii! weeklaagt moeder-konijntje, en reutelend worstelt zij met de poten.
Het jongske duwt zijn snoet door 't gaatje en voelt moeder-konijntjes zachte wol.
Gretig strekt zich 't kopje uit en 't kleine mondje plakt zich gulzig aan de keel daar
waar het snoer zó klemt. Een tweede komt ook aangehuppeld en plakt zijn snoet
naast die van 't eerste. Dan komt een derde en een vierde. Dan komen ze alle tien.
Alle tien zijn ze daar nu, zoekend en grabbelend om de hals van de stervende moeder,
die nog slechts af en toe eens zwakjes piept en rilt, en eindelijk roerloos in het
rasterwerk blijft hangen, doodgeworgd, met al de kleintjes om haar heen...
Lang, uren lang nog liggen zij, dicht op elkaar gedrongen, om de dode, koude moeder.
Soms piepen en grabbelen zij angstig, maar het een na het ander worden zij stil, tot
weldra geen enkel meer beweegt. Alle zijn dood en koud, een hoopje kleine grijze
lijkjes om het grijze lijk van de moeder in de bleke maneschijn.
Hoog in de ijle lucht drijven nog steeds de door de wind in scheve vaart gezweepte
wolken. Alleen daar hoog is nog steeds leven en beweging in de heldere nacht. Alleen
daar zweven nog steeds onvermoeid de grote, logge, onbekende beesten, de
goudglanzende schapenkudden, de huppelbenden van etherische konijntjes. Soms
vallen zware schaduw-
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schimmen als rouwfloersen in 't kleine hokje; soms is 't er ijl en helder als bij daglicht,
koud-helder van sneeuwblank glinsterlicht op 't grijze hoopje dode beestjes...
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IV
Het ‘lelijke eendje’
Het dametje, aan wie ik even vóór 't vertrek werd voorgesteld, maakte op mij een
onbehaaglijke indruk. Naast al die andere, jeugdig-frisse en mooie gezichten kwam
ze mij erg lelijk en onsympathiek voor, verlept en mager, zonder berekenbare leeftijd,
met iets belachelijk-pretentieus in dat afgedragen zwartfluwelen hoedje en dat
mismaakt, oudbakken geel paletotje. Ik hoorde ternauwernood haar naam, die mij
niet interesseerde, ik boog plichtmatig voor haar, zonder haar haast aan te kijken,
overtuigd dat mijn hoffelijkheid tegenover haar daarbij zou blijven.
En wij vertrokken, de dames aan 't hoofd. Daar de rit nogal lang zou wezen was
het verkieslijk dat de dames gangmaakten. - En ook; fluisterde glimlachend een van
de jongelui in 't zacht gegons van kettingen en wielen, - op een fietstocht moet je de
dames altijd voorop laten, al was het maar om 't mooi gezicht. Van voren op hun
wiel gezien, maken ze maar zelden goed figuur, terwijl langs achter,... haast altijd
heel aardig. Zo kan ik ze soms heel lang zitten bewonderen, flink gekampeerd op
hun zadel, het glanzend haar hoog opgewrongen onder 't koket matelot-hoedje, de
fijne geelgeschoeide voetjes telkens gracieus even te voorschijn komend, onder de
zwierig-licht wuivende, korte rok.
- En hoe in pantalon, gelijk te Parijs? vroeg er een.
- Afschuwelijk! Net als 'n spin op 'n horloge. Als dát hier ooit de mode wordt schei
ik met fietsen uit.
Men had het dorp verlaten, waar enkele nieuwsgierigen op hun drempel naar de
vrolijke stoet waren komen kijken, en nu slingerde de met een dubbele rij populieren
afgebakende straatweg breed en bochtig door de zonnig-groene lente-velden, voorbij
talrijke woninkjes en boerderijen, midden in hun bloeiende boomgaarden. Het waren
voortdurend heerlijkfrisse verrassingen, voorbijflitsende visioenen van popperige
wit-en-groengeverfde huisjes, met witte en roze bloemenboompjes langs de gevel;
voorbijflitsende visioenen van
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enorme boerderijen, waarvan de oude, grauwe spits-gebouwen haast onzichtbaar
werden onder reusachtige, wit-en-roze bloementros van de ganse opbloeiende,
knoestig-ruigstammige boomgaard. Soms hingen de bloeiende takken tot over de
straatweg, en vielen de donszachte blaadjes in geurige sneeuw over ons opgewekt
wielerend troepje; en ons uitstapje leek op een uitgelaten jachtpartijtje: de meisjes
ons vooroprennend als hinden, en wij hen achtervolgend zonder hen in te kunnen
halen. Zij vlogen, zij vlogen, licht als gewiekt op hun zacht-raderende wielen, allen
zo jong en mooi en levenslustig, allen zo elegant gekleed in donkerblauw of zwart
naast al dat licht en wit van lentebloesems, met de enkele storende uitzondering van
dat lelijk dametje met haar afgejakkerd zwartfluwelen hoedje en mismaakt,
kanariekleurig manteltje, die mij van 't begin af zo gehinderd hadden.
Toch scheen ze zich niet minder goed te vermaken dan de anderen, even vlug en
opgewekt als dezen, met, door de inspanning, een lichte kleur over haar doffe wangen,
die haar nu heel onverwacht iets fris-levendigs gaf. En bij dit zicht kwam van
lieverlede een vaag, gemengd gevoel van sympathie en medelijden in mij op.
Werktuiglijk wendde mijn blik zich nu en dan van de gracieuze gestalten der andere
meisjes af, om met een vreemd genoegen op haar schrale silhouet te blijven rusten.
Wel mocht ik niet te diep in die impressie doordringen. Zo gauw als ik analyseerde
of vergeleek, zag ik opnieuw het lelijke, ongracieuse, onbehaaglijke in haar. En toch
bleef iets dat ik ontleden noch verjagen kon mij tot haar aantrekken: iets goedigs en
gemoedelijks in haar, dat ik eerst volstrekt niet gezien noch gevoeld had; iets dat mij
telkens weer onwillekeurig denken deed aan het gemoedelijk sprookje van ‘'t lelijke
eendje.’
Tegen één uur kwamen wij aan 't doel van ons uitstapje: een aardig meertje met
schilderachtige oevers, nu eens begroeid door prachtige, rechtopstaande wouden,
dan weer zacht weggolvend naar teergroene verten van wassende oogsten. De zeilboot
van een van onze vrienden lag er op ons te wachten, zacht wiegelend op anker aan
de grasrand, als een
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grote fantastische, gevangen watervogel met zijn blauwe romp en witte zeilen, waar
bovenop de top van de mast een schel wit-en-blauw, driehoekig richtvaantje
uitwapperde.
De fietsen werden opgeborgen in een houten huisje, en allen stapten wij in 't bootje,
dat met ons wegvloog, sierlijk opzij geheld onder de zachte, aanhoudende zuiderbries.
Wij aten en dronken er, lachend, schertsend, een beetje op elkaar gedrongen in het
niet te brede ruim. Het was een heerlijk frisse rust na die vrij lange tocht, die ons
nogal verwarmd en vermoeid had. De hemel was blauw als de romp van ons schuitje
met kleine, zilverwitte wolkjes, die onbeweeglijkhoog schenen te hangen in hun
etherische lichtheid, en overal langs de oevers kweelde de zachte rietmus, onzichtbaar
in het lis verscholen of wellustig wiegelend op een buigend halmpje, haar eentonig,
ritmisch-dromerig lied.
Maar hoevelen waren er, onder die mooie jonge meisjes en die vrolijk-opgewonden
jongelui, die van de diepe poëzie en schoonheid van dit tafereel konden genieten?
Zij waren allen stadslui op een uitstapje naar buiten; zij zagen en voelden niet veel.
Zij zaten in dat jacht als in een salon waar het wel wat vrijer was dan anders, doch
waar hun ziel, hun blik en hun gedachte toch in een zeer beperkte ruimte opgesloten
bleven. Alleen zij, het ‘lelijke eendje,’ scheen een uitzondering te maken. Haar ogen
zagen het natuurschoon om haar heen, en zenuwachtig opgewonden juichte zij elk
ogenblik haar geestdrift en bewondering uit. En onder haar ongunstig, onbehaaglijk
uiterlijk begon ik meer en meer een frisse en naïeve ziel te voelen, een mooie, fijne,
diepe ziel, in zachte overeenstemming en harmonie met de mooie, gezonde natuur.
En ik werd boos op mijzelf, met bijna een gevoel als van eigen minachting, omdat
ik haar in 't begin zo blijkbaar verkeerd had beoordeeld.
Wij kwamen aan een heel heel klein en armzalig gehucht van lemen hutjes, vlak aan
de oever van het meertje, tegen een lichtgolvende achtergrond van groene wouden,
bij plaatsen geel en wit gevlekt door bloeiende paaslelies en anemonen. Al de jonge
meisjes wilden hun fietsen met die eerste lentebloemen tooien, en 't schuitje legde
aan en wij stapten aan
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wal, wild uitgelaten rennend naar die overvloedige voorjaarsweelde. Reusachtige
ruikers werden geplukt, waarmee wij opgetogen naar de boot terugkwamen.
Maar de verrassing van onze komst had intussen opschudding onder de bewoners
van 't gehucht gewekt. Zij stonden in groep vóór het schuitje geschaard, onder elkander
pratend en schertsend, strak naar ons kijkend, met nieuwsgierige, half verbaasde,
half spottende blikken. Er waren enkele kinderen bij, en ik zie nog steeds een acht
of tienjarig jongetje, met lichtblauwe ogen en donkere haren, blootshoofds en
barrevoets in zijn uitgerafeld broekje en zijn vuilgrauw hemdje op ons afkomen, en,
na een ogenblik van angst of aarzeling, zijn rechterhand, waarin hij iets scheen te
verbergen, naar ons uitsteken, terwijl hij met die holle, schor-ruw klinkende stem,
eigen aan zovele buitenkinderen, zegt: - 't Es 'n musschejong;... wilt ge 't kuepen?
Glimlachend komen wij in kring geschaard rondom de kleine, die nu op 't platte
van zijn viezig handje een jong musje houdt, fijn tjilpend, met trillende vlerkjes, die
nog te zwak schijnen om 't beestje in de lucht te dragen. De knaap kijkt ons beurtelings
aan met zijn mooie, helderblauwe ogen waaruit een grote graagte, gemengd met een
vreesachtige bedeesdheid straalt; en niemand denkt eraan om het musje te kopen,
als plotseling het lelijk dametje door onze schaar dringt, en met een driftig-gejaagd;
- neem, neem, gien biestjes kwoad doen! loate vliegen! loate vliegen! naar de jongen
toesnelt, hem enkele stuivers in de hand stopt, en 't vogeltje, waar zij niet eens naar
kijkt, in de lucht gooit...
Het fladdert even verwilderd, als dronken van vrijheid, boven onze hoofden rond,
maar dadelijk wordt het door zijn zwakke krachten verraden, en daalt tjilpend, in
diagonale vlucht naar het meer, waarin het, enkele vamen van de oever, neervalt.
Het ‘lelijke eendje’ slaakt een kreet: - Hoal het er uit! hoal het er uit! Twie frank
veur wie 't 'r levend uithoalt!
Niemand beweegt zich. De bewoners van het gehucht kijken haar in stomme
verbazing aan.
- Ala, toe, gij, gij! roept zij tot een twintigjarige lummel, terwijl zij hem meteen
vooruitduwt naar een roeibootje, dat
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daar aan de oever vastligt.
Werktuiglijk springt de kerel erin en stuwt het met een flinke riemslag op het
spartelend musje af. Hij bukt zich, strekt de hand uit, grijpt het diertje vast, houdt
het een ogenblik tussen zijn vingers. Dan keert hij zich naar ons om; en, met een
glimlach en een hoofdschudding:
- 't Es dued, medam!...
- Ach! klaagt het ‘lelijke eendje.’ En een gepijnigde uitdrukking komt over haar
magere gelaatstrekken. Maar vóór de jongen met het dode beestje weer aan wal is,
staan er wel acht of negen andere bengels, allen met vogels om haar heen. En 't is
een oorverdovend geraas van kreten:
- Hier, medam! Hier es 'r 'n ander, medam! ientje da vliegen kan! Pakt 't deze,
medam! 't es zulk 'n schuentje, medam! 'n keurlawirkske,1. medam!...
Onthutst, overrompeld, holt zij naar het bos toe, gevolgd door heel de bende, die
haar gillend, met grabbelende handen narent. En daar koopt zij al de vogeltjes en
laat ze een voor een vliegen, in koortsige gejaagdheid de stuivers en de zilverstukjes,
al het geld van haar portemonnaie uitdelend. Zij wordt bedrogen en voor de gek
gehouden; ik zie een bengel die een nauwelijks losgelaten vogeltje opnieuw te pakken
krijgt en het haar voor de tweede maal verkoopt; ik zie er vier, vijf andere onder de
takken kruipen om in 't bos de andere vrijgelaten vogels op te vangen. Zij merkt het
eindelijk ook en maakt zich boos, en dreigt, vol verontwaardiging dat zij de
‘sampetter’ zal gaan halen.
Dan keren wij terug. Ons schuitje, zacht wiegelend opzij geheld onder de druk
van de blanke zeilen, met blank, opruisend schuim langs zijn vliedende flanken,
zweeft weer met ons naar de andere oever. Wij nemen er onze fietsen, en in de roze
avond, onder de wit-en-roze bloesems die de schemerglans van de ondergaande zon
met gouden tinten kleurt, rijden wij huiswaarts. Het strelend lentebriesje is gaan
liggen, en in de ijle lucht is een serene, stil-weemoedige zachtheid. De zwaluwen
zijn reeds aangekomen en hoog in het verdonkerend azuur vliegen zij onvermoeid
elkander na met schrille

1.

Leeuwerikje.
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gilletjes. Geruisloos fladderen de eerste vledermuizen. Zacht raderen de wielen in
een licht, over de grond meekruipend stofwolkje. Er wordt maar nu en dan meer een
weinig gesproken; er wordt niet meer geschertst en gelachen. Er heerst iets heel
moois, heel zachts, heel reins over ons allen.
En in de langzaam somberende nacht versmelten zich de gracieuze silhouetten
van de jonge meisjes in het dromerigvage van de omgevende dingen. Zij schijnen
van ons weg te gaan, in stil langzaam verdwijnen; en weldra zie ik niets anders meer
dan 't bleke manteltje van 't ‘lelijke eendje,’ dat als een teer en troostend lichtje vóór
mij heen zweeft, aldoor aldoor verder vóór mij heen, als om mij trouw en moedig
voor te gidsen op een door haar welbekend pad van zekerheid, in de nachtduisternis...
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Droomvisioenen
I
De boom
Ik zie een breed, stilstaand water midden in een uitgestrekte vlakte. Vijver, klein
meer, moerassige poel?... ik weet het niet.
't Is kalm, 't is triestig en verlaten. De heel verre lijn van de gezichtseinder doezelt
weg in vage omtrekken. De avond daalt. En in de nog heldere, hoge lucht, hangt iets
als een stille atmosfeer van wachten.
't Is als een oord van dood in de natuur. Niets zie ik leven om mij heen. Ik zoek
of er niets schijnt te leven.
Dáár... die boom...
Zijn stronk rijst uit het water, enkele vamen van de vlakke oever. Geheel bedekt
met woekerende slingerplanten helt hij krom-gebogen voorover. Hij draagt geen
enkele tak meer; alle zijn uitgesnoeid en dood. Slechts hangen van zijn knotsige kruin
enige lange, dunne twijgen, die als visserslijnen in het stille water weken.
Het is een visser;... ik droomde dat het een oude visser is. Een der geknakte
slachtoffers van 't ruwe leven, verminkt en afgebeuld, vernield in stompe, hopeloze
zelfbespiegeling. Alle mogelijk leed heeft hij gezien, gevoeld, geleden. Hij is degene
die op niets meer hoopt, op niets meer wacht; degene die liet hangen, week en slap
in 's levens brede stroom, het nauwelijks nog trillend draadje van een doodgesjouwd
bestaan...
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II
De muur
Van onder tot boven is de muur, aan 't uiteinde van 't tuintje, met klimop begroeid.
De maneglans zilvert de bladen. Alles is doodstil.
Langzaam strek ik de hand uit. Zacht ritselend schuiven de bladen opzij.
Ik raak het mos-nestje aan. Ik laat er zacht de toppen van mijn vingeren in glijden,
en voel de warmte van vijf kleine kopjes zonder veren. Alle vijf laten zij een zwak,
haast onhoorbaar gepiep horen, en ik voel de vijf kleine, tere snaveltjes wijd open
gaan.
De gladde vederdons van moeder-vogeltje voel ik niet. Ik had gedroomd dat ik
die niet zou voelen.
Ik trek mijn hand terug, en op de grond zie ik een donkere schaduw zich bewegen.
De schaduw houdt stil en staart mij aan. Een ronde, zwarte kop, met twee ronde,
strakke, boze ogen. Groene ogen van vuur, die mij schitterend aankijken, en onder
die ogen, gehapt in de bek, moeder-vogeltje met hangende vlerkjes en afhangend
kopje, waar in de maneschijn een dropje bloed op parelt. Met een kreet snel ik toe.
De schaduw springt weg en vlucht. In een oogwenk is zij met haar prooi boven op
de muur. Zij blijft er even zitten, roerloos in de maneglans, en blaast mij aan. Dan
kruipt ze verder langs de muur, met trage, soepele passen;... kijkt nog eens om, glijdt
door de bladeren, verdwijnt... En dof hoor ik iets aan de overkant neerbonzen.
Week tjilpen de vijf tere snaveltjes in 't warm nestje van mos en zachte donsjes...
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III
De uil
Ik zie een grote, grauwe uil met wilde kreet uit de diepte van de donkere bossen
opstijgen. Hij zwerft een ogenblik dwarrelend over de zwarte kruinenmassa's heen
en weer, als zocht hij zijn weg. Dan drijft hij in diagonale vlucht, recht naar het oud,
verlaten kasteel.
Hij valt er neer op een van de hoge schoorstenen. Hij blijft er even onbeweeglijk
zitten, zijn ronde, wilde ogen strak-starend in de stil-donkere nacht. Dan wipt hij op,
als een mus die verspringt, en laat zich, hangend op zijn uitgespreide vlerken, in de
schoorsteen vallen.
Hij komt er in een uitgedoofde, reusachtige haardstede terecht. Hij vliegt weer op,
zwart van roet, en fladdert heen en weer in een immense, donkere zaal, waar zijn
scherpe nachtvogel-ogen de dingen helder zien.
Hij ziet enorme, oude kasten, een kolossale tafel, hoge, zware stoelen, verflenste
en versleten draperieën, die aan flarden hangen. Hij ziet er ook, hangend aan een van
de hoge wanden, een doffe gouden lijst om het beeld van een ridder: het portret van
de oude baron.
Lang vliegt hij heen en weer, zoekend, vorsend, peilend met zijn wilde, schitterende
ogen, in de donkere, mysterieuze hoeken. Hij schijnt maar niet te kunnen vinden wat
hij zoekt. Hij stoot opnieuw zijn luguber geschreeuw uit en vliegt naar de schoorsteen
terug. Hij ziet het gat waardoor hij naar beneden is gekomen, hoog open in de
somber-blauwe lucht, waar sterren flikkeren. Hij wil weer weg. Hij vliegt enkele
voeten hoog en valt terug, met zijn brede vleugels tegen de nauwe wanden
aanschurend. Hij blaast als een kat en in zijn ogen schittert woede. Met een snerpende
gil vliegt hij tot aan 't verste eind van de zaal, en dringt er zich tegen een balk ineen.
Uren vervliegen. De diepste eenzaamheid heerst in de duisternis. Slechts af en toe
wordt de sombere stilte door de verre gil van een beest even gestoord. Roerloos, met
wijd open, starende ogen, blijft de uil tegen de balk ineenge-
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drongen zitten. Als hij de dag voelt komen, vaag zichtbaar aan een bleke lichtkring
in de haardstee, knijpt hij zijn ogen dicht en valt in slaap.
Uren en uren blijft hij slapen. Hij ontwaakt eerst nadat de bleke lichtkring uit de
haard verdwenen is.
Dan vliegt hij weer naar de schoorsteen en poogt nogmaals te ontsnappen. Het
gaat niet. Zijn te brede vlerken stoten telkens tegen de enge wanden aan. Drijvend
kon hij naar beneden komen, vliegend kan hij uit het gat niet opstijgen. Hij slaakt
een gil als een noodkreet, en gaat op een van de hoge eiken kasten zitten, vlak
tegenover 't portret van de oude baron.
Zijn ogen staan erop gevestigd, halsstarrig, schitterend, met boze starheid. Zij
schijnen het oude gezicht te willen fascineren, en zelf erdoor gefascineerd te willen
worden. En plotseling vliegt hij erop af, met schrille gil en woeste vleugelslagen.
Hij bonst op de tafel terug, de oogappels zwart.
Hij blaast, strekt zijn klauwen uit, vliegt weer op het schilderij af, en slaat en hakt
er in, met klauwen en met snavel. Een lap blijft hem tussen de poten hangen, en hij
scheurt hem van een als een levende prooi, zoekend het lauwe bloed en het lillende
vlees, onder het ruige linnen en de ranse verf...
Terwijl hij op het punt is voor de derde maal met toenemende woede tegen het
doek aan te vliegen, doet een vaag geluid in de schoorsteen hem plotseling de kop
omwenden. Een fladderend pak stort in de haardstee neer, een roetwolk opjagend,
en 't ogenblik daarna dwarrelt een tweede uil verwilderd door de ruime, donkere zaal.
Roerloos op een van de hoge kasten teruggetrokken, volgt de eerste uil met starre
ogen 't wilde heen-en-weer-gefladder van de onverwachte bezoeker. Als deze zich
eindelijk op de tweede kast laat neervallen en hem op zijn beurt met ronde starre
ogen aankijkt, herkent de eerste uil in de indringeling zijn wijfje.
Zij ook herkent hem, en, met een lang getjilp van vreugde, komt ze naar hem, die
ze zoekt, gevlogen. Maar sidderend trekt hij zich achteruit. En plotseling vliegt hij
woest schreeuwend op haar af als op een prooi, en klauwt haar ogen uit, en scheurt
haar keel en ingewanden open, en drinkt haar
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bloed, en verslindt haar lillend, levend vlees...
Dan wordt het alles weer stil en onbeweeglijk in mijn droomvisioen...
Stil zit de uil weer in te sluimeren, tegen de zwarte balk van de zoldering
ineengedrongen... Stil, doodstil is de nachtduisternis in de immense zaal van 't verlaten
kasteel.
Uren, lange, lange uren vervliegen. De uil slaapt... Soms wordt hij even half
wakker, en dringt nog dieper in de nauwe opening tussen balk en muur naar achter.
Soms rilt hij, als van koude...
Dan trekt hij zijn klauwen in, en sluit er zijn strak-hangende vlerken, als een mantel
overheen...
Nog dieper, nog steeds dieper dringt hij achteruit. Zijn platte kop krimpt weg onder
de veren; zijn dichtgeknepen ogen, zijn op de borst gedrukte snavel zijn niet zichtbaar
meer... Zo blijft hij eindeloos zitten. Zo wordt hij langzaam kleiner, dunner, lichter.
Zo smelt hij eindelijk weg tot niets, en verdwijnt met het oud kasteel uit mijn droom,
in de gedaante van een greepje grauwe veertjes, die een ademtocht uit elkander doen
stuiven.
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Lente
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Lente
Tante Zeunia lag op sterven...
Belzemien en Standje waren haar in der haast nog eens gaan bezoeken en hadden
haar zeer zwak gevonden. Zij had geen adem meer en haar benen waren dik gezwollen
van het water. Alleen de geest bleef tamelijk helder. Tante maakte zich geen illusies
over haar toestand.
- 't Es uit mee mij, had ze zuchtend-hoofdschuddend gekreund. En nog eens had
ze gevraagd naar Leontientje, klagend dat zij 't kind in zoveel jaren niet gezien had,
vrezend dat ze sterven zou, zonder haar nog eens te zien.
- Willen w' heur schrijven da ze komt, Tante? had Belzemien voorgesteld, steeds
bezorgd, de stervenszieke, rijke erftante in al haar grillen te voldoen.
- Ha,... ge zoedt meschien keune proberen, had Tante gezucht.
En Belzemien, en ook Standje, hadden beloofd dat zij nog diezelfde avond zouden
schrijven.
Leontientje was Tante Zeunia's enig achternichtje. Haar moeder, te Parijs met een
Vlaming getrouwd en aldaar overleden, was Belzemiens en Standjes zuster. Ook zij
hadden het kind sinds lange jaren niet teruggezien. Zij was voor 't laatst bij hen
gekomen tijdens haar Eerste Communie, die zij op 't geboortedorpje had gedaan, een
jaar of tien geleden. Heel lort daarop was haar moeder gestorven, en de familierelaties,
door tijd en afstand toch al zeer verzwakt, hadden daarmee zo goed als opgehouden.
Belzemien en Standje drukten stil-troostend, zonder overtuiging, Tantes slappe,
als een rond kussentje glimmend-gezwollen hand en verlieten, door de
non-verpleegster tot aan de voordeur vergezeld, het somber en bedompt klein-ren-
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teniershuisje, waar Tante, sinds zij haar boerderij verliet, de laatste dertig jaren van
haar leven suf-eentonig met een dienstmeid had gesleten. Zij ademden weer vrijer
toen zij buiten waren en spoedden zich huiswaarts.
- Wat dijnkt er ou van? vroeg Standje.
- Dat 't uit es, al uren uit, antwoordde Belzemien.
- Joa moar, aangoande Leontientsje, wil ik zeggen? meende Standje.
- Ooo!... zei Belzemien eensklaps zeer gewichtig. - Ha... we zille wij móéte
schrijven, e-woar?
Beiden liepen een poosje zwijgend door de stille dorpsstraat, ieder verdiept in zijn
eigen gedachten. Er drukte een vage, onuitgesproken bezorgdheid op hun gemoed.
Ja, 't was wel vervelend dat Tante daar steeds op terugkwam. Wat had ze nu toch
eigenlijk aan dat achternichtje, dat ze slechts twee- of driemaal in haar leven had
gezien? Als ze die nu maar niet in haar testament ging bevoordelen! Belzemien
schudde 't hoofd en zei, antwoordend op een onuitgedrukte vraag van zijn jongere
broeder:
- Ouwe meinschen hên oardige gedachten, moar doar 'n es niets aan te doene: we
móéte schrijven. Als we 't nie 'n déén zoe z' ons meschien keunen ontirven.
- Loat er ons thuis op ons gemak mee Coben en Kerdúle over spreken, raadde
Standje.
Zij waren buiten 't dorp gekomen en volgden nu met vlugge schreden de zandige
landweg, die in blonde bochten kronkelde, vlak zonder omgrenzende sloten noch
bomen, als een lang, bleek slingerlint, achteloos midden in de weelde van de
malsgroene lentevelden neergeworpen. De zachte meilucht was wazig-teerblauw
met gouden glanzingen in 't westen, waar de zon achter verre bomen onderging, en
overal zongen de leeuwerikjes met hun jubelende stemmen de illusievolle blijheid
der nog vele, rijke en schone dagen tegemoet.
Belzemien haalde zijn koperen snuifdoos uit en nam een snuifje. Hij was ongeveer
vijftig jaar oud, lang en mager, maar reeds wat gebogen, met schrale, opstekende
schouders en ietwat holle borst. Zijn fijnbesneden, langwerpig gezicht met sterk-roze
wangenkleur was fris geschoren, zijn lange, fijne, witte neus stond als een vogelsnavel
gekromd, en zijn ogen,
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lichtblauw en klein, hadden een scherp-olijke uitdrukking, vol leuke achterdocht en
sluwheid. Geen stofje vlekte zijn wit hemd en zijn donkere kleren; en op zijn dunne,
sluike, gespikkelde haren droeg hij een zwartzijden pet, zo keurig netjes en strak
midden op het hoofd gepast, dat er geen enkel vouwtje noch plooitje in te bespeuren
was. Belzemien, de oudste van de vier kinderen Goetgebuer, die samen, ongehuwd,
hun eigen boerderijtje bebouwden, was ook het hoofd van 't huis, ‘de boer’ van de
hofstede; en zijn wijsheid en bekwaamheid in vele zaken had hem daarenboven de
eer van een zetel in de dorpsgemeenteraad doen verwerven.
Standje, tien jaar jonger, leek op zijn oudere broeder, maar zonder diens uitdrukking
van fijnheid, sluwheid, netheid en beschaving. Ook hij was lang en mager, met
gebogen neus, hoge schouders en holle borstkas; doch een schrale, bruine baard
bedekte en bevuilde als 't ware de hard-roze kleur van de wangen en zijn blauwe
ogen hadden iets grappig-lodderigs, alsof hij voortdurend een glaasje te veel op had.
Toch dronk hij niet buitensporig, maar hij hield er wel van en nam gretig elke
gelegenheid te baat om er eens uit te wippen en zich op kermissen en feesten te gaan
amuseren. Belzemien, en ook zijn zuster Cordúla, die het huishouden deed en nogal
streng was, moesten Standje voortdurend ietwat inhouden. Elke zondag werd hem
een afgepast zakgeld ter hand gesteld, waarmee hij zich trouwens tevreden stelde,
en knappe dienstmeiden werden liefst op 't boerderijtje niet gehuurd. De beide
broeders waren, links, aan een zacht glooiende zijweg gekomen en sloegen die in,
waar enkele hofsteden stonden, hun witte geveltjes en spitse, grijze strodaken half
in de opwolkende pracht van de bloeiende boomgaarden verscholen. Daar kronkelde
een helder beekje tussen glanzende, malsgroene weiden, bij plaatsen als het ware
geel en wit bepoeierd door een wilde woekering van boterbloempjes en madeliefjes;
en zelfs het water was hier en daar nagenoeg toegedekt door één dichte deken van
verrukkelijke sterrebloempjes met oranje hartjes, waarover, fijn-gracieus en licht als
doorschijnende veertjes, azuren waterjuffertjes heen en weer zweefden. Belzemien
en Standje, enkel met hun gedachten bezig, schreden over het boogbrugje met witte,
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afzakkende zijmuurtjes, volgden een eindje het kronkelpad langs de oever, duwden
een laag, grijs hekje open in een haag en kwamen in de zacht opglooiende boomgaard
van hun boerderijtje.
Het woonhuis stond daar, zijn witte voorgevel glinsterend goud-omglansd in de
rood-dalende zon, met héél lichtblauwe luikjes en glimmend-rood pannendak onder
de roze-wit bloeiende kruinen; en even verder, achter de ruige, knoestige, schots en
scheef ge roeide stammen, schemerden de bruin-roze schuren en stalen, met hun
wazi-grauwe, onder de overvloedig-rijke woekering van de frisse lentebloeisels
verdwijnende strodaken. Juist kwam Coben, de derde broeder, met kar en paarden
terug van de akker, en, onder de boog van het deurgat, op de drempel van het
woonhuis, verscheen meteen Cordúla, de zuster, ongeduldig verlangend naar nieuws.
Zodra Coben zijn broeders ontwaarde overhandigde hij de leidsels van zijn paarden
aan Bruuntje, de knecht, die uit de schuur gelopen kwam, en haastte zich naar het
woonhuis toe, waarin Cordúla reeds weer verdwenen was, door Belzemien en Standje
gevolgd.
- Hawèl? vroegen, met star-schitterende ogen van nieuwsgierigheid, de
thuisgebleven broer en zuster tegelijkertijd.
- Hawèl, 'k zal ulder da ne kier goan vertellen, zei Belzemien, met een glimlach
van de fijne lipjes zijn plaats als hoofd van 't huis in de leunstoel bij de haard
innemend. En hij begon een langdradig en ingewikkeld verhaal van hun bezoek aan
Tante.
Coben en Cordúla luisterden, strak-roerloos naast de dode haard, met diepe
aandacht en emotie, zonder enig ongeduld om zijn langdradigheid, elk woord uit de
dunne lippen van hun wijze oudere broer opvangend. Cordúla, vier jaar jonger dan
Belzemien, had een beenderig, getaand gezicht met grote, half openhangende mond,
grote, donkere ogen en twee gladgestreken vlechten donker haar, dat glom alsof 't
met olie overstreken was. Haar eenmaal zwarte kleren waren goor en vol vlekken
en over haar schrale schouders droeg zij een zwartwollen, gekruiste sjaal, en op haar
hoofd een zwarte,
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platgedrukte, wollen muts, die aan de bovenkant vaalbruin verkleurd was. Cordúla,
mager en gebogen, met smalle, ingevallen borst gelijk haar broeders, zag er stuurs,
plomp en lelijk uit. Coben, die in leeftijd op haar volgde, vormde een sterk contrast
met haar en met zijn broeders. Hij was klein, vierkant-geschouderd, zwaar van
bovenlijf en dun van benen. Zijn gespikkeld haar kroesde in dichte, kleine krulletjes
tot om de rand van zijn pet en in zijn steenrood gezicht tekende alleen de lange,
beenderig-gebogen neus scherp de familietrek af. Hij was een stotteraar en met het
stotteren hadden ook zijn gebaren en bewegingen iets hortends en stotends, alsof hij
voortdurend in een toestand van opgewondenheid verkeerde. Zijn positie in 't gezin
en op de boerderij was een min of meer ondergeschikte, zowat half baas, half knecht.
In plaats van laarzen en een jas, zoals Belzemien en Standje, droeg hij klompen en
een blauwe kiel. Als een knecht werkte hij met ploeg en paarden op de akker; als
een meester hield hij toezicht op het werk van Bruuntje, die, met het koewachtertje
Pierken, de enige gehuurde knechts van de hoeve waren.
- Wel sakerdeke! En moet da jonk hier bij ons komen! riep wenkbrauwfronsend
Cordúla, toen Belzemien tenslotte het nogmaals herhaald en uitdrukkelijk verlangen
van Tante kenbaar had gemaakt.
- Ha, da zal wel, e-woar? meenden Belzemien en Standje. Coben, roerloos en
zwijgend, stond zenuwachtig te sidderen, alsof hij de zaak nog niet heel duidelijk
begreep.
- Joa moar, veur hoe lank? vorste de zuster, op nijdige, bijna agressieve toon.
Voor hoe lang!... ja, wie kon dat vooruit zeggen? - Alles zou ervan afhangen hoe
het verder met Tante verliep; en ook, natuurlijk, van de tijd die 't nichtje hier besteden
mocht. Wie weet, misschien zou ze al heel spoedig terug moeten. Haar vader zou
haar waarschijnlijk niet lang kunnen missen. En trouwens, hoe dan ook, in geen geval
mocht men haar bij Tante haar intrek laten nemen. Dat kon vooreerst niet, in 't huis
van zo'n stervenszieke; en daarenboven 't groot gevaar voor 't erfdeel! Neen, neen:
zij moesten haar bij zich houden, haar bewaken, haar geen enkel ogenblik met Tante
alleen
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laten. Haar deel, - dat van haar overleden moeder - mocht en zou ze hebben, maar
ook niets daarbuiten, geen voorrecht boven een van hen allen!
- Ha da da da es toch 'n dijngen! Da da da es toch 'n dijngen! hakkelde nu eindelijk
Coben, door de onverwachte mededeling helemaal geschokt. En ook hij bromde even
scherp op Tante en op haar ongerijmd verlangen om dat bijna onbekend jong nichtje
nu volstrekt te willen zien.
Maar er was niets aan te doen; hoe sterk ook tegen hun zin, waren zij zich allen
wel bewust dat Tantes verzoek onmiddellijk moest ingewilligd worden. En Belzemien
stond hoofdschuddend op, ging naar de eetkast, waar, boven in de la, pen, inkt en
papier geborgen lag, en kwam ermee bij het venster zitten, aan Cordúla's groengeverfd
werktafeltje.
- Hoe lank es da nou geleen dat Leontine hier mee heur ieste communie geweest
hee? vroeg hij, klaar om te beginnen. - Zoedt-e gulder peizen da ze 't nog zal verstoan
as ik heur in 't Vloams schrijve?
Hoe lang...? Cordúla telde even op haar vingers na en wist het dadelijk precies te
zeggen. 't Was negen jaar geleden en toentertijd sprak ze Vlaams zo hoed als een
Vlaamse boerin. Haar vader was toch immers ooi een Vlaming en ging daar in Parijs
veel met Vlamingen om. Het sprak dan ook vanzelf dat het meisje haar taal nog zou
kennen.
Ja, ja, dat was wel zeer waarschijnlijk, meende ook Belzemien; maar toch: negen
jaar, dat was lang, Loontientje was ondertussen een grote juffer geworden, die
misschien nu en dan nog wel eens Vlaams sprak, maar zeker nooit anders meer dan
Frans lás; en aangezien hijzelf toch goed genoeg zijn Frans kende om een brief in
die taal op te stellen, zou het dan niet beter zijn, hè?... hoe dachten zij erover...? de
brief ook in het Frans te schrijven?
Hij glimlachte hun even met zijn dunne lipjes en zijn fijne oogjes aan; en zonder
notitie te nemen van Cordúla's nurks gebrom en Cobens zenuwachtig gestotter,
wisselde hij een blik met Standje, die goedkeurend-knikkend met hem instemde, en
begon:
‘Ma chère nièce Léontine’.
‘J'ai l'honeur de vous informé que...’
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Hij aarzelde even, hoe of hij wel oud-tante in het Frans moest vertalen; maar voelend
dat de anderen op zijn vingers keken en hij zijn prestige van wijze al-weter tegenover
hen op te houden had, hakte hij maar terstond de moeilijkheid door:
‘...que tante Zeunia est trè malade en danger de mort et quel ma charger de vous
écrire quel désir de vous voir avant de mourir. Venez donc directement comme
possible et écriver par quel train. Onkel...’
Weer onderbrak hij even zijn geschrijf om te vragen:
- As ze komt zal d'r heur iemand van de stoassie moeten afhoalen. Wie van ulder
heet er...?
- Ik!... schrijft heur moar da 'k ik aan de stoassie zal zijn, zei Standje met een soort
van haast.
En Belzemien, fijn-knipogend bij het laatste daglicht dat door 't venster glom en
zijn papier goud-rozekleurig tintte, krabbelde verder:
‘...Onkel Constant seront avec le tilbury et cheval à la station pour vous atandre’.
- Mee den tieprie, nogal! Woarveurenn dá, verdeke! Hee ze zij gien bienen om te
goan dan, azue 'n jonge kerte! 'k 'n Word ik wel mee den tieprie nie afg'hoald as ik
van de stoassie kome! Viel Cordúla nijdig in.
Coben, die eigenlijk het toezicht over de paarden had, poogde ook iets in 't midden
te brengen, maar hij verwarde in zijn zenuwachtig sidderend gestotter, en Belzemien
weerlegde, stil-glimlachend gezagvoerend:
- 't 'n Es moar veur iene kier, zuster, we moeten toch beleefd zijn. En uek, ze zal
zeker wel 'n koefferke mee hên, newoar?
Toen de brief gelakt, gezegeld en door Pierken, het jong koewachtertje, naar het
dorpspostkantoor gebracht was, bespraken de drie broeders en de zuster gewichtig
hoe en wat zij met 't jong nichtje op hun boerderij wel zouden doen. Cordúla's mening
klonk kortaf en categorisch:
- Niets bezonders. Ze zal 't hier hên lijk of we 't zelf hên; en es ze nie kontent, ze
kan d'r heur huefd bij leggen!
Coben knikte goedkeurend, maar Belzemien en Standje keken elkander
aarzelend-ondervragend aan. Zij waren allen wel een beetje bang voor Cordúla en
durfden haar binnenshuis-autoriteit niet best trotseren.
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- Joawel, joawel,... moar hoe verstoaje dat... mee 't eten, bij veurbeeld? vroed eindelijk
Belzemien, met een scherpe flikkering van zijn ideine oogjes.
- Mee 't eten? Wel, huel simpel; 'n talluere bij, klonk 't kort-afdoende antwoord.
Belzemien krabde met een scheef grimas achter zijn oor en Standje keerde zich
even hoofdschuddend om. Zij namen in 't gewone dagelijks leven, volgens
oud-landelijk Vlaams gebruik, hun maaltijden aan de gemeenschappelijke tafel,
meesters en dienstboden bij elkaar. Hoe zou nu Leontientje, die zeker heel anders
gewend was, dat opnemen?
- Ha!... dat moe ze zij weten, die iefer! riep Cordúla uitdagend. - Azue en anders
niet, zille! En 'k zeg het nog ne kier es ze 'r nie mee kontent, ze kan d'er beur huefd
bij leggen, 't zal hutsepot zijn!
De broers drongen niet aan, maar zetten een bedenkelijk gezicht. Cordúla was in
een van haar onhandelbare buien. Alleen waagde Standje nog even de vraag:
- En woar moe ze sloapen?
- Nevens mij, op de veite, in moeders ouw bedde.
- O! niet in de beste koamer!
Cordúla keek haar jongere broeder even aan, met open mond en ronde ogen, als
vroeg ze zich af of hij eensklaps onwijs geworden was. En plotseling barstte ze uit,
bepaald boos, tegen alle drie:
- Ha, ge mien gulder dat dat 'n prinses es, geluef ik, die hier moe komen! Op de
veite zal ze sloapen, zeg ik ulder, nevens mij, in moeders ouw bedde. Zoe ze 'r
meschien te goe veuren zijn?
De broers dropen stilletjes af. Wanneer Cordúla in haar kwade buien kwam, was
het maar beter haar met rust te laten en vooral niet tegen te spreken. Later schikten
zich dan de dingen soms vanzelf nog wel.
Drie dagen daarna, in de vroege ochtend, bracht de postbode op de boerderij een
brief met Franse postzegel: Leontientjes antwoord.
Belzemien sneed de omslag met een mes voorzichtig open, haalde het velletje
papier eruit, ontvouwde dit en las:
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Beminde nonkels en tante,
Gij schrijft mij in Fransch en ik wil antwoord in Vlaamsch om te bewijs dat ik de
Vlaamsch niet heb vergeet. Wat spijt mij dat tante Zeunia is zoo ziek maar zij naar
mij verlangt en ik zal kom, overmorgen 4 Mei met de train die om zes uur in de
station van u aankom. Ik zal herken nonkel Constant nog wel heel goed en hoop u
te vind al in goed gezonteit.
Uw bemint nichtje
LEONTINE.
- Wel-e-wel! 't Es curieus! 't es curieus! Ze kent toch woarlijk nog 'n beetse Vloams,
glimlachte Belzemien, de blik strak op het eigenaardig briefje. Maar Cordúla
spotlachte smalend om dat onbeholpen geschrijf, en ook Coben schudde even, ietwat
minachtend, het hoofd. Alleen Standje was echt bekoord. Hij kwam met stralende
ogen naast Belzemien geschoven, en eensklaps riep hij uit, terwijl hij snuffelend zijn
neus over het briefje boog:
- O! en fijn dat 't riekt! Riekt toch ne kier! 't Es percies lijk van die goeje ziepe!
Belzemien drukte 't papier tegen zijn scherpe neus.
- 't Es woar, 't es woar, glimlachte hij: - percies van die fijne, goeriekende ziepe.
Ook Cobe wilde 't even ruiken en stak met een zenuwachtige trilling zijn rode,
kromme neus naar 't briefje toe. Maar toen ze 't insgelijks Cordúla trachtten te doen
ruiken, trok deze zich met een gebaar van walg en afkeer achteruit, woedend
uitvarend:
- O, gie drij ouwe loeders woar da ge stoat! Zij-je nie beschoamd? Miende da g'
hier in 'n slecht huis zijt dan! En da z' oppast, die P'rijsche kerte, as z' hier mee riekend
goed in huis durft komen. 'k Zal 't in de beke smijten!
De broers hielden zich stil, doodstil, durfden nauwelijks een leuke oogslag met
elkander wisselen. Cordúla kon nog eens gevaarlijk worden in haar onweersbuien.
De volgende ochtend, al heel vroeg, sloop Standje naar de stallen en riep, met een
stille wenk, Pierken, het koewachtertje, bij zich:
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- Hè, Pierken, help mij ne kier den ‘tieprie’ uit de ‘loeze’ trekken.
Pierken, die met emmers rondzeulde, liet zijn werk staan en volgde Standje in de
‘loeze’.
Daar stond, achter wagens en karren, onder een grauwlinnen dekzeil verborgen,
de ouderwetse tilbury.
- Help mij iest die woagen wa noar veuren douwen, zei Standje.
Standje trok en Pierken duwde en de wagen rolde wat vooruit, in een zwaar
hossebossen van zijn wielen. Baron, de oude waak-en-karnhond, die naast de ‘loeze’
lag, begon even schor te blaffen.
- Wilde zwijgen, loebas! bromde dreigend Standje.
De-hond kroop kettingslepend, met hangende staart en oren in zijn hok terug.
- En nou de kerre, zei Standje.
Hij sprak halfluid, alsof hij bang was om gehoord te worden, en af en toe blikte
hij wantrouwig schuins om, naar de heldere vensterramen van het woonhuis toe.
De kar werd stil opzij geduwd.
Belzemien, die reeds een toertje rond de velden had gedaan, in de verkwikkende
heerlijkheid van de vroege, frisse lenteochtend, kwam langs achter, over 't stenen
bruggetje van 't beekje, op het erf gewandeld. Hij zag er buitengewoon netjes en
opgewekt uit, pas geschoren, met keurig geborstelde kleren en een fris wit hemd.
- Ha, wat 'n schuen were veur den tijd van 't joar! glimlachte hij, in verrukking
naar de wazig-zonneblauwe hemel kijkend. - Woar es Coben? vroeg Standje. - Hij
zoe wel e-kier moete zien of 't harnas van den tieprie in order es.
- Hij es al bezig mee 't te kuischen, antwoordde Belzemien. - Hij goa uek de moanen
van zijn peirden kammen en 'n beetsen 't hoar van ulder pueten scheiren, zegt hij.
- Ah, c'est ça, c'est ça, glimlachte Standje tevreden.
Belzemien ging netjes verder rondslenteren en Standje, na een nieuwe,
wantrouwende schuinblik op de vensters van het woonhuis, zei, bijna fluisterend,
tot Pierken:
- Ala, den tieprie nou. Van den ieste kier noar buiten en medien achter de muur
van de loeze.
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Op een drafje, Standje in 't lemoen, Pierken duwend aan de achterplank, ratelde het
ding vlug naar buiten. Maar... o wee!... juist wat Standje al die tijd gevreesd had
gebeurde: daar kwam op 't zelfde ogenblik Cordúla op de drempel van het woonhuis
staan.
- Nondedzju! bromde Standje halfluid. En, eensklaps kwaad, was hij desnoods tot
scherpe tegenstand bereid.
Doch het bleek overbodig. Tot Standjes innige verbazing maakte Cordúla geen
de minste opmerking waarom hij reeds zo vroeg het rijtuig buiten haalde. Zij deed
of ze 't zelfs in 't geheel niet zag, en met de beide handen als een trechter aan de
mond, gilde zij naar de stallen toe:
- Hé! Lenie! Lenie!
Een dikke meid kwam uit de open staldeur, 't gezicht verhit, de haren slordig in
verwarde trensen om het voorhoofd en de slapen, met opgeschorte, groezelige rokken
en rooddikke, blote armen onder opgestropte mouwen.
- Wa es er, bezinne? riep zij.
- Hè-je hoast gedoan mee melken? vroeg Cordúla.
- Tusschen dit en tien menuten! antwoordde de meid.
- Hawèl, as ge gedoan hèt komt in huis om mij t'helpe schuren!
Standje wist niet wat hij hoorde. Stomverbaasd keek hij op. Wat? schuren op een
woensdag! Hè!... zou zelfs Cordúla, ter ere van de komst van 't nichtje...! Standje,
zonder verder te aarzelen, draaide met de ‘tieprie’ om de hoek van de ‘loeze’ en
beval Pierken hem van onder tot boven af te borstelen, te wassen en op te poetsen.
Even vóór zes uur die avond was Standje met de ‘tieprie’ aan het kleine station.
Bello, de mooie, bruine merrie stond ervoor gespannen, en Standje had er wel wat
last mee, want het beest was schichtig, niet gewend aan drukte en vooral niet aan het
ruisend gedonder van de treinen. Twee snorden er voorbij terwijl 't gespan daar
wachtte en telkens moest Standje naar de teugels springen en het wild-snuivend en
trippelend beest met zachte woorden en strelende klapjes op de hals bedaren.
- Hou hou, Belleken, hou hou, Belleken! suste Standje bezorgd, onder de ietwat
spottende blikken en grappige opmer-
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kingen van een paar toeschouwers; en 't begon hem wel wat te spijten dat hij niet, in
plaats van de hitsige merrie, de kalme, grijze ruin genomen had, zoals Belzemien en
Coben hem hadden geraden. Maar de ruin liep zo traag en de merrie zo vlug en
Standje wilde wel graag een beetje levendig rijden met Leontientje.
Eindelijk werd de Franse trein aangekondigd. Aan beide kanten van de spoorweg
zakten de sluitbomen, als twee lange, dunne, strakke armen zonder handen neer, een
horen toeterde, een elektrisch belletje rinkelde, een man kwam met een vuilrood
vlaggelapje opzij van het wachthuisje staan.
- Hou hou, Belleken! Hou hou, Belleken! paaide Standje, de merrie bij de breidel
vasthoudend.
Daar naderde de trein! Ruisend, stomend, proestend, met een enorm hoge en zware
lokomotief, kwam hij langzaam uit een bocht vóór 't kleine station gereden.
- Hou hou, Belleken! Hou hou, Belleken! herhaalde Standje steeds dringender,
terwijl hij, sussend-klapstrelend op de sidderende manen, met gretige ogen naar de
lange zwarte trein het hoofd omwendde.
De remmen knarsten, portieren vlogen open, reizigers kwamen uitgebrokkeld,
liepen haastig uit elkaar.
- Hou hou! hou hou! hou hou! ging aldoor Standje, angstig dat hij haar wellicht
in het gewoel niet zien of herkennen zou. Maar plotseling ontwaarde hij,
vooroverhellend over een nog dicht portier, een lenige buste in witte blouse en
lichtbruin manteltje, een grijsblauw hoedje met een bruine veer, en daaronder een
jeugdig fris-blozend gezicht met blonde haren en zoekend rondkijkende ogen: ogen
die eensklaps Standje ontdekten en glimlachend schitterden, terwijl een arm werd
gezwaaid en een vrolijk stemmetje van ver riep:
- Ah! voilà! Bonjour, mon oncle! Bonjour! Ik kom!
- Hou hou! Bezoer! Bezoer! antwoordde Standje, met de ene hand tegenwuivend,
met de andere 't paard intomend. Een fluitje gilde, een stoomgulp pufte, de trein zette
zich langzaam weer in beweging, en 't ogenblik daarna werd Standje overrompeld
en bijna bedwelmd onder een uitbundige omhelzing, met twee klinkende zoenen op
zijn harige wangen, terwijl het helder stemmetje weer juichend opgalmde:
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- Bonjour, mon oncle Constant. Bonjour, bonjour. Hoe goat 't mee ou?
- Hahaha! Léontine! Léontine! riep Standje, geestdriftig-verbouwereerd,
onwillekeurig het paard loslatend, dat begon te deinzen en te trippelen. En hij keek
het jong meisje aan met stralende ogen, verrukt en verbluft haar zo volwassen en zo
mooi te zien, geschokt door die onverwachte frisse omhelzing, bekoord en ontroerd
door haar ganse verschijning.
- Hoe goat 't ee ou? Wa zij-je gruet en snel geworden! En hoe es 't thuis mee
voader? vroeg hij verward door elkaar. - En dan weer angstig tot het paard, dat
ongeduldig trappelde en weg wou: - Hou hou, Bello, hou hou...! - Wilde moar
instappen, Leontientsje; mijn peird 'n es den trein nie geweune. Es da ou koefferken!
Geef moar hier, 'k zal 't onder de bank steken.
Hij duwde het valiesje naar achter, hielp haar in 't rijtuig, wipte zelf haastig naast
haar, en weg waren ze, in volle draf, door de stille straten van het kleine plaatsje.
- En hoe es 't mee Tante Zeunia? was dadelijk haar eerste vraag.
- O, goed, goed, antwoordde werktuiglijk Standje, in zijn agitatie niet meer wetend
wat hij zei.
- Comment donc! 'k miende da z' op stirven lag! keek het meisje hem diep verbaasd
aan.
- Ha joa moar, 't es woar uek; natuurlijk, natuurlijk! verbeterde Standje met een
hoofdschudding zijn gek gezegde. - Hoe dat 't mee heur es? O, altijd 't zelfde; all'
uren uit, e-woar?
- Pauvre tante Zeunia, zei meewarig het meisje. - Zoe 'k heur vandoage nog keune
zien, nonkel?
- Joa joa g'. 'k Peis 't toch wel. Vandoag of morgen. We zillen d'r mee ou noartoe
goan.
Toen moest Leontientje ook weten hoe of 't met tante Cordúla ging, en met nonkel
Belzemien en nonkel Coben, en Standje antwoordde maar aldoor: ‘o goed, goed,
huel goed’, terwijl hij met stralende ogen en verrukte glimlach het jonge nichtje
aankeek, meer en meer onder de indruk van haar bekoorlijke verschijning en
omhelzende begroeting, de handen bevend om de teugels en vreemd in 't hoofd omdat
er een
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zo fijne geur om haar heen zweefde, diezelfde geur van zoete bedwelming, die hij
daags tevoren, met een ongekend gevoel van wellust, uit haar briefje opgesnoven
had.
Zij hadden al spoedig het stationsplaatsje verlaten, en, over de houten ophaalbrug
van een kanaal, waar Bello, voorzichtigheidshalve, stapvoets gehouden werd, kwamen
zij in het open veld. Wijd alom strekten de weelderige lente-landouwen zich uit. Het
koren, een paar voet hoog, stond reeds in de aren, de heldergroene vlasaarden lagen
donzig als fijne fluwelen tapijten op de zacht golvende grond, en hier en daar in de
verten schitterden, tussen het pas ontloken, fris-doorschijnend groen van heesters en
bomen, de lange, fijne, tintelgouden strepen en vlekken van het bloeiend koolzaad.
Als eilandjes midden uit een groene-en-gouden zee, rezen de oude, grote boerderijen
met hun bloeiende appelboomgaarden te allen kante op, en in de teerblauwe hemel
vol kleine, rozig-witte wolkjes, orgelden eindeloos de zoete stemmetjes van de
leeuweriken.
- O, mon oncle, da es hier toch amoal stil en schuene! juichte 't jong meisje, met
levendig-blozende wangen en stralende ogen overal rondkijkend.
- E-woar? zei Standje, gevleid door haar bewonderende uitroepingen. - 'n Gruet
verschil mee P'rijs, hè?
- O joa 't zille! moar Parijs es toch uek wel huel schuene, antwoordde zij
glimlachend.
De ‘tieprie’ was een kronkelende zandweg ingeslagen en licht-schommelend op
zijn veren reed hij langzamer, onder het zwaarder trekken van Bello, door de mulle,
diep-gegroefde, slingerende wagensporen. Zij kwamen in de volle landelijke
eenzaamheid en Leontientje wees met verbazing naar een hele rij vrouwen, die daar
midden op een akker, als een bende grote vogels, zingend zaten neergestreken.
- Oh! qu'est-ce que c'est que ça, mon oncle? riep zij met een zó opgewonden schel
stemmetje, dat de merrie er even van schichtigde en Standje, aan de leidsels houdend,
weer zijn bedarend: ‘hou hou, Bello’! moest laten horen.
- Ça, ce sont des... wiedsters, lachte hij maar, het Franse woord niet dadelijk
vindend.
- Oh! Et que font-elles?
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- Arracher... arracher... l'onkruid, waagde Standje maar weer, opnieuw om zijn raar
taaltje lachend.
- Comme ça, avec leurs mains, sans gants? vroeg ze verwonderd.
- Mais-z-owie, mais-z-owie, glimlachte Standje.
- Et ça ne leur fait pas mal? Ça ne pique pas?
- Mais non, mais non. G'huer wel da ze leute hên, e-woar? ze zijngen...
De wiedsters hadden opgekeken, wuifden met de handen, zonden grappig
kushandjes naar 't rijtuig, riepen van ver iets naar Standje dat deze maar half begreep.
- Qu'est-ce qu'elles crient? vroeg Leontientje nieuwsgierig. - Que vous êtes une
zolie fille! schertste hij, haar met glinsterende ogen aankijkend.
- Mais mon oncle! schaamde ze zich, hevig blozend.
Plotseling, achter een grote, donkere hoeve met hoge gebouwen en
breed-uitgestrekte boomgaard, slaakte zij weer een zó schelle juichkreet, dat Bello
ervan opzij sprong en het lichte rijtuig in een wagenspoor bijna omkantelde:
- O mon oncle! mon oncle! Wat es dát toch!
't Was eensklaps als een wijde, vlakke goudgolf, zijlings van de blonde zandweg.
Het leefde en straalde en tintelde; het geurde onuitsprekelijk wonderzoet en 't wemelde
en trilde van duizend-en-duizenden zoemende bijen.
- Dátte!... hou hou, Bello, hou hou! Dat es 'n partije bloeiend kuelzoad, zei Standje,
met inspanning de merrie in bedwang houdend.
- O, mon oncle, as 't ou blieft, hou toch ne kier stil en loat er mij nen bouquet van
meenemen!
- Van kuelzoadblommen! riep Standje verbaasd. - Moar ze zillen seffens
verslokkerd zijn!... en uek... den boer 'n zoe 't meschien nie geirn hên, as 't hij moest
zien...
- Och nonkel, as 't ou b'lieft, as 't ou b'lieft, smeekte zij. 't Was onweerstaanbaar!
Standje hield het paard stil en zij wipte uit de ‘tieprie’ terwijl hij bezorgd en
wantrouwig, vol vrees voor de boer, naar de grote hoeve omkeek.
- Hmm! Hmm! comme ça sent bon! juichte zij, met volle armen plukkend. - Mais
que de mouches, mon Dieu! En zij ging druk aan 't schermen, met haar beide handen.
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- Pas op! Waarschuwde Standje, - 't zijn uzzels, ge zil gesteke worden!
Doch zij graaide maar door, met haastige, gulzige grepen, tot zij, overladen, terug
in de ‘tieprie’ kwam gewipt, haar ganse fris gezichtje met wellustige verrukking
snuivend in de geurig-gouden schat; en weer reden zij verder, door het heerlijk
lenteveld, naar de hoeve, waarvan de grijze strodaken, in het verschiet, tussen de
groene en roze weelde van de alombloeiende boomgaard, reeds zichtbaar werden.
- Zie-je ginter d'hofstee? Irkende 't huis nog? vroeg Standje. - 'n Beetse, toch nie
huel goe mier, aarzelde zij. Maar eensklaps jubelde ze 't uit:
- O joa joa ik, nou irken ik ze, doar... doar... tusschen de buemen! La maison
blanche aux volets bleus et au toit rouge n' est-ce pas? Oh! comme elle est gentille!
- Owie, - owie... cé ça! juichte Standje tegen, trots en gelukkig dat ze 't nog
herkende en het huis zo mooi vond.
- En woar es 't huis van tante Zeunia? C'est plus loin encore? - Owie... owie... dans
le villaze n' is pas. Ginter verre, zie-je wel, da toreken.
- Ah oui, oui! riep zij eensklaps weer met kinderlijke blijheid. - A présent je me
rappelle tout à fait et je reconnais encore le petit clocher. C'est là que j'ai fait ma
première communion!
- Owie... owie... owie... percies... percies, bevestigde Standje.
Zij waren er. Stapvoets zwenkte het paard om een bocht, schreed over 't stenen
bruggetje, reed door het openstaande hek, ging dwars over de boomgaard en hield
eindelijk vóór het boogdeurtje van 't woonhuis stil.
- Bónjour ma tante! riep Leontientje uit het rijtuig wippend. En zij viel in de armen
van de verbouwereerde Cordúla, die op de drempel was verschenen. - Bónjour, mon
oncle Belzemien!... En in de armen ook van de verblufte Belzemien. - Bónjour, mon
oncle Coben!... En in de armen eindelijk van de sidderende, stotterende Coben.
Zij stonden daar even allen onthutst en verbluft om het vrolijk en blozend nichtje,
fris als een levensbloem van jeugd en van gezondheid; en een poosje wisten zij geen
van allen wat te
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doen of te zeggen: de twee broers, evenals Standje, volkomen ontroerd en verrast
door haar onbevangen en onverwachte omhelzing, de oude vrijster niet minder van
streek, al haar voornemens van koel en stug onthaal aan 't wankelen, eensklaps,
zonder mogelijke strijd, tegen wil en dank overwonnen en ontwapend door het zo
natuurlijk-vriendelijk en zegevierend-gulhartig optreden van 't verrukkelijk jong
meisje. Ook Standje was uit de ‘tieprie’ gestegen, die Bruuntje met het paard naar
de ‘loeze’ terugbracht; en, Leontientjes valies in de hand, keek hij aarzelend-bedeesd
en bijna smekend naar Cordúla, als om haar zwijgend te vragen of ze toch werkelijk
de harde, droeve moed zou hebben, dat fris, lief kind in de oude, duffe, ongezellige
voutekamer naast haar te doen slapen.
- O, wacht! riep Leontientje, toen ze haar valies zag. En haastig het openend haalde
zij er een mooi-glanzende kartonnen zak met gouden letters uit en bood die Cordúla
aan.
- As 't ou blieft, tante, 'k hè da uit Parijs veur ou meegebrocht.
- Ha moar jongens toch, wa és datte? riep Cordúla, met een plotselinge kleur over
haar grauwe wangen de schitterende zak openend. - Ooo!..., 't es sekelou, en toch
zue vele! Ha moar, kijkt toch ne kier hoe vele.
- Eet-e geiren chocolat, tante? vroeg, liefelijk glimlachend, Leontientje.
- Joa ik, zille, en zuk ne goen, zei Cordúla, gulzig proevend.
Het was een volle zak pralines, en Cordúla presenteerde er nu ook van aan Leontine
en aan de broers, die, gegeneerd-glimlachend, met aarzelende vingers zich bedienden.
Standjes ogen glinsterden. Hij voelde Cordúla vermurwd, en, het valies steeds in
de hand, waagde hij maar eensklaps moedig de vraag:
- We zillen Leontine heur koamer moeten tuegen, e-woar, zuster! Alhier zeker,
e-woar? En hij stapte waarlijk vastberaden naar de ‘beste kamer’ toe.
Cordúla scheen een ogenblik hevige strijd te ondergaan. Haar grote zwarte ogen
zetten zich boos uit, haar brede mond ging alvast weigerend open... maar 't leek als
't ware sterker dan haar wil: 't hoofd knikte onwillekeurig ‘ja’ en zelf wees zij de
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weg, haastig in haar verbluftheid stotterend:
- Joa joa... 't es goed,... moar wacht ne kier... 'k zal e-kier moete zien of er niets 'n
mankeert.
Standje liet het zich geen tweede maal herhalen. Hij liep met het valiesje naar de
mooie logeerkamer, zette het er op de ronde tafel neer, kwam er weer uit terwijl
Cordúla met 't nichtje binnentrad, en sprong dansend van blijdschap voor Belzemien
en Coben in de keuken op, stil juichend:
- Alles zjuust! Zuster gebruikt heur verstand. Azue es 't lijk of 't zijn moet!
Belzemien, de kleine olijke oogjes bijna dichtgeknepen, wenkte Coben en Standje
in de keuken bij zich, fluisterde op zijn beurt, zenuwachtig opgewonden:
- Joa moar, en mee 't eten, hoe zal dá zijn! Ik 'n vinde da toch nie meugelijk van
heur aan ien toafel mee de knecht en 't meissen en de koeier te doen eten.
- Natuurlijk niet, natuurlijk niet! jubelde Standje. - Moar Kerdúle gebruikt heur
verstand, zeg ik ulder. Ze zal zelve wel inzien dat da nie meugelijk 'n es.
- Joa joa joa moar... wa... wa zillen Bruuntsjen en Lenie doarvan zeggen? stotterde
Coben, die aan de oude gebruiken hechtte en bang was de knecht en de meid te
beledigen.
- Wel, loat ze zeggen wat da ze willen; we zijn toch zeker wel miester op ons eigen
hof! riep Standje vrijpostig.
- Stt!... zachtjes, zachtjes, suste Belzemien, - we moen doar kalm mee de zuster
over klappen.
Cordúla en Leontientje kwamen terug in de keuken.
- Wa goat-e gij eten, Leontine? G'hèt zeker wel honger noar die lange reize? vroeg
glimlachend Belzemien.
- Wel, nonkel, 'k zal ik eten wat dat-e gulder eet, zei Leontientje.
Bezorgd keken de broeders naar Cordula op. Haast iedere avond aten zij, samen
met knecht en meid en koewachter, karnemelkpap met roggen-smouterhammen en
daarna gestampte aardappels met kaantjessaus. Zij vonden dat heel lekker. Maar of
Leontientje het wel lusten zou?
- Wa eet-e gij geweunlijk 's oavens? vroeg Standje na een aarzeling, angstig omdat
Cordúla nog niet dadelijk op de kwestie inging.
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- O, 't gien dat er es, nonkel, 'n ei, 'n beetse vlies of koas mee nen boterham en 'n glas
wijn; moar 't es woar: hier in Vloanderen es 't bier in ploatse van wijn, e-woar?
glimlachte Leontientje.
- Joa joa, zeker, zeker, zeker, zei Belzemien, ontsteld bij de gedachte dat er nooit
anders dan in buitengewone omstandigheden bier bij de maaltijden genomen werd.
En eensklaps moed vattend, met een schuw-schichtige blik op Cordúla, die maar
aldoor stom en stug en roerloos stond te luisteren:
- Hawél, zuster, wilde gij 'n eitsje koken? 'k Zal in de kelder om bier goan?
Plotseling slaakte Leontientje een kreet:
- O, mon oncle Constant, mijn blommen, mijn blommen, woar zijn toch al mijn
schuene blommen!
- Ou blommen! riep Standje, die eerst niet begreep. - O joa, joa, 't es woar! Ze zijn
zeker in den tieprie gebleven. Wacht, 'k zal z' ou goan hoalen!
Maar Leontientje was reeds buiten, hollend als een wild jong veulen naar de ‘loeze’.
In aller ijl namen de broeders de gelegenheid te baat.
- Huert, zuster, zei Belzemien op een toon van ongewone beslistheid, - we'n keunen
da kind hier mee de knecht en 't meissen aan toafel nie zetten om keiremelkpap en
eirdappels t' eten. Ze 'n es da thuis nie geweune. Ze zoe da ginter in P'rijs aan heur
famielde en kennessen goan vertellen en 't zoe ons schande gesproken worden.
- Ha, nondedomme! Es ze zij meschien beter as wij! riep Cordúla verontwaardigd.
- 't Es gelijk, sprong nu ook Standje ter hulp. - We moen iest en veural onz' iere
koavelen.
Coben stond zenuwachtig te sidderen zonder iets te zeggen.
- Onz' iere koavelen! Onz' iere koavelen! Drij kiers per dag vlies en eiers zeker!
En wie zal da as 't ou blieft betoalen? Es 't nog nie genoeg da z' al in de beste koamer
mag sloapen, die prinsesse! krijste Cordúla.
- Ik zal 't betoalen! Ge meug het iedere zondag van mijn zakgeld afhouen! riep
Standje grootmoedig.
- Ha 'k zal 't er zéker afhouen! dreigde Cordúla, meteen zich overwonnen gevend.
- Hè-je da nog oeit geweten? Zoe-je nie
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zeggen 'n keunijnksdochter in huis!
De broeders, voelend dat zij nogmaals 't pleit gewonnen hadden, lieten haar nu
maar kalm uitrazen. Cordúla voorspelde nijdig erge ruzie met de dienstboden,
onderlinge ontstemming, onenigheid en geldelijke ondergang; maar 't leek wel of
het hun in 't geheel niet schelen kon; zij zagen het volstrekt zo zwaar niet in; en
Standje, roekeloos wordend in zijn opgewondenheid, durfde er zelfs nog aan
toevoegen:
- Tuttuttut, zuster, iene kier rijk 'n es nie altijd oarm. We goan ons nou al te goare
ne kier ienige doagen firm wel doen en we zille spoaren as 't geld op es!
Leontientje kwam terug in huis gehuppeld, het fris-blozend gezicht half onder
haar geurig-gouden bloemenschat verborgen.
- Wa hee ze zij doar! riep Cordúla nurks verbaasd.
- O! zuk'n schuene blommen, tante, w'hên ze langs de wig getrokken! juichte 't
meisje.
- Ha!... 't è... 't è... 't è... 't es verdeke kuelzoad! stotterde Coben onthutst. En
eensklaps begon hij onbedaarlijk te lachen, omdat Leontientje, in haar onwetendheid,
bloeiende koolzaadtakken als sieraadbloemen had geplukt. Heel zijn steenrood,
beenderig gezicht vertrok in rimpels van de dolle pret, en ook Belzemien ging nu
fijntjes aan 't lachen met olijk-knippende oogjes, terwijl hij, van dichtbij de bloemen
bekijkend, wijsneuzig oreerde: ‘owie, owie, ça du colza, ma nièce.’ Standje kon zijn
verrukte blikvan het fris mooi nichtje niet afwenden; en alleen Cordiila beweerde
knorri dat die bloemen niets betekenden en dat het bovendien vereerd en
ongepermitteerd was ze te plukken, en dat de boeren, als ze 't zagen, er verschrikkelijk
kwaad om zouden zijn. Toch gaf ze 't meisje een kruik met water om ze te bewaren;
en toen zij in de ‘beste kamer’ op het tafeltje te pronken stonden, vroeg Leontientje
of er nog tijd was vóór den eten om eens even rond de boerderij te gaan.
De avond daalde, in zachtwazige, purperen glorie, over de stille, mild-vruchtbare,
groene lentewereld neer. Cordúla bleef brommig in huis om het avondmaal te
bereiden, en af en toe, om zich te troosten, putte zij gulzig uit de zak met lekkernij.
De broeders, alle drie, liepen, intussen, over de
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boomgaard, met het meisje mee. Zij had hoed en mantel afgelegd; en nu, blootshoofds
in haar mooi-weelderig blond haar, met lichtbruine japon en witte zomerblouse,
wandelde zij, in de volle sierlijkheid van haar lenige gestalte, over het zachte
goudgetinte gras, onder de frisse lentekruinen. Kersen en krieken, pruimen en peren
hadden reeds gezet en de vergankelijke weelde van hun eenmaal sneeuwwit bloeisel
hing, als in bruine, verschrompelde lapjes, aan de dunne, naakte twijgjes; maar al de
appelbomen stonden in hun rijkste prachttooi en 't waren alom als grote, witte en
roze, toverpaddestoelen, als bomen uit een paradijsdroom, door een wonder van
heerlijkheid op aardse bodem overgeplant.
- Oh! comme c'est beau, comme c'est beau! jubelde Leontientje. Zij haalde de
lange, neerhangende bloesemtwijgen naar zich toe, zij aaide met haar zachte wangen
langs de zachte, tere knoppen; en eensklaps werd het haar te machtig: zij brak het
ene takje na het ander af en las ze samen tot een schitterende ruiker, telkens met een
kinderlijke speelsheid strelend vragend: ‘Je puis, n'est-ce pas? Tante Cordúla ne sera
pas fâchée, n'est-ce pas’? terwijl de drie oude vrijgezellen met gedwongen glimlach
toch ja-knikten, elk ogenblik omkijkend naar het woonhuis, in voortdurende angst
hun zuster eensklaps woedend te zien buiten vliegen, om die nutteloze schending,
die zij in hun begrip van boeren-zuinigheid ook innig afkeurden, te verbieden.
Gelukkig merkte Cordúla er nog niets van en Standje was in zichzelf al vast besloten
op een of andere manier Leontine de bloementakjes te ontnemen, vóór zij ermee in
huis kon komen. Zij leidden haar verder rond, langs de wilgen van het beekje, bij
het zogenaamde ‘Zonneputje’ dat daar een ietwat bredere kom in 't smal riviertje
vormde, en waar zij weer in een langdurige verrukking stond over de duizenden,
dicht-op-elkaar-gegroeide witte waterbloempjes met oranje hartjes, die bij plaatsen
er de ganse oppervlakte met hun woekerende weelde overdekten. Zij gingen met
haar in de stallen, toonden haar de koeien, de paarden, de zwijnen, wat haar ietwat
minder belangstelling scheen in te boezemen; zij lieten haar kennis maken met Baron,
de oude, nogal onverschillige waak-enkarnhond, die van haar liefkozende wenken
geen notitie
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nam; en eindelijk kwamen zij, door Cordúla voor het avondmaal geroepen, langs
achter weer in huis, waar Standje haar haastig de boeiende appelboomtakjes uit de
hand nam, onder voorwendsel dat ze dadelijk in 't water en de ganse nacht op een
koele plek dienden te staan...
Zij aten in de schemering van de ouderwetse, ruime keuken, waar veel blinkend tin
en koper hing omheen de gele wanden, onder de zwartgerookte zolderbalken, de drie
broers en het jong nichtje om een laag groen tafeltje, zijlings van de haard. Er waren
gekookte eieren, hoofdkaas en gerookte worst, met tarweboterhammen en bier. Zuster
was per slot van rekening niet schriel geweest, zij had fatsoenlijk haar eer ‘gekoaveld’
en de drie broeders waren zeer tevreden. Cordúla zelf at niet mee aan tafel. Zij hield
meer, beweerde zij, van een bord karnemelkpap en aardappelen met kaantjessaus,
zoals de dienstboden straks zouden krijgen. Intussen ging zij af en toe weer met de
hand onder haar schort en haalde daar iets uit, dat zij met stil genoegen onder het
heen en weer lopen opknabbelde. Die lekkere ‘sekelou’ van Leontientje scheen toch
al heel wat in haar stugge binnenste vermurwd te hebben.
Intussen, onder het eten, praatten de ooms en het nichtje over Leontientjes leven
in Parijs. Zij vertelde hun dat haar vader nog steeds werkzaam was in een groot
pakhuis, waar hij reeds meer dan twintig jaar zijn betrekking had en dat zij het
huishouden deed en ook nog wel thuis, in haar vrije uren, voor een grote corsetwinkel
werkte.
- Zue zue veur ne corsé-wijnkel nogal! zei Standje, met een ietwat ondeugende
belangstelling in zijn schitterlachende ogen.
- Ba joa, ba joa, ne luxe-artikel, e-woar? Hier, op den buiten, 'n hee 't vreiwevolk
da nie vele nuedig, meende Belzemien.
Coben schudde 't hoofd en bewoog even, zenuwachtig, zijn sidderende handen,
als wilde hij beduiden dat hij daar niet veel verstand van had.
- En veur ne lingerie-wijnkel wirk ik uek almets, vertelde Leontientje verder. - O!
schuene dijngen, zille! Schuen fijn ondergoed veur rijke damen, hoast allemoal mee
dieren en-
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tre-deux en kant. 'k Hè passeerde week 'n pakske noar huis gedregen, ge kost het
azue aan ouë kleine vijnger droagen en d'r zat veur over de zevenhonder fran in.
- Ba zue! ba zue! Ha, da es toch 'n dijngen, e-woar! riepen alle drie de ooms
verwonderd uit.
- Ha, da es zottigheid! viel Cordúla bars in. - Da es geld wigsmijten of nie weten
wa mee gedoan! Woarveuren dient datte? Doar 'n es toch ommers giene meins die
da ziet of ge fijn of grof ondergoed droagt!
- Ha joa moar, zuster, ge zeg gij datte! Ge 'n weet gij niet of 't almets nie gezien
'n wordt! riep Standje ondeugend glimlachend.
- O! slech vreiwevolk, zeker! smaalde Cordúla met van diepe minachting
neertrekkende lippen. - De dieë 'n zijn nievers beschoamd in!
Leontientje hield de ogen neergeslagen en zei een poosje niets meer. Zij pelde een
eitje, met zachte, beschaafde beweginkjes. Haar frisse wangen kleurden zoet-rozig
in de laatste avondgloed die door de ruiten scheen en haar mooi blond haar golfde
sierlijk, vol gouden tintelingen, om haar rein voorhoofd. Eerst na een tijdje keek zij
weer op. Haar heldere, blauwe ogen kruisten de ondeugende spotblik van Standje
en zagen de ietwat verbouwereerde uitdrukking op het gelaat van Belzemien en
Coben. En zij begon gedempt te lachen, met kleine, korte, ingehouden schokjes,
terwijl zij, met een warmere kleur over haar wangen, de blik weer op het eitje
vestigend, gegeneerd stamelde:
- Mais mon oncle tout de même... comme vous êtes drôle...! Vaag achterdochtig
keek Cordúla met een schuinblik naar hen om; maar zij zei niets meer, zij pruttelde
alleen wat binnensmonds, dat de anderen niet goed begrepen...
Plom... plom... plom... Een drietal trage, plompe klompstappen buiten, voor de
deur, op het plankier; en binnen kwamen Bruuntje de knecht en Leonie de meid,
gevolgd door Pierken, het jong koewachtertje. Die wisten wel dat Leontientje
aangekomen was, doch hadden haar nog niet goed gezien. Bruuntje, een vriendelijk,
vijftigjarig ventje, met een fijnbesneden, regelmatig gezicht, donkere ogen en zware
gespikkelde snor, lichtte eventjes zijn pet op en groette

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 4

1220
‘elk ne goenoavend,’ terwijl hij zijn gewone plaats aan de lange tafel naast een van
de ramen ging innemen. Leonie, de dikke Leonie met haar grof gezicht en tandeloze
mond, schoof, nauwelijks opkijkend zonder te groeten, langs de wand heen en ging
tegenover Bruuntje zitten, met de rug naar het tafeltje van de broers en het nichtje;
maar Pierken bleef een ogenblik roerloos in 't midden van de keuken staan, als door
een soort betovering ter plaatse vastgenageld. Zijn oogjes, waarvan het een ontzettend
scheel was, zó scheel dat de appel voor meer dan de helft, als een slak in haar huisje,
onder 't hoekje van zijn neus zat weggekropen, staarden in verbluffing naar het mooie
nichtje, zijn mond hing halfopen en langzaam kwam er een kleur over zijn bleke
sproete-wangen, alsof hij vóór een vuur stond.
- Hè, Pier, stoa-je doar vaste gegroeid dan! riep Bruuntje hem spotlachend toe. En
toen eerst kwam de kleine tot bezinning en ging hij heel stil en verlegen naar zijn
plaatsje, aan de rechterzij van Bruuntje. Cordúla bracht hun dadelijk een grote kom
vol dampende pap, zij vouwden de handen samen, en na een kort gebed en een haastig
kruisteken, begonnen zij om de beurt, met hun grote, houten lepels uit de
gemeenschappelijke kom te scheppen en te slurpen.
- Oh! mon Dieu! riep Leontientje vreemd opkijkend, - ils mangent donc à la même
terrine, sans assiettes!
- Owie, owie, ils ne demandent pas ça. Ça est comme ça comme dans le vieux
temps, fluisterde haastig Belzemien met een verlegen glimlach.
- Ils ne voudraient pas autrement, lichtte Standje, zonder veel overtuiging toe.
Coben, die wel begreep, waarvan er kwestie was, doch geen Frans kon spreken,
draaide zich even op zijn stoel, en kuchte hoofknikkend naar Leontientje, om te
betuigen dat het werkelijk was zoals Belzemien en Standje zeiden.
- Pauvres gens, zuchtte Leontientje meewarig.
En als vanzelf, onder een geleidelijk ernstiger wordende stemming, begonnen zij
nu ook weer, met gedempte woorden, over tante Zeunia te praten.
De laatste berichten, die middag, na Standjes vertrek naar 't station, door Belzemien
in Tantes huis van de non-ver-
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pleegster ontvangen, luidden lang niet gunstig. Tante had een zwaar-woelige nacht
gehad en verder een groot deel van de dag vrijwel buiten kennis gelegen. Belzemien
was dan ook maar heel even bij haar bed mogen blijven, want de dokter vond te veel
bezoek verkeerd en 't was hem voorgekomen dat Tante van uur tot uur achteruitging.
Hij geloofde zelfs niet dat zij hem herkend had en naar Leontientje had zij ook niet
eens meer gevraagd.
- 'k Zal ze toch noch wel e-kier meuge zien, e-woar, pauvre grand-tante! vroeg
Leontientje ontroerd.
- Natuurlijk, natuurlijk, zeiden de ooms. En na wat heen en weer gepraat werd
besloten dat Cordúla er de volgende ochtend met Leontientje heen zou gaan. De
broers en de zuster waren veel minder bang voor dat bezoek van 't jeugdig nichtje,
nu Tante toch zó zwak geworden was, dat zij bij geen mogelijkheid nog iets aan haar
testament zou kunnen veranderen.
Zij waren klaar met hun eten, en in de ouderwetse boerenkeuken, waar de bedienden
nu uit een grote, platte teil, aardappels, overgoten met kaantjessaus prikten, was het
van lieverlede bijna gans donker geworden. Hun gebogen gestalten tekenden zich
somber-wazig tegen de nog nauwelijks verlichte ramen af, in de zwarte schoorsteen
spookte de haardvlam rodend op, en Cordúla's lange, magere, donkere schaduw
bewoog er zich als een gedrochtelijke schim omheen. Maar buiten schemerde nog
een vaag-zilverig licht van heel tere en doezelige zachtheid en de ooms vroegen aan
't meisje wat zij nu nog doen wilde: naar bed gaan of nog eventjes een avondluchtje
scheppen.
- O, buiten, nog ne kier buiten! riep Leontientje juichend opspringend. - 't Weer
es toch zue zacht en zue schuene en in Parijs zit ik hoast altijd tusschen muren
opgesloten. Tante Cordúla, goa-je gij uek nie ne kier mee?
- Moar nien nien ik, en ál die schotels nog te wasschen zijn! antwoordde, op half
bitse toon, Cordúla. En tot de dienstmeid:
- Ala toe, Lenie, jonk, as ge doar gedoan hèt goan we 'r al gauwe mee beginnen.
Buiten was 't een avond als een zegen. Een zacht-dauwige
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frisheid drong mild van zoet-gezonde geuren tot in 't diepste van hun wezen en
Leontientje ademde met wellust die nog ongekende weelde van het landelijk leven
in. Stil rees de volle maan in donkerblauwe, onbevlekte sterrenhemel, achter de
grauwe strodaken van de schuren op. Haar helder licht glansde met zilvertintelingen
in de feeëriek-doorschijnende appelboomkruinen en bleef glinsterend hangen in het
Zonneputje waar het lange, fijne, wemelende draadjes naar de diepte peilde, tussen
de door de zachte stroom lichtkens bewogen witte waterbloempjes met oranje hartjes.
Dromerig gonsden meikevers om hun oren, grauwe vleermuizen fladderden
geluidloos, als gejaagde schimmen heen en weer, en uit de ganse wijdte van het
wazig-bleek, zacht-sluimerend veld, steeg een vaag en dof gemurmel van
diep-en-geheimzinnig werkend leven. Alom, in de lauwe, mild-vruchtbare aarde,
hoorde en voelde men als 't ware het sap in de opkomende gewassen stijgen. Heel
in de verte, achter het dorp, waar grote, donkere tuinen waren, galmde plechtig het
gezang van nachtegalen.
- O! da es hier toch amoal rustig en schuene! Ne meins zoe hier wel altijd willen
blijven, zuchtte Leontientje.
- Hawèl, ge meug gij hier altijd blijven, schertste Standje.
- 't Es hier 'n gruet verschil mee P'rijs, e-woar? meende Belzemien.
- Joa 't zille! zei Leontientje, op stille toon.
- Zoe... zoe... zoe-je peizen da... da... ge 't hier zoedt geweune worden? stotterde
Coben.
Die stottervraag van Coben was als een ontnuchterende wanklank in de zachte
harmonie van de gehele poëtische stemming, en Leontientje, tot de werkelijkheid
teruggeroepen, antwoordde:
- Meschien, wie weet, 't es toch zue huel anders newoar? Een zware klok galmde
in 't verschiet, de avondklok van het naburig dorpje. Tien uur! Zij galmde
melancholisch zwaar over het doodstille landschap; en andere klokken in de verte
antwoordden, de ene in traag, de andere in sneller tempo, maar alle met iets
droef-aangrijpends in hun verre, wijd verspreide eenzaamheid. Hol blaften nu ook
hier en daar, als antwoord op 't geluid van de klokken, de waakhonden op de
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reeds donkere hoeven. Zij blaften maar even en zwegen. Een enkele baste nog een
poosje door, met een langgerekt, klagend gehuil. Toen werd ook hij stil. Heel in de
diepte van de lichte lentenacht vol zoete geuren, ergens langs een verlaten steenweg,
ratelde nog, met overdreven groot geluid, een late kar voorbij.
- O! en dat da nou in Parijs, om deez' ure, de volle volte van 't plezier en 't leven
es! zei Leontientje op gedempte toon en met als 't ware een zweem van spijt. - Overal
lichten, en voituren en schuene toiletten! En hier toch zue eenzoam en zue stille,
e-woar?
- Joa zeker,... joa zeker... 'n gruet verschil, e-woar? meenden nog eens de broeders.
Achter de heldere ramen van het boerenhuis glom het gele schijnsel van een
aangestoken lamp. Langzaam keerde Leontientje met haar ooms door de dromerige
atmosfeer terug. Zij voelde zich vermoeid en wenste te gaan slapen. Bruuntje, Lenie
en het koewachtertje waren reeds ter ruste. Cordúla stak een nachtkaars aan en opende
de deur van de ‘beste kamer’.
- Bonne nuit, ma tante, zei Leontientje; en zij zoende Cordúla, die zich even
verbaasd half achteruit trok.
- Bonne nuit, mon oncle, et mon oncle, et mon oncle...! En om de beurt werden
ook de drie verrast-onthutste vrijgezellen door het jeugdig-fris meisje gezoend.
- Verdeke! wa zijn da veur menieren, al da totten geven! bromde halfluid en
verontwaardigd Cordúla, toen zij in de keuken, bij de drie geschokte oude vrijers
terugkwam. - 't Es lijk of 't hier een slecht huis woare!
- Ha moar, da es Fransche mode, zuster, ge 'n meugt da nie kwoalijk nemen,
giechelde Standje nog gans verrukt en geprikkeld.
Belzemien glimlachte, hoofdschuddend, vaag gegeneerd, met fijn-knippende
oogjes. Coben stond verbouwereerd te sidderen, onduidelijke klanken stotterend.
- Slechte menieren, dá zijn 't, bromde Cordúla boos. - En gulder, ouwe, dwoaze
loeders, zijt doarmee gediend. O, da mannevolk, da mannevolk! Doar 'n es niets in
de weireld da zue dwoas es of 'n mannemeins! Ala toe, noar bedde nou. 't
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Es mij hier te kelen uit verlied vandoage!
Met hoge schouders, als drie schuldigen, dropen de drie broeders af, Cordúla
goenacht wensend, en trokken langs de zoldertrap naar boven.
Toen Cordúla de volgende ochtend reeds vroeg met Leontientje in het dorp vóór
Tantes deur aanbelde, berichtte de non met een bezorgd gezicht, dat het heel héél
slecht ging met Tante en dat de dokter voorlopig alle bezoek ten strengste verboden
had.
- Zelfs heur nichtsjen uit P'rijs niet, woar da ze zue noar gevroagd hee? vroeg
Cordúla, zonder evenwel sterk aan te dringen.
- Niemand, niemand, hee den dokteur gezeid, bekrachtigde de non met stille nadruk
haar woorden.
Cordúla keek met ernstige ogen naar Leontientje, die er een bedroefd gezicht bij
zette.
- Moeten es dwang, doar 'n es niets aan te doene, sprak ze berustend. En langzaam
trok ze met Leontientje terug, nadat ze aan de non gezegd had, dat ze 't koewachtertje's
middags nog eens om nieuws zou sturen.
- Ba zue! ba zue! 't es er zue slecht mee!! zei gewichtig-hoofdschuddend Belzemien,
toen Cordúla, met Leontientje weer thuisgekomen, hem de nare tijding meedeelde.
- Da es toch spijtig e-woar? zuchtte Loontientje. - En ik die espress van zue verre
kom om Tante nog ne kier te zien!
- 't 'n Es het doar nie aan te doene, meende nu ook de oudste broer. - Ge zilt hier
ienige doagen moeten blijven, Leontientsje, en wachten hoe dat 't verder afluept.
- 't Es da 'k zue weinig tijd hè, vreesde Leontientje. - Papa 'n kan mij nie lank
missen.
Coben en Standje kwamen binnen, hoorden de slechte mare, beaamden ook dat
er niets aan te doen was en dat Leontientje daar 't verder verloop maar moest
afwachten. - 't Es schuen were, zei Standje verleidend, - en 't es veur ou al nieuwe
da g'hier huert en ziet. We zillen ons beste doen om ou hier ienige doagen t'amezeren.
- Joa, 't zal wel moeten, dacht nu ook Leontientje; en zij
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vroeg pen en papier om aan haar vader te schrijven.
Belzemien trok met Coben en Standje even buiten, terwijl het meisje haar brief
aan 't opstellen was.
- Wa zoen we nou wel keunen doen om heur t'amezeren? vroeg de oudste broer
knipogend.
Standje, die daar reeds over nagedacht, maar nog niets gevonden had, krabde
dubiërend achter zijn oor, terwijl Coben, zonder enig verstand van zulke dingen, als
verdwaasd-starend ten gronde keek. Dat eenvoudige vraagstuk klonk als een heel
moeilijk, bijna onoplosbaar probleem.
- 'k 'n Weet 't woarachtig zelve niet, zei Standje eindelijk. - Joa, wa zóen we wel
kennen doen? 'n Beetse goan wandelen? Nog ne kier mee heur uitrijen? - Standje
wist eigenlijk wél 't een en ander, hij had verschillende plannen in zijn hoofd, maar
Belzemien en Coben moesten 't helpen goedkeuren, en hem desnoods verdedigen,
tegen vermoede dwarsbomerij vanwege Cordúla. Zwijgend ondervragend keek hij
even naar zijn broeders op, die hem ook even, vaag-wantrouwig, ondervragend
aankeken.
- 't 'n Zal in alle geval veur nie lank zijn, drong Standje voorzichtekens aan. - Wil-e
'k ik bij veurbeeld vandoage mee heur uitgoan en ien van ulder morgend?
- Ba joa, ba joa, we zoen 't meschien azue keune proberen, zei Belzemien zonder
veel overtuiging. - Wat dijnkt er ou van, Coben?
- Ba ba ba ba ba 't dijnke mij dat 't azue nogal goed es, begon de stotteraar eensklaps
ontzettend zenuwachtig te brabbelen.
- Hawel weet-e watte, zei Standje, die d'r dadelijk vlug genoeg bij was: - gee mij
van den achternoene nog ne kier Bello, we zillen 'n beetsen uitrijen.
- Ha joa joa joa moar, verdeke! 'k Zoe zelve wel... herbegon Coben te hakkelen.
Maar Standje deed of hij 't niet eens hoorde en riep van ver in opgewonden
vrolijkheid naar Leontientje, die juist met haar briefje uit het huis kwam:
- Leontine, moakt ou moar geried, zille! We goan d'r van den achternoene nog ne
kier op uitrijen!
- Es 't tóch woar, nonkel Constant! kwam 't meisje juichend met een hoge kleur
van blijdschap naar hem toegelopen.
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Maar eerst was er voor haar nog iets anders te zien.
Daar kwam Bruuntje over 't hof, gebogen lopend naast Baron, die hij bij zijn
halsband vasthield. De oude hond moest in de karnmachine en de ooms namen
Leontientje mee om haar te laten zien hoe dat gebeurde.
Het grote ronde karnwiel met plankenbodem stond tegen de buitenmuur van 't
achterhuis, door een laag houten traliehekje van de boomgaard afgesloten. Het hekje
werd geopend. Baron door Bruuntje in het wiel geduwd, het deurtje weer gesloten;
en, onder de machinale poten-beweging van de hond over de ronde plankenbodem,
begon het wiel langzaam te draaien, terwijl daarbinnen, in het achterhuis, de boterkarn
aan het klutsen ging.
- O! comme c'est curieux! riep Leontientje, door het grappig-eigenaardige van de
uitvinding verrast.
- N' is pas? glimlachten Belzemien en Standje, gelukkig over haar verrassing.
Langzaam aan wentelde vlugger het rad, de hond, die reeds begon te hijgen, ook
machinaal, onder het harder klutsen van de boterkarn in 't achterhuis, tot vlugger
trappen dwingend. Maar eensklaps jankte hij en wipte, als onder een zweepklap, half
op.
- Ooo! woarom schriemt hij? vroeg Leontientje meewarig. De broeders moesten
even lachen en Standje legde 't haar uit:
- 't Es dat hij 't hekel in zijn gat voelt! Zie-je wel, die planke doar, mee ijzere
peunten, achter zijne steirt. Van as hij wa vertroagt geroakt hij achteruit en de peunten
stekken in zijn vel.
- Oh! comme c'est cruel! klaagde Leontientje haast verwijtend.
- Mé non, mé non, hij 'n moe moar 'n beetsen opletten, zei Belzemien. - Ne kier
dat hij de goejen trampel hee, 'n roaken de peunten hem nie mier aan.
- Moar woarom es da nuedig? vroeg Leontientje.
- Wel, omdat hij anders nie vuert'n zoe wirken. Hij zoe van langs om troager luepen
en de kirn zoe eindelijk blijve stillestoan.
- Och! en hoe lank moet hij azue trampelen? vroeg Leontientje, nog steeds
meelijdend.
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- Da es noarvolgens dat de kirn vroeg of loat af es: vijf koartiers, 'n uur en half almets.
- Ach!... en zonder iene kier te rusten?
- Natuurlijk; van os er hij uitschiedt, krijgt hij were 't hekel in zijn vel.
- Och...!
- Joa moar 't 'n es zue irg niet of da ge wel mient, ieffreiwe, glimlachte nu ook
Bruuntje, die nog even bij het wiel was blijven staan. - Dat hij ne kier nen achternoene
nevens mij in de schure moest stoan desschen, hij zoe al anders piepen.
- Pauv' bête, jammerde niettemin Leontientje, de blik strak op de aldoor trappelende
hond gevestigd.
Maar het leek werkelijk of het toch wel iets minder akelig was dan zij eerst dacht.
Heel gelijkmatig wentelde nu 't grote wiel in het gecadanseerde klotsen van de karn
onder zijn trippelende poten door, en de punten van de hekel raakten hem langs achter
niet meer aan. Baron had blijkbaar de gewone ‘goejen trampel’ gevonden. Alleen
zijn roze bek vol scherpe, witte tanden hing angstig-hijgend, met klapperende, droge
tong wijd open, en zijn uitpuilende, bloeddoorstriemde ogen staarden met een wrede
blikkering in zijn naar de toeschouwers halfomgedraaide kop.
- Ach, 'k vind het toch nogal wried, zuchtte Lenontientje zich van het schouwspel
afwendend.
- Es 't woar? zeiden de broeders verwonderd, en enigszins teleurgesteld gingen zij
verder met haar in de teer-bloeiende boomgaard wandelen.
Het werden abnormale, gekke dagen op de ouderwetse, eertijds zo rustige, deftige
hoeve. 't Gewone, dagelijks leven was er opgeschorst, er was geen regel noch kalmte
meer, alles stond en lag en liep er overhoop. Belzemien slenterde al van de vroege
ochtend, gekleed als een net buitenheertje, over 't erf, Coben had zijn blauwe kiel
afgelegd, droeg schoenen in plaats van klompen en zond halve dagen Bruuntje met
de paarden 't werk verrichten dat hij vroeger, met jaloerse naijver, zelf uitvoerde op
de akker. Er bestond tucht noch toezicht meer: Bruuntje werd niet nagegaan; Pierken
stond soms uren lang te dralen en te gapen, zijn akelig scheel oog
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gelijk een eigenaardig schuchter beestje onder 't hoekje van zijn neus half
weggekropen; de dikke, slonsige meid kreeg bijna iets opruierigs in het geweld
waarmee zij haar vaten en haar emmers door elkander rinkelde; en Standje, helemaal
los van alle plichtsbesef, leefde en fuifde maar met Leontientje door, in een
voortdurende roes van opgewondenheid.
Zolang het meisje 's ochtends nog niet uit haar kamer was, waren zij geen van
drieën uit de boomgaard weg te krijgen. Zij liepen slenterend rond of troepten samen,
quasi-gewichtig doende, alsof zij heel ernstige dingen te bedisselen hadden; maar
voortdurend weken hun ogen schuins om, naar de gesloten ramen van de ‘beste
kamer’, en 't was als een verlichting toen de grijze rolgordijnen, eindelijk opgehaald
en de vensters wijd opengeduwd werden. Zij stak haar fris en vrolijk-blozend blonde
kopje uit, zij riep: - Bonjour, mon oncle Belzemien! Bonjour, mon oncle Coben!
Bonjour, mon oncle Constant! en wanneer Cordúla niet te dicht in de buurt was,
schoten zij ijlings toe en kregen ieder door het raam een frisse ochtendzoen, die dan
door heel hun lichaam als het ware suisde en duizelde. Meteen wipte zij vogellicht
naar buiten, snoof, als dronken, de heerlijk verkwikkende lentelucht op, holde stoeiend
als een kind, onder de bloeiende bomen en langs 't bloeiend beekje heen en weer, tot
zij eindelijk hij gend, met vuurrode kleur, bij Cordúla in de keuken kwam om te
ontbijten.
Maar Cordúla hield er nu wel helderziend en koel haar hoofd bij; en na de onthutste
overrompeling van de eerste dag, was zij van lieverlede weer heel stug en nurks
geworden, vol leedwezen over haar zwakke toegevendheid, verontwaardigd over de
malligheid van alle drie haar broers, inwendig razend zonder 't nog openlijk te durven
uiten, over die ganse omwenteling die de enkele komst van 't jeugdig nichtje in de
zo kalm-gelijke gang van hun gezin veroorzaakt had.
Van om de beurt met Leontientje uit te gaan was niets gekomen. Belzemien en
Coben schenen instinctief te voelen dat zij daar eigenlijk minder geschikt voor waren,
en 't was alleen met Standje dat het meisje elke dag haar plezier-uitstapjes ondernam.
- Goat da hier nog nie hoast gedoan zijn, mee da spel! barstte
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Cordúla dan telkens na hun vertrek woedend tegen de twee thuisgebleven broeders
uit. - Wa moen de meinschen doarvan peizen! Ha 'k ben toch zue beschoamd, e-woar,
da 'k hoast mijnen neuze buiten de deure nie mier 'n durve steken! Doet dat toch
ophouen, Belzemien! Wa moe ons wirkvolk doarvan peizen? Zie-je gij dan niet da
ze gien half wirk mier 'n verrichten? Tueg verdeke toch ne kier da g' hier den ouwsten
en den wijsten zijt? Tuegt da ge nóg ou verstand hèt en da g' hier den boas zijt!
Maar Belzemien toonde niets en bleef talmen en aarzelen. Hoe moest hij dat ook
tekeergaan? Wat moest hij doen? Wat moest hij zeggen? Leontientje was dol op die
uitstapjes. Zij vond het zo heerlijk hier buiten en er gebeurde toch niets verkeerds.
Het zou vanzelf wel eindigen, zodra 't met Tante... ja... Tante... die was eigenlijk de
gehele oorzaak van alles! - En, trouwens, Belzemien waakte, o, wat dat betrof mocht
Cordúla gerust zijn: hij hield Standje in 't oog, hij had hem reeds herhaaldelijk tersluiks
op een afstand gevolgd terwijl hij met Leontientje in het veld ging wandelen; maar,
zie-je wel: 't meisje ging nu eenmaal zo graag wandelen; er moest wel iemand met
haar meegaan, en hij, Belzemien, deed dat toch maar liever niet, zo waar iedereen
het zien kon, ter wille van zijn positie als hoofd vanhet gezin en als lid van de
dorpsgemeenteraad. Cordúla moest nu nog maar 'n heel, héél klein beetje geduld
hebben en alles zou in orde komen.
Cordúla, die haar geduld tot het uiterste op had, besloot, als het mogelijk was, er
een eind aan te maken. Op een middag schoot ze haar zwarte kapmantel aan en,
zonder iemand van de anderen met zich mee te willen, trok zij vastberaden naar het
dorp, om zelf nog eens te horen, en zo mogelijk, te zien, hoe het nu eigenlijk met
Tante gesteld was.
Leontientje bleef die middag ook liefst thuis. Het weer was mooi en warm, bijna
té warm voor 't jaargetijde; en, na Cordúla's vertrek, had ze zich in het bloeiende
gras, onder de schaduw van een verrukkelijk-bloeiende appelboom, dicht bij de oever
van het Zonneputje neergevleid. Standje zat naast haar, op de malse groene zoden,
grapjes te vertellen. Belzemien draaide glimlachend, met fijn-geknepen oogjes om
haar heen en Coben was bezig met zich uit een lange, dunne
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wilgetwijg een nieuwe zweep te snijden.
- Oh! comme il fait lourd et chaud, aujourd'hui, zuchtte Leontientje.
- Owie, owie, tré chaud, nous aurons peut-être de l'orage, beaamden Belzemien
en Standje.
De tintelende zonnestralen priemden door de bloeiende kruinen in het Zonneputje
en deden er 't zacht-vliedend, helder water, in de open ruimte tussen de glinsterende,
dicht-ineen gegroeide deken van witte sterrebloempjes-met-oranjehartjes, levend
wemelen en sprenkelen. Kleine, ronde, gitzwart-glimmende beestjes schoten er
bliksemsnel, in allerlei grillige wendingen en kronkelingen over de oppervlakte heen
en weer; en 't was of ieder in zijn dolle wentelingen op zijn fonkelend, bol ruggetje
een flikker-zonnestraaltje meevoerde, die nog en steeds en eindeloos, als zoveel ijle
gouden draadjes door elkaar geweven, er een trillend vuurnet over 't frisse water
spanden. Het lokte almachtig-verleidend, als een zacht en stil lavend fonteintje, en
eensklaps richtte Leontientje zich half overeind en riep uit:
- O! wa hè 'k toch goeste om doar in te goan: Nonkel Constant, wilde mij liere
zwemmen!
- Wa zegde doar! riep Standje verbaasd.
- O! in 't woater goan, mee die woarmte! Keunde gij zwemmen, nonkel Constant
en wilde 't mij lieren?
Standje kon wel wat zwemmen en had ook dikwijls in zijn jeugd met de jongens
uit de buurt in het Zonneputje geploeterd, maar dat was al zo lang geleden en sinds
geen vijfentwintig jaar had hij zelfs aan baden meer gedacht. Hij had dan ook de
woorden op de lippen om Leontientjes voorstel als toch ál te gek van de hand te
wijzen; doch plotseling ontstond in hem, met een besef van veiligheid door Cordúla's
tijdelijk afwezig-zijn, de sterk verleidende intuïtie van een grote, opwindende pret,
en hij antwoordde, de ogen stralend:
- Joa moar, es 't serieus? Hèt-e oprecht goest om in 't woater te goan?
- O joa ik, joa ik, joa ik! juichte Leontientje eensklaps opspringend, huppelend en
dansend van blijdschap.
- Joa moar, hèt-e gij doar klieren veuren.
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- Joa joa ik, loat dat aan mij moar over; 'k zal da wel arrangeren!
Belzemien en Coben, die 't gesprek gehoord hadden, kwamen haastig toegesneld.
- Joa moar, verdeke, verdeke, schuchterde Belzemien, als vond hij 't wel wat ál te
kras. Cohen stond even, verdwaasd, onduidelijk te stotteren, zijn gedeeltelijk gepeld,
half groen, half wit wilgetwijgje met de afhangende rafels, als een feestkaars in de
sidderende hand.
- Och, as 't ou blieft, nonkel Belzemien, as 't ou blieft nonkel Coben! smeekte
Leontientje.
En de twee oudere broers, door een gelijke intuïtie als die van Standje verlokt en
bekoord, stemden ook eindelijk glimlachend en hoofdschuddend toe.
Leontientje vloog naar haar kamer en Standje naar de zolder om zich te verkleden.
Na enkele minuten kwamen zij bij de in zenuwachtige ontroering wachtende
broeders, als twee ongekende, vermomde wezens, terug: Leontientje in een met een
touwtje om het middel vastgebonden wit nachthemd, Standje in een oude, vuile broek
en een korte, blauwe boezeroen van Coben. Zij kwamen lachend en ietwat gegeneerd
om hun eigenaardige plunje, alle twee barrevoets over het mollig gras onder de
bloeiende bomen naar het Zonneputje toe. Standje zag eruit als een verschrompeld
karikatuur-ventje, zo schraal en houterig met zijn smal kippeborstje en zijn dunne,
bruine baard; maar Leontientje was om dol te worden van verrukkelijke, frisse
schoonheid. Haar kleine blote voetjes huppelden als twee eigenaardige, roze, naakte,
nooit-geziene beestjes door het groene gras, waar zij wemelende licht-en
schaduwvlekjes, gouden boterbloempjes, witte madeliefjes en rozige
appelbloei-blaadjes al door elkaar schenen te doen stoeien en te wentelen; haar ogen
glansden en haar blonde haren schitterden in krinkelende lichtglans om haar blozend
gezicht; en de volmaakte vormen van haar slank en lenig lichaam lieten zich bekorend
raden en verraadden zich, onder de lange, strakke plooien van het om haar middel
toegeregen witte nachtkleed.
- Hawèl-e-wel-e-wel! Hawèl-e-wel-e-wel! riep Belzemien,
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die door geen andere woorden zijn stormachtige gevoelens scheen te kunnen uiten.
Coben stond als 't ware stom ten gronde vastgegroeid, het halfgepelde wilgestokje
trillend in zijn zenuwachtig sidderende handen.
- Kom, zei Standje. En met plotselinge moed liet hij zich van de oever glijden. Brrr! rilde hij, ondanks het water haast lauw was. Even klapperden zijn tanden en
twee blauwachtige vlekken kleurden boven zijn magere jukbeenderen. Hij plonsde
met de beide handen en al de krinkelende, zwarte glimbeestjes schoten schichtig,
langs alle kanten, onder de witte-bloempjesdeken-met-oranjehartjes weg.
- Es 't koud, nonkel? vroeg Leontientje met gevouwen armen op de oever
schouderhuiverend.
- O, nien nien't, nien nien't, hikte Standje klappertandend. - Kom geef mij moar
ou hand, 'k zal ou helpen.
- O, 'k 'n durve bijkans niet, griezelde nu Leontientje. Maar ze voelde 't water met
een van haar blote, roze voetjes, stak het wat dieper, zette zich op de grasrand, waagde
ook het tweede voetje, stak beide handen uit naar Standje - ... en eensklaps, met één
grote plons, stond zij in het Zonneputje! - O, nonkel! nonkel! Brr! Brr! huiverde zij.
Maar 't duurde slechts een heel kort poosje. Dadelijk was de eerste, koude
aanvoeling over, en giechelend, met hoogkleurende wangen, aan Standjes handen
vastgeklemd, liet zij zich zacht naar 't midden van het beekje meetrekken.
Daar had ze een ogenblik verschrikte ontzetting. Haar witte nachtrok bolde als
een stolp boven het water op en zij stond met blote benen in het helder putje.
- Oh! mon Dieu! mon Dieu! gilde zij, met beide handen het weerspannig stijve
goed neerslaand. Maar het ging niet zo gauw en zij vond er geen ander middel op
dan plotseling tot aan de hals hurkend neer te duikelen. Zij hijgde even, door
benauwdheid bevangen en toen ze zich weer oprichtte hing het ganse sijpelend
gewaad om haar lijf gespannen en geplakt, sierlijk afrondend de zachte schouders
en de malse heupen; omgietend, zo duidelijk als in een vorm van gips, de ferme,
maagdelijke borst.
- Ooo! kreunden Belzemien en Coben, met veranderde gezichten tot op de uiterste
oeverrand van het beekje geschoven,
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terwijl Standje, als bedwelmd van emotie in het water stond te beven.
- Toe, nonkel, lier mij nou zwemmen, smeekte Leontientje. - Goed, legt ou veurover
nere, hijgde Standje.
- Azue zie, mee ouë kin in mijn hand. Ge 'n moet nie schouw zijn, 'k hè ou goe
vaste. En hij sloeg zijn rechterarm onder haar middel. - Ala, begin nou moar, mee
oarms en bienen tegelijk. Moar niet te ziere, niet te ziere! Stillekes, op ou gemak.
Ge 'n moet moar zjuust doen lijk nen oakpuit1..
Leontientje broddelde en plonsde, het water spatte schuimend op, zij kreeg een
gul in de mond, stikte, spuwde, rechtte zich weer, omgoten door het indiscreet
plakkend nachtkleed, overeind. Standje, gek van bekoring, kon er zijn ogen niet van
afwenden, Coben en Belzemien hielden zich hijgend aan de takken van een wilg
geklemd om niet in het water te storten en merkten zelfs de tegenwoordigheid van
Bruuntje, Leonie en Pierken niet, die ook onweerhoudbaar waren komen kijken.
Bruuntjes fijn gezicht, met donker oog en zware knevel stond, onder een
onbeschrijfelijke glimlach, als 't ware door het schouwspel gehypnotiseerd, Leonie
staarde met een uitdrukking van walg en knorrige minachting en Pierken bleef daar
roerloos als een boompje in de grond geplant, zijn blonde, bijna witte stekelharen
recht omhoog gepijld, zijn lipjes open, het éne oog rond-glinsterend op Leontientje,
het andere als een schuchter wit-bruin slakje in het hoekje van zijn neushuisje half
weggekropen. Eensklaps keerde Belzemien zich om, zag hen daar allen staan, schrikte
geweldig op, keek even schichtig in het ronde, of er soms nog meerdere kijkers
kwamen; en meteen tot bewustzijn en gevaarsbesef teruggeroepen, riep hij angstig,
kort-dringend en bijna gebiedend:
- 't Es nou genoeg, Stand! 't Es nou genoeg, Leontine! Toe, komt er nou moar uit.
Kerdúle kan doar alle menuten were zijn!
Leontientje gehoorzaamde. Schaterend van vreugde ploeterde en plonsde zij nog
een laatste maal dansend en draaiend met Standje in het van lieverlede troebelblond
ge-

1.

Kikvors.
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worden Zonneputje rond en kwam dan naar de oever toe gewaad. Standje vloog om
er haar uit te helpen, maar de twee oudere broers waren hem ditmaal voor. Beiden,
zich krampachtig aan de wilgetakken vasthoudend, reikten Leontientje een bevende
hand toe en haalden haar uit het water, even nu van dichtbij dingen ziende, die hun
ogen van bedwelming deden draaien. Maar zodra zij weer op vaste grond was
ontsnapte Leontientje hun lachend; en haar blote, roze voetjes, die nu glinsterende
pareldroppels door het bloeiend gras schenen te sprenkelen, vluchtten naar het
woonhuis toe.
Standje, afgemat en hijgend van emotie, volgde haar in zijn druipende en plakkende
kleren, als een grote, magere, slijkerige hond met ruige haren.
Belzemien en Coben waren enigszins van hun ontroering bijgekomen; Bruuntje,
Leonie en Pierken warenweer, onder de invloed van verschillende en afwisselende
gevoelens, naar hun werk; en Leontine en Standje verschenen opnieuw, als gewone
mensen in hun dagelijkse kleding in de boomgaard, toen eensklaps, in de zachte,
warme, stille lucht, wijd over de rust van de weelderige lentevelden, een ver en traag
klokkengetamp weergalmde.
Aandachtig-luisterend keken de broeders op. Was dat de doodsklok niet! Zij
stonden even roerloos in het gras, onder de bloeiende kruinen, en meteen wisten ze
't: ja, het wás de doodsklok, en wél de doodsklok voor een overledene met vermogen,
‘veur lenen mee 'n ziele’ zoals de mensen zeiden. - O, zou Tante misschien
plotseling...
Zij hadden niet de tijd hun beschouwingen daaroverr uit te spreken. Eensklaps
kwam Cordúla hij gend om de hoek van 't huis met opwaaiende mantelslippen
aangerend, en zij riep van ver, met holle stem en strakke, donkere ogen:
- Tante es dued!.. Hoast ulder;kliedt ulder op ulder best en kom seffens mee mij
mee bij den notoarus om 't testament t' hueren aflezen!
Het was een heftige, onverwachte opschudding! Wanneer was ze dood? Hoe was
ze dood? Waarom was niemand bijtijds komen waarschuwen? De ontstelde vragen
kruisten door elkaar, al het overige was ineens vergeten; meid en
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knechts lieten hun werk liggen om te komen horen; de broers, Leontientje, Cordúla,
liepen zenuwachtig, als verloren heen en weer; en hett geval werd hun in zijn
omstandigheden al niet duidelijker zij begrepen slechts helder de gewichtige
gebeurtenis, het feit op zichzelf, dat Tante plotseling gestorven was en dat zij als
erfgenamen onmiddellijk bij de dorpsnotaris opgeroepen werden om er Tantes
testament te horen voorlezen.
- Ala toe, hoast ulder, hoast ulder, we moeten d'r direct noartoe! herhaalde steeds
Cordúla, gejaagd en opgewonden. Rechts en links holden zij uit elkaar, Leontientje
naar de ‘beste kamer’, de broeders naar de zolder.
- Wa es dá hier? Wie heet er hier mee natte voeten over de vloer geluepen? riep
knorrig Cordúla, toen zij in de keuken kwam. - Kijk ne kier, hier, noar de beste
koamer toe, en doar, noar de zolder!
Doch niemand gaf een antwoord. Zij dachten al niet meer aan 't pas gebeurde; en
zelfs Cordúla drong niet aan, geheel en al door 't andere in beslag genomen. Zij stond
daar even roerloos-aarzelend in de keuken als onder diep-gespannen denken, en toen
spoedde ze zich eensklaps stil naar boven, bij de haastig zich op hun best kledende
broeders.
- 'k Ben tóch zue gejoagd en zue schouw, hijgde ze met een angstgebaar naar de
kamer onder zich, waar Leontientje was, - 'k ben tóch zue ieuwig schouw dat dat
‘dijnk’ in 't testament zal beveurdield zijn.
- O, 'k 'n peist niet, 'k 'n peist niet, Tante was al te verre gezet as Leontine gekomen
es; en uek: ze 'n hee ze nie gezien, poogden de broeders haar gerust te stellen. Maar
zij zelf voelden zich al niet geruster dan Cordúla; er was een scherpe strijd in hen
tussen hun verrukking voor het nichtje en hun vrees voor geldelijke schade; en even
angstig als Cordúla zelf waren zij naar de inhoud van het testament benieuwd.
- Dat dá moest woar zijn, 'k zoe d'r iets van krijgen, 'k zoe d'r mijn dued aan hoalen!
beefde Cordúla met wijd uitgezette ogen. - Maar eensklaps zag ze Standjes natte
kleren op een hoopje in de hoek liggen, en voor de tweede maal vroeg ze, bitsig en
dringend:
- Moar wat ten duvel hèt-e gulder hier toch uitgesteken binst

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 4

1236
da 'k wig was? Vanwoar komt toch al die nattigheid en die vuiligheid in huis?
- Wel, Hiere, 'k hè ne kier gezwommen. Es da nou toch zuk 'n doanig dijngen!
antwoordde Standje, kribbig wordend.
- Gezwommen! riep Cordúla met open mond en verwilderde ogen. Gezwommen!... mee heur... in de beke?
- Wel joa, wel joa, in 't Zonneputsen! Wa es er doar nou aan gelegen! Wa veur
kwoad es er doar aan? nijdigde Standje.
- O! die sloeze! gilde Cordúla schor van verontwaardiging. - O, die sloeze! En wa
veur 'n luelijke vuileriken moet-e gulder uek toch zijn, die doarin behoagen schept!
En hee 't wirkvolk da gezien? 't Es 'n schande! 'n schande! 'k 'n Wee niet hoe da g'
ulder op ulder hof nog tuegen durft!
Zij sidderde van woede en haar grote, lelijke, donkere ogen straalden met
vernietigende bliksemschichten in haar geelbleek, beenderig, ontsteld gezicht. - O,
gie luelijke, luelijke, vieze luelijkoars! herhaalde ze, tot stikkens toe verwoed. En
met een walgkreet rende ze de trappen af.
Zwaar-melancholisch galmde aanhoudend uit de verre kerktoren het traag en loom
gecadanseerd getamp van de doodsklok, wijd over de zacht golvende groeneen
blonde, in stille, warme zonneglans badende lentevelden...
Gelukkig had Tante niemand bevoordeeld...!
In 't duffe, schemerig kantoor van de dorpsnotaris hoorden de angstig-benauwde
en ontroerde broeders en Cordúla het testament voorlezen, dat aan iedere staak zijn
recht liet wedervaren en enkel voor begrafenis, voor een aantal missenten aarlijkse
diensten, alsmede voor een donatie ten gunste van de meid en van het klooster van
de non die Tante verpleegd had, een bepaalde, door de erfgenamen nogal hoog
gevonden som afzonderde. Al het overige mocht in vijf verdeeld en, na afrekening
der onkosten, zou er voor ieder nog wel tussen de twaalf en dertienduizend frank
overblijven.
Cordúla voelde zich gestild, verzoend, gerustgesteld, te meer daar nu vanzelf aan
het verblijf van Leontine wel een eind zou komen. Er was reeds naar haar vader
getelegrafeerd om de begrafenis bij te wonen en Leontientjes erfdeel in ontvangst te
nemen. Ook Belzemien en Coben schenen eensklaps gekal-
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meerd, door de ene emotie van de andere bevrijd; en alleen Standje verkeerde nog
aldoor in een gejaagde, opgewonden toestand. Het leek wel of er plotseling een
ommekeer had plaatsgehad in het gemoed van Standje. Hij lachte noch schertste
meer, hij liep ernstig en bekommerd en toch doelloos met gebogen hoofd en
saamgefronste wenkbrauwen heen en weer, als in diepe, ingewikkelde gepeinzen.
Eindelijk scheen hij een moedig, vast besluit te nemen; en 's avonds, vóór de
begrafenis en de komst van Leontientjes vader, verzocht hij 't meisje om een
wandelingetje in de maan over de stille boomgaard, en vroeg het haar ineens,
ontembaar, met angstig-draaiende ogen en van knellende ontroering hikkende stem:
- Leontientsje... Leontientsje... 'k vind ou zue schuene... 'k ben zot van ou... wilde
mee mij treiwen?
Leontientje, denkend dat hij, zoals altijd, schertsen wilde, barstte in een klinkende
schaterlach uit.
- O, nonkel! nonkel! nonkel! giechelde zij. - Maar zij zag in 't bleke manelicht de
verwilderde glans van zijn ogen en hoorde zijn hikkend, sissend, ademhalen; en plots
werd zij ernstig en bijna bang.
- Moar nonkel toch! nonkel toch! hernam zij zachter.
- 'k Ben zot van ou! 'k zoe mijn leven veur ou loaten! Als ge wilt 't wordt hier
loater amoal 't ouë! herhaalde hij smorend, opgewonden. - Zeg, Leontientsje, wilde?
wilde? En hartstochtelijk greep hij haar hand.
Huiverend wrong ze die langzaam los, trad een paar schreden achteruit:
- Ha moar, nonkel toch, wa peisde! 'k 'n ben moar 'n kind, en gij...
- Joa joa, 'k weet 't wel, en ik ben oud! viel hij haar driftig in de rede... - Moar 't
es gelijk, 'k zie ou geirne, sedert dien achternoen in 't Zonneputsen ben ik zot van ou
geworden! O, Leontientsjen, as 't ou b'lieft, as 't ou b'lieft moak mij gelukkig! Mijn
leven es hier zue droevig! 'k 'n Hè nog noeit gien uur oprecht plezier g'had in mijn
leven!
Hij snikte 't uit, zwak en flauw als een klein kind. Al het jarenlang verkropte wee
van zijn kleurloos oud-vrijgezellenleven stormde als een zee van woestheid in hem
op, hij
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vergat de afstanden de jaren, zijn onverbruikte jeugdkrachten eisten bevrediging, hij
klaagde en kreunde en zuchtte en smeekte, in een ontembare, tragisch-machteloze,
folterende aandrang van eindelijk willen-genieten en gelukkig-zijn. Hij vatte weer
haar hand en knelde die onstuimig in de zijne, haar smoorlijk naar zich toe halend;
en plotseling omsloeg hij met zijn arm haar middel, prangde haar woest tegen zich
aan, poogde op haar frisse mond een gulzig-sidderende zoen te drukken.
- Ge 'n meug nie, nonkel! Ge 'n meug niet! Ge 'n meug niet! Als ge mij nie los 'n
loat, goa 'k roepen! griezelde zij, met geweld het hoofd afwendend en zich krachtig
uit zijn knelling ontworstelend.
Eensklaps bedaarde hij, tot de koele, nuchtere werkelijkheid teruggeroepen. Als
lam zakten zijn armen neer en een huivering doorschudde heel zijn lichaam.
- Pardon, Leontientsje, zuchtte hij met gebroken stem. - Pardon, g'hèt gelijk, 'k 'n
ben nie wijs geweest. Wilde mij pardonneren en vergeten? 'k Zal veurtaan mijn
verstand gebruiken en ou nie mier lastig vallen; 'k beloof het ou. En met stil-triestige
ogen keek hij haar in de zachte maneschijn weer aan.
Zij glimlachte en stak hem, zonder wrok, de hand ter verzoening toe.
Sprakeloos, hij nog gans ontroerd en bevend, kwamen zij in huis terug...
't Was uit. Tante lag diep in de aarde begraven, het geld was verdeeld en de ‘tieprie’,
die, ruim een week tevoren, Leontientje aan het kleine station had afgehaald, stond,
met Bruuntje naast het paard, vóór de drempel van het woonhuis klaar om haar, met
haar vader nu, weer weg te brengen.
Het koffertje werd opgeladen, Leontientjes vader, - een voor zijn leeftijd er
bijzonder jong en flink uitziende man met frisse kleur en blonde haren - nam van de
ooms en van Cordúla afscheid.
- Allons, merci encore, et au revoir, au revoir; et promettez-moi tous de venir un
beau jour à Paris, n'est-ce pas:? zei hij, om de beurt Coben, Cordúla en Belzemien
omhelzend.
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- Owie, owie, peud-êder, glimlachte Belzemien met fijn knippende oogjes.
Ma tante, mon oncle Belzemien, mon oncle Coben, merci bien, mille fois merci,
et à plus tard, n'est-ce pas, à Paris? herhaalde ook Leontientje, beurtelings Cordúla
en haar ooms een laatste maal omhelzend.
- Owie, owie, owie, stotterden de broers, haast niet in staat het frisse meisje bij
dat laatste afscheid los te laten.
Zij raakten eindelijk in de ‘tieprie’, waar reeds Standje met de teugels in de hand
te wachten zat, en onder nog maar steeds herhaalde groeten en vaarwel-gewuif, reden
zij weg.
Wat was het dood en stil in Standjes hart, zo dood en stil nu als op 't vlak eentonig
land, dat na de laatste helder-schitterende zonnedagen, eensklaps grijs en dof en
stroef geworden was, onder een zwaarbewolkte, grijze hemel! Er scheen geen kleur
noch vreugd meer in de atmosfeer en 't was zelfs kil geworden, alsof de nog maar
pas vervlogen, gure winter, weer in aantocht was. Standje, op 't smal bankje tussen
Leontientje en haar vader in elkaar gedrongen, zat te bibberen...
Daar kwamen zij aan 't kleine station, en Standje kreeg het dadelijk weer druk met
Bello, die voor 't gedruis van de treinen en 't getoeter van de seinhorens schichtigde.
- Hou hou, Bello! hou hou, Belleken! ging het telkens opnieuw, bij ieder ongewoon
geluid dat 't beest deed trippelen. En 't laatste afscheid, terwijl de trein reeds snuiven
aanraasde, gebeurde midden in een ergerend geharrewar: Standje, de ene hand aan
de teugel, kon nauwelijks met de andere Loontientje omstrengelen, en zijn adieukus,
waarvoor zij zelf nu, als 't ware in een plotse opwelling van goedig medelijden, haar
frisse lippen ter ontfermende ontvangst naar de zijne uitstak, ging scheef, onder een
sarrend en belachelijk ‘hou, hou, Bello, hou hou!’ half op haar mond, half op haar
zachte wang verloren.
't Was uit... en droevig uit... zoals een schone uitgebloeide lente! - De trein reed
ruisend met haar weg - hou hou, Belleken, hou hou! - en door de
onbedwingbaar-opwellende tranen die plotseling zijn blik verduisterden, zag Standje
haar een allerlaatste maal, in haar verrukkelijke jeugd en frisse
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schoonheid, glimlachend door het neergelaten raampje met haar zakdoek naar hem
toewuiven, wuiven... wuiven... wuiven... tot het witwapperend doekje een klein,
wervelend stipje werd,... het laatste trilgewiek van een blank vogeltge,.... een
wegflonkerend sterretje,... dat eensklaps, om een bocht van de spoorbaan, voor altijd
aan de bekoring van zijn oog verdween...
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Obsessies
I
Het bezoek van engel Gabriel op aarde
Verleden week, terwijl ik niet slapen kon, dacht ik eensklaps aan Soarelke Meule...
Ik zag hem vóór mij, zoals ik hem in leven gekend heb: kort, zwaar,
scheefgeschouderd, met ingedrongen hals en kromme benen; met hoekige,
vooruitstekende kinnebak en brutale, grote ogen, waarvan het ene rond en strak je
aankeek, terwijl het ander, scheel en bloed-doorstriemd, sterk naar buiten afdwaalde.
Het werd al spoedig een obsessie van mijn geest en de herinneringen kwamen
toegestroomd.
Stille avondwandelingen in de maneschijn, langs eenzame kronkelwegen tussen
hoge korenvelden; wazig-doorschijnende nachten vol tintelende sterren, gezang van
nachtegalen in de donkere bomen, bleke huisjes met gesloten blinden, als in
geheimzinnige bespiegeling verzonken; en ginds, bij de oude, grijze molen, die, met
het geraamte van zijn vier gekruiste, naakte wieken op de berg te dromen stond, het
vaste en gezellig groepje, dat er elke avond bij mooi weer tegen de grauwe gevel van
het molenhuis gehurkt, naar de verhalen van Soarelke Meule te luisteren zat.
Wat wist hij veel en wat kon hij eigenaardig en grappig vertellen! - Kort en gehort
kwamen met barre blikken van zijn woeste ogen, alsof hij aldoor voor alles
verontwaardigd was, de dikwijls krasse woorden uit zijn barse mond gestoten. Doch
het was slechts een schijn-kwaadaardigheid, en de brutaalste en heftigste beweringen
hadden steeds bij hem een ondertoon van leukheid die tot lachen wekte en waarover
hij ook trouwens gaarne meelachte. - Hij was een ruwe filosoof en voelde
helder-sarcastisch het ware en juiste van de dingen. Zijn scherpe geest was vrij van
alle vooroordelen. Onbewust-natuurlijk, zonder moeite drong hij dadelijk tot de
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grond van de dingen door.
Vooral de jongelingen uit de buurt schaarden zich gaarne om hem heen en konden
uren lang naar hem zitten luisteren. - Zij zaten daar, onder de oude molen, een donker
troepje van een acht- of tiental, vaag-nevelig gehuld in de damp van hun pijpen,
waarvan de brandstipjes soms rodend gloeiden in de duisternis; en zij maakten
Soarelke aan de gang, en praatten met hem mee en lachten, om hem goed leuk en
ondeugend te stemmen.
- Toe, Soarelke, vertel ons nog na kier 't bezoek van ijngel Gabriël op oarde! Woar
was da uek dat hij hem op de weireld liet vallen? Was da niet te Poeke, in 't
Luizegevecht?
Zij deden of ze 't zich niet goed meer herinnerden, om het hem nog eens te horen
vertellen en Soarelke liet zich vangen en weerlegde, met zijn ruwe, korte, barse stem:
- In 't Muizenhol was 't, hè 'k ulder gezeid, dwoashuefden die-ge zijt; in 't
Muizenhol, tusschen Vijnck en Oarsele!
- En hoe kwam da, Soarelke! Hoe en wannier es da gebeurd? - Da was ons Hiere
die hem uit den Hemel zond, om e-kier te kijken hoe dat 't hier op de weireld gijnk,
orakelde Soarelke.
- Joa moar, hoe? Ala, toe, Soarelke, vertelt-e-kier?
En Soarelke, moegeplaagd, klopte zijnpijpje uit, kuchte eens, bromde wat en
vertelde eindelijk, met zijn kort-hakkende, bruuske stem:
- Ons Hiere zat op zijnen truen in den Hemel mee den ijngel Gabriël aan zijn
voeten. Den ijngel zat op den ondersten trap te sloapen, mee zijn vleren toe.
- Gabriël, zegt ons Hier azue al mee ne kier tegen hem, 't dijnke mij dat-e gij hier
nie veel uit 'n voert, e- woar, jongen? Den ijngel wor wakker en schudt zijn vleren:
- Wa es er ten ouën dienst, ons Hiere? vroagt hij.
- Weet-e wat dat-e gij doet, jongen, zegt ons Hiere: - Trek ne kier ou beste geiwene
vleren aan en loat ou op de weireld zijnken om te zien wat dat er ginter gebeurt. 'k
En hè doar in doanig lank nie mier van g'huerd en 't 'n zoe mij nie verwonderen da
ze mij doar 'n beetse begonnen te vergeten. Ge moet er mee 't volk wa klappen en
informeren of er nog almets van mij gesproken wordt.
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Goed. - Zue gezeid, zue gedoan. Den ijngel Gabriël trekt zijn beste geiwene vieren
aan, ons Hiere zendt hem 'n wolke, hij schiet er hem op en hij kom neer op d'eirde,
tusschen Vijnck en Oarsele, aan 't Muizenhol!
- Aan 't Muizenhol! Es 't woarachtig aan 't Muizenhol dat hij nere gevallen es,
Soarelke? giechelen de jonge kerels.
- Aan 't Muizenhol! Zue woar of da 'k hier zitte, en op 'n wolke! Moar zwijg ne
kier en loat mij vuert vertellen.
- Goed. Hij loat hem dus nere zijnken aan 't Muizenhol en valt er te midden in de
kirmesse. 't Was doar 'n leute, en 'n lachen en zijngen, en 'n eten en drijnken, en 'n
dansen en sprijngen mee 't jonk vreiwevolk! en den ijngel Gabriël, die da nog noeit
van zijn leven nie gezien 'n ha en hem huele doagen aan de voeten van ons Hiere zat
t'embeteren, begint uek van plezier te lachen en te sprijngen, en hij danst mij doar
verdeke in de ronde mee, mee zijn geiwene vieren aan!
- Mee zijn geiwene vleren aan! Es 't oprech woar, Soarelke? - Mee zijn geiwene
vieren aan! En te midden van 't jonk vreiwevolk...! Moar,... 't begost oavend te
worden, en ons Hiere, die kwoad wierd omda zijnen ijngel te lang wigbleef, zond
hem ne weerlucht uit den Hemel, dat hij seffens were moest noar boven komen. En Gabriël wig, zille! de lucht in! - Sente-Pieter stond al uit te kijken, mee zijn
sleuters in d'hand, geried om den Hemel te sluiten. - 'k Peize da ge zil wel gekomen
zijn keirel; woar hè-je gij zue lank gezeten? vroag Sente-Pieter hem in 't
binnenvliegen. Moar den ijngel 'n hoa zelfs gienen tijd om 't antwoorden: hij schiet
hem rechte noar den truen van onzen lieven Hiere, die nog altijd van colère zat te
weerluchten, en hij loat hem veur de trappen op zijn kniens vallen en zegt:
- Pardon, lieven Hiere. 'k 'n Wiste niet dat 't al zue loate was!
- 'k Gelueve da g'ou ginter geamezeerd hèt! zegt onze lieven Hiere, die eindelijk
uitschiedt van weerluchten, als hij zijnen ijngel ziet.
- Joa ik, lieven Hiere, 'k hè mij doar oprecht goe geamezeerd: 'k zoe liegen as ik
anders sprak, zegt den ijngel Gabriël.
- En woarmee? Wa was er doar nou zue amezant? vroagt
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onze lieven Hiere, die d'r nog altijd 'n beetse vies-gezind uitzag.
- Ooo! doar 'n hè-je gij gien gedacht van, lieven Hiere! zegt den ijngel Gabriël. 'k Hè mij loaten nere valle tusschen Vijnck en Oarsele, aan 't Muizenhol, en 't 'n hee
mij niet gespeten, zille! 't Was doar kirmesse, en plezier en dansen, en eten en
drijnken, en sprijngen en leute moaken mee 't jonk vreiwevolk, enfin, de gelukkigste
meinschen die ge peizen keunt.
- En vroegen ze noar mij niet? Wierd er van mij doar nie geklapt? vroeg onze
lieven Hiere.
- Giene meins die van ou gesproken hee, lieven Hiere, zei ijngel Gabriël. - 't 'n
Wierd het doar van nie anders geklapt of van de leute. Ala ge 'n keun nie gelueven
hoe koptent en hoe gelukkig dat die meinschen ginter zijn!
Onze lieven Hier 'n zei gien woord mier. 't Dacht den ijngel Gabriël dat hij stijf
kwoad zat. Hij begost nog ne kier of twieë te weerluchten en te donderen. Toens
deed hij den ijngel-Gabriël tieken dat hij moest zijn ander vieren aandoen, goan eten
en goan sloapen...
- Goed! - 'n Week of viere doarnoar zat den ijngel Gabriël were mee zijn vleren
toe aan de voeten van onze lieven Hiere zijnen truen te sloapen. Ons Hiere moakt
hem wakker.
- Jongen, zegt hij, - doe ou geiwene vieren aan, schiet ou nog ne kier op d'eirde
en kom mij zeggen wat dat er ginter nóú gebeurt. En deze kier 'n moet ou nie hoasten,
zille. Informeer moar goed en blijf zue lange wig of dat 't nuedig es.
Den ijngel trekt zijn beste vleren aan, onze lieven Hiere zendt hem 'n wolke en hij
komt er mee op d'eirde, aan 't Muizenhol!
- Nóg ne kier aan 't Muizenhol, Soarelke?
- Nóg ne kier aan 't Muizenhol, op 'n wolke!
- Goed. - Den ijngel kijkt rond, moar hij 'n zie niemand. Hij goat in d'hirbirge woar
dat hij de kier te veuren mee 't jonk vreiwevolk gesprongen en gedanst ha; moar,...
in ploatse van-meziek en dans, 'n huert hij nie anders of schriemen en kloagen. Hij
goa wig, komt in 'n ander hirbirge, goa noar 'n boerenhof, in wirkmanshuizekes,
moar,... woar dat hij uek komt, overal, in ploatse van lachen, en dansen, en drijnken,
es
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't zuchten en kloagen en schriemen! De meinschen komen van alle kanten noar hem
toegeluepen en ze smieken en vallen op ulder kniens veur hem, en dat hij toch dit
bij ons Hiere zoe doen, en dat hij toch dát aan ons Hiere zoe vroagen; enfin, doar 'n
was gien beetse plezier mier op de weireld; en d'ieste wolke die veurbij drijft schiet
er hij hem boven op en komt er were mee in den Hemel.
- Kijk, kijk, kijk! ge zijt doar zue geiwe were! Hèt ou van deze kier nie g'amezeerd,
dan? vroagt Sente-Pieter, die al grittende mee zijn slenters aan de puerte stoat.
- Nien ik, zille, zegt den ijngel; en mee zijn vleren toe trekt hij al druipsteirtende
noar den truen van onzen lieven Hiere.
- Ha, jongene, g'hèt opgepast van deze kier, zegt onzen lieven Hiere. - Hewèl, hoe
ès 't ginter nou? Wordt er nog altijd van mij nie geklapt?
- Joa 't zille, lieven Hiere, 't wor zéker van ou geklapt! Ze 'n klappen van nie anders
mier, zegt al zuchtende den ijngel Gabriël. - 't Es stanvastig: ‘Och Hier! alhier’ en
‘och Hier! aldoar!’ En zuchten en schriemen en kloagen! en nievers gien beetse leute
mier! 't Regent huele godsche doagen op de weireld, 't es er koud en donker; de
boeren hên de koeploag in ulder stallen, ulderen oest es verhoageld en ulder eirdappels
zijn aan 't vurten! Z' omsteken kissen veur ou en ze doen beevoarten en ze zitten van
den uchtijnk tot den oavend in uldere kirkeboek te lezen! Enfin 't es droevig om
t'hueren en te zien! 'k Ben d'r van wiggeluepen!...
Onze lieven Hiere zat 'n momentsje te peizen, mee zijn sluinkerhand aan zijn
veurhuefd en zijn rechterhand aan zijne langen grijzen board.
- 't Es goed, zei hij eindelijk. - 'k Gelueve da ze genoeg gestraft zijn en da ze mij
nou zue lichte nie mier 'n zille vergeten. - Weet-e wat dat-e gij doet, jongen: goa zeg
gij aan den heiligen Antonius dat hij de wolken wigjoagt en dat hij were de zonne
doe blijnken.
Gedempt gelach steeg op uit 't donker, neergehurkt groepje langs de gevel van het
molenhuis, en even glommen schel de gloeistipjes van de pijpen, alsof zij ook wel
in de leuke vrolijkheid meedeelden. - Omheen was 't wonderzacht en stil en
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in de somberblauwe hemelkoepel flonkerden al de schone, gouden sterren. Het was
een nacht vol stemming en vol wijding. Geluidloos fladderden de grauwe vleermuizen
heen en weer en onbeweeglijk stond daar de verweerde houten molen in vage
zilverschemering op zijn berg te dromen. Eentonig en aanhoudend kriepte ergens in
het gras een krekel. Op een verre hoeve blafte hol een waakhond en uit de onzichtbare
kerktoren galmden melancholisch-langzaam tien heldere slagen. Onmiddellijk daarop
luidde de nachtrust in en de kerktorens van de omliggende dorpen antwoordden, van
ver en van nabij, elk met hun eigen klank en ritme, die waren als de diepe stemmen
van hun innigst zieleleven. Toen droomde weer de heilige stilte onder het twinkelend
geflonker van de miljoenen sterren, en iemand uit het donker groepje taalde:
- Toe, Soarelke, nóg 'n vertellingsken. 't Es tóch te schuen weer om noar bedde te
goan.
En Soarelke, na eventjes gekucht en wat gebromd te hebben, klopte de as uit zijn
pijpje, en begon met een ander verhaal...
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II
Het hondje
De sluitbomen worden dwars over de weg bij 't kleine station gesloten. Een trein
komt aan. Ik stap van mijn rijwiel en blijf even wachten.
Het stationsgebouwtje is van rode steen met witte randjes. Het is lang en vrij laag,
plat neergehurkt als 't ware naast het dubbele railspoor. Aan beide uiteinden, dichtbij
het bruin omheiningshek, schitteren twee miniatuur-bloementuintjes. Links van de
steenweg, bij de sluitboom, staat een herbergje. Rechts van de steenweg, bij de
sluitboom, staat een tweede herbergje. En, aan de overzijde van de spoorlijn, die de
weg doorkruist, staan, rechts en links, dichtbij de sluitboom, nóg twee herbergjes.
't Is alles. Geen andere gebouwen in die eenzaamheid. Alom de stille, groene of
bruine herfstvelden; en, in 't verschiet, de rood- en goud-getinte hoge bomenkruinen,
waaruit de fijne, grijze naald van het dorpstorentje opschiet.
Daar komt de trein. - Slechts enkele reizigers staan wachtend op 't perron, en de
chef, met zijn rood petje op, komt buiten. Ook op de drempel van een der herbergjes
dicht bij de sluitbomen komt een vrouw even kijken, vergezeld van een klein zwart
hondje, dat op drie poten loopt. Eerst denk ik dat het zijn vierde pootje ingetrokken
houdt, zoals hondjes wel doen; doch neen, het heeft er slechts drie. Het vierde is niets
dan een korte, zwarte stomp.
Dit schijnt het beestje trouwens niet erg in zijn bewegingen te belemmeren. Het
dartelt vlug en wakker rond, hoewel hinkend, en zoekt en snuffelt, en tilt ook af en
toe het stompje op, bij heg of boom.
Knarsend op zijn remmen heeft de trein vóór het stationsgebouw stilgehouden.
Reizigers stijgen in, anderen stappen uit, een fluitje gilt en het gevaarte rijdt verder,
terwijl de sluitbomen weer worden opgehaald.
Langzaam schrijd ik over de rails, kijk de wegstomende trein nog even na, stijg
op mijn rijwiel en begin te trappen. - Maar,... het lijkt wel of ik niet vooruit kan!
Mijn voeten

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 4

1248
bewegen heel langzaam en mijn geest, strak in zichzelf gekeerd, is halsstarrig met
iets bezig,... ja, met dat hondje, dat klein, zwart hondje daar, scheef-huppelend op
drie pootjes, bij 't klein herbergje.
Hoe zou het aan dat ongeluk gekomen zijn?... Afgeslagen? Afgereden? Onder de
trein, misschien? O!... daar begint alweer de obsessie! - Nóg langzamer bewegen de
trappers; ik houd stil; ik stap af. Wat is dat weer kinderachtig-onnozel en flauw, die
obsessie! Wat kan het mij toch schelen hoe of dat hondje zijn vierde poot verloren
heeft? En hoe en waarom zal ik daar ook naar informeren? En wat zal die vrouw van
't herbergje van mij wel denken, als ik daarvoor terugkom?
- Maar,... er is niets aan te doen, anders ben ik er weer de hele dag mee bezig. Ik
keer mij om, en, half boos en half beschaamd over mijzelf, rijd ik terug, recht naar
het herbergje. De glazen portaaldeur staat er nog open, maar,... geen mens in het
schemerig, ongezellig gelagkamertje...
- Es 'r iemand? roep ik, meteen op de schenktafel kloppend. Door een tochtende,
half openstaande achterdeur, komt, op zijn drie pootjes naar mij toegehinkt... het
hondje.
- Ha, Moortje, zeg ik. En ik wenk het bij mij en klop het strelend over zijn
glad-glanzend rugje, en bevoel even zijn stompepootje.
Het hondje schijnt dat niets naar te vinden. Het strijkt de spitse oortjes in zijn hals,
en wringt en kronkelt zich, en strekt het stom je naar mid uit, terwijl het mij snugger
aankijkt, met zijn heldere, wakkere, bruine oogjes.
Daar komt de vrouw.
- 'n Pijntsje bier, bezinne.
Het glas wordt mij gebracht.
- Schuen weer, e-woar, meniere?
- Joa 't doanig schuen were.
Ik proef even van 't bier, dat akelig zuur smaakt, en weet niets meer te zeggen.
Mijn blik verlaat geen seconde het hondje. - Da es 'n keirelken, e-woar, meniere?
zegt de vrouw, mijn aandacht merkend. - Spijtig dat 't zijn puetsen afgereen es! Ha!
daar is de aanleiding!
- Hoe es da gekomen? haast ik mij te vragen.
- Onder 't konveui gezeten, meniere. Da es nou al onzen
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derden die kapot gereen wordt. De tomie ieste woaren in moes. Den dezen es gelukkig
nog mee drij pueten noar huis gekomen. Moar ge'n keun nie gelueven, meniere, wat
dat er hier al deur die trefins kapot gereen wordt! Kiekens, honden, katten, en onlangs
nog da schrikkelijk ongeluk mee die twie wirkmeinschen! G' hèt doar toch van
g'huerd, e-woar, meniere? En de vrouw, die razend praatziek blijkt te zijn, vertelt
mij een akelige en ingewikkelde geschiedenis van twee arbeiders, die, op een vroege
mistochtend, door de trein aan stukken werden geslingerd.
't Is vreemd: het raakt me niet. Ik luister nauwelijks en de afschuwelijkheid van
de gebeurtenis dringt niet tot mij door. Ik denk alleen aan het verminkte hondje en
aan 't gevaar dat al die kleine hondjes bij die grote treinen lopen. - Nu weet ik het,
en wat de praterige vrouw mij verder ook vertelt, boezemt mij geen belangstelling
meer in.
Ik neem mijn rijwiel en vlieg heen. - Maar nu, (en dat is mijn voortdurende,
onnozele obsessie en als 't ware mijn straf) nu kan ik nergens meer een eenzaam
stationsgebouwtje zien, met bloempjes aan de zijkant en een weg die kruist over de
rails, of daar komt onvermijdelijk in mijn geest een klein, zwart hondje op drie pootjes
bijgehinkt; een hondje dat mij eigenwijs en snugger aankijkt, en, met zijn stompje
wringend, even snuffelend bijeen boomstam of een heg gaat staan en dan weer in
het schemerig herbergje verdwijnt, waar de fatale kracht van de verbeelding mij
telkens weer dwingt het bij de praterige vrouw te volgen.
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III
Het slecht vijffrankstuk
Theofielke Schandevel en Deeske Wildeborst waren twee oude, onafscheidbare
vrienden. Theofielke diende als knecht bij een molenaar en Deeske als knecht bij
een boer. Zij waren ongeveer van gelijke leeftijd - een jaar of veertig - maar zeer
verschillend van uiterlijk.
Theofielke was lang en mager, met uitgeholde borstkas, met hoge, beenderige
schouders, schrale, stokkerige benen en slungelige, doorzakkende knieën. Deeske
was kort, gezet, fiksrecht, met een naar voren puntend buikje en een dik, rond
speknekje. Alle twee droegen een volle, bruine baard: die van Theofielke was hard
en rasperig, die van Deeske zacht en kroezend. Theofielke zag ietwat bleek van
gelaatskleur. Deeske fris-rozekleurig.
Beiden moesten zij de ganse week hard werken: Theofielke wit-bestoven van het
meel als een grote, bleke meikever; Deeske grauw en vuil, met gore kleren, als een
echte aardewroeter.
Van op zijn molen, tussen de snorrende raderen, ontwaarde Theofielke in 't
verschiet, half verborgen in het lover van de boomgaard, de spitse, grijze strodaken
van de boerderij waar Deeske werkte. Van op zijn akkerland, waar hij ploeg en
paarden mende, zag Deeske in de verte het drukke wentelen van de molenwieken,
die hem soms grappig voorkwamen als Theofielkes eigen lange, slungelige armen,
waarmee hij zijn zondagsvriend naar zich scheen toe te wenken.
Zo voelden zij elkaar slechts van heel ver, gedurende de ganse, lange, zware
arbeidsweek. Maar 's zondags, dadelijk na de vroegmis, troffen zij elkander, onder
't drinken van het eerste borreltje, in 't herbergje vlak naast de kerk, Den Dubbelen
Arend aan; en van dat ogenblik verlieten zij elkaar niet meer, de hele dag.
Alle twee zaten zij sinds jaren dik in schulden. Er was bijna geen herberg in het
dorp waar zij niet debet stonden en waar zij, zonder contant geld, nog drank konden
bekomen. Ook bij hun respectieve bazen waren zij maanden ver in voorschot
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en kregen zij slechts iedere week één frank, waarmee zij de zondag moesten zien
door te brengen.
Eén frank! Slechts tien ‘dreupelkes’ jenever of tien ‘pijntsjes’ bier, en toch altijd
zulke grote dorst! Soms was 't al vóór de middag op, en dan zaten ze daar zo
ongelukkig bij het laatste lege glaasje, wel eens uren lang geduldig wachtend op de
mogelijke komst van een of andere goede ziel, die misschien nog eens trakteren zou.
Gelukte dat niet, dan bleven ze tóch maar zitten, omdat ze anders niet wisten wat uit
te voeren en dat de dag, buiten de herberg om, toch zo vervelend en ellendig was.
Eens, op een vroege zondagochtend, kwam Theofielkes baas met een vriendelijk
gestemd gezicht naar hem toe. Er was hard ewerkt, de ganse week, en de baas, over
Theofielke tevreden, wilde hem nu eens een extra-beloning geven. Tussen zijn vingers
hield hij een vijffrankstuk, dat hij even aan Theofielke liet zien; en hij zei:
- Kijk, Theofiel, omda ge van dees weke goe gewirkt hèt, en niettegenstoande da
ge mij nog vele schuldig zijt, goa 'k ou ne cadeau doen. Hier es 'n vijffrankstuk da
'k al weken lank in mijn bezit hè zonder da 'k het kwijt kan geroaken. 't Es goed en
zuiver zelver, moar 't es van 'n vrend land, woarvan dat de stikken hier nie geldig 'n
zijn. Niemand 'n wil het aanveirden. Ge meug het hên. Doet er mee wat da ge wilt
en neemt er veuren da ge krijgen keunt.
En hij gaf het stuk aan Theofielke.
Theofielke, in gedachten verzonken, stond het stuk langdurig te bekijken...
Het was een mooi, blinkend stuk, net zo mooi en zelfs mooier als veel andere; en
Theofielke schudde 't hoofd en vroeg zich af waarom nu juist dát stuk niet deugen
zou, terwijl toch al die andere, die immers ook maar zilver waren, wél deugden. Hij
woog het in zijn hand en keerde 't om; hij zag aan de ene zij, het afbeeldsel van een
gehelmde vrouw die hem bijzonder schoon leek, en aan de ommezij een hoorn,
waaruit ook nog een hele overvloed van soortgelijke schone stukken scheen te
stromen. Het leek hem grievend-onrechtvaardig dat dat alles
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niets-betekenend en waardeloos zou wezen; en plotseling ontstond in hem een plan,
dat hem van innige pret deed glimlachen, terwijl hij haastig 't glinsterende, grote stuk
in een binnenzak verborg.
Anderhalf uur later, na afloop van de eerste mis, zat hij, met Deeske Wildeborst,
in Den Dubbelen Arend, onder 't gebruikelijk genieten van het eerste borreltje,
geheimzinnigen gewichtig te beraadslagen.
Deeske was het ogenblikkelijk met hem eens: dat mooie stuk moest en zou hun
een lange, volle dag van pret en uitspanning bezorgen. Doch zij mochten er niet mee
beginnen op het dorp, waar zij te zeer berucht waren. Zij moesten 't gaan beproeven
in een van de omliggende gemeenten, waar men hen nog zo goed niet kende.
Met leuke pret-ogen dronken zij hun borrels leeg, bestelden er twee verse; en, met
het overige van de zondagse frank, die nu wel aan één stuk op mocht, kochten zij
sigaren. Een sigaar, in plaats van een pijp, dat stond goed en wekte vertrouwen,
meende Deeske.
Toen trokken zij erop los.
Het was een frisse, droge, heldere, windige herfstmorgen. Zij stapten ijverig door,
Deeske fiksrecht, met hooggekleurde, bolle wangetjes en vlugge, kleine pasjes, in
een gelijkmatige, kort-gecadanseerde slingering van zijn twee korte armpjes, alsof
hij zonder enige inspanning over een volkomen effen pad voortschoof; Theofielke
daarentegen slof en slungelig, met scheef-rekkende schouders en sleep-struikelende,
ongelijke schreden, alsof hij telkens weer door waden en door plassen heen moest
stappen. De gele bladeren stoven dwarrelend uit de bomenkruinen, en de landouwen
lagen kaal en kil, met hier en daar slechts, tussen de bruine, omgeploegde akkers, de
fel-groene, malse tintelvlekken van het jonge rapenloof. Droef krasten benden
omzwervende kraaien; en, langs de eenzame steenweg die zij thans volgden,
ontmoetten de twee vrienden enkel nu en dan een op zijn zondags-best geklede boer,
die pijprokend naar zijn hofstede terugging, of een boerin met bonte
bloem-en-linten-muts en klapperende; zwarte mantel, die, worstelend tegen de felle
wind, zich
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haastte om nog de tweede-mis te halen. Reeds, in 't verschiet, vertoonde 't dorpje,
waar zij heen gingen, zijn spits kerktorentje boven de toppen van de verre bomen;
en daar zij, bij een kruisweg, vlak langs een herbergje voorbij moesten, werd de
verzoeking hun te sterk, en, na een korte, even aarzelende beraadslaging, trokken zij
er binnen.
Zij waren daar in zover op gunstig terrein, dat zij er wel geen drank zouden
gekregen hebben zonder eerst hun centen te vertonen, maar althans niet vrezen
moesten er wegens achterstallige schuld te worden uitgescholden. Er was trouwens
geen enkele klant in het kleine gelagkamertje; alleen de herbergierster, die achter
haar schenktafel glazen stond om te spoelen.
- Twie dreupels, vreiwken, bestelde Theofielke, met een gewichtig air aan een
tafeltje naast Deeske plaatsnemend.
De vrouw, een half-afgedroogd bierglas roerloos in de hand, keek hem even vaag
wantrouwend aan.
- Twie dreupels, herhaalde zij langzaam, met matte twijfelstem, als om zich de
tijd tot nadenken te gunnen... Maar Theofielke haalde met een los gebaar het
vijffrankstuk uit zijn binnenzak te voorschijn en liet het royaal over het tafeltje
klinken: en dadelijk spoedde de vrouw zich met haar jeneverfles naar de kelder.
Deeske stak een verse sigaar op en trok een olijk oogje naar Theofielke, die in die
tussentijd het stuk algauw weer weggemoffeld had.
- Santus! zei de vrouw uit de kelder bovenkomend en hun de glaasjes op een
presenteerblad toereikend. En eensklaps gul en vriendelijk gestemd, begon zij een
praatje over 't weer. De beide vrienden antwoordden niet veel. Zij genoten van hun
sigaartje en hun borreltje; en, toen het uit was, bestelden zij er nog een. Deeskes bolle
wangetjes begonnen te glimmen, zijn ogen glinsterden heel leuk en innig, vol korte,
kleine vlammetjes, alsof er, diep in hem, iets heel bijzonder prettigs omging; en ook
Theofielkes doorgaans bleke, grauwachtige gelaatskleur, verlevendigde zich met een
frisse, roze, warme tint. Die borreltjes smaakten dan ook zo heerlijk lekker, in de
kouwe vroegte, dat zij, na het tweede, elkaar eens even ondervragend aankeken, en
er waarachtig nóg eentje bestelden. Toen nam Theofielke met een kalm, ernstig
gebaar, het stuk
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weer uit zijn zak, en legde 't op de tafel.
- As 't ou blieft, vreiwken. Keunde mij were geven?
De vrouw kwam dadelijk naar hem toe, de rechterhand onder haar schort, alvast
kleingeld puttend. Zij haalde er 'n heel greepje te voorschijn en met haar linkerhand
nam zij 't vijffrankstuk op, en bekeek het even. Deeske en Theofielke staarden
onverschillig door het raampje naar buiten, de kronkelige landweg in.
- Ha joa moar, verdeke! da stik 'n deug niet! hoorden zij de vrouw met ontstelde
stem eensklaps zegen.
- Watte! riep Theofielke, zich verbaasd omkerend.
- Ha ba nien 't verdeke! herhaalde de vrouw met nadruk. - Kijk ne kier hier! En
zij ging naar een groot plakkaat, dat aan de muur hing, en waar al de vijffrankstukken,
- de gangbare en de niet gangbare - zoals bijna in iedere landelijke herberg, op
afgebeeld stonden.
Deeske en Theofielke richtten zich op en kwamen naast haar staan.
- Joa moar, kijk ne kier goed, dat 'n es toch nie meugelijk! verzekerde Theofielke.
- Joa, toetoet, kijk, hier zie, hier zie! riep driftig de vrouw, met haar vinger op een
van de afgebeelde stukken wijzend. Zie-je wel, 't es percies 't zelfde en 't stoa onder
de slechte, mee die kop van veuren en mee dien huern langs achter. Nim, nim, 'k 'n
wil 't niet; ge moet mij ander geld geen! En zij gaf het stuk terug aan Theofielke, die
het kalm weer in zijn zak stopte.
- Ha, sakerdeke! En 'k hè 't gisteren in de post ontvangen! beweerde hij enkel.
- Tuttuttut, 'k 'n hè doar amoal niets mee te moaken! Betoal - mij mee ander geld,
zeg ik ou! antwoordde de vrouw korzelig wordend.
- Ha, nondedomme! kreet Theofielke, zich ook eensklaps boos veinzend. - 'k Zeg
ou dat 't goed es!
- En 'k zegge 'k ik ou dat 't slecht es en da ge mij moet ander geld geen! gilde de
vrouw.
- We 'n hên gien ander! bekende Theofielke.
De vrouw stond even als verslagen.
O! gie sloebers! O, gie bedriegers! begon zij eensklaps, wit

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 4

1255
van woede, te krijsen. - Ala! hier buiten! En van den achternoene zend ik mijne man
noar de sandurms! O! dat hij nou moar thuis 'n woare! Gie sloebers! Gie luelijke
sloebers, die ge zit.
Heel leuk en kalm stapten Deeske en Theofielke door het glazen portaaltje naar buiten
en zetten hur weg verder voort.
- Hawèl! wat dijnkt ou? Zoen we leute hên vandoage! lachte Theofielke.
Deeske, de koontjes vurig-rood en de kleine oogjes olijk schitterend, moest het
van dolle pret even uitschateren. Of ze leute zouden hebben met dat valse stuk! En
proestend trok hij Theofielke mee, en weer liepen zij gezellig naast elkaar, de een
met zijn kleine, korte, fikse pasjes, de ander met zijn lange, loomtrekkende
slungelbenen, naar het naburig dorp.
Daar, bij de ingang, waar ze even, rechts en links, bij twee kleine boompjes,
stilhielden, hadden zij nog eens een korte beraadslaging.
- We 'n meugen nie ál te ziere drijnken; we zoen te gauwe zat worden, meende
Deeske.
Theofielke, die al tamelijk aangeschoten was, vond dat ze maar door moesten
drinken, zo lang en zo veel zij konden. Het zou vanzelf wel ophouden als ze genoeg
hadden, en wie weet wanneer ze nog eens zulk een kansje kregen! Morgenochtend
vroeg begon alweer de lange, saaie arbeidsweek. En ongegeneerd stapten zij maar
binnen in de Groene Jager en bestelden nogmaals elk een borreltje, terwijl Theofielke
eventjes 't vijffrankstuk over de schenktafel liet rinkelen.
Toen het op betalen aankwam, gaf de baas onmiddellijk het stuk aan Theofielke
terug.
- Nie goed, zei hij. En toen ook hier Theofielke, de diepste verwondering veinzend,
beweerde dat hij 't stuk in 't postkantoor ontvangen had en dus zelf bedrogen was
geweest, maakte de man zich geenszins boos en haalde slechts zijn schouders op
voor het geval, tevreden met de belofte, dat zij hem nog in de loop van de week het
verschuldigde zouden komen brengen, zodra zij 't slechte stuk bij de postmeester
tegen een ander hadden ingeruild.
Zo liepen zij, steeds met hetzelfde stuk dat niemand wilde,
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ongeveer een tiental herbergen af. Zij deden als gewone, kalme, welgestelde
dorpsburgers of boeren, hielden een praatje met de mensen, speelden een partijtje
met de dobbelstenen of de kaarten, en slechts een af en toe hevig opstormende roes
van bijna uitbarstende jool en wassende dronkenschap maakte 't hun lastig om er
enigszins hun ernst en fatsoen bij te behouden. In alle plaatsen werden zij, bij 't eerste
klinken van het mooie zilverstuk, onmiddellijk bediend, maar hier en daar toch hadden
soms, bij het afrekenen, ondanks hun krasse brutaliteit, minder aangename scènes
plaats en wel het ergst in de afspanning: Het Vliegende Paard, waar zij op vertrouwen
van het mooie stuk ook flink gegeten hadden. Er was daar iets van drie en half frank
te betalen; de baas schold en vloekte geweldig; en daar zij, meer en meer brutaal
geworden door het aanhoudend welslagen van hun schurkenstreek en aangehitst ook
door de drank, uitdagend tegenstribbelden en lawaaiden, werden zij plotseling, door
man en vrouw en knecht, met een pak slaag op straat gegooid. Theofielke, woedend,
wilde weer de herberg binnen om de boel kapot te slaan, maar Deeske, die zich wel
't gevaar bewust werd, en nog andere plannen in het hoofd had, hield hem kalmpjes
sussend tegen en kreeg hem eindelijk, niet zonder moeite, met zich mee.
Het werd dan ook hoog tijd. De dorpelingen, door de baas uit Het Vliegende Paard
opgeruid, kregen het spelletje in de gaten en begonnen dreigend saam te troepen en
te jouwen; en 't lukte nog maar heel precies dat de twee vrienden, met invallende
schemering, zonder ergere ongevallen uit het vreemde dorp ontkwamen.
- Einde goed, alles goed! orakelde Deeske, toen zij tenslotte, na een poosje geducht
doorstappen, veilig in het open veld kwamen. - Moar nou opgepast! 't fijnste moe
nog komen!
Nu zij stevig gegeten hadden, was de wild-opstormende roes van dronkenschap
goed onderdrukt en was het hun ook mogelijk kalmpjes te redeneren hoe ze de leuke
dag prettig zouden eindigen.
- Loat ons bij Veel-Hoar goan en de dieë mag 't vijffrankstik houen, stelde Deeske
voor.
Ietwat onthutst keek Theofielke op.
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- Bij Veel-Hoar! Om wat te doene? vroeg hij eindelijk.
- Ha! dá es uek 'n goeie! lachte Deeske. - Woarveuren goan de knechtejongens bij
Veel-Hoar?
Theofielke begreep en een glimlach van verrukte jool k wam op zijn slungelige
tronie.
- Verdeke, joa w'! riep hij. - En elk zijnen toer! Ala, seffens lotse trekken, en wie
't langst hee iest?
Hij boog zich naar de grond, raapte twee ongelijke takjes op, frommelde ze wat
door elkaar, hield ze, in zijn gesloten vuist, Deeske voor.
Maar hij had het heel onhandig gedaan; Deeske merkte al dadelijk waar 't langste
stak, en, na een schim van weifeling, welk van beide hij wel trekken zou, haalde hij,
met een snel rukje, het goede te voorschijn.
- O, gien deugniet! 'k Gelueve da ge 't gezien hadt! riep Theofielke achterdochtig.
- Gien kwestie van! loog vrijpostig Deeske.
Veel-Hoar, aldus bijgenaamd om haar weelderige, zwarte haarbos en haar dikke,
donkere wenkbrauwen, was alom in 't dorp en in 't omliggende bekend als de zeer
toegankelijke troosteres van het mannelijk lijden. 't Ging heel eenvoudig en 't tarief
was billijk; men kwam in 't kroegje waar ze met haar moeder woonde, men trakteerde
wat, men profiteerde van het ogenblik waarop de oude eventjes de rug gekeerd had
om te vragen: - Euphrasie, (dat was haar voornaam) - Euphrasie, zoe 'k ou ne kier
keune spreken?... en dadelijk werd men, zonder overbodige uitleggingen, langs een
gangetje door Veel-Hoar in een achterkamertje gebracht, waar gelegenheid was om
het zaakje verder af te handelen. Men bleef niet te lang, vooral niet's zondags wanneer
Veel-Hoar het druk had; men betaalde één frank, twee frank, zowat naar vermogen;
Veel-Hoar liet je door een achterdeurtje en een tuintje buiten en verder was geen
haan die ernaar kraaide. De beide vrienden waren lange jaren trouwe klanten van
Veel-Hoar geweest, maar ongelukkiglijk hadden zij ook dit artikel niet altijd contant
kunnen betalen, en sinds maanden werd het pretje hun beslist geweigerd. Nu echter
hadden zij weer eens een prachtige kans, die zij niet mochten laten ontsnappen.
Na, een tamelijk lange omweg, ten einde het landelijk her-
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bergje te vermijden, waar zij 's ochtends voor het eerst de werking van het stuk
beproefd hadden en waar nu wel enigszins gevaar voor hen kon schuilen, kwamen
zij weer in hun dorpje aan. Intussen was het donker-avond geworden en de lantarens
brandden in de eenzame straten.
Het krotje van Veel-Hoar stond wat ten uitkante, vlak naast een boerderijtje,
waarvan de door een heg omsloten boomgaard op de straatkant uitkwam. Dicht bij
die heg, in de zwarte schaduw van de overhangende boomkruinen, hielden zij zich,
onzichtbaar voor de schaarse voorbijgangers, een poosje wachtend en luisterend
gedoken.
Geen beweging noch geluid in het aangrenzend kroegje. Alles bleef doodstil. Het
ogenblik was gunstig.
Deeske schoof even naar het raampje toe, reikhalsde, trachtte te kijken door een
spleet van het gordijntje.
- Kom, loat het ons moar reschieren, fluisterde hij tot Theofielke.
En vastberaden openden zij het laag portaaldeurtje en traden binnen.
- Elk ne goenoavend...
Een korte stilte van teleurstelling. Links van de deur, in de hoek, bij een tafeltje,
zat tóch een kerel, een gluiperige boerenkinkel, die Deeske van buiten door de spleet
van het gordijntje niet had kunnen zien. Veel-Hoar, fors en zwart, met lange neus en
rood-gevlamde konen, stond fiks rechtop achter de schenktafel, bezig met glazen
omspoelen, en bij de klok zat op een stoel de oude moeder, suffig-duttend in elkaar
gezakt.
- Kijk, kijk! Wie da we doar hên! riep Veel-Hoar, half spottend, half uitdagend. We zoen wel geld geen om ulder te zien!
Deeske Wildeborst en Theofielke Schandevel hielden zich even heel kalm en
ernstig, alsof ze de spottende toespeling niet begrepen. - Elk ne goenoavend,
herhaalden zij enkel nog eens. Langzaam, deftig, gewichtig bijna, gingen zij ook
plaatsnemen aan een tafeltje, schuins tegenover de boerenkinkel, en Theofielke
bestelde bedaard ‘twie pijntsjes bier’, terwijl hij het vijffrankstuk even over 't tafelblad
liet rinkelen. Veel-Hoar keek met verbaasde ogen op en zelfs de oude
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moeder werd door het verleidend geluid even wakker.
- G'hè 't zitten vandoage, geluef ik! kon Veel-Hoar niet nalaten uit te roepen.
- Ha, w'hên toch watte! meende Theofielke, met een trots gebaar het stuk weer in
zijn zak verstoppend.
Fluks, terwijl ze een van de glazen volschonk, berekende Veel-Hoar, dat beiden
haar 'n paar keer schuldig stonden. - Vijf frank! dat kwam zo wat uit. Dat stuk moest
ze hebben! Haar ogen glinsterden.
- Pakt uek 'n pijntsjen, en gee moeder uek eentsjen, zei Deeske royaal, toen ze met
het presenteerblad bij hen kwam. Veel-Hoar vulde nog twee glazen bij en er werd
aangeklonken. Scheef zat Deeske naar de boerenkinkel om te loeren of hij nog geen
beweging maakte om op te stappen. Er kwam een korte stilte. De beide vrienden
staken verse sigaren op en staarden de lichtblauwe, naar de gore zoldering krinkelende
rook even na, in gedempte woorden ernstig pratend.
Ook al sigaren! dacht Veel-Hoar, meer en meer verwonderd. 't Is zeker, er moet
met hen iets gebeurd zijn. En korzelig begon ze ook de boerenlummel aan te kijken,
die maar geen toebereidselen maakte om op te stappen.
De glazen waren leeg.
- Nóg vier pijntsjes, Euphrasie, en 'n spel koarten, bestelde Theofielke met
doodkalme stem, alsof zij nu eens vast van plan waren daar nog een hele poos te
blijven.
Langzaam stond de boerenpummel op.
- Euphrasie, hoorden de twee vrienden hem met lijzige fluisterstem beginnen...,
en hij probeerde met Veel-Hoar het welbekende, heimelijk praatje aan te knopen,
dat zij ditmaal echter dadelijk, kortaf, op boze toon bijna, afhakte:
- Joa moar, Sies, vandoag 'n hè 'k gienen tijd, zille; ge moet nen andere kier komen.
Teleurgesteld, met een valse blik naar Theofielke en naar Deeske, droop de pummel
af.
- Wa mient die loeder wel dan! riep Veel-Hoar kwaadaardig, de deur achter hem
dichtsmakkend.
Dadelijk, zonder een ogenblik tijd te verliezen, was Deeske, met een vlugge wenk
naar Theofielke, nu ook opgestaan.
- Euphrasie, 'k zoe ou wel e-kier wa moete zeggen, fluisterde
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hij de geijkte vraag. - Theofielke, de rug naar hen gekeerd, hield intussen de oude,
suffe moeder aan de praat.
- Joa rimoar, hoe zit dat? Hè-je gij uek geld? vroeg zonder omwegen Veel-Hoar.
- Theofielke zal ou vijf fran geen, beloofde Deeske.
- Joa moar, en gij?
- Hij hee 't geld, lijk of ge gezien hèt. Hij zal betoalen veur ons alle twieë.
- Hoe, veur alle twieë?
- Wel joa, w'hên lotse getrokken. Ik ha 't langste.
- O gie nondedzju! riep Veel-Hoar even aarzelend.
- Ala toe toe, ge 'n zijt toch gien klein kind! schimpte Deeske, reeds in 't gangetje.
Veel-Hoar keek even naar Theofielke en haar moeder om. Toen sloop ze weg,
Deeske achterna...
- Pst! pst! floot stilletjes Deeske, na een poosje weer in 't gangetje verschijnend.
Theofielke keerde zich om, kwam langzaam naar hem toe.
- Ala, hoast ou, zille, 'k zal aan d' achterdeure wachten.
- Goed, zei Theofielke. En op zijn beurt verdween hij in het gangetje...
Enige ogenblikken daarna liepen ze beiden met haastige schreden door het somber
tuintje weg.
Hee ze 't? Hè-j' heur 't stik geloaten? vroeg Deeske onder 't vluchten.
- Joa z', zille! Moar hoast ou nou!
Zij kwamen weer op straat, schichtig wegscherend met vlugge assen in de donkere
schaduw van de boomgaard, en reeds waanden ze zich in veiligheid, toen plotseling
de voordeur van het kroegje openvloog en Veel-Hoar midden op de straat gesprongen
kwam, razend, scheldend, schreeuwend, als om de hele buurt er bij elkaar te roepen.
- Stille! Kruipt in d'hoage! fluisterde Deeske, met geweld Theofielke neerduwend
en zelf in 't donkere van de heg zich weghurkend. Deuren werden opengerukt, belletjes
klingelden, verwarde stemmen galmden, vlugge passen kwamen in het donker
aangerend.
- O! die sloebers! die smeirlappen! die dieven! Z'hên mij 'n
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slech stik van vijffran gegeen! hoorden zij Veel-Hoar woedend gillen. - 'k Zal noar
de politie goan! 't 'n Es verdome giene cens weird! Doar! Doar! Sloebers! dieven!...
En plotseling werd het stuk rinkelend over de keien in de straat gekeild.
Deeske, die vóór Theofielke zat, zag het even in de duisternis zilverflitsen en als
een steen kwam het, met een korte plof, tegen zijn broekspijp aangeslagen. Hij greep
het op, hield het in zijn dichte vuist gekneld, boorde met de drukking van zijn rug
een gat door de haag, kroop erin weg en trok er Theofielke insgelijks doorheen.
- Toe nou! toe nou! Luepen, zille! Anders krijgen we op ons smoel! riep hij dof.
- 't Es spijtig van da stik, loat het ons iest zoeken, 't kan nóg dienen, fluisterde
Theofielke.
- Zij-je zot, dan! Huert! Ze zijn doar! Ze zoen ons duedsloan! Ala toe, wig! wig!
Dwars over de boomgaard, hollend en struikelend, kwamen zij voor een tweede
heg, boorden er insgelijks door, en waren weer in 't open veld. Zonder te verademen,
achtervolgd door het razend getier van Veel-Hoar, dat hoe langer hoe heftiger in de
rumoerige straat opklonk, liepen zij over omgeploegde akkers, door rapenloof en
bieten, en kwamen eindelijk op de brede weg terecht. Daar hielden zij even stil en
schaterden er hun dolle pret wild uit.
- Veur azue nen dag gaf 'k wel zes moanden van mijn leven! juichte Deeske.
- Moar es da toch nie spijtig da we 't stik niet weer 'n hên! jammerde Theofielke.
- We zoen d'r nog ne kier keunen mee uitgoan.
- Bah! 't gien dat we g'had hên, hên we toch g'had, troostte Deeske. - Wie weet
wat dat er loater nog gebeurt? Meschien geeft ouën boas ou nog wel e-kier azue 'n
stik.
Hik haalde zijn laatste sigaar uit en stak die genoeglijk-smakkend aan. Het
vlammetje verlichtte leuk zijn olijk-knippende oogjes, zijn bruine kroezelbaard en
zijn rood-glimmende koontjes. Hij voelde zich zo echt prettig gestemd en wel-gedaan.
Hij blies het lichtje uit en weer stapten zij gezellig in het duister naast elkaar: de
grote trekbenend en slungelend als
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liep hij op een hobbelbed van keien de kleine effen-ritmisch schuivend in de
gecadanseerde slingering van zijn korte armpjes, als gleed hij, roeiend overeindstaand,
in een onzichtbaar schuitje voort.
Daar stond de oude, grijze molen met zijn naakt-gekruiste wieken, en ginder ver
lag de grote, sombere hoeve, zwaar ingesluimerd in de dompige nacht. Zij moesten
afscheid nemen. Morgen begon alweer de lange, saaie arbeidsweek.
- Allo, Dees, sloap wel, zille; en tot zondag hè? zei Theofielke.
- Sloap wel, Tefiel, en tot zondag! antwoordde Deeske.
En smakelijk dampend verdween hij met zijn korte, kleine, vlugge pasjes in het
donker-stille van het eenzaam veld.
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IV
‘Den binder’
Geen mens heeft ooit precies geweten waarom ‘den Binder’ zich verdronken had.
Hoe hij zich verdronken heeft, heb ik, door de jonge houtzager die 't zag gebeuren,
horen vertellen.
Een eigenaardig type was die ‘Binder’. Een kort, nogal gezet ventje van om en bij
de zestig, met een strak-ernstig, diepzinnig gezicht, en met de vreemdste, de
angstwekkend-vreemdste ogen die ik ooit gezien heb. Die ogen, achter hun brilglazen,
staarden bijna aanhoudend ten gronde. Je keek hem aan, je vroeg hem iets, je praatte
met hem een hele poos: onafgewend bleven zijn ogen strak ten gronde kijken, op de
tippen van je laarzen. Iets buitengewoons moest hem dwingen of verlokken om ze
even schuchter op te slaan; en dan zag je, als in een weerlicht zo vlug, twee kleine,
sombere, glansloze ballen, als waren zij uit hoorn gesneden; twee doffe ballen zonder
licht noch leven, behalve iets,... iets bijna onnaspeurbaars diep en fijn van tinteling:
twee korte, weke lichtstraaltjes vol van een onuitsprekelijke weemoed, die zó
aangrepen, zo onweerstaanbaar aangrepen, dat je verademde wanneer het mannetje
maar dadelijk weer zijn droeve blik ten gronde richtte. Er lag als 't ware een afgrond
van onuitgesproken wee in die twee doffe, trieste ogen.
Was het om die vreemde ogen, of om zijn afgetrokken, mensenschuw karakter,
of waarom was het ook...? althans, de mensen in het dorp beweerden dat hij met de
boze omging en kon toveren.
Hij was een bezembinder. Zijn eigenlijke naam wisten de meeste dorpelingen zelfs
niet meer. Zij noemden hem kortweg: ‘den Binder’. Hij woonde in een zijstraatje,
en was getrouwd met een mager, houterig, gebogen vrouwtje, die een klein winkeltje
hield en heel veel op hem knorde en over hem met haar klanten babbelde. Sieska
heette zij.
- Sieska, keunde gij uek, gelijk ‘den Binder’, tueveren? kwamen de jonge kerels
haar soms plagen. En dan stoof het erop los:
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- Gie sloebers! Gie deugenieten! Watte! Zij-je nie beschoamd: treffelijke meinschen
durve komen affronteren in ulder eigen huis! Ala! Hoast ulder ziere buiten as ge
moar doarveuren 'n komt!
Dat verwijt van toverij, dat als een vloek (niemand wist wie het voor 't eerst over
zijn tong had laten gaan) op 't leven van ‘den Binder’ drukte, vergalde en kwelde
ook onophoudend Sieska's eigen leven. Want, - en dat was wel het aller-ergste, - ook
zij geloofde dat ‘den Binder’ met de duivel omging en kon toveren; en telkens, na
zo een of andere plaagscène met de straatjongens of de buren, overstelpte zij het
ongelukkig ventje met de scherpste en de razendste verwijten.
- O! gien dwoazen, dwoazen loeder! hoorden de buren haar dan woedend krijsen.
- Gie stommerik! Gien ezel! Wa veur 'n plezier keunde doar nou in hên as ge de
meinschen betuevert, as ge de koeploage in de stallen brijngt, of as ge kleine kinders
die ou niets misdoan 'n hên doe ziek worden en stirven! In 't kot moesten z' ou steken!
ou leven lank in 't kot! gie kalf woar da ge stoat! Joa moar, wach moar! 't 'n Zal azue
nie blijven duren! Past op, keirel! De boeren woaken op ou en ze zillen ou omverre
steken mee ulder vurke, lijk ne roazenden hond, en ge zilt tot in der ieuwigheid in d'
Helle branden! En past ou op, sloeber, da ge mij uek nie 'n betuevert!
Eigenaardig was de houding van ‘den Binder’ onder die stormvloed van verwijten.
Hij trachtte zich niet te verdedigen; hij zei niet dat het alles onzin was en maakte
zich niet boos; hij stond daar maar, roerloos en als 't ware machteloos geslagen, zijn
angstwekkende ogen strak ten gronde; en hij antwoordde slechts met korte, doffe,
afgehorte zinnetjes, altijd dezelfde, terwijl hij nu en dan toch, in een bruuske
opstandsbui, razend met zijn hiel tegen de vloer stampte:
- Zwijg! zwijg! zwijg, zeg ik ou! Ge zij zot! ge zij zot! ge zij zot!
Maar Sieska liet zich daardoor niet uit het veld slaan. Haar schrille stem, die
aanhoudend de zijne overschreeuwde, werd klagerig en huilerig; zij viel aan 't zuchten
en aan 't snikken, en eindelijk moest zij haar verdriet ook buitenshuis gaan luchten.
Zij kwam met open deuren midden op de straat in 't
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spottend-grinnikend gepeupel staan: en daar begonnen weer de scherpe dreigementen
en verwijten; en dat 't een schande was, en dat het zo niet blijven duren kon, en dat
de overheid er zich mee zou bemoeien, dat alles vergezeld van verontwaardigde
blikken en sidderend-gebalde vuisten naar het winkeltje, waar de rampzalige ‘Binder’,
achter de toonbank half verscholen, machteloos-ongelukkig zijn schouders ophaalde,
of, af en toe razend-stampvoetend, met de blik ten gronde heen en weer liep,
hopeloos-halsstarrig, steeds met dof-hortende stem zijn zelfde, zwakke, onbenullige
weerlegging herhalend:
- Zwijg! zwijg! zwijg, zeg ik ou! Ge zij zot! ge zij zot! ge zij zot!
Zo was het leven van ‘den Binder’ somber-droef en akelig. De mensen in het dorp,
de boeren op het land, wisten niet precies hoe ze 't met hem hadden. Ging hij werkelijk
met de duivel om en kon hij toveren, of was het maar een flauwe grap en kon hij
niets! Zij twijfelden en hun twijfel was vol wantrouwen en vrees. Waar hij schuchter
op de boerderijen kwam om droge brem of tenen te kopen, werd hij liefst niet
binnenshuis, noch in de stallen of schuren ontvangen. Men kon nooit weten! Boer
of boerin liepen hem haastig bij het hek of nog bij voorkeur op de landweg tegemoet
en de kinderen werden achter de deur gehouden. Moest een vrouw alleen hem langs
een paadje tegenkomen, dikwijls keerde zij op haar weg terug, of kon dat niet, dan
maakte zij een heimelijk kruisteken en prevelde in zichzelf een kort gebed.
In hoeverre ‘den Binder’ al dat angstig en verwijderend wantrouwen merkte en
voelde, en of en hoe hij er ook onder leed, dat wist geen mens. Niemand vroeg er
hem naar, en hij, de dood-melancholisch gedrukte en schuchtere, klaagde ook aan
niemand zijn veronderstelde leed. De slag, - zijn zelfmoord - viel als een donderslag,
onverwacht.
Ik was toevallig in de buurt waar het gebeurde en heb hem uit 't water zien halen...
Hij leek mij kleiner en dikker dan ik hem in leven gekend had. Zijn paarsgezwollen
hoofd hing zwaar op de borst en zijn ogen, zijn vreemd-angstwekkende ogen waren
toe. Hij had zijn jas en schoenen uitgetrokken, zijn bril was weg, zijn
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armen, in witte hemdsmouwen, met slijk bezoedeld, hingen slap langs zijn lijf. Zijn
pet, die afgevallen was, had iemand scheef weer op zijn kop gedrukt, en zo had hij
iets van een dronkaard, die in bedwelmde toestand uit een modderige sloot was
gehaald.
Heel weinig opschudding onder de mensen die dat alles bijwoonden. 't Was of ze
't al lang zo verwacht hadden. Een kruiwagen gehaald, het lijk erop gelegd, met een
paar baalzakken bedekt, en, onder geleide van de veldwachter naar huis ermee, bij
Sieska. Slechts een twintigtal nieuwsgierigen liepen er joelend omheen.
Maar langs de straat vliegen de huisdeuren open, winkelbelletjes rinkelen, mannen,
vrouwen, kinderen komen toegesneld.
- 't Es den Binder!... den Binder die hem versmeurd hee! gilt de menigte. En
drommen dringen weldra om de kruiwagen, waarop ‘den Binder’, scheef in elkaar
gezakt, met scheve muts en slaphangende armen, over het ongelijke straatplaveisel
wordt vervoerd. Heel zijn dode lichaam schokt bij elke hobbelkei, meer en meer gaat
hij lijken op een machteloos-bedwelmde dronkaard; en zijn pet zakt zó scheef, dat
ze weldra op zijn linkeroog en op zijn neus staat, de rechterkant van 't hoofd met
kale schedel half ontblotend. 't Gepeupel joelt; en lacht erom, en kwinkslagen klinken.
Met een bruuske duw zet de veldwachter de pet weer recht. Nu lijkt ‘den Binder’ op
geen dronkaard meer. Nu lijkt hij plotseling op een heel héél ernstig en armoedig
mannetje, dat paars ziet van de kou, en, onder 't schokken van het wiel over de
hobbelige keien, weer wat warmte in zijn verkleumde ledematen tracht te krijgen.
Daar komen z' er mee in het zijstraatje! Het is er vol, stampvol van mannen in hun
werkplunje, zo van hun bezigheid weggelopen, van vrouwen met slordige haren en
slonzige kleren, die kleine kinderen op de arm dragen. In 't openstaande deurtje van
‘den Binder’ verdringt zich een menigte, reikhalzend, op de tenen staande met gretige,
als 't ware hunkerende gezichten door 't smal gangetje naar binnen starend.
- Es Sieska doar? Wee ze 't al? Wa zeg ze? Wat doe ze?...
- Al die vragen kruisen door elkaar, maar niemand kan ophel-
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dering geven. 't Is er één warboel, in en om het huisje.
De veldwachter baant met moeite de kruiwagen een weg; de stoet houdt vóór het
deurtje stil. Twintigtallen stromen toe, dringen zich trappelend op elkaar, zien, of
zien niet de dode ‘Binder’ binnendragen.
En de onge houtzager, die erbij was toen 't gebeurde, en met de kruiwagen is
meegelopen, herhaalt nog eens, voor de drukke, rumoerige schaar van de omstaanders,
zijn verhaal: - Ik en mijn voader woaren langs de voart bezig mee heit zoagen: ik
van boven op de schroage; voader van onder. Doar zie 'k ‘den Binder’ komen. Voader, past op, zeg ik azue, doar es den tuevenoare!... - Loat hem moar tueveren
en zoag gij moar veurt, antwoordt voader. ‘Den Binder’ komt veurbij. - Dag Binder!
- zeg ik. - Dag, antwoordt hij. Hij goa 'n endeke langs de voart en al mee ne kier blijft
hij stoan en doalt den troakel af, rechte noar't woater toe. - Wa betiekent dá verdeke!
peis ik in mijn eigen. - Wa goat-ie hij doen? - Wacht-e kier, voader, zeg ik azue; houdt-e kier op mee zoagen!... 'k Zie den Binder zijn vest uitdoen, zijn schoens
uittrekken, zijne schoapelier afleggen...! Verdeke, voader, zeg ik, hij goa hij hem
versmueren...! 'k 'n ha 't nog moar percies gezeid of: Paffe!... doar neemt hij zijne
luep en sprijngt in 't woater...!
- En?... en? vragen enkele nieuwsgierigen, verwonderd dat de jongeman niet
verdervertelt.
- Hawèl, hij lag-ie hij in 't woater, herhaalt deze doodgewoon.
- Joa moar; wa hèt-e gij gedoan as hij in 't woater lag? dringen de toeschouwers
aan.
- Wat da 'k gedoan hè?... Niets! is 't onverschillig antwoord. - 'k Ben op de schroage
blijve stoan kijken. Hij es mee zijne kop were boven gekomen; hij hee gebloazen
lijk 'n katte en mee zijn pueten geslegen dat 't woater speitte...; en tons es hij weer
onder gegoan en onder gebleven...
- En hèt-e gij nie geprobeerd om d'r hem uit 't hoalen! En ou voader uek niet?
- Bah woarachtig niet! Hij moest hij da moar weten as hij hem wilde versmueren!
As ik zag dat hij nie mier boven 'n kwam ben ik van de schroage gekropen en voader
es bij zijn
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klieren en zijne schoapelier gebleven binst dat-e 'k ik aan de sampitter gijnk zeggen...
Enige lui lachen gedempt; anderen, hoofdschuddend, trekken sleepvoetend weg.
En in het huisje van ‘den Binder’, waar het steeds als een mierennest krioelt, hoort
men eensklaps een klagelijk geluid opgaan, een langgerekt, dof-akelig gehuil van
smart, als het gebrul van een gefolterd beest.
- Huerde Sieska!... 't Zal heur nog spijten van heuren ‘Binder’ zeggen de mensen,
langzaam uiteengaand...
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V
Restitutie
Tuem Grondnagel lag stervensziek...
't Was een gewezen sterke, stoere, woeste boerenkerel van een zestigtal jaren.
Rotssterk, ijzersterk, was hij zijn leven lang geweest. Ik zie hem nog in verbeelding
vóór mij staan groot, zwaar, vierkant-geschouderd, met zijn steenrood, gladgeschoren
gezicht en zijn harde, grijze, diepliggende, boos-en-stuurs schitterende ogen.
Hij praatte weinig, maar luisterde veel, de mensen strak en benauwend-lang
aankijkend. Zijn dunne lippen konden uren op elkaar gesloten blijven, zonder één
klank door te laten. Hij was kort en gebiedend tegen zijn onderhorigen en dezen
waren vreselijk bang voor hem. Zelf werkte hij heel weinig, maar scherp hield hij
toezicht dat zij, die voor hem werkten, geen ogenblikje van hun tijd verbeuzelden.
Hij was ongehuwd. Wie hem destijds van trouwen sprak, kreeg een minachtend,
smalend antwoord. Toch hield hij wel van vrouwen, maar enkel bij buien, in zijn
woeste uren, wanneer hij, zoals hij dat noemde, en de mensen uit 't omliggendee het
hem ook nanoemden, ‘aan 't woaien’ was.
Dat ‘woaien’ van Tuem Grondnagel was een alom bekend, door enkelen verlangend
tegemoet gezien, door de meesten echter geducht en verafschuwd sporadisch
verschijnsel. 't Begon doorgaans plotseling, zonder enige bijzondere aanleiding noch
oorzaak. Op een of andere ochtend, 't zij werkdag of rustdag, trok Tuem zijn beste
kleren aan, stopte zijn zakken vol geld, verliet, zonder iemand te waarschuwen, zijn
hoeve en begon te ‘woaien’.
De buren wisten 't dadelijk, merkten 't aan zijn gang en houding, nog vóór hij iets
gedronken had. En het bericht liep rond van huis tot huis, van herberg tot herberg,
van boerderij tot boerderij:
- Opgepast, meinschen! Uit de wig! Tuem Grondnoagel es aan 't woaien!
Drinken en slampampen, schelden, schreeuwen, kijven, vechten, dagen en nachten
achtereen, tot allerlaatste uitput-
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ting van geld en krachten!...
Hij stormde de landelijke kroegjes binnen, trakteerde al wie om hem heen was,
vloekte, brulde, sloeg met zijn stok de boel kapot, overweldigde de vrouwen, trok
messen met de mannen, en ging dan weer aan het trakteren en betalen, één woeste
dierlijke, liederlijke orgie, tot het eensklaps, zonder reden, uit was, net zoals het
zonder enige reden was begonnen, en hij onverwachts weer op zijn hoeve kwam,
somber-stug en dreigend, zonder iemand aan te spreken, en in een stompe beesteslaap
van vierentwintig uur het einde van zijn walgelijke roes uitvierde. Alsof er niets
gebeurd was liep hij dan de volgende dag weer op zijn land en in zijn stallen, scherper
dan ooit toeziend, onverbiddelijk hard voor de minste nalatigheid, voor het
onschuldigst verzuim. Wee hem of haar die dan iets goed te maken had! En wee ook
wie met hem moest onderhandelen, wie iets van hem te kopen of te krijgen had! Met
helse, boerse, schraapzuchtige slimheid en sluwheid, door ontelbare, geniepige,
onnaspeurlijke bedrogjes, door een dagelijkse kleine mengeling van water in de melk,
van vet in de boter, door een gering, maar aanhoudend te kort geven in maat of in
gewicht, allemaal kleingeestig geknoei, dat hijzelf, en 's nachts, buiten wete van
knechts en meiden; klaarspeelde, wist hij op de duur het baldadig weggegooide
opnieuw aan te zuiveren en weer een potje voor een volgende uitspatting te vullen.
Toen was hij trots dat hij iedereen zo ongemerkt had beetgenomen. Hij voelde als
een innerlijke deugd zijn sluwe ruwheid; zijn diepliggende, grijze ogen fonkelden
in zijn steenrood gezicht; hij was de sterke, rijke, machtige reus, die al de om hem
levende, verachtelijk zwakke en kleine wezentjes, als een zwerm van dwergen en
van nietelingen onder de knie had.
Tot eensklaps de ziekte, de zwaarknakkende ziekte hem neer kwam slaan! De reus
werd zelf een zwakkeling; zijn ijzersterk gestel was eindelijk door het jarenlang
baldadig leven ondermijnd!
Hij zat daar, bevend, met koortsachtig gloeiende ogen, in de donkerste hoek van
zijn haard, als een afgejaagd, in 't achterhol gedreven beest ineengedrongen. Het
‘woaien’ was voor altijd uitgespeeld, hij kon van niets meer genieten en met
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sombere nijd en afgunst volgde hij ganse dagen, machteloos-razend, het leven van
hen die, nog vol jeugd en vol gezondheid, zich om hem heen bewogen en nu ook,
wanneer ze wilden, aan zijn jarenlang zó sterk gevreesde meesterblik konden
ontsnappen. Wat kon 't hun schelen of hij nu nog raasde en vloekte en ook dreigde
met zijn stok! Er zat geen kracht meer in zijn knuisten en zijn benen waren lam!
Dat alles zag en wist en voelde hij, met een hopeloze helderheid, die zijn folteringen
nog verergerde; en, in 't besef van het naderende einde, kwam nu ook in hem een
vrees op, kwellend en onverjaagbaar: de toenemende, afschuw-wekkende vrees voor
straf en boetedoening hiernamaals, gevolg van al het kwaad en onrecht, dat hij
gedurende zijn ganse leven had bedreven. Wat al mensen had hij, al die lange jaren,
niet mishandeld en bedrogen en bestolen! Zij wisten 't niet, maar Hij, de Grote
Rechter, vóór wiens troon hij weldra zou verschijnen, die wist alles, en die zou hem
rekening vragen en hem tot het einde van de eeuwigheid, die geen einde had, in de
Hellevlammen doen folteren! Dan zat hij in zijn leunstoel zich te kronkelen, alsof
hij de gruwelijke brandpijnen reeds voelde; en zijn koorts-gloeiende ogen spalkten
zich van afschuw open en zijn bibberende lippen slaakten hese kreten,
krampachtig-smekend om genade. Doch wás er voor zúlke zondaars wel genade?
Hij had de pastoor laten komen en zijn biecht gesproken; maar 't was hem slechts
een zwakke troost geweest en de absolutie van de geestelijke had hem in 't geheel
niet opgebeurd. Eén enkele, allerlaatste toevlucht was, misschien nog, voor hem
open: restitutie doen!...
Uren lang, dagen lang, zat hij daar, somber en bevend, in de donkere hoek van
zijn haard, over na te denken. Wie had hij al bedrogen, en voor hoeveel? Het duizelde
in zijn hoofd, er waren er te veel, en sommigen leefden ook niet meer. Voor die zou
hij in elk geval moeten branden! Maar van anderen kon hij 't zich nog goed herinneren
en hij vroeg papier en potlood en begon na te denken en te rekenen. Dat duurde weer
lange, lange dagen. Telkens kwamen er nieuwe namen bij, geput uit de diepste diepten
van zijn oude-schelmgeheugen. Maar eindelijk was hij er mee klaar en hij begon te
zinnen wie hij met de netelige boodschap wel belasten zou.
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Het moest iemand van grote discretie en volmaakt vertrouwen zijn. Na eindeloos
wikken en wegen viel zijn keus op Jantje, een oud ventje uit het Armenhuis, dat hem
welbekend was voor zijn onbesproken eerlijkheid en rechtsgevoel en dat ook vroeger
nog bij hem gewerkt had. Op een koude, mistige novemberochtend werd Jantje
dringend op de boerderij ontboden; en heel alleen met het oudje in de ruime, sombere
boerenkeuken, legde Tuem zijn schurkenziel bloot, en vroeg hij Jantje of deze, overal,
in zijn naam, wilde gaan restitutie doen. Hij zou er hem mild voor belonen.
Verbaasd, gans ontdaan door die onverwachte opbiechting, stemde Jantje, na een
korte aarzeling, toe.
En Tuem begon één voor één zijn zonden op te sommen, eerst tegenover Jantje
zelf.
- Weet-e nog wel, Jan, da ge mij ne kier ou strued verkocht hèt? 't Moest hier op
't hof gewegen worden, en gij 'n woart er nie bij. Hawèl, in ploatse van achthonderd
kilo's, die 'k ou betoald hè, woaren d'r negenhonderdvijftig. 'k Hè ou dus dien dag
veur honderd vijftig kilo's bestolen! Honderd vijftig kilo's aan zeven centiemen de
kilo, da moakt tien fran en half. Mee den intrest van mier dan vijftien joar doarbij
gerekend, hoevele zoe da zijn? Twintig fran? Vijfentwintig? Loat er ons ne slag in
sloan; nim, doar es vijfentwintig fran!...
Jantje zat hem roerloos aan te staren, met open mond en wijde ogen, als gek van
verbouwereerdheid. Een vloed van hoge kleur kwam plotseling over zijn oude
gerimpelde wangen en zijn verweerde handen beefden op zijn knieën, alsof ze
sidderden van kou.
- Ha moar boas toch! Ha moar boas toch! stamelde hij eindelijk, met droogslikkende
stem; zonder de vijf schitterende stukken aan te nemen.
- Neem aan! neem aan! kreet dringend Tuem, alsof het geld hem in de handen
brandde. En toen-dit eindelijk geschied was, haalde hij zijn potlood-krabbellijstje
uit en las het 't oudje voor:
- Viertig fran aan bezinne Van de Weghe veur gewichte te kurt op tien joar
leverijnge van eirdappels.
Jantje knikte, droog-hikkend, sprakeloos.
- Vijfentsjestig fran aan Theofiel de Mispeloare veur vijf joar
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mijngelijnge van rogge in de turwe.
Jantje knikte...
- Tachentig fran aan de weeuwe Van Lierde, veur mijn-gelijnge van vet in de
boter...
Zo ging het voort, een lange, lange lijst van jarenlang geknoei; en bij iedere naam
legde Tuem met bevende, ontvleesde hand de som, die Jantje met zijn niet minder
bevende, knokkelige vingers telkens opstreek en in een grauwlinnen beurs vergaarde.
- Goa nou, hoast ou, zei Tuem, nadat het laatste eindelijk was bijgepast. En uitgeput
zonk hij somber in zijn leunstoel weg, terwijl Jantje, duizelend van emotie, met
struikelende passen 't boerenhuis verliet.
De ganse dag besteedde hij aan zijn lange omtocht. - Daar waar hij aankwam vroeg
hij op geheimzinnige toon om de baas of de bazin alleen te mogen spreken, en
fluisterend, met schuwe blikken om zich heen, vertelde hij 't geval, terwijl hij
langzaam de beurs losknoopte en 't lijstje en het geld te voorschijn haalde.
Wat een verbazing in de meeste huizen! Overal zetten de mensen wijde, haastt
ongelovige ogen op. Sommigen stonden er als stomverslagen onder, anderen bromden
en scholden even, nog anderen twijfelden of hun wel genoeg teruggegeven werd; de
meesten echter waren dankbaar en gelukkig over 't onverwachte buitenkansje en in
alle plaatsen werd Jantje overvloedig getrakteerd. Hij was daar helemaal niet aan
gewend en 't steeg hem spoedig naar het hoofd. Van lieverlede deed hij minder
geheimzinnig, werd druk en praterig, vertelde zonder eind zijn eigen geval, 't bedrog
met die vroegere levering van stro. Het werkte prikkelend op hem in, het wond hem
hoe langer hoe meer op, zijn oogjes glinsterden en zijn koontjes bloosden; hij dronk
maar grif de ‘dreupelkes’ en ‘pijntjes’ uit, die hem voortdurend werden aangeboden;
en, toen hij met invallende schemering op de boerderij terugkwam, liep hij een paar
keer tegen de stammen van de boomgaard aan, voor hij de deur van 't huis kon vinden.
Angstig hijgend en jagend zat Tuem op zijn terugkomst, te wachten. Zodra hij
hem zag stuurde hij Meelnie, de oude
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huismeid naar buiten; en, nog vóór Jantje de tijd hadplaatste nemen, vroeg hij
dringend, met zijn holle, hese; trillende stem:
- Hawél? Wa hên ze gezeid? Hoe es 't gegoan?
- O! bezónder! bezónder! juichte Jantje, geestdriftig zwaaiend met zijn beide
handen. - Ze zijn kontent, zille! Dat 'n keunde nie gelueven!
Somber, met zijn diepliggende, van koorts gloeiende ogen, keek Tuem hem in 't
halfduister van de ruime, laaggebalkte keuken aan. Hij merkte hoe het oudje
aangeschoten was en zijn bevende hand omknelde, met machteloos gebaar van woede,
de knuppelstok, als om ermee te slaan.
- Wa hên ze gezeid? vroag ik ou, herhaalde hij schor, dreigend, kortaf, amechtig
hijgend. - Da ge bedankt zijt! da ge wel duzen kiers bedankt zijt! jokte Jantje, met
de lege beurs en 't lijstje naar de haard toestruikelend.
Tuem slaakte een vloek en zwaaide met zijn stok, om het ventje op een afstand te
houden.
- Blijf van mij af! Ge zij zat? Ge zij ne zatlap! G' hèt gewoaid! raasde hij,
knarsetandend.
- Ikke! Ikke! Ikke! ne zatlap! gewoaid! gewoaid! riep Jantje beledigd en
verontwaardigd.
- Stille! Gien laweit! vertelt! beet Tuem bitsig-gebiedend toe.
Jantje, door de ruwe uitval wat vernuchterd, begon te vertellen. Het een na het
ander, met zijn brabbelige stem, die nu en dan bleef haperen, gaf hij omstandig
verslag van al zijn bezoeken: hoe de mensen hem ontvangen hadden, hoe hij hun de
zaak had voorgelegd, wat ze daarop gedaan, gezeid, gevraagd hadden.
... In de grote, laaggezolderde keuken was het bijna nacht geworden. Door de kleine,
groenachtige vensterruitjes glom neig slechts een grijs-grauw twijfellicht, dat fiets
en dof weerglansde op de koperen en tinnen schotels langs de wanden. De oude
kasthorloge met onzichtbaar geworden zinken uurplaat tikte melancholisch-langzaam,
en naast de zwarte haard, waarin de bijna opgebrande blokken tot donkerrode
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houtskool versmeulden, zat Tuem nu onbeweeglijk en als 't ware stom-dreigend in
zijn leunstoel weggezakt te luisteren. Dat duurde lange, lange, stonden... Jantje had
reeds alles verteld en oververteld en nog steeds bleef Tuem, gans zwart nu in zijn
zwarte hoek, roerloos en sprakeloos luisteren. Het werd benauwend en een vreemd
gevoel van angst bekroop van lieverlede het oud ventje. Hij zag alleen nog, vaag in
de vale schemering van het uitstervend vuur, Tuems onbeweeglijke, stokkerige,
grijsgekouste enkels en zijn bleke klompen. De oude klok tikte nu overluid in de
doodstille, donkere keuken en geheimzinnige schaduwen schenen laag over de vloer
en om de wanden langzaam heen en weer te kruipen. Jantje werd bang. Zijn keel
was droog, het duizelde in zijn hoofd, hij voelde zich onwel worden. Even staarde
hij verwilderd en radeloos om zich heen; en eensklaps stond hij op en vroeg met een
bedeesd-bevende stem, die als een vreemde wanklank door de doodse stilte galmde:
- Hawèl, boas, lijk of ik ou zegge: da es alles. 't Wor loat en donker. Mag ik nou
wiggoan?
Geen antwoord. Stom en roerloos bleef Tuem in zijn leunstoel weggezonken, als
had hij Jantjes schuchtere woorden niet gehoord.
- Boas!... boas...! herhaalde Jantje met een plotseling ontstelde stem, waarvan de
klank hem zelf deed schrikken. En sidderend naar de haard toe gaand, raakte hij
Tuem even met zijn aarzelende vingers aan.
Achter een van de kleine raampjes, daarbuiten, vertoonde zich, nog nauwelijks
zichtbaar, de donkere silhouet van de huismeid, die, met de beide handen
trechtervormig naast haar ogen, peilend naar binnen staarde.
- Meelnie! Meelnie! gilde Jantje, door doodsangst bevangen.
- Wa schilt er dan? vroeg de meid binnenkomend.
- Meelnie! Meelnie! Kijkt-e kier. Toe, steekt de lucht aan en kijkt-e kier! hijgde
Jantje.
De meid deed haastig een klein lampje branden en kwam ermee bij de haard.
- Och Hiere God! schrikten zij beiden achteruit.
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De armen slap over de leuning van zijn stoel, het hoofd scheef op de rechterschouder,
het aangezicht vertrokken en verkleurd, de mond half open en de ogen toe, zat Tuem
in neergezakte houding naast het uitgebrande haardvuur... dood.
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VI
De Stier
Het herbergje van 't Kuipken en de Stier stond dichtbij 't ene uiteinde van 't dorp, op
de zogenoemde ‘Dries’, een pleintje, waar de straatweg zich in tweeën splitsend, een
soort van rechthoek vormt, in west-en-noordelijke richting. Wie langs een van die
twee wegen in het dorpje aankwam, liep om zo te zeggen vanzelf in het herbergje
binnen.
't Was een eenvoudig witgeverfd huisje met groene luiken, smal maar nogal hoog,
drie stenen treed) es op naar 't gangetje, twee raampjes beneden en drie op de
verdieping. Het zag eruit als een net, klein-burgerhuisje, eerder dan een herberg; en
zelfs de naam: Het Koffijhuis, in zwarte letters boven 't deurtje op de witte gevel, gaf
er iets degelijks en deftigs aan, dat zich gunstig onderscheidde van de meeste andere
dorpsherbergen met hun gekke namen op de bontgekleurde uithangborden.
Wie daar dan ook woonde was de gemeenteontvanger met zijn zuster: mensen van
goede, landelijke komaf, maar zonder fortuin, en die er 't ‘stameneetje’ bijhielden
om rond te komen.
Binus, de broeder, was een dik, kort ventje met kaal hoofd en kwabbewangen, dat
slechts moeilijk en stijf-trekbenend kon lopen. Hij droeg de bijnaam van 't Kuipken.
Fliesta, zijn zuster, was ook kort en tamelijk gezet; maar het eigenaardige van haar
type zat voornamelijk in haar gezicht, dat groot en breed was, met sterk afgetekende,
bijna mannelijk-forse trekken: grote, ietwat zwaarmoedig strak-kijkende ogen, een
lange haviksneus, een stevige, vierkante kinnebak; en op bovenlip en kin, méér dan
een donkere haardons: een kleine, echte snor en een begin van stekelbaard. Moest
dat de reden zijn of was er nog iets anders: althans, zij werd in 't dorp ‘de Stier’
genoemd.
‘De Stier’ en ‘'t Kuipken!’... En tóch niet uit kwaadwillige of wreedaardige
spotternij! Eerder uit gewoonte, omdat iedereen het zei, omdat men hen altijd zo had
horen noemen. De mensen zeiden: ‘we gaan eens bij de Stier en 't Kuipken,’
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zoals ze anders zouden gezegd hebben: ‘we gaan eens bij de slager of de kruidenier.’
De spotnaam had door 't algemeen en jarenlang gebruik zijn honende betekenis
verloren.
En toch,... en toch... er was wel iets met haar, iets dat zo niet uitgedrukt kon worden
en dat soms, o zo sterk, de on-deugende nieuwsgierigheid van klanten en bezoekers
prikkelde. De boerkens uit 't omliggende kwamen zo nu en dans als 't ware door de
beide wegen die op 't herbergstoepje aanliepen geleid, bij het ontvangertje hun
aanslagbiljet betalen en meteen een potje kaart spelen of een praatje maken; en, onder
het gezellig keuvelen en onder 't drinken van een ‘pijntje’ en een ‘dreupelke’, was
er wel af en toe eens een, die zich wat bijzonder met ‘de Stier’ bemoeide en haar
zelfs, o zo ondeugend, een beetje 't hof trachtte te maken. Dan had ‘de Stier’ zich
goed te houden! Zonder haar gezicht te vertrekken aanhoorde zij de krasse
woordspelingen, de schouwe grappen op haar snor en kinnestekels. Zij praatte en
lachte mee, soms schuiner nog en krasser dan de mannen, om duidelijk te laten
merken dat zij voor geen kleinigheid vervaard was en men van haar niet meer zou
weten, dan zij wel wenste los te laten. Werd het wat ál te bont, dan zette zij een strak
gezicht, of zij niets meer begreep; en was er ook soms een die zich wat verder waagde
en handen naar haar uitstak, met een beslistafwijzend gebaar, en desnoods met een
flinke mep om 't oor, werd de kerel op zijn plaats gezet. Neen; het baatte allemaal
niets: ‘de Stier’ hield haar geheim strak achter haar gedecideerd gezicht van bijna
manlijk-stugge ernst verborgen en de nieuwsgierige belangstellers mochten er
nutteloos naar doelen en naar raden.
Tot er opeens een ontzettend nieuws in het dorp werd ver spreid!... ‘de Stier’ zou
trouwen...!
Eerst was er geen mens die daar geloof aan hechtte. Eenieder beschouwde 't als
een tamelijk flauwe grap. Maar het gerucht hield aan, bijzonderheden werden
meegedeeld, het was volstrekt geen grapje, de man was weduwnaar, gewezen
voerman, hij woonde in een naburig dorp en kwam ‘de Stier’ geregeld bezoeken.
Het duurde al een hele tijd, men moest maar eens gaan kijken: telkens als haar broeder
voor zijn
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zaken uit moest zat ‘de Stier’ uren lang in haar gangetje met open deur wachtend uit
te staren naar de weg langswaar de vrijer komen moest, klaar om hem daar op te
vangen, als een spin die roerloos midden in haar web een vlieg zit te beloeren. En 't
Kuipken wist er alles van en was er woedend om. Heftige scènes hadden tussen broer
en zuster plaatsgehad; het Kuipken zei dat het een schande was, dat zo iets door de
wet als immoreel diende verboden, en dat zij gingen scheiden en hun goed verdelen,
en dat hij nooit meer met haar enige relatie wilde hebben.
Geweldig was de algemene opschudding! De mensen gingen kijken, zagen haar
werkelijk zitten, terwijl het Kuipken uit was, half verscholen in het gangetje, loerend
door het open deurtje naar de beide wegen langswaar de vrijer kon aankomen. En
eindelijk, op een middag, zagen zij hem zelf een grote, stevige, ietwat lompe kerel
van goed in de vijftig, die met trage, zware stap dwars over de straat stak en langs
het stenen trapje van drie treden in het gangetje verdween...
Het wás zo: ‘de Stier’ ging trouwen...!
De wettelijke afkondigingen hingen in het traliekastje aan de deur van het
gemeentehuis aangeplakt, de geboden in de kerk waren van de preekstoel afgelezen,
en 't Kuipken, onverzoenlijk gebrouilleerd, had de scheiding van hun klein
vermogentje geëist, en het zolange jaren gemeenschappelijk bewoonde huisje, dat
door het lot in háár deel viel, voorgoed verlaten, om in een van de voornaamste
dorpsherbergen: Het huis van Commercie, op kamers te gaan leven. Dáár, elke avond,
omringd door de ondeugend-nieuwsgierige stamgasten, gaf hij razend op zijn zuster
en haar aanstaand huwelijk af, maar, hoe er ook al heimelijk gezinspeeld en gepolst
werd, het echte van de zaak liet het Kuipken niet los. Het bleef bij vage, algemene
verontwaardiging en dreigementen, bij een voortdurend zich beroepen op de wet,
die zulke immorele dingen moest verbieden.
- Wa veur immorele dijngen, ontvanger? drongen de olijkondeugende stamgasten
aan.
Maar gesard schudde 't Kuipken hoofd en schouders, en, zonder verdere
toelichtingen:
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- Tuttuttut! Pouah! Pouah! bromde hij. En hij huiverde en walgde, alsof het hem te
vies en te akelig was om daar iets meer over te zeggen.
Intussen werd door enige grappenmakers uit het dorp een plannetje op touw gezet.
Zo'n buitengewone gebeurtenis als het huwelijk van ‘de Stier’ diende wel op een
buitengewone wijze gevierd te worden. En er werd besloten dat de buurt zou vlaggen
en 's avonds met lampions en transparanten de huizen versieren. De dorpsmuziek
zou aan de trouwers een serenade komen brengen en een gelegenheidsgedicht zou
hun voorgelezen en met erewijn en bloemen aangeboden worden. Al van in de vroege
ochtend dreunden op de dag van 't huwelijk de kanonnen. Dat wekte algemene
joelend-blijde feeststemming en drukke scharen, waaronder zelfs gewichtige
dorpsheren en dames, stroomden naar het gemeentehuis toe.
Daar kwamen de trouwers door de vlaggende straat aan. Zij liepen gewoon langs
de huizen, kalm en ernstig, zonder vertoon, beiden heel eenvoudig in het zwart
gekleed. Alleen had ‘de Stier’ haar zwarte hoed met een paar witte linten en bloemen
versierd. Haar houding was deftig, haar grote, donkere ogen staarden, zonder
vrijpostigheid doch zonder schroom, naar het joelend, opdringende volk. Haar lange
haviksneus stond als een strakke snavel in 't midden van haar gezicht, en boven haar
mond, waarvan de fijne, toegeknepen lippen zich op haar geheim schenen te sluiten,
schaduwde manlik de snor, terwijl de zwarte stekelharen van de kin krachtig en bijna
uitdagend krulden. Met ondeugend-flikkerende ogen keek de menigte haar aan. Hier
en daar steeg wel eventjes een gil-lach of een kreet op, maar de meesten hielden zich
nogal goed. Enkele voorname buitenheren, in een groepje afgezonderd, staken hun
dik-rode koppen bij elkaar en hielden, buikschokkend, een vrolijk-fluisterend gesprek;
enkele voorname dorpsdames, na lange aarzeling door overweldigende
nieuwsgierigheid toch aangelokt om alles tot het einde bij te wonen, wendden even
met een kleur het hoofd opzij, als schaamden zij zich vaag over iets onbetamelijks,
dat om hen heen gebeurde. - Hij, de man, liep lomp
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en lummelig naast ‘de Stier’, 't gezicht geschoren, de armen hangend, met een soort
trekbenende schommeling, die hij wellicht van zijn jarenlang naast een vrachtwagen
lopen had overgehouden.
De deur van de secretarie stond wachtenswijd open en zij traden binnen. Daar zij
zelf voor geen getuigen gezorgd hadden, waren deze ambtshalve uit de buurt ontboden,
en de huwelijksakte werd onmiddellijk door de secretaris voorgelezen. Buiten, op
de straat joelde en gonsde het volk. Verdoofd gelach steeg op, kreten weerklonken,
in de verte dreunden de kanonnen. De ambtenaar van de burgerlijke stand, die met
moeite zijn lachlust bedwong, stelde de geijkte vragen, de trouwers gaven 't jawoord
en de plechtige verbintenis werd voltrokken. De dorpsveldwachter, die grinnikend
bij een van de ramen stond, gaf door een teken naar buiten aan de menigte te kennen
dat het geschied was, en eensklaps ging er in de straat een wild gejuich op, waarin
de kreten: ‘De Stier es getreiwd! Vivat de Stier!’ midden in een reusachtig gelach
weergalmden. - ‘De Stier’ hield zich goed, vertrok haar ge zicht niet. De man,
daarentegen, die, als vreemdeling in het dorp, van al dat gefeest en gejoel niets
begreep, zette even wijd-verbaasde, bijna angstige ogen op.
De ambtenaar van de burgerlijke stand overhandigde hem ‘'t hoeksken’, waarop
hun huwelijk vermeld stond, en eventueel ook later de geboorten van hun kinderen
zouden aangetekend worden. En hij kon niet nalaten daarbij 't gewone grapje te
wagen:
- Kijk zie, d'r es ploats op veur twoalve. As 't vul es meugt ge'n nieuw boekske
komen hoalen.
De secretaris, de veldwachter, de getuigen, en ook de ambtenaar van de burgerlijke
stand, allen barstten in een onbedaarlijke schaterlach uit; en het gepeupel daarbuiten,
dat hun vrolijkheid hoorde, schaterde wild-uitgelaten mee, met kreten als van dolle
dieren in hun opnieuw herhaald, alom galmend geschreeuw:
- De Stier es getreiwd! Vivat de Stier!
‘De Stier’ hield zich onverstoorbaar goed, maar de man zette hoe langer hoe
vreemdere ogen op.
De plechtigheid was afgelopen. De trouwers verlieten het
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gemeentehuis en kwamen weer in de vlaggende straat, waar de toeloop van het volk
intussen tot enorme proporties was gestegen. Het leek wel of het hele dorp daar bij
elkaar getroept was. Een dol-joelende stoet vergezelde hen tot aan de kerk, en, na de
kerkelijke ceremonie, tot aan het rijtuig dat hen naar de stad zou voeren, alwaar zij,
volgens gebruik, de huwelijksdag verder zouden doorbrengen.
Eerst om negen uur 's avonds kwamen zij in 't dorp terug. Gedurende hun afwezigheid
waren de grappenmakers druk aan 't werk geweest. Brandende lampions en vetpotjes
hingen feestelijk te wiegelen aan gespannen touwen vóór de huizen, een vurige
triomfboog prijkte in de straat en hier en daar schitterden transparanten met zeer
eigenaardige opschriften. Maar ‘de Stier’ hield zich goed, en de man begreep maar
half of in 't geheel zelfs niet.
Vóór hun deur, onder de vuurstralende triomfboog, werden zij gek-plechtig door
het feestcomité verwelkomd. Een van de leden trad gewichtig uit 't gelid naar voren,
een groot vel papier in de ene hand, een grote ruiker in de andere. Met luidgalmende
stem las hij een hoogst-origineel gedicht voor, waarbij de joelende omstanders weer
herhaaldelijk in wilde schaterpret uitbarstten. Maar de man begreep er niets van en
de Stier hield zich voortdurend onverstoorbaar goed. Strakernstig nam zij de
bloementuil aan, boog en dankte, dronk even van de erewijn en overhandigde daarna
het glas aan haar echtgenoot, die het in één teug ledigde. Dichtbij nu bomden de
kanonnen, hun rode vuurtongen ten hemel schietend; en plotseling verscheen in rode
fakkelgloed de muziek, met donderende-bonzende grote trom en schril-schetterende
fanfaren. Het gepeupel begon te zwieren, te springen en te dansen en 't feest ontaardde
in een woest bacchanaal. Meisjes werden giechelend-gillend in donkere hoekjes
gedrongen, bier en jenever stroomden overvloedig, waggelende kerels zwenkten
brallend, met hese dronkaardsstemmen door, de straat. ‘De Stier’ en haar man,
roerloos op de drempel van hun huisje, keken het schouwspel een hele poos aan; en
eerst toen de vetpotjes waren uitgedoofd en de wilde joelbende eindelijk met fakkels
en muziek naar de dorpsplaats terugtoog, sloten
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zij in stilte hun luiken en hun deurtje en doofden binnen alle lichten uit...
Verder was 't een vreemde, ongewone nacht. Er werd op straat geschreeuwd,
gezongen, gekeven, gevochten. Soms bleef 't een hele poos doodstil en de mensen
konden slapen; maar eensklaps weer hoorde men allerlei rare geluiden: spotgelach,
nabootsing van hondengehuil, hanegekraai, kattegemiauw, getokkel met knokkels
op luiken, en af en toe een telkens weer herhaald, schor en woestbrullend geloei, als
van een ganse, dolle veestapel. Het was een abnormale, gekke, rusteloze nacht.
's Ochtends, al van in de eerste vroegte, stonden de buren op de loer.
Hoe zou het afgelopen zijn? Allen waren ondeugend-benieuwd om ‘de Stier’ en
haar man terug te zien.
Eerst tegen zes uur, toen het reeds volzonnig augustus-daglicht schitterde, werd
een van de groene luikjes van Het Koffijhuis zachtjes opengeduwd. Onmiddellijk
daarna het tweede. Zij flapten met een kort geluid tegen het witte muurtje aan en een
hand zette de knipjes vast. Toen ging insgelijks het groene deurtje open en ‘den
nieuwen boas’ zoals de mensen hem noemden, verscheen even in zijn hemdsmouwen
op 't stoepje en staarde rechts en links de straat eens vlugjes in.
- Dag Boas! Alles goed? riep vrolijk, op een afstand, een van de buren.
De baas keek op, en, heel gewoon, even naar de buurman hoofdknikkend:
- Ieste klasse! schuen weer, hè? antwoordde hij; en verdween in het huisje.
Ietwat teleurgesteld, staken de buren de hoofden bij elkaar. Hoe zo: alles goed!
Hè! wat vreemd! Zou ‘de Stier’ dan toch, gewoonweg, als elke andere vrouw... Maar
wat had 't Kuipken dan zo uit te varen en zich aan te stellen of hij allerhande rare
dingen wist die hij niet zeggen kon! - Zij zelf voelden zich nu vaag belachelijk, met
al hun raar gefeest. Het geheimzinnig raadsel bleef althans onopgelost en 't leek wel
of ‘de Stier’ zelf hen allen voor de gek gehouden had. Futloos,
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inwendig nijdig op het Kuipken, rouwend over 't geld dat zij aan 't grapje verdaan
hadden, trok elk naar zijn gewone bezigheden terug.
Doodkalm en saai als altijd, verliep verder de dag. Tussen elf en twaalf - het
borreltjesuur - gingen enkele kerels eens tot aan het Koffijhuis om er de raadselachtige
toestand in ogenschouw te nemen. Verloren moeite. De man was kalm aan 't spitten
in zijn tuintje en ‘de Stier’ ontving haar klanten met een helder-onverschillig, strak
gezicht, alsof er absoluut niets ongewoons gebeurd was. De kerels waagden krasse
toespelingen, doch ook al vruchteloos: ‘de Stier’ stond hun flink en onbeschroomd
te woord en zij mochten onverrichterzake weggaan. Zij trokken naar 't Huis van
Commercie, waar 't Kuipken, landerig en nors, eenzaam-pijprokend in de ongezellige
gelagkamer zat.
- Hawèl, ontvanger, wa zegde nou van de jonge treiwers? We zijn d'r doar bij
geweest. Alles es goed, zille!
- Zwijg moar, zwijg moar! bromde 't Kuipken bevend. - 'k Zegge dat 't 'n schande
es! dat 't deur de wet zoe moete verboon worden!
- Ha joa moar, ontvanger, ge 'n zijt toch nie rechveirdig! As da vreiwemeins nou
toch goest ha om te treiwen; en as ze nou mee heure veint gelukkig es!
- Zwijgt ervan, zeg ik ulder! 't 'n Es nie meugelijk! 't 'n Es nie meugelijk! Pouah!
Pouah...
Meer was er niet uit te krijgen. Rillend-walgend schudde 't Kuipken 't hoofd voor
alle verdere verklaringen.
En de buren, geheel en al van streek gebracht, wisten niet meer wát ze moesten
denken.
Enige dagen verliepen. De diepteleurgestelde dorpelingen bleven ‘de Stier’ en haar
man in 't oog houden. En een glans van ondeugende pret kwam van lieverlede weer
op de gezichten, want... het leek hun of ‘den nieuwen boas’ er toch niet zo geheel
tevreden uitzag. Hij zat of liep daar doelloos in en om zijn herberg, nurks, sprakeloos,
wenkbrauwen gefronst, blijkbaar uit zijn humeur. De buren kwamen vol belangstelling
kijken; trakteerden hem, maakten vertier in 't Koffijhuis, trachtten hem aan de praat
te krijgen. Doch ook al
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tevergeefs: niets liet hij los. En toch: er moest iets zijn; er wás iets; want ook ‘de
Stier’ zag er nu veel minder kalm en sterk-zelfbewust uit. 't Leek of ze bleker en
magerder werd en in haar strakke ogen beefde nu soms een diep-schuilende
uitdrukking van zware droefheid. Maar evenmin als hij liet zij iets los. Haar lange
haviksneus stond als een klem midden in haar beenderig gezicht gedrukt en haar
manlijke mond met donkere snorrelip bleef stugger dan ooit op haar vermoed geheim
gesloten. Het werd wanhopig voor de dorpelingen en reeds begonnen zij die toestand
als onveranderlijk en niet eens langer belangwekkend aan te nemen, toen het
eensklaps, volkomen onverwacht, tot een openbaring en een oplossing uitbarstte.
't Was op een ochtend, tamelijk vroeg nog, midden in de saaie stilte van het suffig
dorp: een man, ‘den nieuwen boas’, wilddronken waggelend in de straat,
luid-schreeuwend het volk bij elkaar troepend, schreeuwend, met dreigend naar zijn
huis gebalde vuisten, dat hij bedrogen was geweest, dat men hem voor de gek
gehouden had, dat die vrouw van hem, die Stier! die Stier! die Stier...
- Watte? Watte? Wat ès er mee? gilden de mensen, trillend van ondeugende
nieuwsgierigheid, hem de woest-hikkende woorden als het ware uit de mond halend.
- Die Stier! Die Stier! Die Stier!... herhaalde hij steeds razender. Hij stikte in dat
woord, hij schudde 't hoofd en zwaaide met zijn knuisten; hij bralde 't uit van woede
en teleurstelling, hij stampte met zijn voeten en bulderde verwensingen en
dreigementen, schreeuwend dat het ermee uit was, dat zo'n huwelijk niet telde en dat
hij onmiddellijk alles wat hem toebehoorde in ging pakken en ermee naar zijn dorp
terugkeren.
- Wie lient er mij 'n peird en 'n kerre? 'k Rij er direkt mee wig! brieste hij.
't Was een geweldig opstootje. Een rumoerige bende liep dadelijk met hem mee,
begeleidde hem tot bij zijn huis, meer en meer hem opwindend en aanporrend om
nu ook ‘de Stier’ te zien verschijnen. Maar ‘de Stier’ vertoonde zich niet.
- 'n Kerre! gilde hij opnieuw. - Wie lient er mij 'n peird en 'n
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kerre? En wie helpt er mij ne moment om mijnen boel op te loan en te verhuizen?
Paard en kar werden hem beloofd en twee mannen boden zich terstond aan om
zijn goed naar buiten te sjouwen.
- Veuruit! schreeuwde hij, in het schetterend gejoel van de menigte zijn deur ruw
openstampend.
De kerels stoven met hem binnen. Twee tafels, een bed, een kleerkast, enkele
stoelen, een hoop kleren en dekens werden midden in het opgewonden-giechelend
volk naar buiten gesjord, maar ‘de Stier’ bleef onzichtbaar.
Achter een dravend paard kwam de hossebossende kar over de hobbelige
straatstenen aangerateld. In een oogwenk was het ganse boeltje opgeladen; en, onder
geweldig en bijna oproerig gegil en gejouw, reed ‘den nieuwen boas’,
vloekend-vuistenballend, als een gek ermee weg. Het was gebeurd als in een droom
zo vlug. De mensen keken elkaar stom-gapend aan toen hij verdwenen was; en dan
weer staarden zij verbaasd naar 't huisje, waar nu toch zeker wel ‘de Stier’ zich
eindelijk vertonen zou.
Maar ‘de Stier’ was en bleef onzichtbaar...
Toen dropen zij ook allen langzaam af, druk-opgewonden lachend en pratend,
tevreden aan de ene kant dat zij nu eindelijk zonder nog enig mogelijke twijfel
‘wisten’; teleurgesteld ten andere, dat alles zo verbazend vlug en gek en, buiten ‘de
Stier’ om, was afgelopen.
- Och! 't es zottigheid! Hij zal hier morgen were zijn, meenden de mensen.
Doch hij kwam in 't geheel niet terug...
Dagen, weken, maanden gingen voorbij en van ‘den nieuwen boas’ werd zelfs
niets meer gehoord. 't Was of hij nooit bestaan had, en ‘de Stier’, stil in zichzelf
teruggetrokken, uitte verwijt noch klacht. De strakke lippen stug op haar geheim
gesloten, bediende zij als vroeger haar klanten; en haar antwoord op onbescheiden
uitvorsingen was steeds onveranderlijk hetzelfde:
- Hij es hij zot geworden. Wa kan ne meins doar aan doen as iemand zot wordt?
Nog liever giene veint mier as ne zotte veint.
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Maar de mensen lieten haar praten en grinnikten. Zij wisten nu wel beter...
't Kuipken, die zich in het ongezellig Huis van Commercie dodelijk ergerde en
verveelde, was al dadelijk na de vlucht van ‘den nieuwen boas’ indirect begonnen
met toenadering te zoeken. ‘De Stier’, niet rancuneus, stak hem zelf de hand van de
verzoening toe; en, op een avond, waren zij weer met hun beidjes, net als vroeger,
in het huisje, waar zij zoveel lange jaren samen hadden doorgebracht.
Geen wederzijdse vragen, klachten noch verwijten. 't Kuipken, die haar al die tijd
niet gezien had en haar veel verouderd en vermagerd vond, vroeg enkel:
- Hoe goat 't ermee?
En zij, hem even aankijkend, antwoordde, heel gewoon, alleen met ietwat matte,
trieste stem:
- O, nogal goed, en mee ou?
- O, uek nogal goed.
Dat was alles. Over hem, die van haar weggelopen was, werd geen enkel woord
gesproken. 't Kuipken ging zitten, even vaag-wantrouwig om zich heen loerend, als
vreemd nog in zijn eigen huis; en zij nam sprakeloos het eten van de kachel en diende
't voor hem op.
- En gij? vroeg hij, verwonderd, dat zij haar stoel niet bijschoof.
- 'k 'n Hè nie veel honger, antwoordde zij. - 'k 'n Goa nie anders as 'n potse káffee
drijnken.
Het Kuipken at en dronk, over zijn bord gebogen, met van ingehouden ontroering
af en toe nog licht bevende vingers. ‘De Stier’, haar kopje koffie in de hand, zat
peinzend naast de kachel, met strakstarende ogen. Groot was de stilte in het lege
herbergje; en stil ook was het buiten, in de donkere, lege straat.
- 't Es kaud geworden; 't 'n zoe mij nie verwonderen da we vust of snieuwe kregen,
zei 't Kuipken, na een lange poos. - 't Hee passeerde nacht al 'n klein beetse wit
gevrozen en van den achternoen he 'k uit alle veurzichtigheid onz' eirdappels mee
strued doen dekken, antwoordde zij.
- Onz' eirdappels!... zacht deed dat woord hem aan; zoet klonk het in zijn oren.
‘Onze’... dat was dus weer van haar en
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hem en niets meer van de vreemde indringer die weggelopen was.
Het Kuipken had gedaan met eten, hij stak zijn pijpje aan, genoeglijk smakkend,
en ging, als vroeger, met uitgestrekte benen op zijn aloude plaats, aan de overzijde
van de warme kachel zitten. Hij was er weldra ingesoesd. Op de kerktoren sloeg het
negen uur en onmiddellijk daarna luidde de nachtrust in. Hij trok zijn kleine oogjes
slaperig half open.
- Wat dijnkt ou? Zoen we nie goan sloapen? stelde hij voor. - O, ba joa, e-woar;
'k zal moar sluiten, antwoordde zij. Zij stond op en verdween in 't gangetje, om buiten
de luikjes en de voordeur dicht te doen.
Toen ze na een ogenblik terugkwam, waren haar hoofd en schouders dicht met
witte sterretjes en stippeltjes bepoeierd: Eén hing er in haar snor, dat dadelijk tot een
kristal-traantje versmolt.
- Kijk kijk! snieuwt het woarachtig al? riep, hij verwonderd.
- Joa 't en 'k gelueve dat ze 'r dikke zal vallen, knikte zij. Zij schudde zich af, stak,
in groen-aarden kandelaars, twee kaarsen aan, draaide de grote hanglamp uit en liet
hem voor, over de trap, naar boven. Hij kreunde een beetje, door de inspanning van
't stijgen. Het dansend kaarslicht wierp gedrochtelijk hun grote schaduwen over de
witte muren.
Boven op 't portaal waren twee deurtjes, links zijn kamer, rechts de hare. Hij durfde
niet goed om te kijken. Dat was de kamer waar zij met hem, de indringer, de
vreemdeling, de vijand, die het al had aan de grote klok gehangen... ach ach!... Hij
schudde 't hoofd en zuchtte onmerkbaar, terwijl hij, met de kandelaar in de hand zijn
deurtje openduwend, haar ‘sloapwel, Fliesta’ wenste.
- Sloapt uek wel, Binus, antwoordde zij met haar gedrukte, matte stem.
Het gele schijnsel van de beide kaarsen danste spokig door elkaar op 't smal
portaaltje en in de open deurtjes, en toen werd alles plotseling heel stil en donker.
Buiten sneeuwde 't zacht en overvloedig nu, met grote, dikke vlokken...
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VII
Berouw
Dit is 'n héél zware en droeve obsessie geweest...
'n Kort, viezig zijstraatje, aan 't uiteinde van 't dorp. Rechts, niets dan de hoge,
witte, blinde muur van een groot herenhuis. Links vier kleine, lage, aan elkaar
gebouwde werkmanshuisjes in vuilgrijze steen, met dofgroene luikjes. - Het is er
somber, kil, treurig, modderig. Haast nooit komt er een zonnestraaltje in de vieze,
altijd natte greppels glimmen. - Maar, even voorbij de blinde muur en de huisjes,
ontvouwt zich in zijn brede heerlijkheid het vrije veld; en daar is 't eensklaps alles
vol-gezonde ruimte van blijde zonnigheid!
Daar wuiven en golven, zacht-strelend door de milde wind geaaid, de frisse groene
lentekorenvelden; daar kronkelt blond de brede zandweg naar het blauwachtig
verschiet, onder de hoge, zonnigblauwe hemel met zijn glinsterwitte wolken. Daar
zingen de vogeltjes en geuren de bloempjes; daar stralen de ogen en blozen de wangen;
daar gaan de zwaar-benauwde longen, in breed-gezonde rhythmus, halend open...
Vier kleine, lage, grijs-en-groene trieste huisjes: drie met deur en luikjes open; één
met deur en luikjes dichtgesloten. Aan beide kanten van dat dicht deurtje staat een
vaal-verkleurd, tegen de luikjes aangeleund, langwerpig-vierkant zwart vaandel, met
dof-zilveren doodshoofd in het midden en dof-zilveren franjes als omlijsting. Op de
drempel van het huisje ligt een geel, strooien kruis, met een rode baksteen erop
neergedrukt.
In dat huisje is een dode.
Het was een lange, magere, bleke jongen. Ik heb hem goed gekend. Hij heette Jules.
Hij had een vreemd, ongunstig uiterlijk, met iets vals en gluiperigs in zijn ogen; en
hij had ook een héél slechte reputatie: de reputatie van een luiaard, een dief, een
dronkaard, een vechter en bijna een moordenaar.
Die kwade naam was verdiend. Hij wás lui, hij stal, hij dronk, hij vocht. Zijn vader,
- een timmerman - bij wie hij heette te
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werken, doch met wie hij het niet vinden kon, stuurde hem eindelijk het huis uit. Hij
dwaalde, dompelde, verviel van kwaad tot erger. Nu móést hij wel van roof en diefstal
leven, want nergens, al had hij 't ook gewild, zou hij nog werk gekregen hebben.
Herhaaldelijk werd hij in gezelschap van een beruchte dieven- en stropersbende
gezien, en geen schurkenstreek werd in het dorp gepleegd, of 't heette dat ook hij er
schuld in had. Het heette zo, maar was toch niet bewezen, daar hij nooit op heterdaad
betrapt werd en niemand ook beslist-bezwarende getuigenissen tegen hem kon
inbrengen. Veldwachters, koddebeiers en gendarmen waren er nog nooit in geslaagd
hem gerechtelijk te doen veroordelen. Hij was sluw en slim; telkens weer ontglipte
hij, als een aal tussen de mazen van een net. Nog voor geen cent was hij beboet; nog
geen uur had hij in de gevangenis gezeten.
Toen gebeurde die beruchte aanslag op een rijke boerenzoon, die 's avonds van
de stadsmarkt terugkomend, door drie kerels aangerand, geplunderd en half dood
gevonden werd. De man genas en beschuldigde uitdrukkelijk Jules als een van zijn
aanranders.
Met onverholen vreugde kwamen de gendarmen hem halen en 't ganse dorp
verademde en juichte:
- Ha! eindelijk is de schelm toch gepakt!
Maar de schelm verdedigde zich!
Hij was er niet bij geweest, beweerde hij Hij was die avond, tot tamelijk laat in
de nacht, bij zijn lief gebleven en daarna, zoals hij dikwijls deed, in een boerenschuur
gaan slapen. En hij voegde erbij, met een zonderlinge, raadselachtige glimlach, een
glimlach van bijna naïeve oprechtheid en bedeesdheid, als schaamde hij zich voor
deze in zijn mond zo vreemd en onverwacht klinkende woorden:
- 'k Hè mij gebeterd, 'k wirke, 'k goa treiwen.
De gendarmen stelden een onderzoek in. Zij vernamen dat Jules die avond werkelijk
bij een meisje had gezeten dat de naam had van zijn lief te zijn. Maar 't meisje was
er een uit de beruchte dievenbuurt; haar getuigenis leek enigszins verdacht en de
aanslag was ook trouwens midden in de nacht gepleegd. Wáár had hij die nacht dan
verder doorgebracht, nadat hij van zijn lief was weggegaan.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 4

1291
- Wel, in de boereschure woar da 'k gesloapen hè! herhaalde Jules een beetje snibbig.
En hij noemde de boer aan wie de schuur behoorde.
Dat kwam uit. De boer getuigde dat de jongen dikwijls in die schuur ging slapen.
En 't kwam ook uit dat hij sinds een tijd geregeld werkte, en zijn geld opspaarde, en
niet meer dronk. Doch de gendarmen schudden 't hoofd en grinnikten wantrouwig.
Niets belette dat hij 's nachts toch ongezien weer uit de schuur gekomen was om met
de anderen zijn slag te slaan; en overigens: dat slapen in schuren behoorde bij een
ongebonden landlopersleven en geenszins bij de fatsoenlijke levenswijze van iemand
die eerlijk aan zijn brood wenst te komen. Wáárom sliep hij als een vagebond in de
schuren? vroegen de gendarmen.
- Om er 't geld van mijn huishure mee uit te spoaren, antwoordde Jules.
De gendarmen spotlachten. Haha! dat was er een eigenaardige manier van sparen!
Waar zou het op gaan lijken in de wereld, als iedereen zo redeneerde!
- 't Ès toch azue! 't Es de zuivere woarheid! bevestigde Jules met nadruk.
- Ge bezit dus al wa geld? vroegen de gendarmen.
- Joa ik, zei Jules.
- Woar es 't?
- Mijn meisken bewoart het, om er ons meubels mee te kuepen en ons huizeken
van t' huren.
Zij deden huiszoekingen bij 't meisje en vonden er 't geld: een paar honderd frank
in mooie zilverstukken.
Het aan de rijke boerenzoon ontstolen geld bestond in bankbriefjes. Maar dat
bewees niets: zij konden 't uitgewisseld hebben. Jules werd met de boerenzoon
geconfronteerd. - 't Ès hem! 't és hem! verzekerde deze. - Ze woaren ulders gedrijen,
twie kleine en ne grueten. Hij es de grueten!
- Ge liegt! gilde Jules, bleek en bevend van woede.
- 't Ès hem! 't és hem! herhaalde de boer met onverstoorde overtuiging.
- 'k Zegge dat ge liegt, gie sloeber! bulderde Jules.
De gendarmen drongen niet aan. Zij lieten Jules los, maar hun overtuiging stond
onomstootbaar vast. Jules wás een der
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daders en proces-verbaal werd tegen hem opgemaakt.
Enige weken verliepen. Jules, sterk door zijn onschuld, werkte rustig en geregeld
voort, spaarde zijn geld, bracht iedere avond bij zijn meisje door en sliep daar waar
hij plaats kon vinden, in de boerenschuren, om te bezuinigen. Toen ze genoeg hadden
om te beginnen huurden zij een van de vier kleine huisjes in het zijstraatje, en
trouwden.
Zij waren pas veertien dagen getrouwd, toen Jules voor de correctionele rechtbank
in de stad gedagvaard werd. Men had hem aangeraden een advocaat te nemen, maar
hij deed het niet. Waarom zou hij nutteloos geld verspillen dat hij nu juist zo hoogst
nodig had?
Vóór de rechtbank herhaalde de boerenzoon zijn formele beschuldiging en Jules,
met moeilijk ingehouden toorn en sterke nadruk, zijn nóg formelere ontkenning.
Getuigen verschenen, die het allen eens waren om Jules' slecht gedrag en ellendige
antecedenten te bevestigen, al moesten zij erbij bekennen dat hij zich scheen berouwd
te hebben en sinds huwelijk een vrijwel onbesproken leven leidde.
- Achte gulder hem in stoat zulk een misdoad bedreven t' hên? vroeg de voorzitter
om de beurt aan allen. En allen zonder een ogenblik te aarzelen, affirmeerden dat zij
er hem volkomen toe in staat achtten.
Deze getuigenissen, gevoegd bij de nogmaals uitdrukkelijkherhaalde beschuldiging
van de aanklager, bleken afdoende. Jules werd tot een jaar gevangenisstraf veroordeeld
en op staande voet aangehouden.
Iedereen, in 't dorp, vond het een welverdiende straf.
Ik weet niet, - en niemand heeft eigenlijk ooit geweten, - wat aan Jules' hart sinds
dat ogenblik geknaagd heeft. Na zeven maanden onberispelijk gedrag werd hij uit
de gevangenis ontslagen en kwam op een avond in 't dorpje terug. In het triestig klein
huisje met de grijze muren en de dofgroene luikjes vond hij zijn jonge vrouw met
een klein kindje, dat in zijn afwezigheid geboren was.
- Hier ben ik! glimlachte hij vreemd-droogjes. En aan zijn vrouwtje, dat zo bitter
schreide, gaf hij 't beetje geld, dat hij in
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de gevangenis verdiend had en nam het kindje op zijn schoot, in lang, verrukt
aanstaren.
- Hoe hiet het? vroeg hi zacht met van ontroering hese stem. - Jules... Julken, snikte
zij.
- Julken... Julken... streelde hij. En hij kittelde de kuiltjes van het wichtje, dat hem
even met glanzend-blijde oogjes toelachte...
Zijn leven werd heel kalm, heel stil, heel eenzaam. Hij werkte ganse dagen, sprak
weinig, zat doorgaans, in zijn schaarse rusturen, dromerig te peinzen en te staren,
als verdiept in verre, verre gedachten.
't Kot hee hem goe gedoan, meenden de mensen. - Hij hee bereiw, hij es broave
geworden.
Dikwijls heb ik geprobeerd hem aan de praat te krijgen, want zijn geval interesseerde
mij en ik was van lieverlede een vreemde sympathie voor hem gaan voelen. Maar
nooit is het mij mogen gelukken. Na een paar korte zinnetjes brak hij telkens het
gesprek met zwijgen af en over zijn bleke wangen kwam dan soms als 't ware een
tere kleurvan pijn of schaamte. Nooit heb ik hem bitter horen klagen, razen of
verwijten doen. Voor vrouw en kind was hij uitnemend zacht en goed. Aan omgang
met wie ook, buiten zijn gezin, scheen hij in 't geheel geen behoefte te hebben. Hij
was niet bang, hij was niet boos, hij was niet vals noch nijdig: ik weet niet hoe het
met hem was.
Alleen was er iets vreemds, iets macaber-vreemds aan hem. Altijd had hij, op de
zolder waar hij nu ganse dagen timmerde, kant en klaar een withouten doodkist, een
armemensendoodkist staan. Zij stond daar, griezelig-bleek in 't schemerachtig
zolderlicht, scheef tegen de muur geleund onder de dakpannen, en bleef er staan, tot
ze, verkocht, door iemand werd weggehaald. Dan maakte hij er onmiddellijk een
nieuwe voor in de plaats.
- Och! alweer 'n nieuwe duekiste! klaagde dan zijn vrouw, die dat gezicht zo akelig
vond. - Woarom 'n wacht-e toch niet tot da ze gevroagd worden?
Hij glimlachte vreemd en staarde, sprakeloos, in gedachten. Ginder, in de
gevangenis, had hij gedurende zeven maanden
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niets anders dan doodkisten, dan withouten arme-mensen-doodkisten gemaakt. Het
zat hem in de geest en in de handen. Het was een manie, een obsessie van zijn
hersenen geworden. Hij had er gemaakt, zoveel, zóveel dat hij er wel een kerkhofje
mee had kunnen vullen. En misschien zag hij het in verbeelding, dat kerkhof, vol,
vól met van die lange, smalle, witte kisten onder 't groene gras.
- Ge zié wel da ze gevroagd worden; da wordt áltijd gevroagd, was eindelijk zijn
stil-geheimzinnig antwoord.
En meer was er niet uit te krijgen...
... 'n Kort, viezig zijstraatje, rechts de hoge barre muur van het groot herenhuis; links
de vier kleine werkmanswoninkjes met de grijze muurtjes en de groene deurtjes en
de groene luikjes, waarvan het tweede nu gesloten is, met het strokruis en de baksteen
op de drempel, en de vaal-verkleurde, zwarte vaandels met de doodshoofden en
zilveren franjes vóór de dichte, groene luikjes...
Heel stil, zonder verwijt noch klacht, als een kaars die langzaam uitbrandt, is hij
dood gegaan. Wat hij gehad heeft weet niemand, wat hem 't hart verknaagde kent
geen mens. Armoede,... stil verdriet kwijnende ziekte. wie zal het zeggen? Berouw,
menen de dorpelingen. Maar wat weten de dorpelingen! Hij ligt daar, in een van die
withouten armemensenkisten, die hij altijd maar op voorhand timmerde, omdat hij
er zoveel getimmerd had, en er nog altijd meer moest timmeren...
Wat doet nu, in de schemering van 't dood-gesloten huisje, de jonge vrouw met
het klein kindje? Zit ze daar gebroken-snikkend in het stille, lege kamertje, of dwaalt
ze doelloos rond, met uitgeschreide, zwakke ogen, niet wetend wat ze zoekt? Ligt 't
kindje zachtjes slapend in zijn wieg? Of speelt het rustig in zijn stoeltje met wat karig
speelgoed, dat het in de halve duisternis bijna niet ziet? - Het is er alles zo stil! Geen
klank, geen zucht, geen adem komt naar buiten.
Alleen de frisse lentewind waait strelend-zoet over de wijde velden. In stille
ondertoon zingt hij zijn eeuwigdurend lied. De groene korenaren schommelen en
wuiven, als 't ware stoeiend onder lang-strijkende golvingen; de blonde zand-
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weg kronkelt eenzaam naar de stille verten; en in de zonneblauwe hemel drijven, o
zo hoog en puur en glinsterwit, fantastische drommen van donzigzachte en lichte
wolkjes...
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VIII
Peetje Pruis
In 1870, op het ogenblik dat de oorlog tussen Frankrijk en Duitsland uitbrak, was de
toenmalige Pruise Koning Wilhelm, in Vlaanderen, op 't platteland althans, een
vrijwel onbekende figuur. Men kende er beter de Franse. Keizer, zoals de gekleurde
platen hem voorstelden: dikke snor, zware sik, doffe, ietwat trieste ogen, en het
schitterend uniform met gouden epauletten en het breed, rood dwarslint van het
Legioen van Eer.
Maar niet zo gauw waren de eerste, wrede veldslagen door de Duitsers gewonnen,
of ons land werd overstroomd met afbeeldingen van Duitse generaals en vorsten.
Bismarck, Moltke, prins Friedrich Karl, de kroonprins, de Koning, al hun portretten
vulden onze geïllustreerde bladen en de mensen zochten gelijkenissen: dié
welbekende, stoere boer, uit een of ander ver gehucht, leek enigszins op Bismarck;
dát oud, gebogen ventje uit het Armenhuis op Moltke, dié handelsreiziger, die om
de zoveel weken met zijn pakje in het dorp kwam, op Prins Friedrich Karl... En zo
was er ook een op ons dorpje, die leek, die sprekend leek op Koning Wilhelm.
Het was een welgestelde rentenier die aan het uiteinde van 't dorp, met vrouw en
dochter, een opvallend buitenhuis bewoonde. Ik zie het nog zoals 't in die tijd was:
een hoog, wit gebouw, met gestucadoorde voorgevel, mooie, heldere ramen en fijne,
lichtroze persiennes. Een fris, lief bloementuintje, vol zonnige, heldere kleuren, lag
er verdeeld in keurig-onderhouden perkjes achter het ijzeren hek met vergulde pieken
langs de straatkant; hoge, donkergroene sparren, waar de wind in wuifde en suisde,
stonden, als sombere reuzenschermen, aan de zijkanten; en achter het huis strekte
zich een heel grote, mooie lusttuin uit, met oude prachtbomen en
fluweelzacht-golvende gazons.
Hij was een welgestelde rentenier, zonder meer. Hij droeg de niet bijzondere naam
van Amédée Fruytier. Hij hield van lekker eten en drinken, hij ontmoette zijn vrienden
in de
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dorpsherbergen, hij las iedere dag, van 't begin tot het eind, een paar couranten.
Hij bemoeide zich niet met politiek, al had hij wel zijn politieke opinies, en was
ook geen lid van de gemeenteraad, al wist hij heel precies te zeggen hoe de gemeente
had moeten beheerd worden. Hij was er trots op, dat hij geheel onafhankelijk, en
daardoor boven en buiten alle partijen stond.
- Ik, zei hij, zijn stramme gestalte verwaand achteroverhellend, als de mensen hem
soms vroegen waarom hij, die zo rijk was en zoveel verstand had, zich met niets
wilde bemoeien,... - ik ete thuis op mijn gemak mijn kieken op en drijnke mijn
flassche wijn uit en vuert van de rest 'n kan den boel mij nie schelen.
Toch was hij geen bepaald hardvochtig man. Hij kon soms iets goed-ruws hebben.
Hij dééd dan wel heel bars en sprak wel heel kort van zich af, maar 't was soms om
een diepere emotie te verbergen. Alleen was hij ijdel, ongelooflijk, kleinkinderachtig
ijdel!
Toen de oorlog uitbrak, had hij dadelijk, beslist en scherp, partij gekozen voor de
Fransen. Ditmaal vond hij 't toch wél de moeite waard om er zich warm voor te
maken. - De Duitsers, pouah! wat 'n volk! Niks waard! Prullen? Niks! Ze zouden
niet weinig op hun kop gaan krijgen! Hij schold erop, 's avonds in de herberg, met
zijn vrienden, die hem maar zelden durfden tegenspreken, omdat hij de rijkste van
het dorp was. En met grijnzend welgevallen las hij hun, uit zijn dagblad, de eerste,
voor de Fransen gunstige oorlogsberichten voor. - Ja maar, en dat was nog slechts
een begin! Nu trok de Keizer, Louis Napoléon, naar het oorlogsterrein en 't zou nog
heel wat anders worden, zodra die zelf het heft in handen nam!
Hij prononceerde: ‘Lowie Napoléon’ en hij sprak over de Franse Keizer op een
familiaire toon, alsof hij hem persoonlijk goed kende. Lowie Napoléon zou dít, Lowie
Napoléon zou dát; Lowie Napoléon had zijn plan, dat slechts door heel enkelen
gekend was; en meneer Fruytier liet duidelijk genoeg verstaan, dat hij onder die heel
enkele bevoorrechten behoorde.
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Toen vielen de harde, bittere klappen: Weissenburg, Wörth, Froeschwiller; en onze
geïllustreerde bladen, die eerst niets dan Franse portretten gaven, kwamen vol met
Duitse plaatjes. Zo zag meneer Fruytier voor 't eerst het konterfeitsel van Koning
Wilhelm en de gelijkenis met zichzelf trof hem ineens, overweldigend.
Het was datzelfde bars voorkomen, die stuurse ogen, die sterke kaken, die grijze,
dikke bakkebaarden, die zware snor. De kin van de Pruisische vorst was geschoren
- dat was het enige verschil - en toen meneer Fruytier even met de hand het haar van
zijn kin wegduwde en zich in de spiegel bekeek, werd de gelijkenis zó treffend, dat
hij voor zijn eigen beeld in een lach van ijdelheid uitbarstte. Hij kwam bij zijn vrouw
en dochter, legde hun het plaatje voor ogen, streek met de hand zijn kinbaard weg,
keek hen stuurs aan en vroeg:
- Zie-je gien gelijkenesse?
- Ha moar Hiere toch! riepen moeder en dochter tegelijkertijd, door het evenbeeld
getroffen.
En mevrouw werd er haast bang onder.
- O! da ge nou moest in Frankrijk luepen! huiverde zij.
- Watte!... Wa zoen ze doen! riep hij, trots zijn gestalte achteroverhellend.
- Wel! ou duedschieten, natuurlijk! angstigde mevrouw met verschrikte ogen.
- Peuh!... miende dat de kuenijnk van Pruisen hem zoe loate schieten lijk 'n mussche
dan! zei hij minachtend.
Die morgen ging hij een halfuurtje vroeger dan anders in de gewone ‘stamenees’
zijn ‘dreupelkes pakken’. Zijn ogen lachten schalks van innige pret, zijn konen
bloosden, hij kwam bij zijn vrienden, haalde 't geïllustreerde blad half dichtgevouwen
uit zijn zak, streek de haren van zijn kin weg en liet hen naar het konterfeitsel kijken,
terwijl hij grinnikte, ijdel als een kind:
- Hm! Hè-je 't al gezien? Mijn portret in de gazette? Hm? Hoe vindt ge 't?
- O! gie verdeke! Hoe komde gij doar in te stoan? verbaasden zich de vrienden,
om de beurt het afbeeldsel met meneer Fruytiers gezicht vergelijkend.
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- Hm? Hoe vindt ge 't? Lijkt het! herhaalde hij, opgeblazen van trots en pret.
Tot hij plotseling, schoklachend, het blad geheel ontvouwde en hun liet zien wat
onderaan stond:
Willem I, Koning van Pruisen.
- Watte! Peetje Pruis! Es dat 't portret van Peetje Pruis? gilden de vrienden. - O,
moar, menier Fruytier, 't gelijkt op ou lijk twie dreupels woater! Scheirt ouën board
op ouë kinne wig en iederien zal mienen dat ge Peetje Pruis zijt!
Van dat ogenblik af ontstond er een kentering in meneer Fruytiers
buitenlands-politieke gevoelens.
Zonder bepaald op Lowie Napoléon af te geven, die zeer zeker een beste kerel,
maar helaas heel zwak van karakter en door heel slechte invloed beheerst was, begon
hij van lieverlede te smalen en te mopperen op de Franse generaals en 't Franse leger;
en het duurde niet lang of de sympathieën van meneer Fruytier en met de zijne ook
die van zijn, vriendenaanhoorders, die de natuurlijke invloed van het sukses
ondergingen, waren totaal omgekeerd. Voortdurend kwam hij aanzetten met nieuwe
courantjes, alle Duitsgezind nu, en hij grinnikte van pret bij iedere Franse nederlaag,
om zijn voorspellingen die telkens uitkwamen, terwijl hij meer en meer, op
familiair-vertrouwde toon, ging spreken over 't Duitse leger, over de Duitse generaals
en ook over de Pruisische Koning, die hij weldra zo intiem scheen te kennen als hij
destijds Lowie Napoléon gekend had. Ook begon hij uiterlijk meer en meer op de
alom verspreide konterfeitsels van de Duitse vorst te lijken. Zijn houding was
voortdurend stram-martiaal, zijn ogen keken bars en stuurs, zijn woord klonk kort,
gebiedend, cassant; en 't leek ook of de haren op zijn kin begonnen te verkorten en
te dunnen, terwijl integendeel de grijze bakkebaarden breder uitgroeiden. Zijn vrienden
merkten het, maakten er hem attent op, zeiden, leuk-glimlachend:
- Verdeke! menier Fruytier, ouën board valt uit op ouë kinne. Nou worde percies
Peetje Pruis!
- Joa, vindt ge? zei hij, kinderachtig in zijn ijdelheid gestreeld. Maar hij wist het
best, evenals hij wist dat iedereen, in
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't dorp, hem nu Peetje Pruis noemde. En hij vertelde hun dat hij wel vreesde iets aan
de kinneharen van zijn baard te hebben. Het deed hem soms pijn, daar; ze braken af
en vielen uit, hij dacht erover om eens een specialiteit te gaan raadplegen.
- Scheir ze liever af, ge'n zilt er gien last mier van hên, raadden zijn vrienden hem
aan.
Ik herinner mij nog de sensatie in 't dorp, toen meneer Fruytier, op een ochtend,
achteroverhellend-fiks van hoogmoed, met geschoren kin in de straat voorbijging.
De mensen kwamen op hun drempels om hem na te kijken. Ik zie hem nog de stoep
van Het huis van Commercie beklimmen, zich daar even, als een Koning, naar het
volk omkeren, en statig, strijkend aan zijn grijze bakkebaarden, in de herberg
verdwijnen.
- O! Peetje Pruis! Peetje Pruis! riepen de mensen. En een vreemde huivering van
ontzag en haast van angst liep door de menigte.
Dat was daags na de veldslag van Sedan...! Hij had de krant met het ontzettende
nieuws in zijn zak; hij haalde hem te voorschijn, ontplooide hem statig, las het aan
zijn vrienden voor.
- We zijn d'r! zei hij. - W'hên Lowie Napoléon vaste? We 'n moen nou moar op
ons gemak veuruit goan en binnen viertien doagen valt Parijs in onz' handen...
O! die weerklank in ons land van de tragische gebeurtenis!... 't Zijn van, mijn
verste herinneringen, maar nog voel ik de koortsachtige opgewondenheid die alleman
overweldigde! De sensationele berichten zwollen tot de proporties van een algemene
wereldramp, die ook óns zou komen aantasten. Tot in het hart van Vlaanderen
beweerden sommige mensen het kanongebulder te hebben gehoord; men had de
grond voelen dreunen en 's avonds zagen de angstig-verwilderde ogen van de
dorpelingen reusachtig-brede bloedvlekken aan de hemel. Men sprak van meer dan
honderdduizend doden en gekwetsten; en wie niet al te bang was of verafschuwd,
en er geld en tijd en moed voor over had, maakte plannen om die gruwel der gruwelen
ter plaatse te gaan zien.
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Zoals vanzelf spreekt was meneer Fruytier een van de eersten. Hij kondigde 't plechtig
voor zijn vrienden aan, diezelfde avond, in de ‘stamenee’ Het Gouden Zulleken en
deelde 't opgewonden bij zijn thuiskomst aan zijn vrouw en dochter mede:
- Moak mijne koeffer geried; 'k vertrekke morgen noar Sedan!
- Och Hier och God! dát 'n miende toch niet! vlogen moeder en dochter ontsteld
overeind.
- Nie mienen!... Ha ge zil wa goan zien! bravoerde hij, met een beweging naar de
deur of hij alvast zelf ging inpakken. Zij snelden naar hem toe, versperden hem de
weg, klampten zich smekend, snikkend aan zijn kleren.
- O, nie, man, o, nie, Pa, as 't ou b'lieft 'n doet dat toch niet! Ze goan ou ginter
duedschieten!
- Mij duedschieten! 'k Neme mijn jachtgeweire mee! pochte hij.
- O, man, o, Pa, as 't ou b'lieft! as 't ou b'lieft! as 't ou b'lieft! - Loat mij los! krijste
hij, eensklaps woedend, opgewonden en vechtlustig. - 'k Wíl d'r noartoe!
- O, wacht te minsten nog nen dag of twieë, nog ienen dag! nog nen halven dag!
smeekte zijn vrouw. - Wacht te minsten tot morgenuchtijnk, tot da we gelezen hên
wat dat er in de gazet over geschreven stoat!
Na oneindig veel moeite liet hij zich tenslotte tot dit laatste overhalen. - Goed. Hij
zóú wachten tot de volgende ochtend. Maar zijn valies moest alvast gepakt worden
en, zodra hij 't laatste nieuws in de courant gelezen had, zou hij vertrekken. 't Was
en bleef onherroepelijk; hij móést, hij wílde er naartoe. Hij had het plechtig, aan al
zijn vrienden, in het Gouden Zulleken beloofd.
Ongetroost holden moeder en dochter naar boven om zijn kleren in te pakken,
terwijl hij zelf, koortsachtig opgewonden zijn jachtgeweer van de wand afhaakte en
zijn tas met patronen voorzag.
De volgende ochtend waren de dagbladen, van 't begin tot het eind, met de verhalen
van de schrikkelijke veldslag gevuld. Reeds vóór het ontbijt begon meneer Fruytier
hardop te
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lezen. Vrouw en dochter, die de ganse nacht niet geslapen hadden, zaten op hun,
stoel te beven. Dat duurde, uren in steeds stijgende, spannende aandacht. Meneer
Fruytier nam nu en dan een haastige hap van zijn brood en een slok van zijn koffie,
die ijskoud werd. Anaïs, de dochter, gaf wel af en toe blijken van vermoeidheid en
staarde naar de deur alsof zij op wou staan, maar telkens zond de moeder haar, met
strenggefronste wenkbrauwen, een gebiedende blik, om haar te doen blijven. 't Was
immers tijd gewonnen. Terwijl hij las kon hij geen toebereidselen tot vertrekken
maken.
Eindelijk las meneer Fruytier, toen de hele courant bijna uit was, het volgende
sensationeel bericht:
‘Duizenden en duizenden soldaten van het Franse leger komen onophoudelijk over
de Belgische grens gevlucht. Velen zijn gewond en allen verkeren in een
allerdroevigste toestand van uitputting en ellende. Zij worden onmiddellijk ontwapend
en zo spoedig mogelijk, per spoorweg, naar verschillende plaatsen van het land
gedirigeerd. Gisterenavond vertrokken drie stampvolle treinen naar Luik, twee naar
Namen, twee naar Brussel en twee naar Antwerpen. Morgenochtend vroeg worden
er ook twee naar Gent gestuurd, waar zij vermoedelijk tussen vier en vijf in de
namiddag zullen aankomen’. Mevrouw Fruytier kreeg plotseling een inval:
- O, man, loat ons doar te goare goan noar kijken! riep zij.
Meneer Fruytier legde zijn krant neer en staarde zijn vrouw strak-roerloos alover
zijn brilglazen aan.
- En mijn reize noar Sedan? zei hij.
- Wa goa-je ginter zien? Niets mier! Natuurlijk alles afgezet deur troepen! Morgen,
te Gent, zilde veel mier zien! verzekerde mevrouw Fruytier.
Hij aarzelde even. Zij voelde hem aarzelen.
- Loat ons al te goare goan, mee ou vrienden d'r bij. Die zillen da uek wille zien,
drong zij aan.
- 'k Goa 't ulder vroagen! riep meneer Fruytier, eensklaps opgewonden
overeindstaande.
't Was als een kermisdag in Gent...
Met duizenden en duizenden waren de nieuwgierigen gekomen, uit alle gewesten
van Vlaanderen, om dat enig
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schouwspel bij te wonen: de aankomst van de krijgsgevangen vluchtelingen en
gekwetsten uit Sedan.
Krioelzwart waren 't grote stationsplein en al de straten er omheen. Rijtuigen
konden er niet meer door, de politie was overrompeld, en alleen de gendarmen te
paard slaagden erin nog een betrekkelijke orde te handhaven.
Meneer Fruytier stond in de eerste rij, met zijn vrouw en dochter, elk ogenblik
geperst, gedrongen en gestoten. Zijn kin was pas geschoren, zijn bakkebaarden
stonden uit, zijn ogen blikten gezagvoerend-stuurs, zijn gestalte rees martiaal-fiks
achterover. Hij had geen seconde getwijfeld of zijn enkele verschijning zou een
enorme sensatie verwekken; doch het viel tegen, geen mens lette bijzonder op hem,
geen een scheen door de sprekende gelijkenis getroffen; en 't maakte meneer Fruytier
inwendig nijdig en woedend. Wat waren dat voor stomme lui die zo iets frappants
niet merkten! Hij voelde zich gekrenkt en vernederd tegenover zijn vrienden en
voortdurend verweet hij op bittere toon aan zijn vrouw en zijn dochter dat zij hem
verhinderd hadden naar Sedan te gaan.
- Wa ès da hier? Wa gelijkt da hier? 't 'n Es hier niets te ziene! bromde hij.
- 'n Beetse passiëncie, man, 'n beetse passiëncie, Pa, smeekten vrouw en dochter,
die, tegen hun zin meegekomen, in de benauwende menigte bijna stikten.
Dat duurde eindeloos lang, in angstig-toenemende woeling en drukte.
Toen ging er plotseling als 't ware een golfslag over 't gekrioel van de menigte;
en iets naderde, door een troep gendarmen te paard voorafgegaan en door ontelbare
politie-agenten met getrokken sabels rechts en links omlijst.
De Franse krijgsgevangenen!...
Eensklaps en plechtig, doodse stilte in plaats van het woelend rumoer! Eenieder
roerloos, zonder dringen, door eerbied en emotie, met wijd-angstige ogen aan de
grond genageld. Enige lui, op 't stationsplein, ontblootten, als voor een lijkstoet, hun
hoofd; en machinaal werden daarop alle hoeden afgenomen. Daar waren ze...! Gele,
uitgemergelde gezichten, bleke of donkere, hol-starende ogen; lange, zwaarhangende
snorren
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over ongeschoren, ingekrompen, weggetrokken wangen! Het rood en blauw van de
uniformen was verkleurd, verscheurd, verregend en verschroeid; de epauletten hingen
afgezakt in vale rafels; de sjako's waren ingedrukt; de blote, gore, struikelende voeten
barstten uit de ros-en-grauw geworden, gapende schoenen. Armen werden in vuilgrijs
linnen verband gedragen; bebloede doeken omwonden gekorven gezichten; en af en
toe kwam er, gedragen door vier mannen op een lage berrie, een lang- en
plat-uitgestrekte gedaante voorbij, het gele hoofd met dichte ogen op een
wit-en-blauwgeruit kussen, machteloos als een lijk.
De stilte, de grote, plechtige, plotselinge roerloosheid en stilte van de menigte was
nog het indrukwekkendste en het aangrijpendste van alles. Die rooie, gezonde
gezichten van de toeschouwers, die welgedane, lustige kerels wie niets ontbeerde,
daar zagen ze nu eindelijk van héél dichtbij, dát waar ze maanden van gedroomd en
zich mee opgewonden hadden: een tafereel uit de oorlog!... Dát was er nu geworden,
door honger, door uitputting, door wreedheid, door bloed, van al die mensen - hun
medemensen - die niet eens wisten waaróm zij zo gevochten hadden en als wilde
beesten naar de dood werden gejaagd! 't Was hels van folterende onrechtvaardigheid,
't was als de zwijgend-wraakroepende dreiging van een ganse mensheid, als een
stomme, reuzen-stormloop die, ten hemel opgestegen, machteloos verpletterd door
het gruwbaar Noodlot op de aarde weer in puin stortte.
- Och Hiere toch! Och Hiere toch! snikte plotseling mevrouw Fruytier, zich aan
de arm van haar man vastklampend.
- Zwijg! kreet hij, - zwijg! haar heftig van zich afschuddend. En eensklaps, door
het schouwspel overweldigd, kon hij zich ook niet goed meer houden, en midden in
zijn vrienden, die hem stom-en-star-verbaasd aankeken, begon hij zelf te huilen en
te snikken als een kind...
Enkele weken later droeg meneer Fruytier opnieuw zijn volle baard. Zijn ogen hadden
een zachtere uitdrukking gekregen, zijn houding was gedweeër, zijn woord klonk
kalmer, bedaarder, zonder stroeve autoriteit.
Hij leek in het geheel op Peetje Pruis niet meer...
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IX
Van toekomst en verleden
Dat duurt nu al jaren en jaren, dat ik af en toe weer eens aan Zieneken, aan haar oude
vader en haar oude moeder en aan hun jong koewachterken denk...
't Was in de lente. De beekjes vloeiden snel en helder, de lucht was ijl en blauw,
met hoog drijvende, witte wolkjes. Het malse, groene gras tintelde van zilveren
madeliefjes en van gouden boterbloempjes en overal stonden de oude boomgaarden
in volle prachttooi.
Het boerderijtje van Zienekens ouders lag daar poëtisch verscholen, met zijn
oud-verweerde, grijze strodaken, in de schaduw van het groot kasteelpark. Het huisje
was in heel licht roze gekleurd, met een heldergroen boogdeurtje en heldergroene
luikjes. De kleine, groenachtige ruitjes van de vensterramen waren in lood gevat.
Zieneken, twintig jaar oud, was enig kind en woonde daar alleen, met haar op
latere leeftijd gehuwde vader en moeder.
Zij was een mooi boerinnetje. Kaarsrecht, slank van gestalte en toch poezelig van
vormen, sierlijk-harmonieus van lichaamsbouw, met fijne, smalle voetjes, een blozend
gezicht, donkere, om de slapen heel liefelijk krullende haren, tintel-lachende bruine
ogen en zúlke mooie, glinsterwitte tanden in haar frisse mond met rode lippen, dat
men er voortdurend in bewondering naar kijken moest. - Ook haar ouders waren
vriendelijke mensjes: vader, een guitig gezicht, altijd vrolijk en zeer jong van hart
nog; moeder soms een beetje pruttelig en brommerig over ‘den nieuwen tijd’ zoals
ze 't noemde, waarin de jonge meisjes veel te veel van luxe en schone kleren hielden;
maar toch ook dadelijk weer opgewekt door de aanstekelijke vrolijkheid van vader,
lachend-hoofdschuddend om zijn voortdurende grappen en heel innig in de grond
op hem gesteld, hem koesteren en verzorgend met tedere, haast moederlijke liefde.
Zij was vier jaar ouder dan hij en beschouwde hem zowat alsof hij twintig jaar haar
jongere was. ‘Mijn ouwste kind’ noemde ze hem soms.
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't Was lente, lieve, zachte, heerlijke lente... Dee heldere beekjes neurieden hun suizend
liedje, het jonge groen sprong overal frislevend uit, de oude ruige bomen van de
boomgaard bloeiden. Hun witte en roze kruinen wolkten in geurige tuilen rondom
de verweerde, grijze schuur ten blauwen hemel op en 't bloeiend groene gras was bij
plaatsen wit-en-roze-zacht bezaaid met al de overvloedige weelde van hun
vederlicht-neerzijgende blaadjes. En 't was of zelfs het frisgeverfde roze huisje
bloeide, zo liefelijk-harmonieus en teer als het daar midden in die feeërie van licht
en kleur en zoete geur te lachen en te schitteren stond.
Nu en dan bracht ik een bezoek op het kasteel, waar vrienden woonden; en meestal,
om de weg te bekorten, en misschien ook wel om nog eens even Zieneken te zien,
ging ik over 't erf van 't boerderijtje heen. Dan liep ik even binnen in het huisje, vroeg
of ik weer eens over 't erfje mocht, hield mij daar een ogenblik op en maakte een
praatje, om 't frisse meisje aan het lachen te krijgen en nog eens haar donkere ogen
te zien stralen en haar ongeëvenaarde witte tanden te zien schitteren. Zij was wel een
beetje koket en voelde best waarom ik telkens kwam, en lachte en ogenstraalde en
schittertandde dat het een genot was.
Die middag, toen ik met het gewone ‘Es er gien belet?’ onder de lage boog van 't
groene deurtje bukte en in 't roze huisje binnentrad, kreeg ik geen antwoord op mijn
beleefdheidsvraag. Ik vond er het boerenkeukentje netjes maar leeg. Even bleef ik
er in mijn eentje staan kijken, innig mij in al die keurige en vriendelijke netheid
verlustigend. 't Was om het zo uit te schilderen: de versgeboende tegelvloer
rood-glinsterend, de koperen melkemmers blinkend tegen de witgekalkte muur; en,
in de zwarte haardstee, onder de zwartgerookte schoorsteen, een heel klein
houtvuurtje, reeds half verkoold tot bleke as, en waarvan de twee laatste kleine
vlammetjes heel eigenaardig speels en grillig, met korte, schichtige schokjes, als
twee dansende kaboutertjes, tegen elkaar schenen op te wippen en te stoeien. Zij
sprongen likkend naar elkander toe, doofden elkaar met een rookstaartje uit, staken
elkaar als voor de grap, weer aan, het
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een 'n ietsje groter dan het andere; en 't kwam mij voor of het twee koddige
huisbeestjes waren, die in afwezigheid van de meesters, vol lustige vrijheid baasje
speelden. Rechts van de haard stond de lege, oude armleuningstoel van Zienekens
vader; links hurkte zich het laag, diep ingezakt werkstoeltje van Zienekens moeder.
De groene, vierkante tafel glom van netheid als een donkere spiegel; midden op de
kleine bruine eetkast stond de bruine, gesloten naaidoos met groen speldekussen; in
het wit-porseleinen wijwaterbakje boven de schoorsteenmantel stak scheef een
frisgroen palmtakje; en de lange, bruine kasthorloge met grauwzinken uurplaat in
de hoek tegen de achterwand, deed grappig denken aan een oude, houtmagere vrouw
met grijs en zuur gezicht, die midden in haar buik, op navel-hoogte, een groot, rond
glazen oog had staan, waarachter de rond-koperen slingerschijf langzaam-tikkend
heen en weer bewoog. Dat alles leefde wonderbaarlijk-intens in zijn verlaten
eenzaamheid; en door de kleingeruite, groenachtige vensterraampjes zeefde in die
volle harmonie van het actief stilleven een heel héél zacht-getemperd, bijna
teder-wazig licht naar binnen: het rozig-witbloeiend weerschijnsel van de
geurig-opwolkende lentekruinen in de oud-knoestige boomgaard daarbuiten...
Ik keer mij om en ga naar de deur toe. Even van op de drempel al die omgevende
zachte heerlijkheid nog genoten en dan naar de schuur, waar ik weldra, door het
halfduister, rechthoekig gat van een openstaande deur, vagelijk Zienekens bekoorlijke
gestalte ontwaar.
Zij hoort mij naderen, kijkt om, komt even half buiten, wenkt mij, met een
geheimzinnig, vlug gebaar, bij zich.
Ietwat verwonderd loop ik stilletjes naar haar toe.
- Wilde nou ne kier wa zien, meniere, dat-e zeker nog noeit van ou leven gezien
'n hèt? fluistert zij met een vreemde, half lachende, half ernstige en bijna boze en
bange uitdrukking over haar fris gelaat. - Moar stille, stille, dat hij ou nie 'n huert.
En schoorvoetend trekt ze mij mee in het halfduistere van de schuur.
Een eigenaardig geluid, achter een plankenbeschot, treft er mijn oor. 't Is of er daar
gevochten wordt, in 't stro. Ik hoor
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hijgen, zwoegen, dof bonzen en stampen; en 't is of er de strohalmen onder een
stormwind door elkaar worden geslingerd en gezweept.
- Wat es da, Zieneken? vraag ik verbaasd.
- Stt! sist ze, met de vinger vóór de mond. En zacht duwt ze mij half om de hoek
van de plankenafsluiting naar voren.
Het duurt een poosje vóór ik in die grauwe schemering iets duidelijks onderscheiden
kan. Mijn ogen moeten eraan wennen. Maar door een dubbel rijtje pannen onder 't
lage strodak schitteren licht-wafeltjes; en eindelijk zie ik:
In een hoek van de schuur een grijsgeel hoopje strobundels. Midden op die bundels,
woest heen en weer springend, hijgend, wroetend, stampend, schuddend, beukend
met zijn beide vuisten, een heel jong kereltje, een knaap van misschien twaalf of
dertien jaar. Hij schopt en slaat in 't ritselende stro, hij herhaalt met een geknor van
toorn zijn aanloop en telkens zie ik, in zijn wildgezwaaide rechterhand, de
glinsterschicht van een getrokken mes opflikkeren, dat hij wreedaardig-diep in de
hoop boort en er heen en weer in wringt. Het is een akelig gezicht van baldadige
woestheid; en, niet begrijpend, kijk ik Zieneken onthutst en ondervragend aan.
- Da ès iets, e-woar? fluistert ze bevend. En plotseling springt ze toe en gilt ze 't
verontwaardigd uit:
- Feel! gie luelijke sloeber! Wilt 'n kier seffens uitschien! Als bij toverslag houdt
het op. Doodverschrikt keert het kereltje zich om, staat daar even sidderend vóór
ons, met zijn mes in de hand. Zieneken grijpt hem bij de kraag, sleurt hem naar
buiten, rukt hem 't mes uit de hand en schudt hem heftig heen en weer. Het is een
kleine, rosblonde rakker met lichte ogen en het aangezicht vol gele sproeten. Hij
hijgt en jaagt en zijn gezicht is opgeblazen en paarsrood van wilde inspanning. - Es
da nou gier schande, meniere! krijst Zieneken opgewonden. - Da es nou al den twieden
kier da 'k hem azue betroape; moar as 't nou nog ne kier gebeurt, vliegt hij 't hof af,
op stroate! Ala, luelijke sloeber, noar ou wirk; en 'n kom vandoag onder mijn uegen
nie mier!
- Zij knijpt en schudt hem nog eens flink door elkaar en met een mep om zijn oor,
die hem even doet huilen, maakt hij zich uit de voeten.
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Meer en meer verbaasd kijk ik Zieneken aan. Wat is ze pittig en mooi, in haar schielijk
uitbarstende woede! Zo moet ik haar, toch nog eventjes goed opnemen, vóór ik haar
verder over dat gekke gedoe ondervraag. Haar donkere oogjes flikkeren als
karbonkels, haar wangen gloeien, kleine, donkere krulletjes hebben zich om haar
voorhoofd en haar slapen losgewrongen; en haar mondje, haar mooi
rood-lippen-mondje, dat hijgend halfopen staat van toorn en inspanning, laat, beter
nog dan in het vrolijk lachen, al haar schitterwitte tandjes zien, de kleine, nu
kwaadaardige, nijdige, bijtende tandjes, maar toch zo wit en fijn en recht en zo
verrukkelijk mooi, dat men haast wensen zou er een knauwtje van te krijgen.
- Wa es er toch gebeurd, Zieneken, mee da koewachterken? Tegen wie vocht hij
doar mee da mes? vraag ik eindelijk.
Zieneken vertelt het mij. Die kleine snotvent, die kwajongen-koewachter van
dertien jaar is me toch waarachtig verliefd geworden op een jong meisje uit de buurt,
waar een andere koewachter, van ongeveer dezelfde leeftijd, insgelijks verliefd op
is. Verleden zondag zijn ze uit jaloersheid aan 't kijven gegaan en bijna handgemeen
geworden; en wat doet me die gemene schavuit nu: hij koopt zich een mes en leert
er tegen strobundels mee vechten, om er dan later, bij de eerste botsing, zijn echte
vijand mee te lijf te gaan. En dan zal 't bloed wel stromen!... - O, meniere, azue 'n
sloeberken, doar 'n hè-je gien gedacht van! 't Es ne veurvechter; ge zult doar loater
van hueren! Dat hij zue goe nie 'n woare veur zijn wirk w'hân hem al wel honder
kiers wiggezonden...
Zieneken, Feelken de koewachter, het roze boerenhuisje met zijn eigenaardig
binnen-stilleven, het bloeiend boomgaardje onder de hoge, donkere kruinen van 't
kasteelpark,... wat is dat alles toch al lang geleden...!
Op het kasteel wonen nu andere mensen en ik kom er nooit meer. Zo heb ik ook
in jaren 't boerderijtje niet weergezien. Wat is er geworden van Zieneken, van haar
oude vader en haar oude moeder, van 't vechtlustig Feelken... ik weet het niet! - Zo
nu en dan, in de loop der jaren, heb ik eraan gedacht, en telkens ook weer het
verlangen gevoeld om er iets
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meer van te weten. Toch maar een vaag, vluchtig verlangen; iets dat even, met de
herinnering van de speelse vlammetjes in 't eenzaam haardje, vóór mijn geest
opglansde en als een dwaallichtje verdween. Doch gisteren, - hoe of waarom juist
gisteren zou ik niet kunnen verklaren, want niets bijzonders gaf er enige aanleiding
toe - gisteren kwam het zich eensklaps met de kracht van een obsessie aan mij
opdringen... Zieneken, Feelken, de oudjes, het roze boerderijtje onder de
bloeiend-opwolkende kruinen van zijn lenteboomgaardje, het sarde en kwelde alles
door een in mijn geheugen, ik kreeg er heimwee naar, ik móést erheen.
't Is winterdag, en grijs en koud, en vuil en vochtig. - De wagensporen in de blonde
zandweg kronkelen als geel-glimmende moddergeulen door het naakte veld. Hier en
daar liggen grote, vieze waden, dwars over de volle breedte van de baan. Een kille
wind blaast scherp en nijdig door het nat-klapperend rapenloof; trage, lome benden
- raven zwerven droevigkrassend rond en in de effen-grijze lucht zweeft ook nu en
dan dof-snorrend een hele zwerm van kleine vogeltjes voorbij, vlug-knippend met
de fijne vlerkjes, fijn-triestig tjilpend als van weemoedig, heimweeïg verlangen, in
hun haastige, haastige vlucht naar mildere oorden.
Daar staat, hoog en streng als een zwart-ondoordringbare berg, de sombere
reuzenmassa van 't kasteelpark, daar ligt, vlak eronder, en als 't ware er door in de
grond gedrukt, het kleine, nog altijd roze boerderijtje. Ik duw het grijze hekje open,
stap dwars over het winterdoodse boomgaardje, kom vóór het groen, half open
boogdeurtje.
- Gien belet?
- Kom moar binnen, klinkt een onverschillige stem.
- Dag Zieneken!...
Zij staat, omringd door drie kleine kinderen, bij een heet-dampend-en-stomende
ketel, die over het haardvuur hangt. Een vierde kind, heel jong nog, zit in een stoeltje,
bij het kleingeruite raam, met blaasjesmond te spelen. Starend-ondervragend,
vaag-wantrouwig, de grote, houten lepel, waarmee zij in de ketel roerde, even
onbeweeglijk in de hand, kijkt Zieneken mij aan. Blijkbaar herkent ze mij niet.
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- Da Zieneken, herhaalde ik, glimlachend. - Mag ik ne kier binnekomen om mijn
puipken t' onsteken?
- Och Hiere Godheid, meniere! roept ze plotseling, haar beide handen in elkaar
slaand. En verrukt, met stralende ogen en blozende wangen, komt ze naar mij toe:
- O, meniere! wa zij-e gij toch veranderd! 'k 'n Zoe ou noeit irkend hên!
En wij praten over het verleden...
Vader en moeder sinds jaren reeds dood, Zieneken getrouwd, moeder van vier
kinderen en bijna van een vijfde, dat tegen de lente moet komen...
Haar man is op de akker; als ik maar eventjes wil wachten zal zij hem dadelijk
laten halen. - Toe, Zulma, roept ze tot haar oudste meisje, - goa ne kier ziere bij
voader op 't kloaverstik en zegt hem dat hij seffens noar huis moe komen. - Moar
zet ou, meniere, zet ou, 'k ben blije da 'k ou nog ne kier zie; 'k hè al zue dikkels op
ou gepeisd, moar 'k miende da g' ons allemoal al lank vergeten hadt. Wilt ge 'n
gloazeken bier of 'n dreupelke pakken...?
Er is in mij een vreemde, diepe, heimweeïge emotie. Ik voel ineens de afstand en
de tijdsruimte van de vervlogen jaren. Haast niets is in het oude keukentje veranderd.
Daar is de zwartgerookte haard met links vaders armleuningstoel en rechts moeders
laag, ingezakt werkstoeltje. Daar glinsteren, tegen de muur, de mooie, koperen
melkemmers; daar staat nog steeds, als vroeger, de oude, lange, bruine kasthorloge
met grauw-zinken uurplaat, die koddig doet denken aan een stokoud wijf met zuur
gezicht en rond, strak-glazen navel-oog, waarachter, langzaam tikkend, de
vaal-glimmende koperen slingerschijf zich ritmisch heen en weer beweegt... Alles,
alles is er 't zelfde gebleven; alleen de mensen zijn veranderd... Door Zienekens
zwarte haren lopen nu fijne, zilveren kronkeldraadjes; om haar nog steeds
levendig-blinkende ogen trekken zich rimpeltjes samen; de eens zo schittermooie,
gave, witte tandenrij is door donkere gaten onderbroken, en haar zwaar, bijna
massief-geworden figuur van mild-vruchtbare moeder heeft al zijn lenige gratie van
vroeger verloren. De jaren, de zorgen, en ál die kinderen hebben hun vernielingswerk
aan haar verricht.
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Een onuitsprekelijke gevoel van weemoed komt koud-en-nuchter-sluipend over mij.
Het spijt mij dat ik hier gekomen ben en 'k wou dat ik weer heen was. Waarom ook
hield ik niet onaangeroerd en diep en zacht in mijn gemoed verborgen, de tere, frisse,
jeugdherinnering van vroeger? Waarom kwam ik er terug, op die grijze, droeve,
sombere wintermiddag, daar waar voor altijd in mijn geest een beeld stond
vastgegroeid zo vol van zon en licht en kleur en poëzie en lente?
Toch was er nog iets dat ik gaarne weten wou...
- En da koewachterken, Zieneken, weet-e nog wel, da Feelken, die mee zijn mes
in 't strue lag te vechten, wa es er doarvan geworden? Es 't zuk nen bueswicht
geworden lijk of ge vriesde?
- Feelken nen bueswicht! Ah nien 't zille, meniere! 't Es 't broafste manneken van
huel ons hof. Kijk, 't goat doar over den bogoard, mee die kurtewoagen roapen, noar
de koestal... En Zieneken wees mij door heg raampje, in 't mistig-grijze van de
winterlucht, een krom-gebogen ventje, dat, met inspanning een zwaarbeladen
kruiwagen voortduwend, in 't donkere van een openstaande staldeur verdween.
Feelken!... O, was dát het hartstochtelijk, vechtlustig Feelken, zo oud, zo afgeleefd,
versleten...!
- 't Veintsjen hee zueveel verdriet en zueveel oarmoe g'had, zei Zieneken. - Zijn
vreiw in 't kinderbedde gestorven en hij oarm en allien achtergebleven mee drij kleine
kinders...
Ach! was Feelken reeds weduwnaar en was het overleden vrouwtje datzelfde jong
meisje, om welks bezit hij vroeger, als kleine koewachter, met messen wilde vechten?
- O nien nien 't, zei Zieneken; - de dieë was al lank vergeten. 't Was 'n huel andere.
'n Heel andere...! Alles leek mij plotseling geheel anders in en om het lieflijk, zo
welbekend, boerderijtje. Zieneken was anders, Feelken was anders, haar man en
kinderen waren voor mij onbekenden; en ikzelf voelde mij daar nu, als een heel, héél
oude vreemdeling geworden...!
Een jonge, onbekende meid kwam binnen en hielp Zieneken de zware ketel van
het vuur nemen. Zij droegen hem aan een dwarsstok in het achterhuis en de bevrijde
vlammen van de haard dansten even likketongend door elkaar, tegen de zwarte
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schoorsteenwand.
Ik voelde een zacht-weemoedige glimlach op mijn lippen komen; en in verbeelding
zag ik weer de twee, heel zwakke en kleine, met elkaar spelende likvlammetjes van
vroeger, zoals ik er die op een heerlijk-schone lentemiddag in het bijna uitgebrand
haardvuurtje zag, o, zoveel lange jaren reeds geleden, in de stil-zonnige eenzaamheid
van het verlaten keukentje...
't Is uit... ik voel dat het voor áltijd uit is en dat ik nooit op het aardig boerderijtje
meer terug zal komen...
Twee ouderwetse lege stoelen in de ouderwetse schoorsteenmantel, waarin vroeger
de twee oudjes zaten, het ventje olijk grappenmakend, het vrouwtje soms wat knorrig
pruttelend,... twee kleine vlammetjes die grillig-speels tegen elkaar opdartelen en
stoeien, het een een ietsje groter dan het andere en om de beurt elkaar met een dun
rookstaartje uitdovend en weer aanvurend (het is mij soms te moede of het de
plaagzieke zielen van de twee oudjes zijn)..., een koddige horlogekast en
blinkend-koperen emmers langs de muur,... dat alles zacht oplevend in een tedere
weerglans van bloeiende lentepracht daarbuiten en bezield door de fris-jeugdige
verschijning van het Zieneken van weleer, die het vechtlustig jongkoewachterken
beknorde,... 't is alles wat er nog in mijn herinnering van overblijft,... 't is alles wat
ik ervan wens in mijn geheugen te bewaren...
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