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‘Ik ben op het ogenblik bezig met een nogal eigenaardig boekje. Ik noem het “mijn
zomerdagboek”. Het zijn korte noteringen van elke dag van mijn leven hier in de
natuur, van wat ik zie en gevoel. Allerlei kleine dingetjes dikwijls. Zeer afgewisseld.
Een innig doordringen tot het landelijk leven in zijn details’. Zo omschreef Buysse
zelf de inhoud van het dagboek waarin hij tussen 21 maart en 9 november 1913 dag
aan dag zijn belevenissen op de Molenberg optekende. Daar, te Deurle, had hij in
1911 een kleine paalwoning laten optrekken waarin hij zich kon afzonderen als het
in la Maison Rose te Afsnee te druk werd om te schrijven. ‘Dat boek zal iets helemaal
aparts zijn in mijn produktie’, voegde hij er nog aan toe in hetzelfde interview met
E. d'Oliveira (opgenomen in De jongere generatie, 1914).
Zomerleven, gepubliceerd in Groot Nederland in 1914 en in boekvorm verschenen
bij Van Dishoeck in 1915, is als zelfstandig genre inderdaad een uitzondering gebleven
in Buysses proza. Dit ‘dagboek van de natuur’, ‘vol verliefde waarneming van het
minste dat er trilt en gonst, en doordrongen meteen van de grootheid van hemel en
aarde en hun eeuwig mysterie’ (A. Mussche), kan nochtans bijzonder kenschetsend
worden genoemd voor de mens én de schrijver Buysse. De liefdevolle aandacht voor
de kleinste nuance zowel als voor de tijdeloosheid van het hem onmiddellijk
omgevende natuurgebeuren, het mijmerend evoceren of kunstig schilderend
weergeven van stemmingen en taferelen, afgewisseld met afstandelijk ironiserende,
‘leuke’ anekdotes en verhaaltjes, liggen duidelijk in de lijn van de schetsen en verhalen
die Buysse bundelde als Stemmingen (1911; zie deel 5). Was er daar nog een neiging
tot verwerking of stilering van de waarneming, hier zijn de bezielde observatie en
de be-
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schrijving van het leven rondom de Molenberg direct, persoonlijk. Toch blijft Buysse
in zijn notities steeds selectief: hij kiest de poëtische elementen, hij belijdt zijn liefde
voor de zon en het licht, voor de lente en de zomer, voor de vogels, de gewassen en
de bomen, en vooral zijn gehechtheid aan de trouwe aanwezigheid van de oude molen
en van de molenaar, die samen als een rustgevend leitmotief door het dagboek heen
geweven zijn. Indrukken uit het ‘negatief bestaan’ en de ellende van het stadsleven
weert hij bewust uit het dagboek-verhaal, hoewel hij vaak noodgedwongen naar de
verfoeide stad moet en de ‘World's Fair’ - in 1913 werd inderdaad te Gent een
wereldtentoonstelling gehouden - hem bovendien toch blijkt aan te lokken. Naast
deze realiteit, die in het verhaal enigszins wordt verhuld, zoals ook de feitelijke
gegevens worden weggelaten over de begrafenis van zijn vriend Camille Lemonnier
in ‘de grote stad’ (d.i. te Brussel, 16 juni) en over het interview (vermoedelijk dat
met d'Oliveira, 25 september), is er ook de realiteit van het grauwe weer, van de
‘dode dagen’, die dan worden gevuld met het neerschrijven van herinneringen en
‘vertellinkjes’: zo het (ook elders voorkomende) verhaal van Van Rompu, die soms
in acht dagen ‘gien gepeizen’ had, naast jeugd- en reisherinneringen: niet alleen de
steeds terugkerende herinneringen aan zijn verblijven in Amerika, maar ook een
anekdote uit Italië.
Nieuw, of dan toch niet bekend uit Buysses overig scheppend proza, zijn de literaire
reminiscenties, die echter nog veel talrijker opduiken in de hier verder in deel 6 van
het Verzameld werk opgenomen reisverhalen. Vooral de beschrijvingen van Buysses
reizen in Frankrijk lijken op sommige plaatsen wel een zoektocht in het spoor van
bekende (Franse) auteurs; in het dagboek blijft de literaire herinnering beperkt tot
een illustratie van een stemming, zoals bijvoorbeeld de duidelijk uit het hoofd
geciteerde en dus enigszins vervormd weergegeven aanhef van ‘De zieke jongeling’
van Jan van Beers (uit Jongelingsdromen, 1853). Zomerleven blijft hoe dan ook een
hymne aan de natuur, en in de allereerste plaats aan de Vlaamse natuur, zelfs waar
dit gebeurt onder een aan Maurice Barrès ontleend motto (23 oktober):
‘Héél sterk voel ik in mij de liefde voor de grond, voor de
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geboortegrond. Ik voel mij als een boom, die eenmaal op een vaste plek zijn wortels
heeft geschoten. En die boom staat in Vlaanderen, voor mij het mooiste land op
aarde.
In Vlaanderen, en wel in een zeer beperkt en specifiek gedeelte van dat
Vlaanderen...
Mijn land, mijn vaderland, mijn Vlaanderenland is heel, héél klein, niet groter dan
wat ik op een flinke ochtendwandeling kan aflopen, niet ruimer dan wat ik op mijn
Molenheuvel met een blik kan omvatten. Dát is mijn land, mijn vaderland, het mooiste
land der aarde’.
Dit ‘eenvoudig natuurboekje’ kende bij zijn verschijnen in 1915 nog een
onverkwikkelijke nasleep voor de schrijver. Dat deze nochtans fervente reiziger in
zijn dagboek paradoxalerwijze alleen getuigenis had afgelegd van zijn verbondenheid
met de vaderlandse grond, en dat dit boek geschreven was ‘in de zalige gemoedsrust
van het jaar 1913, toen er nog geen sprake was van oorlog’, en toen dus enige
defensieve opstandigheid helemaal niet zo vanzelfsprekend was, werd in de gespannen
situatie van 1915 door enkele critici gewoon over het hoofd gezien. Eerst diende
Buysse een zekere W.J.C. Mooy ervan te overtuigen dat hij geen slechte vaderlander
of landverrader was, en enkele weken later voelde hij zich genoodzaakt ook Herman
Robbers van repliek te dienen. Ook deze laatste had hem, in de
oorlogsomstandigheden van toen, de notitie van 25 maart in het dagboek kwalijk
genomen, waarin Buysse stelde dat het onzin is dat een ‘kleine, nietige mogendheid
[...] desnoods met kracht van wapenen, haar heilige, traditionele, nationale rechten
tegen de aanslagen van een zeer sterke, grote mogendheid [zou] verdedigen’. Deze
‘onvaderlandse’ uitlating zou volgens Robbers (in de decemberaflevering van
Elsevier's Maandschrift) nog erger zijn dan wat te lezen stond in het gelaakte
Oorlogsdagboek van Streuvels. Buysses heftige zelfverdediging (respectievelijk in
De Telegraaf van 15 oktober en van 12 december 1915) bleek afdoende: de gewraakte
zinnen waren immers ironisch, bitter-ironisch bedoeld. De kritiek, die overigens op
een manifest misverstand berustte en waaraan ook weinig ruchtbaarheid werd gegeven,
heeft Buysse veel minder in opspraak gebracht dan met Streuvels het geval is geweest
en heeft hoe
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dan ook de verdere waardering van Zomerleven niet in de weg gestaan: het boek
werd herdrukt in 1929 (en nog opnieuw in 1943, bij de uitgeverij De Lage Landen).
Buysse heeft trouwens bij meer dan één gelegenheid in zijn romans, novellen en
schetsen lucht gegeven aan zijn anti-militaristische gevoelens en aan zijn diepe
verontwaardiging over het verwoestende, mensonterende optreden van de Duitse
vijand. Liefde voor de natuur en voor het vaderland bleef voor hem onmiddellijk
geassocieerd met behoefte aan rust en vrede; vernielzucht, wraak en moordlust riepen
bij hem alleen onbegrip en gruwel op, getuige bijvoorbeeld Tijdens de eerste dagen
in Vlaanderen (opgenomen in deel 5), het verslag van zijn bezoek achter het front
in Van een verloren zomer (in deel 6) en enkele nooit herdrukte beschouwende
stukken (nog op te nemen in deel 7).
Het Vredesdagboek, gedateerd in Vlaanderen, zomer 1919, en samengesteld uit
korte, overwegend algemene aantekeningen over actuele onderwerpen, brengt precies
in dit verband een goede aanvullende toelichting van Buysses houding. Hij begint
met een aantal gedesabuseerde beschouwingen over de situatie onmiddellijk na het
beëindigen van de vijandelijkheden, die ‘nog niet in het teken van de olijftak staan’;
zowel de boeren die zich dank zij de oorlog hebben verrijkt, als de activisten, de
franskiljons en de annexionisten, krijgen een aantal zure, ironische verwijten te
incasseren. Daarop volgt een ontroerende, bewogen beschrijving van het front ‘op
een stille, zonnestralende augustus-ochtend’ in de streek van Menen en Ieper, en te
Geluveld. De jonge militair die hem vergezelt, is vermoedelijk zijn zoon René, die
inderdaad als artillerist te Dikkebus heeft gediend. Het koddige intermezzo met de
verontwaardigde boerin van Hitchikoo's Farm, volgend op de uiting van afgrijzen
tegenover het militarisme, krijgt nog een pendant in een tweede luchtiger tafereeltje,
een staaltje van Buysses rake observatiekunst: een mug en een spin weten hem zo
te boeien dat hij het bezoek van Foch en Poincaré aan de stad zal missen - tevens
een persiflage van het gedrag van ‘de groten’. Het dagboek van de
‘vrede-na-de-oorlog’ bevat verder alleen nog overwegend bittere bespiegelingen,
eindigend met de weergave van een gesprek over de
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toekomst van Europa: gesprek dat ‘troosteloos’ na bleef trillen en dan ook een scherp
contrast vormt met het zomerdagboek van vóór de catastrofe. De tekst van het
Vredesdagboek, die alleen in Groot Nederland van 1920 werd gepubliceerd en hier
voor het eerst wordt herdrukt, is tot dusver vrijwel onbekend gebleven.
Op 1 januari 1911 schrijft Buysse aan zijn uitgever Van Dishoeck dat hij klaar is met
een verhaal over een autotocht in Frankrijk: ‘echte, blijmoedige lectuur’. Het geheel
verschijnt enkele maanden later in Groot Nederland onder de titel De vrolijke tocht
en wordt nog in hetzelfde jaar door Van Dishoeck in boekvorm uitgegeven. Hoewel
dit reisverhaal tot het lichtere, journalistieke genre behoort en van marginale betekenis
bleek ten opzichte van zijn scheppend werk, werd het op enkele uitzonderingen na
op sympathie en waardering onthaald. Het beleefde vrij snel een herdruk (1915) en
kende nog tijdens Buysses leven ook een derde druk (1926). De vrolijke tocht was
overigens het eerste boek dat verscheen na de viering van 1911, zodat met
belangstelling werd uitgekeken naar Buysses jongste werk. We krijgen er de vlotte,
gemoedelijke, levensblijde verteller aan het woord, die met een mengeling van direct
geactualiseerde impressies en van indirect, als verleden weergegeven gebeurtenissen
en anekdotes het relaas geeft van zijn reis, heer-alleen met drie dames (d.i.
vermoedelijk Iñez, Mary en Thea, dochters uit het eerste huwelijk van Buysses
echtgenote), via de Belgische Ardennen en de Maasvallei, Dijon en Lyon naar de
Rivièra, en dan over Arles, Tarascon, Lourdes en Biarritz terug het Noorden in. De
‘vrolijkheid’ en de levensvreugde eindigen voor de schrijver zowat in het voorheen
al zo gehate Parijs, nu herschapen in ‘een soort van monstrueuze Amerikaanse
ploertenstad’, waar zijn dames hun hart kunnen ophalen maar waaruit hij met een
schampere jeremiade over de frivole vrouwenmode wegvlucht - een motief dat meer
dan eens opduikt in zijn journalistieke of beschouwende stukjes en waarbij zelfs zijn
luchtige spot meestal iets wrangs krijgt. Voor het overige blijft Buysse als reiziger
‘een aardige man, die men graag hoort praten’, zoals Lodewijk van Deyssel veel
later nog zou
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noteren (20 augustus 1943) bij zijn lectuur van De vrolijke tocht, dat hij
karakteriseerde als ‘een gewoon, wel leesbaar journalistisch autoreis-dagboek’.
Buysse zelf heeft zijn pretentieloze reisbeschrijvingen, samen met het vrij snel
daaropvolgende Per auto, ‘sportboekjes’ genoemd (in een brief aan Van Dishoeck,
d.d. 11 maart 1929). Nochtans zit De vrolijke tocht vol ‘literaire’ passages. Er zijn
bijvoorbeeld tal van momenten waar het landschap, de streek of de stad in de
allereerste plaats in verband worden gebracht met auteurs die daar in of over hebben
geschreven, of waar een kleur of een stemming worden geassocieerd met een treffende
literaire beschrijving: zo Loti in Avignon, Maeterlinck in Grasse, Daudet in Tarascon
en Mistral in Arles, in welke laatste stad ook een herinnering wordt opgeroepen aan
‘Akëdisseryll’, een Oosters verhaal van Villiers de l'Isle-Adam dat werd vertaald
door A.J. Alberdingk Thijm; te Cambo wordt de woning van Rostand bezocht en te
Castel-Jaloux dringen enkele verzen (enigszins vervormd geciteerd) uit diens Cyrano
de Bergerac in het geheugen, terwijl in de streek van ‘la Beauce’ de ‘griezelige
personages’ uit La Terre van Zola nog aanwezig lijken te zijn. Maar zoals in menige
passage van zijn scheppend proza blijkt ook hier dat Buysse de hem boeiende plekjes
vaak door het oog van een beeldend kunstenaar ziet (Van Gogh, Gustave Doré) of
zelf als het ware schilderend uitbeeldt, zodat in het reisboek dan ook enkele bijzonder
kunstige, poëtische stemmingsbeelden zijn opgenomen: bijvoorbeeld de impressie
te Avignon, de avondlijke atmosfeer in ‘le Mas d'Azil’ nabij Lourdes en de
doordringende rust en vrede van een allerheiligendienst in de kathedraal van Chartres.
Het geheel is als menggenre misschien nog het best te vergelijken met La 628 - E8,
het reisjournaal van Octave Mirbeau (1908), waaruit Buysse overigens citeert en
waarop hij zich wel enigszins blijkt geïnspireerd te hebben. Hun verheerlijking van
de auto, die, in vergelijking met de trein, nieuwe, ongekende sensaties brengt, in
direct contact met streken en bevolkingen die men anders niet bereiken kan, hebben
zij in ieder geval gemeenschappelijk. De uitwerking van het verhaal is bij Buysse
echter meer beperkt gebleven tot het beschrijvende en het
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onderhoudende.
In tegenstelling tot De vrolijke tocht brengt Buysses volgende reisboek geen
doorlopend verhaal. Per auto, verschenen in 1913 bij Van Dishoeck en herdrukt in
1920, bestaat uit twee verschillende delen, met daar tussenin nog een klein zelfstandig
reisverslag.
Het eerste deel geeft een duidelijk gestileerd relaas van een reis die in april en mei
1911 in Frankrijk werd ondernomen door een bijzonder onderhoudende schilder (d.i.
Emile Claus), een overbeleefde filosoof, die Fransman is en de weg moet vragen
(d.i. Léon Bazalgette), een schrijver die tevens als chauffeur fungeert (d.i. Buysse
zelf) en een ‘fatsoenlijke mens’, die de lekke banden moet oppompen (d.i. Buysses
zwager, Edmond de Keyser). Het geheel lijkt meer episch bewerkt dan De vrolijke
tocht, is minder een reisdagboek dan een ironisch en blijmoedig opgesteld reisverhaal;
de beschrijvingen zijn veeleer realistisch-schilderend dan poëtisch-suggestief
(bijvoorbeeld Frans provinciestadje). Het ‘verhaal’ is ook samengesteld uit
verschillende brokstukken, die voor zover we tot hiertoe konden nagaan vrijwel alle
in kleinere samenhangen zijn gepubliceerd op diverse plaatsen (en niet in Groot
Nederland, zoals Buysse nochtans zelf meedeelt in De laatste ronde). De inleidende
stukken Vlaanderen, De nachtegaal, Over de grens, De ‘golden river’ en Amiens
verschenen onder de titel ‘Uit het reisboekje’ in Het Vaderland van 21 juni 1911,
daar gevolgd door Normandië op 8 juli 1911; de reeks ‘In Normandië en Bretagne’
(met I. Langs de lange, blonde weg; II. Penmarch en III. In het verlaten dorpje) werd
als ‘Herinneringen uit Normandië en Bretagne’ gepubliceerd in De Wereld van 3
januari 1913, waarin veel vroeger al eerst het zelfstandige stukje Frans provinciestadje
(1 december 1911) en dan De viervoudige ramp van Aurillac (17 mei 1912) waren
verschenen. Als een soort intermezzo werd in de bundeling La Bazalgette ingevoegd,
het verslag van Buysses tocht met zijn vriend Bazalgette, die reeds als reisgezel
optrad in het vorige verhaal en hier op zoek gaat naar de plaats van zijn oorsprong
in het Centraal Massief. Het stuk werd met een opdracht aan Bazalgette geplaatst in
Elsevier's Geïllustreerd Maandschrift van januari 1912.
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Het tweede deel van Per auto omvat op zich al drie verschillende reisverslagen,
daterend uit verschillende perioden en hier samengebracht onder de titel ‘Met de
Maeterlincks’. Het eerste, Naar het Zuiden, brengt het verhaal van een vroegere reis,
namelijk in 1905, toen Buysse met zijn vriend Maeterlinck meereed naar diens
winterverblijf te Grasse. De schrijvers werden op hun tocht vergezeld door
Maeterlincks hond Golaud, een aanwezigheid die door beide dierenvrienden met de
nodige aandacht wordt omringd. Maeterlincks essaybundel waarop Buysse hier
alludeert, Le double jardin - met voorop de liefdevolle beschouwingen Sur la mort
d'un petit chien, gevolgd o.m. door een transcenderende poging het antropomorfe
wezen van de auto te vatten in En automobile - was toen net verschenen, met een
opdracht aan de vriend Buysse (1904). Buysses verblijf te Grasse komt ook ter sprake
in het vijf jaar later geschreven reisverhaal De vrolijke tocht, verschenen in 1911,
dus twee jaar vóór de bundel Per auto. Voor wie Buysses verhouding tot Maeterlinck
wil bestuderen aan de hand van deze herinneringen, blijft het pas in Per auto
gebundelde, maar voorheen al in Groot Nederland in 1907 gepubliceerde Naar het
Zuiden het beste uitgangspunt, omdat dit relaas veel uitvoeriger is. Het portret dat
Buysse hier van zijn vriend schetst bevat menig interessant anekdotisch detail over
de mens Maeterlinck in diens dagelijkse handel en wandel. Het ontstaat geleidelijk
aan, tussen de reisbeschrijving in, en eindigt vrij abrupt met een geëmotioneerde
blijk van Buysses bewondering voor het werk van zijn vriend als hij vertelt hoe
Mevrouw Maeterlinck, d.i. Georgette Leblanc, Maeterlincks toenmalige
levensgezellin, net op de laatste avond van zijn verblijf de toestemming wist af te
dwingen om voor te lezen uit het toen nog ongepubliceerde handschrift van L'oiseau
bleu.
Als tweede luik van dit driedelige Maeterlinck-portret volgt een beschrijving van
een tochtje naar Brugge, op een ‘mei-ochtend’ (gepubliceerd in De Telegraaf van
25 mei 1912), waarin Buysse Maeterlinck ‘interviewt’ over diens viering te Brussel
en ‘intieme’ ontvangst op het Koninklijk Paleis, en waarin Maeterlinck zich ontpopt
als amateur-bokser. Het geheel wordt afgesloten met een verslag over een later verblijf
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van Buysse bij de Maeterlincks in het Zuiden: Bij de Maeterlincks te Nizza,
gepubliceerd in Groot Nederland in 1913. Na de opsomming van de verschillende
oorden waar hij zijn oude vriend al gevolgd en opgezocht heeft, beschrijft hij diens
jongste bezit, ‘Villa des Abeilles’ te Nice, waar hij te gast was van 12 tot 15 of 16
februari 1913 (volgens een brief aan Van Dishoeck d.d. 25 januari 1913). Dat
Maeterlincks wisselende en inderdaad soms buitenissige verblijfplaatsen Buysse wel
intrigeerden blijkt niet alleen hier: hij is er in verschillende teksten over zijn vriend
op teruggekomen (waarover verder meer in deze Inleiding). Tot besluit van dit bezoek
aan de zesde plaats waar hij Maeterlinck opzocht, interviewde Buysse mevrouw
Georgette Leblanc, die het toneel weldra vaarwel zou zeggen en (in het spoor van
haar broer, Maurice Leblanc, populair auteur van de Arsène Lupin-detectives) zelf
wil schrijven. Met een voorstelling van haar boek Pélerinage au Pays de Madame
Bovary (verschenen in 1913) wordt het reisverslag op een literair-kritische noot
afgesloten.
Hoewel Per auto door zijn samenstelling een vrij heterogeen geheel is geworden,
heeft het werk de eer gekregen op lovende woorden te worden onthaald door Willem
Kloos. Dit ‘luchtig boekje’ van een ‘belangrijke schrijver, die bijna
Noord-Nederlander is geworden’, een ‘gevestigde en bevestigde kerel’, noemde
Kloos ook een ‘goed-geschreven boekje’, ontstaan ‘als ter verpoozing van zijn
ernstigeren arbeid’. Ook veel later nog zou Per auto samen met De vrolijke tocht
gerekend worden tot ‘staaltjes literaire kleinkunst van de goede soort’ (G.W.
Huygens). Buysse heeft inderdaad de poëtisch-luchtige reisjournalistiek ontwikkeld
tot een apart genre, dat in het geheel van zijn oeuvre alleen al door zijn omvang een
niet onaanzienlijke plaats inneemt. Per auto kreeg zelfs een soort vervolg. De in het
eerste deel van deze bundel beschreven rondreis door Frankrijk werd als het ware
overgedaan vele jaren later, na de ‘vervloekte oorlog’, die het plan van nieuwe reisjes
lang had verijdeld. Dit ‘vervolg’ verscheen onder de titel De laatste ronde in Groot
Nederland in 1923 en werd nog hetzelfde jaar door Van Dishoeck in boekvorm
uitgebracht. De tocht voerde de vrienden deze keer door een nog onbekend stuk
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Frankrijk, dwars door het hart van de Vendée en terug via de bergstreek van de
Morvan, die Buysse beschrijft als een van de vier mooiste natuurtaferelen van
Frankrijk. Hoewel de ‘fatsoenlijke mens’ voor deze reis werd vervangen door Gaston,
de chauffeur van de schrijver, eindigt de overigens vrij rustig verlopende tocht met
een onherstelbare ‘panne’, waarop het relaas na een kort gefilosofeer en wat lakonieke
commentaar toch nog vrij abrupt wordt afgebroken. Het geheel is luchtig en
onderhoudend, vlot en ironisch beschreven en brengt zoals de vorige
reisbeschrijvingen een mengeling van poëtische stemmingsbeelden (bijvoorbeeld
het buiten van Monet, ‘irreëel van schoonheid’), beschrijvingen of algemene
beschouwingen van de toerist (bijvoorbeeld over de wegen en de verraderlijke
spijkers) en vermakelijke anekdotes.
De merkwaardigste, en in ieder geval meest gewaagde van Buysses reizen waren
zijn twee overtochten naar Engeland in volle oorlog, waarvan de tweede nog werd
verdergezet tot Frankrijk. Beide reizen hebben een neerslag gekregen in sterk bewogen
en aangrijpende ‘literaire’ getuigenissen. De eerste reis, die hem blijkens zijn
briefwisseling met Van Dishoeck, in december 1915 voor enige dagen naar Londen
bracht, hield verband met zijn werk voor de ‘British Gifts for Belgian Soldiers’,
waarin ook Van Dishoeck een belangrijke rol heeft gespeeld. Gegevens hierover
verstrekte Buysse zelf in een personderhoud, als ‘Het boek van de soldaat’ verschenen
in het Belgisch Dagblad van 1 februari 1916. In Den Haag bestond sedert juli 1915
een ‘Commissie tot Verzending van Vlaamsche Boeken naar het Belgisch Leger’,
opgericht door Fr. van Cauwelaert en J. Hoste. Belangrijkerr was echter het comité
‘Het boek van de soldaat’, dat in feite de Haagse afdeling was van de ‘British Gifts
for Belgian Soldiers’. Dit comité werd, steeds volgens het genoemde personderhoud
met Buysse, onder voorzitterschap van minister Emiel Vandervelde en
ondervoorzitterschap van commandant Maton, te Londen gesticht op 1 augustus
1915. Volgens de gegevens van Luc Schepens over ‘Het cultureel leven aan het front’
in de catalogus van de tentoonstelling Stille getuigen 1914-1918 (1964) bestond het
echter al sedert 24 februari 1915. Het
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comité heeft een indrukwekkend aantal Franstalige en Nederlandstalige boeken als
materiële en morele hulp bezorgd aan de soldaten achter het front, waarover Buysse
ook vrij precieze informatie verstrekt (met uittreksels uit het register van de aanvragen
en uit brieven van soldaten) in het tweede hoofdstuk van Van een verloren zomer.
Hij was bij deze zaak inderdaad zeer nauw betrokken. Het comité had namelijk twee
onderafdelingen op het continent: een te Parijs en een in Den Haag. De Haagse
afdeling had als secretaris Cyriel Buysse en als leden volksvertegenwoordigers
Modest Terwagne en Arthur Buysse (broer van de schrijver) en politicus-schrijver
Léonce du Castillon, hoofdredacteur van het Belgisch Dagblad. Het Haagse bureau
was belast met de aankoop van Nederlandstalig werk; Van Dishoeck fungeerde hierbij
als ‘rechterarm’ van het comité omdat hij de Vlaamse boeken, waarvan hij de
voornaamste uitgever was, tegen voordelige voorwaarden leverde. In december 1915
schrijft Buysse hem dat hij persoonlijk zal vernemen in Londen of de ‘verzending’
goed is aangekomen. We bezitten van hem echter ook een vrij uitvoerig verslag van
deze nogal lugubere reis in volle winter, gepubliceerd onder de titel Reizen in
oorlogstijd in zes afleveringen in De Telegraaf, tussen 31 december 1915 en 5 februari
1916. De tekst werd niet gebundeld of afzonderlijk uitgegeven, zodat hij hier in het
Verzameld werk is opgenomen in de rubriek ‘Ongebundelde reisverhalen’. Deze tot
dusver weinig opgemerkte reportage bevat nochtans interessante gegevens, niet alleen
over Buysse zelf en diens houding in oorlogstijd, maar ook over de gespannen
internationale toestand - het reizen is inderdaad door tal van administratieve
hindernissen en door de voortdurend dreigende angst voor spionnen, zeker ‘geen
genoegen meer’. Buysse schetst ook hier al de sfeer in Londen, dat bevolkt wordt
door een elegant publiek en dat door zijn ‘lichte’ levenswijze de rol van Parijs heeft
overgenomen - een vergelijking die hij later nog herhaaldelijk opnieuw zal opnemen
(bijvoorbeeld uitvoerig in Van een verloren zomer en in Super-indrukken van Parijs
in 1923). Na zijn ‘zowat veertiendaagse verblijf’ heeft hij ontdekt dat de Engelsen
zelf niet over de oorlog spreken maar een goed jong leger hebben - wat
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hem ook merkwaardige beschouwingen ingaf over het uniform en zijn verschillende
soorten, weliswaar het ‘panache’ van de militair maar toch iets dat hij zou willen
afschaffen. Reeds bij deze eerste overtocht blijkt hij ook een bezoek te hebben
gebracht aan het tehuis van gevluchte Belgische artiesten en aan de hier niet met
name genoemde Emile Claus, die echter uitvoeriger zal ter sprake komen naar
aanleiding van zijn tweede bezoek. Opmerkelijk tenslotte zijn het vaste geloof in de
toekomst van een vrij België en de trots ook waarmee hij in de laatste bladzijden van
Reizen in oorlogstijd van zijn liefde voor het vaderland getuigt.
De reis die Buysse een half jaar later, in de zomer van 1916 ondernam, bracht hem
over Engeland naar Frankrijk en naar het stukje onbezet België achter het front. Het
uitvoerige verslag van deze niet ongevaarlijke tocht werd onder de titel Achter het
front in vijftien afleveringen gepubliceerd in De Telegraaf, tussen 23 oktober en 15
december 1916 en verscheen ook in boekvorm bij Van Dishoeck in 1917, onder de
nieuwe titel Van een verloren zomer. In een interview met Joh. de Maegt voor Den
Gulden Winckel van 1929 (bij zijn zeventigste verjaardag) stelde Buysse de hele
onderneming vrij simplistisch voor: ‘In 1916 ben ik door minister Broqueville
ontvangen geweest en kreeg ik oorlof om een bezoek te brengen aan het front. Dat
heb ik beschreven in “Een verloren zomer” en in “Oorlogsvisioenen”’. Nochtans
schijnen de voorbereidselen op zichzelf al niet zonder moeilijkheden te zijn verlopen,
wat althans kan blijken uit een tussenkomst van C. Huysmans in een brief aan J.
Ingenbleek, secretaris van de koning (13 januari 1916): ‘Notre romancier flamand
Cyriel Buysse voudrait aller au front. Je ne sais si les Wallons ou les Flamands
francisés se rendent compte de la valeur de Buysse. Je suis persuadé que si
Maeterlinck voulait écrire un livre sur la guerre, on lui donnerait toutes les facilités.
Or, Buysse vaut Maeterlinck, comme puissance créatrice et il serait hautement
intéressant d'avoir un livre, écrit par lui, pour nos soldats. Il y a quelque temps, Cyriel
Buysse a voulu accompagner son frère, le député. Celui-ci a obtenu la permission
qu'il demandait, mais par inattention, sans doute, le télégramme de réponse adressé
à M. le député Buysse ne parlait pas de M.
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Cyriel Buysse. Celui-ci s'est considéré comme exclu et il n'a pas accompagné son
frère. L'incident est hautement regrettable et il y a moyen de réparer l'erreur. Monsieur
Cyriel Buysse voudrait faire le voyage au mois d'avril’. Enkele maanden later dan
hier in het vooruitzicht gesteld - niet zonder verdere hindernissen dus - vertrekt
Buysse toch: op de Franse nationale feestdag, 14 juli, is hij bij de toeschouwers van
de militaire parade in een Frans provinciestadje, nog vrij ver achter het front.
Van een verloren zomer is een veel somberder boek dan Buysses overige
reisverslagen. Het brengt ook veel meer dan een levendig, direct relaas: hoewel de
schrijver zelfs in deze drukkende omstandigheden zijn gevoel voor humor en voor
het pittoreske detail niet verliest, is het geheel doordrongen van een meeslepende
verontwaardiging en van een diep medelijden met de onwetende en schuldeloze
slachtoffers van de weerzinwekkende oorlog. Ook hier treft weer Buysses zin voor
het concrete, voor de realiteit van alledag en van de kleine mens: het beeld dat hij
ophangt van de wereldramp blijft betrokken op het individuele, op de tragedie in elk
mensenleven. Zijn bespiegelingen over ‘de bovenmenselijke ramp’ nemen meteen
de vorm aan van medelijden, van inzicht in het onbegrip bij de kleine mens, bij de
‘achterlijke, onwetende Vlaamse boer’, aan wie een collectief gevoel van
vaderlandsliefde onbekend moet zijn, omdat zijn vaderland niet meer omvat dan
‘zijn vrouw, zijn kinderen, zijn akkertje, zijn aardig huisje met de liefelijke bloemen
vóór de deur’. Er is hier ongetwijfeld niet alleen mededogen, maar ook een soort
identificatie bij de schrijver, die zelf zeer gehecht was aan de vaderlandse grond en
zich tijdens zijn ballingschap in de oorlogsjaren zeer ontheemd voelde: het dagboek
uit de zomer van 1913 en de in 1916 beschreven ‘verloren zomer’ vormen wat dit
betreft een sprekend contrast. In het oorlogsboek is het mededelende, verhalende
element ook veel sterker dan het persoonlijk belijdende. Zo wordt de weergave van
indrukken in Londen onmiddellijk gevolgd door een scenisch verslag van zijn bezoek
aan de ‘oude, Vlaamse vriend’ Emile Claus in diens nieuw atelier. Het beeld van de
schilder wordt, zoals ook in de latere zelfstandige studie Emile Claus. Mijn
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broeder in Vlaanderen (vgl. verder in deze Inleiding) afwisselend geschetst door een
bewonderende voorstelling van zijn werk en door grappige anekdotes, hier vooral
in verband met Claus' onwil om Engels te leren en de gevolgen daarvan. Na een
gedetailleerde brok journalistieke informatie over de ‘British Gifts for Belgian
Soldiers’ worden de benauwende bootreis naar Frankrijk en de desolate doodsheid
van Normandië dan weer zeer persoonlijk en suggestief weergegeven.
Afstandelijk-humoristisch wordt de situatie beschreven van de aankomst der eerste
Duitse krijgsgevangenen (in Lééé Boches), maar de tocht naar het front, na een bezoek
aan Parijs - dat Parijs niet meer is - brengt dan opnieuw een bijzonder bewogen, op
sommige momenten zelfs spannende reportage. Het relaas van zijn nieuwsgierigheid
maar ook angst bij het bezoek aan een gebombardeerd munitiedepot, het getuigenis
van zijn ‘bevend-diepe gehechtheid aan de heilige geboortegrond’ bij het aanschouwen
van Adinkerke, De Panne, Veurne en wat overblijft van Diksmuide, zijn van een
uitzonderlijke lyrische bewogenheid. Verder is het reisverslag kort, samenvattend.
Alleen het indrukwekkende schouwspel van een Zeppelin die 's nachts boven Londen
wordt neergehaald door afweerkanonnen wordt nog vrij uitvoerig opgeroepen. Pas
op de laatste bladzijde, in het lapidaire gesprek met een ‘vriend’, blijkt dat de schrijver
aan het front ook zijn zoon heeft opgezocht.
De laatste reisbeschrijving die Buysse in boekvorm heeft uitgegeven, Wat wij in
Spanje en Marokko zagen, is geschreven in samenwerking met mevrouw M.L.A.
Barnardiston-Van Riemsdijk, d.i. de met een Engelsman getrouwde zuster van
jonkheer A.W.G. van Riemsdijk, die in 1905 samen met Buysse Se non è vero had
gepubliceerd (over dit toneelstuk zie verder in deze Inleiding). Hoewel dit nieuwe
reisboek met de nodige aandacht werd begroet en in de kritiek ook druk werd gezocht
om de ‘zwakkere’ passages op te sporen en toe te schrijven aan Buysses ‘sympathiek
vriendinnetje uit Engeland’ zoals hij zijn reisgezellin noemt in de proloog, is in de
Buysse-studie tot dusver onvermeld gebleven dat de schrijver hier niet voor het eerst
zijn indrukken uit Noord-Afrika heeft
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opgetekend. Veel vroeger al, namelijk in de winter 1901-1902, had Buysse een veel
verdere reis ondernomen naar Algerië en Tunesië, een tocht die hem via Parijs en
Marseille naar Algiers bracht en vandaaruit per spoor door de vlakte, de woestijn en
het hooggebergte naar Constantine en naar Tunis. Deze reis heeft hij beschreven in
Impressies en herinneringen, gepubliceerd in het tijdschrift Nederland in 1902. Ook
wordt in het A.M.V.C. te Antwerpen een notitieboekje bewaard waarin Buysse de
etappes van de tocht met korte aantekeningen, op enkele uitzonderingen na nog
geheel in het Frans, heeft vastgelegd. De tekst van de Impressies en herinneringen,
die niet voorkomt in de Kritische Bibliographie van Roemans en hier in het Verzameld
werk voor het eerst wordt herdrukt en/of bekendgemaakt, is interessant om
verschillende redenen. Er is in de allereerste plaats zijn onmiskenbare literaire
kwaliteit doordat er momenten zijn van bijna ‘absolute’ beschrijfkunst. Bovendien
gaat het hier om Buysses eerste reisbeschrijving - afgezien van zijn verhalen over
en herinneringen aan Amerika, die als reisbeschrijvingen sterk verhuld zijn - zodat
het mogelijk is na te gaan hoe hij het genre heeft ontwikkeld. In de Impressies en
herinneringen is het ‘registreren’ nog de hoofdbekommernis van de schrijver - over
de twee pijprokende reisgezellen (zijn broer en zijn zwager) wordt weinig of niets
meegedeeld - en er zijn uitvoerige en kunstige beschrijvingen van natuurtaferelen.
Dit impressionistisch schilderend weergeven van kleurindrukken is achterwege
gebleven in de latere reisverslagen, waar het anekdotische, het onderhoudend-vertellen
kenschetsend werd voor het genre. Toch zijn ook al in dit vroege stuk heel wat
elementen aanwezig die voor de latere verhalen, en overigens voor de schrijver
Buysse in het algemeen karakteristiek zullen worden: het scherp observeren in de
eerste plaats, en de aandacht voor de mens, die hij raak, met enkele trekken typeert:
de nobele, in boernoes gehulde Arabier, de met een haik versluierde vrouw, de
bedelende kinderen. Zeer Buyssiaans is ook wel de bedenking dat het karakter van
de streek in de mensen en de dieren zit, niet in het landschap, dat overigens op
sommige plaatsen treft door zijn gelijkenis met bekende landschappen in Vlaanderen
of elders en dat ook
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meestal een indruk nalaat van trieste lelijkheid. In zijn notitieboekje komt de
teleurstelling van de reiziger door de lakonieke kortheid van de aantekeningen nog
directer tot uiting, bijvoorbeeld bij Blida: ‘1e partie paysage insignifiant’; over de
woestijn: ‘monotone et banal de près’; bij Batna: ‘trou horrible’; bij Tunis: ‘Les
souks. Les mendiants. Les camelots. Ce n'est pas à vivre’. En in een brief aan
Maeterlinck (d.d. 19 mei 1902) heet het: ‘ce n'était pas toujours beau, mais toujours
hautement intéressant’.
Uit de Impressies en herinneringen blijkt dus dat Buysse het reisverhaal
aanvankelijk opvatte als een in hoofdzaak beschrijvend genre. De schrijver-reiziger
heeft zich pas later, en dit parallel met de evolutie in zijn novellen- en verhaalkunst,
ontwikkeld als gemoedelijk-onderhoudende verteller, ook waar de reisindrukken zelf
minder aanleiding geven tot luchtige anekdotiek, zoals in Wat wij in Spanje en
Marokko zagen. Uit de lichte ‘toon’ alleen al van dit werk zou men bij aandachtige
lectuur kunnen afleiden dat het boek overwegend is samengesteld met stukken van
Buysses hand. De omvang van Buysses aandeel in Wat wij in Spanje en Marokko
zagen, in boekvorm verschenen in 1929 bij Van Dishoeck, kan echter vrij precies
worden gereconstrueerd aan de hand van de voorpublikaties. Op het slot na is het
geheel in verschillende brokstukken verschenen in de Haagse Post tussen 14 april
1928 en 20 april 1929 en in Groot Nederland van 1929, waar de teksten door hun
respectieve auteurs of door beiden samen werden ondertekend. Tien stukjes
verschenen onder de naam van mevrouw Barnardiston (alle in de Haagse Post): De
twee grote vrienden en Medan, waarin ze een ontmoeting van Buysse en Maeterlinck
te Parijs beschrijft, gevolgd door een bezoek bij de Maeterlincks thuis; verder Het
Prado, Een zondag te Madrid, De straatmuzikanten en Naar de Guadarrama,
indrukken in het museum en van het stadsleven te Madrid die door hun zinsritme en
hun andere toonaard duidelijk af te scheiden zijn van de voorafgaande en volgende
ironische Buysse-teksten over Spaanse lessen en Spaanse treinen. Opnieuw van de
hand van mevrouw Barnardiston zijn Marokko, De grote socco, Van slangen en
Amerikanen en De witte Arabier, waarna Buysse overnam met De zwarte
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Arabier. Voor de teksten die daarna volgen werd het afwisselend beschrijven niet
volgehouden: ze zijn alle ofwel van Buysse zelf, ofwel ondertekend met beide namen.
Het in elkaar passen van deze laatste stukjes (sommige met een gewijzigde titel) tot
een groter geheel, schijnt niet altijd even vlot te zijn verlopen: de volgorde of de
chronologische lijn blijkt althans niet steeds vanzelfsprekend te zijn. De ‘samen’
geschreven stukjes, waarin Buysses schrijftrant vrij gemakkelijk te herkennen valt
of die dan toch kunnen beschouwd worden als teksten die door hem zijn bijgewerkt
of afgewerkt, zijn: Rabat, Rabat en Salé, De tuin der Oudaya, Arabische metselaars,
Carnaval te Rabat, De gevangenen, Van Rabat naar Marrakech, De Bled, De
lastdieren van de Bled, Marrakech, De plaats Djemaa el Fna, Feest in het Paleis
Djamaï, Azrou, De gewonde reuzen in het woud van Azrou en Tetouan. De teksten
die daar tussenin voorkomen zijn onder Buysses naam alleen verschenen of kunnen,
waar niet ondertekend (dit is het geval met Van Gibraltar naar Tanger en Tanger)
op grond van de inhoud (een citaat uit Maupassant) met grote zekerheid aan hem
worden toegeschreven. Kenschetsend voor Buysses citeerwijze is het on-precies
evoceren van het tweede verhaal uit De Vigny's Servitude et Grandeur militaires
(het gaat overigens om Laurette ou le cachet rouge en niet om Cinq Mars) terwijl
ook het overnemen van de lyrische aanhef uit Le Maroc van de gebroeders Jérôme
en Jean Tharaud (Paris, Plon, 1923) in het ‘gemeenschappelijke’ stukje Rabat en
Salé vermoedelijk wel door Buysse zal geïnspireerd zijn. De aandacht voor types en
voor kleuren, en de kleine, vaak poëtisch-atmosferische momentopnamen wijzen
ook in dezelfde richting. Als geheel gaat het dus om overwegend Buyssiaanse
reisindrukken, die door hun gemoedelijke schrijftrant dichter aansluiten bij de sfeer
van De vrolijke tocht, Per auto en De laatste ronde dan bij het nog vrij stroeve
proefstuk Impressies en herinneringen. Aangenamer reisomstandigheden - de reis
is nu per auto en in het overigens slechts discreet en terloops genoemde gezelschap
van drie dames - hebben hierbij vermoedelijk ook wel hun verzachtende invloed
laten gelden.
Tot slot van dit overzicht van Buysses reisverhalen dienen
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hier nog de overige niet-gebundelde korte reisbeschrijvingen vermeld te worden. Uit
1912 dateren de Wintervisioenen uit Engadin (verschenen in Groot Nederland), vrij
‘onbewerkt’ gebleven indrukken, opgetekend tijdens een reis naar Pontresina, in de
buurt van het mondaine St. Moritz in Zwitserland. De ironische, sterk afstandelijke
observatie van de verschillende mogelijkheden van sport en spel op wintervakantie
en de beschrijving van de verschillende types en menselijke gedragingen blijven aan
de oppervlakkige kant. Het geheel is een reeks notities die niet echt tot een
samenhangend verhaal zijn uitgegroeid maar hun eenheid verkregen door een overal
aanwezige superieure spot.
De Super-indrukken van Parijs in 1923 (gepubliceerd in Groot Nederland) sluiten
aan bij het hierboven al vermelde Reizen in oorlogstijd. In vergelijking met de
oorlogssfeer van 1916 is het Parijs van 1923 een ‘super-ontdekking’. Het Parijs
waarin de schrijver vroeger uit verveling de (nu voor het publiek gesloten) ‘morgue’
ging bezoeken is nu een filiaal van New York en Londen waarin het ‘amusement’
opnieuw hoogtij viert. Lichte spot blijft ook van deze korte notities in 1923 de
overwegende toonaard, hoewel de schrijver-reiziger nu bij het observeren van
gedragingen en kledij van modieuze dames zijn bepaald wrange afkeer niet meer
door ironie weet te relativeren.
Belangrijker in het geheel van Buysses werk zijn de Rivièra-impressies. Deze
tekst, waarvan men tot dusver aannam dat hij postuum werd gepubliceerd in Groot
Nederland in 1935, werd nog tijdens Buysses leven in zeven afleveringen geplaatst
in het Amsterdamse Algemeen Handelsblad tussen 8 en 19 mei 1932. Naast de in
deze teksten gebruikelijke lichte spot met het mondaine leven, met het internationale
snobisme en de opschik- en verfmanie van de dames, bevatten deze allerlaatste
reisimpressies ook nog een kort stukje over Maeterlinck, met een indirecte weergave
van Buysses bezoek aan Maeterlincks jongste verblijfplaats in de buurt van Nice,
namelijk te Castel a Mare, een ‘tempel’ of paleis, met een echte speelzaal waarin
Maeterlincks werk kon worden opgevoerd. Het is meteen Buysses laatste getuigenis
over zijn vriend (zie hierover ook verder in deze Inleiding). De slot-
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impressie brengt als het ware nog een pointe: het verhaal van een bergtochtje waarin
Buysse zijn poëtische bewogenheid, zijn onverminderde aandacht voor de mens en
zijn omgeving voor het laatst in een boeiend direct relaas heeft omgewerkt.
Hoewel Buysses toneeloeuvre als geheel minder hoog wordt aangeslagen dan zijn
verhalend proza is het toch in belangrijke mate aan zijn dramatisch werk, meer
bepaald aan Het gezin Van Paemel en aan Driekoningenavond dat hij zijn blijvende
bekendheid bij een ruimer publiek te danken heeft. Zijn overige toneelstukken halen
nog zelden of nooit de planken en hebben, voor zover bekend, ook tijdens Buysses
leven slechts geringe waardering gevonden. Dit laatste kan mede de oorzaak zijn
van het feit dat de schrijver veel van zijn werk ongepubliceerd heeft gelaten: zijn
vrij omvangrijk toneeloeuvre omvat naast zeven gepubliceerde werken en een in
samenwerking met A.W.G. van Riemsdijk geschreven drama, ook zeven
niet-gepubliceerde toneelspelen. Deze laatste zijn echter niet alle voltooid; ook zijn
enkele manuscripten verloren gegaan. De onuitgegeven toneelstukken worden in dit
zesde deel van het Verzameld werk niet opgenomen. We hebben het echter wel
noodzakelijk geacht er rekening mee te houden bij het hier volgende overzicht van
Buysses dramatisch oeuvre.
Dat Buysse zich al vroeg tot de toneelvorm aangetrokken voelde ligt zeer voor de
hand: zijn zin voor dramatische geladenheid, zijn voorkeur voor scenische uitbeelding
en realistische schildering van kleurrijke types zijn reeds in zijn vroegste werken
aanwezig. Zelfs kan zijn allereerste werkje, de satirische Verslagen over de
gemeenteraad van Nevele (1885; zie deel 7), waarin de verbeelding geleidelijk de
waarheidsgetrouwe weergave van de werkelijkheid blijkt te verdringen, beschouwd
worden als een eerste proefstuk op het gebied van dramatisering en dialogisering.
Kenschetsend is ook dat de auteur zelf verschillende van zijn eigen novellen en zelfs
romans voor toneel heeft bewerkt.
Buysses eerste oorspronkelijke toneelwerk was een ‘comedie in drie bedrijven’,
Het geheim van Miss Lansing, ontstaan vermoedelijk tussen 1887 en 1889. Het is
een hyperroman-
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tisch, melodramatisch stuk, dat zich afspeelt gedeeltelijk op een Belgisch
passagiersschip, gedeeltelijk op het kerkhof te Brooklyn (zie A. van Elslander, Cyriel
Buysse. Uit zijn leven en zijn werk, d. 1, blz. 37). Het werd vermoedelijk door Buysse
zelf niet speelbaar geacht en werd ook nooit gepubliceerd. Het handschrift wordt
bewaard in de Universiteitsbibliotheek te Gent.
Uit maart 1891 dateert het dramatisch fragment Een vonnis uit de XXe eeuw, dat
Buysse als een soort bladvulling voor De Nieuwe Gids aan Willem Kloos stuurde
(gepubliceerd bij A. van Elslander, Cyriel Buysse, d. 1, blz. 59-62). Het werd door
Kloos niet opgenomen maar Buysse heeft het gegeven uitgewerkt in de novelle Op
een zomeravond, die hij plaatste in de eerste reeks van Van Nu en Straks (aflevering
van oktober 1894; zie deel 4). In 1895 ontstond bij hem een nieuw plan: de bewerking
van zijn roman Mea culpa uit datzelfde jaar. Het bleef voorlopig echter bij een korte
samenvatting, in een notitieboekje, van wat in vier bedrijven zou kunnen uitgewerkt
worden. Later zou uit dit plan het verloren gegane toneelstuk Het recht ontstaan.
Buysses eerste volwaardige toneelwerk werd dan uiteindelijk de satirische eenakter
De plaatsvervangende vrederechter, ontstaan eind 1895 en opgevoerd in januari
1896 door het ‘Nederlandsch Tooneel van Gent’, dit volgens de berichtgevingen in
het Vaderland van 24 december 1895 en 19 januari 1896. Buysse zelf liet bij de
eerste publikatie van het stuk, namelijk in de later tot stand gekomen bundeling Het
Gezin Van Paemel. Driekoningenavond. Sususususut! De plaatsvervangende
Vrederechter. Vier Tooneelstukken (Gent, Van Rysselberghe & Rombaut, 1930), de
mededeling afdrukken dat het voor de eerste maal werd opgevoerd ‘in de
Minardschouwburg einde 1895’.
Het gegeven zelf van deze satirische eersteling is vrij beperkt: een zitting van de
kantonnale rechtbank van Wemelbeke - fictieve naam van een dorp in Vlaanderen in het jaar 1896, voorgezeten door een plaatsvervangende vrederechter die tegelijk
de functie van geneesheer, handelaar in kolen, in graan en guano, in bouwmaterialen
en in tonnezaad cumuleert, biedt gelegenheid tot heel wat elementaire situatiekomiek
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waarbij - merkwaardig vroeg in Buysses oeuvre - de personages in de eerste plaats
worden getypeerd door hun taal: het dialect van de vrederechter, het ‘franskiljoneren’
van de pretentieuze advocaat, het potsierlijk klinkende taaltje van de Westvlaming
enz. Volgens een brief van Buysse aan zijn Nederlandse uitgever Funke, gedateerd
te Nevele 22 januari 1896, werd het werkje met ‘veel bijval’ opgevoerd. Verder deelt
hij in deze brief mee dat de tweede vertoning ‘morgen’ plaatsheeft - waardoor het
hierboven geciteerde bericht uit het Vaderland bevestigd wordt en we dus wel mogen
aannemen dat het stuk pas in januari 1896 werd gecreëerd - en dat het er voor deze
tweede vertoning ‘misschien wat driftiger [zal] op losgaan dan de eerste maal, want
de Gentsche advokaten en rechters vinden dat zij in mijn stukje wat al te ruw aan de
kaak gesteld worden’. Opmerkelijk is nog de toevoeging: ‘het stuk werd overigens
door de bevoegde overheid als te revolutionair verboden en mocht eerst opgevoerd
worden nadat ik er talrijke passages zeer verzacht en andere geheel en al in
doorgehaald had’. Bekend is de uitzonderlijke waardering die Suzanne Lilar voor
deze vrij ‘doorzichtige’ satire heeft uitgesproken in haar overzicht van Zestig jaar
toneelliteratuur in België. Wij nemen hier haar beoordeling van De plaatsvervangende
vrederechter, dat ze beschouwde als Buysses ‘meesterstuk’, integraal over (in de
vertaling van Marnix Gijsen, 1951). ‘Het is een caricatuur van de rechterlijke macht
en het openbaart een groot komisch schrijver, die ook een meester is van de
toneelkunst. Dit korte, volkomen werk is zonder fout. Het is opgebouwd op een
intrigue van een volkomen mathematische, juiste helderheid. De mise-en-scène is
geregeld met de nauwkeurigheid van een Georges Feydeau. In het dialoog, dat
verrassend zuiver is, onthult Buysse een ver-reikende kennis van het menselijk hart.
Alhoewel hij hoog boven zijn karakters staat en alhoewel hij, als komisch schrijver,
ze met een niets ontziende scherpheid beschouwt, schijnt het, dat hij het niet kan
helpen als mens een soort rauwe tederheid voor hen te voelen, die zijn ironie
doorpriemt.
Dit korte toneelstuk was een anachronisme in de tijd, waarin het werd opgevoerd,
niet alleen omwille van zijn technische
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perfectie maar om zijn komische waarde. De komiek, zowel als de poëzie, heeft de
macht de werkelijkheid van gedaante te doen veranderen. De satire is een vlucht uit
het realisme. De Vlaamse verbeelding heeft er vaak gebruik van gemaakt. Wanneer
iemand voorgeeft het lelijke zowel als het schone te tonen, dan legt men gemakkelijk
de nadruk op het eerste. Zo worden de verhoudingen veranderd en wordt het evenwicht
gebroken. Men denkt in realistische trant te schrijven, alhoewel men het rijk van het
realisme reeds lang tevoren heeft verlaten.
Door zijn taal was dit stuk alleen bestemd voor een heel klein publiek. Dit is te
betreuren, omdat, in zijn zeer bepaalde aard, het een verzekerd succes is. Het is
merkwaardig, dat het vroeger dan de comedies van Courteline over de rechterlijke
macht werd geschreven. Men kan het zonder aarzeling vergelijken met deze stukken’.
Buysses eerste toneelwerk was evenwel tegelijk de laatste echte satire die hij op
de planken bracht. De werken die er onmiddellijk op volgen zijn gesteld in rauw
naturalistische of in realistische trant; pas de allerlaatste stukken zijn geschreven met
een gemoedelijkheid, overigens zeer bekend uit zijn prozawerken, die opnieuw ruimte
zal laten voor humoristische elementen (humor in het tragisch slottafereel van Jan
Bron; ironie in het geheel van Sususususut!).
De tekst van De plaatsvervangende vrederechter die hier in het Verzameld werk
wordt afgedrukt is gebaseerd op de (latere) versie die Buysse heeft gepubliceerd in
zijn toneelbundel van 1930, waarvan ook de volgorde wordt behouden. Hoewel de
keuze van deze stukken vrij willekeurig was en de bundel dus geen bijzondere
samenhang vertoont, leek het wenselijk het geheel hier te behouden omdat de vier
teksten precies met het oog op deze gezamenlijke uitgave ‘bewerkt’ zijn door of met
de toestemming van de auteur. Een strikt chronologische volgorde van alle
toneelwerken zou dus een zeer disparaat tekstbeeld hebben opgeleverd.
Na zijn succes met De plaatsvervangende vrederechter waagde Buysse zich ook
aan Franse toneelstukken: uit de periode ca. 1897 dateren Henri Léautour. Drame
en trois actes, een sentimenteel-naturalistisch werk dat onvoltooid en
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onuitgegeven is gebleven (bewaard in het A.M.V.C. te Antwerpen) en Le bâtard,
een verloren gegane bewerking van zijn novelle De biezenstekker (1890). Volgens
P.H.S. van Vreckem, die deze werken met de nodige aandacht behandelt in zijn studie
over De invloed van het Franse naturalisme in het werk van Cyriel Buysse, is
Driekoningenavond, d.i. de Nederlandstalige bewerking van De biezenstekker,
ontstaan nadat was gebleken dat de poging om Le bâtard met bemiddeling van
Maeterlinck bij Lugné Poe te Parijs te laten opvoeren, was mislukt. De Nederlandse
versie verscheen in 1899 in het Tweemaandelijksch Tijdschrift en werd dus het eerste
toneelwerk dat Buysse publiceerde. Kort daarna volgde in hetzelfde tijdschrift Maria
(1900), een bewerking van Het recht van de sterkste (1893) en pas twee jaar daarna
ontstond Buysses eerste zelfstandige en ook meest bekend geworden stuk, Het gezin
Van Paemel, eveneens gepubliceerd in De XXe Eeuw (d.i. de nieuwe benaming van
het Tweemaandelijksch Tijdschrift), in 1902, en het jaar daarop afzonderlijk
uitgegeven bij de Volksdrukkerij te Gent.
De nieuwe, Nederlandstalige toneelversie van de beruchte naturalistische novelle
De biezenstekker heeft het ‘verlies’ van Le bâtard vermoedelijk wel ruimschoots
vergoed. Het stuk werd voor het eerst opgevoerd door de amateurtoneelvereniging
‘Multatuli-kring’ in het socialistisch Feestlokaal in de Bagattenstraat te Gent, op
zondag 25 oktober - in de toneelbundel van 1930 wordt vermeld 15 december - 1903,
dit is dus ná dat diezelfde vereniging Het gezin Van Paemel, een ‘ontdekking’ van
de socialistische voorman Edward Anseele, had gecreëerd. Hoewel beide stukken
door hun naturalistische werkelijkheidsuitbeelding en door hun sterke sociale inslag
zeer verwant zijn, heeft Driekoningenavond nooit het blijvende en zeer ruime succes
van Het gezin Van Paemel kunnen evenaren. De sociale toestanden van
Driekoningenavond zijn inderdaad sterker ‘verouderd’ dan de problematiek van Het
gezin Van Paemel, die ruimer is (door het ‘algemeen-menselijke’ generatieconflict)
en psychologisch dieper is uitgewerkt. Nochtans is ook Driekoningenavond een sterk
geladen en aangrijpend werk - Lode Monteyne noemde het in zijn artikel over Buysse
als toneelschrijver (in
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De Vlaamsche Gids 1932-1933) zelfs zijn ‘meest evenwichtige werk’, met
‘diep-doordringende perspectieven op het verdierlijkte leven vol materieele en moreele
ellenden van den werkman uit arm-Vlaanderen van voorheen: het land der lage loonen
en der lange arbeidsdagen’. Dat Buysses uitbeelding van deze ‘voorbije’ toestanden
ook nog een hedendaags publiek kan boeien is overigens gebleken uit de opvoering
die in 1971-1972 werd gebracht door het Nederlands toneel te Gent, in een regie van
Hugo van den Berghe. Deze montering kende een ruim succes, het zeer negatieve
oordeel ten spijt van P.H.S. van Vreckem, die het stuk een ‘als geheel onbevredigend,
episodisch werk’ heeft genoemd, waarin Buysse ‘schaamteloze, smakeloze trivialiteit’
ten toon zou spreiden.
In vergelijking met De biezenstekker kan men Driekoningenavond een sterk
geëngageerd stuk noemen: terwijl de novelle een erbarmelijke wantoestand beschreef,
brengt de toneelbewerking een rechtstreekse striemende aanklacht hiervan. De ‘toon’,
de manier waarop Buysse hetzelfde gebeuren voorstelt, is volledig gewijzigd door
een expliciete sociale bewogenheid, door een direct op het toneel verwoorde
agressieve klacht aan het adres van hen die voor deze toestand verantwoordelijk
worden gesteld: de rijken en de geestelijkheid. Op enkele kleine accentverschuivingen
na - die uitvoeriger worden toegelicht in de afzonderlijke editie van De biezenstekker
gevolgd door Driekoningenavond - is het gegeven van de novelle in het toneelstuk
identiek gebleven. De gewijzigde, meer ‘geëngageerde’ en bewogen visie van de
toneelversie is het gevolg van een andere typering van de personages, in de eerste
plaats van vrouw Cloet, die hier de centrale figuur is geworden en sterk
geïndividualiseerd is. Haar morele verwording en haar hardheid worden ‘verklaard’
doordat ze worden toegeschreven aan haar armoede, aan de heersende
maatschappelijke onrechtvaardigheid. Het is ook in haar mond dat Buysse een scherpe
en onverbloemde aanklacht legt tegen de rijken, die ‘te beestegierig’ zijn en, waar
ze aanvankelijk nog geen hulp heeft ontvangen van de bemiddelende pastoor, ook
tegen de geestelijkheid.
Buysse zelf beschouwde Driekoningenavond als zijn lievelingsstuk, omdat hij een
sterke herinnering bewaarde aan het
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indrukwekkende optreden van Isidoor Benoot in de rol van Cloet (met de
Multatuli-kring). Aan zijn vriend De Bom schreef hij hierover (26 april 1912): ‘Maar
wat 'n type hè, die Cloet? Ik vind dien man daarin zóó admirabel, zoo levend waar,
zooals ik Cloet zelf gekend en gevoeld heb. Want Cloet heeft, onder een anderen
naam, werkelijk bestaan. Hij verpersoonlijkte in zich de gansche somber-droeve
bruutheid van ons prachtig ellende-volk. Hij sprak geen twintig woorden in één week,
maar elke blik en ieder gebaar van hem was onheilspellend van onuitgedrukte wrok
en dreiging. [...] Telkens als ik daar Benoot in zie leef ik intens het drama mee. Ik
vergeet absoluut dat ik de auteur ben; ik zie telkens dien kerel weer, dien ik zoo goed
gekend heb en kan maar niet gelooven, dat hij nu al jaren dood is’.
Zuiver naturalistisch en gekenschetst door eenzelfde ‘eenzijdige somberheid’ (J.
Roeland Vermeer) was eveneens de bewerking van Het recht van de sterkste, die als
titel de naam van de hoofdfiguur van de roman draagt. Dat deze Maria nooit werd
opgevoerd, zelfs niet door de Multatuli-kring die alle andere sociaal geëngageerde
toneelwerken van Buysse heeft gecreëerd, wijst erop dat het stuk moeilijk speelbaar
is. Dit ligt in de eerste plaats aan de vrij grote bezetting (29 personen, die meestal
tegelijk op de scène aanwezig zijn), maar ook mist het stuk dramatische spanning
en concentratie. De hoofdmomenten van de roman worden in de vijf bedrijven naast
elkaar geplaatst: Maria's verkrachting door Reus Balduk (indirect, d.w.z. na de feiten
meegedeeld en besproken), Maria's geforceerde instemming met een huwelijk met
Reus, de afspraak van de boeven om een grandioze visvangst te ondernemen - de
lange epische beschrijving van de nachtelijke rooftocht kon inderdaad moeilijk
gedramatiseerd worden -, de overbrenging van de boeven naar de stadsgevangenis
en het overlijden van Maria. Zoals ook door de titel wordt gesuggereerd staat de in
haar milieu zo uitzonderlijk fijngevoelige Maria centraal in het gebeuren, maar het
drama brengt vooral een typering van deze marginale wereld: een grove wereld van
niets ontziende stropers, boeven en dronkaards, een stukje rauwe werkelijkheid uit
het gore en verworden arm Vlaanderen op het einde van de 19de eeuw.
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Zoals in Driekoningenavond heeft Buysse consequent en zeer natuurgetrouw het
dialect gebruikt om de milieutypering levensecht te maken. Enkele jaren later zal hij
zich trouwens in zijn kroniek in Groot Nederland openlijk kanten tegen het gebruik
van de valse ‘woordenboek- en stadhuistaal’ in de Vlaamse schouwburgen, waardoor
een boer op het toneel een romantisch-retorische pop wordt. Het echte kunstwerk
moet volgens hem de waarheid brengen op het toneel: ‘waarheid van leven, waarheid
van taal, waarheid van karakter-ontleding en van toestanden’, waarheid die echter
op dat ogenblik in de officiële theaters ‘kon noch mocht geduld worden’ (in Het
Vlaams toneel, 1904; zie deel 7).
In dit realistisch-naturalistische genre, toen de avant-garde kunst die de ‘invasie
van aller-akeligste draken’ nog van de planken van de officiële schouwburgen in
Vlaanderen diende te verdrijven, is Het gezin Van Paemel ongetwijfeld een hoogtepunt
geworden: het is niet alleen Buysses belangrijkste drama, maar ook een revolutionair
werk in het Vlaamse toneelrepertoire van die tijd. De betekenis ervan, de nieuwe,
naturalistische uitbeelding van een ‘arm’ milieu en een donkere werkelijkheid, is te
vergelijken met de vernieuwing die werd gebracht door Hauptmanns Die Weber
(1892; reeds opgevoerd te Gent door de Multatuli-kring in 1896) en met Heyermans'
Ghetto (1898) en Op hoop van zegen (1900). In een interview met Joh. de Maegt
voor Den Gulden Winckel (1929) zou Buysse trouwens verklaren dat hij Het gezin
Van Paemel had geschreven nadat hij diep was aangegrepen door een voorstelling
van Op hoop van zegen.
De handeling van Het gezin Van Paemel is gesitueerd ‘in een dorp van Vlaanderen
op het einde van de XIXe eeuw’ en schetst de tragische ondergang van een arme
pachter. Het stuk brengt als zodanig een realistische weerspiegeling van bestaande
historische toestanden: de economische crisis met de hiermee samenhangende armoe
en de emigratie van het plattelandsproletariaat, en de opkomst van het socialisme.
Merkwaardig is hier bovendien, dat de sociaal-economische verhoudingen niet zozeer
de achtergrond vormen van de dramatische handeling als wel de oorzaak ervan zijn:
het psychologische conflict, het ruïneren van de boer en het
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uiteenvallen van zijn familie worden voorgesteld als het rechtstreekse gevolg van de
sociale wanverhoudingen en de gewijzigde politieke constellatie. Enerzijds is de
pachter overgeleverd aan de tweevoudige almacht van de rijke baronkasteelheer die
hem naar willekeur kan uitbuiten en ruïneren en van de pastoor die alleen gelatenheid
en gehoorzaamheid predikt; anderzijds kan zijn bekrompen en koppige boerenverstand
geen begrip, laat staan sympathie opbrengen voor de vernieuwende socialistische
denkbeelden, verpersoonlijkt in zijn opstandige oudste zoon. Diens revolutionair
fanatisme - vgl. in I.1: ‘We zijn d'r, nondedzu, beu van, van huel ons leven lang veur
'n drueg stik brued lijk oarme sloaven te blijven wirken. We willen recht, we willen
ons diel van 'tgien da we zelve moaken. En goat 't mee zachtheid niet, dan zal 't mee
geweld gebeuren. We zillen der veure vechten, nondedzu, vechten tot der dued!’ vermag niets tegen het even fanatieke fatalisme en de onderdanigheid van de vader,
die, als hij vernomen heeft dat zijn pachtgeld verhoogd wordt en dat zijn jongste
dochter door het kasteel wordt opgeëist, nog beleefd afscheid neemt van de
baronsfamilie en na een korte woede-uitbarsting reageert met: ‘An 't wirk, nondedzu!
tot da 'k er bij cravere’ (II.1).
Scherper geprofileerd dan in enig ander werk, breder uitgediept dan in 't Beeldeken
(in Van arme mensen), een figuur die overigens als vrouwelijk pendant van boer Van
Paemel kan gelden, heeft Buysse hier de materiële en morele verknechting van de
Vlaamse boerenziel gestalte gegeven. In Van Paemel heeft hij, zoals L. Monteyne
het stelde in zijn Kritische bijdragen over tooneel (1926), ‘de Vlaamsche boer
geschetst in zijn meest typische eigenschappen’. Hij heeft echter ook de tragiek van
dit type verhevigd door tegenover hem, die uit plichtsbesef en blind respect voor zijn
‘meesters’ bereid is zelfs zijn kinderen op te offeren, deze kinderen te plaatsen die
zelf gedeeltelijk ontsnappen aan hun juk, waardoor zijn ondergang bespoedigd wordt
en de totale vereenzaming van de oude man een feit is: de tweede zoon Kamiel
deserteert uit het leger als hij op de arbeiders moet schieten tijdens een werkstaking
in de stad en vlucht naar Amerika; hij wordt er gevolgd door Cordula, de tweede
dochter, die werkte ‘als een
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paard op het hof’ maar wier opstandigheid niet meer geduld wordt door de vader van
zodra hij haar werkkracht missen kan. Zij vlucht weg met de pensejager Masco, nadat
deze een mislukte aanslag heeft gepleegd op de jonge baronszoon Maurice de
Villermont de Wilde, waarna ook de oudste zoon Eduard, de socialistische
opstandeling die eerst een straf in de gevangenis uit moet zitten, eveneens emigreert
naar Amerika. Van Paemels lievelingszoon Desiré, die gebrekkig is gebleven na een
onvoorzichtig jachtmaneuver van de baronszoon, is overleden; de oudste dochter,
een door iedereen - behalve door de pastoor - bespottelijk gemaakt kwezel-type, trekt
in een klooster en de jongste dochter, die verstoten werd uit het kasteel nadat de
baronszoon haar een kind had gemaakt, kreeg door de tussenkomst van de pastoor
een ‘memmedienst’. In de sterk aangrijpende slotscène blijft vader Van Paemel alleen
achter met zijn vrouw, verbitterd en vastberaden om verder te zwoegen.
Men heeft Buysse verweten dat hij ‘te veel rampen laat neerkomen op het hoofd
van Van Paemel, dat hij van de verfranschte kasteelheeren een te eenzijdige en af en
toe wat groteske voorstelling geeft’ (Monteyne), maar de levensechtheid van de
uitbeelding komt hierdoor niet essentieel in het gedrang. Wat Buysse met zijn drama
in de allereerste plaats op het oog had was immers het op het toneel brengen van
ware types en situaties. Hij had zijn drama inderdaad van tevoren zo geconcipieerd,
wat blijkt uit het schema ‘Mon drame Paysan. Situation et Types’, opgesteld in een
notitieboekje dat vermoedelijk uit 1901 dateert (de notities over het boerendrama
worden er namelijk onmiddellijk gevolgd door een in-memoriamtekst over Albert
Guequier, gedateerd maart 1901). Buysse heeft hier al, per personage, de
karaktertrekken en conflicten binnen het gezin getypeerd maar ook een beknopte
inhoud van de vier bedrijven genoteerd, waaruit o.m. blijkt dat hij er oorspronkelijk
aan dacht de baronszoon Maurice door Masco te laten doden. Aanvankelijk waren
hier ook ‘un domestique’ en ‘une servante’ bij gedacht, maar van de pastoor, de
veldwachter Schiettekatte, de postbode, de brigadier en de gendarme is er nog geen
sprake.
Het gezin Van Paemel heeft zijn onmiddellijk (zij het niet
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direct algemeen) succes en voor een goed deel ook zijn blijvende bekendheid te
danken gehad aan de Multatuli-kring, die ook in Nederland opvoeringen van het
werk heeft gebracht die grote bijval oogstten (1912); het was echter te Amsterdam
al in maart 1904 opgevoerd door de ‘Nederlandsche Tooneelvereeniging’ in een
versie ‘door W.G. van Nouhuys uit zijn Vlaamsch Idioom toegankelijk gemaakt voor
een Hollandsch publiek’. De lange loopbaan van het stuk begon bij Edward Anseele,
die de tekst ter inzage kreeg van advocaat Reychler, een vriend van Buysse, en die
meteen enthousiast besloot: ‘dat moeten wij absoluut spelen; dat moet Vlaanderen
rondgaan’. De Multatuli-kring heeft het werk, sedert de creatie op 25 januari 1903
in het socialistisch feestlokaal te Gent - de voorstelling diende wegens het
overweldigende succes enkele weken later hernomen te worden in de
Minardschouwburg - tot 1914 elk jaar opnieuw gespeeld en heeft er ware triomfen
mee geoogst. De officiële schouwburgen daarentegen vertoonden aanvankelijk weinig
belangstelling voor dit Vlaamse boerendrama; bij de Buysseviering in 1911 te
Antwerpen was het ook de ‘Multa’ die Het gezin Van Paemel op de planken van de
Nederlandse Schouwburg bracht (9 april). Pas na de Eerste Wereldoorlog werd het
werk gespeeld door de officiële gezelschappen (in Antwerpen in het speeljaar
1924-1925, dit is onder de directie van J.O. de Gruyter en met De Gruyter zelf in de
titelrol). Hoewel Buysse zelf verklaard heeft politiek niet ‘geëngageerd’ te zijn - in
zijn interview met d'Oliveira zei hij dat hij buiten de politiek stond en zelfs nooit
naar de verkiezingen ging - wordt de rol van het socialisme met sympathie begroet
in zijn werk, zij het dan dat hij met het oog op de sociale hervormingen op het
platteland het streven van het Daensisme effectiever vond dan dat van de a-religieuze
socialistische partij. Hij heeft echter een persoonlijke waardering gehad voor het
optreden van Anseele. Ook heeft hij vrij snel de betekenis ingezien van de
socialistische Multatulikring voor de popularisering van zijn Gezin Van Paemel, en
overigens van het geheel van zijn toneeloeuvre met sociale tendens. In zijn hierboven
reeds genoemde artikel over Het Vlaams toneel (1904) noemde hij de keuze van de
stukken die
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werden gebracht door het Van Crombrugge Genootschap en door de Multatuli-kring
een lichtpunt ‘in de doodsslaap van onze nationale, dramatische kunst’; nog in april
1924 zal hij zeer in het bijzonder zijn waardering uitdrukken voor de bezielde
amateurspelers van de Multatuli-kring (bij het 50-jarig bestaan van het gezelschap):
‘Het is voorzeker aan niet veel toneelschrijvers gegeven hun werk in de vertolking
der acteurs sterker, intenser, kleurrijker en aangrijpender te zien leven, dan zij het in
de drang hunner verbeelding geschapen hadden. Dit zeldzaam voorrecht heb ik bij
de eerste opvoering van “Het Gezin Van Paemel” en ook bij deze van
“Drie-Koningen-avond” mogen genieten’. Het was inderdaad de sterke vertolking
van de hoofdfiguren, d.i. vader Van Paemel door Isidoor Benoot en moeder Van
Paemel door Tercile Coppitters, die steeds opnieuw een onvergetelijk aangrijpende
indruk naliet.
Buysse zelf heeft later in een nieuw stuk een soort vervolg of ‘omkering’ van Het
gezin Van Paemel vervaardigd, getiteld Andere tijden. In dit drama in drie bedrijven
- dat niet gepubliceerd werd maar waarvan een klad- en een nethandschrift bewaard
zijn in het A.M.V.C. - zijn de sociale wantoestanden zoals die in Het gezin Van
Paemel werden geschetst, volledig achterhaald. Zelfs zijn de verhoudingen omgekeerd.
De handeling van Andere tijden is gesitueerd in het Vlaamse dorp Wemelbeke (het
dorp van De plaatsvervangende vrederechter) enkele jaren na de Eerste Wereldoorlog,
en confronteert nu een nieuwe generatie met de oudere, d.i. een geliefkoosd motief
in Buysses later werk (vgl. Uleken en De schandpaal). Susi de Villermont, de dochter
van de jonge baron Maurice, en Franklin, de zoon van de gedeserteerde, naar Amerika
uitgeweken Kamiel van Paemel, exponenten van de nieuwe generatie, worden op
elkaar verliefd: in hen worden adel en boer van de vorige generaties verzoend. De
verarmde baronsfamilie ontvangt hulp uit de handen van Franklin, vertegenwoordiger
van een machtige Amerikaanse auto-trust en de superieure baron blijkt zich verplicht
te voelen Nederlands te leren. Er zijn dan ook tal van komische situaties, maar ook
sterk romantische elementen in het stuk. In de abrupt eindigende, overtrokken
melodramatische slot-
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scène wordt de bedoeling van het geheel in deze laatste woorden samengevat: ‘'t
Gezin Van Paemel is gewroken!’
Andere tijden brengt zeker geen sterk toneel. De twee opvoeringen die het drama
beleefde, samen met De indringer (L'Intruse), een jeugdwerk van Maeterlinck, in
de Koninklijke Vlaamse Schouwburg te Brussel, op woensdag 10 en donderdag 11
februari 1932, kenden maar een matig succes. Ook de Nederlandse
theatercorrespondent die hierbij aanwezig was, keerde ontgoocheld terug: een
tegenhanger heeft Het gezin Van Paemel met Andere tijden inderdaad niet gekregen.
Het werk is dan ook vrij snel in de vergetelheid geraakt. Het werd voor het laatst
vermeld in Monteynes overzicht ‘Cyriel Buysse als Tooneelschrijver’ (1933); A.
van Elslander heeft er opnieuw de aandacht op gevestigd in een artikel voor het
Album Willem Pée (1973).
Vermeldenswaard in verband met de succesrijke carrière van Het gezin Van Paemel
is tenslotte nog, naast de Franse vertaling door O. Vincart (1913), de merkwaardige
‘bewerking’ die in 1944 verscheen als nr. 758 in ‘Janssens' Tooneelbibliotheek’ te
Antwerpen: De familie van Hulze. Drama in 4 bedrijven. Naar Cyriel Buysse's ‘Het
Gezin Van Paemel’ voor het heerentooneel bewerkt door Jozef Carpentier. Dat deze
gemutileerde versie voor herentoneel het origineel zeker niet evenaarde wordt hierbij
als vanzelfsprekend aanvaard. De behoefte op zichzelf aan een dergelijke bewerking
is evenwel een revelerende waardemeter voor het succes van het drama.
Na Het gezin Van Paemel heeft Buysse geen toneelwerk van uitzonderlijke
betekenis meer geschreven. Het was ook de laatste keer dat hij een rechtstreekse
aanval richtte tegen de onderdrukkers van de Vlaamse landslieden. In zijn latere
realistische toneelproduktie was de tendens minder expliciet of geheel afwezig.
Nog in 1903, het jaar waarin zowel Het gezin Van Paemel als Driekoningenavond
werden gecreëerd, bracht de Multatulikring een derde stuk van Buysse op de planken,
namelijk De landverhuizers, voor het eerst opgevoerd op 27 december en pas daarna
gepubliceerd in de tweede jaargang van Groot Nederland (1904). Het werk, dat de
ondertitel meekreeg
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‘dramatische optocht in drie taferelen’, is rechtstreeks voor het toneel geschreven,
maar brengt bekende Buyssiaanse thematiek op de planken. In het eerste ‘bedrijf’ of
tafereel neemt de Vlaamse familie Balcaen in een vrij luchtige sfeer afscheid van het
dorp, waarbij nadrukkelijk wordt gesteld dat de armoede van de dorpsbevolking hun
uitwijking noodzakelijk maakt. In het tweede tafereel wordt de mensonterende
behandeling van de landverhuizers in de derde klas getoond - toestanden waarvan
Buysse, die de overtocht naar Amerika zelf enkele keren heeft meegemaakt, getuige
is geweest en die hij ook al had beschreven in zijn kortere prozastukjes Hongerlijder!
(1891) en Oproer aan boord (1892). De landverhuizers krijgen bedorven eten, terwijl
de overschotten van de tafels van eerste en tweede klas in zee worden gegooid. Hier
wordt de deerniswekkende toestand van de tussendekpassagiers nog extra aangezet
doordat een dochter van de emigrerende Vlaamse familie door een steward wordt
verkracht. Dat het onmogelijk is tegen dit alles in opstand te komen blijkt uit het
derde tafereel, waar de familie aankomt in New York en wordt geconfronteerd met
bijzonder onaardige en ongastvrije Amerikaanse beambten. Aan hun streng en ruw
optreden heeft Buysse zeer treurige herinneringen overgehouden: hij heeft ze al
beschreven in Tickets! (1892) en vrij uitvoerig in Tragedie (1895). De drie episodes
van deze realistische ‘dramatische optocht’ zijn duidelijk verbonden door hun ‘sociale’
thematiek maar missen een bindend dramatisch conflict.
Meer succes kende Een sociale misdaad, d.i. een dramatische bewerking van de
naturalistische novelle De wraak van Permentier (uit Te lande). Dit ‘drama in drie
bedrijven’ werd (vermoedelijk te Gent) voor het eerst gespeeld op 27 november 1904
(volgens de gegevens van Roemans). Het werd echter reeds met succes opgevoerd
samen met de eenakter De boezemvriend van Marco Praga door het ‘Haarlems
Toneelgezelschap’ te Amsterdam op 23 april 1904, d.w.z. een maand nadat dit
gezelschap Het gezin Van Paemel had gebracht. De bijval gold in Amsterdam evenwel
niet het drama, dat in de kritiek o.m. een ‘prullerig stuk’ werd genoemd; wel was
men het er unaniem over eens dat Louis Bouwmeester de rol van
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boer Labeer (d.i. Permentier van de novelle - de ‘bewerking’ bracht enkele
verschuivingen mee) meesterlijk had vertolkt. Een sociale misdaad is nooit in druk
verschenen. De toneeltekst wordt echter in handschrift bewaard in het A.M.V.C. te
Antwerpen.
Over Het recht, een dramatische schets in één bedrijf die werd gecreëerd door de
Multatuli-kring in 1905 (volgens de lijst van Chr. de Bruyker sr. in diens De
geschiedenis van de Multatuli-kring Gent, 1965) en die opnieuw werd opgevoerd op
zondag 12 januari 1908, voorafgaand aan de twintigste opvoering van Het gezin Van
Paemel, is zeer weinig bekend. Het stuk werd niet gepubliceerd en het handschrift,
dat in het bezit was van de Multatuli-kring, is verloren gegaan. Uit een recensie in
Vooruit van 15 januari 1908 (volgens de gegevens bij Van Vreckem) blijkt dat het
om een dramatische bewerking ging van Buysses roman Mea culpa. Het plan hierover
bestond al in 1895, het jaar waarin de roman zelf is verschenen (vgl. hierboven).
In dezelfde romantische lijn waartoe Het recht vermoedelijk behoorde, ligt Se non
è vero..., toneelspel in vier bedrijven door Jhr. A.W.G. van Riemsdijk en Cyriel
Buysse. Het stuk werd uitgegeven te Haarlem, door De erven F. Bohn in 1905 en
werd in hetzelfde jaar, op 1 september, vertoond door het ‘Haarlems Toneel’ in ‘De
Kroon’ te Haarlem. Jonkheer A.W.G. van Riemsdijk (1878-1930), auteur van
‘pakkende draken’ (B. Hunningher) of overwegend sentimentele drama's, behoorde
tot de bewonderaars van Louis Bouwmeester die in 1903 te Haarlem een
beroepsgezelschap stichtten ‘uit grote waardering voor het talent van Louis
Bouwmeester, die dreigde buiten het toneel te geraken’ (volgens Simon Koster in
diens overzicht van het Haarlems toneel, Van schavot tot schouwburg, 1970). De
directie van het nieuwe gezelschap berustte bij Bouwmeester. Tot de stukken die
Van Riemsdijk voor hem zou hebben geschreven wordt ook Se non è vero... gerekend.
Het drama werd inderdaad ook dank zij het optreden van Bouwmeester in de hoofdrol,
met succes vertoond op verschillende plaatsen in Nederland: het was Bouwmeesters
afscheid vóór zijn tournee in Indië en hij werd overal met warmte begroet.
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Hoewel dus algemeen wordt aangenomen dat het aandeel van Van Riemsdijk in Se
non è vero... belangrijker is dan dat van Buysse, kon worden vastgesteld dat het
gegeven zelf en tot op zekere hoogte ook de uitwerking van dit hyperromantische
drama in ieder geval van Buysse afkomstig zijn. In een notitieboekje uit 1902
(bewaard in het A.M.V.C.) vinden we namelijk een eerste ruw schema van een drama
in drie bedrijven, aanvankelijk getiteld Boetedoening. Deze titel werd geschrapt en
vervangen door Familiedrama. Buysse heeft dit drama naderhand ook volledig
uitgeschreven: in het A.M.V.C. wordt eveneens een geheel voltooid handschrift
bewaard, getiteld Familiedrama. Tooneelspel in drie bedrijven door Roland Palma,
waarin we Buysses hand zeer duidelijk kunnen herkennen. Het burgerlijk-romantische
gegeven hiervan is identiek met de tragische verwikkeling in Se non è vero... Enkele
namen zijn veranderd (o.m. die van het hoofdpersonage Castro, in het oorspronkelijk
schema nog ‘een prof’ genoemd, in het handschrift reeds de schilder Reyer) en er
zijn ook tal van verschuivingen in de nevenpersonages. Het belangrijkste verschil
tussen dit Familiedrama en de onwaarschijnlijke samenloop van omstandigheden in
het uiteindelijke toneelspel - vandaar ook de titel: se non è vero, è ben trovato - ligt
in de melodramatische accentuering, die dan vermoedelijk het resultaat is van de
eindbewerking door Van Riemsdijk. Waar aanvankelijk de kunstenaar Reyer (=
Castro) zijn talentvolle onwettige zoon Jacques bij hem thuis haalt en voor de
onmogelijke situatie wordt gesteld dat zijn dochter hopeloos op de jongen verliefd
wordt - een verliefdheid waaraan zij uiteindelijk zal sterven - wordt in het ‘bewerkte’
Se non è vero bovendien nog de innerlijke gekweldheid van de kunstenaar zelf
uitgebreid in het licht gesteld. Het stuk eindigt nu met de dood van de dochter en de
krankzinnigheid van de vader.
Door de situering van de handeling in een burgerlijk milieu, zowel als door de
pathetische tragiek van de onmogelijke verliefdheid van de dochter en de opgedreven
getourmenteerdheid van de vaderfiguur, ligt dit stuk duidelijk in het verlengde van
Buysses vroege romanoeuvre: Sursum corda, Wroeging en Mea culpa. Dat de
overaccentuering van het

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 6

XLIII
melodramatische element anderzijds als on-Buyssiaans werd aangevoeld blijkt uit
de reactie van Buysses vriend De Bom, die de tragedie in Vlaanderen (1906) op een
vernietigende kritiek heeft onthaald. ‘Noch wáar, noch goed gevonden, maar wel
om wee bij te worden, zoo feuilleton-achtig onnoozel, zoo melodramatisch, zoo bar
sentimenteel is dit maakwerk. [...] Een puzzle was 't voor mij te gissen in hoeverre
de schrijver van den Biezenstekker in het aanhangig proces medeplichtig mag geacht
worden. Ik heb sakkerdjieë niets gevonden dat onzen Vlaamschen vriend kon ten
laste gelegd worden...’. Ook Fr. Mijnssen weigerde (in De Nieuwe Gids 1905-1906)
‘te gelooven dat het talent van de heer Buysse aan de definitieve lezing van dit stuk
heeft meegewerkt’.
In het geheel van Buysses oeuvre komen ca. 1905 zowel de uitgesproken
romantische als de eenzijdig naturalistische visie op de werkelijkheid tot een einde.
In zijn verhalend proza zet hier een periode in van overwegend gemoedelijk realisme,
beginnend met Tussen Leie en Schelde (1904) en In de natuur (1905) voor de novellen
en met 't Bolleken (1906) voor de romans. In zijn toneelproduktie ontstaat op dat
ogenblik echter een soort hiaat, waarvoor tot dusver nog geen afdoende verklaring
is gevonden. Misschien werd hij door het exclusieve succes van Het gezin Van Paemel
ontmoedigd: zijn herhaalde pogingen om nieuwe stukken te brengen in 1904 en 1905
vonden inderdaad veel geringere weerklank. Misschien ook moet in dit verband
gedacht worden aan de moeilijkheid die hij ondervond met de taal op het toneel, d.i.
een probleem dat hij reeds aangestipt heeft in het hierboven geciteerde artikel over
Het Vlaams toneel (1904). Als hem in een later interview met Fritz Francken (voor
De Volksgazet van 6 oktober 1929) wordt gevraagd waarom hij niet meer (sic) voor
het toneel heeft geschreven na zijn schitterend debuut, antwoordt hij als volgt: ‘Ik
heb van het tooneel afgezien, juist omdat ik het heele leven niet vermocht op de
planken te brengen, zooals ik dat in een roman, een novelle wèl kan. Hoe moet ik de
menschen doen praten? Mijn boeren hun dialekt? Goed. En de anderen? Bargoensch?
Poespas? Kortom, een kunstmatig mengelmoesje dat geen taal is? Want
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een beschaafde omgangstaal hebben wij in Vlaanderen nog niet, al doet zich daarin
gelukkig ook een kentering ten goede gevoelen’.
Hoe dan ook, het is pas na de Eerste Wereldoorlog dat Buysse opnieuw voor het
toneel heeft geschreven, en wel in het zelfde jaar een stuk in het algemeen Nederlands
en een stuk in het Oostvlaams dialect. Jan Bron, een ‘objectief toneelspel in vier
taferelen’ verscheen in Groot Nederland in 1921. Blijkens het woord vooraf dat de
schrijver hierbij liet afdrukken heeft de behandeling van het onderwerp van dit stuk
- een ‘objectief’ beeld van het activisme in Vlaanderen tijdens en onmiddellijk na
de oorlog - een weigering bij de toenmalige directeur van de Nederlandse Schouwburg
te Antwerpen (C. van Kerckhoven) tot resultaat gehad. Het werd ook later, voor
zover ons bekend, nooit opgevoerd. Belangrijk in verband met deze weigering,
waarvan de grondoorzaak zou zijn geweest dat het activisme in een té gunstig daglicht
werd gesteld, is de standpuntverklaring die ze Buysse heeft ingegeven. Hij heeft het
stuk zeer nadrukkelijk ‘objectief’ genoemd, wat hij als volgt omschrijft: ‘Ik sta vóór
een geval, ik zie; ik hoor; ik teken op. De feiten gebeuren; de personen handelen en
spreken; de toeschouwer of lezer maakt zelf zijn conclusies. Meer heb ik niet bedoeld.
Ikzelf sta achter geen enkel van mijn personages; poog niet, aan een van hen, mijn
eigen mening op te dringen. Het is een schilderij. Leeft ze naar waarheid; dan is ze
goed. Leeft ze niet, of leeft ze vals, dan is ze slecht. De lezer oordele’. Het onderwerp
was inderdaad, zo kort na de oorlog, nog bijzonder controversieel en delicaat. De
problematiek van de ‘eerlijke’, romantische Vlaamsgezinde intellectueel, die uit
liefde voor Vlaanderen aansluiting vindt (zoekt?) bij het activisme, op het einde van
de oorlog dan ook naar Nederland vlucht maar zich uit heimwee naar de vaderlandse
grond tenslotte komt gevangen geven aan de grens, is inmiddels niet zo ‘objectief’
uitgebeeld dat niet zou blijken dat de Vlaamse zaak Buysse zeer nauw aan het hart
lag. De dramatisering van deze ideologische geschillen is echter zeer ontoneelmatig
gebleven, zodat het stuk, meer nog misschien dan enig ander werk van Buysse,
getekend is als een louter historisch document.
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Anders verliep het met Sususususut!, de eenakter die met een opdracht aan Emile
Claus eveneens in 1921 in Groot Nederland werd gepubliceerd, maar die zou worden
opgenomen in de toneelbundel van 1930. Dit werkje behoort tot het meer satirische
genre en brengt, in de persiflerende lijn van De plaatsvervangende vrederechter, een
geestig beeld van het leven van enkele ‘kleine’ notabelen op een Vlaams dorp: een
leven dat geconcentreerd blijkt te zijn rond Uleken, die samen met haar tante een
dorpsherberg houdt. Een identieke situatie werd al humoristisch behandeld in de
realistische novelle De steunpilaren der ‘Ope van Vrede’ (in Tussen Leie en Schelde),
die in de eenakter dus gedeeltelijk wordt gedramatiseerd. Het centrale motief - de
uitbeelding van het bekrompen leven van de intellectueel op het platteland - is echter
ook in verschillende van Buysses romans aan bod gekomen. Sususususut! werd,
zoals Buysse zelf meedeelt bij de publikatie in de toneelbundel van 1930, voor het
eerst opgevoerd door het gezelschap van de Koninklijke Nederlandse Schouwburg
te Gent, op 14 december 1929, dit is ter gelegenheid van de Buysse-viering te Gent
bij zijn zeventigste verjaardag.
Kort na de blijken van herleefde belangstelling voor het toneelgenre heeft Buysse
ook een veel ouder stuk opnieuw opgenomen. Levensleer, de merkwaardige Gentse
volksroman die hij in 1906 had geschreven samen met zijn tante Virginie Loveling
(onder het pseudoniem Louis Bonheyden) en die in 1912 in boekvorm was verschenen,
werd nu voor toneel bewerkt en opgevoerd als Euzeke. Het is voorlopig nog niet
uitgemaakt of de bewerking van deze roman al dan niet een initiatief is geweest van
Henri van Daele, zelf auteur van toneelstukken in Gents dialect en leider van het
Gentse volkstoneel in de Minardschouwburg. Bij de opvoering van zondag 7 augustus
1922 in de Koninklijke Nederlandse schouwburg, werd Uzeke (sic) aan het publiek
voorgesteld als een ‘tooneelspel in vier bedrijven door Cyriel Buysse en Henri van
Daele, naar den roman “Levensleer” van Virginie Loveling en Cyriel Buysse’ (in de
Gazet van Gent, 7-8 augustus 1922). Zowel de vertolking in Gents dialect als het
‘aandoenlijke’ onderwerp van het stuk - het verleide naaistertje dat dan toch later
met de jongeling ‘van beteren huize’,
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die ze zielslief heeft, trouwt, wat aanleiding geeft tot heel wat ‘pakkende’ tonelen lijken geheel in overeenstemming met het volkstheater zoals Henri van Daele het
gewoonlijk in de Minardschouwburg bracht. Maar blijkens het gedeeltelijk bewaarde
handschrift (in het A.M.V.C.; enkel het eerste van de vier bedrijven ontbreekt) is het
Buysse zelf die de bewerking heeft gemaakt.
Tot slot van dit algemene overzicht van Buysses toneeloeuvre dienen hier nog
twee niet gepubliceerde en ongedateerde werken vermeld te worden, beide in
handschrift bewaard in het A.M.V.C. Vermoedelijk een heel vroeg werkje is een
voltooide, maar zeer korte dramatische schets, getiteld Laatste tafereel, waarin een
sterfscène wordt gedramatiseerd die enigszins herinnert aan een gelijkaardige situatie
in Het erfdeel van Onkel Baptiste, Buysses allereerste novelle (1885). Hier gaat het
om een zevenentachtigjarige oudoom, die op zijn sterfbed omringd wordt door
overvriendelijke geldzuchtige erfgenamen die verhinderen dat hij zijn twee oude
meiden - zijn ‘vrouwen’ - bij zich roept. Eveneens voltooid is Op Raveschote, een
‘dwaas spel in drie bedrijven’, dat uit een veel latere tijd dateert. Het gegeven herinnert
aan de onvoltooid gebleven roman De opvolgers - centraal staat de liefdee tussen
een oudere man en een jong meisje - maar het is als een komedie uitgewerkt en in
‘Holland’ gesitueerd.
Als geheel beschouwd kan het toneeloeuvre van Buysse dus betrekkelijk
omvangrijk worden genoemd. Doordat dit werk echter voor zowat de helft onbekend
of ongepubliceerd is gebleven en dan ook niet in dit zesde deel van het Verzameld
werk kan worden opgenomen, is het op dit ogenblik nog niet mogelijk tot een juiste
of volledige beoordeling te komen van Buysses betekenis als dramaturg. Toch kan
men alvast stellen dat deze betekenis het louter historische ver overschrijdt. Reeds
kort na Buysses overlijden brak John Sacré in ‘Cyriel Buysse als dramaturg. Een
groot realistisch tooneelschrijver’ (Het Laatste Nieuws, 11 augustus 1932) een lans
voor een ruimere waardering van het dramatische oeuvre. Enkele werken komen, tot
op heden, regelmatig terug op het repertoire van officiële zowel als
amateurgezelschappen in Vlaanderen, terwijl in de laatste jaren een tendens blijkt te
bestaan om ook
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het niet-dramatische werk voor de televisie te bewerken. Er zijn, tenslotte, nog de
toneelbewerkingen van Jan Christiaens (Het recht van de sterkste, april-mei 1974
en Twee werelden, februari 1976), die ten overvloede aantonen dat Buysses werk
nog tal van actualiseringsmogelijkheden en nieuwe perspectieven biedt.
In dit zesde deel van het Verzameld werk zijn in een aparte rubriek ‘Kritiek en essay’
nog drie studies van Buysses hand opgenomen: kritisch en essayistisch werk van een
zekere omvang, gewijd aan figuren die voor Buysse zelf, als scheppend kunstenaar,
van grote betekenis zijn geweest. Er is in de eerste plaats het opstel over Maurice
Maeterlinck, dat verschenen is in Den Gulden Winckel van 15 juli 1902 (en
gedeeltelijk in Het weekschrift voor Vlaanderen van 2 augustus 1902). Deze vrij
informele studie, waarin hij vooral zijn persoonlijke herinneringen heeft
neergeschreven en nadrukkelijk verklaart literaire kritiek vervelend te vinden, vormt
een belangrijke schakel in de reeks getuigenissen over zijn vriend. Het ‘familiare
praatje’ is een onontbeerlijk uitgangspunt om het portret samen te stellen dat Buysse
later nog in verscheidene reisbeschrijvingen (De vrolijke tocht, Per auto, Wat wij in
Spanje en Marokko zagen, Rivièra-impressies) maar ook in De roman van de
schaatsenrijder zou schetsen. Hier kunnen dan nog het korte stukje Bij de begrafenis
van Maeterlincks moeder (1911) en het Franse opstel over La jeunesse de Maurice
Maeterlinck (1922), die opgenomen zullen worden in deel 7, bij betrokken worden.
De omvangrijke studie over Emile Zola is enigszins anders van aard. Ze is
verschenen in 1904 in de reeks ‘Mannen en Vrouwen van Beteekenis in onze Dagen.
Levensschetsen en Portretten bijeengebracht door Mr. J. Kalff jr.’ en werd
voorafgegaan door een persoonlijk getuigenis van sympathie en geestdriftige
bewondering in Zola's daad in verband met zijn werken (1898; zie deel 7).
Opmerkelijk in dit verband is verder nog dat Buysse, als enige Nederlandstalige
auteur, heeft meegewerkt aan het Livre d'Hommage des Lettres françaises à Emile
Zola (Paris-Bruxelles 1898), waarin van hem een zij het korte, dan toch oprecht
overtuigde tekst is
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opgenomen, gedateerd ‘La Haye, 30 avril 1898’:
‘J'ajoute volontiers mon hommage à tant de milliers d'autres. J'ai aimé en l'acte
de Zola le geste puissant d'un homme logique avec son oeuvre.
J'y ai senti la Haine et l'Amour qui furent toute sa vie, et j'ai entendu l'écho tonnant
et formidable de ce beau cri de rage et de détresse, poussé par lui il y a vingt ans:
“Ah! se sentir la continuelle et irrésistible nécessité de crier tout haut ce qu'on pense,
surtout lorsqu'on est le seul à le penser, et quitte à gâter les joies de sa vie!”
J'admire cet homme’.
De studie van 1904 is van deze bewondering als het ware een meer
wetenschappelijke uitwerking, waarin Buysse niet alleen enthousiast de aandacht
vestigt op die romans die later inderdaad tot Zola's ‘grootste’ zullen blijken te behoren:
L'Assommoir, Germinal en La Terre (vgl. ‘Ik ken geen rijker boek dan L'Assommoir’),
maar ook een zeer volledig overzicht geeft van Zola's leven en werk. Voor deze
studie blijkt hij zich vrij grondig gedocumenteerd te hebben. Hij maakt er o.m.
uitvoerig gebruik van het werk van Paul Alexis, Emile Zola. Notes d'un ami (1882).
Toch biedt de monografie een bijzonder levendig, direct en boeiend geschreven
relaas, weerslag van zijn persoonlijke lectuurervaringen.
Emile Claus. Mijn broeder in Vlaanderen, opgedragen ‘aan hare Majesteit de
Koningin der Belgen, die de laatste levensuren van Emile Claus met een glans van
geluk overstraalde’, is de laatste kritische studie van enige omvang die Buysse heeft
geschreven en ook de enige die afzonderlijk in boekvorm is verschenen (nog in
hetzelfde jaar als de publikatie in Groot Nederland, 1925). Ook deze kleine
monografie is vooral een persoonlijk getuigenis over een verwante natuur, in dit
geval bovendien een intieme vriend. De herinneringen die Buysse hier ophaalt zijn
geschreven onder de onmiddellijke indruk van het plotselinge overlijden van de
schilder (5 juni 1924). De weemoedige toon om dit verlies wijkt echter snel bij de
poging om de charme van Claus als mens en vriend vast te leggen, waarbij tal van
anekdotes opduiken rond deze grote verteller, die voor zijn vrienden ook een
‘tintelende en klaterende’ bron van levensvreugde was. Over Claus had Buysse
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in 1902 al een kort kritisch artikel gepubliceerd (zie deel 7). De meer uitvoerige
studie van 1924 laat in zijn kunstkritische beschouwingen nadrukkelijk blijken dat
Buysse en Claus als kunstenaars zeer dicht bij elkaar stonden maar brengt ook in
zijn meer anekdotische aspecten een verrassend juist portret van Claus. Om die laatste
reden werd het boek dan ook ‘met vreugde’ begroet door Karel van de Woestijne (in
de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 25 december 1925). Een Franse vertaling,
van de hand van Germaine Rolin-Buysse, verscheen vrij snel na de Nederlandstalige
afzonderlijke publikatie (1926).
In dit deel 6 van het Verzameld werk bleef het principe gehandhaafd dat de laatste,
door Buysse zelf nog verzorgde druk tot grondslag van de tekst dient, d.w.z.:
Zomerleven, Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1929, tweede druk; Vredesdagboek, uit
Groot Nederland, jg. XVIII, 1920, d. I, p. 69-90; De vrolijke tocht, Bussum, C.A.J.
van Dishoeck, 1926, derde druk; Per auto, Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1920,
tweede druk; Van een verloren zomer, Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1917; De laatste
ronde, Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1923; Wat wij in Spanje en Marokko zagen
door Cyriel Buysse en M.L.A. Barnardiston, Bussum, C.A.J. van Dishoeck, 1929.
De niet gebundelde reisverhalen worden afgedrukt volgens hun tijdschriftpublikatie:
Impressies en herinneringen, uit Nederland, 1902, d. II, p. 129-187; Wintervisioenen
uit Engadin, uit Groot Nederland, jg. X, 1912, d. I, p. 235-254; Reizen in oorlogstijd
I-VI, uit De Telegraaf, vrijdag 31 december 1915; vrijdag 7, zaterdag 8 en 15 januari,
vrijdag 4 en zaterdag 5 februari 1916; Super-indrukken van Parijs in 1923, uit Groot
Nederland, jg. XXI, 1923, d. II, p. 513-519; Rivièra-impressies I-VII, uit Algemeen
Handelsblad, zondag 8, dinsda 10, woensdag 11, vrijdag 13, zaterdag 14, zondag 15
en donderdag 19 mei 1932.
Voor het toneel volgden we de bundel Het Gezin Van Paemel. Driekoningenavond
- Sususususut! De plaatsvervangende Vrederechter. Vier tooneelstukken, Gent, Van
Rysselberghe & Rombaut, 1930 en de tijdschriftpublikaties: Maria, uit
Tweemaandelijksch Tijdschrift, jg. VI, 1900, d. II,
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p. 328-371; De landverhuizers. Dramatische optocht in drie taferelen, uit Groot
Nederland, jg. II, 1904, d. II, p. 249-285; Jan Bron. Objectief toneelspel in vier
taferelen, uit Groot Nederland, jg. XIX, 1921, d. I, p. 237-267. Se non è vero...
Toneelspel in vier bedrijven door Jhr. A.W.G. van Riemsdijk en Cyriel Buysse, is
afgedrukt volgens de enige editie te Haarlem, De Erven F. Bohn, 1905.
Het kritisch werk omvat de volgende teksten: Maurice Maeterlinck, uit Den Gulden
Winckel, jg. I, nr. 7, 15 juli 1902, p. 121-127; Emile Zola, Haarlem, H.D. Tjeenk
Willink & zn., 1904 (Mannen en Vrouwen van Beteekenis in onze Dagen.
Levensschetsen en Portretten bijeengebracht door Mr. J. Kalff jr.); Emile Claus. Mijn
broeder in Vlaanderen, Gent, Van Rysselberghe & Rombaut, [1925].
Tot slot van deze inleiding is het ons een aangename plicht onze dank te betuigen
aan Prof. M. Plancke, voor zijn advies bij de spelling van Arabische namen, en aan
Prof. H. Balthazar en lic. J. Dheedene voor nuttige bibliografische inlichtingen. Van
de rijke Buysse-documentatie in het Archief en Museum voor het Vlaamse
Cultuurleven te Antwerpen hebben wij voor dit zesde deel uitvoerig en met dank
gebruik kunnen maken.
A.M. Musschoot
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Zomerleven
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Voorwoord
Le moi haïssable
‘Ik’, lelijk, onbehaaglijk woord, dat hier telkens weer zal voorkomen.
Misschien had ik (daar is het al!) beter gedaan, dit boek over mijn zomerleven op
de Molenberg in 't geheel niet te schrijven. Maar, als het nu toch eenmaal geschreven
werd, kon het niet anders dan zoals 't nu gebeurde.
Heb ik misdaan, dan strooi ik as op mijn hoofd, buk neer en wacht gedwee de
striemslagen van de geselroede af.

21 maart
Heden is een nieuwe lente dus alweer geboren. Vanuit 't oneindige komen de
jaargetijden aan; tot in 't oneindige zullen ze waarschijnlijk blijven duren. De hemel
is bewolkt, maar af en toe breekt er de zon doorheen, en die is warm, en grote vlakken
ontbloten zich, als wijde open poorten van azuur.
Om drie uur ben ik uitgegaan. Veel jonge heestertjes stonden al liefelijk lichtgroen,
strak, als kleine, pas ontwaakte kinderen, in groene kanten hemdjes. Zij schenen stil
te jubelen en te glimlachen. In 't jeugdig-malse gras bloeiden reeds gele narcissen
en 't waren als brandende en lichtende kaarsjes vóór de blote voetjes van de schrale,
tengergroene kinderboompjes. Al het overige was dood en dof en bruin nog.
Toen heeft één enkele, harde donderslag geknald. Dat hoort zo, als bij een lang
verwacht en heel mooi schouwspel, dat eindelijk gaat beginnen.
De nieuwe, jonge lente is geboren.
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22 maart
De lijstertjes wisten 't al lang, dat de lente in aantocht was. Sinds weken hebben ze
't alom vanuit de hoge, naakte bomen rondgeschald. Vandaag jubelen ze 't opnieuw,
al is de lucht ook effen grijs en winterachtig.
De lijstertjes hebben gelijk. Tegen de avond zakt de wind en in het westen openen
zich plechtig weer de grote gouden en azuren hemelpoorten.
Een merel vliegt naar 't allerhoogste twijgje van een populier en begint daar rustig
zijn eentonig lied te zingen. Zwart als een vlokje roet zit hij boven 't naakt gewirwar
van de takken. Hij schijnt vandaar uit wonderen te zien, die wij niet kunnen ontwaren
en vertelt daarvan, met zijn rustig-monotone, zangerig-schorre stem.
O, die lang, lang-aangehouden jubelzangen van de vogels in het vroeg, nog gure
najaar! Wat zijn ze vol vertrouwen en beloften, vol heerlijke beloften van al de lange,
schone dagen die nog moeten komen!
Zacht taant de stille, gouden avond door de diepe, blauwe hemelpoorten, tussen
de logge, grijze, uitgekanteelde wolkenmuren. En het ruikt zoet alom naar kiemend
groen en nattig mos en vruchtbare teelaarde...

23 maart
Voortaan zal 't iedere dag iets nieuws zijn. Gisteren stonden de kastanjebomen nog
als dood; vanmorgen zijn ze reeds uitgelopen. Wanneer is 't gebeurd: gedurende de
zoele, vochtige stilte van de nacht? Of in de vroege ochtenduren, bij 't eerste, zoete
strelen van de zon? Nu is 't of kinderen zich voor de grap hadden vermaakt, al de
takken van de kastanjebomen met ontelbare gele vingerhoedjes te versieren.
't Is eigenaardig hoe telkens weer de vergelijking met kinderen in mij opkomt. Er
is iets van een kinderleven in 't ontwaken van de vroege lente: de lente is 't liefelijk
en dartel kindje van de zomer.
Om drie uur in het veld gaan wandelen. Twee jonge knapen stonden vóór een
weiland bij een glasheldere sloot, waarin ze met gespannen aandacht keken. Daar
lag, op de bodem, een oud stuk courant, en 't water was zó klaar, dat ze de letters
konden lezen. Zo spelden en lazen zij hardop en hadden dolle pret en stompten
lachend elkander in de zij. Toen raapte de grootste van de twee een steen op en plofte
hem in de sloot. Joelend en giechelend liepen zij verder. Wat hadden ze de lente in
zich!
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24 maart
Vanmorgen zijn de iepen met lichtgroene pruikjes opgestaan. Wat staat dat frivool
op die oude, deftige, statige bomen! Net kleine krulletjes in papillotten op de hoofden
van bejaarde mannen. De lente maakt wel alles zot en dol.
De dag was mooi in zachte zonneheerlijkheid begonnen, maar eindigt grijs en kil.
Nu lijkt weer alles winterdoods. Waarheen is het tenger, jeugdig groen opeens
verdwenen? Ik zie geen blaadje noch een bloempje meer.

25 maart
Grijs. Alles kil en dof-grijs, als gisteren. 't Is geen weer om uit te gaan; 't is een weer
om couranten te lezen.
Laten we dan maar beginnen met 't interessantste: het sportnieuws.

Voetbal
Een grote, internationale wedstrijd heeft plaats gehad en de vertegenwoordigers van
een heel klein land hebben de vertegenwoordigers van een heel groot en machtig
land geslagen. De verslaggever van mijn courant noemt het een historische
gebeurtenis. Hij heeft mensen gezien die vreugdetranen
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schreiden; anderen, die van ontroering een flauwte nabij waren.
Bravo! Bravo! Heerlijk! Ik ben helemaal verzoend met mijn courant, die mij anders
zoveel saaie kost te slikken geeft. Maar ik lees verder in het blad en algauw komt de
gewone ontstemming.
Ik lees van een kleine, nietige mogendheid, die, desnoods met kracht van wapenen,
haar heilige, traditionele, nationale rechten, tegen de aanslagen van een zeer sterke,
grote mogendheid zal verdedigen!
Die onzin ergert mij alweer geweldig. Welke sombere, welke volslagen imbecielen,
welke definitieve crétins en idioten zijn er dan wel aan het bestuur van dat klein land
om, in deze eeuw van beschaving en vooruitgang, nog zulke stommiteiten te durven
verkondigen: waarom vragen ze niet meteen een conferentie van diplomaten in 't
Vredespaleis aan of een conferentie op Merenberg?
Komaan, heren, wees nu toch verstandig en leert voetbal spelen: vijf ministers als
‘forwards’, drie, als ‘half-backs’, twee als ‘backs’ en uw koning in de ‘goal’. Als
‘referee’ de minister van Sport en Toerisme. Heus: het sportterrein is nog het enig
strijdperk, waar een kleine natie haar ‘heilige, traditionele, nationale rechten’ tegen
de aanvallen van een grote mogendheid met kans op zegevieren kan verdedigen.
Drie uur. De zon komt door de grijze wolken piepen en lonkt mij lachend toe. Gij
zult mij geen onzin vertellen. Gij, die wijs en kalm en mild en eeuwigdurend zijt,
zult mij laten genieten van de ‘heilige, traditionele rechten’ van 't eerste viooltje, dat
daar pas, tussen zijn zachte groene blaadjes, op dat koesterend beschenen bermpje,
zo ontroerend-lief en zoet-geurend ontloken is.

26 maart
Vanmorgen staat de tuin vol jonge bruidjes. Waar komen ze zo ineens vandaan? Ze
staan hier, ze staan daar, ze staan
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overal. Hun witte kleedjes zijn doorschijnend als van zon- en zilverdraden
saamgeweven en 't is alsof ze, vol zalige zelfverrukking, en stralend in hun eigen
trots, ontelbare fijn-trillende, wit-kanten-handjes naar elkander uitsteken.
Het zijn de teer-bloeiende, kleine pruimeboompjes. Alle samen zijn ze zo ineens
uit hun winterslaap ontwaakt en aan 't bloeien gegaan!

27 maart
Regen. De aarde drinkt. 't Is stil te lande als het regent en de aarde drinkt. 't Is als
een ernstige, plechtige bezigheid, die niet gestoord mag worden. De planten en
gewassen laven en voeden zich, als kinderen, die moeten groeien. Niemand merkt
het, omdat het zo héél stil geschiedt; maar er gebeuren grote dingen in de vroege
lente, als het regent. Zie maar de kastanjebomen. Al de gele vingerhoedjes van hun
eerste botten, die dagen lang gesloten waren, hebben zich heden geopend. Zij drinken.

28 maart
't Soort weer dat we vandaag hebben, herinnert mij een lang geleden, nogal flauwe
grap. 't Gebeurde daar ergens in Vlaanderen, op mijn geboortedorp. Twee zondagen
na elkaar had de processie niet kunnen uitgaan, omdat het regende. Die tweede zondag
kondigde meneer de pastoor vanuit de preekstoel af: ‘beminde parochianen, de
processie zal zondag aanstaande uitgaan, als het weer is.’
De zondag kwam, en de processie ging niet uit. Dat was ook zeer begrijpelijk,
want het stortregende. Had meneer de pastoor nu maar gezegd: ‘de processie zal
uitgaan als het mooi weer is’, of ‘als het geen slecht weer is’; doch hij had alleen
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gezegd: als het ‘weer’ is; en nu de processie niet uitging was het dus helemaal geen
weer, en dáárom moesten de boeren van mijn dorpje heel die dag hartelijk lachen.
Wat ik echter geen weer noem, is niet wat meneer de pastoor ‘geen’ weer noemde.
Voor mij is ‘geen’ weer dat grijze, doffe, stille, neutrale, zoals we 't vandaag hebben.
Er is niets: geen licht, geen kleur, geen leven. Het weer slaapt, zou men kunnen
zeggen. En de mens voelt zich als 't weer: hij heeft zin om zijn ogen half te sluiten
en saai te zitten soezen.

29 maart
Ik denk nog even weer aan die goedige, oude pastoor. Hij was een braaf mens, maar
wel streng in zijn kerk. De boeren durfden anders heel wat grapjes met hem uithalen,
omdat zij hem zo'n beetje voor 'n ‘goeie sul’ hielden. Soms had hij ook wel last met
zijn geheugen, dat hem op ongeschikte ogenblikken in de steek kon laten.
Zo herinner ik mij het begin van een van zijn preken:
‘Beminde parochianen.’
‘De heilige Hiëronymus die zei’...
Meneer de pastoor bleef even steken, fronste de wenkbrauwen, keek starend vóór
zich uit en herbegon:
‘De heilige Hiëronymus die zei’...
En voor de tweede maal bleef meneer de pastoor hopeloos steken.
Toen hij 't voor de derde maal herhaalde en weer bleef steken, stond boerke Van
Doale, die zich dikwijls in 't gewone leven grapjes met meneer de pastoor
veroorloofde, midden in de kerk van zijn stoel half overeind en vroeg:
‘Wat zeid'-hij, menier de páster?’
Er ging als een schrik door de doodstille kerk. Meneer de pastoor leunde strak
voorover, zag boerke staan, maakte plechtig het kruisteken terwijl hij zei: ‘in de naam
des Vaders, en des Zoons en des Heiligen Geestes, amen’... en daalde van de
preekstoel.
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Zo moest het ook. Een pastoor, die door iemand in zijn preek wordt onderbroken,
mag geen woord meer spreken. En zo hebben wij, dank zij boerke Van Doales
onhebbelijkheid, ook nooit geweten wat de heilige Hiëronymus wel zei.
Gek, die oude herinneringen! Dat komt zo vanzelf, omdat het ook vandaag, evenals
gisteren, geen weer is.

30 maart
Maar heden is het prachtig. Een zoet, lauw zonnetje en absoluut windstilte. Wat is
't ineens alles veranderd, na die twee doffe dagen van geen weer!
't Is alsof iemand vanochtend in de tuin was rondgegaan met groene verf en die
overal om zich heen, op gras en heesters had gestrooid. En ook dáár, midden in het
bos, tussen al het grijze van de stammen en de naakte kruinen, staat reeds één boom
gans groen, alsof hij zomaar ergens uit een zuiderstreek was weggehaald en door
een toverwonder, in zijn volle lente-schoonheid, hier verplant.
Nu ga ik wandelen, langzaam, stil en verre wandelen. Ik wil de lente ruiken. Ik
wil mij van de stille zaligheid der aankomende lente geheel laten doordringen.

31 maart
Aan zee. De lente van de zee. Want de zee heeft haar lente, evengoed als het land.
Het is misschien te schilderen; het is haast niet met woorden weer te geven.
Het is vooreerst de kalmte; iets, dat je doet in 't zand gaan zitten en je ogen sluiten.
Met dichte ogen hoor je dan de zee haar lentevooisje kwelen. Het wiegt, zacht-ritmisch
aandeinend en als in zoet gefluister wegstervend. Het is zo rustig en zo stillend; het
schijnt aldoor te murmureren: ‘geen haast, ik kom, ik ga, sluit maar uw ogen en
geniet.’
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Zacht stooft het zonnetje op de wangen; en 't nauwelijks voelbare briesje brengt de
frisse zee-aromen mee. Die zweven en wuiven als 't ware om je heen. Die dringen
diep in je binnenste door en wekken er een koelte, die eindelijk je ogen opent.
Dan zie je de lente op de zee. Je ziet het paarlemoeren water, de paarlemoeren
hemel, de witte kammetjes der golven, de witte vleugeltjes der meeuwen en 't
zacht-doorschijnend mauve der deinende verten.
Il fait printemps sur la mer!

1 april
Spoorwegreis. Stoomgeraas, remmengeknars, denderlawaai, beweging en drukte.
Een dag van negatief leven. 's Avonds aankomst in een stad.
Verveling, hopeloos geslenter; tenslotte radeloze toevlucht in een cinema.
Ik had sinds een paar jaar geen cinema's bezocht. Wat zijn we vooruit gegaan!
Vroeger werd eenvoudig (ach hoe liefelijk en boeiend was 't) de ongekunstelde
werkelijkheid weergegeven; nu kreeg ik een echte vertoning (en welk een vertoning!)
te genieten. 't Was natuurlijk een Sherlock-Holmeshistorie: inbraak in een brandkast,
moord, vlucht, achtervolging. Deze geschiedde per fiets, per rijtuig, per auto, per
motorboot en... het spreekt vanzelf... per bestuurbare luchtballon en vliegmachine.
Het spreekt ook vanzelf, dat de bandieten eindelijk gesnapt werden en ter dood
veroordeeld. Hoe vreselijk jammer dat we ook de terechtstelling per guillotine niet
kregen te zien! Doch zoals het was, was 't toch ook welletjes en het overtalrijk publiek,
in de nevel van zijn eigen tabakswolken gehuld, betuigde door luid en langdurig
applaus zijn ingenomenheid.
Toen kregen wij tot afwisseling, als ‘varieté’ een zanger te horen. Ook dat was al
zéér ontroerend en bijzonder. Wat hij zong heette ‘l'Aiguilleur’ en kwam op het
volgende neer.
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't Is met valavond. De wisselwachter zit eenzaam-mijmerend in zijn ‘blokhuis’. Daar
rinkelt het elektrisch belletje, dat een naderende trein aankondigt. De wachter gaat
buiten bij zijn wissel staan. Op korte afstand nadert de sneltrein, met flikkerende
lichten. Eensklaps, o, gruwel-ogenblik!... eensklaps, komt zijn tweejarig zoontje
langs de rails waar straks de sneltrein overheen zal razen, met liefelijk-uitgestoken
armpjes naar hem toegelopen! Wat zal de wachter nu doen? Krampachtig omknelt
zijn sidderende hand de hefboom van de wissel. Eén ruk, en zijn zoontje, zijn enig
zoontje en zijn enige schat op aarde is gered; maar... de sneltrein, op een zijspoor
afgeleid, zal tegen de buffers te pletter lopen, en twintigtallen, misschien honderdtallen
slachtoffers zullen vermorzeld liggen. De wisselwachter aarzelt slechts een ogenblik.
Met meer dan antieke zelfopoffering blijft zijn hand roerloos om de wisselhefboom
vastgekneld en... de sneltrein vermorzelt het zoontje!
Dan neemt hij zijn lantaren en gaat, knikkend door zijn knieën, kijken. O wonder
boven wonder: het zoontje plat ten gronde neergevallen, is niet eens geraakt en strekt
lachend de handjes naar zijn vader uit! De vader neemt het in zijn armen op en kust
het als waanzinnig. Maar 't kind kijkt hem met grote ogen van verbazing aan en roept:
‘Hoe eigenaardig, vader, uw haren zijn ineens gans wit geworden!’
Toen dat lied uitgezongen was, was 't net of heel de zaal plotseling snik-verkouden
werd. Men hoorde niets dan snuitende neuzen en alom over de potten bier en glazen
limonade was 't een geflodder en gewuif van vochtige zakdoeken.
Toen dat eindelijk bedaarde en 't licht weer uitging voor 't vervolg van de
cinemavertoning..., toen ben ik stilletjes weggegaan.

2 april
Nog een dag van doffe spoorreis en van negatief bestaan, en eindelijk, in de nacht
reeds, aankomst op de Molenberg: de plaats van mijn bestemming.
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De Molenberg ligt in Vlaanderen en boven op de Molenberg, staat het eenvoudig
houten huisje en de oude, oude, werkelijk eeuwenoude, houten molen. Daar omheen,
op de zandige hellingen en langs de uitgeholde paden, is het dicht begroeid met
allerhande kreupelhout. Het heel klein dorpje ligt daaronder, met de rivier, de
weilanden en de kastelen.
't Is nacht, donkerblauwe, wolkenloze nacht, met al de schitterende sterren aan de
hemeltrans. Men ziet ze alle, als twinkelend geschilderd op een reuzenkoepel, want
de Molenberg, ofschoon niet hoog, is het hoogste punt van gans de streek en beheerst
een uren-ver panorama.
De rust en stilte zijn er onuitsprekelijk. De gesternten in de hemel zijn zo duidelijk
afgetekend als op een hemelkaart. De Grote Beer volgt kalm zijn wandelrit van
eeuwen, Orion gloeit en fonkelt, en Venus, laag in 't westen, hangt daar als een
solitaire hemellamp van ongeëvenaarde pracht, die glanzend de weg naar
wonderoorden schijnt te wijzen.
Wat een rust, wat een stilte! De oude, somber-grijze molen rijst in zijn eenzaamheid,
gelijk een kalme, wijze titan naar de hemel en door het latwerk van zijn
roerloos-naakt-gekruiste wieken, die zo lang en veel hebben gewerkt, flonkeren de
sterren als lieflijk zacht-strelende ogen.
Daaronder, in het dorpje, brandt stil en bescheiden een lichtje, hier en daar. Men
ziet er tot verre in het veld en die héél verre, kleine lichtjes hebben iets weemoedig
eenzaams. Hol blaft een waakhond ergens in het onbestemde. Dan luidt het torenklokje
in het kerkje en andere avondklokjes antwoorden in het verschiet, elk met zijn eigen
stem en ritme; en als ze weldra zwijgen schijnt alles op de aarde ingeslapen en leeft
alleen nog de eindeloze, donkerblauwe hemel, waar men de miljoenen en miljoenen
twinkelende sterren haast meent te horen ritselen en fluisteren.

3 april
Zeven uur 's ochtends. Het ontwaken! Eerst de vage doezeling van het niet-weten
waar ik ben. Lig ik nog in de be-
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nauwde stad, of waar lig ik? Eensklaps wordt het helder in mijn brein. Ik ben buiten,
op de Molenberg; ik hoor al de vroege lente-vogeltjes kwelen, begeleid in ondertoon
door een dof en aanhoudend gegons, als van een trein, die ergens heel héél verre rolt.
Met een ruk trek ik vanuit mijn bed 't gordijn vóór een der grote ramen weg, en
kijk.
Ik zie niets dan één grijze hemelvlakte waar de grote wieken van de oude molen,
met forse zwaai en gelijkmatige cadans in rusteloze cirkelgang doorheen zeilen.
Teleurstelling! Na de prachtig-heldere nacht had ik vast op blauwe lucht en zonneglans
gerekend. Maar 't statig werken van de aartsvaderlijke oude molen boeit en troost
mij toch. Die wijze reus, die 's avonds met zijn eerbiedwaardig, grijze hoofd vol
poëzie en sterren zit, volbrengt bij daglicht zijn nuttige, nederige taak. De mensen
op het land zien hem van verre werken en als 't ware wenken met zijn grote armen
en zij brengen hem het graan, waarvan zij het gezonde, dagelijks brood zullen bakken.
Op; en ook de andere gordijnen weg!
O, lieflijke heuvel, wat staat hij al groen! Het eiken kreupelhout is nog gans bruin
en grauw en al de beukenheesters dragen nog de droge, bruine blaren van het vorig
najaar, maar daartussen schiet de ranke lijsterbes in groene trosjes op en de jonge
lariksjes zijn als zovele groenbrandende kaarsjes, terwijl de berkjes als het ware staan
te trillen van ontwakend leven.
Onderaan de heuvel ligt het dorpje met zijn kerkje, en daarachter kronkelt de rivier
door groene weilanden. De grote buitens slapen nog hun deftige winterslaap met
dichte luiken en de zware, sombere bossen staan nog zwart van eenzaamheid.
Helaas! De grijze lucht lost zich in regen op en alles smelt weg in natte nevel.
Alleen de oude molen, ongevoelig voor de jaargetijden, blijft staag en stug zijn plicht
vervullen en zwaait zijn reusachtige armenwieken van de heuvel tot de hemel,
eenzaam en almachtig, alsof hij alleen nog op aarde bestond.
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4 april
Nog eens een dag gedwongen, negatief stadsleven. Een dag van bromgezicht en
saamgefronste wenkbrauwen. De ganse dag gerookt en uit louter balorigheid niets
willen eten. Een humeur om zo'n stad met dynamiet te laten springen. Enkele
kennissen ontmoet, die mij leutervragen stelden. Inwendig gevloekt, terwijl mijn
gezicht zich tot een beleefdheidsgrijns verwrong. Met stugdichte ogen in de trein
terug en heel en al verbruut naar bed.

5 april
Vroeg in de ochtend.
Koekoek!
Ik word wakker en luister.
Koekoek!
Hoe is dat mogelijk! Wie houdt er hier een klok met een koekoek op na?
Koekoek! Koekoek! Koekoek!
Wat! De echte koekoek op 5 april!
Ik trek mijn raam wijd open en kijk en luister.
Het is een ochtend als een zegen: zacht, vochtig, wazig, met dauwbeparelde takjes
en blaadjes. Je ruikt de lente, je ademt de lente in tot in het diepst van je longen en
ginds weer, over de bossen, galmt het sonoor geluid:
Koekoek! Koekoek! Koekoek!
De zon komt op, in teer-oranje nevelstralen.
Twaalf uur. De zon speelt al de ganse ochtend verstoppertje. Telkens piept zij even
door de nevels heen en ogenblikkelijk ontvouwen zich wonder-taferelen. 't Is lente,
lente! schijnt zij luid te jubelen. Doch nauwelijks juich je mee of zij trekt weer een
floers voor haar gezicht en schijnt met leedvermaak te grinniken: lente! Wacht maar,
ik zal u nog wel wat anders laten zien!
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Zeven uur 's avonds. De zon is onder, en de wind, die heel de dag geluwd heeft,
steekt met de avond op. Hol blaast hij uit de schemerige verten, als was hij zwaar
van dreiging. Maar de oude molen is niet bang voor hem; en hij, die in de mooie,
heldere nachten met zijn eerbiedwaardig hoofd stil-mijmerend in de flonkerende
sterren zit, haalt nu de schade van een luie dag tijdens de donkere uren in.
Zijn grote wieke-armen, gans zwart, slaan zoevend door de grauwe hemel en in
zijn binnenste brandt een zwak lichtje, nauw zichtbaar door de kijkgaten en spleten,
alsof het de stille gloed was van zijn oud en taai-veerkrachtig hart.
Tien uur. Steeds sterker wordt de wind. Hij loeit, als razend, om mijn hoge huisje
heen en beukt en tokkelt op mijn ramen. Is de molen eindelijk tot rust gekomen?
Neen. Nog steeds zwiepen zijn formidabele armen, half gekortwiekt, door de
bulderende zwarte lucht en trouw blijft in zijn oude hart het schemerlampje branden.
Elf uur. 't Lichtje is uit en roerloos staan de naakte, dwarsgekruiste wieken. En nu
regeert alleen nog de storm, als de macht zelf van die overweldigende, bange nacht.

6 april
Windstilte en grijze motregen. Moest het dáárom gans de nacht zo somber loeien en
waaien? Alles is nu triestig, dof en kleurloos. 't Lijkt of we weer de winter ingaan.
't Is een dag om stil te zitten lezen of te werken.
De grijze lucht is wol melancholie. En het is zondag, wat de stemming van
melancholie nog zwaarder maakt.
Ik zou wel willen bij mensen gaan, doch weet niet waarheen. Wie of wat zal mij
opfleuren! Niemand en niets. Er komen zulke dagen. Je moet ze maar laten
voorbijgaan.
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7 april
De nauwelijks groenende heesters van de Molenheuvel zitten reeds vol met allerlei
kleine, zingende vogeltjes. Je begrijpt niet waar ze zo opeens vandaan gekomen zijn,
want gisteren waren zij er nog niet of lieten zich althans niet horen. Ze roepen en
zingen en fluiten en kwelen om het meest en, terwijl het buiten koud is en ik binnen
warm in mijn licht en luchtig huisje ben, krijg ik de eigenaardige indruk of ik in een
volière zit vol met exotische vogels en die alleen maar zo lustig kwetteren en zingen,
omdat het bij mij zo knusjes en zo piepel warm is.
Tien uur. De lucht, die stil en koud en grijs was, wordt langzamerhand door een
toenemende wind opengerafeld en de zon breekt er doorheen. Weldra zijn 't grote,
witte en grijze wolkenschepen, die alle in één zelfde richting varen, door de eindeloze,
hemelblauwe zee. Hun vaart, die in de hoge hemel langzaam lijkt, wordt razend-snel,
waar zij, in grote, wegvluchtende schaduwschimmen, over het brede weiland
heenstrijken. Het water van de kronklende rivier ligt nu diepblauw tussen het felle
groen van de weiden; en af en toe komen er glinsterwitte kuifjes in van opkrullend
schuim.
De dichte populierenkruinen worden blond als haarpruiken. In 't bos tussen de
bladerloze eikenheesters, gloeit reeds, als een goudspat, een struikje bloeiende brem.
Twaalf uur. Men mag niet altijd naar de vogels, naar de bomen en de hoge hemel
kijken. Men moet eens naar beneden zien, want ook daar gebeuren dagelijks grote
wonderen. Gisteren stond de heuvel vol met korte, bruine stipjes, als zoveel
opschietende graspijltjes. Vanmorgen zijn al die kleine pijltjes net zoveel liefelijke,
heldergroene, rechtopstaande lepeltjes geworden. Het zijn de eerste blaadjes van de
lelietjesvan-dalen. Morgen, overmorgen, over een week zal er zo nog een tenger
lepelblaadje bijkomen, tussen de twee zal zich een bloeme-stengeltje vertonen en
weldra zal de ganse heuvel heerlijk geuren naar de te allen kante opbloeiende
lelietjesvan-dalen.
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8 april
De poes, de lelijke, wit-ros-en-zwart-gevlekte poes van de molenaar zit neergehurkt
in 't gras onder het bosje nog gans bladerloze acacia's. Ik zie hem goed vanuit mijn
hoge ramen. Hij blijft gans onbeweeglijk, alsof hij zat te slapen. Wat doet hij daar?
Op vogels loert hij niet, want die zullen wel niet zo laag tegen de grond vlak vóór
zijn klauwen komen zitten. Op kikkers ook niet, want die zijn er niet. Waarop dan
wel? Het moet zeker de moeite waard zijn, want hij zit daar al uren. Opeens begint
zijn staart heel langzaam kwispelend over 't gras heen en weer te wuiven. Meteen
kromt hij zijn rug en spitst zijn oren. Ik trek aan het raam om hem weg te jagen, maar
het is reeds te laat: met één wipsprong heeft hij iets gegrepen: een heel jong, wild
konijntje en vlucht ermee weg. Lam, vals dier! Waarom zoveel wreedheid in die
zachte, vredige lenteharmonie?
Zo'n wisselvallig, wispelturig klimaat als het onze heeft ook wel zijn bekoring. Het
wordt zelden monotoon. Het geeft voortdurend nieuws en onverwachts, al is dat
nieuwe en onverwachte lang niet altijd mooi.
Vanmorgen vroeg straalde de zon gloedwarm in wolkenloze, helderblauwe hemel.
Alles voorspelde een prachtrijke dag. Het leek onwankelbaar en vast als staal. Om
tien uur werd de einder nevelachtig. Om elf uur kwamen kleine wolkjes. Om twaalf
uur kwamen grote wolken. Om één uur was de ganse hemel grijs en grauw. En om
twee uur viel er regen. Dat duurde zo een poosje, toen hield het op, de lucht werd
lichter, de wolken schoven uit elkaar, de hemel blauwde, de zon brak door en met
de schemering was het ganse westen als één grote, chaotische glorie van goud en
rood en blauw en wolkenmassa's gelijk bergen door elkaar.

9 april
Deze morgen biedt de aarde de hemel bloemen aan. Ineens staan de boomgaarden
alom vol schitterend-witte tuilen. Zij
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wolken om de oude boerderijen op en geuren, onuitsprekelijk zoet. Wat staan ze jong
en fris op al die zwarte, kromme, knoestige stammen! 't Waren als dode grijsaards
al die dagen. En nu opeens zijn 't alle jeugdige, frisse bruidjes, ontroerend opgetooid
voor 't grote jaarlijks lente-wonder van de vruchtbaarheid!

10 april
Gisteren was 't als tintelend zilver van bloeiende lenteboomgaarden om de oude
boerderijen. Deze morgen liggen schelle vlakken goud tussen het felle groen der
opkomende gewassen neergestrooid. Het zijn de bloeiende rapenvelden. Zij liggen
overal, zij glinsteren in de zon, als gouden meren en beken en ik zie kleine kinderen
van de akker komen met korven vol gouden tuilen. Zij geven die zomaar aan de
koeien te eten en men ruikt en proeft als 't ware de malse, geurige roomboter, die de
mensen morgen uit de zuivere melk van de grote, zachte beesten zullen puren.
Zeven uur 's avonds. De ondergegane zon heeft een effenrode gloed in 't brede westen
nagelaten. De stille rivier, die door de bronsgetinte weiden kronkelt, ligt
effen-glinsterend-rood, gelijk een grote spiegel, die een vuur weerkaatst. De
strak-gekruiste molenwieken zijn vuurrood, de barre grond is rood. Alleen de hoge
hemel is nog zwak lichtblauw en in dat weke blauw glinstert een heel, héél fijne
zilveren manesikkel, als een stukje gebroken zilverring, waaraan Venus, de avondster,
met stille luister hangt te flonkeren.
Negen uur. 't Gebroken zilverringetje is van goud geworden en Venus' bescheiden
glinstersteentje een fonkelende diamant, met nog veel andere, kleinere diamanten
om zich heen. De oude molen heeft zich voor de nachtrust uitgekleed en al de
avondklokjes van de omringende dorpen verkondigen met hun dromerige stemmen,
dat het tijd van slapen is.
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Beneden de heuvel staat het spits kerktorentje gans donker en in de huisjes met
gesloten blinden pinkt nog slechts hier en daar een zwak en eenzaam lichtje.
De stilte alom is groots en indrukwekkend.

11 april
De ochtend is helder en ik zie heel verre. De sterke, lange adem van de wind heeft
alles schoongeveegd en een halve provincie ontplooit zich cirkelvormig om mij heen.
Ginds verre, ginds heel héél verre, op alle wegblauwende heuvelkammen, verrijzen
kerktorentjes en draaien vlugge molenwieken. Soms loopt een grote, grijze wolk met
snelle vaart door 't hemelsblauw en meteen zweeft dan een grote, vlugge, doffe
schaduw over 't blond-en-groene zonnetintelend land. De witte huisjes, de glinsterrode
daken, de lichtend-groene lariksboompjes, de goudstrepen van 't bloeiend rapenloof
en de regelmatige smaragdtapijten van het wassend koren, alles schijnt even vluchtig
weg te tanen en te sterven, als door een reuzenvleugel uitgevaagd, om ogenblikkelijk
daarna, zodra de schaduw verder is, met intenser kleurenpracht weer op te leven. Het
ganse landschap trilt als 't ware van onstuimige levenskracht.
Dat duurt zo gans de dag en met de avond komt geen rust. En zelfs mijn oude
molen, die zonder verpozen sinds de vroege ochtend gewerkt heeft en nu voor 't
slapen-gaan wordt uitgekleed, schijnt nog geen rust te hebben, want de touwen
klepperen en vibreren langs zijn naakte grijze wieken, als overspannen zenuwen die
nog natrillen tegen de rammelende botten van een houterig geraamte.
Met bezorgde blikken kijkt mijn molenaar in de asgrauw geworden lucht. Hij
schudt het hoofd en begint met de kapstander het oud, log gevaarte naar een andere
windstreek te keren. De molen kraakt en kreunt geweldig, alsof hij zich slechts met
weerspannige tegenzin liet behandelen. De nacht valt in en 't woord is aan de
losgeketende elementen.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 6

20
Tien uur. De nacht is pikdonker en de wind loeit vervaarlijk om mijn hoog en eenzaam
huisje. Wat kraakt en wat knarst er daarbuiten zo klaaglijk? Ik schuif 't gordijntje
weg en kijk. Alweer die oude, grijze molen. Wat is hij onrustig vanavond! Hij, die
eeuwenoud is, hij die al zoveel heeft meegemaakt, wat voelt hij toch voor
dreigend-onheilspellends deze nacht? Voor de tweede maal wordt hij naar een andere
windrichting gekeerd. Mijn molenaar en zijn knecht, de hals omwonden met
bouffantes, de pet-oorkleppen neergetrokken, hangen en zwoegen bij 't dansend licht
van een lantaarn, aan de kreunende en kermende kapstander. De molen gehoorzaamt,
als een groot log beest, dat gans ontredderd is en geen eigen wil meer heeft.
Het weifel-dansend lichtje daalt langs het uitgeholde paadje tussen de heesters
van de heuvel naar beneden en weer briest en loeit alleen nog de wind als een
verwoede koning over de sombere eenzaamheid.

12 april
Zeven uur 's ochtends. Helaas! Nu zie ik wat de oude grijze molen gisteren heeft
gevoeld. Nu begrijp ik zijn onrust, zijn gejaagdheid, zijn ontreddering: de ganse
streek ligt onder een halve-voet-dikke sneeuwlaag begraven! Op 12 april; hoe is 't
mogelijk! Eén dikke, kille winterdeken op het zo liefelijkbloeiend kleed van de jonge,
frisse lente! Ales is wit: het bos, de daken van het dorpje en de torens van 't kasteel.
En zwart als inkt kronkelt de rivier, gisteren nog zo wonderlijk hemelsblauw tussen
het jeugdig groen, daar nu doorheen.
In het bos hangen de lijsterbes, de berkjes, de brem, met sneeuw-en-ijs beladen
kopjes tot op de grond. Zij schijnen alle diep en diep te treuren; zij schreien van
ellende; zij jammeren wanhopig: ‘wij waren alle zo fris en zo levendigschoon en
hier liggen we nu doodgeknakt tegen de grond.’ En boven dat tafreel van verwoesting
en ellende zit een lijster op een takje luid te kwetteren en stijgt een leeuwerikje
jubelkwelend naar de hemel op, alsof er niets gebeurd was.
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13 april
De diep-gebogen takke-kopjes hebben zich weer opgericht, maar een grote droefheid
blijft alom over de dingen hangen. Wat staat het lelijk en triestig die wegsmeltende,
als 't ware wegrottende sneeuw over dat fris en jeugdig groen! En wat bezielt toch
de wrede, geheimzinnige natuur om eerst alles zo teer en liefelijk en weelderig te
laten ontbloeien en het dan plotseling onder logge vrachten ijs en sneeuw ter dood
te knakken? Van al de geurig-bloeiende boomgaarden die als reuzentuilen hun
schitterende kruinen in zon en blauwe lucht ten hemel reikten, is niets meer over dan
een kleur-en-fleurloos grijze massa. Er zullen dit jaar bijna geen kersen, geen pruimen
en geen peren zijn.

14 april
Spoorreis. Negatief leven. Twee reizigers zitten tegenover mij in de coupé: een heel
dikke en heel magere. De dikke ziet eruit alsof hij aldoor te veel at en dronk en de
magere ziet eruit alsof hij nooit genoeg at en dronk. De dikke praat en de magere
luistert. Hij praat over allerlei lekkers van eten en drinken; en, terwijl hij daar vóór
mij zit, smullend als 't ware van zijn eigen woorden, komt mij een grappig verhaal
in 't geheugen, dat mij destijds, meer dan eens, door een allergrappigste oom van mij
werd verteld.
Die oom kon overdrijven, negentig percent! maar hij deed het zó geestig, dat je
toch geboeid bleef en alles maar slikte. Hij vertelde van koning Lodewijk de
Achttiende tijdens zijn verblijf te Gent na de ontsnapping van Napoleon uit het eiland
Elba.
Lodewijk de Achttiende was een buitengewoon zwaarlijvig man en een berucht
eter en drinker. Hij was zó dikbuikig, dat men een halve maan uit zijn eettafel had
moeten zagen om hem met het nodige gemak zijn spijzen en dranken te laten bereiken.
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Zijn maaltijd was telkens een soort rituele, plechtige gebeurtenis. Een schotel werd
opgediend en een hofmeester naderde tot de monarch met een presenteerblad waarop
zeven volle glazen stonden en vroeg:
- De quel vin Sa Majesté Très Chrétienne boira-t-Elle aujourd'hui avec ce plat?
Lodewijk ledigde aandachtig 't een na 't ander al de zeven glazen, bedacht zich
een ogenblik, antwoordde eindelijk, naar een van de glazen wijzend, en in 't Vlaams,
beweerde mijn grappige oom:
‘Van den dienen!’
En ‘van den dienen’ werd geschonken tot hij er genoeg van had.
Het rituaal van de zeven volle glazen en de daaraan verbonden keuze werd herhaald
bij elke schotel met de daarbij passende wijnen, beweerde steeds verder mijn grappige
oom, met het gevolg dat Lodewijk tenslotte onder tafel gleed en regelmatig elke
avond daar vandaan werd opgevist en statieus naar bed gedragen.
Ik had wel lust om dat verhaal aan de dikke smuller op te dissen. Maar misschien
zou hij 't me kwalijk genomen hebben.

15 april
Stadsleven; negatief leven. Regen, slijk, lawaai, drukte en benauwdheid. Waarom
toch wonen er mensen in de steden, die niet absoluut genoodzaakt zijn om er te
wonen? Waarom je longen te bevuilen met stadsrook en stof als daarbuiten zoveel
frisgezonde lucht is? Waarom dat op elkaar gedrongen zitten als er zoveel vrije ruimte
is? De meeste mensen zijn niet wijs. Een stad, elke stad is een monstruositeit. Elke
stad zit propvol mensen, die een rijk en ruim bestaan, in de echte, rijke, ruime zin
van 't woord zouden kunnen leven en zich vrijwillig tot levenslange ziels- en
lichaams-armoede veroordelen. Maar de mensen weten 't niet en wanen dat ze rijk
zijn in hun armoede.
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16 april
Stadsleven en stads-ellende. 'k Ben even voor een boodschap uitgeweest en ziehier
de richtingslijn van mijn wandeling door een straat al naar gelang van het ontwijken
van de diverse hindernissen, als voetgangers, honden, kinderwagens, rijwielen, auto's,
vrachtkarren enz. die ik in die straat ontmoette, om van punt A tot aan punt B te
geraken.

Doodmoe en draaierig ben ik na drie kwartier weer thuisgekomen. Het stadsleven is
een karikatuur, een parodie van leven.

17 april
Stadsleven. Ik vind de stad alleen goed voor mensen die geen voet buiten hun deur
zetten. Thuis bij 't vuur, in een gezellige kamer; en kijken door de ramen naar de
akelige woeling in de straten, zoals men van op een veilig eiland naar het slaan en
rollen van de zee kijkt.

18 april
Wind in de stad! Buiten, als het waait, stroomt een lange, fors-gezonde adem door
de lucht. Je kunt hem mee of tegen hebben; hij kan hinderlijk of prettig wezen; maar
je weet tenminste wat je eraan hebt: hij is niet verraderlijk. In de stad duwt hij je nu
eens voort, houdt je 't ogenblik daarna weer
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tegen, rukt om een hoek je hoed af, slaat om een tweede hoek stof en vuil papier in
je gezicht, blaast op uit de grond, valt op je neer van de daken. Nooit heb je rust,
nooit kan je hem een seconde vertrouwen; hij is als een grijnzende plaaggeest, die
overal en nergens is en je voortdurend bestookt en achtervolgt. Ik haat de wind in
de stad als een boosaardige kracht, die niets dan kwaads en nooit iets goeds of nuttigs
verricht.

19 april
Spoorreis en terugkomst op de Molenberg. Noodweer. De wind loeit vervaarlijk en
de ganse hemel en het ganse land smelten weg onder één grijze, zwiepend-natte
sluier. De oude molen werkt niet. Als met een brommig-stug gezicht staat hij naar
die woeste strijd van de elementen te kijken. Zijn grijze, naakt-geraamte-wieken
druipen van de regen en geheel zijn oude karkas schudt en trilt, alsof hij koorts heeft.
Soms houdt de regen op en luwt even de wind. En plotseling schijnt alles te
herleven. Het ganse bos glinstert dan heldergroen en de vogeltjes kwelen. Is 't over?
Komt straks de zon en zal alles weer gaan tintelleven? Illusie. Ginds verre, uit 't
zuidwesten, komen alweer de grijze massa's aan, alles taant weg, de vogels zwijgen
en nog eens zwiept het in vervaarlijk windgeloei: één grijze, natte wegsmelting van
alles!
Hoog op zijn heuvel staat het eenzaam huisje in de storm en het is er als een warm
gezellig nestje van veiligheid in de brullenden chaos van de vijandelijke elementen.
Laten we nu maar gaan lezen, peinzen, werken.

20 april
Mijn molenaar is weer-wijs. Dat zijn ook alle molenaars. De mensen komen hem
gewichtig vragen wat voor soort van weer het worden zal en al naar gelang van wat
hij voorspelt
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schikken zij hun planten en hun zaaien. 't Komt wel niet altijd uit zoals hij het
voorspelt, maar daarvoor waarschuwt hij ook: hij is geen profeet, zegt hij zelf, en de
mensen weten dat ook wel; maar toch hechten zij heel grote waarde aan zijn gezegden,
en dat alles klinkt wederzijds heel ernstig en gewichtig, om de gevolgen die eraan
verbonden zijn. Om lijnzaad te zaaien b.v. moet het absoluut bladstil zijn; en om
aardappels te poten, moet liefst geen nattig weer dreigen. En wanneer is 't wel
helemaal bladstil in onze winderige streken; en wanneer dreigt er niet wat regen in
ons week klimaat?
Sommige herinneringen van de vroege jeugd zijn onuitwisbaar. Die Molenberg, waar
ik thans zit, was een vast excursiedoel uit onze kinderjaren. Wij kwamen er piknikken,
bewonderden het panorama, klommen op de oude molen en kwamen weer beneden
wit van meel. Dan gingen wij door de bossen naar de Galgenput en naar de Klokput
en altijd was er een van ons die de daaraan verbonden legenden wist te vertellen.
Hoe was dat ook weer?
Aan de Galgenput stond de galg, en aan de galg werden de misdadigers
opgehangen. Zij bleven er hangen tot de lijken afrotten en in het donker water
neerploften. Brr!
De Galgenput zag er dan ook wel griezelig uit: een sombere, ronde vijver midden
in de zwarte sparrebossen en helemaal omringd met ondoordringbaar door elkaar
gestrengelde bramen. Het dode water lag daar donker in de laagte en je kon er nooit
helemaal dichtbij komen. Je durfde ook niet. Je huiverde van wat daar vroeger al
gebeurd was. Niemand kende de diepte, die onpeilbaar werd genoemd en 't idee dat
je dáárin zou vallen en verdrinken leek duizendmaal griezeliger dan 't verdrinken in
een ander water. Je plukte met een aarzelende hand enkele braambessen en at die op
zonder veel smaak. De braambessen van de Galgenput hadden iets wrangs en bitters
alsof er gif in zat.
De Klokput was niet minder mysterieus en griezelig, doch op een andere wijze.
De Klokput was bijna onvindbaar. Telkens en telkens moesten wij hem weer gaan
zoeken, alsof hij voortdurend van ligging veranderde. En dat was nu juist de
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grote, speciale griezeligheid van de Klokput, dat je er midden in stond zonder dat je
't wist, terwijl de Klokput de angstwekkende beruchtheid had, mensen, die zich er
in waagden, naar de sombere afgronden van de aarde neer te zuigen. Want de Klokput
was eigenlijk niets anders dan een zogenoemde ‘zompeling’, een moerassige, drassige
kom in de bossen, nu eens ogenschijnlijk droog en de dag of de week daarna, al naar
gelang het veel of weinig had geregend, half of gans vol met bruinachtig, brak water.
Oude, oude herinneringen! Vandaag is het mooi weer; 't is zondag en van verre
en van hoge zie ik daar beneden langzaam-slenterende mensen, die in de richting
van de Galgenput en van de Klokput wandelen. Zouden ze nog wel bestaan: de
Klokput en de Galgenput? Als ik ook nog eens ging kijken! Het is zó lang geleden!....
O, oude, oude herinneringen! O griezelangst en o bekoring van onze kinderjaren!
Is dát de Galgenput, en dát de Klokput! Is dát de schrik en de verrukking van onze
jeugd! Laat ik maar niets meer zeggen en laat de legende maar leven, voor de kinderen
die nog komen zullen en voor de kinderen die wij, ouderen, zo graag nog af en toe
eens willen zijn!
Acht uur 's avonds. De volle maan komt in het violette oosten boven de zwarte
sparrebossen op en haar goedig oud gezicht spreekt van zoveel wijze gelatenheid en
stille rust. 't Is doforanje alsof de hoge ouderdom zijn kleuren heeft getaand. 't Hangt
heel alleen in 't violette-hemelsblauw en die grote eenzaamheid heeft de plechtigheid
van een sinds lang gestorven en vergeten wezen, dat nog eens op de aarde kijken
komt. Haar zachte licht, dat vagelijk op de sparrekruinen schijnt, werpt er als een
lange, smalle, zwavelblonde sluier overheen. Zij is mij lief, de stille, weemoedvolle
maan; haast liever dan de zon. Zij komt, zij gaat, verdwijnt en keert terug, steeds
onverwacht en anders. Telkens brengt zij een verrassing, omdat men haar niet elke
dag geregeld en gelijkvormig kan verwachten. Wanneer zij er niet is vergeet men
haar. Doch nauwelijks schijnt haar eerste, fijn zilversikkeltje weer aan het
donkerblauw uitspansel, of men voelt haar oude, trouwe liefde, die ons niet vergeten
heeft.
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Tien uur. Geheel het land ligt als het ware wazig-wit besneeuwd onder het helder
hoog gerezen manelicht. Kouddood weerschijnlicht van een afgestorven wereld! Het
heeft iets spookachtigs; iets doods van witte lijken en van zwarte kuilen. Wat lijkt
de oude, grijze molen ijl en fijn in dat etherisch licht! En 't huisje van de molenaar,
dat daar beneden in de diepte staat, wat is het stil en wit, met zijn gekalkte muren,
zijn vreemd-rood pannendak en zijn kleine, groene toeë luikjes! Twee heel jonge,
pas-geplante pereboompjes staan bloeiend vóór de gevel en 't zijn als twee
wondervreemde, wit-brandende bloemenkaarsjes, daar aangelicht door vrome
kinderhandjes, bij de witte lijkbaar van een oude, wijze en teer beminde en
gevenereerde grootmoeder.

21 april
Wanneer er iemand sterft in 't heel klein dorpje, dan luidt de kerkklok een ‘doodpoos’
en zo van op de heuvel zie ik de mensen met het lijk naar 't kerkhof komen. Dat
wordt dan meestal een klein, donker groepje, langzaam zich bewegend rondom 't
kerkje, tussen de sombere cypressen. De pastoor en de koster in witkanten koorhemd,
de wit- en rood-geklede missedienaartjes, die kruis en vanen dragen, steken daar
schel tegen af. Een plechtig treurgezang galmt weldra op, hoofden worden ontbloot
en knielende gestalten buigen en van onder de weggenomen, zwarte ‘pelder’ met
zilveren franjes, komt de gele kist te voorschijn.
Het is geen akelig gezicht. Het heeft iets kalms en natuurlijks, als een gewone
gang van dingen. De kist heeft dezelfde gele zandkleur als de omgedolven aarde van
de kuil en 't schijnt niets ongewoons dat ze daar dan ook eindelijk in nederdaalt. Het
klokje bimbamt, meneer de pastoor kwispelt om zich heen met wijwater, de mensen
richten zich weer op, maken een kruisteken en dekken hun hoofd en langzaam gaat
de kleine stoet uiteen, tussen de stil-donkere cypressen. Soms ziet men eventjes een
roodgeschreid gezicht, of een witte zakdoekprop tegen de mond gedrukt, maar akelig
is 't toch
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niet: 't heeft bijna iets onwerkelijks als men het zo van hoog aanschouwt.

22 april
En toch ... toch moeten zij er allen komen! Soms gebeurt er niets, gedurende weken
en zelfs maanden; en dan opeens zijn het er twee, drie na elkaar. Gisteren was 't een
heel jong meisje en vandaag is het de beurt van 't oude, oude Kletsje... Kletsje woonde
heel dicht bij het kerkje en als het gunstig weer was kwam zij op een stoeltje in haar
deurgat zitten, 't gezicht naar 't kerkhof en het kerkje toegekeerd.
Eigenaardig was dat oud gezicht van Kletsje. Helemaal gerimpeld als een
overwinterd appeltje in mei en daarbij eenkleurig vaalgeel, gelijk de belletjes van de
overrijpe haver in septemberwarmte. De kleine oogjes waren grijs en vinnig-scherp
als frette-oogjes; en op haar hoofd, waarvan men 't haar niet zien kon, droeg zij nooit
anders dan een wit pijpjesmutsje, al kleine, fijne witte pijpjes 't een tegen het ander,
die daar als een wonder maagdekransje om haar verlept en getaand voorhoofd stonden.
Wat deed wel Kletsje in die eindeloos-en-roerloos-lange starensuren, daar eenzaam
in het deurgat op haar stoeltje. 't Gezicht stond stug en grimmig, en had iets uittartends,
alsof Kletsje, bijna een eeuw oud, dat kerkhof uittartte, waar zij er al zoveel heen
had zien dragen...
Het meisje dat gisteren begraven werd, woonde ergens ver in de bossen en 't is
een heel gesjouw geweest om haar door zanderige lanen en wegen, tot aan de kerk
te brengen. Voor Kletsje is 't maar een wipje geweest. Het is geweest of Kletsje, als
altijd zittend met haar pijpjesmutsje in haar deurgat, eventjes opgestaan en heel alleen
gegaan is waar ze reeds zo lang verwacht werd.
Vier uur. De dag is glanzend-prachtig. Ineens is 't weer volkomen zomerzacht
geworden en men ziet en voelt en
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hoort en ruikt als 't ware de gewassen groeien. De stille lucht is zoet en wazig, de
koekoek roept aanhoudend, de kleinere vogeltjes kwetteren als dol en ik verwacht
elk ogenblik de zwaluwen en ik verwacht elk ogenblik de nachtegaal.
Jong meisje van ginds verre uit de van-vogelzang-schallende bossen; en gij, oud
Kletsje, die zo stug en grimmig naar het kerkhof zat te kijken, geen grassprietje zal
in zijn lentegroei veranderen of verkwijnen, omdat gij er niet meer zijt.

23 april
Maar 't is toch ook niet altijd treurig, wat er zo al om en bij en in het aardige kerkje
gebeurt.
Gisteren en eergisteren waren er schreiende en rouwende mensen in de lijkstoet
van 't jong meisje en van Kletsje, doch heden is er jool in 't dorp en vreugd in 't kerkje,
want heden wordt een huwelijk ingezegend.
Daar komen ze met het rijtuig aan. Een ouderwetse, rammelende koets, maar toch
een luxe-en-erekoets; een boerenpummel als koetsier, maar met een hoge hoed op
(hoho, die hoge hoed!) en een wit strikje aan de zweep.
Voor 't kerkhek houdt hij stil en vier mensen stappen uit: de bruid, de bruidegom,
het trouwmoerke en 't trouwvaarke. De bruid is als een schip in volle zeil: zwartzijden
japon, zwarte hoed met witte veer en linten; al haar sieraden aan en op het rood
gezicht een stralenglimlach van pret en geluk. De bruidegom lijkt onbeduidend en
neutraal naast haar weelderige verschijning. Zijn rond hoedje staat wat scheef, zijn
zwart jasje lijkt schraal en te kort en in zijn dunne broekspijpen zitten opvallend
kromme benen. Het trouwmoerke is een blozende en lachende deerne in bonte kledij
en 't trouwvaarke ziet er wel zeer ongegeneerd uit: vrij slordig in zijn meelgrijs pakje
en tot het laatst zwaarhalend aan zijn dikke pijp, die hij eindelijk tegen de kerkmuur
uitklopt.
Het duurt niet lang, daarbinnen. Wat zang en belletjes-gerinkel, plechtig overstemd
door de opgolvende tonen van het
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orgel en al gauw zijn ze weer buiten en lopen recht in het openstaand portaal van de
herberg Het land van Belofte, vóór welks gevel 't rijtuig ook wacht en waar de erewijn
gebruikt zal worden. Gejoel en gelach galmen vandaar op. De koetsier, de baas en
de bazin van de herberg drinken mee, het feestkanon buldert, een paar ruikers worden
aangeboden; en weldra komen zij buiten en stijgen weer in 't rijtuig; de bruid dik van
geluk, de bruidegom gewichtig-schommelend op zijn kromme benen, het trouwmoerke
rood en bont als een pioen en het trouwvaarke in zijn meelgrijs pakje dampend als
een schoorsteen. Een vlug geratel van wielen over de hobbelige keien, een
hoezee-groet van de mensen op de drempel, en weg zijn ze, naar de stad toe, om er
de ganse dag te slenteren en te fuiven.

24 april
En soms is er ook stillere vreugd, in en om het kerkje, zoals vandaag gebeurde.
Vanmorgen al vroeg kwamen drie personen door de dorpsstraat naar het kerkje
toe. Dat waren twee vrouwen en een man, op hun zondags gekleed. De man en een
van die vrouwen schenen er zomaar losweg, als toevallig, bij te lopen; maar de tweede
vrouw, die in hun midden ging, een flinke, stevige vrouw, scheen onder haar zwarte,
lange kapmantel, met grote zorg iets op de arm te dragen. Zij vorderden niet snel.
Elk ogenblik, op hun voorbijtocht, gingen de deuren open, en kwamen mensen,
doorgaans vrouwen en kleine meisjes, naar hen toe. Dan stond het groepje even stil,
en de flinke, stevige deerne, opende eventjes een van de slippen van haar mantel een
liet kijken, en keek zelf ook, met vertederd gezicht.
Het was een pasgeboren kindje, dat, vergezeld van peter en meter, door de baker
ten doop werd gebracht. Meneer de pastoor en de koster die bj het hek stonden te
wachten, gingen heel gewoon, zonder ceremoniën, met het troepje in
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de kerk, het duurde daarbinnen een kort poosje en weer kwamen peter en meter met
baker en boorlingske buiten, knippend tegen 't licht na 't schemerige van de kerk en
liepen ook, als vanzelf, het altijd openstaande deurgat van Het land van Belofte
binnen.
Wat al afwisselend, snel elkaar-opvolgende gebeurtenissen in zo enkele dagen in
en om het aardig kerke! Nu zal het er zeker wel weken lang stil blijven.

25 april
Alweer een dag, een ganse, lange, prachtige lentedag gedwongen stadsleven, in
lawaai, stof en misère. Buiten is de lucht wazig van zachtblauwe, etherische nevelen,
die als met goud-doorweven paarlemoeren lichtsluiers hangen over 't jeugdig-frisse
groen. In de stad is de lucht wazig van opgejaagde stof- en steenkooldampen.
Ellende! Ellende!

26 april
Vijf uur 's ochtends. Tuu... tuu... tuu... tuu... tuu... Tio... tio... tio... tix...! Ik hoor het
in mijn slaap en word er plots van wakker. Hij is daar! Hij is vannacht, vanmorgen
in de vroegte, aangekomen! Ik ruk mijn raam wijd open, en kijk, en ruik, en luister.
De luiken van meest al de huisjes, beneden aan de heuvel, zijn nog dichtgesloten.
Zij slapen nog, maar al de witte geveltjes blinken reeds in de opkomende zon. Het
weilandschap ligt wazig, beneveld door de dauwdampen van de rivier en alleen de
Molenheuvel schijnt ontwaakt en levend, gans trillend als het ware van het gezang
der nachtegalen. 't Is of de fruitbomen en heesters helderder bloeien en doordringender
geuren,
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nu de nachtegalen in de zalig-frisse, vroege morgenstond hun eigen geluk en
verrukking uitjubelen. Zij zingen en schallen, en al de andere vogeltjes, door hun
overheersende tonen gewekt, zingen en fluiten en kwelen mee, en 't is of weldra de
ganse Molenheuvel zingt en jubelt, daar aan de voeten van de grijze, oude molen,
die er roerloos, als een goedige reus, met nog stramme, slaperige, ledematen naar te
luisteren staat.

27 april
Koortsig, onbehaaglijk, half ziek. Van op mijn bed, waar ik mij, aangekleed, heb
uitgestrekt, zie ik het verre landschap door de grote, heldere ramen. Het waait en af
en toe regent het. Mijn oude molen slaat geweldig met zijn grote, lange armen door
de grijze lucht en heel héél verre, op al de heuvelkammen, draaien ook de andere
molens, popperig-klein in het verschiet, als kinderspeeltuigjes.
Mijn handen gloeien en mijn ogen vallen dicht. Het aanhoudend, dof gegons van
de molenraderen wiegt mij in slaap. Dan stijgt een heldere harmonie op: de jubelzang
van de nachtegalen. Ook vannacht heb ik ze lang en luid gehoord. Slapen ze dan
nooit, de nachtegalen? Zijn ze aldoor, aldoor verliefd, zolang de lente duurt en moeten
ze dat steeds, met volle keel, voor de ganse wereld uitjubelen?
Twee uur. De wind is gaan liggen en 't regent nu aanhoudend, heel zacht en stil, als
een zegen. De lucht is lauw en vol van geuren: het zal nu wel bloemkens en bladerkens
regenen.
Vijf uur. Loom sta ik op en kijk naar buiten. Het regent niet meer en een week zonnetje
piept door de westerwolken. Wonderen zijn gebeurd: ineens is alles groen geworden;
en tussen al dat groen vonkt en spat het goud van de bloeiende brem.
De oude molen heeft zich uitgekleed en staat roerloos-bespiegelend te staren naar
het helderend zuiden, vanwaar hij al zoveel lange jaren dezelfde milde wonderen
ziet aankomen.
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De nachtegalen jubelen als dol, als vreugde-en-liefde-dronken. En geheel het land
ruikt naar mals-vochtige aarde en naar alles wat vol levensdrang in zwellende
vruchtbaarheid uit de woekerende aarde opschiet.
Ik alleen blijf me dof voelen, met suizende slapen en gloeiende handen.
- De lente, meneer, zegt glimlachend mijn molenaar, die ook verstand van kwaaltjes
heeft en merkt dat ik niet helemaal in orde ben.

28 april
Nog steeds slap, koortsig, ziekig. Het spijt me, dat ik niet in harmonie met de natuur
ben, die nu zo fris-gezond en krachtig is. Gebeuren er daarbuiten weer geen grote
wonderen, die ik niet zien zal, omdat ik ziek te bed lig? Wat zijn die grote, roze
tuilen, daar vlak onder de heuvel, bij 't huisje van de molenaar? Gisteren waren zij
er niet!
Het zijn de bloeiende appelbomen! Opeens, na één zwoele nacht, na één
mals-dauwige ochtend, zijn ze alle tegelijk ontbloeid. En 't huisje van de molenaar,
zijn ouderwets mooi huisje, met manekleurig geveltje, met schelrood pannendak en
groene luikjes, dat gisteren nog vierkant ten gronde uit rees, is nu half verdwenen
onder die frisse opwolking van roze bloeisels en kijkt mij aan met nog één raampje
slechts, een raampje dat wijd open staat, als om met volle, gulle teugen, al die
jeugdige, geurige en fleurige heerlijkheid breed in te ademen.
Wat spijt het mij, dat ik nu ongesteld, met pijn in 't hoofd, te bed moet liggen!

29 april
De lucht is blauw en de zon is stralend en op de heuvel heb ik een zalig plekje ontdekt,
een nestje van heidekruid omringd
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door groene heesters, waar ik mij op een luie tuinstoel ga uitstrekken.
Het waait, maar hoe de wind ook zit, geen tochtje kan mij daar hinderen. Het is
langs alle kanten tegen de wind afgesloten. Blijkbaar heeft de natuur dat plekje
voorbestemd om door dichters, filosofen, mijmeraars of half-zieken zoals ik nu ben,
bezocht te worden.
Er is zon of er is schaduw naar verlangen. Men hoeft de gemakkelijke stoel maar
even te verschuiven. Ik kies een mengsel van de twee; half zon, half schaduw, met
het levend licht- en schimmenspel van de jonge berkenblaadjes op-en-om-mij-heen.
Op de rug lig ik uitgestrekt, met de ogen naar de hemelblauwe lucht. De wind, die
hard over mij heen blaast, doch mij niet kan raken, doet om mij heen het frisse groen
van de berkenheesters door elkander schudden. 't Is of ze telkens, in het getintel van
zon en blauwe lucht, gekitteld werden en een lachbui kregen, en twee heel jonge,
slanke boompjes: een kastanje en een ahorn lachen mee: de kastanje schuddend met
heel zijn frisgroen kroezelkopje; de ahorn deftiger, zich bedwingend als 't ware, met
een nogal grimmig gezicht, alsof hij ook wel wilde meedoen, maar de ál te wilde
uitbundigheid van de kastanje toch afkeurt. Nog andere heesters daar omheen en
hoger op de heuvel, schutden en lachen mee, en over al die dolle wispelturigheid
gaat telkens een der wentelende molenzeilen, als een geweldige tuchtroede in brede
zwaai ten hemel op, alsof die oude, grijze werker daaromhoog het spel ten strengste
laakte.

30 april
Het weer is nóg mooier en zachter dan gisteren; er is nu in 't geheel geen wind en ik
ga gauw terug naar mijn heerlijk beschut nestje op de heuvel, waar ik gisteren zoveel
wonders heb gezien.
Nu staan kastanje en ahorn en berk-en-andere heesters wijs
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en rustig, maar stil zijn ze niet, want nu zingen ze, aanhoudend, met alom-jubelende
lentestemmen.
Ze zitten vol zingende vogels!
De stem van de nachtegalen is duidelijk genoeg te herkennen. Die schallen er maar
op los. Maar andere vogeltjes moet men wel zien zingen om te weten wie ze zijn. Zo
heb ik mij zeker vroeger meer dan eens vergist in het gezang van meesje en
roodborstje. Maar nu ik ze beide heb zien zingen, zal ik het wel onthouden.
Eerst kwam het meesje: groengeel en blauw, met zwart en wit kopje. 't Ging zitten
op een takje van de jonge ahorn en begon zijn deuntje.
‘O, zo, dacht ik, is dát je liedje! Ik dacht dat dit het vooisje van 't roodborstje was!’
Het meesje knipwiekte weg en in zijn plaats kwam het roodborstje zitten. Het zong
een kort, weemoedig deuntje, dat ik dikwijls voor het liedje van het meesje had
gehouden. 't Hield even op en begon weer, als om mij wel te overtuigen. Toen vloog
het ook weg.
Wat gaat dat alles snel en wat is het jammer dat alles zo snel gaat! Ik heb geen ogen
genoeg om alles te zien: geen zintuigen genoeg om van alles te genieten.
't Is of de ganse natuur dol wordt: alles wil tegelijkertijd ontwaken, leven, jubelen.
Gisteren, eergisteren, bloeide wel reeds wat brem op de heuvel, maar vanmorgen
bloeit ál de brem ineens en 't is of heel de Molenheuvel, door een dolmilde hand
plotseling met goud was overstrooid. Tussen dat goud schittert het zilver van kleine,
witte-sterre-bloempjes; ganse pakken, ganse dekens van die bloempjes, zomaar
kwistig op het smaragdgroene gras neergegooid; en ook de seringen bloeien, en de
lijsterbes bloeit en ook nog andere heesters bloeien. De ganse heuvel bloeit en jubelt,
overdadig van frisse weelde, in ontelbare schakeringen.
Vier uur. Het is te mild, te veel: de lente zou op één dag uitgebloeid en uitgeleefd
zijn moest het zo voortgaan. De lucht betrekt, de zon verduistert, een hol geroffel
dreunt ergens vagelijk in 't onbestemde. Een gele stofwolk over-
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zwiept plotseling de ganse streek en de eerste bliksemschicht scheurt door het
grijsgeworden zwerk.
't Is het onweer, het onvermijdelijk-verwachte, na al die menigvuldige té mooie
en té warme dagen. Weldra stroomt de regen in beken. Hij boort in schuimend-gele,
wilde kolken door de holle zandwegen; en de aarde, die dorst heeft, krijgt te veel en
kan alles niet slikken.
Waar zitten nu wel de nachtegalen, de roodborstjes, de meesjes, al de ontelbare
zangertjes uit mijn heesterbos, die daar nog pas met volle kelen zongen? En waar de
twee vlindertjes, de eerste, de állereerste van de lente, die ik daar even zag fladderen:
een heel klein blauwtje, als een azuren schulpje van de blauwe hemelkoepel
afgeschilferd en een grote citroengele, die als een zonnevlekje tussen de jonge, groene
blaadjes zweefde.
Ik zie ze niet meer, maar ik weet wel hoe ze zich beschutten: ze hangen ergens,
met mes-fijn dichtgeknepen vleugeltjes, onderaan een blaadje; en laat het maar waaien
en buien en stormen: met hun hakige pootjes houden ze zich daar stevig vast, en
straks, als het over is en de zon weer uitkomt, zullen ze ook hun vleugelen ontplooien
en gaan fladderen: het kleine azuurblauwtje en de grotere citroengele: een wemelend
spatje hemelsblauw met een gouden vlekje zonneschijn.

1 mei
Vandaag heb ik bezoek gehad: bezoek van mensen uit de stad. In een bende van een
tiental zijn ze naar buiten gekomen, aangelokt door het mooi weer, beladen met
proviand in manden en papieren zakken. Zij hebben op de Molenheuvel geluncht en
daarna rondgewandeld. Het waren jonge dames en heren en er waren ook een drietal
kleine kinderen bij: Popol, Tata en Kikine.
Eerst hebben ze zoveel mogelijk van mijn bloemen afgeplukt. Daarna hebben ze
door de jonge heesters krijgertje gespeeld en eindelijk zijn ze op een punt gaan staan
waar hun gejoel
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echode en hebben daar de echo aangeschreeuwd en aangejoeld en aangeblaft tot hun
kelen er schor van werden. Toen ze daarvan verzadigd waren zijn ze langs de
molentrap opgeklommen en zij, die nog beneden stonden, hebben hard aan de
wiebelende trap geschud om de anderen schrik aan te jagen en, zo mogelijk, te doen
neervallen. Dat heeft dan ook gehaspel veroorzaakt tussen Popol en Kikine, die
hardop aan 't huilen is geraakt. Tata, het broertje van Kikine, heeft het voor zijn zuster
opgenomen en Popol tegen de schenen getrapt en een oorveeg gegeven. Daarop heeft
Popol naar Tata gespuugd, die teruggespuugd heeft, daarin bijgestaan door Kikine,
die er haar schreien voor gestaakt heeft om ook mee te spugen. De ouders, die er
eerst hartelijk om lachten, hebben ze tenslotte van elkaar moeten afrukken.
Tegen zonsondergang hebben ze afscheid van mij genomen en mij wel hartelijk
bedankt voor het gezellig middagje op de Molenheuvel. Zij hebben mij ook vast
beloofd nog meer dan eens terug te zullen komen.
De bloemen, de vrachten bloemen, die ze overal geplukt en geplunderd hadden,
hebben ze, als een hoop vuil, in een zandkuil laten liggen. En overal de vuile papieren
van hun piknik rondgestrooid.
Aardig, zo'n bezoek van echte stadsmensen buiten!

2 mei
Vandaag heb ik een oude vriend helpen begraven. Dat iemand goed, trouw, en eerlijk
was, zegt men gewoonlijk van een dode. Maar deze was het werkelijk; het waren
zijn grootste en beste hoedanigheden. De blik, waarmee hij u aankeek, blonk als een
heldere daad van eerlijkheid en waarheid, en zijn handdruk was als een gift, iets dat
hij grootmoedig wegschonk zonder er iets voor in de plaats te vragen. Hij is
betrekkelijk jong gestorven, na een zwaar, langdurig lijden, dat hij als een held
gedragen heeft.
Op het kerkhof zijn er vele van zijn vrienden bij elkaar gekomen. En de kist, die
heel licht woog (de doodkist van een
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uitgemergeld lichaam weegt niet zwaar) was overdekt, overladen, overstapeld met
de schitterendste bloemenkransen.
Een vriend heeft enkele afscheidswoorden uitgesproken. Dat klonk eenvoudig en
vol ingehouden droefheid, zoals het zijn kan bij een leed, dat héél diep in de harten
trilt.
De dag was grijs, en kil, en treurig. De grond lag donkervochtig en 't jeugdig groen
had geen schakeringen van frisse lenteweelde. Maar in de hoge kruinen zongen vele
vogeltjes zo zacht en liefelijk en hun jubelende stemmen, die de plechtige stilte van
het rustoord bezielden zonder het te storen, spraken van hoop en liefde en leven, van
alles wat, sterker dan de dood, uit de dood weer tot leven wordt geboren.

3 mei
Stille dag; dag van eenzaamheid, van mijmering en weemoed. Het denkbeeld van
de dood verlaat ons niet ineens. Het verlaat niet zo spoedig de eenzame, die in
bespiegeling met de natuur leeft. Het denkbeeld zweeft nog een tijd om hem heen,
weerspiegelt zich in alles. Laat nu maar gauw de avond komen. Die stilt en sust en
sluit, als met een zachte hand, de weemoedige ogen. Rusten, slapen, de ambiante
droefheid laten bezinken, en morgen weer verder leven.

4 mei
Ik ben naar de stad geweest. Ik ben er nu eens geweest, ongedwongen, uit eigen vrije
beweging, om eens onder de mensen te zijn, om er, ik weet niet goed welke,
verstrooiing te zoeken.
In de oude, Vlaamse stad, die niet zo heel ver van het liefelijk oord mijner
eenzaamheid ligt, hebben de mensen een grote
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tentoonstelling, een wereldtentoonstelling, een ‘World's Fair’ opgericht.
Daar zijn van die grote, krijtwitte, vlaggende gebouwen, met houten-en-pleisteren
leeuwen en andere beesten vóór trappen en stoepen; daar zijn tuinen met jong
plantsoen en jonge bloemen-heesters: alles lijkt er jong en nieuw en artificieel, behalve
één gedeelte, dat oud moet heten, en dan ook de naam van Oud-Vlaanderen draagt.
Daar ben ik heengegaan.
Aardig. De geest, die dát verzonnen en uitgevoerd heeft, verdient een pluimpje. 't
Is alles wel zoals onze mooie, oude, Vlaamse steden waren. De pittoreske geveltjes,
de kleurige luikjes, de halletoren, de markt, de kleine poortjes en de kleine steegjes,
tot zelfs het kanaaltje met de eigenaardige bruggetjes en de scheepjes, alles, alles is
er.
En terwijl ik zo rondloop, en zie, en werkelijk bewonder, is 't of ik nog de jaren
van mijn vroegere jeugd doorleefde, en in gedachte kuierde door de straten van de
mooie, oude, Vlaamse stad, die nu deze tentoonstelling met dat ‘Oud-Vlaanderen’
heeft ingericht.
Want,... wat deze stad nu artificieel weer in het leven heeft geroepen, zij bezat het
in werkelijkheid, en hoeveel mooier en rijker en overvloediger, dan wat nu vertoond
wordt! De oude, Vlaamse stad had maar te laten wat bestond en zij was op zichzelf
de mooiste van alle antiquiteits-tentoonstellingen!
Vandalen, helaas! hebben destijds de hand aan haar geslagen; en zo moeten wij
nu, en dan nog tijdelijk, een kopie, een namaak bewonderen.
Trouwens, het valse, het onechte, grijnst u al dadelijk tegen. Die flinke mannen,
die knappe meisjes, die daar rondlopen, in echt-oud-Vlaamse klederdracht, spreken
allen een taaltje, dat heel veel lijkt op Frans. Het is wel geen Frans, maar de echte
Fransen, die daar in groten getale komen, beweren dat ze 't toch goed begrijpen en
glimlachen wel wat ondeugend als ze dat beweren. ‘J'enrichis mon vocabulaire’
hoorde ik er een zeggen; en hij had daarbij heel veel pret. Doch wat hij niet begreep,
en wat ik ook eerst na enorme inspanning beseffen kon, dat was, in 't hartje zelf van
dat zéér echt namaak-

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 6

40
Oud-Vlaanderen, de tegenwoordigheid van een Indianenkamp!
Het waren inboorlingen uit de Filippijnen? Zowat driekwart-naakte, bruine kerels,
die een mengselprodukt leken van apen en mongolen. Zij wierpen met speren en
schoten met pijlen en gilden daarbij geweldig, zoals men van wilden verwacht. Hun
vrouwen zaten op het primitieve weefgetouw en hadden niet zelden een klein kind,
als een worst gebonden op de rug. Zij rookten allen flink en spuugden, klaar en verre.
Dat was alles nu wel zeer interessant, maar hoe toch kwamen die barbaren - en
nog wel uit de Filippijnen! - thuis te horen in Oud-Vlaanderen?
Eensklaps ging mij een kristal-helder licht op. Wel, natuurlijk: Vlaanderen,
Oud-Vlaanderen, heeft immers in de Middeleeuwen behoord aan Spanje, evenals de
Filippijnen! Die ‘Filipinos’ zijn dus wel zéér op hun plaats in Oud-Vlaanderen, even
goed als tal van andere volken en stammen er op hun plaats zouden zijn. Want, aan
wie, helaas! heeft Vlaanderen, Oud-Vlaanderen niet behoord behalve aan zichzelf!
Daarom ben ik er ook vast van overtuigd dat de ‘Filipinos’, als ze eenmaal in hun
apenland een ‘World's Fair’ oprichten, daar op hun beurt een aardig plekje voor
Oud-Vlaanderen zullen openhouden.

5 mei
Eens, jaren geleden, was er in het vriendelijk dorpje waar eenmaal mijn wieg stond,
een ‘vreselijke’ moord gebeurd. Zo iets gebeurde trouwens wel meer: de inboorlingen
van mijn dorpje waren vrij moordlustig. Er zou daar een niet onbelangrijk lijstje van
euveldaden op te maken zijn. Dat gebeurde meestal 's zondagsavonds en 's nachts,
als de kerels dronken waren. Dan vochten ze maar raak met messen en wie viel bleef
liggen.
Doch heel, héél zelden, werden de daders bekend. Al die geweldige voorvechters,
die elkander voor een niemendal te
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lijf gingen, koesterden een roerend solidariteitsgevoel waar het erop aankwam de
justitie over hun wandaden in te lichten. Zij wisten absoluut van niets af, geen een
die iets gezien, gehoord, vernomen had. Het was bijna onmogelijk, op mijn lief
geboortedorp, een schuldige te ontdekken.
Maar in 't geval waarvan ik nu verhaal, was 't meer dan duidelijk, was het
onloochenbaar, dat een zekere kerel, die de eigenaardige naam van Pier-Cies van
Rompu droeg, althans iets van de moord af moest weten. Vlak vóór zijn deur had de
misdaad plaatsgegrepen, om twaalf uur 's nachts, bij glasheldere maneschijn, na een
verwoed gekijf, dat wel een uur geduurd had. Het huisje van Pier-Cies was 't enige,
dat daar langs die eenzame zandweg stond, en hij was thuis en lag te bed, dat had hij
zelf bekend. De officier van justitie kwam hem onderhoren:
- Van Rompu, ge weet, newoar, dat er hier verleden weke, op nen nacht, vlak veur
ou deure, 'n muerd gebeurd es?
- 't Schijnt het van joa, meneer den dzjuze.
- Joa moar, Van Rompu, hèt-e gij die muerd nie zien gebeuren?
- Nien ik, menier den dzjuze, 'k lag in mijn bedde.
Moar g' hèt toch wel 't laweit van 't kijven g'huerd: ze zijn wel 'n ure lank bezig
geweest, hier, vlak veur ou deure?
- Ik'n hè niets g'huerd, menier den dzjuze; 'k sloape lijk ne stien.
- Achter dat die muerd gebeurd was, Van Rompu, hèt-e de meinschen doar
natuurlijk over hueren klappen. Wat hèt-e doarvan vernomen?
- Niets, meneer den dzjuze; 'k 'n hè van al die doagen giene meins gesproken.
- Goed: 'k neem aan da ge doar niets van g'huerd of gezien 'n hèt en da ge giene
meins doarover gesproken 'n hèt; moar g' hèt doar natuurlijk toch wel op gepeisd.
Zeg mij ne kier, Van Rompu, wat dat-e gij van die muerd wel gepeisd hèt!
- Niets, menier den dzjuze, 'k ben altemets wel acht doagen da 'k gien gepeizen 'n
hè!
Die oude herinnering komt mij in 't geheugen, omdat ik mij vandaag gevoel als Van
Rompu. ‘'k Heb geen gepeizen’. Ik zit
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maar lui en dof vóór mij uit te staren in de grijze lucht, als in bewusteloos wachten
naar iets dat toch niet komt. Wat zou er wel moeten komen? Ik weet het niet en heb
zelfs geen verlangen. Ik zit of sta daar als een plant. Ik voel iets vegeterends in mij
komen, iets dat stil op mij inwerkt, van buiten af, zoals het werkt op de
natuurverschijnselen die mij omringen. Het is een heel eigenaardig, bijna fatalistisch
gevoel. 'k Geloof wel, als het straks begint te regenen, dat ik geen regenscherm zal
halen, en ook niet zal binnengaan: ik zal daar gewoon blijven staan, en mij nat laten
regenen, gelijk de bloemen en de planten. Ik heb geen wil vandaag, dát is het! Ik ben
vandaag niets dan een willoos onderdeeltje van de almachtig-willende, grootse, forse,
harmonische Natuur.

6 mei
Wat gaat het alles gauw! Nu zijn de lange dreven van Amerikaanse eiken ook in het
blad gekomen en 't zijn als lange geelgroene lichtstrepen tussen de sombere sparren
en 't ander gewas. De lariksbossen, die nog maar pas zo helder jeugdiggroen stonden,
lijken nu reeds donker, naast het zo licht herlevend gebladerte van de Amerikaanse
eiken. 't Is of de frisse jeugd van de lariksen nu al voorbij was; zij zien er ineens heel,
héél ernstig en zelfs een beetje droevig uit, als 't ware treurend over hun verloren
jeugd en schoonheid.
Zes uur. Mijn oude molen heeft sinds dagen niet gewerkt. Wat had hij toch? Was hij
ook treurend over vervlogen illusies, hij die reeds zoveel gezien en ondervonden
heeft en weet hoe weinig blijft en hoe oneindig veel vergaat?
Tegen het invallen van de avond heeft men hem met zijn oude, bruine zeilen
aangekleed en is hij loom gaan draaien, en lusteloos als 't ware. Wel kreeg hij af en
toe een vleug van kracht en wentelde met rasse wieken; maar 't duurde slechts een
ogenblik en dadelijk weer zakte er een lamme traagheid over hem.
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Nu staat hij stil en uitgekleed met zijn peinzend, oud gezicht naar 't purper-glanzend
westen toegekeerd. Hij schijnt te mijmeren en te zuchten: ‘Ik ben zo oud en heb
zoveel gewerkt; laat mij nu maar met rust.’
De avond taant in grijzigheid en langzaam komt iets triestigs in de stille atmosfeer.
De oude molen lijkt een teer-besnaard, fijnvoelend wezen, in stemming met de
weemoed van het uur en de omgeving.

7 mei
Vanaf de Molenheuvel daalt een smal, hol paadje, kronkelend tussen het kreupelhout
naar beneden. 't Loopt uit tegen de kerkhofmuur, maar slingert er zich langsheen,
komt dwars over een zandweg en verdwijnt als 't ware in het altijd open deurgat van
een eenzaam, landelijk herbergje: Het land van Belofte.
Dat paadje heet ‘het dreupelwegske’. 't Werd onbewust gebaand, misschien
honderden jaren geleden, door de molenaars die zo met haast even van de molen
kwamen en, door het kreupelhout heen, in de ouderwetse, landelijke herberg
binnenvielen om er een borreltje te drinken. Slagregens holden het verder uit, maakten
het breder, dieper en wat eerst nauwelijks een voetspoor was, werd ‘'t dreupelwegske’.
Die tijd is ook alweer voorbij. Nu verdient het ‘dreupelwegske’ zijn naam niet
meer: mijn molenaar gaat nooit naar het Het land van Belofte. En ‘'t dreupelwegske’,
dat niet meer gebruikt wordt, is langzaam weer aan 't dichtgroeien en lijkt op 't
ogenblik een kronkelend goud-en-zilverslangetje tussen het groen van de heesters,
wijl het propvol staat met zoet-geurende lelietjes-van-dalen en met
schitterend-bloeiende brem.
Wanneer ik op de Molenheuvel in mijn ‘nestje’ lig, lui-uitgestrekt op een
gemakkelijke rieten stoel tussen de bloeiende heesters, dan ontvouwt de hemel zich
hoog boven mij, gelijk een eindeloze, strakgespannen vlag. Soms is de vlag helblauw,
soms blauw-en-wit, soms blauw-en-grijs, soms grijs alleen.
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Soms wisselen snel de kleuren af. Het is of heel veel sterke krachten er aan 't strijden
zijn en geen een maar rustig zegevieren mag.
Zo duurt die woeling doorgaans heel de dag. Maar met de avond is er meestal een
die overwint en de andere, moede vechters schijnen dan in 't onvermijdelijke te
berusten.
En 't is alsof de overwinnaar van de dag zich in zijn eigen kleuren hult en huldigt.
Nu eens is hij gans rood van glanzende en stralende glorie; dan weer lei-blauw van
kille stroefheid; ofwel hij neemt allerlei kleuren aan, als wist hij zelf niet goed wie
overwonnen heeft. En soms, helaas! zoals vanavond, schreit hij onbedaarlijk en
aanhoudend stille, dikke, grijze regentranen, alsof hij gans de aarde onder zijn eigen,
zelfzuchtige ontroering wou verdrinken.

8 mei
De eikenheesters, die zich tot nog toe, in het algemeen en blij herleven van alle andere
gewassen, stug gesloten hielden, zijn eindelijk ook ontwaakt. Het is alsof ze 't met
geheime weerzin deden en hun ontluikende blaadjes vertonen zure, verschrompelde
bruine gezichten, als van ziekelijke kinderen of afgeleefde grijsaards. Ze schijnen
grimmig te grijnzen en te mopperen en niet te willen meedoen in de algemene
jeugdigfrisse blijheid; maar de brons-groene, wilde kamperfoelie, die zich allang in
grillige festoenen om hun naakte twijgen heen geslingerd had, voert nu als 't ware
dolledansen met hen uit, en sleept hen mee en lacht en jubelt: ‘Komaan, geen
bromgezichten meer: je bent ontwaakt en je doet mee, of anders stikken we jullie
onder onze grijpende, knellende, worgende ranken.’

9 mei
Doffe, grijze, trieste, stille dag, dag zonder ‘gepeizen.’ Het triestige hangt in de lucht
en men is triestig zonder te weten
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waarom of waarover. Twee arbeiders zijn aan 't werk op de Molenheuvel om alles
eens wat op te ruimen en schoon te maken en ook zij schijnen mij gedrukt en triestig
en gans anders dan gewoonlijk. Of is het de reactie van mijn eigen gevoel, die mij
hen zo doet zien? Neen; ze zijn werkelijk anders dan naar gewoonte: ze praten niet,
ze zingen niet, ze lachen niet. Ze doen ernstig en zwijgend hun werk, alsof ze zwaar
met iets bekommerd waren. En ik merk ook dat er vandaag bijna geen vogels zijn te
zien, en dat ze helemaal niet zingen.
't Is stil in de natuur vandaag: dof, triestig, stil. Het is of de natuur moedeloos en
moe is.

10 mei
Men moet eens 's ochtends, héél vroeg, nog vóór vijf uur, het veld ingaan.
Men moet dan de bossen verlaten en gaan wandelen in de ‘stikken.’
De ‘stikken’, dat zijn de landouwen, de korenakkers, de klavervelden, de
vlasaarden, alles wat in het ruim-opene tussen de omsluitende bossen ligt.
De lucht is zoet en stil en wazig. Aan ieder grassprietje, aan ieder halmpje schittert
een pareltje dauw en alles ruikt zo fris en zo gezond.
Het land ligt daar te domen en te dromen tussen de wegwazende, donkere streep
van de omringende bossen. Het leeft in zichzelf, in zijn eigen vruchtbaarheid en
heerlijkheid, en een heel fijn stemmetje vol poëzie stijgt eruit op, het eigen stemmetje
van 't veld als 't ware, de stem van 't leeuwerikje, dat heel zacht kringelend op
trilwiekjes ten hemel rijst.
Het lijkt zo week en zwak en toch vult het 't ganse landschap. 't Is of de wijde
hemel zelf zong en of al het andere zweeg en luisterde naar de eeuwig-ontroerende,
tedere stem.
Dat duurt zo rustig een gehele tijd. Dat schijnt te duren zolang het vage mistgordijn
in stille sluiers over alles heen
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blijft hangen. Maar langzaam aan tekenen de bomen aan de rand van de wouden
duidelijker hun kleuren en contouren af: ze zijn ontwaakt en in hun ontwaken
schudden zij als 't ware ook hun eigen vogels wakker: de koekoek, de wielewaal, de
specht, de lijster, de meerle, alle willen ook iets zeggen en zeggen 't alle door elkaar;
en in 't verbreken van 't mysterie zwijgt het leeuwerikje; en met het zwijgen van het
leeuwerikje, schijnen ook de hemel en het veld hun zachte, dromige, poëtische lofzang
te staken.
't Is volop dag geworden: dag van nuchtere, tastbare, voelbare werkelijkheid.

11 mei
En men moet ook eens langs de ‘kanten’ gaan wandelen.
De ‘kanten’ zijn de smalle grasstroken tussen het koren en de elzestruiken. Zij
omsingelen elke partij akkerland en in de schaduw van de elzestruiken loopt en dartelt
meestal een slootje of een beekje.
Daar grazen de mooie, bonte koeien, door een koewachtertje in 't zeel gehouden;
daar zingen, dromerig-zacht, de groenvinkjes en daar bloeien, óverweelderig, de
witte-en-gele grasbloempjes en de teerblauwe vergeet-mij-nietjes.
Een schilder, op zoek naar een onderwerp, had vanmorgen eens met mij moeten
meegaan.
Langs de kronkelende ‘kanten’ en het reeds hoge, malse, grijsgroene koren ben
ik gekomen bij een boerderijtje, dat op een groene helling aan de overkant van een
beekje lag.
Het beekje stroomde vlug en helder over een ondiep, glinsterend keitjesbed. De
beide oevers waren blauw van vergeet-mij-nietjes in het weelderig-opschietend gras
en tussen die beide oevertjes van fris-groene-en-blauwe vruchtbaarheid en weelde,
lagen op de bodem van het stroompje, lange, geel-en-grijsachtige kruiden, die aldoor
met het snelvlietend, helder water, heen en weer bewogen, als lange, dunne,
wegslierende haren, die onophoudelijk gewassen werden.
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Daarachter, op de groene helling, lag het boerderijtje, midden in zijn bloeiende
boomgaard.
Het huisje, lichtroze met wit-en-groene luikjes, tintellachte, zijn muren vol spelende
licht-en-schaduwvlekjes onder het beweeglijk lommer van de kruinen; en heel dichtbij
het beekje stonden, krom en knoestig, twee oude, óverweelderig-bloeiende
appelbomen, die twee reuzegrote, wit-en-roze tuilen over 't water naar mij schenen
toe te reiken. De lucht was hemelsblauw, met glanzend-witte-wolkjes, dik als
opgeblazen engel-wangetjes, en ergens in het onbestemde riep de koekoek, hardnekkig
en herhaaldelijk, alsof hij heel gewichtige dingen te verkondigen had.

12 mei
Het oude, bruine paard van mijn molenaar weet precies hoe het de Molenheuvel met
zijn vracht bestijgen moet. Mijn molenaar heeft mij verteld (en ik heb de waarheid
van zijn bewering kunnen controleren) dat elk ander paard uit het dorp buiten adem
op de heuvel aankomt, terwijl zijn paard van geen de minste inspanning schijnt te
getuigen.
Het is een holle zandweg tussen eikenheesters, die sterk stijgt. Het paard doet een
twintigtal passen en blijft staan. Onnodig het in te houden of aan te wakkeren: precies
zo verre gaat het, en geen voet verder. Even uitblazen. Het paard berekent zelf hoelang
het daarvoor nodig heeft, en, als die tijd om is, gaat het ook vanzelf weer verder, tot
het, na weer zoveel afgemeten passen, opnieuw stopt.
Zo komt het eindelijk, volkomen fris en kalm, boven bij de molen. Zijn vracht
wordt afgeladen en zelf wordt het uit de kar gespannen. Er is daar, zijds van de
karreweg, een hol, sterk-dalend voetpaadje, dat eigenlijk alleen voor mensen is
bestemd. Maar 't is de kortste weg naar 't molenhuis en naar de stal; en 't wijze paard,
van alle teugels vrij, gebruikt dit paadje als een mens en gaat zichzelf opbergen waar
het wezen moet.
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Ik heb geleerd te doen gelijk het oud, wijs paard van mijn molenaar. Eerst deed ik
als de andere boerenpaarden uit het dorp. In één adem stormde ik de heuvel op en
kwam ook buiten adem aan. Nu heb ik ook mijn rustpunten. Maar, in het holle,
afzinkende paadje gekomen, loop ik niet recht door, zonder te kijken, naar mijn stal.
Het is er zo mooi. Het ganse paadje is begroeid en overgroeid met bloeiende brem
en men loopt er als door een tunnel van goud.
Maar wie zegt mij dat het oude, wijze paard dat ook niet ziet en er ook niet van
geniet?

13 mei
Ik ben aan zee; of ergens bij een meer in een mooie, groene bergstreek.
Het is wel wonderbaar, want ik ontwaak toch in mijn huisje op de Molenheuvel,
en de oude molen staat daar duidelijk vóór mij, grijs en verweerd, met zijn
naakt-gekruiste wieken.
't Is het uitgestrekte weiland met de rivier, tussen de Molenheuvel en de heuvel
aan de overkant, dat zo eensklaps in een meer veranderd is. Het vormt één ovaalgrijze
oppervlakte, met hier en daar een eilandje tussen de al-omgevende, grillige, donkere
bergen en rotsen.
Een hele poos blijft de illusie ongeschonden. Men verwacht de verschijning van
schuitjes en zeiltjes op dat wonderstille meer. En 't is zo eigenaardig: net of het zo
gebeurde omdat de verwachte zeiltjes niet komen, schijnt het water langzaam weg
te trekken en zich als 't ware in zichzelf op te lossen. Men ziet weldra de bodem van
het meer doorschemeren en die bodem is lichtgroen; de eilandjes veranderen in
groepjes heesters, de hoge bergen en grillige rotsen in wouden en bomen en al spoedig
ligt daar weer de nuchtere werkelijkheid van wei, rivier en bossen, zoals die elke dag
in het reële leven zijn.
Het is de vroege ochtendmist, die soms, o zo fijn en teer en vluchtig, zulke
hersenschimmige wonderen schept.
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14 mei
De melk moet hier elke ochtend van vrij ver op de Molenheuvel worden aangevoerd.
't Is Fontje die daarvoor zorgt. Fontjes ouders wonen op een aardig boerderijtje daar
beneden, in de vruchtbare beemden, en aangezien Fontje toch dichtbij de molen in
het dorp naar school moet komen, brengt hij elke ochtend, in zijn schooltas, een
melkflesje mee.
Daarvoor krijgt hij ook telkens een fooi van mijn dienstmeisje en is daar zeer
tevreden en gelukkig mee.
Maar deze morgen komt het dienstmeisje mij met een geconsterneerd gezicht
vertellen, dat Fontje reeds drie dagen achtereen zijn fooi geweigerd heeft. Niets helpt,
hij schudt het hoofd en wil niets aannemen. Als 't meisje hem dan vraagt waarom,
antwoordt hij: ‘'t Is niet nodig.’ Daar moet iets achter schuilen; het meisje vreest dat
Fontje geen fooi meer wil aannemen, omdat hij van plan is weldra geen melk meer
te brengen. Wat moet ik dan beginnen?
Ik weet geen raad, hoegenaamd geen raad. Ik stel voor de fooi te verdubbelen, 't
geen door het meisje ten sterkste wordt afgekeurd. Wat Fontje krijgt is méér dan
genoeg, verzekert zij. Zij zal wel zien op een andere wijze achter de oorzaak te komen.
De dag verloopt en de nacht valt in zonder dat het gewichtig raadsel enigszins is
opgehelderd.
Even vóór slapengaan is het dienstmeisje daar nog geheel mee vervuld en oppert
zij enkele gissingen, die ik met gelatenheid aanhoor. Daarbuiten, door de brede open
ramen, kijkt het maantje naar binnen en in het donker bos, dat geurt naar lijsterbes
en bloeiende seringen, zingen zo heerlijk de nachtegalen.
Die weten 't ook niet, waarom Fontje zijn fooi heeft geweigerd, en ook mijn oude
molen, die alweer mijmerend met zijn eerbiedwaardig, grijze hoofd vol poëzie en
sterren zit, weet er niets van, hij die anders al zoveel gezien heeft en haast alles weet.
Met een bezorgd gezicht gaat mijn dienstmeisje daar verder in haar bed over
tobben.
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15 mei
Mijn dienstmeisje wéét het! Zij weet waarom Fontje al die dagen zijn fooi heeft
geweigerd! Geheel haar gezicht straalt van geluk omdat ze 't weet, en algauw vertelt
ze 't mij, opdat ik het ook zou weten:
Fontje heeft zijn fooi geweigerd om eens in mijn automobiel te mogen meerijden!
Daar begrijp ik eerst niets van. Het verband ontsnapt mij geheel. Maar mijn
dienstmeisje maakt het mij duidelijk.
Fontje brandde al sinds weken van verlangen om eens in de automobiel te mogen
meerijden; maar hij dacht: ‘Welk recht zou ik wel hebben om in die mooie automobiel
te mogen zitten’; en hij moest wel in zichzelf bekennen, dat hij daar in 't geheel geen
recht op had. Toen was hij gaan prakkizeren hoe hij dat recht wel zou kunnen krijgen
en had er niets beters op gevonden, dan een tijdlang vrijwillig afstand te doen van
de dagelijkse fooi die hem toekwam. Dat gaf hem althans enig recht, dat hij hoopte
na een poos in een automobieltocht om te kunnen zetten.

16 mei
Vanmiddag, na schooltijd, heb ik Fontje meegenomen. De auto stond klaar, vlak
vóór de school en ik heb Fontje gewenkt om in te stijgen. Ik had nog wel graag andere
bengels meegenomen, maar 't leek mij deftiger, gewichtiger Fontje nu alleen te
nemen.
Fontje, klein, donker, mager kereltje met tintellevendige ogen, is naast mij komen
zitten. Zo voorzichtig als een muisje heeft hij dat gedaan, en, stil als een muisje, de
ogen strak-starend vóór zich uit, is hij zo gebleven, terwijl de wagen machtig-ruisend
wegreed. Hij zat gans op de rand van het kussen, alsof hij bang en ieder ogenblik
klaar was om er uit te springen.
- Zij-je schouw, Fontje? vroeg ik.
Maar hij schudde heftig 't hoofd, dat hij helemaal niet ‘schouw’ was.
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- Zet ou moar op ou gemak, manneken, leun moar tegen 't kussen, drong ik aan. En
dat deed hij ook even, doch dadelijk weer schoof hij naar voren en bleef daar
stok-stijfjes zitten op het randje, de oogjes star-gepriemd op de dreunende motorkap.
Door geen enkel woord uitte hij wat in hem omging.
Zo toerde ik hem ongeveer een half uurtje om en bracht hem tenslotte vóór het
boerderijtje van zijn ouders. Daar greep hij vluchtig naar zijn pet om mij te groeten,
opende 't portier en vloog als een haasje het erf op en 't huisje binnen.
Ietwat teleurgesteld keerde ik naar de Molenheuvel terug en vertelde mijn
dienstmeisje, dat het tochtje met Fontje mij geen succes leek.
- Moar meniere toch! riep het meisje met van verbazing in elkaar geslagen handen
en op een toon vol verontwaardiging en blaam.
Ik heb mij totaal vergist: Fontje is daareven met de melk aangekomen en heeft
tegen het meisje gejubeld van geluk over het autotochtje. Het meisje heeft hem
beknord: ‘meniere peist da ge 't nie giestig gevonden 'n hèt!’ waarop Fontje
geantwoord heeft dat hij het ongelooflijk ‘giestig’ heeft gevonden, maar het mij niet
heeft durven zeggen.
- Heeft hij were zijn drijnkgeld aangenomen?
- Nien hij, meniere, hij es kompleet zot! Hij es recht noar de schole toegeluepen
om aan d'ander jongens over den automobiel te goan vertellen!

18 mei
Fontje is bedaard en heeft vandaag voor het eerst zijn fooi weer aangenomen.

19 mei
Beneden, onderaan de Molenheuvel, ligt een dor en zanderig stuk weiland. Het gras
dat er op groeit is slechts een schim van
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gras, zo mager en verteerd alsof het werkelijk aan tering leed, of door een schurftige
ziekte werd vervreten. Maar des te weliger tieren er allerlei kruidjes en bloempjes
en wel voornamelijk een soort wild viooltje, dat er krioelt en krioelt, alsof het er met
ganse vrachten overheen gestrooid was. Het ziet er bij plaatsen paars en blauw van,
alsof er paarse en blauwe dekens waren neergegooid. Men zou daarin rond willen
lopen en plukken en plukken; maar er is geen eind aan, de schatten zijn té overvloedig.
Een oude, arme boer, die een arm, oud, wit paard bezit, is mij komen vragen of
zijn beest daar af en toe eens op mocht grazen. Dat mag het. Het loopt daar in de
grijze en paarse wei en vindt er ik weet niet welk armzalig voeder. Alles is verteerd
en opgevreten; alleen de wilde violen glinsteren en tieren; en als de wind er overheen
strijkt, wuiven zij alle met hun dichte bloemekopjes en schijnen het oud, wit paard
met wrevel toe te roepen: ‘Maar zie jij ons dan niet, dom dier; zie jij dan niet dat wij
duizendmaal frisser en mooier zijn, dan al het armzalig onkruid, dat je om ons heen
loopt te grazen!’ En 't is dan soms alsof in 't oude, afgeleefde beest, even fris-jolige
jeugdillusies herleefden. Het slaat zijn hoeven in de lucht en snuift en hinnikt en
huppelt dol in 't ronde, tot het, al spoedig bedaard, tussen de mals-mollige dekens
van wilde viooltjes, weer zijn droeve, grijze grassprietjes gaat besnuffelen.

20 mei
Per auto door Holland. Eerst hobbelt men verschrikkelijk over de afschuwelijke,
Belgische keiwegen en dan wordt het eensklaps, zodra men over de grens is, een
zacht en zoet glijden van louter genot. Men vaart, met auto en al, in een stoomboot
over 't brede water en weldra komt men in een grote, drukke havenstad, waar een
vreemd onthaal de vreemdeling te wachten staat.
Langs beide kanten van een eindeloos-lange, vieze, drukke straat, staan massa's
straatkinderen met allerlei voorwerpen in hun handen, deze een stok, gene een steen,
andere een rotte
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sinaasappel; en al die mooie voorwerpen worden in 't voorbijrijden, met kreten van
verwensing naar de auto toegegooid. Waar zijn we? Heeft zich hier een stam van
Papoea's neergezet? We klagen onze nood aan een politiediender, die flegmatisch
antwoordt:
- We zijn 'n vrij volk, meneer.
'n Vrij volk! Heus! Zijn dát de kenmerken van een vrij volk! Wij slagen erin nog
min of meer heelhuids buiten de muren van die buitengewoon-gastvrije bevolking
te geraken en komen al spoedig in streken waar het heel wat minder vrij en wel zo
aangenaam is. Hulde zij gebracht aan de beleefde Gelderse boeren; en weze meteen
de wens geuit, dat ze zich maar nooit tot een ‘vrij volk’ ontwikkelen.
Wij komen 's avonds aan in een landelijk hotel vol ouderwetse deftigheid. Slechts
enkele mensen in de ruime eetzaal, maar o zo ernstig en zo deftig! Vooral een oude
dame met grijze krullen en twee andere dames in een hoek, zijn als 't ware levende
personages uit de Camera Obscura.
't Is daar geen oord om te lachen, nauwelijks om in ondertoon te praten. Dat doen
dan ook de enkele mensen die er zitten. De een na de ander staan zij weldra op, en
groeten de nog achterblijvenden met een stille buiging, als voor een plechtig, eeuwig
afscheid.
Als wik even later op onze beurt de doodse eetzaal verlaten, vinden wij de oude
Camera-Obscura-dame met haar beide gezellinnen in een apart salonnetje, aan een
aparte tafel zitten. Op die tafel staat een compleet en gecompliceerd theegerei en de
drie deftige dames omringen dat heiligdom als 't ware beschermend en met stille
hostiliteit, als iets dat zij slechts met heel veel moeite hebben veroverd en tegen alle
mogelijke aanranding moeten verdedigen.

21 mei
Gelderland is 't land der prachtig-mooie bomen. Waar vindt men anders nog zulke
parken en lanen van gave, schone reuzen?
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De bomen in dat land zijn bijna te geweldig fors en groot. Zij sluiten vaak geheel en
al het heerlijk zicht van zon en blauwe hemel af en men leeft er soms te veel als in
een wazig-groene tunnel. Toch is het mooi, die eerbied voor de grote, schone bomen.
Een prachtig-grote boom neervellen, al hindert hij ook, is bijna een misdaad!

22 mei
De occultisten moeten mij het volgende verklaren. Wat ik vertel is precies zo gebeurd:
ik zweer er mijn heiligste eed op.
Verleden nacht, te Zwolle, in mijn slaap, heb ik gedroomd dat ik mijn weg verloor
en die ging vragen aan een man, die ‘Toenders’ heette. Waar dat gebeurde herinner
ik mij niet. Alleen dit herinner ik mij helder, kristal-helder, zo helder alsof 't vóór
mij in glansletters geschreven stond: dat de man, aan wie ik in mijn droom de weg
ging vragen ‘Toenders’ heette. Hoe het mij bekend was, dat hij zo heette, kan ik niet
verklaren.
Maar nu...
Deze morgen reden wij per auto van Nijmegen naar 's-Hertogenbosch. Op een
gegeven ogenblik kwamen wij aan een kruispunt waar geen aanwijzingsbord was.
Wel stond daar dichtbij een herberg, en ik zond er mijn chauffeur binnen om de weg
te vragen.
Hij kwam terug en wees mij de richting. Die liep vlak langs de herberg. Toevallig
keek ik in 't voorbijrijden naar die herberg op en wat zag ik: een uithangbord, dat ik
mij niet zo precies meer herinner, maar daaronder, de eigen naam waarvan ik verleden
nacht, te Zwolle droomde, de naam van de man die mij de weg zou wijzen:
Toenders!
't Is heus geen grap; 't is echt gebeurd: de herberg staat daar, aan een kruispunt,
ergens op de grens van Gelderland en Noord-Brabant, dicht bij een groot water, waar
een veerpont is.
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23 mei
Stadsleven.

23 mei
's Avonds. Laat in de avond terug op de Molenheuvel. De nachtegaal begroet mijn
komst met zoet gezang. Ik voel, meer dan ik zie, hoe alles in mijn korte afwezigheid
veranderd is. De heesters staan zwaarder, dichter en hoger dan toen ik vertrok. Ik
ben verlangend om dat alles morgen, bij klaar daglicht, te aanschouwen.

24 mei
Zeven uur 's ochtends. Ja, wat is het alles gegroeid en veranderd! Het is of over alles
wel nog eens zoveel blad is bij gekomen. De acacia's, die nog dor stonden, zijn nu
zo heerlijk malsgroen; en de eikenheesters zijn geweldig geworden van wassende
krachten. Alleen de brem is minder geworden. Die is bijna reeds uitgebloeid. Hoe is
het mogelijk: in minder dan een week! Toen ik vertrok leek de gehele Molenheuvel
één goud- en smaragdberg. Wat gaat het alles gauw! Ik haast mij naar beneden om
dat alles eens nauwkeurig op te nemen.

25 mei
De lelietjes-van-dalen zijn nog volop aan 't bloeien en in hun geurige open kelkjes
hebben zich kleine, bruine kevertjes te slapen gelegd.
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Wonder stil en zoet liggen ze daarin te slapen. Met pootjes en voelhoorntjes
weggekrompen onder 't lijfje, doen ze denken aan ongeboren kindertjes in 't lichaam
van de moeder. Haalt men ze daar vandaan, dan blijven ze eerst een gehele poos
absoluut roerloos op de rug liggen, als dood. Eindelijk beginnen de fijne pootjes te
kriewelen, de voelhoorntjes te tasten en te zoeken en blijkbaar pogen de beestjes
overeind te komen. Gelukt dat niet, dan strekken ze allergrappigst hun fijn lichaampje,
net acrobaten, die zich zonder behulp van de armen, met hoofd en voeten willen
overeind zetten: men hoort het nekje knappen, alsof het brak, maar overeind zijn ze
en 't ogenblik daarna spreiden hun vlerkjes zich open en vliegen ze weg.
In bijna alle open kelkjes van de lelietjes-van-dalen zitten zulke beestjes. Ik haal
er een aantal uit weg en merk met een kenteken de plaats.
Zes uur 's avonds. In ieder geurig kelkje van de lelietjes-van-dalen zit weer, wonder
stil en zoet, met weggetrokken voelhoorntjes en weggekrompen pootjes, een klein,
bruin kevertje te slapen.

26 mei
Vanmorgen, na de hoogmis, is de processie uitgegaan. Het was een lange, statig-trage
stoet van lichte en schitterende kleur tussen de bevlagde huizen van het dorpje en
verder langs de zacht kronkelende rivier en de stille, rijke korenvelden. Voorop
gingen maagdekens in 't wit, die bloemen droegen. Daarachter maagdekens in wit
en roze, die rode en gele vanen torsten en nog verder maagdekens in wit en lila, die
niets schenen te dragen. Toen kwamen de Lieve-Vrouw-meisjes in witte jurken en
blauwe sjerpen met het beeld van de Heilige Maagd. Daarna de mannen met het
beeld van een heilige; en eindelijk meneer de pastoor in prachtkazuifel onder zijn
rood-en-gouden baldakijn, met het Allerheiligste tussen zijn
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saamgevouwen handen. Mannen met witte broeken en rode sjerpen droegen dat
baldakijn en eerbiedig, blootshoofds, volgden de kasteelheren, de dorpsnotabelen en
een groot deel van de bevolking. De klokken luidden op het kerktorentje en plechtige
lofzangen stegen ten hemel op.
Het was een mooi gezicht vol kleur en poëzie van op de Molenheuvel. De stoet
kronkelde zacht mee met de kalme kronkelingen van de rivier en tussen de hoge
korenvelden was 't als een lange, bonte sleep van langzaam bewegende bloemen.
Het Lievevrouwebeeld, met het Kindje op de arm, scheen zoet-gestreeld die weelde
te bewonderen en het beeld van de heilige, met uitgestrekte arm, scheen de streek te
zegenen.

27 mei
Haast alles staat nu volop in het blad en in zijn rijkste zomerweelde: de jonge, frisse
lente, de lente van 't ontwaken en 't herleven is alweer zo gauw voorbij. De lucht is
stil, de hemel helderblauw en de zon glanst en brandt, als in de heetste dagen.
Reeds vele vogels zwijgen, alsof hun liefdestijd was uitgevierd en 't ernstig werk
begonnen. Bedrijvig vliegen zij heen en weer, met aas voor hun kleintjes.
De oude, grijze molen rust, hoog op zijn heuvel, met naakt gekruiste wieken. Hij
schijnt peinzend te staren naar heel verre streken en langdurig te mijmeren over al
wat hij daar ziet.
Hij ziet de rijke gouwen van het wassend koren, waar nog eens weer het graan der
weelderige oogsten rijpt, dat in het najaar naar hem toe zal komen.
Dat koren staat recht-overeind, als één grijsgroene muur van ondoordringbaarheid.
Sterk in zijn broosheid, schijnt het al het andere te overweldigen, te trotseren. Zo
staat het trots en roerloos in zijn eigen weelde, onder de strak-stille, blauwe lucht en
de stralende zon. Doch wuift er een windje, hoe zacht ook, over 't uitgestrekte veld,
dan verliest het koren al
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ineens zijn stugge strakheid: het buigt en golft en schommelt heen en weer; er lopen
als 't ware gemskleurige wateringen over de brede oppervlakte; het wordt een wondere
zee, met eb en vloed, met schuim en baren, met tinteling en fonkeling en deining en
men begrijpt en voelt de rake juistheid van het dichterlijke beeld: een korenzee.

28 mei
De koekoek roept aanhoudend in de grijze lucht. Er moet vandaag een drukte van
belang zijn in de koekoekwereld, want niet slechts één koekoek, maar drie en vier
koekoeks - kort-gehalsde, stevig-gevleugelde vaal-grijze kerels - vliegen en roepen
om mij heen, in hoogste gejaagdheid en beroering.
De zonderlinge vogel! En wat lijkt zijn ganse leven en wat ermee in verband staat,
een wreedheid en een schimp, een sinistere parodie van de natuur.
De koekoek gaat zijn eieren leggen in de nestjes van de kleinere vogeltjes. Hier
een, dáár een, verder een. Hij onthoudt volmaakt goed waar hij die gelegd heeft en
komt geregeld inspectie houden of ze wel degelijk door de vreemde vogeltjes worden
verzorgd. Nauwelijks zijn de eieren uitgebroed of daar is hij weer en ziet scherp toe
of zijn jongen, zoveel groter en sterker dan de andere, wel genoeg voeder krijgen.
Die zorgen er trouwens zelf wel voor. Zij gooien één voor één, al de andere jonkjes
uit het nest en blijven alleen als veelvraten over, alles inslikkend wat 't mannetje en
't wijfje van de dode kleintjes in onverpoosd en gejaagd zwoegen aanbrengen.
Wrede, vreemde fantasie van de natuur! Waarom toch broedt de koekoek zijn
eigen eieren niet uit; en hoe kunnen die andere vogels zo aartsdom zijn om zich af
te sjouwen tot het voederen van wie hun eigen kleintjes heeft vermoord en verder
ook hun soort vernielen zal! Kennen ze dan hun eigen kinderen niet?
Wat 'n wonderlijk mysterie!
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29 mei
Het heeft sinds dagen niet geregend en de aarde en de planten hebben dorst. De jonge
blaadjes hangen treurend-slap en de bloempjes verdorren. Alleen de
kleine-dieren-en-insekten-wereld tiert. Wat er al leeft en krioelt in 't hoge gras en in
de heesters van de Molenheuvel! Zwermen van allerhande kevertjes en vliegjes, en
vanmorgen, in de schroeiende zon, eensklaps als een lichtblauw wolkje van kleine
azuren vlindertjes. Zij gingen hier en daar op kruidjes zitten en knepen hun mes-fijne
vleugeltjes toe. Er was even een wolkje vóór de zon ongekomen. Zo bleven zij een
poosje zitten en waren niets meer dan grijs-bruine stipjes met oranje spatjes op hun
dichtgeknepen vleugeltjes. Maar 't wolkje schoof weg, de zon brak stralend door en
dadelijk weer was 't een azuren zwermpje, dat vonken-wemelend en zigzaggend over
het groene lover van de heesters verdween.

30 mei
Het koren bloeit! Dit is de grote gebeurtenis van de dag. Mijn molenaar komt het
mij glimlachend zeggen en hij is verrukt omdat de bloei van 't koren zulk een prachtig
weer treft. 't Is immers weelde of armoede, een rijke of een arme oogst! Hij glimlacht
gelukstralend en zijn heldere blik overziet de ganse schone rijkheid van het bloeiend
koren. Hij ziet niets dan een stofwolk, een soort van dunne, blonde rook wijd en
breed over de verten. Dit is het bloeiend stuifmeel, dat door de wind alom wordt
rondgedragen. Gelukkig dat er ook een beetje wind is; juist genoeg en niet te veel;
precies wat nodig is voor de bevruchting: het uitverkoren, ideale weer voor 't bloeiend
koren!
Ik staar naast hem, vanboven op de heuvel en voel iets van zijn geestdrift in mij
doordringen. Er is een groots en machtig ritme in het eenvoudig tafereel. Het koren,
dat dagen lang strak-roerloos als een stugge muur van ondoordringbaarheid
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overeind stond, is eensklaps gaan trillen en leven; het rolt en zwelt als een zee; het
komt van alle kanten als 't ware aandeinen en schuimen; het overstroomt met zijn
warm-levende, stromende vloedgolf van weelde het ganse dorp, de ganse streek,
gans Vlaanderen...

31 mei
Een heilig-stille, brandend-warme zonnedag is op de rijkbewogen dag van gisteren
gevolgd. 't Was overdag te heet en alle leven op het land scheen ingeslapen. Eerst
met de purpergouden avond is ontwaken en herleven gekomen.
Het zand, het gras, de heesters, het ganse bos trilt en ruist en gonst van
geheimzinnig leven. Kikkers kwakken, traag en dromerig, muggen zoemen, kevers
fladderen met een geruis van zijpapier tussen de even aangeroerde bladeren en ergens
in de diepten van een holle weg zit een dier, dat aanhoudend, uren lang, zonder
verpozing, aldoor hetzelfde geluid, een hopeloos-eentonig-slepend êêk-êêk... êêk-êêk...
êêk-êêk... êêk-êêk... laat horen. 't Wordt een obsessie, bijna een foltering. Andere
dieren, zelfs de eentonige kikkers, hebben soms toch enige afwisselingg in geluiden;
maar dát dier geen enkele. Aldoor hetzelfde tempo en nooit hoger en nooit lager:
êêk-êêk... êêk-êêk... êêk-êêk...
O! die éne droeve, steeds herhaalde klank om alle de gevoelens van een levend
wezen uit te drukken!

1 juni
Onder de brandende zon, laag aan de westerkim, vertoont zich, in de wolkeloze
hemel, een lage, donkergrijze heuvelketen. Men kijkt er even naar en let er verder
niet meer op. De hitte is geweldig, broeiend, verstikkend. 't Is haast niet uit te
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houden. Even kijkt men weer naar 't westen en merkt dat de heuvelkam een reuzenberg
geworden is. Scherpomrand, dof-koperkleurig uitgekarteld, staat de logge,
donkergrijze massa tegen de blauwe lucht afgetekend. En eensklaps, midden uit dat
effen-dof-loodgrijze, flitst verblindend een zigzaggend weerlicht naar beneden.
De lovers worden donkergroen, de rode daken van de huisjes blikkeren even
schelrood en, zonder dat men iets van wind voelt, stuiven langs de wegen kleine
wolkjes op. De vogels gaan schuil en de mensen haasten zich naar binnen.
Mijn molenaar heeft in alle haast zijn molen uitgekleed. Het was hoog tijd.
Nauwelijks is hij weer boven en binnen, loerend door de kijkgaten van 't oud geraamte,
of daar pletst de regen neer, eerst enkele grote druppels, rond-openspattend, breed
als vijffrankstukken, en, onmiddellijk daarop, een stortvloed, alsof de ganse hemel
één kolossale, witschuimende, neer-gutsende fontein geworden was. De bomen en
heesters buigen zich krampachtig, alsof zij overstelpende tranen schreien van ellende
en verdriet; beken, stromen van tranen, die, met geel zand gemengd, in wilde, blonde
kolken naar beneden kronkelen. Dat duurt zo enkele minuten. Langzaam aan wordt
het minder, de grauwe en grijze wolkenberg trekt af, vertaant ginds verre tot een
bronskleurige massa en een zonnestraaltje breekt er eindelijk doorheen. Dan is 't een
wonder gebeuren! Al de boompjes, al de heesters, al de bloempjes en de kruidjes;
alles wat zo droevig onder de stortbui gejammerd en geschreid heeft, richt zich weer
op en schittert en glimlacht, als zoveel kleine kinderen die, na een overweldigende
huilbui, met tintelende oogjes en lachende mondjes, al het geluk van hun onbezorgde,
zonnige jeugd weer tegemoetgaan.

2 juni
Alweer regen; aanhoudende, wanhopig-aanhoudende regen! Alles is grijs, en ook
guur en kil, als op een novemberdag.
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Het is een van die dagen, waarmee niets is te beginnen, een winterdag in 't midden
van de zomer, een dag zonder toekomst, een dag die je teruggooit in 't verleden.
En wat verleden is, is droef en melancholisch. ‘Le passé me dévore’, zei en
herhaalde voortdurend Flaubert. En ik ook nu, op deze droeve, grijze regendag, zink
terug in een ‘passé qui me dévore’.
Ik ben blij als 't avond wordt en met een boek uit ‘le passé’ onder de lamp kan
zitten mijmeren en lezen.

3 juni
Ik lees mijn kranten. En mijn kranten zijn vol van een geweldige en overweldigende
gebeurtenis, die gisteren is voorgevallen in de grote stad, die niet zo heel verre van
het liefelijk oord van mijn schone eenzaamheid is, en waar de mensen met veel drukte
en lawaai een kolossale wereldtentoonstelling hebben opgericht.
Twee boksers-kampioenen hebben daar tegen elkaar gevochten; een is half-dood
op de grond blijven liggen, en de overwinnaar is triomfantelijk op de schouders
weggedragen, en de dames hebben hysterisch van ontroering gehuild. De jonge
overwinnaar is ineens de grote glorie en de grote trots geworden van het land waartoe
hij behoort.
Wat zijn we goed op weg om te komen waar we logisch wezen moeten! Onze
kunst is operette en cinematograaf geworden, onze lectuur is Sherlock Holmes; en
sport zonder bloedtapperij is voor ons geen sport meer.
Bloed! Dát willen we zien; dát willen we ruiken! Daar smullen we van! Maar laten
we nu toch vooral niet laf worden en halverwege blijven staan. Laten we flink zijn,
logisch voortgaan tot het einde! Er ligt nog zulk een schone, rijke toekomst voor ons
in 't verschiet! Wij kunnen en moeten de Romeinen van het Keizerrijk overtroeven.
Met onze geperfectioneerde wapens moeten we nu eens een echte oorlog ten tonele
voeren. Echte soldaten, gewapend met echte geweren en scherpe
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patronen; mitrailleuses, kanonnen en cavalerie; alles echt en door een bloedbad op
elkaar losstormend, ten aanschouwe van duizenden en duizenden juichende,
schreeuwende, hysterisch-brullende dilettanten, die rondom op de galerijen in
gezelschap van overweldigend-gedecolleteerde en geblankette hetaeren, met truffels
en champagne souperen!
In de boksers-match waren er plaatsen à honderd frank. Voor mijn schouwspel,
het schouwspel van de toekomst, vraag ik driehonderd, vierhonderd, vijfhonderd,
duizend frank per plaats. En ik durf wedden dat 't er storm zal lopen, dat, weken van
tevoren, alles reeds uitverkocht zal zijn.

4 juni
Dat vooruitzicht heeft mij aangemoedigd om nog eens een bezoek te brengen aan
die grote, internationale tentoonstelling, die de mensen daar, in de drukke
industriestad, hebben opgericht.
Is het omdat ik dat alles heb zien opbouwen in hout, in pleister en karton, dat ik
het nu maar niet als echt en ernstig kan beschouwen? Ik kijk als 't ware dwars door
al dat uiterlijk-monumentale heen en voel er al de ijle oppervlakkigheid en
vergankelijkheid van. 't Is alles klatergoud, bedrog en ogenverblinding. 't Lijkt alles
voos en doelloos en nutteloos. Het echtste nog is het kermis-achtig gedeelte en ik
moest toch wel even grinniken van pret voor een bruine kerel die zich bij een
danse-du-ventre-tent hees schreeuwde: ‘Entrez, mesdames, entrez, messieurs! Vous
allez voir les merveilleuses danses orientales, exécutées par les favorites du sultan
Abd-ul-Hamid!’
Wat is dat alles aardig en verrukkelijk; en wat leven we toch in een heerlijke tijd!
Vroeger zou men voor geen miljoenen een van die vrouwen ook maar even mogen
zien! En nu? Voor slechts enkele stuivers zal men ze niet alleen van dichtbij mogen
aanschouwen; maar zij zullen hun meest bedwelmende en prikkelende dansen
uitvoeren, zoals zij destijds
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deden voor hun enige, jaloerse heer en meester: de beminde Abd-ul-Hamid!
Hoe is 't toch mogelijk dat het daar niet zwart van mensen naar die tent toestroomt
en dat die bruine man, bezitter van zulke wonderen, zich hees moet schreeuwen
zonder iemand te kunnen lokken!
Eindelijk waagde het toch een, na heel lang aarzelen. Het was een kerel zo dik en
rood als een bourgogne-vat, met een rond zwart hoedje en een gouden bril op. Eerst
poogde hij een dikke vrouw, die naast hem stond, mee te krijgen. Maar toen deze
hardnekkig en boosaardig bleef weigeren, ging hij alleen de houten treden op. Hij
had héél schrale beentjes onder zijn monstrueus dik lichaam en zijn ietwat korte
broekspijpen draaiden zich scheef bij elke pas om zijn enkels. Hij betaalde zijn entree
en verdween achter een groezelig gordijn in een donker gat, waar zeer zeker al de
favorieten van de sultan Abd-ul-Hamid ongeduldig op zijn komst zaten te wachten.

5 juni
De nachtegaal heeft jongen. Daarom zingt hij niet meer. Hij heeft geen tijd meer.
Voortdurend vliegt hij bedrijvig en gejaagd heen en weer, met voeder voor zijn
jongskes. Het nestje schuilt daar ergens in de heesters en men mag er op geen meters
afstand in de buurt komen, of de lieve vogel, die anders zo mooi en zo zoet kan
zingen en kwelen, laat een allerakeligst schor gebrom van toorn horen, met af en toe
daartussen door een hoog-schrille noot van smart en alarm.
Dat duurt, zolang 't gevaar niet geweken is. Doch nauwelijks is 't voorbij of dadelijk
heft de gerustgestelde vogel een kort jubeldeuntje aan, héél kort en vlug, als van een
zangeres die even een ‘roulade’ uitgalmt; en terstond gaat hij weer bedrijvig zijn
jongskes aan 't voederen, want dát alleen is nu nog ernst voor hem en al het overige
niets dan ontstemming of malligheid.
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6 juni
Ik wandel op de heuvel langs de paden en plots valt uit de lucht iets pletsend naast
mij neer.
Het is een pasgeboren vogeltje, met nauwelijks stoppelveren. Het kronkelt zich
even in 't zand en is dood. Er is boom noch struik op meters afstand; ik kijk omhoog
in de lucht en zie een wegwiekende vogel! Dié heeft het gedaan; het kan niet anders!
Wat is hij: een rover die zijn prooi liet glippen; ofwel het moertje zelf, dat aldus
vrijwillig, gedwongen door 't instinkt van 't rasbehoud, een jongske zonder
levensvatbaarheid vernietigde?
Mysterie!

7 juni
Op een hoekje, onderaan de Molenheuvel, staat een trosje jonge abelen. Zoals ze
daar gewoonlijk staan is er al heel weinig bijzonders aan. Hun blad is niet mooi groen
en heeft ook geen schakeringen. Het lijken ijle, schrale, onbeduidende boompjes en
't beste wat men ervan zeggen kan is dat ze niet opvallen en niet hinderen. Ze staan
er in hun hoekje en als ze morgen weg waren, zou het misschien dagen duren vooraleer
iemand zei:
‘Hè, die abeeltjes zijn weg.’
Zo zijn ze in hun gewone, alledaagse, stille wezen. Maar, nauwelijks steekt er in
de lucht een briesje op, of wonderlijk beginnen zij te trillen en te leven. Zij bewegen
hun grillige kopjes, zij schudden hun klapperende blaadjes, die van boven wel
dofgroen, maar langs onder glinsterend zilverwit zijn; en eensklaps wordt het als een
groepje dolle danseressen, met wit-satijnen-en-kanten tutu's onder groene bovenrokjes:
danseresjes die in uitbundig-uitgelaten vrolijkheid wippen en draaien, en schommelen,
en wild-schaterlachen onder elkaar tot de kanten en de linten er van langs vliegen.
Zo gaat het maar door, zo lang de felle wind het dol orkest
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blijft aanblazen. Doch eindelijk komt bedaren en de danseresjes, trouw, bedaren mee.
't Is net of ze zich eindelijk schamen en haastig en zedig met zenuwachtige
schuchterheid de stille groene jurkjes over de indiscreet-opwuivende tutu's willen
neerslaan.
Heel eventjes ziet men nog hier en daar een klein wit stipje, maar daarmee is 't
ook uit: de opgewonden, prikkelende danseresjes zijn eensklaps weer in doodgewone,
nuchtergroene abeelboompjes veranderd, die daar zo onbeduidend en onnozel staan,
alsof er niets ondeugends was gebeurd.

8 juni
Er zit een tweede beest in 't bos, dat, evenals het eerste, ganse avonden en nachten,
aanhoudend zijn eentonig-droef êêk-êêk...êêk-êêk... êêk-êêk... êêk-êêk... laat horen.
Het zit, even mysterieus en onzichtbaar als het ander, ergens in een holle weg op een
twintig passen afstand van het eerste en schijnt er een gesprek mee te voeren.
O, hoe gaarne zou ik willen weten wat die twee elementaire wezens aan elkaar
verkondigen! Die taal van slechts één enkele klank, zonder één enkele schakering,
en die dienen moet om álles uit te drukken! ‘'k Ben dol op jou: êêk-êêk... êêk-êêk...
'k Ben boos op jou: êêk-êêk... êêk-êêk. 'k Heb pijn, 'k heb vreugd, 'k heb angst:
êêk-êêk... êêk-êêk. Aldoor, altijd, voor alles het zelfde. 't Wordt een obsessie, een
lugubere obsessie.’ Ik wou die dieren zien, maar, zodra ik in hun buurt kom, zwijgen
zij, om dadelijk, zodra ik weg ben, opnieuw te beginnen.
Het achtervolgt mij in mijn slaap en tot in mijn dromen hoor ik het
droefgeestig-sarrend-obsedante:
êêk-êêk... êêk-êêk... êêk-êêk... êêk-êêk.

9 juni
De wilde kamperfoelie bloeit. Men merkt het niet zo dadelijk wanneer de kamperfoelie
bloeit. Dagen lang heeft hij daar op
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uitbotten gestaan, klaar om te bloeien en toch maar niet bloeiend, als een belofte die
maar niet scheen verwezenlijkt te kunnen worden. Men denkt er niet meer aan, men
kijkt er niet meer naar, men is de teleurstellende kamperfoelie vergeten; doch al
ineens, op een avond, houdt een verrukkelijke geur je staan: je kijkt, je zoekt en ziet
de lieve wilde kamperfoelie bloeien!
't Zijn alom slingers en festoenen van groene ranken en grillige, geelblonde
bloemen; bloemen zo mooi als orchideeën en zo fijn-geurend als rozen; het ganse
bos is er ineens propvol van; het is alsof een fee was rondgegaan, die op mysterieuze
wijze al de heesters voor een toverfeest heeft getooid.

10 juni
Zes uur 's ochtends. ‘Men hoort het vreedzaam slijpen van een zeis’...
Hoe dikwijls hebben we dat niet gehoord in de litteratuur of op 't toneel!
Nu hoor ik het in werkelijkheid. Een man is daar ergens aan 't maaien, beneden
de heuvel en ik hoor het zacht gesis van 't snijdend staal door de neerzijgende halmen
en af en toe het litterair-vreedzaam slijpen van de zeis.
't Klinkt heerlijk zacht en rustig. 't is om, nauwelijks in de vroege ochtendstond
ontwaakt, je ogen weer te sluiten en er lang en dromerig van te liggen genieten.
Het vreedzaam slijpen van een zeis...! Zachte, zoete ochtendzon, geur van vers
hooi en fris-bedauwde bloemen, gekweel van vogelen en stille lucht... wat is 't al
niet!
Men wil het eindelijk van dichterbij genieten; men wil het genieten met de ogen
en men staat op en gooit zijn venster open.
O, die heerlijke, zacht-prikkelende, zoetgeurig-frisse ochtendlucht! Wat gaan de
longen breed-gezond-genietend open! En de ogen,... ze stralen... en ze staren eerst
langs de wijde kring van groen- en nevelblauwe horizont rondom en

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 6

68
komen dan eindelijk rusten op de man van 't vreedzaam slijpen van de zeis, onderaan
de Molenheuvel.
Daar staat hij, blootshoofds, met niets aan dan een grauwlinnen broek en een
bruin-en-roze-geruit hemd, dat op zijn behaarde, blote borst ruim open hangt. In
lange, breed-strijkende zwaaien, maait hij het nog bepareldauwde, hoge gras van
vóór zijn voeten weg. 't Is zes uur in de koele ochtend en reeds druipt het zweet van
zijn bruingebrand en beenderig gezicht. Sinds wanneer, terwijl alles nog sliep, staat
hij daar al te zwoegen? En hoe lang zal hij er nog bezig zijn, als velen die zijn zoet
geluid bekoorde, reeds weer aan de nachtrust denken.
Het romantisch-en-arcadisch litteraire ‘vreedzaam slijpen van een zeis’ behoort
tot de zwaarste en zwoegendste arbeid, die op het veld verricht kan worden!

11 juni
Het hoge koren staat al opeens vol rode en blauwe bloemen. Alle staan zij langs de
lange voren of aan de rand van de akker, als blozende en lachende landskinderen,
die vol guitige nieuwsgierigheid naar de wonderen van de wereld en het leven komen
kijken. De rode hebben geen geur: die hebben genoeg aan hun eigen stralende,
blozende schoonheid; maar de bescheidener blauwe kunnen zo bedwelmend-zoet
ruiken alsof zij al de intieme poëzie en al de zachte heerlijkheid en weelde van het
ganse landelijk leven in hun blauwe kroon omsloten hielden.

12 juni
Gisteren het ‘vreedzaam slijpen van de zeis’ in ideaal-mooi en zacht weer; en
vanmorgen, zonder overgang, een loeiende
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storm, met zwiepende en striemende slagvlagen, uit een effen-loodgrijze lucht.
Mijn molenaar heeft zijn molen niet durven aankleden en het naakt, oud, grijs
geraamte staat gans te trillen en te beven en de wilde stormlucht als 't ware nijdig
aan te grijnzen.
Ja, hij lijkt vertoornd, mijn oude, eerbiedwaardige molen. Hij schijnt verwoed te
brommen; ‘waarom al dat nutteloos geweld, waar niemand iets aan heeft en dat mij
toch niet deren kan.’
En de vinnige strijd duurt voort, de ganse, lange, ellendige dag, tot de storm,
eindelijk uitgewoed, machteloos gaat liggen en mijn oude molen, met een soort van
kalm-trotse minachting, peinzend zijn grijze hoofd tot de in de donkerblauwe hemel
ontluikende sterren verheft.

13-16 juni
Van dertien tot zestien juni heb ik op een andere planeet geleefd!
Je neemt een trein, en dan een boot, en, na slechts enkele uren zeereis, land je aan
als op een andere planeet.
Alles is er anders: de mensen, de dieren, de huizen, het landschap, het ganse leven:
álles!
Sommige dingen lijken er beter, andere zijn er beslist veel slechter dan op onze
planeet. De mensen zijn er beleefd, beschaafd, meestal knap van uiterlijk en bewegen
er zich ordelijk en rustig. Maar zij eten er aller-armoedigste spijzen, waarmee wij
ons, op onze planeet, niet zouden willen en niet zouden kunnen voeden.
Zij schijnen heel veel te hechten aan uiterlijke vormen en mooie kleren. De heren
zijn er zo koket en misschien nog wel koketter op hun uiterlijk dan de dames. Zelfs
de oude, de héél oude heren doen daar aarne aan mee en dragen keurigsluitende
jassen, en verlakte laarzen, en witte slobkousen, en glimmende hoge hoeden en een
stokje in de hand en een schitterende bloem in 't knoopsgat.
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Ze zijn allen zéér correct, benauwend correct, zo akelig correct dat men, van onze
planeet op de hunne komend, voelt dat men daar uit de toon valt en toch ook wel
eventjes gelukkig is een beetje uit de toon te vallen en niet zo griezelig correct te
zijn.
Zij houden veel van allerhande sport en praten daar voortdurend over. De sport
schijnt een zéér overwegende rol in hun leven te vervullen. Iemand klaagde daarover
tegen mij en zei: ‘Ik kan niet wennen aan die lui; ze hebben eigenlijk geen andere
conversatie dan over sport.’ Hij had ook opgemerkt dat zij (voornamelijk de dames)
enorm veel gewicht hechten aan hun thee. ‘Did you enjoy your tea?’ schijnt een
vraag van allerbelangrijkste aangelegenheid te zijn. Ook waren zij ongelooflijk
dikwijls ‘sorry’; en tenslotte was het hem opgevallen dat ze helemaal geen behoefte
aan nachtrust schenen te hebben, wijl een van de gewoonste vragen, die voortdurend
in de gesprekken voorkwamen, klonk: ‘where have you been last night?...!’
Vreemd, o, zo vreemd, die andere planeet, zo heel dicht bij de onze en toch zo
totaal van de onze verschillend!

16 juni
Heden heb ik in de grote stad een vriend helpen begraven, die zijn leven lang een
miskende kracht en de glorie van zijn land was.
Hij was sterk, stug en trots, gepantserd als 't ware tegen vijandschap, geringschatting
en onverschilligheid; maar zacht en vol gevoeligheid voor wie hem konden begrijpen
en waarderen. Zijn ganse leven was één opzwepend voorbeeld van werkkracht voor
jongeren, een taai volharden dwars door alle teleurstellingen en tegenspoeden heen;
een onwankelbaar rotsvast staan in eigen kracht, vast en fier als een toren midden in
de woelende, vijandige zee.
Met ontroerde eerbied ben ik tot zijn kist genaderd. Zij stond, begraven onder een
schat van bloemen, in 't smal vertrekje, waar hij zovele en lange jaren had gewerkt.
Honderden en
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honderden, vereerders en onverschilligen, defileerden er omheen; en dat laatste bewijs
was, voor o zovelen, het enig eerbewijs dat zij hem ooit gegeven hebben.
Hij lag daar, groot in de eenzaamheid van de dood, zoals hij groot geweest was
in de stugge eenzaamheid van zijn leven. Het was een prachtig mooie dag, een van
die glorieuze zomerdagen, die hem deden jubelen en juichen en hem van de ochtend
tot de avond buiten lokten.
Nu was 't voor 't laatst, dat hij zou gaan. De bloemenschat werd weggehaald, de
kist werd heengedragen, de mensen volgden en er bleef niets over in het kamertje
dan de met een paars-satijnen kleed bedekte berrie waarop het lijk gerust had en die
juist op dezelfde plaats stond, waar destijds zijn werktafel was.
Het was een onvergetelijk tafereel!
Rechts en links van de lege lijkbaar waren palmen en oprankende bloemstukken
gebleven, te zwaar om mee te nemen; en de zon, niet langer door gordijnen afgesloten,
vloeide in een overvloed van licht en warmte en glorierijke weelde 't klein vertrekje
binnen. De stralen vielen als een goddelijke hulde midden op de purperen lijkbaar,
op de plaats zelf waar de grote Meester vroeger zat; en 't was of alles wat daar nog
maar pas geweest was: de mensen, de bloemen, het stoffelijk overblijfsel van de
overledene zelf, eensklaps geen betekenis meer had, naast wat voor altijd blijven
zou: zijn werk: de gelouterde essentie van zijn geest en van zijn ziel, dát wat
dankbaarder geslachten als een onvergankelijke en magnifieke weldaad zouden
zegenen.

17 juni
Men moet het vlas niet bloeiend zien staan in blakende junimiddagzon. Men moet
het 's ochtends héél vroeg gaan zien, als het nog slaapt en weldra zal ontwaken.
De verten zijn nog grijs en nevelachtig aan de lage einder, maar hoog is reeds de
zon in de blauw-wordende hemel gerezen.
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De vlasaard slaapt. Al de dicht-geloken bloemen-oogjes hangen gebogen en aan ieder
oogje schittert een dauwdropje, als een traantje van geheim verdriet.
Alles is stil op het land. De kaafjes1. van de verre boerderijen kronkelen rustig hun
ijle rookzuiltjes ten hemel, en gans het veld ruikt naar de heerlijk-frisse geuren van
de pasgeboren zomerdag.
Maar eensklaps stijgt boven de slapende vlasaard een zachtkwelende jubelzang
op, aanhoudend, poëtisch, oneindig.
Het is de leeuwerik... En 't is meteen alsof de vlasaard onder het zoet geluid
langzaam ontwaakt!
De dauwdroppeltjes vallen neer en 't een na 't ander richten zich de blauwe
bloemen-hoofdjes op. Zij openen hun tere kelkjes in de ochtendzon en schijnen naar
elkaar te glimlachen. Het is alsof zij elkander herkennen en goedemorgen zeggen.
Hier en daar is er een wit hoofdje onder al die blauwe hoofdjes; en al de talloze
blauwtjes schijnen die enkele witjes vol nieuwsgierigheid te omringen en verbaasd
en gelukkig en verrast te zijn, dat zij die kleine wonderkinderen in hun midden
hebben.
Zo zijn ze eindelijk alle wakker en staan ze zich te spiegelen en te koesteren in de
zon. Kapelletjes, bijtjes, kevertjes komen weldra aangegonsd en aangevlogen,
fladderen van 't ene bloemenhoofdje naar het ander.
En onverpoosd, aanhoudend, jubelzingt en kweelt de leeuwerik, onzichtbaar-hoog
reeds boven de blauw-en-witbebloemde, zonnig-groene vlasaard, het dromerig ritme
van zijn zoet-poëtisch lied, dat eeuwigdurend is.

18 juni
‘Men hoort het vreedzaam slijpen van een zeis’...
En nu niet enkel meer van één zeis, maar van ontelbare zeisen. 't Is hooitijd, volop
hooitijd!

1.

Schoorstenen.
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Ginds verre staan ze, de maaiers, in de lage weilanden rondom de heuvel, al vanaf
de bijna nog nachtvroege ochtend, ginds verre, ginds verder nog, te allen kante; en
de ganse lange, brandend-hete dag bijten de scherpe zeisen in de zachte halmen, die
zich golvend-wijd uitstrekken als een grijsgroene zee, waardoor de rijpe, wilde zuring
in lange strepen van bruin-rode-en-gemskleurige deining schijnt te vloeien.
De maaiers staan daar midden in als dwergen die een reuzenwerk verrichten. 't
Zijn nauwelijks stipjes in die wijde ruimte; maar steeds gaan ze verder en verder en
als de rode avond over 't weiland neerstrijkt, schijnen zij eensklaps groter en sterker
en talrijker geworden, eindelijk zegevierend over hun enorme taak, terwijl de ganse
vlakte daar nu ligt als een slagveld, overgoten met kleur van vuur en bloed.

19 juni
De maaiers zijn weg, dragend hun vernielingszeisen dwars over de schouders naar
andere oorden en de hooiers komen in de plaats.
De maaiers zijn stugge, loom-vermoeide zwoegers, die nooit lachen noch zingen,
alsof zij overal de droefheid van hun wrede taak in zich omdragen! maar de hooiers
zijn vrolijke gasten vol luim en levensblijheid, die om geen narigheden willen treuren.
In rustige beweging gaan ze met hun vorken langs de neergemaaide halmen en
strooien die uit elkaar en keren ze om in de zon. 't Zijn mannen en vrouwen onder
elkaar en de vrouwen dragen lichte zonhoeden en kleurige jakjes, die van verre als
bloemen schitteren.
Als al het afgemaaide gras zacht-open in de zon te drogen ligt, gaan de hooiers
even in de schaduw van een trosje hoge populieren zitten rusten. Daar kunnen zij
grapjes vertellen en genieten van de heerlijkheid der wijde ruimte. Witte wolkjes
drijven ijl door de azuren lucht, vogels zingen, kwetteren en kwelen overal en zoet
geurt alom het drogend hooi.
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Maar tegen het invallen van de zachte avond komen de hooiers langzaam weer in
beweging en met hun vorken verzamelen zij het hooi in ontelbare kleine oppertjes,
alover de wijde uitgestrektheid van het weiland. En zo lijken het kleine dorpen en
gehuchten van naturellen-hutjes; en een vreemd-rustig mysterie komt er in de
schemering omheen zweven. Het stijgt in transparante, ijle nevel uit de grond, terwijl
de wegzinkende, oranje-rode zon elk oppertje als met een goudrandje omzoomt. Dan
schijnen langzaam de oppertjes in elkaar te smelten en 't ganse weiland doet weldra
denken aan een groot kerkhof - een slagveldkerkhof - met de tot in 't oneindige
weg-wazende tomben en zerken van gevallen soldaten.

20 juni
Regen. De naturellen-hutjes blijven de ganse, lange dag onaangeroerd en als verlaten
in de regen op het weiland staan. Het is of alles nu gedaan was en maar dood moest
regenen. O, dat grijs, eentonig watergieten van een eindloos-lange, zomerregendag!
Woei het maar, dan zou althans de molen leven. Maar ook die goede, oude, grijze
reus staat daar vandaag roerloos en verlaten en het water zijpelt langs zijn lange,
naakte, houten armen en heel zijn ruig-verweerde lichaam schijnt van overstelpend
wee te schreien.
Op zulke dagen troost men zich met hoop op beter dagen. 't Wordt morgen zomer;
er moeten en er zullen nog zo heel veel schone dagen komen.

21 juni
Zomer; en de langste dag van 't jaar!
De lente is alweer voorbij, en o, wat lijkt ze gauw voorbij gegaan! Er is zoveel
gebeurd in stilte, dag aan dag, maar 't is zo gauw gebeurd. Reeds heeft het groen van
de bomen en de heesters bijna geen schakering meer. 't Is alles groen, vol-

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 6

75
groen, weelderig-groen, met al iets van de hardheid van de dorre zomertijd.
De dag is nog eens grijs en triestig. Nog eens dezelfde droeve impressie, dat alles
nu gedaan is, dat niets meer zal veranderen.
Geen mens alweer heeft de verlaten naturellen-hutjes op het weiland aangeroerd.

22 juni
Zondag en een dag met zon. Wie dacht, dat alles was gedaan, dat niets meer zou
gebeuren, dat geen verrassing noch schakering meer over het effen-dofgroene land
zou komen? Een fee is rondgegaan, die alles deed herkleuren en herleven! De bomen
en heesters zijn opnieuw vol vormen en vol kleuren, de witte huisjes met rood
pannendak en groene luiken lachen in de zon en schitteren als juwelen, de vogels
zingen, de vlinders fladderen en 't hoge koren krijgt reeds hier en daar goudachtige
tinten, die in de verte als een zachte weelde blinken tussen de donkerder gewassen.
Oneindig stil en rustig is 't op 't land, dat daar ligt gelijk een wijd-golvende tuin
van heerlijkheid onder de wazig-blauwe hemel. Waar zijn de mensen, waar zijn de
geluiden, waar is de drukte van alle andere dagen? Niets beweegt, niets is hoorbaar,
zelfs de hanen kraaien niet en de honden blaffen niet. 't Zou haast beklemmend zijn,
als het niet zo heerlijk-rustig schoon was.
De zon gaat glanzend onder en verhoogt nog de pracht.
Het is wel zondag, wel heerlijk, rustig zondag op het land.

23 juni
Het honiggeurt alom naar drogend hooi! Dat is de gebeurtenis van de tijd. Het wemelt
van hooiers en maaiers; 't is of er geen andere zorg of bezigheid op 't land meer was.
De mensen kijken omhoog naar de hemel. Die moet het alles goed of slecht maken.
Zou het alweer gaan regenen; of zal het
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mooi zonnig weer blijven? Er is hoop, en vrees, en twijfel: concreet reflex van wat
de hemel zelf is. Voortdurend verandert het daar hoog. Nu eens schijnt de zon vol
luister in het prachtigste azuur en alles kleurt en fleurt en geurt en trilt en schittert in
de krioelende wei; het ogenblik daarna komen log-grijze wolken aandrijven en 't is
of alles dan in narigheid wegtaant en sterft.
Toch wordt het avond zonder regen en talrijker en groter zijn de naturellen-hutten
tot dorpen en gehuchten in het ruime weiland opgerezen. De rode zon schiet er haar
laatste stralen overheen; en, vóór ze slapen gaat, vertoont zij zich als het ware in
apotheose-glorie over de ganse wolkenhemel. Zij kijkt door paarse poorten, zinkt
tussen karmozijnen zuilen, schept grijze forten en torens en schepen op oranjerode
kusten en in diepe, gouden zeeën en tenslotte schijnt zij alles door elkaar te gooien
en te morsen, als weet zij zelf niet wat zij met al die fantastische wonderen moet
beginnen.
En de mensen kijken angstig naar het overweldigend wonder en vragen zich af
wat de dag van morgen brengen zal.

24 juni
De grijze forten en torens en schepen hebben 't zonnegloren overwonnen en zich tot
eindeloze bergmassa's over de ganse hemel verspreid. De naturellen-dorpen en
gehuchten treuren in verlatenheid op 't grauwe weiland. Het is een dode dag, een dag
van wachten. De wind steekt op en loeit; en mijn oude, grijze molen, die gisteren als
een mens, de ganse dag vol spannende belangstelling naar de bedrijvigheid van de
hooiers met gekruiste armen heeft staan kijken, kleedt zich nu aan en gaat aan 't
werken.

25 juni
Helaas...! Al dat prachtvertoon van rode en gouden avondzon in grijze wolken was
niets anders dan teleurstelling en
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bedrog. De machtige forten en torens en schepen en bergen zijn op hun beurt uit de
hemel verdwenen en alles heeft zich opgelost en is versmolten in één afschuwelijke,
eentonige, ijskoude regen. De hopeloosheid grijnst je tegen uit de effen-dikgrijze
waterlucht. Ramen dicht, gordijnen dicht, alles dicht om de narigheid maar niet te
zien!
Wat zijn ze lang, die winterdagen in het schoonste van de zomerweelde!
't Zijn dagen om vertellinkjes te doen en de oude herinneringen op te diepen.
Vertellinkjes! Wat zal ik wel vertellen? Om 't even wat. Hetgeen 't geheugen en
de fantasie mij ingeven.
De fantasie brengt mij een Amerikaanse herinnering in het geheugen: een bezoek
aan Washington, enkele jaren geleden.
Ik woonde te New York en wie te New York woont, komt er vanzelf wel eens toe
ook Washington te bezoeken.
Je neemt dus de luxe-Pennsylvania-trein, of de luxe-Baltimore-and-Ohio-trein en
laat je heerlijk zacht en snel, in een luxe-fauteuil uitgestrekt, naar de hoofdstad
meewiegen.
Vlak buiten 't station, in Washington, staat daar een reuzen-auto-omnibus te
wachten. Met dat bruisend monsterding laat je je, evenals veel anderen, meevoeren,
om de merkwaardigheden van de stad te bekijken.
Naast de chauffeur zit een kerel met gegalonneerde pet en formidabel-lange,
koperen spreekbuis. Vandaar uit, 't gedender van de motor overstemmend, brult hij
je zijn uitleggingen toe.
De auto stopt vóór een wansmakelijk paleishuis, omgeven door een tuin, en de
kerel buldert doorr zijn spreekbuis:
- Clark, miljardair!
Enkele passagiers, niet dadelijk of niet duidelijk begrijpend, wat de man bedoelt,
kijken hem ondervragend aan.
- Claaaaark! herhaalt hij als 't ware nijdig; - Claaaaark! miljardair!
Voort schokt het ding, een tweede poen-paleis komt in het zicht:
- Rockefeller, miljardair!
Een derde:
- A.W.C. Johnson, miljardair!
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Een vierde:
- Fred. A. Johnson, junior, miljardair!
Eventjes haalt de man er een aardigheidje bij te pas:
- Ladies and gentlemen, there lives the president of the Steel Trust: not s.t.e.a.l.
... but s.t.e.e.l.
De man glimlacht om zijn eigen leukheid en ook de passagiers glimlachen en
grinniken.
Zo gaat het voort, van poen-paleis tot poen-paleis. Wordt het af en toe beneden
miljardair, dan brult de kerel je toch maar 't getal miljoenen toe, om je een idee te
geven:
- Harrison, fifty millions;
- Woodland, forty millions!
- Jefferson, twenty five millions!
Dat duurt zo voort 'n uur, of anderhalf uur, een kort oponthoud bij Capitol en White
House inbegrepen. Dan word je naar de trein teruggebracht.
Je bent klaar. Je hebt de merkwaardigheden van Washington gezien.

26 juni
Nog steeds maar weer, helaas! om vertellinkjes te doen.
Nu zit ik in Italië met mijn herinneringen.
Ik houd over 't algemeen weinig van modern Italië en minder nog van de moderne
Italianen.
Het land is mij te vies, en het volk, - die operette-paljassen -, kunnen soms zeer
onhebbelijk zijn. Zie maar hoe wreed het mindere volk dikwijls met dieren omgaat;
en de wijze waarop ze b.v. Tripoli ‘geciviliseerd’ hebben, zal ook wel niet de
onvoorwaardelijke bewondering van de volkeren wegdragen. Wat mijn persoonlijke
ervaringen betreft, nooit heb ik in dat land gereisd, of in een minimum van tijd had
ik er ruzie, ongedierte en slecht geld.
Wat niet belet, dat ik er nu en dan terugkeer om zijn kunstschatten te bewonderen.
Ik was er dus weer, en zat in de trein, een ellendig-lange en vervelende reis van
Tirano over Milaan naar Genua.
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Niets te zien daarbuiten, behalve droeve, kale vlakten tussen droeve, kale bergen; en
de trein zelf het toppunt van viezigheid en ‘uncomfort’: overal stof en nergens water;
geen restauratiewagen en voortdurend oponthoud bij kleine plekjes; een exprestrein
trager dan een boemel, en zo een ganse dag lang, van tien uur 's ochtends tot laat in
de avond.
In mijn coupé zaten nog drie andere reizigers; vlak naast mij een zeer verliefd en
jeugdig paartje, dat heel veel pret had; en tegenover mij een dikke meneer met kleine
oogjes, die af en toe vriendelijk naar mij opkeek, alsof hij wel zin had om de lange,
saaie reis door een praatje op te fleuren. Ik hield hem eerst niet voor een Italiaan. Hij
had het type van een Duitser. Maar op een gegeven ogenblik vond hij aanleiding om
enkele woorden te wisselen met het verliefde paartje, en deed dat in zulk rad Italiaans,
dat ik geen ogenblik aan zijn nationaliteit meer twijfelde en tot de conclusie kwam,
dat er dus ook wel echte Italianen zijn, zo dik en log en oer-gemütlich, als de echtste
en gemütlichste onder de oer-Duitsers.
Nu en dan, aan de kleine, griezel-vuile stations, kwamen andere reizigers binnen,
meestal neutrale mensen, zoals men overal ziet, maar soms ook wel ‘typen’: donkere
kerels, met zwarte snor en zwarte ogen, en vooral keurige, jonge officiertjes, in de
meest flatteuze uniformen die men denken kan.
Ik twijfel er niet aan of haast elke jonge vrouw moet op zulk een uniform verliefd
worden. Wat zit dat mooi, als om het slanke lijf gegoten, zo echt bekoorlijk van snit
en van kleur! Het is zo mooi als in de opera en je zou elk ogenblik verwachten, dat
zij een grote ‘aria’ zullen gaan zingen. Ik kon er mijn ogen niet van afwenden, ik
genoot ervan als een kind van zijn speeldoos-soldaatjes, zó dat mijn overbuurman
eindelijk mijn bewondering merkte en met een goedig lachje, terwijl hij twee
kavaleristjes nakeek, die juist onze coupé verlieten, eensklaps familiair in heel goed
Frans mij toesprak:
- Il sont beaux, n'est-ce-pas?
- Superbes! antwoordde ik met overtuiging. En meteen begonnen wij het door
mijn buurman reeds lang gewenste praatje.
- U spreekt uitnemend goed Frans, complimenteerde ik.
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- Ik ben Duitser, antwoordde hij, vrolijk glimlachend.
- Zo! Ik dacht dat u Italiaan was.
- Ik reis veel in Italië, goedlachte hij weer.
- Houdt u van Italië?
- Zo, zo. En u
- Ik ook: zo, zo?
En wij begonnen stilletjes een beetje af te geven op Italië en de Italianen.
Wij hadden 't over 't Italiaanse leger.
‘Indisciplinée, frondeuse, révolutionnaire’, verzekerde mij de goedig-dikke Duitser.
En hij vertelde mij de volgende grappige anekdote, waarvan hij de absolute echtheid
garandeerde.
't Was in de buurt van Tripoli, tijdens de zware gevechten. Een troep Italiaanse
soldaten lag in de loopgraven, wachtend op het bevel van stormloop. Machinegeweren
en kanonnen donderden en knetterden aanhoudend, de vlakte en oase schoonvegend.
Toen dat een tijd geduurd had, deed de kolonel het geschut zwijgen en gaf het bevel
tot de aanval. De trommels roffelden, de klaroenen schetterden, de commando's
brulden, maar ... in de loopgraven bewoog geen enkel fuselier een lid.
Tweede commando! Geschreeuw, geroffel, geklaroen ... maar nog steeds bewoog
geen enkel fuselier in de loopgraven een lid.
Derde commando! en steeds hetzelfde, negatieve resultaat. Toen riep de kolonel,
wanhopig en verwoed, zijn officieren bij elkaar en gaf met hen 't heldhaftig voorbeeld:
zij liepen om de loopgraven heen en stormden met getrokken sabel op de vijand los.
- En de soldaten in hun loopgraven? vroeg ik, met verbaasde en gespannen
belangstelling.
- De soldaten in hun loopgraven? herhaalde glimlachend de goedmoedige, dikke
Duitser. - Wel, dat wou ik u juist vertellen: toen de soldaten in hun veilige loopgraven
hun officieren een gewisse dood zagen tegemoet rennen, barstten zij eensklaps los
in geestdriftig handgeklap en hoera-kreten, als om krachtdadig te betuigen, dat dát
nu eens de manier was waarop oorlog diende gevoerd te worden.
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- Nog zo kwaad niet, lachte de leuke dikkerd knipogend. En daar de trein juist het
station binnenreed waar hij moest afstappen, groette hij met een vriendelijk
handgebaar en opende 't portier.
Ik zag zijn zware rug met dikke schouders in het gewoel van de menigte
verdwijnen.

27 juni
Nog altijd 't zelfde weer: grijs, guur, regenachtig, of men in maart of november was.
Zal het nu nooit meer zomer worden? Het groen staat kleurloos te treuren, de vogels
zwijgen, en de bloemen en knoppen, pas ontloken, rotten op hun stengels.
Nog steeds staan de natte hooibergjes, als verlaten naturellen-hutjes,
droevig-eenzaam op de wei. Soms komen de mensen er naartoe, en willen er aan
werken in razende bedrijvigheid, alsof het daarmee beteren zou; maar nauwelijks
zijn ze begonnen of wind en regen jagen hen naar hun schuilplaatsen terug.
Wat is dat alles dof en triestig! Laat ik maar weer historietjes herdenken, om mij
zelf wat op te fleuren en te troosten.
Amerikaanse historietjes, nog eens.
Enkele jaren geleden, toen ik in New York woonde, kwam een Vlaamse vriend
mij daar opzoeken. Hij had weinig gereisd en vele dingen wekten zijn verbazing, die
op mij reeds geen indruk meer maakten.
Ik liet hem de stad zien.
Wij zaten in het oud gedeelte, in Bowling Green, op een bank, onder de bomen.
't Was heerlijk-fris en kalm daar, vlak voor de zonne-glinsterende baai, in 't zachte
gras, bebloeid met bloemen, en wij bekwamen er van de benauwende stads-zomerhitte
en drukte.
Eensklaps riep mijn vriend:
- Kijk eens daar, hoe is 't mogelijk: al die droge blaren reeds, onder de groene
bomen!
Ik glimlachte, raapte een keitje op, gooide 't in het gras.
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- Nee maar! riep mijn vriend.
Als een grauwe wolk waren plotseling al de blaren opgestoven en hadden ze zich
weer aan de bomen vastgezet.
't Waren de mussen, de bekende, de beroemde, beruchte en beroerde, de duizenden
en duizenden mussen van Bowling Green!
Eens, bijna een eeuw geleden, bracht een landverhuizer er enkele paren uit Europa
mee. Hij liet ze daar bij aankomst los en sinds die dag hebben zij zich over gans
Amerika vermenigvuldigd met een weelde, die aan het ongelofelijke grenst.
Ze zijn er haast zo talrijk als de dollars. Maar deze laatste liggen niet in 't gras van
Bowling Green voor 't rapen. Want Bowling Green, rijk, óverrijk aan mussen, is
zeker een van New Yorks minst gefortuneerde achterbuurten.
Dezelfde vriend ging met mid mee naar Pittsburgh.
Pittsburgh is een horribele, roetzwarte stad. Overal zwartrokende
fabrieksschoorstenen, zwarte huizen, zwarte trams en treinen. De zon heeft er het
aangezicht van een schoorsteenveger en de maan lijkt er een nietig glimwormpje,
verdrietig reizend onder gore rouwsluiers.
Je kunt er geen twee uur wandelen, zonder andere boord en manchetten aan te
moeten trekken.
Wij vluchtten uit die droeve stad en kwamen in het weinig minder droeve park.
- Hè! riep mijn vriend, - wat is dat eigenaardig: hier zijn 't duizenden en duizenden
meerlen in plaats van mussen!
- Zou je denken? Kijk eens goed, glimlachte ik.
Een van die zwarte vogels kwam vrijpostig vlak bij ons op de leuning van een
bank zitten en keek ons onbeschroomd, met zijn brutale ogen, aan.
- 't Zijn waarachtig ook mussen, maar hoe komen ze zo zwart en groot als meerlen!
riep mijn vriend vol verbazing uit.
- Zo zijn de Pittsburgh-mussen, beste vriend: dik en zwart van 't roet, als meerlen.
Zes uur. Eigenaardig: diezelfde vriend, waarvan ik zo vertel, en die hier nu ook in
mijn buurt woont, komt mij uit mijn

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 6

83
natte eenzaamheid weghalen om samen met hem naar een gala-voorstelling in de
stadsschouwburg te gaan.
Na enige tegenstribbeling laat ik mij overhalen.
Wel wel, wel wel!... Wel wel, wel wel! Ik was sinds lang niet meer naar 'n vertoning
geweest; ik had de ontwikkeling van het repertorium slechts van verre, van heel héél
verre gevolgd. Ik stond ineens vóór 't onbekende en 't nieuwe en gaf vooral mijn
ogen, o mijn ogen! gul en ruim de kost.
Wat mij 't meest trof, was een verbazende, een verbluffende, een bijna ongelofelijke
vereenvoudiging van 't vrouwelijk kostuum.
Wel wel! welwel! Wel, wel! wel, wel! Ze droegen bijna niets meer. Ze waren
bloot, waarachtig, ze liepen zogoed als naakt over de planken; en angstig keek ik om
mij heen, of de politie 't soms ging verbieden. Doch neen: 't leek alles heel gewoon
en heel natuurlijk; er was geen andere beweging in de zaal dan de gretige beweging
van de gerichte toneelkijkers-vertoning van naakt vlees; en het succes was groot,
groot, daverend groot en het geluk glom en straalde op de roodgeprikkelde gezichten.
En niet alleen 't toneel, maar ook de zaal zat vol halfnaakte vrouwen. Iedere loge
leek wel op een luxe-bad-kuip; en toen al die mooie dames dan na de vertoning
buitenkwamen en onder de plassende regen in hun auto's verdwenen, werd die
bad-impressie nog veel sterker; men zag de doorschijnend-vleeskleurig-gekouste
benen, de van glinstering als 't ware afdruipende japonnen, de naakte halzen en al 't
naakte dat daaronder was, en de rijke ‘sorties’ leken precies op badmantels in aller
ijl over die naaktheid en nattigheid heengegooid.
Het was werkelijk een heel, héél mooie kunstvertoning!
Twaalf uur. 'k Lig nog even in mijn eenzaam bed hardop te schoklachen om alles
wat ik daar gezien heb. Hoeveel van die naaktjaponnen kunnen er wel in een gewone
koffer? Honderd? Tweehonderd? Driehonderd? Een gewone portemonnaie lijkt mij
in elk geval voldoende om er althans één op te bergen... voornamelijk als de papiertjes
er zijn uitgehaald, waarmee men zulk een ding betaalt.
Ach, ach! Als het nu maar kon ophouden met regenen!
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28 juni
Aangezien het toch zo dof en guur en triestig blijft en de dagen zó eindeloos en zó
ellendig zijn, dat men wensen zou naar vroege winteravonden om maar te werken
of te lezen bij het lamplicht; aangezien alles hopeloos en onveranderd blijft en de
natuur nu maar in stille, doffe treurigheid schijnt dood te willen gaan, ben ik nog
eens geweest naar de drukke industriestad, waar de mensen, niet zo heel verre van
mijn vroeger schone en nu wel droeve en saaie eenzaamheid, de grote
wereldtentoonstelling hebben opgericht.
En, naast zoveel lelijks en onzinnigs, naast al het cocotterigwufte, en nutteloze,
en wansmakelijke en futiele, heb ik in stilte een wonder aanschouwd, dat mij
eindeloos-lang geboeid heeft gehouden.
Dat was een mechanisch werktuig om het vlas schoon te maken.
Wie heeft bij ons niet eens 'n arme zwingelaar gezien, wippend op de treeplank
van zijn snorrende zwingelmolen, van de vroege ochtend tot de donkere avond, in
grijze, ongezonde stof en triestigheid, om na een ganse, lange arbeidsdag, als vrucht
van al zijn onverpoosde zwoegen, een zo schraal hoopje schoongemaakt vlas naast
zich te zien liggen?
De mekaniek, die ik, als in hypnotisch geboeid zijn, bewonderde, ging daar anders
mee overweg. Geen drukte, geen lawaai, geen gesnor en geen stof: alles werkte rustig,
en heel langzaam als 't ware, maar deed in werkelijkheid een reuzenarbeid.
Die mekaniek was als een groot en machtig en tevens uiterstfijngevoelig, bijna
denkend wezen. Het vlas kwam er naar toe in blonde, platte pruiken en elke pruik
hing daar een ogenblikje onbeweeglijk, als 't ware om zich te monsteren. Dan streek
een vlakke, mechanische hand er even, als met een aaiend gebaar overheen. 't Was
net de strelende beweging van een hand over een blond hoofdje, met de zacht-duwende
golving van de haren in de nek. Toen rees een lange, stalen vinger op. Die vinger
stond even lang strak-uit en roerloos, als om te vermanen, en 't ogenblik daarna streek
hij het blonde hoofdje zachtkens langs een roede weg.
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Op die roede werd het hoofdje zorgvuldig gekamd. Het werd gekamd door ronde,
glinsterende kammen, die er al de losse, wanordelijke of overtollige haartjes uit
weghaalden en even verder, aan het ander eind van de mekaniek, het hoofdje met
een zacht-biedende beweging afleverden, zó keurig, zó netjes, zó glanzend en egaal
gestreken, dat een tweede mechanische hand het als 't ware dankend aannam en met
tere zorgen neerlei in een kist die wel van zijde scheen en waar het dadelijk onder
een volgend, netgekamd en gestreken, blond hoofdje, verdween.
't Was iets betoverends. Je kon je ogen van al die keuriggekamde, blonde hoofdjes
niet afwenden. Er waren er ontelbaar!... Zij slierden in risten van twintigtallen tegelijk
langs de glanzende roede, het was of al de blonde kinderen van 't ganse
Vlaanderenland daarheen waren gestroomd om zich te laten kammen.
Soms haperde er iets. Soms raakte een van de blonde hoofdjes lichtelijk verward
in 't mekaniek. Ogenblikkelijk hield alles op. De lange, stalen wijsvinger bleef
onbeweeglijk vermanend staan, de zachte, stalen hand gleed niet meer aaiend in de
nekjes, de schitterende, ronde kammen staakten,... en eerst nadat 't weerspannig
hoofdje zich ontward had, kwam alles uit zichzelf weer in beweging en werden
drommen zoetblonde hoofdjes weer glanzend gekamd.
Het was verrukkend en het was ontroerend. 't Was niet alleen het genie: het was
de poëzie van de mekaniek!

29 juni
Het weer blijft wintergrijs en guur, zonder een enkel zonnestraaltje en droevig vliegen
de zwaluwtjes rakelings langs de grond, jagend op een voedsel dat niet meer te vinden
is.
In volle vaart, angstig-gejaagd zigzaggend, vliegen zij heen en weer, tot zij eindelijk
uitgeput gaan zitten en als in rouw hun lange, fijne, zwarte vleugeltjes over hun witte
borstjes sluiten. Soms fladderen zij nog even op wanneer je nadert, maar
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dadelijk zitten ze weer en met de hand kan je ze pakken.
Je neemt ze op en koestert en verzorgt ze; je houdt ze warm bij 't vuur en geeft ze
fijngehakt eigeel en vlees te eten; maar ze kijken je even aan met hun gitzwarte,
ronde oogjes en sluiten die weldra onder het fijn, leikleurig floers van hun oogleden.
Neen, dát wat de zwaluwtjes nodig hebben om te leven is door geen mensenhand
te bezorgen. Zij kwamen dagen verre uit het land van de zon (waarom dit ooit te
verlaten!) en sterven hier van kou en armoede, omdat wat zij ginder lieten bij ons
niet meer te vinden is.
Wij kennen de zon niet meer en bezitten niets meer van alles wat de zon vroeger
bij ons in 't leven riep.
Maar waarom willen dan de zwaluwtjes in 't gure noorderland nog komen? Of
waarom vliegen ze niet op hun pijlsnelle vleugelen terug naat 't milde zuiderland,
waar overvloed van alles is?
Ik weet het niet, en de zwaluwtjes, helaas! schijnen het ook niet te weten.
Ze sluiten rouwend hun lange, fijne vlerkjes over hun witte borstjes en laten zich
gedwee van kou en honger doodgaan.

30 juni
Ik doe gelijk de zwaluwtjes: ik sluit mijn ogen en strijk mijn vleugels neer en wacht
verder maar droevig-berustend af.
Er is niets meer te zien, niets meer te doen, niets meer te zeggen.
‘C'est la terre qui meurt’.

1 juli
Alles blijft stil en grijs dood...
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2 juli
De wanhoop breidt zich uit. Het onkruid schiet wild uit de neergeslagen oogsten op
en men ziet geen mens meer op het land. Zelfs de schilder, die daar in de buurt met
taaie wilskracht de vrolijke bedrijvigheid van de mensen om de hooibergjes had
willen schilderen, legt er eindelijk 't penseel bij neer en gaat huiverend heen, met
hoge schouders in zijn winterkraag geduffeld. Hij heeft zijn pijp aangestoken en de
witte rookwolken die hij vóór zich wegblaast, zijn als de ziedende uitlating van zijn
overweldigende verontwaardiging en woede.
De zwaluwtjes die nog niet dood zijn vergaderen in triestigstille rijtjes op de
telegraafdraden, als voor het najaars-afscheid.
Binnenshuis laait knetterend het open haardvuur en tegen de grijze ramen slaat de
regen aan, vloeiend in dikke, lange tranen, alsof het ganse heelal onbedaarlijk zijn
weergaloze ellende uitschreide.

3 juli
't Is jammer dat de schilder gisterenavond zo verbolgen is vertrokken. Hij had, ondanks
't ellendig weer, een aardig tafereeltje kunnen maken.
Midden op de weg, blootshoofds en met zijn blote, vuile voetjes in de modder,
stond een kleine kerel van niet meer dan drie of vier jaar oud. Hij droeg een
rood-en-zwart-geruit, bezoedeld jurkje en zijn oogjes waren zo helderblauw als twee
stralende vlasbloempjes en zijn wijd uitstaande krulhaar was zo blond, zo wit-blond
als 't verwarde spinrokken, dat de oude grootmoedertjes destijds, om 't hoekje van
de haard, tot fijne draadjes zaten uit te spinnen.
Hij stond daar, vuil en roerloos, en zijn blauwe-sterre-oogjes weken niet van een
met vruchten beladen kerseboom, die boven hem, achter een heg, zijn zware, rode
kruin opwolkte.
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Hij was veel te klein om een van de malse vruchten aan te kunnen raken, hij stond
er zomaar naar op te kijken, vol zwijgend verlangen, alsof hij verwachtte dat ze
vanzelf in zijn mond zouden vallen.
Dat was er nu eens een wie 't gure weer niets schelen kon! Ondanks alles waren
de kersen toch maar gerijpt en hij wachtte geduldig het logisch gevolg van wat er
met rijpe kersen moet gebeuren.
Als wij, grote mensen, nu ook maar die berustende filosofie konden hebben!

4 juli
Er zijn slechts twee kleuren meer op de wereld: dofgrijs en dofgroen.
Beneden is alles dofgroen. Boven is alles dofgrijs. Zo is nu de aarde en zo is de
hemel: de absolute eentonigheid!

5 juli
Midden in al die doodsheid ben ik een onbekend jong kunstenaar gaan opzoeken.
Hij woont daar ergens, in een dorp, op een zolderkamertje onder de dakpannen.
Zijn ouders, zijn broers, zijn zusters, zijn gewone werkmensen. Hij zelf was, als klein
jongetje, koewachter. En dat koewachter-zijn is wat in hem het kunstgevoel wakker
geroepen en ontwikkeld heeft.
In zijn lange, vrije uren, alleen met zijn vreedzaam-grazende beesten in de
eenzaamheid van de wei onder de grote hemel, sneed en beitelde hij met zijn
koewachters-mes dieren en figuren uit hout en hoorn. Zij waren met zorg en met
liefde gewrocht en ‘l'âme des choses’ sprak eruit, in ontroerende naïefheid. Hij kon
er enkele van verkopen, andere werden
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hem besteld, en dat is nu zijn dagelijks werk en zijn leven: hij snijdt, met innig,
onaangeleerd artistiek gevoel, kikkertjes, visjes, kevertjes uit hout en uit hoorn.
Hid is arm en van nature fijn-beschaafd. Hij staat daar, heel alleen, in een omgeving,
die niets van zijn ziel en zijn streven begrijpt. Hij heeft een mooie, zachte Christuskop
met zwarte baard en donkere ogen, waarin goedheid en nobele hartstocht tintelen.
Hij kent niemand, heeft geen enkele aanraking met andere kunstenaars: hij leeft en
is gelukkig in en met zijn eigen werk.
Wat zal er van hem worden! Zal het zich tot iets heel groots in hem ontwikkelen;
of zal hij 't nooit verder brengen dan tot waar hij nu is? Hij lijkt me een van die
zeldzaam-uitverkorenen en wel dikwijls tragisch-droeve wezens die, ofwel de hoogste
kimmen van 't genie bereiken, ofwel sterven onder de smart van al het grootse dat
in hen woelt zonder dat ze 't kunnen uitdrukken.

6 juli
Alles blijft grauw en dood; en de mensen lopen als levende lijken over een wereld
die één groot kerkhof is geworden.

7 juli
De zon!...
Toen alles dood was en alle hoop voorgoed vergaan, toen verscheen plotseling
weer, in al haar glorie, de goede, warme, glinsterende zon en alles begon als bij
toverslag te herleven! De zon! De zon! De zon! Men juicht het uit, men jubelt het
uit, men gilt en schreeuwt het uit! Dat éne woord zegt alles; men herhaalt het
onbedaarlijk; men wil en moet nog steeds en nogmaals de klank van 't wonder horen:
de zon! de zon! de
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zon! de zon! 't Is of men met dat woord voortdurend te herhalen, de zo vurig verlangde
en voor altijd verloren gewaande schat steeds langer en steeds veiliger in zijn bezit
zal houden.
Ik zit op de hoge Molenheuvel en de lieve, warme, schitterende zon brandt op
mijn wangen. O, hoe begrijp ik dat de mensen, die wij heidenen noemen, de zon
aanbidden! De zon die licht en leven geeft, de zon die alles uit de doodsslaap wekt;
de zon die de vruchten der aarde doet rijpen en de mensen kleedt en voedt; de zon
die kleur en schoonheid geeft aan de natuur; de zon die zingt en schildert; de zon die
dichteres is! Mijn warm-heidense ziel trilt en jubelt; ik kniel voor de zon, ik aanbid
de zon!

8 juli
Nu zijn de mensen weer als 't ware in zwermen naar de wei gekomen. 't Krioelt van
mensen in de wei, alom rondom de hooibergjes, die zolang als verlaten
naturellen-hutjes onder de grijze regen stonden en nu met koortsachtige haast nog
eens worden opengegooid, en omgekeerd, en in de lieve, warme zon gedroogd en
eindelijk in huizenhoge vrachten op de grote wagens worden geladen. De paarden,
die er voorgespannen zijn, lijken zo klein als honden naast die reuzenstapels en de
mensen die er zich omheen bewegen schijnen wel mierenzwermen.
Zo is de ganse uitgestrekte wei vol veldwagens en hooistapels en mensen. En in
de hoge zonnehemel, waarvan het diepe blauw vol snel-drijvende, glinsterwitte of
grijze wolkjes hangt, is 't net of er ook volle drukte was van hooitijd: al die wolkjes
lijken nu wel hemelse hooibergjes, die door onzichtbare handen worden uitgegooid,
opengedreven, omgekeerd, even gekoesterd in de zon, en dan weer op elkaar gestapeld
om eindelijk tot bergen saam te pakken bij de westerkim, waar de rood-dalende zon
een geweldig-machtig wiel van vuur schijnt, dat al die hemelweelde naar verre,
onbekende paradijzen zal vervoeren.
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9 juli
Gegroet nog eens, en dankbaar aangebeden, gij zoete, warme zon!
Het weer is nog niet vast (en wanneer is het dat ook wel in ons wispelturig klimaat?)
doch er is hoop en vrede in de stille atmosfeer, en over de verten hangt iets
zachtblauw-wazigs vol tedere stemming en belofte.
Men voelt dat het rijke en het rijpe van de voldragen zomer nu wel zou kunnen
komen. Men heeft het weldadig gevoel van iets dat eindelijk is uitgestreden en van
lange, kalme dagen, die in aantocht zijn.
Op de Molenheuvel, waar de oude, grijze molen dromerig staat te mijmeren, gloeit
rood alom, tussen het groen van de heesters, de rijpe lijsterbes. Al die ontelbare
vuurrode trosjes als zoveel aangestoken rode lichtjes, die daar rustig staan te branden
voor een heerlijk zomerfeest. Ook de vogels zijn tot rust gekomen. Nu schalt het
ganse woud niet meer van hun jubelend gezang, alsof zij alle onderling wedijveren
om voor 't langst en om 't hardst te zingen: de meeste zwijgen en die, welke men nog
hoort, kwelen dromerig in ondertoon, als zacht-bespiegelende poëten die zich in
arcadische eenzaamheid hebben afgezonderd, om al het schone wat zij hebben
meegeleefd in innige zielsharmonie voor zichzelf te uiten. In de verten, in de verre
verten, tussen het donker groen van de hoge bomen en de andere gewassen, krijgt
het golvend koren reeds zijn warme, gouden tinten van voldragen rijpheid.

10 juli
Ik zie zo graag de koeien 's avonds huiswaarts keren, log van melk, met lome schreden
en zwaar loeiend als van toorn of ongeduld.
Ik zie ze graag komen, wit en zwart, of wit en bruin gevlekt, in bonte groep onder
de hoge bomen, door welks wemelend
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lover 't rijke goud der ondergaande zon over hun deinende en golvende ruggen en
schoften neerspettert.
Zij ruiken naar room en naar muskus en melk en hun grote ogen staan bol en
verzadigd.

11 juli
Ik zie ook zo graag de hier en daar verspreide, eenzaamkleine, arme huisjes als
verloren in de oneindigheid der velden staan.
Ze zijn wit of roze met blinkend-rood pannendak en groene luikjes; en vóór het
lage geveltje langs beide kanten van 't boogvormig deurtje, groeien mooie ouderwetse
bloemen, sneeuwwitte lelies, oranje amaryllis, grote zonnebloemen en verrukkelijke
mosrozen, die je heerlijk tegengeuren als je in de weg voorbijwandelt.
Kalm geluk en vrede schijnen daar de heersen. Men voelt een leven van luttel
verlangens en gemakkelijk te bevredigen eisen.
Als je daar tegen 't middaguur voorbijloopt komt een reuk van gebakken uien en
kaantjes je tegemoet gewaaid en je hebt zin om er binnen te gaan en eenvoudig mee
bij het rustiek smakelijk noenmaal aan te zitten.

12 juli
En wat ik ook zo innig-gaarne zie, dat is de volle, vólle eenzaamheid van 't land,
zonder huizen noch mensen.
't Zijn zandig-blonde kronkelwegen met wagensporen, door het alom-golvend
blonde koren; 't is de mateloze vlakte, de rijke en rijpe zee van 't blonde koren onder
azuur-blauwe hemel, met slechts één enkele boom op een bermpje bij een viersprong,
een eeuwenoude, nog frisgroene breed-getakte linde, aan welker knoestig-ruige stam
een klein glazen kapelletje met een madonnabeeldje hangt.
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Zalig is de rust en stilte alom. Men hoort slechts het verwijderd, dromerig gekweel
van vogeltjes die men niet ziet en 't enig leven is de trilling van de lucht over de
eindeloze golving van de blonde oogstenweelde.

13 juli
De aardappels staan in bloei... dat is de gebeurtenis van de dag.
Zij bloeien wit of vieux-rose en hun talloze bloeiende trosjes staan als zoveel
wit-en-roze brandende kaarsjes met oranjegele hartjes op de fel-groene akkers tussen
het goud van de rijpende korenvelden.
Het zijn maar zeer gewone en triviale bloemen en geen mens zal ze voor sieraad
tot tuilen plukken. Alleen de boer kijkt er met welbehagen naar, terwijl hij aan de
knollen denkt, die onder de bloemenvlakte in de grond gedijen.
Doch mij zijn de aardappelbloemen lief en schoon voor zichzelf; en ik ruik graag
hun ietwat wrange geur, die als 't ware de geur van de vruchtbare aarde is.

14 juli
Wat gaat het alles gauw! Het vlas, dat nog zo kort geleden als één blauwe
bloempjesvlakte onder blauwe zonnehemel bloeide, wordt nu reeds uitgetrokken!
De blauwe bloempjes zijn in groene zaadbolletjes veranderd, de lange, slanke stengels
hangen geleund naar de grond en talrijke mannen en vrouwen binden die tot bundels
en gooien ze op grote wagens, in traditionele opgewonden joel en pret.
Straks is de mooie weelderige vlasaard mets meer dan een dorre akker, waarop
hier en daar nog een vergeten stengeltje of bloempje in zijn eenzaamheid blijft staan.
Er hangt, ondanks de opgewonden joelpret, iets weemoedigs,
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als van té vroeg verdwijnen, over de barre naaktheid van een kaalgeoogste vlasaard.

15 juli
Er is hier een klein stadje in de buurt, waar 't leven van de mensen als in kloosterstilte
opgesloten ligt. Er zijn slechts enkele, verlaten straten met meestal dichte, stille
huizen; er is een oud en sierlijk halletorentje, dat om 't half uur zijn deuntje speelt,
en er is ook een heel klein tramlijntje, met één enkel tramwagentje, getrokken door
één enkel paard, dat om de zoveel kwartieren de mensen aan en van het
spoorwegstationnetje brengt.
Welke mensen? Ik heb er nog geen reiziger in gezien. Ik heb nog niets gezien dat
't lege wagentje, getrokken door het hobbelend paardje, met de leidsman voorop en
de collecteur met zijn lederen tasje en zijn boekje achterop; en tussen die twee niets
dan de lege ruimte van het glas-rinkelend kastje, waar de reizigers zouden moeten
zitten.
Dat wonder-ingesloten leven van het kleine stadje! Het ligt daar in de zon als 't
ware weg te soezen en te suffen, met om zich heen de breed-golvende, zacht
op-en-neer deinende heuvels, waarop de rijke oogsten van de schone zomer liggen
te rijpen.
O, dat wonder-saaie leven van het doodse, kleine stadje!

16 juli
Stadsleven. Nog eens een dag gedwongen stadsleven in de echte, grote stad.
Gegruwd...

17 juli
Het rijpe koren ligt alom goudbruin als de gestolde golven van een brandende zee.
Alles wat storm en ontij er kwaad aan
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hebben gedaan is bewaard gebleven in de gefolterd-verwrongen verwarring van de
halmen en aren, die schots en scheef door elkaar geslingerd zijn, of in brede plekken
plat ten gronde liggen, als waren er horden van vernieling overheen gestormd.
Het is een tafereel van droeve pracht. Waarom is de natuur zo overdadig mild en
meteen zo meedogenloos wreed? 't Is alsof zij zo overdadig veel had geschapen om
des te meer te kunnen vernielen.
Zo ligt het rijpe koren neergeslagen nu te wachten... te wachten op de komst van
de pikkers, die het met hun scherpe sikkels zullen afmaaien. Het heeft geleefd,
gebloeid, getierd in eigen trots en glorie; het heeft rechtop gestaan in schitterende
zon gelijk een woud van onverwoestbare weelde; maar al die praal is reeds dood en
vergeten: het rijpe koren ligt daar nu over het ganse land als een kerkhof van
oneindigheid; en de laatste fleur die het nog heeft is die van 't onkruid, dat er in
bossen en tuilen van allerhande wilde ranken en bloemen zegevierend uit opwoekert.
Onkruid vergaat niet! Onkruid groeit en bloeit het liefst op kerkhoven van
vruchtbaarheid en weelde!

18 juli
Regen, regen, regen, alweer eindeloze grijze regen! De aarde drinkt, de bomen
drinken, de sloten en rivieren drinken; alles is gedrenkt van drinken: de ganse wereld
is óverdronken, vérdronken.

19 juli
En nóg meer regen, regen, RÉÉÉÉÉÉÉÉGEN, de godganse dag aanhoudende
REÉÉÉÉÉEEEÉEEEÉGEN, alsof het nooit meer anders worden zou.
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20 juli
Zon!... Eensklaps weer zon, toen alles hopeloos verloren scheen! Van zon en blijheid
vol de blauwe lucht. 't Waait fris en door het glinsterend azuur drijven vlug spelende,
stoeiende wolkjes. Zij lachen en stoeien en spelen met het hemelsblauw en met de
zon en schijnen van zo helderhoog de blijde, groen-en-gouden wereld toe te juichen:
‘heb nu maar moed en wees verheugd, al 't lelijke en kwade is nu voorgoed voorbij’:
‘le beau va commencer!’

21 juli
Valsheid, leugen, schijnheiligheid en bedrog! Alweer is de ganse lucht leigrijs; en
weldra begint het weer te regenen, eentonig, aanhoudend, of het nooit meer zou
eindigen. Gaat ons land wellicht terug naar zijn oorsprong; naar het menapisch
mist-en-slijkmoeras der primitieve eeuwen?

22 juli
Neen; er is nog zon en blauwe hemel! Weer straalt en glanst het hoopvol overal,
alsof 't eerst nu voorgoed vast en bestendig is. En het verlangen van de mensen is zó
groot, dat ze zich ook weer - voor hoelang? - door de bedrieglijke illusie laten vangen.
Alles loopt en jubelt weer de velden in, de vogels zingen, de bloemen fonkelen en
de nog natte, groene heestertjes staan gans met parelen bedekt te zonneglinsteren,
als getrooste, kleine kinderen, die door hun biggelende traantjes heen weer glimlachen.

23 juli
Toch nog eens weer een mooie dag! In de blonde wegen, tussen de rijpe korenvelden,
lopen kleine kinderen met kran-
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sen van rode, blauwe en witte veldbloemen saamgevlochten door hun warrelige
haren. 't Is als de blijde warmte van de zon, die straalt uit hun heldere ogen. Hun
kopjes schijnen gans te glunderen en als 't ware te bloeien van vreugd en zij letten
niet op hun vuile, blote voetjes, die nog hier en daar door 't vieze slijk van de
modderplassen baggeren.
't Is eensklaps weer zomer, volop zomer! Die kleine kinderen voelen de zomer,
zoals de natuurbeestjes het voelen. Wanneer zij hun blonde hoofdjes met kransen
van veldbloemen en korenaren tooien, dan is het alsof een zeker instinkt hen daartoe
aandrijft. Het is een natuurpoëzie, die als vanzelf uit hen opbloeit.

24 juli
In de buurt van het bekoorlijk oord van mijn schone eenzaamheid ligt een klein en
onbeduidend dorpje, waar het leven kalm zijn gang gaat, zonder gewichtige
gebeurtenissen. De mensen leven er hun stil-bekrompen leventje van materieel
gezwoeg om aan de dagelijkse kost te komen en na hun zwoegen gaan ze rusten om
de volgende dag weer 't zelfde leven te beginnen.
Van kunst hebben de mensen er nooit horen spreken, noch weten zij wat het
eigenlijk is. En toch heeft er, eeuwen geleden, een groot kunstenaar in hun nederig
dorpje geleefd. Dat is nu pas ontdekt geworden. Enige jonge kunstenaars uit de stad
hebben ontdekt dat aldaar, honderden jaren geleden, een beroemd geworden schilder
werd geboren en zij hebben die roemrijke gebeurtenis in het geheugen van de mensen
willen heropwekken, door een gedenksteen te plaatsen in de gevel van het huis waar
de grote kunstenaar het eerste daglicht zag.
Het is een eigenaardig en wel vrolijk feest geweest. Van uren ver in het ronde zijn
de boeren er, als naar een kermis, heengestroomd. Wie gehuldigd werd wisten zij
niet; wat hij op kunstgebied gepresteerd had nog minder: zij kwamen maar omdat
er feest zou zijn in 't dorp; zij kwamen met hun
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liefjes, hand in hand, in blijde stemming langs de blonde, rijke korenvelden; zij
vulden herbergen en danstenten; zij keken even met verstrooide blikken naar de
gedenksteen in de gevel van het huis en luisterden een ogenblik met gapende monden
naar de redevoeringen van de heren die voor de plechtigheid uit de stad overgekomen
waren; en toen zij genoeg geluisterd en gekeken en gegeten en gedronken en gefuifd
hadden, trokken zij arm in arm terug langs de weelderige velden in 't goud van de
avond; en waar zij onderweg nog even pleisterden vertelden zij plezierig van de
drukke menigte die daar was, en van de erepoort en vlaggende huizen, van de muziek
en het dansen, en van de ontelbare dames en heren, die per luxerijtuig en automobiel
uit de stad aangekomen waren. Waarom ook niet? Zij kwamen naar een huldiging
die een feest zou zijn en niet om te huldigen. En zoals zij daar kwamen en waren
vormden zij kleurig-bonte en pittoreske groepen, die op zichzelf een genot en een
hulde zouden geweest zijn voor de schilder, had hij het kunnen zien: een hulde,
vrolijker, verrassender, bekoorlijker en levendiger, dan de dode steen die nu onder
conventionele discoursen in het gevelhuis vastgelegd werd.
Een gedenksteen!... Ik denk aan een gedenksteen!... Misschien wordt later ook
voor mij een gedenksteen bevestigd in het huis waar ik geboren ben. Ik denk er aan
met stille glimlach, en, als dat ooit gebeurt, dan hoop ik dat het plaats zal hebben op
een mooie zomerdag en dat de liefjes hand in hand langs gouden korenvelden naar
mijn dorpje zullen komen, dat zij vrolijk zullen feesten en dansen en elkaar omhelzen
in de zoete stilte van de schone, zachte zomeravond, en dat ze zich helemaal niet
zullen bekommeren om wie ik geweest ben of wat ik gedaan heb.

25 juli
Heden is de graanoogst begonnen. Dat is een dag waarnaar de boeren hunkerend
verlangen, maar die mij met stille weemoed vervult. Ik denk aan de droevige spreuk:
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Als de oogst is geschoren
Is de winter geboren.

Al van in de heel-vroege morgen zijn ze overal bezig, hoort men t' allen kante het
scherp-sissend snijden en bijten van de sikkels. Wat is het geluid van een sikkel gans
anders dan dat van een zeis! Een zeis zingt. Het heeft wel iets klagends, iets triestigs,
maar toch meteen in zijn langzaam zacht schuiven iets van dromerige poëzie. ‘Men
hoort het vreedzaam slijpen van een zeis’... De sikkel, daarentegen, is hard, kort,
droog, snirsend en vretend; en het scherpen van een sikkel maakt een nijdig
klopgeluid. Men kan niet dromerig zitten luisteren en mijmeren bij het snerpend
gesis van een vretende sikkel. Zo zijn ze de ganse dag bezig geweest, mannen en
vrouwen, halfnaakt, in de blakende zon. De mannen droegen niets dan een linnen
broek en een gekleurd katoenen hemd, dat wijd open stond op hun behaarde borst
en de vrouwen hadden breedgerande zonhoeden op om hun gezicht tegen de zengende
stralen te beschermen. Doch er was niet, als tijdens de vlasoogst, zingende vrolijkheid
bij hun werk. Zij sjouwden gehaast en zwijgend, als voelden zij onbewust iets van
de droefheid van de voorbijgegane zomerweelde en schoonheid. De mooie,
zonneblonde akkers smolten als 't ware weg onder hun schreden en met de gouden
avond stonden alom de saamgegaarde schoven als stil-omstrengelde gestalten vol
onuitgesproken weemoed. In de schemering, over de naakte stoppelvelden, namen
zij soms vreemd-ontroerende vormen en gedaanten aan. Het waren vaak als
grauwgrijze, biddende nonnen, met religieus over de borst gevouwen handen, of 't
was een krijger hier en daar, trots overeind met achteruitwuivende vederbos van
korenaren, die in onverbiddelijk gebaar een neergevallen vijand scheen ten dode te
doemen. Of 't waren spookverschijningen, gefolterd-verwrongen wezens, nimfen en
kabouters, angstwekkende openbaringen uit onbekende werelden.
Zoet daalde de stille, warme nacht daarover heen. Een bleke nevel kroop laag
tussen de schoven op en de donkerblauwe hemelkoepel bloeide van flonkerende
sterren.
En toen was het, of de naakte, bleke stoppelvelden, zwart
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omlijst alom door 't sombere van de bossen, één groot, stil meer geworden waren,
waarin de wondere gestalten in wanhopige verlatenheid en met gestolde gebaren van
machteloze smeking, stonden te wachten op een redding, die wel nooit meer komen
zou.

26 juli
In de grote industriestad, waar de mensen met veel drukte die aanzienlijke
wereldtentoonstelling hebben opgericht, is er een afdeling van een vreemd land,
waarin voornamelijk en haast uitsluitend, beeldhouwwerken zijn uitgestald.
Beeldhouwwerken!... 't Zijn konterfeitsels in marmer, meestal van mooi materiaal.
Zij stellen doorgaans vrouwenfiguren voor en dragen een opschrift of titel, zodat
duidelijkheid van bedoeling niets te wensen overlaat.
Drie zijn er, die mij buitengewoon treffen en ook veel andere toeschouwers boeien,
want er is groot gedrang omheen ende ontelbare bestellingskaartjes, die onderaan
het voetstuk tot op de grond hangen, bewijzen overvloedig hoeveel bewonderaars er
heel wat geld voor over hebben om zulke meesterstukken in hun salons te bezitten.
't Is wel interessant om de namen en adressen van die kaartjes eventjes te lezen. Er
zijn er van alle steden en landen: uit Londen, Parijs, Berlijn, Wenen; uit Rusland, uit
Polen, uit Argentinië, uit Australië, uit de gehele wereld. Ik las een naam uit China,
een Li Chao Pee of iets dergelijks, die ook al een wonder wou bezitten.
Het waren dus drie vrouwenfiguren en de eerste stelde voor een
ondeugend-glimlachende jongedame, onder hoed en voilet. Daarom heette 't beeldje
dan ook ‘La Voilée’. Je moest het maar niet van te dichtbij bekijken. Van heel dichtbij
voldeed het niet en zo had de grote kunstenaar, die het boetseerde, voorzeker ook
zijn meesterstuk niet ter aanschouwing bedoeld. Je moest op een viertal passen afstand
gaan staan en vandaar uit kon je met de gapende, verrukte menigte mee bewonderen
hoe verbazend handig toch zulk
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een geniale beeldhouwer uit dat harde marmer de indruk van een ragfijn sluierweefsel,
waarachter 't fijn gezicht glimlachte, had weten weer te geven.
Vóór het tweede figuur moest je eigenlijk zelf heel ondeugend glimlachen. Dat
heette ‘La Peureuse’. Het stelde een knap jong vrouwtje voor, zo in haar nachthemd
uit haar bed gestapt en angstig op een stoel gesprongen, omdat juist onder die stoel
een muis (je had gezworen dat 't een echte muis was) zat verscholen. Het aardig
vrouwtje hield haar naakte beentjes dicht tegen elkaar gesloten en draaide daarbij
nog met de grootste zorg de plooien van het nachthemd er omheen. En je voelde
duidelijk genoeg de heel ondeugende bedoeling van de knappe kunstenaar, en je
grinnikte en lachte met de menigte mee over zulk een leuke aardigheid; en je zag al
in verbeelding de onbedaarlijke, olijk-ondeugende schalksheid en pret van zoveel
opgewekte en geprikkelde gasten, die dat in de talrijke salons waar het geplaatst zou
worden, te aanschouwen en te bewonderen zouden krijgen. En vóór het derde beeldje
kreeg je eigenlijk een tere, zoetmeewarige emotie. Daar stonden de moeders, met
tranen in de ogen, bij te watertanden. Het was een heel klein kindje, slapend in zijn
wiegje, met een vlieg op zijn gesloten linkeroogje. Het heette dan ook ‘La Mouche’.
De indruk was betoverend en 't gebaar dat je maakte onweerstaanbaar. Je mond
vertrok in zoete glimlach van ontroerde bewondering en je sloeg met de hand om
die akelige vlieg weg te jagen. Dan lachte de verkoper, die naast 't beeldje stond, je
spottend aan en je begreep dat het geen echte, maar een nagemaakte vlieg was.
Dat groepje had het meeste succes. 't Was lastig om er bij te komen, en de
bestellingskaartjes sleepten tot op de grond. Ik las er die kwamen uit Samoa, uit
Tasmanië en uit Paraguay. Hulde! hulde! driemaal hulde aan het land dat zulke
kunstenaars bezit: een beeldhouwkunst zo wondergoed aangepast aan de esthetische
gevoelens en eisen van de menigte; een kunst die waarlijk niet behoeft onder te doen
voor de detectief-romans, voor de operette-muziek en de cinematograafprestaties
van onze zo heerlijk-artistiek-rijke, tegenwoordige tijd!
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27 juli
Het ouderwets, armoedig huisje, dat daar gans eenzaam midden op de brede
veldenvlakte staat, heeft overdag weinig betekenis. Het is een zeer gewoon en
onbeduidend-armoedig huisje. Het staat daar nietig en kleurloos, en dood als 't ware.
Maar 's avonds in de duisternis, krijgt het een vreemd-aangrijpend leven. Eén enkel
lichtje brandt er als een zieltje in zijn binnenste, en dat éne, gele lichtje regeert dan
als 't ware over de gehele, immense, donkere vlakte. Het staat en heerst daar in zijn
eenzaamheid, onaantastbaar als een symbool. Het loert, het waakt, het dreigt, het
smeekt of bidt, al naar gelang van uur en stemming; maar nooit schijnt het te lachen,
altijd heeft het iets gedrukts, weemoedigs, triestigs. Vooral vanavond. Vanavond,
eenzaam blikkerend over de kaalgeschoren vlakte, waar duizenden en duizenden
gemaaide korenschoven staan, is het als een lijkkaars op een eindeloos-uitgestrekte
dodenakker.

28 juli
En steeds meer smelten weg de schone gouden velden en steeds talrijker staan 's
avonds de saamgebonden schoofjes in elkaar gestrengeld op het dorre land. Eerst 's
avonds als de vermoeide maaiers met hun pikken op de schouders in de heldere glorie
van het westergloeien huiswaarts keren, merkt men welk een reuzentaak zij overdag
hebben volbracht. En vanavond schijnt 't armoedig, eenzaam lichtje in 't armoedig,
eenzaam huisje niet een dodenakker, maar een paradijs vol schatten te bewaken.

29 juli
Het wordt iets groots, iets overweldigends, die oogstarbeid zoals men nu te allen
kante hoort en ziet. Het windt mij op,
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het zweept mij op, ik haal de auto uit en toer Vlaanderen rond.
Het ganse land trilt als 't ware en wemelt van bedrijvigheid. O, wat een afwisseling
van leven, van vormen en kleuren! En wat een schoonheid: de schoonheid van de
gezonde, noeste, landelijke arbeid! Hier is men nog bezig aan de vrolijke vlasoogst,
met zang en gejuich; daar maait men, ginds pikt men, ginds verder stappen reeds de
paarden met de ploeg over het domend land. De molens draaien, de grote mooie
bomen staan als prachtschermen op de heuvelkammen tegen 't blauw van de
horizonnen; en overal liggen de kerkjes en de dorpjes, wit, groen, roze, omtuild door
lovers, waartussen de schelrode daken schitteren in de zon. En steeds talrijker en
talrijker komen de blonde korenschoven als het ware uit de grond gerezen. Het zijn
als zoveel levenslustige en speelse, blonde boerinnetjes, die voor een feest te zamen
scholen, die daar staan te draaien en te dansen in het vlugge rennen van de auto. Maar
met het zachte, gouden dalen van de avond schijnen zij heel stil te worden en men
krijgt alweer de indruk van ontelbare zedig-ingetogen, grijze nonnetjes, die met
gebogen hoofd en vroom over de borst gevouwen handen zich allen rond het witte
kerkje scharen, in welks grijze toren 't avond-bede-klokje klept.
't Is vol bekoring en ontroering. Men houdt de auto stil om ze van dichtbij te gaan
bekijken. Ja 't zijn net biddende nonnetjes in de roze-en-violette, nevelige schemering.
Maar hier en daar is er toch ook een heimelijk koketje onder, dat een rood of blauw
bloempje in haar kap heeft gestoken. Men rijdt weer verder, de auto snort en vliegt
en 't is alsof ook al die stille nonnetjes eensklaps een dolle rondedans uitvoeren. Men
houdt weer stil en stil staan ook de nonnetjes, met vroom gevouwen handen en
gebogen hoofden, waarin toch nog hier en daar een luchtig bloemetje blijft schitteren.

30 juli
Nog weer per auto door het mooie, rijke Vlaanderen.
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Vrienden vergezellen mij en wij komen in een oud, grijs en wit dorpje, waar ik nog
nooit geweest ben en mijn weg moet vragen.
Daar komt een man van de akker, in zijn hemdsmouwen, met een korfje in de hand
en een vork over zijn schouder. Ik vraag hem de naam van het dorpje en zijn
onverschillig antwoord wekt in mij 't geheugen van een gans verleden op.
O, die naam!... In dat verloren, nietig plekje, heeft een man gewoond, een schrijver
van groot talent, die zijn leven lang verwaarloosd en vergeten en miskend werd. Die
naam!... Strak kijk ik de landman aan, en ineens zie ik, meen ik althans te zien, een
gelijkenis, een treffende gelijkenis met de talentvolle overledene.
Vergis ik mij niet?... en ik zou wel durven...? Ja, ik durf, ik kán mij haast niet
vergissen: ik dank de man voor zijn inlichtingen en noem daarbij zijn naam alsof ik
hem kende: de familienaam van de overledene.
De man schokt letterlijk van verbazing op:
- Hoe weet ge mijn naam, meneer; ik ken u niet!
Hij was de broer van de droeve afgestorvene en hij vertelde ons hoe deze onder
zijn levenslange miskenning en verwaarlozing geleden had. Dáár was hij geboren
en had hij gewoond, dáár, op die grote, sombere boerderij omringd met water. Daar,
en daaromheen hadden de types geleefd en leefden nog de taferelen, die hij in zijn
werken had beschreven.
Een weemoed lag in de stem van de man, toen hij ons dat alles vertelde. Er was
iets beverigs over zijn reeds oudachtig wezen en hij keek ons aan met de als 't ware
triestig-smekende ogen van de vereenzaamde, die de vreemdeling bij zich zou willen
houden...
Wij reden heen. Wij stegen een heuvelkam op; en, voor de laatste maal,
omkijkende, zagen wij hem daar nog even staan, alleen in 't nietig dorpje, bij het
kerkhof en het kerkje, met zijn korf in de hand en zijn vork op de schouder, ons
heimweeïg nastarend. En 't was mij droef te moede of ik daar nog de ander zag staan,
de eenzame en miskende in het leven, in droeve harmonie met zijn omgeving: één
levenslange eenzaamheid, verlatenheid, vergetelheid, met de dood en het graf aan
het einde.
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31 juli
Herinneringen:..! 't Zijn dagen van herinneringen! In die volle, rijke schoonheid van
het glanzend oogstgetijde, is het alsof de gebeurtenissen zich vanzelf schikken om
mijn oude, oude herinneringen in 't geheugen weer te brengen.
Vandaag is het oude Zeuntje gestorven. Zeuntje heeft daar geleefd, haar leven
lang, een paar uur hier vandaan, in mijn geboortedorp. Altijd, van zo ver ik mij
herinner, heb ik haar gekend, en als oud mens gekend. Zeuntje was de oude meid uit
onze kinderjaren, die met ons ging wandelen en speelde en van ons hield, alsof wij
haar eigen kinderen waren.
Gisteren is zij dus gestorven en hebben de buren haar ‘afgelegd’. Ik heb haar nog
een laatste maal willen zien. Ik ben gekomen naar het hofje waar zij woonde en een
oud, vriendelijk kwezeltje, dat haar tot 't laatst verzorgde, heeft mij bij haar doodsbed
gebracht.
Daar heb ik een vreemde en diepe emotie gevoeld... Niet zozeer voor dat menselijk
overblijfsel op zichzelf, dat bijna een eeuw geleefd heeft; niet zozeer voor dat
kinderklein, wasgeel gerimpeld gezichtje; niet zozeer zelfs voor dat uitgemergeld
lichaam en die handjes, o, die bruine, als knokkelbeentjes op de borst gevouwen
handjes!... neen, wat mij 't meest en diepst ontroerd heeft, wat mij plots als een prop
in de keel heeft geduwd, was iets dood-eenvoudigs, iets onbeduidends en bijna
onnozels...
De sjaal, die haar borst en haar schouders bedekte!
O, die sjaal, die sjaal! Ineens, als met een ruk, werd ik vijfenveertig jaar in mijn
leven achteruitgegooid. Met die sjaal, diezelfde sjaal: bruin en zwart, met rode en
groene kringetjes er opgestikt, maakte Zeuntje zich 's zondags mooi en kwam zij ons
voor onze lange wandeltochten halen. Die sjaal was haar enige trots, zij hield ervan
als van haar leven; en wij, stoute kinderen, wij plaagden er haar mee en trokken en
rukten en plozen er aan om haar terug naar huis te krijgen, als de wandeling naar
onze zin lang genoeg geduurd had. Meer dan eens haakten wij er scheuren in, zodat
Zeuntje tenslotte de mooie sjaal opborg en wij hem nooit meer zagen.
O, dat hij tóch nog bestond en dat ik hem dáár nu terug moest
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vinden! Mijn bevende vingers hebben hem even aangeraakt. Mijn bevende vingers
hebben, o zo vroom en teder, een van de plooien omgekeerd, en daar, tussen twee
naden, heb ik de zorvuldig verstelde winkelhaak ontdekt, in 't donkerbruine goed,
dwars door een groen en rood kringetje, de haak, die mijn stoute jongenshand er in
trok, de laatste keer dat zij hem droeg, nu vijfenveertig jaar geleden...

1 augustus
Alweer een schone, lange zomermaand, die aanvang neemt in volle glorie van
stralende zon en weelderige oogst! O! wat zou men zulke dagen willen vasthouden!
Iedere avond kom ik doodmoe thuis en heb toch nooit genoeg gezien en genoten. Ik
ook ben volop in mijn oogsttij, - mijn oogsttij en mijn hoogtij van impressies - die
ik voor de lange, gure winter als een schat van zon en levensweelde in mijn geest
bewaar, zoals de maaiers en pikkers het rijpe, gouden graan in hun veiliggesloten
schuren bewaren. Nu gloeit het ganse veld als 't ware in zijn óverweelderige rijkdom
en in de stralende, bakkende zon nemen de omgeploegde akkers zachtroze-en-mauve
tinten aan, alsof de aarde zelf een zoetvoedende grondstof was geworden, die men
dadelijk gebruiken en genieten kan. 's Avonds daalt de zon in een vlekkeloos-lichte
hemel en 't ganse westen wordt als één enorme, rode vuurmond, die, vóór 't
verdwijnen, ganse bundels vuurstralen schijnt uit te blazen, tegen de volgende dag.
De ganse streek ligt dan in gloed te braden en te branden. De duizenden en duizenden
om 't dorpje heen geschaarde korenschoofjes zijn alle naar de westkant als met goud
omzoomd en tanen weg in 't roze en mauve van de grond langs de oostzijde, en meer
en meer krijgt men de indruk van ontelbare blonde boerinnetjes, die allen eensklaps
grijze nonnetjes geworden zijn en elkander dringen en verdringen naar 't beschermend,
witte kerkje, waar een veilig stil plaatsje op hen wacht.
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Hier en daar rijzen ook reeds ronde, spitse schelven op, als primitieve woningen van
oer-bewoners; en langs de lange, blonde kronkelwegen keren, in een warme, gouden
stofwolk, de loeiende koeien stalwaarts, groter schijnend in de uitgestrektheid van
de velden, nu alles vlak en kort en kaal geworden is.
Wat is dat alles schoon en rijk en hoe zou men het willen vasthouden,...
vasthouden...!

2 augustus
Doch verder, groots en sterk en ongestoord als een natuurkracht, golft het machtig,
prachtig ritme van de oogst over de velden...

3 augustus
Tot het langzaam aan stilt en taant en als in een grote, zachte droom schijnt te
vervloeien..
Op het avondveld staan grijs en vaag en roerloos de schoofjes en laag over de
grond komen, uit de donkere bossen, de lichte, witte nevels aangeslierd en opgekropen.
Op zulke avonden als deze zijn zeker de elfen en feeën en nimfen en kabouters in
de geest van 't volksgeloof ontstaan. Zij winden zich stil om de voeten van de schoven,
glijden in lichte krinkels op, omsjerpen de garven als grijpende armen die lendenen
omstrengelen, zij weven en zweven een waas om de halzen en schijnen stil tot de
gebogen hoofden iets te fluisteren... en dan is 't of ze de willoze, droeve schoofjes
in hun witte lijkwaden onvoelbaar met zich meeslepen en er voor altijd mee in de
donkere bossen verdwijnen...
Zo zijn de zachte, stille, schone avondoogst-indrukken... de feeërieke dromen en
begoochelingen...
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4 en 5 augustus
Tot het opeens alles uit en gedaan is! Tot opeens de schone, gouden oogsten, de
dansende boerinnetjes, de biddende nonnetjes, de witte feeën, elfen, nimfen en
kabouters voorgoed verdwenen zijn!
Vanmorgen heel vroeg zijn de boeren gekomen, zij hebben torenhoog hun grote
wagens volgeladen en al die zachte weelde weggevoerd naar de veilige haven van
zolders en schuren. Slechts de overvloed die zij niet konden meenemen staat nu hier
en daar, in grote, konische oppers en schelven op het barre stoppelland.
't Is uit, 't is volbracht. Alleen bij plaatsen nog een rijpend tarwe- of haverstuk, als
verloren of vergeten tussen 't weligtierend groen van aardappel- en bietenvelden.
Stil is 't nu ineens, doodstil en verlaten, alom over de wijde, gisteren nog zo
krioelend-levende akkers. En in die plotselinge eenzaamheid en stilte ziet men enkel
nog de nalezers, mannen en vrouwen, die hier en daar de vergeten aren en halmen
opzamelen.
Zij lopen gebukt naar de grond, met de schamele vracht van wat zij vonden op
hun kromme ruggen. Zij dwalen daar rond, als het symbool van de armoede, die van
de afval der weelde moeten leven. Hun kleren zijn grauw als de kleur van de aarde
en ook hun gezichten zijn grauw, als met aarde bestoven. Vreemd doet het aan. Er
was daar zoveel..., er was zulk een overvloed van weelde, dat de mensen het niet
eens op hun volgeladen wagens konden bergen. Mocht er dan niets beters overblijven
voor die armoedige stumperds, dan het o, zo héél klein beetje; dat zij ten prijs van
dagenlange inspanning bijeen kunnen scharrelen? 't Is vreemd, maar het schijnt dat
het niet anders kan. Het is zo, het blijft zo, het is altijd zo geweest.

6 augustus
Er is iets kalm-gelukkigs over 't land gekomen: een gelukkige kalmte van vrede en
beloning, na veel zorg en zware arbeid.
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Ganse dagen en halve nachten, weken lang hebben de mensen gezwoegd zonder zich
rust te gunnen; zij waren soms van twee of drie uur 's ochtends tot negen en tien uur
's avonds aan de arbeid; maar nu de ganse oogst goed en veilig voor de winter is
geborgen, nu kunnen zij even verademen en uitblazen.
Die rust en vrede straalt niet alleen op de vermoeide, zongebruinde gezichten,
maar hangt als 't ware over de landelijke woningen en over de ganse natuur. De milde
aarde heeft haar aarlijkse zomerplicht volbracht, haar rijke, rijpe vruchten afgeworpen
en rust nu ook uit in haar stille atmosfeer en haar glanzende schoonheid. De aarde
koestert zich in zachte, luwe zomerweelde. De warme oranjezon, die zich zo lang te
schaars liet zien, straalt nu de ganse dag over het moe-gebaarde land, als om het
zacht en teer voor zoveel werk en wee te troosten. En de huisjes, de mooie witte en
groene en roze huisjes staan met schitterende bloemen langs hun geveltjes in die
weldadige warmte te lachen en te glinsteren en de mensen zitten of liggen er lui in
't gras of vóór hun deur van al dat zoete en weelderige te genieten.
Wat zie ik graag het kalm geluk van de kleine, kleurenrijke boerenhuisjes, op een
bladstille zonnedag na 't zwoegend oogstgetijde, met de speling van
licht-en-schaduwvlekjes op hun lichte geveltjes en hun schitterende bloemen langs
de beide kanten van 't gewelfde deurtje!
Bloemen, ouderwetse boerenbloemen zijn het: hoogopgeschoten, ranke stokrozen
en gouden zonnebloemen en daaronder rode en witte en paarse flox en
weelderig-bolle, dikke dahlia's in alle kleuren. De kippen pikken kakelend in het
rond, de grijze poes komt lui tril-staartend uit het huis geslopen, de grote, gele
waakhond ligt te slapen naast zijn hok, plat op de grond, met alle vier zijn poten van
zich uitgestrekt, af en toe naar de tergende vliegen oorflappend, en op het rode
pannendak, waar de welige wingerd zijn dikgroene deken uitspreidt, kirren en
klapwieken en fladderen de blanke en blauwe, glinsterende duiven.
Zo zie ik het zo graag!
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7 augustus
Eerst nu merk ik, dat ik sinds dagen geen couranten meer gelezen heb.
Wat leeft 'n mens gemakkelijk zonder couranten! Wat verandert dat weinig aan 't
leven of een mens al of niet couranten leest!
Ik weet niets meer af van wat er op 't ogenblik in de wereld gebeurt; geen politiek,
geen gebeurtenissen, geen ongevallen of misdaden, geen kunst en ook geen letterkunde
en 'k zit gelukkig in mijn eentje stil te glimlachen, dat ik van dat alles niets meer
afweet en geen de minste behoefte gevoel om er ook nog iets van te vernemen.
Als ik nu maar mijn boerenhuisjes zie, wit met groene luikjes en rood pannendak,
vol lachende speling van schaduw en zon, met frisse bloemen langs de geveltjes en
mensen die er vreedzaam en gelukkig, na het harde zwoegen van de oogsttijd, van
hun welverdiende rust gezellig zitten te genieten!

8 augustus
Op de Molenheuvel begint, stilletjes aan, de hei te bloeien. De hei, de lieve roze hei,
het eerste herfstbloempje.
Nu al...!

9 augustus
En over de stil-bloeiende hei fladderen, knippend en wiegend, dofbruine vlinders.
Er is niets opmerkelijk-schoons aan die vlinders en toch zie ik ze graag en hun
verschijnen ontroert mij vagelijk, om de herinnering uit vorige zomers. Want als zij
komen, - dat weet ik - dan is de herfst niet verre meer.
Die dingen zijn eeuwigdurend. Ze gaan en komen, onvermij-
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delijk-vast, elk jaar terug. 't Is als met de nachtegalen. Ze zijn er nog wel, maar men
hoort ze niet meer. Als schichtige rosbruine propjes zie ik ze onder de lage heesters
wegschieten; en nooit, als men 't niet wist, zou men denken, dat dát dezelfde
ontroerende vogels zijn, die, nog zo kort geleden, in de schone, stille lentenachten,
het ganse bos van hun verliefd gezang deden weergalmen.

10 augustus
Uitgegleden, gevallen en voet verzwikt. Er moet gemasseerd worden. Ik heb de keuze
tussen een masseur en een masseuse. Ik verkies de masseuse.
Het geeft de druk-beweeglijke wel een gevoel van zalige rust als hij voor een poos
tot stilzitten gedwongen wordt. 't Is werkelijk een luxe, maar een nogal pijnlijke luxe,
want het is toch af en toe een kleine foltering.
Maar een man moet zich flink houden tegenover een vrouw. En de fysieke pijn,
door een vrouwenhand veroorzaakt, heeft ook iets heel eigenaardigs. 't Is als 't ware
de revanche van de zwakke vrouw over de sterke man. Je lijdt, je bent kwaad en toch
moet je lachen omdat je, sterke man, door een vrouwenhand zo overwonnen en
gemarteld wordt. En als het minder pijnlijk wordt dan zie je weer de vrouw in de
masseuse: een slanke gestalte, die niet zonder sierlijkheid vóór je gebogen zit; een
hoofd, netjes gekapt, met aardig springend blond haar, en wangen, warm-roze van
inspanning, waarvan het fijn profil-perdu door lange wimpers overschaduwd wordt.
De pijn is minder scherp, terwijl je dat alles zo'n beetje analyseert.

11 augustus
Tweede masseuse-dag. Ik begin mij nu al heel voldoende uitgerust te voelen en zou
er niets op tegen hebben om eens
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langs de Molenheuvel heen en weer te wandelen. Maar 't mag nog niet en ik trek
even een gezicht omdat het nog niet mag.

12 augustus
Derde masseuse-dag; en het mag nóg niet! Dat is toch meer dan erg en moeilijk kan
ik mijn geprikkeld ongeduld bedwingen. De masseuse, om mij weer in mijn humeur
te brengen, vertelt mij een grappige historie.
Het was te Parijs, waar zij leerde masseren. Zij had daar een diplomaat onder
behandeling, een kerel pas gekomen uit ik weet niet meer welk ver-oosters land, en
die absoluut nog geen enkel woord Frans verstond.
Behalve massage, moest hij ook nog heilgymnastiek-oefeningen doen, oner ander
een hoogst eigenaardige, die hierin bestond, dat hij met zijn hoofd omlaag en met
zijn voeten in de hoogte tegen een muur werd geplaatst en daar zo enkele seconden
blijven moest, ik geloof om zijn bloedsomloop te bevorderen en zijn hersens te
wassen. Hij had aan de masseuse 't woord geleerd dat in zijn taal ‘genoeg’ betekende,
een woord dat klonk als ‘kartaboen’ of iets dergelijks en dat voor hem het sein was,
waarbij hij weer mocht overeind komen. Dat gebeurde in de tijd toen overal, in
music-halls en soortgelijke plaatsen, die welbekende dans ‘Tararaboemdejé’ gezongen
en gesprongen werd. Dat woord en dat deuntje zaten de masseuse in het hoofd; en,
op zekere ochtend, op 't ogenblik dat de diplomaat weer overeind mocht staan, had
ze 't woord, dat hij haar had geleerd, totaal vergeten.
- Tararaboemdejé riep ze angstig, na een korte aarzeling.
De diplomaat, kop tegen de grond, en reeds hijgend van de lange inspanning, dacht
zeker dat ze daarover een praatje met hem wou beginnen, vond het blijkbaar niet 't
geschikte ogenblik, knikte even ongeduldig en keek haar aan met verschrikte ogen,
die griezelig-bloed-doorlopen begonnen te worden.
- Tararaboemdejé! Tararaboemdejé! gilde de masseuse als uitzinnig, merkend dat
de diplomaat blauw werd.
Hij begreep nog maar steeds niet, slaakte een zucht en kantelde, als in bedwelming
om.
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- En wat deed hij, toen hij weer bijkwam? vroeg ik, vrolijk, geïnteresseerd.
- Weet u wat hij deed, meneer: hij glimlachte verrukt en poogde mij door gebaren
te doen verstaan, dat hij de prachtigste kleurenvisioenen had gezien.
- Hij is even in 't paradijs geweest, juffrouw; in zijn prachtig, fabelachtig, oosters
paradijs...

13 augustus
't Is eigenaardig hoe, vanzelf als 't ware, het ene gek verhaal zich aan het andere
schakelt.
Een vriend zendt mij vanmorgen een prentbriefkaart uit Tirol. Altijd 't zelfde:
gletschers, groene bergen, een meer met een dorpje in de diepte. Dat doet mij denken
aan mijn eigen, kleine heuvel, waarop ik nu gevangen zit, en, decrescendo, aan een
vlak stuk akkerland waarvan, destijds, een zonderling uit mijn dorp een golvend
heuvelland poogde te maken. Die zonderling, die een gewone, alledaagse, burgerlijke
naam droeg, werd in de wandel altijd Fluti genoemd. Waarom juist Fluti ben ik nooit
te weten gekomen. Hij leek althans allerminst op een fluit, want hij was klein, dik,
papperig en deed eerder denken aan een bierton. Hoe dan ook, de mensen noemden
hem nooit anders dan Fluti.
Hij was een nogal welgesteld rentenier en leefde, kinderloos en doelloos, met zijn
vrouw in een bekrompen renteniershuis, bij de kerk. Hij bezat gronden, die hij
verhuurde, en hij had de naam een eigenzinnig en lastig eigenaar te zijn, die moeilijk
met zijn huurders op kon schieten en ze daardoor dikwijls kwijtraakte.
Zo gebeurde het, dat hem weer een stuk bouwland aan de vingers bleef, inderdaad
een onfortuinlijk stuk, want, in minder dan drie jaar, had hij het reeds aan drie
verschillende pachters moeten verhuren. Fluti, geërgerd, besloot het niet meer te
verhuren, maar zelf de grond, op zijn manier dan, te bebouwen. De boeren waren
dommeriken, meende Fluti. Zij wisten geen partij te trekken uit wat zij hadden. Dat
stuk
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akkerland, bijvoorbeeld. Het kon wel eens zoveel opbrengen als het deed. Men had
het eenvoudig maar nog eens zo groot te maken als het was. En waarachtig, daar liet
Fluti 't stuk in hoogten en laagten leggen en bekwam inderdaad aldus een bijna
dubbele oppervlakte waarop hij kalm rogge zaaide, als op een gewone akker.
't Was als een opschudding in het omliggende. Van uren verre kwamen de boeren
daar grinnikend naar kijken. Vooreerst ging alles nog goed. Het graan schoot degelijk
op, in de laagten zowel als op de hoogten. Maar toen kwamen enkele weken regen
en de valleien werden vijvers en beken en toen kwamen enkele weken droogte en
de heuvels werden kale zandvlakten; en tenslotte was boven alles verdord en langs
onder alles verrot en Fluti mocht spoedig zijn land weer gelijk laten maken, om het
nog tegen een spotprijs te kunnen verhuren.
De masseuse is tevreden en ik ook; morgen mag ik weer door berg en dal gaan
kuieren. Jammer dat Fluti's onderneming daar nu niet meer ligt, dat zou juist een
aardig oefeningstochtje zijn om te beginnen.

14 augustus
Vijf uur 's morgens. Prachtig weer; zacht glanzende zon door fijne paarlmoeren
nevelen en een teerblauwe lucht, zo stil en zo ijl als het doorschijnend-diep water
van een sluimerend meer. Wat zal het een heerlijke zomerdag worden!
Zeven uur. Heerlijk blijft het, en gans vol beloften. Slechts heel héél ver en laag in
't westen een paar onbeduidende wolkenkopjes.
Acht uur. De wolkenkopjes zijn verdwenen, als 't ware opgelost en weggesmolten
in de lucht, die minder blauw wordt met een zwakker, weker schijnend zonnetje.
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Negen uur. De zon is plotseling geheel verdwenen en de ganse hemel wordt eentonig
grijs.
Tien uur. De regen! 't Begint met enkele fijne druppeltjes en dan opeens gutst het
neer, als een overstroming.
Dat duurt zo gans de dag, tot zes uur 's avonds. Dan houdt het op.
Zeven uur. Over het modderveld, over de modderwegen, over de modderplassen,
over de orgie van modder die het ganse land doordrenkt, daalt een prachtig-rode zon
met fonkelende stralen. Meteen verschijnt de maan in 't lage oosten, eerst bleek en
nevelig als een stil-weemoedig wezen, weldra helder zilverglanzend, glanzend als
een gepolijst juweel; en overal, in 't hoog en zuiver donkerblauw uitspansel, tintelen
de schone sterren. Het wordt een nacht van reine heerlijkheid. Al het nare van de
droeve en bedrieglijke regendag is reeds vergeten in de sterke hoop en 't vaste
vertrouwen op al 't verrukkelijke dat nu morgen zeker komen zal.

15 augustus
Identiek hetzelfde weer als gisteren.

16 augustus
Idem en idem.

17 augustus
Onder mijn voeten, langs de stille paden, hoor ik een zacht geritsel. Dorre bladeren!
Nu reeds! Is het wel mogelijk?
Helaas...! Het zijn de eerste, droge, afgevallen blaadjes van de nog rood-gloeiende
lijsterbes!
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Vóór al de andere heesters hebben zij, in vroege lenteweelde, hun teer-fris groene
kroontjes tussen al de overige naakte twijgen triomfantelijk opgestoken; het eerst
verdwijnen zij, bruinverschroeid en geknakt, één met de kleur der aarde, waar zij zo
liefelijk uit opschoten.

18 augustus
Nu behoort het laatste glorieleven van het veld alleen nog aan de rijpe haverschoofjes.
Wat staan ze mooi en rijk en warm goudbruin daar in de zon te gloeien! Zij schijnen
al de uiterste en bakkende warmte van de zomer in hun droge, broze halmen vast te
willen houden. En toch is er reeds iets winterachtigs over hen. Overdag dartelen en
trillen ze als 't ware in zichzelf van gezellig-verkneuterende warmte; maar 's avonds
zou men zeggen dat ze 't koud krijgen en van huiverigheid op 't stoppelland te rillen
staan.
Doch 's nachts in de volle maneschijn worden zij ontroerend. Zij zien er dan uit
als grappige dwergjes of als stoeiende kleine kinderen, die naar hun bed niet willen
gaan. De haverschoofjes, klein en zwak, schijnen slechts kleine vreugdetjes en
droefheidjes en heimweetjes te kennen; en in de nachtelijke mane-stilte is het of al
dat klein-weemoedige iets héél teers en zachts werd, dat geen pijn meer doet. Men
voelt ze daar weldra als ingesluimerd staan, als gestold in de nog speelse houding
van hun stoeien; en de maan schijnt zoet te glimlachen over hun slaap, die door het
vaag en dromerig geritsel van de krekels wordt gewiegd.

19 augustus
Op de Molenheuvel is een stille, maar hardnekkige strijd aan 't woeden: de strijd
tussen de varens en de erica. Lang hebben de varens hoog gezegepraald. Maar de
dichte, kleine roze erica woekert langs onder om hun stengels en wil op haar
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beurt het zonlicht, dat weer, helaas,! o, zo bedroevend schaars geworden is,
aanschouwen. Een tijdlang blijft de strijd onzeker; maar eindelijk bukken de varens
hun sierlijke hoofden, nemen de bruine kleur - die rouwkleur van de gewassen - aan
en geven zich gewonnen.
De kleine, sterke, hardnekkige, roze erica gloeit en triomfeert!

20 augustus
Soms ondernemen grote geleerden verre, gevaarlijke reizen naar ontoegankelijke,
wilde streken, om ten prijs van ontzaglijke ontberingen, een vluchtige, dikwijls
onzekere zonsverduistering waar te nemen. Wij, elke dag, in ons droevig klimaat,
bespieden als een wonder het schuchter zonnestraaltje, dat zich misschien even zal
vertonen. En elke avond, als men de balans van de afgelopen dag opmaakt, zijn het
gewichtige overpeinzingen, met veel voor en tegen, of men, ja dan neen, de zon een
ogenblik gezien heeft.

21 augustus
Soms zijn er mensen die beweren: ‘de seizoenen zijn niet veranderd; gij zelf zift
veranderd en leeft nog in de illusies van uw jeugd’.
Niet veranderd!... Ik droom toch niet. Ik heb toch vroeger mooie, gouden-rijpe en
honig-zoete druiventrossen geplukt op het dak van datzelfde boerderijtje, waar ze
nu, jaar in jaar uit, grasgroen hangen te rotten of te beschimmelen.

22 augustus
Alleen de avond heeft vandaag gelééfd. De ganse, lange dag
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was grijs en dof en kleurloos. De dag was levenloos en eerst met de avond kwam
ontwaken en herleven.
Heel even maar... De natte, grijze sluiers rafelden uit elkaar en lieten de glorie van
de ondergaande zon zien. Het was zo rijk en mooi, dat éne vluchtig ogenblik! De
ganse hemel was als een glanzende spiegel van heldere schoonheid.
Toen sloot zich weer het grijs gordijn en eensklaps werd het avond, triestig avond.
De eerste dorre bladeren vielen als grote stille tranen uit de hoge kruinen en op een
eenzaam takje zat een roodborstje met zijn rood vestje aan en met zijn ronde, zwarte
schitteroogjes; een roodborstje dat even zong, heel kort en heel weemoedig; en het
kerkje, in de grote stilte van de grijze avond, klepte 't bedeklokje...
't Was als de eerste, droeve aanvoeling van 't naderend herfstgetij.

23 augustus
Ik kan de laatste haverschoofjes, die nog op het veld staan, niet genoeg bekijken.
Vandaag was 't eindelijk weer zoete, warme zon in stille, blauwe lucht en zij stonden
daar nog allemaal op 't ruime stoppelveld, als bruingebrande dwergjes, die zich
gezellig in de warmte koesteren.
Ik kan ze niet genoeg bekijken... Want ik weet het: als zij ook weg zijn, dan is
meteen álles weg wat eenmaal zo welig in zomervreugde en rijkheid bloeide en rijpte.
Zij staan daar, als 't ware op de grens van de seizoenen. Zij zijn nog de zomer en
zij zijn reeds de herfst... Zij zijn nog het leven en zij zijn reeds de dood... Tot 's avonds
laat, tot in de nacht soms, ga ik bij ze wandelen. 's Nachts ruiken ze zo zoet en zo
zuiver en mijn handen strelen hun dauwachtige, slapende klokjes. Hun droge halmen
ruisen zacht bij 't minste aanraken en onder aan hun voet zingen vagelijk de krekels.
Een heel licht en doorschijnend nevelwaas onthult ze als met een atmosfeer van
droom, en de maan, heel laag en groot en dof-oranje, komt als 't ware fluisterend aan
de einder naar hen kijken.
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Zo droomt daar 't zacht-weemoedig kerkhof van de laatste haverschoofjes...

24 augustus
Mijn oude molen, die weken lang gerust heeft, zo, dat ik soms zijn bestaan vergat,
is vanmorgen weer aan 't werk gegaan. Het is een fris-heldere dag van wind en zon,
met vlug-drijvende, bol-opgeblazen witte wolkjes in azuren hemel; en zoals hij daar
staat, grijs en verweerd boven op zijn groene heuvel, zwaaiend met zijn lange,
roodbruine armen, lijkt hij gans opgewekt door nieuwe, longe levenskrachten en
bereid om nog eens forsig wind en stormen te trotseren.
Reeds maalt hij 't jeugdig graan van de verse oogsten; en hij schijnt vrolijk
opgewekt en opgewonden, omdat de oogst zo overvloedig was; en met zijn rusteloze,
lange armen roept en wenkt hij als het ware al die rijkdom naar zich toe: de rijkdom
van de tot de nok gevulde zolders en schuren, de rijkdom van de verre korenschelven
in de vlakte om zich heen, tot zelfs de stillere weelde van de laatste haverschoofjes
op het eenzaam stoppelveld.
Hij is de grote, machtige veelvraat van de ganse streek. Hij verslindt alles, álles...
maar geeft ook alles weer terug, zacht en mild, als een weldaad.
Hij is de ouwe, trouwe vriend van al wat om hem heen beweegt en leeft.

25 augustus
Hoog in de grijze, reeds avonddonkerende lucht, komt een grote, wonderbare vogel
aangevlogen. Men hoort hem machtig brommen en zijn wijd gestrekte, strakke
vleugels dalen langzaam naar de aarde toe.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 6

120
De mensen hollen hem tegemoet. Zij rennen door het weiland, waarover hij wijde,
neerdalende kringen beschrijft.
Daar raakt hij de aarde. Hij host en springt er in snel tempo overheen, korte, violette
vlammen spuwend uit een donkere mond, vliegt eventjes weer op, raakt nog eens
weer de grond, voelend als 't ware naar voetvastheid met twee huppelende poten; en
eindelijk staat hij met gestrekte vleugels stil en haastig springt een jonge man uit 't
lang en grijs geraamte. O wonderbaar-verwezenlijkte droom van eeuwenlang zoeken
en verlangen! Die man komt met zijn vogel uit de hemelen gedaald; hij leeft, als iets
gewoons, geniaal en bijna miraculeus wonder; hij is geen mens meer en toch mens
gebleven; hij spreekt, hij lacht, beweegt zich als een van ons; hij doet ons helpen om
iets te verzorgen aan zijn vogel; en zodra hij klaar is vliegt hij er opnieuw mee weg,
één met het wonder, violette vlammen spuwend bij het machtig branden van zijn
forse adem, weg door de somberende ruimten van de hemelen, weg op de
gematerialiseerde, hoogste illusie, die het smachtend mensenhart in de loop der
eeuwen ooit heeft durven koesteren.

26 augustus
Er is als 't ware vakantie in de natuur: heerlijk-stille, zonnige-blauwe zomervakantie!
De oogst is nu geheel van 't veld verdwenen; de dorpjes, met hun rode daken en witte
kerktorentjes, rijzen als ten voeten uit boven de kale vlakte en in de ganse atmosfeer
is een zalige stemming van blijde weltevredenheid en zoete rust. Het is of al die lichte
dorpjes pas gewassen en geverfd zijn en zich nu voor de vreugd van de naderende
kermisdagen optooien. Zij lachen en glimmen en tintelen in de stralende zon en ik
voel de woorden van de dichter:
Het gras was gemaaid en het koren was binnen,
't Was kermis in 't dorp en blonde boerinnen
Begeleidden de juichende boeren ten dans.
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O, die boerenkermissen van 't platteland, wat zijn ze mij lief, ondanks hun soms te
grove ruwheid! Wat zijn ze echt traditioneel gebleven! Wat horen ze, sinds eeuwen
al, onveranderd bij onze volksaard!
O, die vuurrode gezichten van de welgestelde boeren, zoals ze dik en welgedaan
en rokend van de kermistafel komen; die getooide koppen van de rijke boerinnen,
met mutsen vol schelgekleurde linten; en dan de vrijers en vrijsters hand in hand,
met loom-trage passen - waggelpassen als van overvoederd vee - door de grote
dorpsstraat slenterend; en de primitieve kraampjes en draaimolens hier en daar, vol
joelende en woelende kinderen; tot zelfs de dronkaards, de enkele domme, brute,
vuile dronkaards, tot spot van de menigte met walggezichten en met scheve petten,
op onvaste benen brallend over de gehele breedte van de straat heenzwenkend... dat
alles in stof en zon en hitte en vette en zoete en wrange en ook wel vieze walmen...
't is mij toch lief, door de traditie, omdat ik het van in mijn vroegste jeugd zo heb
gekend, omdat het zo bestaat sinds eeuwen, omdat het 't malse, forse en geweldige
Vlaanderen is van Breughel, van Jordaens en van Teniers, één met de eigen atmosfeer
van uitgelaten pret en milde zonneblondheid, waarin het losgeteugeld volk zijn te
sterke hartstochten af en toe bot moeten vieren.

27 augustus
En heel héél stilletjes zijn de blaadjes aan 't bruin worden en aan 't neervallen. Veel
is 't nog niet, maar 't bos staat lang zo dicht niet meer als enkele dagen geleden en
de zwaluwtjes troepen reeds samen voor de najaars-afreis. Daar straks heb ik er vele
gezien, op 't leien dak van de kerk. Even dwarrelden zij als een opstijgende wolk
door elkaar, in grote agitatie, en kwamen toen heel dicht weer bij elkander zitten, als
in gewichtige beraadslaging. Ik geloof niet dat ze reeds voorgoed vertrokken zijn,
maar zeer zeker hebben zij plannen gemaakt en over het aanstaande vertrek gesproken.
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En in een reeds ontbladerd berkenstruikje heb ik een verlaten vogelnestje ontdekt,
dat gans de zomer onder 't lover veilig verborgen had gezeten.
Zo gaat het: men ontdekt pas de woning van de zoete zangertjes, die ons bekoorden
in de schone lentenachten, op het ogenblik dat zij ons gaan verlaten. En weer denk
ik weemoedig aan de dichter, die sprak van
La maison sans enfants,
La cage sans oiseaux.

Eigenlijk onzin. En een onzin die we soms ons leven lang, onvoorwaardelijk aannemen
en machinaal als 't ware, napraten en herhalen. ‘La maison sans enfants’, ja. Maar
‘la cage sans oiseaux!’ Is er wel iets droevigers denkbaar dan een vogel in een kooi?
Juist het tegenovergestelde had de dichter moeten zeggen: het nestje zonder vogelen,
dat is droevig: het nestje, verlaten, onbeschut en onverzorgd, nat en vuil van regen
en uit elkaar gerafeld door de stormen, zoals 't armoedig nestje dat hier in een naakte
tweespriet van het half ontbladerd berkje zit.

28 augustus
Geen schilder zal mij, in vormen of kleuren, de totale en volmaakte schoonheid van
een dag als deze weergeven. Geen schrijver zal hem beschrijven; geen dichter zal
hem bezingen.
Dagen als deze moet men gelééfd hebben, van de vroege ochtend tot de late avond;
en dan zijn ogen sluiten en trachten zich te herinneren en met heel luttele en heel
eenvoudige woorden zeggen hoe wonder schoon dat alles was.
De ochtend was blauw, van een fijn-doorschijnend, wazig blauw, en in die fijne,
stille, paarlemoeren blauwheid stonden de grote bomen op de heuvelkammen te
dromen, met purperen en gouden vlechten in donkergroene kruinen.
De rivier lag blank en 't water leek geen water meer. 't Was als een andere materie
geworden: iets heel héél lichts, dat hing en slierde en zweefde, als de gedachten in
één droom.
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De stammen van de dennen stonden roze, zacht-bleek-gems-kleurig-roze in de wazige,
rijzende zon, als schone, rechte, naakte benen, komend uit een dauwend bad.
De oude, grijze molen was omzoomd als 't ware met een glinsterrand van 't fijnste
zilver en op de heuvel bloeide de hei met gedempte violette glanzingen, waartussen
hier en daar een bosje brem opschoot, felgroen, forsgroen, groengroen, alsof het weer
begon een jeugdig-nieuwe lente.
De velden alom lagen nevelig blond en mauve en de frisse weilanden waren vol
bonte koeien, zacht-schitterend als grote bloemen op een breed-uitgespreid, smaragden
kleed. Zo was het...

29 augustus
En zo is 't heden weer...! O, waarom moeten zulke dagen eindigen! Ik loop me
doodmoe, ik kijk, ik voel en geniet; en kan nooit genoeg kijken, voelen en genieten.
Want, onder mijn ogen als 't ware, zie ik de natuur veranderen en van zomer tot herfst
overgaan. Waarom zo gauw, o, waarom toch zo gauw? Prachtig is het, glorieusprachtig; maar waarom staan die kleine populiertjes daar nu al gans geel als brandende
kaarsjes tegen 't donkere van 't dennewoud? Zijn het niet precies brandende
waskaarsen om een lijkbaar! En waarom liggen reeds zovele, o, zo droevig-vele dorre
bladeren op de grond, die onder mijn voetstappen ritselen en zuchten, als zuchtten
zij van smart en rouw?
't Is immers nog te vroeg, nog veel en veel te vroeg!

30 augustus
Aan zee. Dat is een vaste traditie. Vóór augustus eindigt, ga ik ieder jaar nog eens
naar zee. Ik ken er alles, niets nieuws is er voor mij te wachten; maar de gewoonte,
de traditie...
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Er zijn vier soorten van badplaatsen aan zee:
De woelige luxeplaats.
De woelige burgerlijke plaats.
De stille luxeplaats.
De stille burgerlijke plaats.
Vroeger waren er ook nog stille artiesten-en-bohème-plaatsjes; maar die bestaan
niet meer.
De woelige luxeplaats is een soort openluchtbordeel aan 't strand. De woelige
burgerlijke plaats is als een groot kantoor of winkel aan het strand. De stille luxeplaats
is een doodvervelend, pretentieus-aanstellerig, stijf-opgeschroefd salon aan 't strand.
De stille burgerlijke plaats is de armoede aan het strand en het
artiesten-en-bohème-plaatsje is de verdwenen illusie aan het strand.
Er blijft niet veel meer over aan het strand.

31 augustus
Wat te zeggen van een dag die dofgrijs begint, dofgrijs blijft en dofgrijs eindigt,
zonder één enkel ogenblik op te helderen? Het heeft niet gewaaid, het heeft niet
geregend, het heeft niets gedaan. De ochtend leek op een avond, de avond leek op
een ochtend, en de middag leek op allebei.
Het is een dag geweest zonder kleur noch beweging; een dag zonder leven; een
dode dag.

1 september
Vandaag heeft een dierbaar wezen mij verlaten, een dierbaar wezen, dat een maand
samen met mij geleefd heeft.
Wij waren op de scheiding voorbereid. Het was besloten, dat we die heel luchtig,
ja, heel vrolijk zouden opnemen, omdat we elkaar toch na een niet al te lange tijd
hoopten terug te vinden.
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Dat is ook zo gebeurd. Ik heb hem aan de trein gebracht en ben alleen weer thuis
gekomen. Niets, of bijna niets was veranderd, want nog veel vrolijke mensen waren
om mij heen gebleven. En toch: wat een leegte! wat een stilte!
Ieder mens, ieder bemind wezen neemt iets van de atmosfeer waarin wij leven
met zich mee...

2 september
Daar, waar nog zo kort geleden, de ontelbare korenschoofjes stonden, als stille, grijze
nonnetjes in vrome processiegang geschaard rond 't witte kerkje, ofwel eensklaps in
dolle rondedans heenzwierend als de auto er in volle vaart langsheen reed, daar kiemt
en groeit nu reeds op 't malse land een jeugdig-tenger groen.
Dat is het groen van de jonge rapen en men heeft de vreemde illusie van een
fris-herboren lente op de dode stoppelakker.

3 september
Het is helaas! slechts een illusie. Het woud, het meer en meer ontbladerde woud
spreekt niet van herlevende lente. De bomen zaaien hun bladeren en de heesters
kleden zich uit. Hoe vreemd dat bomen en heesters, toch levende wezens, zo warm
en dichtgedekt staan in de zomer en zich uit gaan kleden als het guur en winterachtig
wordt!

4 september
Wat is het moeilijk een werkelijk mooi landschap te bederven! Een hoge schoorsteen
en fabrieksgebouwen zijn voorzeker geen voorwerpen die de schoonheid van een
oord verhogen. En toch: de fabrieksschouw, die hier in de buurt staat,
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bederft het mooie natuurtafereel niet. Die op zichzelf lelijke, rokende schoorsteen
schijnt van de omgevende schoonheid zijn deel te krijgen. Hij is omringd en omkranst
als 't ware door machtig-grote en schone bomen van 't naburig kasteelpark; en
vanavond, in het goud van de ondergaande zon, scheen hij zelfs, met zijn
roodachtig-rokende pluim, iets van grootse poëzie aan 't schouwspel toe te voegen.

5 september
Even in de grote stad geweest en daar een type ontmoet, die mij in
heimelijk-stil-ondeugende verrukking heeft gebracht. Ik kende hem al sinds mijn
vroegste jeugd en dacht, dat hij reeds lang gestorven was. Sinds jaren had ik hem
niet meer gezien. Maar hij leeft nog, hij leeft heerlijk, met al de taaie kracht van een
die tot het allerlaatste uiterste zal strijden. Hij is de Petronius van de provinciestad,
de aller-onbetwistbaarste en onbetwiste ‘arbitre de élégances’. Zijn ganse leven is
hij dat geweest; en zijn ganse leven is geweest één doorlopend streven om dat te
blijven.
Hij was de bewondering en tevens de walg van mijn jeugd. Niets vond ik mooier
dan zijn kleren, zijn houding en manieren; niets vond ik griezeliger dan dat soort
verwijfd-en-verwuft-elegante en ik had tegelijkertijd hem willen aanbidden en op
hem slaan. Hij was mooi als een coiffeur en griezelig als een slak.
Eens ben ik aan hem voorgesteld geworden. Hij groette mij uit de hoogte en stak
mij, niet de hand, maar zijn pink toe. Ik drukte die pink in mijn grote, zware hand.
Dat is de enige aanraking die ik ooit met hem gehad heb. Als hij mij later op straat
ontmoette, groette hij mij nooit meer, en ook vandaag, na al die jaren, heeft hij mij
even uit de hoogte aangekeken, zonder mij te groeten.
Dat vind ik heerlijk... heerlijk, dat hij met zichzelf zo konsekwent gebleven is. En
mijn walg van vroeger is geheel verdwenen; ik voel niets meer dan bewondering,
slaafs-
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blinde bewondering voor zoveel logisch volgehouden, eenmaal voorgenomen
volharding.
Hij is haast niets veranderd, hij houdt zich nog steeds misprijzend en
hoogmoedig-fier en recht, hij is nog steeds mooi als een coiffeur en griezelig als een
slak, zijn koninkrijk is wél van deze aarde en ligt in de provinciestad die hij begeurt;
hij is groot, hij is sterk, hij is mooi in al zijn schijnbare onbenulligheid, en ik bewonder
en ik adoreer hem.

6 september
En voort gaan de blaadjes stil aan 't gelen en vallen zij van de naakt-wordende twijgjes
op de dorre grond... Wat zijn er al veel gevallen in zo weinig dagen, en wat hangen
er nog vele klaar, geel en bruin verkleurd, om bij 't minste windje neer te dwarrelen!
Een grijze mist stijgt op uit de rivier en verspreidt zich als een kille winterwade
over 't land.

7 september
Er is hier ergens, in een villa van de buurt, een jong meisje, dat piano studeert; het
is wel heel, héél erg. Er moest voor zulk een geluid een andere naam gevonden
worden dan piano. Het meisje, dan, studeert wat men noemt piano. Ook voor die
oefening moet een gans andere term gevonden worden dan studeren. Het meisje
beukt, en bonst, en hamert; en die vervaarlijk-nare geluiden stijgen vanuit het rustig
dorpje hier tot de Molenheuvel op.
Het meisje studeert... Het studeert 's ochtends, het studeert 's middags, het studeert
's avonds. Het studeert bij zonneschijn of regenweer, in storm of in windstilte; in
lente, in zomer of in herfst... Het meisje studeert!
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Ik heb het meisje horen studeren terwijl de zoete nachtegalen in de bosjes zongen;
ik heb het horen studeren in de volle zomerweelde van de rijpe oogsten, toen de
overladen wagens vol juichende boeren en boerinnen met de laatste garven naar de
hoeve reden; ik heb het horen studeren in de heilige luister van de rood-gloeiende
zonsondergangen en de mane-zilveren, stille avonden; ik heb het horen studeren tot
in 't holle van de nacht, toen gans het dorp reeds lang ter ruste lag. Doch vandaag
voor het eerst heb ik het aldoor-studerende meisje gezien!
Ik stelde mij haar voor als een machtige deerne met vierkante schouders, met
spannende borsten en handen als knuisten... En wat zag ik: een ziekelijk wurm met
fletsblauwe ogen en gelig gelaat, dat zich met moeite voortsleepte en naar de adem
hijgde.
Hoe is het mogelijk dat dát 't studerend meisje is! Want het is erg, het is wel heel
héél erg!

8 september
Weer even naar de stad geweest en alweer een geluksdag, net als kort geleden, toen
ik mijn heerlijk ‘arbitre-des-élégances-type’ ontmoette.
Doch nu was 't geen Petronius-type; 't was een gewone boerenkinkel.
Het is niet tegen te spreken, dat een aantal mensen een min of meer treffende
gelijkenis met dieren vertonen. Om nog niet eens te gewagen van ons aller
stamverwantschap met het apenras, stellig zijn er velen van wie de gelaatstrekken
aan die van honden, katten, paarden, vogels enz. doen denken. En verder in die
richting van gedachten en gewaarwordingen doorgaande, meen ik te durven en te
mogen beweren, dat er ook types van gezichten bestaan, die als 't ware door de natuur
zijn voorbestemd om een bepaalde naam en geen andere dan die bepaalde naam te
dragen. Valt het zo uit, dat zij in werkelijkheid die volgens je voeling bij hun type
passende naam bezitten, dan ben je gelukkig, dolgelukkig voor een ganse dag.
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Zo was heden bij mij het geval met de gewone boerenpummel, die ik al meer dan
twintig jaren van uiterlijk kende, zonder verder iets van hem af te weten.
In mijn geest heette hij Pier. Hij had het type om Pier te heten. Zo iets laat zich
niet verder verklaren, 't is een kwestie van voeling. Telkens als ik hem zag, dacht ik
bij mezelf: ‘daar heb je weer Pier’. En toevallig zag ik hem dikwijls en was altijd
van plan aan iemand die hem kennen zou te vragen, hoe hij in werkelijkheid heette.
Maar ik ontmoette nooit iemand die hem kende en zo was het langzamerhand een
soort van obsessie geworden, die ik vreesde wel nooit te zien bevredigen, toen hij
daar heden weer langskwam, terwijl ik, met mijn vriend, vóór een koffiehuis, aan
een tafeltje zat. Ik wou daar juist over beginnen, toen mijn vriend, met een gehaast
‘pardon, een ogenblikje’ even opstond en de voorbijtrekkende pummel achterna riep:
- Hè, Pier...! Luister eens...
De ganse dag ben ik als een klein kind gelukkig geweest!

9, 10 en 11 september
Drie prachtnolle, gelijke, gouden dagen van mijmering en stilte. Er is niets gebeurd.
Ik heb alleen de hei zien bloeien en de geur van 't bos geroken. Dat was genoeg voor
mijn geluk. 'k Was één met de natuur; ik stond, of zat, of lag daar ergens als een
boom of plant en voelde in mij 't negatieve leven van de bomen en planten komen.
Ik had soms het gevoel of ik een hindoese fakir werd, die zich in volkomen roerloze
bespiegeling tussen de ranken en de twijgen van de slingerplanten vast laat groeien.

12 september
Een sterke oostenwind waait in een schroeiend-droge, helder-blauwe lucht. 't Is
heerlijk-fris en toch warm. Het is een
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weer om nog eens ergens beschut op de Molenheuvel in een gemakkelijke stoel
lang-uitgestrekt te gaan liggen.
Boven mijn hoofd wuiven en schommelen de in de wind zwiepende takken van
de heesters ruisend door elkaar. Rondom mij ranken statig hoge varens op en de hei
ligt aan mijn voeten langs de grond gekropen, groen en roze, in kleine, dikke tuiltjes,
die verrukkelijk fris bloeien en bedwelmend-scherp, in die wind en die warmte, naar
boslucht geuren. Hoog op zijn heuveltop wentelt de oude molen, met suizend geluid,
zijn grote, lange, rode wieken door de blauwe lucht.
Daar lag ik naar te luisteren en te staren, roerloos-rustig uitgestrekt, midden in het
gedruis en de woelige beweging. En langzaam aan vallen mijn ogen dicht en voel ik
mij als 't ware aan zee, - een zwaar-ruisende zee vol grootse melodieën, een wiegende
zee met staag-aanhoudende en ritmische golfslag, een zee vol prikkelende en
verkwikkende aromen, die de milde, frisse wind genadig tot in 't diepste van mijn
sterk-halende longen door doet dringen.

13 september
... en of u ons het groot genoegen wilt doen, morgen, heel familiaar, met een paar
vrienden bij ons te komen lunchen... 'n Invitatie! Het schrikbeeld van mijn schone
eenzaamheid! Ik voel mijn wenkbrauwen fronsen en mijn gezicht betrekken... Neen,
dat is lang zo eenvoudig en zo gauw beslist niet als die lieve mevrouw wel denkt.
Daar moet ik eens even ernstig en rustig over nadenken en het voor en het tegen
beschouwen.
Laat eens zien: familiaar lunchen. Dus, wel goed, maar niet bijzonder fijn. Wellicht
toch kreeft, misschien foie-gras en in elk geval een zeer lekker glas bourgogne, daar
staat het huis voor bekend. Koffie matig, sigaar zozo, likeur idem.
De huisvrouw lief, buitengewoon lief, intelligent en ontwikkeld, aardig. Meneer,
daarentegen, nogal terre à terre, maar goed, goedig.
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De vrienden, ja, dat zullen natuurlijk I. en B. zijn, van ouds bekenden; en
waarschijnlijk ook mademoiselle K. en mevrouw v.D. Van mademoiselle K. heb ik
een schrik, een gruwel. Ik geef toe: het is hoogst onrechtvaardig, maar 't is nu eenmaal
zo: ik kan niet tegen ongehuwde vrouwen van een zekere leeftijd, die een bril dragen.
Waarom ook is ze niet getrouwd? Ik vind er iets griezeligs aan. Mevrouw v.D.
integendeel, is zéér mooi, vooral gedecolleteerd; maar op die lunch zal ze natuurlijk
‘hoog’ zijn.
Ik zal mij extra moeten scheren, een stijf, hoog boord en spannende laarzen
aantrekken. 't Zal warm en benauwd zijn in hun stadshuis; en ik voel, dat ik aan de
andere kant weer naast mademoiselle K. geplaatst zal worden, en dat ze, uit de hoogte
door haar bril op mij neerkijkend, weer vragen zal: ‘schrift u nog veel, meneer? Is u
weer aan iets nieuws bezig?’ Dat zal 't gesprek van de andere disgenoten
onvermijdelijk op kunst en litteratuur brengen; en ik zal daar ongelukkig bij zitten,
met een verstarde beleefdheidsgrinslach op 't gezicht. Conclusie:
Lieve Mevrouw,
Tot mijn oprecht leedwezen ben ik genoodzaakt voor uw zo gewaardeerde
uitnodiging...
Met allervriendelijkste groeten
Uw
......

14 september
't Geluk van aan die lunch nu niet te zitten! Ach, mevrouw is zo lief en zo goed: die
zal 't mij heus niet kwalijk nemen. 'k Zal haar de volgende week eens gaan opzoeken
en haar ronduit bekennen, dat ik er geen zin in had. Zij zal mij begrijpen; z'is zo
bijzonder lief en aardig. Maar ik ben overtuigd dat mademoiselle K. het mij kwalijk
neemt, als zij hoort, dat ik ook uitgenodigd was. Dat zal ik dadelijk merken aan haar
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gezicht en haar houding, zodra ik haar ergens tegenkom. 't Is toch eigenlijk
bespottelijk. Ik heb immers geen verplichtingen tegenover die juffrouw. Maar ze
moet het maar weten ook!

15 september
Gans onverwacht bezoek van I. en B. vergezeld door een derde persoon, mij onbekend,
maar die mij wordt voorgesteld als zijnde een journalist, die mij wenst te
‘interviewen’. De man is lang en mager, met lorgnet en zwarte baard, en buigend
schertst hij: ‘puisque la montagne ne veut pas aller à Mahomet, il faut bien que
Mahomet vienne à elle.’ Hij was ook op die lunch, en nog wel speciaal gevraagd om
mij daar te ontmoeten.
Dat bezoek brengt mij totaal van streek, stolt de bloedsomloop in mijn aderen.
Met radeloos-smekende-en-verwijtende blikken kijk ik I. en B. aan. ‘Was
mademoiselle K. daar ook op die lunch?’ vraag ik, als onnozel, met matte stem, en
alsof dat van enig belang was. Zij schudden lachend 't hoofd van neen, terwijl de
donkere interviewer zijn boekje uithaalt en door zijn bril de omgeving bekijkt.
- Daar staat de molen, meneer; daar ligt de rivier en ginds zijn de weilanden, begin
ik als een idioot.
De man glimlacht, sardonisch, en begint op een blaadje te potloden.
- Het uitzicht is mooi, ga ik voort; - de beide kastelen, die u daar ziet...
Hij valt mij in de rede en stelt mij vragen: hoe ik werk, wanneer ik werk, hoeveel
ik per dag werk.
Ik antwoord, als een klein kind, als een schooljongen, als een onnozeling, die door
zijn meester onderhoord wordt.
Hij vraagt mij of ik enige ethische bedoeling heb met mijn werk.
Ethische bedoeling! Wat is dat? Mijn schuchter antwoord is blijkbaar
aller-onophelderendst, doch de interviewer potloodt toch maar lustig door.
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I. en B. staan te grinniken. Ik zou wel op hen willen schieten. De man begint over
naturalisme; en, aardig genoeg: daar verkondigt hij zelf een leer, zodat ik niet hoef
te antwoorden. Ik geef hem trouwens volkomen gelijk, ben absoluut van zijn mening.
Evenzo deel ik zijn esthetische beschouwingen en ook over Nietzsche en Bergson
worden wij het roerend eens. Een zin ligt mij op de tong: ‘er bestaat ook nog het
anti-isme en het individualisme,’ zou ik hem willen zeggen; maar 'k wacht mij wel
van dat te doen, om geen verwikkeling teweeg te brengen.
Hoogst voldaan - vooral ik - scheiden wij tenslotte van elkander.
Dat zal wel een heel mooi interview zijn, als het ooit gepubliceerd wordt; en, wat
zal het juist mijn denkbeelden over allerlei weergeven!
Ja ja, die lunch; of ik ook het voorgevoel had van iets dat mij bedreigde! Maar dat
mademoiselle K. daar niet geweest is, dat vergeef ik haar niet, want nu wordt ze mij
zeker voor een volgende invitatie bewaard.

16 september
Vandaag heb ik voor 't eerst de jagers in het veld gezien.
De jagers lopen langzaam door de velden, met trage, brede passen, als 't ware met
hun schreden metende de oppervlakte van een akker.
Zij zijn gekleed in grijze of bruine stoffen en het geweer dat zij in beide handen
dragen, lijkt, op een afstand, geen gevaarlijk wapen. De hond loopt vóór hen uit en
kwispelend gaat zijn staart door 't ritselend loof van de rapen en van zo hoog gezien
als ik hier sta lijkt alles zacht en vreedzaam, in 't wazig-blauw en 't
gouden-transparante van die zaligstil-en-schone zomerdag.
Maar plotseling knalt een schot en dat stoort ineens de ganse, zachte harmonie
van het arcadisch tafereel. Toch even maar. De hond brengt wippend door het veld
de dode haas aan een
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van de koddebeiers; de jagers, slechts even opgehouden, stappen alweer verder, door
de kwispelstaartende hond geloodst; en alles wat nog van 't gebeurde drama overblijft,
is een heel, héél dun wit rooksliertje, dat daar zo even over 't veld blijft hangen en
al spoedig in 't doorschijnend goud en blauw van de atmosfeer wordt opgelost.

17 september
Wie heeft mij toch voor 't eerst gezegd: ‘dat aardig hoekje zingt een liedje?’
Toen voelde ik dat niet zo dadelijk. Maar heden heb ik het wel goed gevoeld.
Wat is het? O, zo weinig: een klein, rond vijvertje, opzij van de landweg!
Het ligt daar, nietig plasje, tussen zijn groene oevertjes van gras, stil en donker,
omringd door enkele hoge populieren. Links een boerderijtje, rechts een boerderijtje,
en op de achtergrond nog een boerderijtje, wit met groene luikjes en rood pannendak,
tegen een heuveltje begroeid met statig-hoge beuken en met rechte, slanke,
donkergekruinde sparren. Omheen, de eenzaamheid en stilte van de uitgestrekte
velden. Het tafereeltje zingt,... nu voel ik het heel duidelijk; het zingt, in zacht-intieme,
eigen melodie, zijn zoet-bekoorlijk lied van landelijke poëzie. Het zingt en streelt
en glimlacht; het zingt in 't ruisen van de populieren, die reeds enkele van hun
afgevallen, gele blaadjes op de spiegelgladde oppervlakte van het water laten drijven;
het zingt in 't wemelspel van licht-en-schaduwvlekjes op de witte geveltjes van de
boerderijen; het zingt in zonneglans en blauwe hemel; het zingt in zichzelf, in 't
schone van zijn eigen wereldje, als een oase in de woestijn.
Het zingt een sussend, troostend lied van kalm en stil geluk, van rustig en gezond
en vreedzaam leven; van niet veel eisen op de wereld en zacht tevreden zijn met wat
de wereld geven wil.
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18 september
Niet zo heel verre van het zingend vijvertje, ook als een groene oase in de stille
eenzaamheid van de velden, ligt het bekoorlijk ‘driesken’.
Het ‘driesken’ zingt niet; het ‘driesken’ rust en droomt en mijmert.
Het ‘driesken’ is een driehoekig grasveldje, rond hetwelk drie landelijke zandwegen
samenlopen. Daar staan op 't pleintje drie enorme notebomen en ieder van die bomen
overschaduwt geheel een klein huisje.
Het is er stil als in een klein begijnhof. De geluiden van het leven komen daar als
't ware uitsterven; en 't is alsof de schaarse mensen, die er zich bewegen, kleiner
lijken dan gewone mensen onder de geweldig-opwolkende loverkruinen van de grote
bomen.
't Is er een rustoord, met een wonderzoete, stille, groenige atmosfeer. 's Middags,
in de noenstond, komen de mensen uit de kleine huisjes, maken er heel even een kort
praatje met elkaar, en gaan dan plat ten gronde, op het donzig-korte gras, in de
weldadige, groene schaduw uitgestrekt liggen.
Zij slapen er hun lome vermoeienis van 't harde werken uit. Het ‘driesken’ is een
bed, hoog en donker overschaduwd door de dichtgekruinde loverkoepel; een zalig-fris
en koel leger van zacht-verend gras en mos; een lafenis voor afgetobde zwoegers in
de schroeiende middaghitte.

19 september
En even voorbij 't ‘driesken’, in het lommer van zijn oude, groene linde, staat het
wit Kapelleken.
Niets is bekoorlijker en liefelijker dan het glinsterwit Kapelletje, onder het dichte
lover van de malse, groene linde. Zij staat er als een moeder die behoedzaam waakt
over haar kind. Beide verrijzen eenzaam op een kleine grasberm, en de blonde wegen
lopen er van verre door het land naar toe, als om er bedevaarders heen te lokken.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 6

136
Maar er komen niet veel bedevaarders heen. Hoogst zelden zit er een man of een
vrouw op 't houten bankje vóór het traliedeurtje neergeknield; en geen voorbijgaande
ruiter schijnt gehoor te geven aan het bescheiden verzoek, in groene letters op het
witgekalkte geveltje geschilderd:
Gij die hier passeert te peerd of te voet,
Leest eenen Onze Vader of Wees Gegroet.

En toch... toch staan er bloemen vóór het Lievevrouwebeeldje achter 't traliedeurtje
op het klein altaar; en elke avond doet een vrome hand er een waskaarsje branden...
Het brandt daar, weemoedig-eenzaam, als een verloren zieltje in de nachtelijke stilte.
't Is als een zwak, lijdend hart, dat er kwijnt en toch ziet men het van verre, van heel
verre, op zijn bermpje, onder de oude, donkere linde. De landelijke wegen liggen
zwavelblond en gans verlaten in de duisternis er omheen; het lichtje knettert zachtjes
in zijn eigen eenzame weemoedigheid en verder hoort men geen ander leven, dan
het hol geblaf van de waakhonden op de verre, donkere hoeven...

19 september
's Avonds. Vandaag ben ik in de bossen geweest,... de ganse dag in de bossen.
Geen mooier tijdstip dan de septembermaand om in de bossen rond te dwalen. De
heilige rust van een glanzende septemberdag past bij de plechtige schoonheid van
de bossen in herfsttooi.
Het was een dag als goud. Geen wolkje vlekte de azuurblauwe hemel, en onder
het groen van de statige lovergewelven, die zich reeds hier en daar met gele en bruine
vlechten sierden, hing een wazig-gouden atmosfeer, als een onvatbaar fijn weefsel
van paarlemoeren en oranje sluiers.
Wat stonden ze daar hoog en groot, vandaag, wat stonden ze
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daar plechtig-indrukwekkend-groots de oude, stoere bomen! 't Was of ze met hun
lang en breedgespreide takken tot de hemel reikten; en zo leken de bossen op
oneindige kerken en tempels vol lichten en wierook, die de wereld regeerden. De
mensen, daaronder, bewogen zich nietig als dwergen; en waren stil, en als gedrukt
in hun doening. De glorie van de hoge bomen scheen hen gans te overweldigen. En
de minste geluiden werden door de dichte gordijnen van bomen herhaald en weerkaatst
in galmende echo's, alsof ze boos waren, de machtige bomen, dat die nietige wurmen
van mensen hun plechtige rust durfden storen.

20 september
Vandaag heb ik weer eens gevoeld, hoe Breughel eeuwigdurend en aangrijpend waar
en menselijk is.
't Was langs de grote weg, in 't mulle zand, onder de hitte van de septemberzon.
Daar kwam de blinde met zijn vrouw. Hij liep met wankelende, knie-knikkende
schreden en steunde bij elke pas op zijn knokkelige stok. Zijn bedelaarsplunje had
de kleur van 't opgejaagde stof waardoor hij strompelde en zijn doffe, witte ogen
staarden doods en strak ten hemel, in een griezelige uitdrukking van gefolterd smeken.
De vrouw, die hem bij de arm voortleidde, had een wasgeel gezicht en droeg een
rood-en-geel-gebloemde zakdoek over 't hoofd geslagen.
Ik gaf hun iets en de blinde dankte, met een melodramatisch-tremolerende stem
en de vrouw met enkele stille, dofgedrukte woorden.
Toen strompelden zij verder langs de eindeloze baan onder de hoge bomen, in 't
opgejaagde stof van hun vermoeide schreden.
Eeuwigdurend zijn ze en onveranderd in de loop der tijden. Het is alsof de blinde,
de Traditionele Blinde van de eindeloze, Vlaamse wegen met Breughel geboren en
door hem
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vereeuwigd was, en of sindsdien de tijd voor hem heeft stilgestaan.

21 september
Mijn oude molen heeft nieuw doek over twee van zijn wieken gekregen. Het staat
nog in zijn rauwe kleur; en zo, met zijn twee grijze en zijn twee rode zeilen, ziet mijn
oude wijsaard er wel wat raar en eigenaardig uit. Hij ziet eruit of hij weggelopen was
uit het oud-mannetjesgesticht: zo'n oudje, dat nieuwe mouwen in zijn oud jasje heeft
gekregen, en daarvoor door de straatjongens uitgelachen en gemolesteerd wordt.
Doch niemand lacht hier om mijn molen op de Molenheuvel; en ernstig werkt hij
ook aanhoudend door, alsof hij 't zelfs niet merkte dat er iets aan hem veranderd is.

22 september
Nu ben ik nog eens naar de stad gereden, met mensen die de ‘World's Fair’ wilden
zien.
De auto reed tot aan de ingang en bleef er even wachten.
Het zag er daar uit of iets zeer gewichtigs zou gebeuren. Dat zou dan ook. Een
machtige, hooggeplaatste personage was in aantocht.
Elk ogenblik kwamen auto's en rijtuigen aan, vol rijk gecostumeerde en
gechamarreerde en gedecoreerde overheden. Zij stapten bij de ingang uit en wachtten
daar, één kakelbonte, geagiteerde groep, op de komst van de hoge personage.
Doch naast en om hen heen, verschenen andere groepen, zwarte rokken, witte
plastrons en hoge hoeden; sommigen ook gedecoreerd, hoewel veel minder heftig
dan de kakelbonte uniformen; anderen niet gedecoreerd, eentonig zwart en wit, maar
met gapende knoopsgaten als 't ware:
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knoopsgaten die gaapten van vurig verlangen om ook gedecoreerd te worden. En uit
al die opgezweepte ambities van strugglers en arrivisten steeg een zenuwachtig-dof
gegons van ongeduldig-trillende verwachting; en toen de hoge personage eindelijk
verscheen, hieven zij een kort, hartstochtelijk gejuich aan, dat weerklonk als een
rauwkreet van roofdieren en stompten en verdrongen zij elkander onder de
triomfbogen, de hoge personage achterna.
Ik was daar met de auto blijven staan, door het schouwspel geboeid. Verheffend
was 't niet, maar toch wel leerzaam en interessant tot vermeerdering van
mensenkennis, zoals, op een grote, officiële receptie, het onbehouwen dringen naar
't buffet van een elegant-geklede en anders voornaam-doende menigte, leerzaam en
interessant kan zijn. En 'k dacht daar over na, verdiept in filosofische bespiegelingen,
toen achter mij een stem opging, zakelijk-kalm:
- Ben je vrij?
Ik keerde mij om en stond meteen vóór een eigenaardig en onverwacht tafereel.
Een Zeeuwse boer, in nationale klederdracht, vergezeld door een Zeeuws
boerenknaapje en omringd door een viertal jonge vrouwen, allen in hun pittoreske
plunje, hielden zich om en bij mijn auto, blijkbaar hem aanschouwend als een taxi
en geneigd er een toertje mee te maken.
Ik kan niet zeggen, dat 't verzoek mij bijzonder vleiend in de oren klonk. Zag ik
er dan zomaar uit als een gewone chauffeur? En die mooie, grote, nieuwe auto, moest
die nu ook al op een taxi lijken! Maar 't geval was zó grappig, ik had zo'n innige pret
in de vergissing en in 't gezicht van die enorm-dik-gerokte en zwaar-geheupte vrouwen
met hun kleurige sieraden en hun blote armen, die daar als getooide schuiten voor
anker om mij heen stonden te wiegelen, dat ik aan de lust niet kon weerstaan ze erin
te laten lopen. En op een herhaald verzoek van de boer, antwoordde ik met beslistheid:
- Jawel, waar moet je heen?
- Naar de Bodega.
Portier geopend, de vier enorme schuiten met de kleine in de achterwagen, de boer
naast mij, even aangezet, en weg.
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't Succes was niet gering, door de drukke straten. Af en toe keek ik opzij, in de
spiegelramen van de magazijnen en zag de gekke combinatie daar voorbijsnorren.
De mensen die mij kenden bleven er pal langs het trottoir voor staan en de straatjeugd
joelde en schaterde, als voor een carnavalmop.
Zo kwamen wij bij de Bodega.
- Hoeveel? vroeg de boer, uitstijgend.
- 'n Kwartje.
Hij keek mij even aan, met een flikkering van zijn ogen, die helder lichtblauw
waren, als 't zijden dasje, dat met twee zilveren knopen om zijn hals gestroopt was
en op zijn frisgeschoren lippen kwam een leuke glimlach. Misschien snapte hij de
grap en misschien snapte hij die ook niet; maar waarderen deed hij zeker. Hij greep
kalm in zijn zak, terwijl de vrouwen uit de achterwagen stapten, en gaf mij 't kwartje,
meteen vragend:
- Lust je soms ook 'n sigaar?
- Graag.
Hij gaf mij twee sigaren, zo van die geel-bruine, bijna oranje, van vier voor 'n
dubbeltje, groette glimlachend en verdween met zijn opgetuigde gevaarten in de
open deur van de Bodega. Een paar elegante slampampers, die daar op 't terras zaten,
kwamen proestend naar mij toe gesneld:
- Wat betekent dat? Wat voert u uit? Wie zijn dat?
- Enkele neven en nichten.
Ongelovig-grinnikend keken de gedistingeerde slampampers mij aan.
- Heus, verzekerde ik, weer inschakelend en onder hun stomme verbazing
wegrijdend.
Waarom ook niet? Die mensen lopen toch niet alleen op de wereld. Ze zullen wel
iemands neven en nichten zijn!

23 september
En de bladeren van de bomen schijnen minder talrijk neer te vallen, maar worden
meer en meer geel en bruin en rood, alsof ook zij zich voor een groot wonder feest
optooiden.
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24 september
En te allen kante, op de akkers, zie ik nu neergehurkte mensen, die hardnekkig, met
handen en houwelen, de droge aarde omwroeten.
Het is de aardappeloogst. Heldergeel, als gouden ballen, komen de knollen uit de
grond. Het is een weelde, een overvloed, een laatste, óvermilde gift van de natuur
vóór 't komen van de gure, droeve winter. En in de gulden, stille avond wordt, rood,
het droge kruid verbrand en blauwe rookzuilen stijgen alom over de wijde
uitgestrektheid van het veld ten hemel, als nederige hulden van dankzegging en lof.

25 september
De dieren spreken tot elkander als het avond wordt.
De krekels zitten in de stoppels en in 't gras verscholen en vertellen dromerig-rustig
eenvoudige dingen. Hun houterige stemmetjes tikken als het tiktak van een uurwerk,
vast en gelijkmatig, maar zonder overijling noch hartstocht. Wat zij vertellen schijnt
voortdurend te gebeuren en nooit op te houden.
De koeien roepen om uit 't weiland weggehaald te worden als het avond wordt.
Zij roepen dat herhaaldelijk en dringend, met stemmen die ongeduldig worden, als
er geen gehoor aan wordt gegeven. Zij roepen en herhalen duidelijk: ‘wij willen weg!
Wij willen weg!’ en hun geroep ontaardt weldra als in een langgerekte, schrille
noodkreet, die het ganse dal met onrust vult.
De fazanten, in het bos verspreid, roepen elkander toe, dat het tijd van slapen is.
Dat schreeuwen zij in triest-onaangename tonen, die een schrille metaalklank hebben,
alsof zij zinken snaren deden trillen op een gebarsten rateltuig.
En de roodborstjes, waarvan het borstje de kleur heeft van de herfstblaren, zingen
een deuntje, heel kort en heel weemoedig, als de stille spijt over iets dat voorbij is
en nooit meer terug zal komen.
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26 september
Maar ook de lovers schijnen in dit jaargetijde tot elkaar te spreken, vóór zij ertoe
besluiten tot hun gewone gedaanteverwisseling over te gaan.
De bomen doen mij nu denken aan dames, die met hun herfsttoilet begonnen zijn.
De ene heeft bruin gekozen, de andere rood, een derde geel. Dat zijn de laatste nieuwe
modes van 't seizoen. Velen, echter, schijnen nog bij 't zomergroen te willen blijven,
maar blijkbaar keuren de anderen dat af en zeggen: ‘wat geeft het ook, of je nog
langer wacht; je komt er toch toe: 't is de mode.’

27 september
Daar straks, in 't rood van de ondergaande zon, heb ik de aardewerkers van hun arbeid
zien terugkomen. Zij waren een twintigtal, die daar ergens bezig zijn aan 't bouwen
van een brug, en zij zagen er mat en mager uit, en loom-vermoeid, alsof zij overwerkt
en ondervoed waren.
Hun voeten strompelden door 't opgejaagde zand, dat van dezelfde kleur was als
hun kleren en allen droegen hun gereedschap op de schouder en aan de hand een
blikken kruik en een grauwlinnen zakje, waarin hun eten en hun drinken had gezeten.
Zij waren vuil en vies en lelijk en in 't voorbijgaan roken zij onfris, als een troep
vee. Zij wekten bijna afkeer; en toch... er was iets groots en schoons en machtigs
over hun droeve schaar.
Gewone burgers onder dezelfde omstandigheden en in zulke kledij zouden iets
verlagends, iets belachelijks over zich hebben. Arbeiders, vermoeide, afgesjouwde
arbeiders in vuile kleren en met gedrukte strompelpas, zijn nooit belachelijk of laag:
zij zijn tragisch, aangrijpend en ook wel benauwend en wraakroepend-tragisch!
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28 september
De nieuwe mode breidt zich uit. De ganse rij hoge populieren langs de waterkant
heeft zich in 't geel gekleed. Wat staat het rijk en mooi tegen de blauwe hemel met
stralende zon! De lichte blaadjes tintelwemelen onder het nauw-voelbaar briesje als
waren ze van klatergoud.
Wat een rust in de natuur! De verten doezelen weg in paarlemoeren nevels en de
grazende koeien schijnen zich niet meer te bewegen in de smaragd-groene weilanden.
Met ondergaande zon wordt het als een zachte glorie over alle dingen. Alles wordt
teer oranje en roze: de landouwen, de bomen, de gevels en de daken van de huisjes;
tot zelfs mijn grijs-verweerde molen, alsof zijn oud en stram karkas nog eens met
een frisse jonkheidsblos werd opgefleurd.
Doch van lieverlede dooft de zachte, grijze avond al die weelde uit en in de
donkerblauwe koepelhemel is het alweer de krioelende flonkering van de sterren,
alsof een wonderschone nacht de wonderschone glorie van de ideale najaarsdag tot
in 't oneindige van de werelden wou voortzetten.

29 september
Al sinds de vroege ochtend hangt de kleine, gele spin zijlings in het web van de grote,
dikke, grijze spin.
Waarvandaan is die kleine wel gekomen? Hij schijnt geen eigen thuis te hebben.
Hij is schraal en mager, bijna doorschijnend mager; en naast de grote, dikke, vette
spin, ziet hij eruit als een haveloze landloper, die bij een rijke en welgedane dame
aan huis komt bedelen.
Wat mag hij daar wel komen bedelen?... Ik weet het: het is een minnaar; hij komt
zijn hof maken en liefde bedelen.
De grote spin met monstrueus-dik lijf en fijne taille, neemt voorlopig in 't minst
geen notitie van hem. Hij is zó zekere buit voor haar, dat zij helemaal geen haast
hoeft te gebruiken. Zij is kalm bezig met een vlieg, die midden in haar web gevangen
zit, het bloed uit 't lijf te zuigen; en hier en daar,
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tussen de lichte draden, hangen nog meer van die kleine, uitgezogen proppen, als
om van haar wrede moordzucht te getuigen en de roekeloze, die zich te ver waagt,
tegen het lot, dat hem beschoren is, te waarschuwen.
Vergeefs. De schrale minnaar ziet alleen het machtig voorwerp van zijn dolle
liefde; en hakend en krieuwelend met zijn dunne pootjes, tracht hij haar aandacht te
trekken. Hij kuiert heen en weer in 't net van de dikke deerne, loopt haar vóór 't lijf,
bestreelt haar even met een lichte aanraking, kuiert weer weg alsof hij toch wel even
griezelde voor 't dodelijk gevaar; maar komt toch dadelijk terug, geboeid, gekluisterd,
gefascineerd en gehallucineerd door 't formidabel voorwerp van zijn onzinnige
hartstocht.
Dat duurt zo heel héél lang, zonder dat er verder iets gebeurt. Eindelijk verwaardigt
zij zich hem enige aandacht te verlenen. Zij is klaar met haar vlieg en stuurt hem als
't ware een seinbericht, even hakend met een van haar poten in het webbedraadje
waaraan hij op 't ogenblik hangt: hij mag komen; zij kan hem in audiëntie ontvangen.
Hij komt... Met trillend verlangen, maar toch nog omzichtig en twijfelend als 't
ware aan de mogelijkheid van zijn ál te groot en ongehoopt geluk, kruipt hij naar
haar toe. Zij zelf, trouwens, verlaat het middenpunt van haar web en komt hem een
eindje tegemoet.
‘Heus,... mag ik?’ schijnen de doorzichtig-schrale, zenuwachtige krieuwelpootjes
te vragen.
‘Heus,... je mag,’ krieuwelt de dikke tegen; en de pootjes komen steeds nader en
nader, en raken bijna elkander.
Een laatste aarzeling. De kleine krijgt plotseling als een zenuwcrisis en begint in
't net te schudden en te dansen. 't Is of hij dol werd. Hij wil, hij wil dolgraag en durft
toch niet. Hij is gek van liefde en meteen gek van griezelangst. Hij danst en springt;
hij gruwt en siddert; hij voelt het hoogste geluk en de greep van de vernieling; hij...
Eensklaps, bliksemsnel, rukt de dikke spin op hem toe, grijpt hem in haar klauwen,
en doet hem ronddraaien als een tol, hem tegelijkertijd omwindend met haar spinsel,
als met een grijze lijkwade.
Arme, machteloze minnaar! De zoen, die zij hem geeft, boort door zijn hals en
zuigt het leven uit zijn zielig lichaam. 't Is de
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omhelzing van de dood, die hij voor zijn verwaande liefde ontvangt.

30 september
De molen heeft zijn twee andere zeilen ook vernieuwd gekregen. Nu werkt hij met
vier grauwe armen en 't staat hem vreemd en enigszins genegligeerd, alsof hij zich
vandaag de moeite niet gegeven had om zich behoorlijk aan te kleden. 't Is of hij zo
uit zijn bed komt, met zijn nachtmuts en slaapkleren aan en zomaar aan 't werk is
gegaan.

1 oktober
... Oktober!... Er ligt al iets van dood in dat woord... Oktober... Dood... 't zijn al die
o's... 't is die lugubere o-klank.
Ik wandel in de stille grijzigheid van de ochtend langs de eenzame wegen en paden,
mijn voeten ritselend door de droge, bruine, dode, neergevallen bladeren. 't Is als op
een kerkhof dat ik wandel. Af en toe strijkt een heel zwak briesje even door de
uitgedunde kruinen en telkens is het weer als een triestig zwermpje dode vogels, die,
langzaam dwarrelend en zuchtend, op de droeve aarde neerdalen.
De bomen wenen en zuchten, in stille droefheidsharmonie met de langzaam
kwijnende natuur.

2 oktober
Maar de verdere uren van de dagen zijn zo glanzend schoon en alles wat nog op de
wereld groeit en bloeit is als één grote
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weerspiegeling van al die rustig-glanzende en heilige schoonheid.
De frisse ochtend wordt geboren in doorschijnend-tere nevelsluiers; de middagzon
breekt er zacht-stralend doorheen en tot de avond is 't één zoete, stille rust en glorie
van hemelsblauw en gouden licht, tot de stralenbol, eindelijk uitgebrand, in een
oceaan van gloeiend purper slapen gaat.
En langzaam aan komen dan weer de stille nevelen als in de vroege ochtend; en,
over de aarde, waar de dingen in duisternis vervagen, spreidt zich de
prachtig-tintelende sterrenhemel uit.
O, onder welke schone, rijke deken slaapt de schone, rijke aarde!

3 oktober
Wat doet mijn oude molen raar en grappig en wat brengt hij mij telkens weer nieuwe
verrassingen aan!
Al die dagen stond hij daar te werken, grijs van romp en grijs van zeilen, als een
oude, stugge brommerd, die uit louter balorigheid zich niet meer behoorlijk aan wil
kleden; en vanmorgen vroeg staat hij daar eensklaps weer in kersvers rood, bijna in
't roze-rood, ja, met haast iets wufts over zich, alsof hij zomaar van plan was er in
zijn oude dag nog eens flink op los te fuiven.
Ach! wat 'n laster en hoe kon ik zo iets van mijn goede, trouwe wijsaard denken!
De molenaar en zijn knecht hebben maar gewoon zijn nieuwe zeilen in het rood
geverfd, opdat zij lang en stevig zouden dienst doen en hij er gans de gure winter
onbeschadigd mee zou kunnen werken. Niet voor de fuif, wel voor de stoere, stugge
arbeid hebben zij hem zo opgemonterd.

4 oktober
Over het golvend akkerland, in het zacht-wazig stil-grijze
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van de ochtendnevel, komen de grote, zware, stoere paarden aangestapt.
Zij komen op uit de diepte, eerst niets dan twee donkere koppen met gespitste
oren, als twee vreemde, grote kruipbeesten laag over de grond. Maar zij groeien en
groeien, zij worden groot als reuzen, tot hun nevelige silhouet over de blote akker
weldra ten voeten uit het ganse landschap schijnt te vullen.
Zij trekken de ploeg door de bruin-roze, vet-glanzende aarde, en, achter de leidsman
die hem stuurt, volgt, op een tiental passen, de zaaier, die, met
breed-ritmisch-gecadanseerde zwaai, het graan van de toekomstige oogsten in de
malse open vore strooit.
Zo gaan zij, komen, keren en verdwijnen, om het ogenblik daarna weer groeiend
uit de nevel op te doemen. De aarde doomt, de paarden stomen, het ganse tafereel
omhult zich in een grootse, stille atmosfeer van wazigheid, die de rijzende zon met
tintlend goud doorpoeiert.
Het is iets rustig-groots als de werking van een natuurkracht. Het is een schouwspel
van rijkheid en vrede, iets dat kalmte geeft en sterkt en troost.
Zes uur. Heilig stil en sereen daalt langzaam de avond.
De grote, oude bomen staan reeds, in hun zwart geheim gehuld, te dromen en de
antieke, grijze molen lijkt nu zo ijl en fijn, met het tralienet van zijn lange, naakte,
kruiselings, als aanbiddende armen, ten gouden hemel uitgespreide wieken. Het heeft
iets immaterieels. Het is alsof zij zich gespiritualiseerd had. En alles blijft zo stil, zo
heilig, heilig stil! Want het vage gegons van 't verre leven daar beneden, maakt de
stilte nog aangrijpender. Geruisloos fladdert af en toe een vleermuis om het naakt
geraamte en verder hoort men niets dan nu en dan een uit haar hulsel bevrijde rijpe
vrucht - eikel of kastanje - die zacht-ritselend tussen de twijgen en de bladeren
doorschuift, tot zij met een korte, doffe bons, ten gronde neerploft.
In 't dorpje beginnen de lichtjes te pinken...
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5 oktober
Hier en daar, in veld en bos, staat een enkele boom, gans lichtend-geel of
vlammend-rood, tussen het nog donkergroen van de andere bomen, als 't ware
eenzaam op te branden.
In eigen trots en glorie, in laatste, glorieuze schoonheid, schijnen zij te willen
sterven.

6 oktober
Veel aardige huisjes, - zomer-optrekjes en boerderijtjes -, stonden de ganse zomer
haast onzichtbaar onder hoog-en-breed-schaduw-wuivende lovers en kruinen
verborgen. Men zag een rood dakje, een schelgekleurd luikje, een hoekje gevel,
waartegen bloeiende slingerplanten oprankten. Meer zag men niet: de aardige huisjes
hielden zich schuil en schenen ondeugend-spottend de nieuwsgierigen toe te roepen:
‘Zoveel zul je van mij zien, maar meer ook niet.’
Nu laten al die aardige plekjes zich bekijken. Hun veilig-zoet-geheim is door de
neervallende bladeren ontsluierd en zij staan daar nu wel naakt en melancholisch in
hun mysterieloze najaarsarmoede. 't Zijn als de vogelnestjes in de bomen wanneer
de vogelen 't nest verlaten hebben en de bladerenval al de kleinheid van het zo
bekoorlijk-lief geheimpje laat zien.

7 oktober
Sinds een paar dagen vliegen mooie, sombere kapellen op de Molenheuvel rond.
Soms zitten ze roerloos, met dicht-geknepen vleugels op het heidekruid en dan zijn
't net als dorre, afgevallen blaren, die tussen de fijne, roze bloempjes recht-
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overeind bleven staan. Maar bij de minste beweging gaan de vleugels als een mooie
waaier open en 't is een wegwiekende schittering van donkerglanzend fluweel, met
rode en blauwe strepen en ogen.
Er is in hun somberrijke kleuren iets van herfstluister en droefheid; iets van de
gloed van de rode en bruine blaren, gemengd met 't rouwig-zwarte van de winternacht,
die weldra komen zal.
't Zijn wél de herfstkapellen: de grote, droevig-schone rouwvlinders van 't schone,
stervend jaargetijde.
Acht uur 's avonds. Het regent... Na al die lange dagen prachtweer zijn eindelijk weer
wolken aan de hemel opgekomen, de wind heeft er zich ingezet, en 't is gaan regenen.
Het regent, zacht-en-stil-aanhoudend, onder stage, gelijkmatige zuidenwind. Breed
open staat mijn raam, in die zwoele duisternis doorstriemd van glinsterende
regenstralen en van verre hoor ik het ritmisch gemor van mijn gonzende molen, die
dagen lang gerust heeft en nu werkt, bij nacht en regen, om de schade in te halen.
O, die oude, plichtgetrouwe grijsaard, wat is het gezellig hem naast mij weer levend
en trillend te voelen! Ik voel, meer dan ik zie, zijn lange, grote armen door de donkere
lucht rondzwaaien en binnen in zijn grijs geraamte brandt nog eens zijn warm, oud
hart: het smeulend lampje dat zijn nachtelijke arbeid verlicht.
En ik in mijn hoge luchtwerkkamer en hij hoog op zijn heuvel, wij vervullen beiden
ongestoord de taak die wij ons hebben opgelegd, en 't is of wij elkanders arbeid
voelden en wederkerig waardeerden.

8 oktober
Wat wordt het schouwspel mooi als men van boven op de heuvel naar de laagte kijkt!
Uit het dichte, glooiend kreupelhout rijzen hier en daar de slanke bomen op en
alle staan nu in de volle, rijke herfstdos,
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die hun eigen is. Dagen lang hebben ze geaarzeld of ze wel zus of zo hun herfstpak
zouden uitkiezen; maar nu is 't uitgemaakt en staan ze daar in de stille gouden
atmosfeer als 't ware tentoongesteld, om zich te laten bewonderen en navolging uit
te lokken.
Beslist hebben de beuken de goudbruine tint aangenomen. De ahornen kozen
oranjegeel met donkere spatten en de essen en de popels louter effen-geel. Maar 't
mooist van alle zijn en blijven de Amerikaanse eiken. O! die bloedkleur van de
Amerikaanse eiken in hun prachtig herfstgewaad! Aan de onderste takken zijn de
blaren nog groen; maar gradueel verkleuren zij naar boven toe, in magnifiek-rijke
schakeringen van groen-met-rood, tot eindelijk de kruintop als een felle
vlammenbundel ten blauwen hemel uitlaait.
O, mochten ze zo nog vele, lange dagen blijven, zoals ze ginder lange dagen blijven
in hun oorsprongsoord, brandend-rood en vermiljoen tegen het vlekkeloos azuur van
de lucht, in de gouden atmosfeer van 't enig schoon en rijke jaargetijde, dat men er
‘Indian Summer’ noemt!

9 oktober
Alles schijnt zachtheid en liefde in die laatste, rijke, schone dagen. Ruwheid,
vijandschap, onaangename verhouding, hebben geen reden van bestaan meer.
Twee koeien staan naast elkander in de weide: een roomwitte en een wit-en-bruin
gevlekte. Zij staan ten voeten uit in 't gouden licht op het smaragdtapijt onder de
blauwe hemel. De roomwitte beweegt zich niet. Zij blijft roerloos als marmer. En
zo, in volle roerloosheid, met ogen halfdicht van wellustig genot, laat ze zich langzaam
de schoften likken door de bruin-en-wit gevlekte, die gewetensvol haar taak volbrengt,
gelijk een trouwe meid zou zorgen voor haar meesteres.
Dat duurt zo een gehele poos. Dan houdt het op. Zal nu de witte op haar beurt de
bonte likken, als wederkerig dienstbetoon? Neen; 't is klaar en daarmee uit. Elk van
zijn kant gaan
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ze kalm weer aan 't grazen. Zou er dan wellicht een hiërarchie bestaan onder de
dieren, als onder de mensen? Of zal de bonte morgen ook de witte likken, als deze
ergens jeukte krijgt? 't Is jammer dat ik op de oplossing van de vraag niet wachten
kan, maar ik geloof toch meer aan de sociale gelijkheidsopvatting onder de dieren
dan onder de mensen. Ik geloof niet, dat de door haar dienares gekamde meesteres
op haar beurt haar dienares zal in de haren zitten, tenzij in overdrachtelijke zin, terwijl
ik wel geloof dat het roomwitte koetje niet zal aarzelen morgen aan de dag de schoften
van de bonte koe te likken, zodra het daartoe, in de dierentaal die wij niet kennen,
wordt verzocht.

10 oktober
Op deze prachtdag, op deze gouden en azuren dag, op deze dag van ongeëvenaard
zalige schoonheid, heb ik nog eens bezoek van een vriend uit de stad gekregen.
Hij heeft een lange poos zwijgend gestaard op al de wonderen die mij omringen,
en met het hoofd geknikt, en met het hoofd geschud; en eindelijk heeft hij zich tot
mij gekeerd, en heel ernstig, heel stemmig en zwaarwichtig, met een soort gedrukte
meewarigheid in de toon, heeft hij mij abrupt gevraagd, terwijl zijn ogen peilend in
de mijne keken:
- Maar zeg me nu toch eens, in volle oprechtheid: is het heus voor je plezier, dat
je hier in dit jaargetijde nu nog buiten zit? Een glimlach is over mijn lippen gekomen.
- Heus; in volle oprechtheid, voor mijn louter plezier, heb ik geantwoord.
Als in een plotse wanhoopscrisis heeft hij zijn handen ten hemel geslagen.
- Ik zou er doodgaan! riep hij; - en ben trouwens overtuigd, dat negentienden van
de lui die op buitens wonen er enkel uit snobisme blijven. Wat doet ge bijvoorbeeld
's avonds? kreet hij; - 's avonds, als de zon onder is en als de nacht invalt, de
akelig-sombere nacht over de dorpen en velden, die zelfs door
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geen lantarens verlicht zijn! Is het dan niet om te huilen van ellende!
Terwijl hij sprak en jammerde, begon zacht op het kerktorentje de avondbede te
kleppen.
- O, die klok, die lugubere klok! gruwelde hij, zijn oren stoppend, die
akelig-lamenterende klok, die de dood van alle vreugd, van alle vrolijkheid, van alle
levensblijheid schijnt te beluiden, hoe kan je 't uitstaan! hoe kan je 't aanhoren! Is
het niet alsof je levend in je donker graf werd neergelegd?
Hij drukte mij haastig de hand en liep weg, zijn hoofd schuddend. Ik zag zijn
silhouet, dat klein en dik en zwart was, langs de glooiende dreef, tussen de heesters
verdwijnen.
Toen ik het hoofd oprichtte, zag ik de maan heel groot en zacht over het donker
dennenwoud oprijzen. 't Was of ze stil en plechtig horen kwam wie daar van droefheid
had gesproken en weten wilde waar die droefheid lag. Zij kwam, en keek, en haar
schuchter, nog weifelend licht beefde als 't ware in de laatste avondgloed over de
sombere, roerloze kruinen. Toen rees zij hoger, en hoger; en zij werd helderder en
helderder; en in die toenemende helderheid lag troost en rust en blijheid; en eindelijk
scheen zij te glimlachen over de schone wereld, die daar onder haar lag: een wereld
zo rein en zilverstil, zo vol van rijke vrede.
Ach neen, vriend, het was niet somber noch luguber, die avond, op de Molenheuvel,
ofschoon er nergens, over dorp en veld, straatlantarens brandden...

11 oktober
De poes van mijn molenaar is een hardnekkig, vinnig wezen. Het is een dier met
taaie wils-en-doorzettingskracht. Wat hij eenmaal verlangt, moet hij bereiken, al
kostte 't nog zoveel inspanning en geduld. Wat heeft hij niet uren lang roerloos zitten
loeren, in 't begin van de zomer, tot hij toch eindelijk dat wild konijntje uit zijn pijp
kon halen! En nu zit hij daar weer hardnekkig met iets eigenaardigs bezig, dat ik
eerst helemaal niet begrijpen kan.
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Hij zit, voor driekwart met zijn lijf, in een lange, smalle goot, waar een soort viezig
nat in neerdruppelt. Zó diep verslonden is hij in zijn bezigheid, dat onze komst hem
in 't minst niet doet opschrikken. Het weinige, dat wij van zijn rug nog zien, trilt en
siddert van de inspanning en zelfs als mijn molenaar hem even bij zijn staart trekt,
- dat anders gevoelig genoeg lichaamsgedeelte van een dier! - laat hij er zich niet
door afleiden. Hij is bezeten als het ware door zijn wilde passie en wij zien het
ogenblik komen, dat hij wel geheel en al in de benauwend-smalle goot verdwijnen
zal, als hij plotseling, met korte rukken, achteruit begint te krabbelen en weldra weer
geheel te voorschijn komt, ontoonbaar-smerig, met vettig-afdruipende huid, een
levende muis tussen zijn scherpe tanden houdend.
Hij ziet ons, blaast even woest en gromt en in één wipsprong is hij met zijn prooi
tussen de ritselende heesters verdwenen. - 't Es 'n goeje muizepakkerige, meniere,
glimlacht mijn molenaar, niet zonder trots.
Ja, 't is zeker 'n goeie muizepakkerige. Maar ik vrees wel dat het ook 'n goeje
‘vogelpakkerige’ zal zijn en verdrietig vraag ik mij af hoeveel van mijn lieve
lentezangertjes hij deze zomer wel verslonden heeft. Ik vind het een lam, ellendig,
akelig beest!

12 oktober
Vanavond loeien de grote orkesten in de wilde lucht. De zon is ondergegaan in
gloeiende en vlammende kraters van uit elkaar gescheurde en gespatte, donkergrijze
wolkenbergen, nu raast de wind en kiettert de regen, terwijl het in de donkere verte
griezelig weerlicht en zwaar donderroffelt. Glimlachend komt de molenaar naar mij
toe en zegt: ‘'t es de zomer die van de winter schiedt, meniere.’ Toch ziet hij geen
dreigend gevaar in die apocalyptische luchten. Hij denkt wel dat de opkomende maan
al die sombere woestheid zal verdrijven.
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Negen uur. Mijn molenaar heeft het goed voorspeld. De gouden maan komt in het
oosten laag over de bossen op en kijkt mij door haar tuin van wolken aan. Haar
rustig-glanzend aangezicht kijkt met een vredevolle glimlach om zich heen en zij
schijnt zich niet te storen aan die wilde wedren van wolken, die zich telkens vóór
haar lichte hof met een gebaar van hulde en eerbied van haar pad verwijderen, om
even verder in 't holdonkere van de lucht, hun verwoede strijd weer voort te zetten.

13 oktober
Maar de wolken hebben eindelijk toch gezegevierd nadat de maan in de vroege
ochtend was gaan slapen, en vandaag is het dan ook de dag van de wolken. Maar 't
is de dag der schone, der prachtige wolken. Wijl alles toch zo mooi was al die dagen,
hebben de wolken ook hun beurt gewild en sinds de vroege morgen scheppen en
schilderen zij in de hoge, magnifieke luchten grootse wondertaferelen. Zij hebben
oceanen, rotsen, vuurspuwende bergen geschapen; zij hebben ze bevolkt met monsters
en met reuzen; zij hebben er kolossale schepen op doen drijven en er geweldige
forten, torens en kastelen op gebouwd; en tegen de avond hebben zij alles herschapen
in fantastisch-verlichte luchtpaleizen, met zalen en zalen, en zuilen en zuilen, en
glanzend open poorten zonder eind, als om er de feeënkoningin van de nacht, de
zilverglinsterende maan met haar gevolg van tintelende sterren te ontvangen.
Zij hebben wel intens gelééfd, vandaag, de wolken...

14 oktober
‘Mon âme est triste’, zeggen de jonge poëten, die de ganse wereldsmart in hun eigen
zieltje schijnen om te dragen.
‘Mon âme est triste’, zeg ik op mijn beurt, als het zulk weer is
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als vandaag: eentonig grijs, windloos, regenachtig zonder eigenlijke regen, dood.
Dan wordt ‘mon âme’ even ‘triste’.
De blaren vallen zwaar en nattig van de bomen en plakken neer in 't slijk van de
paden. Er vallen er niet vele, maar ieder blad dat zo loom en zwaar neerdaalt is als
een gewicht van droefheid, dat op de triestige aarde komt drukken.
'k Ben toch maar even in het bos geweest en langs het water. In 't bos kweelden
de roodborstjes hun droevig herfstzangetje, dat zo verschillend is van 't lentevooisje:
hun herfstdeuntje zo kort en verre als 't ware en zo weemoedigtriestig. En aan de
waterkant lag 't bootje vastgemeerd vol afgevallen bladeren, alsof 't voortaan nooit
meer met vrolijke wezens zou gaan spelevaren, maar slechts dode bladeren wegvoeren:
hopen, vrachten dode bladeren, als naar een kerkhof.
't Was droef en huiverig buiten. Ik ben algauw weer binnenshuis gekomen en bij
't vuur gaan zitten.
‘Mon âme est triste’...

15 oktober
‘Mon âme’ is niet meer ‘triste’. De frisse wind heeft al mijn droefheid weggewaaid
en de zacht-warme najaarszon mijn levensblijheid weer opgewekt. Gisteren dacht
ik dat alles onherroepelijk uit en dood was; vandaag zie ik alles weer glinsteren en
herleven. En 't is of alles frisser, schoner en intenser leeft, na die éne dag van
schijndood.
De populieren, die al zo prachtig geel waren, schijnen gisteren van louter goud te
zijn geworden. Roerloos staan ze, in de dalende avond, tegen de donkere lucht te
tintelen. Zij geven werkelijk licht af, zij vertragen 't vallen van de najaarsavond.
Reeds is de zon gans onder, reeds sluipen lage, grijze nevels om hun wegwazende
stammen en nog steeds staan hun kruinen als wolkende goudtuilen te lichten en te
gloeien.
De maan komt op en haar schijnsel trilt over de lichtende tuilen. En eerst als ze
hoger is gerezen in wit-zilveren glans, doven de warm-gouden kruinen hun tanende
gloed langzaam uit.
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16 oktober
'k Heb in de stad een oude vriend: oud van jaren, want hij is al een eind in de tachtig,
maar jong van hart, want hij gaat liever met de jeugd dan met de grijsheid om, en
kan ook werkelijk, en zonder enige aanstellerij, somtijds nog jeugdig doen.
Vandaag, in 't zachte zonnetje, vind ik hem zitten op 't terras van een bodega, met
een vriend naast zich, en, vóór zich, op het tafeltje, een fles champagne. Hij wenkt
mij en ik moet even mee aanzitten. Wij praten...
- Temps merveilleux! juich ik; want mijn oude vriend spreekt altijd Frans. Doch
mijn verrukte uitroep wekt ditmaal, - vreemd genoeg - geen echo bij hem op.
- Nous approchons de Novembre, le mois des morts, klinkt zijn naargeestig
antwoord.
- U lijkt mij anders niet in een lugubere stemming, glimlach ik, naar de lekkere
fles wijzend.
Hij haalt zijn schouders op. - Je bois la capsule et l'étiquette, zegt hij gedrukt,
daarmee bedoelend dat hij het fijne meer met de ogen dan met de mond proeft.
Mijn oude vriend is werkelijk in een nare stemming; ik weet niet meer hoe ik dat
goed moet praten.
De tweede vriend, die naast hem zit, geeft mij een knipoogje. En, terwijl het oudje
weldra moedeloos opstaat en zich met een rijtuig laat wegbrengen:
- Weet je wat hem dwars zit? lacht de andere: zijn vriendin heeft hem verlaten, is
er met een ander vandoor. Maar het heeft niets te betekenen: morgen, overmorgen,
heeft hij er al een ander en is hij weer de oude.
Het is toch wat, de jeugdige gevoelens op die leeftijd!

17 oktober
En à propos van leeftijd en oude herinneringen komt mij weer iets in 't geheugen,
dat al lang geleden is.
't Was nogmaals in Amerika, in New York.
Ik was daar voor zaken en had er een agent, een oude man, die veel voor mij
beredderde.
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Ik sprak nog maar gebrekkig Engels, maar hij kon een beetje Frans, en ging daar
heel prat op en nam elke gelegenheid te baat om daar bij mij mee te geuren.
Het was me 'n Fransje, om bij te bulderen! Gewoonlijk zette hij eenvoudig de
Engelse klanken in een quasi-Frans toontje over.
Ik vroeg hem bijvoorbeeld om voor mij in de stad een boodschap te gaan doen.
- Oui, oui, antwoordde hij, als altijd zeer gewillig; - mais... - en hij streek even
met de hand door zijn grijze haren, die inderdaad een knipbeurt hoogst nodig hadden
- je voudrais d'abord aller chez le dresseur de cheveux (hairdresser).
Een ander maal vond ik hem met een bebloed gezicht op het kantoor zitten.
- Wat is er gebeurd? vroeg ik ontsteld.
- J'ai été injurié (injured) par une barre de fer, antwoordde hij.
Wij hadden een werkman, een gewone werkman nodig in de zaak. Er werd er een
gehuurd. Maar al van de tweede dag kwam de agent zijn teleurstelling bij mij uiten:
- Nous nous sommes trompés; ce n'est pas un laboureur régulier (not a regular
labourer) c'est un peinteur (a painter) qui fait des pintades (paintings) et qui lit son
nouveau papier (his newspaper).
Tegen een klant, die zijn rekening niet betaalde, wist hij een goed middel: - Nous
le ferons suer en cour (sue him in court); en op zekere middag, dat ik aantekeningen
in mijn notitieboekje zat te maken, vroeg hij mij met vriendelijke glimlach:
- Vous faites votre diarrhée? (diary).
Hij vermoedde niet dat ik bezig was met zijn onvergetelijke spreuken in mijn
‘diarrhée’ te boeken.

18 oktober
De herfst is het jaargetij der vruchten. Alles wat nog niet geoogst en geplukt werd
wordt thans geoogst en geplukt in
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deze laatste dagen van uiterste schoonheid, waarop weldra de dood van alles volgen
zal. De boeren maken haast om hun knollenvelden te rooien; de hoveniers halen de
laatste appelen en peren binnen, die nog als vergeten, rode en gele lampions van een
vroeger schitterfeest in de ontbladerde kruinen van de boomgaarden hingen; de kleine
kinderen lopen langs de stille lanen, in manden en korven de uit de
brons-en-goud-getinte lovers neergevallen eikels en kastanjes opgarend; en ook de
schilders zijn nu weer verschenen, om hun laatste oogst van zomerpracht en
kleurenweelde op te doen.
Zij staan in het veld, in de bossen en de weiden, langs het water van de rivier en
voor de pittoreske boerderijen; zij zijn alom en overal, de schilders en de
schilderessen, als paddestoelen uit de grond gerezen; en allen werken met
hardnekkigheid, om in lijnen en kleuren op het doek de vergankelijke schittering of
dromerige nuancering weer te geven van al de ontroerende schoonheid waar hun
ogen vol van zijn. Maar hoe fonkelend-hel of zacht-teder ook de kleuren zijn die zij
gebruiken, wat blijven zij verre beneden de rijkheid van deze ganse, pracht-zonnige
herfstdag!
En ook ik, verrukt en opgezweept als 't ware door de schoonheid van het
schouwspel, doe als de boer, de tuinman en de schilder: ik oogst mijn laatste indrukken
en tracht ze weer te geven op 't papier, zonder mijzelf te begoochelen met de
hersenschimmige illusie, dat zij zelfs van verre de heerlijke, glanzend-poëtische
werkelijkheid zullen benaderen.

19 oktober
Vanmorgen zijn ze allen vertrokken! Vertrokken, zij allen, zo talrijk, die hier, een
groot gedeelte van de zomer, met en om mij heen, geleefd en getierd hebben...
De koffers werden op een grote wagen geladen en 't waren als zoveel, op elkander
gestapelde, doodkisten. Koffers zijn doodkisten, want zij bergen als 't ware de vreugd
en de fleur van een ganse, lange, schone, uitgeleefde zomer in hun harde, stug-gesloten
wanden.
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Nu zijn ze vertrokken... En alleen doodse stilte heerst nu in doodstille, grijze lucht.
Maar reeds vóór ze vertrokken was het of zij hier al niet meer waren; want mensen
die gaan reizen zien er anders uit, hebben een andere kledij en een andere fysionomie,
dan mensen die nog blijven. Zij waren om zo te zeggen reeds weg, toen zij hier
vanochtend nog rondliepen.
Doch nu zijn ze werkelijk weg, volkomen weg; en, in de stille lanen, waar, nog
zo kort geleden, hun vreugde en drukte joelden, zie ik niets meer dan het traag
neervallen van de gele bladeren, hoor ik niets meer dan het dromerig-weemoedig
herfstgezang van de roodborstjes.
De roodborstjes vertellen en herhalen mij met heimweeïge, als 't ware telkens door
ontroering onderbroken stemmetjes, wat ik zelf weet en voel.
‘Ze zijn weg... zij zijn nu allen weg,’ kwelen de roodborstjes... ‘Zij zijn weg en
komen dit jaar niet meer terug... Misschien komen zij nog het volgend jaar terug...
maar niemand weet het... misschien ook komen zij nooit meer terug’...
‘Ze zijn nu weg en het is doods waar vroeger zoveel leven en beweging was...
Wij, roodborstjes,... wij blijven hier, maar weldra zullen wij ook niet meer zingen...
en dan zal alles nog veel stiller worden’...
Ze zingen zoet en droef, de kleine roodborstjes, onzichtbaar in de bomen.
Loom wandel ik heen en weer langs de paden en mijn voeten schuifelen zuchtend
door de droge blaren. Het water van de rivier ligt er vol van en als heel lichte, bruine
schuitjes drijven zij er langzaam aan de oppervlakte. Een overrijpe vrucht, die ergens
uit een boom valt, verwekt een óvergroot geluid door ritselende takken en ploft met
korte smak ten gronde neer, als iets dat doodvalt.
Ze zijn vertrokken, ze zijn allen vertrokken...

20 oktober
Het klein, grijs kerkje met spitse toren staat aan de oever van de rivier. Doch als men
uit de velden aankomt ziet men 't
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water niet. Men ziet alleen het kerkje, met, als achtergrond, een hoge rij populieren,
die langs de overzijde van het water staan.
Te allen tijde is het oude kerkje poëtisch en mooi onder zijn grote bomen aan de
oever; doch vanavond is het schouwspel gans bijzonder indrukwekkend. Het
avondklokje bengelt; en, achter 't kerkje, tegen de nog fonkelblauwe hemel, staan de
gouden kruinen van de populieren als kolossale waskaarsen te branden. In het kerkje
speelt het orgel en weergalmen plechtige stemmen; en die gedempte, hymnische
geluiden spreiden zich als 't ware over de spiegel van het stille water open, tot zij,
langs de ranke stammen en gouden kruinen van de overzijde, als een lofzang naar
de blauwe hemel stijgen. 't Is het kerkje zelf, dat, in de poëzie van zijn omgeving,
een lyrisch-vrome bede ten hemel stuurt.

21 oktober
In de stad...!
Eerst was ik van plan nog eens naar die grote wereldtentoonstelling te gaan. Doch
een walgende weerzin greep mij aan bij 't zien van de drukte om de ingang van de
gebouwen en 'k ben tenslotte eenzaam in de grote, sombere, doodse oude stad gaan
kuieren.
O, de stilte en verlatenheid van die grote, doodse, sombere stad, waarvan haast
alle de bewoners naar het klatergoud van die tentoonstelling zijn gaan kijken!
De straten waren leeg, de pleinen waren leeg en in de koffiehuizen en de restauraties
zat slechts hier en daar een levend wezen, als 't ware op straf-arrest!
Zo zag ik eindelijk nog eens de stad, mijn stad, de grote, middeleeuwse
industriestad, zoals ik haar van vroeger ken, in uitgestorven feestdagrust!
Het heeft mij goed gedaan haar zo terug te vinden. Ik dacht, ik vreesde, dat haar
karakter zou veranderd zijn, dat ik haar nooit meer als vroeger zou zien.
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In een verlaten, ouderwets, klein restaurantje ben ik gaan eten. Vóór de deur, die
open stond, kwam een straatorgel aangerateld, getrokken door een hond en
verlevendigd door de bewegingen van een viertal apen die, verkleed als saltimbanken
op de bovenplank gezeten, daar hun gekke kunsten uitvoerden. Een paar viezige
meiden en wat klein-kinder-gespuis stonden er lachend omheen; en een donkere man
draaide aan een zwengel van het kermend instrument, en een donkere vrouw met
schelgekleurd hoofddeksel, ging met een schaaltje rond om centen.
De apen deden ernstig-idioot en raar en de toeschouwers schudden van het lachen.
't Is eigenaardig, dat de mensen altijd om de apen moeten lachen. De apen lachen
wel niet om de mensen en wat lijken wij anders toch akelig veel op elkaar!
Ik kan eigenlijk nooit goed om de apen lachen. Wanneer ik om de apen lach, is
het mij soms te moede alsof ik met mijzelf spot. Ik vind wel eens iets
onuitsprekelijk-tragisch in hun griezelig-rare zijn en doen. Ik beschouw ze somtijds
als mensen, die veel meer weten en voelen dan wij denken en die hopeloos onder
dat weten en voelen, 't welk ze slechts door grimassen kunnen uitdrukken, moeten
lijden.
Apen zijn de clowns van de dierenwereld; en clowns zijn in de grond van hun ziel
diep-tragische wezens, dat weten wij.

22 oktober
De dag is alweer zo sereen, zo zacht, zo stil en rein en prachtig, dat ik, boven op de
heuvel, lang-uitgestrekt in een gemakkelijke stoel ga liggen, als midden in de zomer.
De zon bakt en blakert in mijn gezicht en op mijn stille handen. De hemel is
helblauw, de verten zijn als paarlemoer en om mij heen staan de gewassen in hun
laatste, ongeëvenaarde kleurenglorie.
Er waait een zachte, stage bries en mijn oude molen werkt ritmisch-schermend
met zijn lange, rode zeilen tussen al dat goud en blauw en purper. Ik hoor zijn innerlijk
geronk en als
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ik even mijn ogen sluit is het alsof daar een grote, gezellige poes naast mij in de
koesterende, warmte zat te spinnen.
Ik lig als in een wieg van goud en purper onder azuren baldakijn, daar boven op
de heuvel. En de bomen, die heel héél stil hun bladeren laten vallen, dekken langzaam
mijn zoete rustplaats met een gouden deken toe.
De avond daalt. De rode zon gaat in een grijsachtige nevel onder. Er komt ineens
iets kils aandrijven en ik krijg de indruk of de schone bomen, die mij zo roekeloos
met hun eigen weeldetooi bedekken, nu huiverig-halfnaakt de ganse gure nacht zullen
staan bibberen.

23 oktober
‘La motte de terre’, zegt ergens Barrès, ‘la motte de terre, qui semble une chose
morte, est pleine de la vie du passé’.
Ik geloof dat hij 't zo zegt; maar misschien zegt hij 't ook anders en mooier. Hoe
dan ook: hier spreekt de liefde voor de grond, voor de geboortegrond.
Héél sterk voel ik in mij de liefde voor de grond, voor de geboortegrond. Ik voel
mij als een boom, die eenmaal op een vaste plek zijn wortels heeft geschoten. En die
boom staat in Vlaanderen, voor mij het mooiste land op aarde.
In Vlaanderen, en wel in een zeer beperkt en specifiek gedeelte van dat
Vlaanderen...
Mijn land, mijn vaderland, mijn Vlaanderenland is heel, héél klein, niet groter dan
wat ik op een flinke ochtendwandeling kan aflopen, niet ruimer dan wat ik op mijn
Molenheuvel met een blik kan omvatten. Dát is mijn land, mijn vaderland, het mooiste
land der aarde.
Ik heb een jonge man gekend, die zwak en ziekelijk was, en vroeg gestorven is.
Hij woonde op mijn dorp, maar leefde in een droef milieu en ging verhuizen in de
hoop dat het ergens anders voor hem beter zou worden.
De plaats waar hij kwam wonen was niet verder dan een drietal uren van zijn
geboortegrond afgelegen. Het was pre-
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cies dezelfde streek, dezelfde lucht; het waren net dezelfde soort van mensen, die
dezelfde taal spraken; hij had het er materieel veel beter in een gezelliger omgeving
en toch kon hij er niet aarden: voortdurend keerde hij naar zijn geboortedorp, waar
hij het zo droef en ellendig had, terug.
Eens vroeg ik hem welke de reden daarvan was.
Het was een vreemde, schuchtere jongen. De mensen uit ons dorp begrepen hem
niet en beschouwden hem zowat als een halfgare. Hij kon ook soms wel zonderlinge
dingen zeggen, die tot spotzucht kittelden. Zijn antwoord op mijn vraag was: - Omdat
de mussen er anders piepen dan in ons eigen dorp!...
Een ander voorbeeld:
Constant en Lotje waren twee oude, oude veldarbeiders. Hun leven lang hadden
zij op de velden van hun dorp gewroet, en toen zij niet meer werken konden, rees
het schrikbeeld van het Armenhuis als een gruwelspook vóór hen op. Daar moesten
zij nu in, daar konden zij hun dood afwachten, tenzij... tenzij een plaats voor hen
gevonden werd in een hofje, pas gebouwd door een liefdadige dame, in 't dorpje vlak
naast dat, waar zij hun leven lang gezwoegd hadden. Door voorspraak en ten prijze
van veel moeite, mochten zij er eindelijk hun intrek nemen.
Eerst waren zij opgetogen van blijdschap over die ongehoopte en zo troostende
tijding. De nachtmerrie van 't Armenhuis verzwond; de rust en het geluk van de oude
dag waren verzekerd. Dat duurde zo enkele weken. Doch van lieverlede, naarmate
de datum van hun intrek dichter in 't verschiet kwam, gingen zij vreemd aan 't
prakkizeren en aan 't tobben en eindelijk kwamen zij ons neerslachtig mededelen,
dat ze toch maar liever in 't Armenhuis van hun eigen dorpje hun leven zouden willen
eindigen.
Nu was dat ander dorp, waar 't hofje stond, nog geen tien minuten ver van hun
dorp afgelegen; en toevallig was het hofje juist op de uiterste grens van die gemeente
gebouwd, zodat het feitelijk meer bij hun dorp behoorde dan bij het dorp waarop het
stond; doch niets hielp: zij waren te zeer aan hun dorp, aan de naam van hun eigen
dorp gehecht en
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griezelden bij de gedachte, dat zij, na hun dood, in de vreemde bodem van dat ander
dorp zouden begraven worden.
‘La motte de terre, qui semble une chose morte, est pleine de la vie du passé...’

24 oktober
Bramen zijn onkruid, die al de andere gewassen omprangen, overweldigen en doden
en ik heb ze, zoveel mogelijk, op de Molenheuvel uitgeroeid. Overal, waar zich een
rank tussen de heesters vertoonde, werd die onmeedogend doorgeknipt. De ganse
zomer heb ik dan ook geen bramen meer gezien. Doch heden ontdekte ik er nog één,
die aan mijn aandacht was ontsnapt.
Vanuit de verre diepte van het half ontbladerd kreupelhout, kwam een lange,
slanke, nog helgroene rank naar de weg toe geslingerd, hangend op twijgen, zich
kronkelend tussen takken en stammen, tot zij haar open plekje van lucht en van zon
had gevonden, en daar een trosje vormde, een heerlijk trosje van zwart-donkere,
sappig-rijpe bessen, die ze mij als 't ware in dankbaarheid, omdat ik haar gespaard
had, tot geschenk scheen aan te bieden.
Zouden de planten niet weten en voelen en ons, mensen, soms een les van zachtheid
en van liefde geven? Met een glimlach van bijna vertederde verrassing heb ik het
geschenk aangenomen. En ik heb niet de moed gehad, die lange, slanke,
sierlijk-slingerende, groene rank met het knipmes te doden.
Vier uur. Nog even vóór zonsondergang ben ik in het Amerikaans-eikenbos geweest.
Door een vrij donkere laan van dichte elzestruiken, komt men in het
Amerikaans-eikenbos. Men ziet het achter de donkere stammen en blaren op een
afstand al gloeien en telkens is 't een nieuwe verrassing.
Dat begint met enkele kleinere boompjes, die hier en daar als
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fakkellichtjes tussen het donkerder groen staan te vlammen; de fakkels worden
talrijker en groter, en eindelijk staat men plotseling als te midden van een brandende
oven.
De vermiljoenrode en oranje bomen kronkelen zich werkelijk ten hemel op als
likkende en dansende vlammen; zij geven duidelijk licht af; de atmosfeer is er gans
rood van; en mijn molenaar, die mij vergezelt en anders bleek is met zijn meelgezicht,
heeft nu warm-roze en oranje tinten op de wangen. Onze kleren, onze handen, ons
gehele wezen is als met vuur omgoten.
Men kijkt, en staart, en bewondert. Men zou dat prachtvisioen van kleuren voor
altijd in zijn geheugen willen vastleggen; en langzaam, als met spijt en weerzin, gaat
men eindelijk heen, vergezeld door de tanende gloed van het wegstervend eikenbos;
en als men weer in het elzenwoud komt, is het alsof de warmstralende zon verdwenen
en de kille duisternis reeds ingevallen was.

25 oktober
In de trein...
De spoortrein is iets nieuws voor mij geworden, zolang is het geleden, dat ik in
een spoortrein zat.
Wat schijnt dat langzaam te lopen, al gaat het ook werkelijk snel? Komt het omdat
ik zo aan de auto ben gewend, waarin men dichter bij de grond zit en de dingen
duidelijker, directer als 't ware, rechts en links van zich ziet wegvluchten? Aviators
beweren immers, dat zij in de hoogte helemaal geen indruk van hun snelheid krijgen
en deze eerst beseffen als ze weer dicht bij de grond komen.
En wat 'n gedruis maakt zo'n trein! Een oorverdovend en toch eentonig gedruis!
Tottolot... tottolot... tottolot... zo dreunt en kleppert het soms tijden lang; tot het
eensklaps, over wissels, verandert in tottolettetot... tottolettetot... tottolettetot.. of
even, voorbij huizen,... tettelet... tettelet... tettelettelettetet... om zich dan weer dof
te zeuren in het
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sarrend en aanhoudend tottolot... tottolot... tottolot... tottolottolottotot.
Soms bonst het: brrroem... boemboemboemboem. Dan rijdt men op een stalen
brug over een water; of 't fluit en sist eensklaps vervaarlijk, terwijl het in de trein
even halfduister wordt, wanneer een andere trein voorbijraast. En dan wordt het weer
helder en begint opnieuw het zeurdeuntje: tottolot, tottolot, tottolot, tottolot,
tottolottolottolot.
En eindelijk suf je daarbij in en sluit je je ogen, tot je met een bruuske ruk weer
wakker wordt.
Je bent in de stad.

26 oktober
Stadsleven! Laat ons snikken...
Toch mag ik nog niet al te heftig klagen; ik heb iets nieuws geleerd, iets
bijgewoond, dat ik nog niet kende; ik heb de ‘tango’ zien dansen!
Het was een echte chique tango; een modeltango, een ‘thétango’ in de
verfijnd-mondaine wereld.
Het heeft me enorm-veel plezier gedaan, dat te mogen bijwonen. 't Was welletjes;
iets zéér bijzonders. Nooit zou ik verwacht hebben in die wereld, zo iets te
aanschouwen. Ik dacht, dat ik mij vergist had, dat ik ergens in een... verzeild was
geraakt. Doch neen: 'k was wel dáár waar ik wezen moest en de jongelui en jonge
meisjes, die, met ernstige, gewichtige, bijna met plechtige gezichten, de zonderlinge
oefening uitvoerden, waren geen... maar wel jongelui en jonge meisjes uit wat men
noemt de betere, ja, uit de best-bekende kringen.
Ongelofelijk heeft 't mij geboeid! 't Is mij een echte openbaring geweest. Wat zijn
we vooruitgegaan! Nu gaan we werkelijk naar de natuur terug: er ontbreekt al niet
heel veel meer aan...
Van verdere beschrijving zal ik me maar liefst onthouden. Ik ben daar nog niet zo
helemaal in thuis en ook wel een beetje angstig, dat misschien een van die
onschuldig-lieve meisjes dit
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geschreven relaas zou in handen krijgen van wat ik haar zag doen.
Stadsleven...! Laat ons snikken...

27 oktober
Wat doet het goed na die beproeving weer terug te keren bij de oude, grijze molen,
die daar in de sombere schemering op mijn komst schijnt te wachten, als een grijze,
wijze aartsvader, die de ongerijmde uitspattingen van zijn zoon afkeurt, zonder die
met geweld te willen dwarsbomen. Hij ziet er anders wel wat tragisch uit, vanavond,
met zijn bijna zwartdonkere gekruiste wieken, tegen die lange, zwavelblonde
lichtstreep en die grijze wolkenbergen aan de westerkim. Hij staat daar als een donkere
toren, als een reuzenschildwacht op de uitkijk en hij schijnt dingen te zien komen,
die wij nog niet kunnen ontwaren.
Het is of hij de wind ziet naderen, die van lieverlede in de vallende duisternis
opsteekt en de droge bladeren en de naakte twijgen van de heesters door elkaar doet
ritselen. Wat al vreemde en onrustbarende geruchten in de schemering, vanavond. 't
Is vol geheim en kwelling. Soms zou men denken dat het stortregent: en toch is 't
anders niet dan 't klaaglijk geruis van de door elkaar gezwiepte droge bladeren,
rondom de molen en het huisje. Het ogenblik daarna is alles stil, alsof er niets meer
gebeurde. En dan weer is 't alsof het in de verte donderde; en 't is alweer niets anders
dan de wind, hol loeiend in de zwarte bossen, aan de overkant van de rivier.
O! welk een slachting, deze nacht, onder de laatste bladeren! In wervelende
zwermen vliegen zij weg uit de sombere bomen, als duizenden en duizenden
verschrikte vogels, die voor een dreigend-naderend cataclysme vluchten.
Hoe zal het er morgenochtend op de Molenheuvel uitzien! Of is dit nu het eind
van alles en daagt er zelfs geen morgen meer?
Onder het bulderend orkest van de razende winden ga ik naar
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bed, met de droeve gedachte dat morgen aan de dag de wereld een gans ander aanzien
zal gekregen hebben.

28 oktober
Zo is het ook. Doch niet lelijker, haast nóg schoner dan al die vorige schone dagen,
is de veranderde wereld geworden! De zon glinstert in de schoongeveegde, blauwe
hemel; en alle vormen en kleuren schijnen zó nieuw, zó onverwacht, zó schitterend
en verjongd als 't ware, dat men even de vluchtige, verrukkelijke indruk krijgt alsof
men, in plaats van de winter, een nieuwe, frisse lente tegemoet gaat. Al die door de
nachtelijke stormwind bijna totaal ontbladerde bomen, laten nu weer, als in de vroege
lente, de gans de lange zomer onder 't groen verborgen kerktorentjes, en rode daakjes,
en kleurenrijke boerenhuisjes zien. 't Is telkens weer als een illusievolle,
lachend-jubelende verrassing. Waar komt opeens dat heldergroene dennenwoud
vandaan? Heeft het daar werkelijk de ganse zomer zo gestaan, achter die hoge rij,
thans bladerloze beuken? En waarvandaan dat dorpje, gans blinkend in de zon, met
zijn witte muren en zijn rode daken om het grijsverweerde kerkje? En die zachte,
spiegelgladde kronkeling van de rivier, waarin zich, o, zo eindeloos-diep, het
hemelsblauw weerkaatst, waar was zij, gans de lange, schone zomer? Verscholen en
onzichtbaar achter die muurdichte, thans volkomen bladerloze beukenhaag!
Het lijkt toch alles zo fris en zo jong en zo nieuw, net als in de heel, héél vroege
lente, als de blaadjes en de bloempjes pas beginnen te piepen. Het is slechts een
schijn, een illusie; maar in die schijn en die illusie juicht en jubelt en tintelt alles; en
't is alsof de late herfst het glanzend-schoon, rijk voorjaar van de winter was.

29 oktober
Na een ideaal-zachte dag, na een stralende zonnedag als van
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allerteerste, zoete lente, is de zon gaan slapen in een wonderzee van grijze en roze
en oranje golven; en nu is dat alles weggestoomd en weggeveegd en glinstert de
sterrenhemel: de eindeloze, lichte koepel van flonkerweelde, zonder één enkel
wolkenvlekje over de ganse, reine horizontskring.
Een stevige, zachtfrisse, gelijkmatige wind blaast uit het helder zuiden; en, schoon
mijn oude molen heel de dag gewerkt heeft, nog blijft hij doorwerken, gans
somberzwart tegen het twinkellichtend firmament, met in zijn oude, grijze binnenste
het rode lichtje van zijn late arbeid, het lichtje dat daar brandt, vagelijk zichtbaar
tussen de gaten en de spleten, als het steeds warm en moedig hart van zijn taai,
verweerd geraamte.
Wat lijkt hij groot en sterk en nobel, zoals hij daar nu gans alleen, in nachtelijke
eenzaamheid, te werken staat, gelijk een donkere reus op zijn donkere, omlichte
heuvel! 't Is of hij dubbel leefde, nu, met stugge energie. Zijn krakend ingewand trilt
van de stage, noeste arbeid en zijn grote, lange, zwarte armen maaien, telkens, met
hartstochtelijk gebaar, de sterren in de schitterende hemel weg, alsof hij die, in
vurig-smachtend en illusievol verlangen, naar zich toe wou halen.
Wat is hij groot en sterk en schoon vanavond!
Tien uur. Stilte. Daarbuiten, in de nacht, hoor ik het zacht, gelijkmatig gegons van
de molen niet meer. Ik schuif 't gordijntje weg en kijk.
Mijn oude molen staat roerloos, met het donker tralienet van zijn vier
naakt-gekruiste wieken, tegen de prachtig-tintelende sterrenhemel. De stage, vaste
wind suist nog steeds om hem heen en uren zou hij nog wel kunnen werken; maar
hij rust nu, hij heeft zijn lange taak volbracht en staat te dromen en te mijmeren, hoog
en sereen in de glorie en de weelde van het omringend schouwspel.
De sterren, waar hij uren lang met zijn smachtende armen heeft naar gegrepen,
trillen nu als 't ware door het kruisnet van zijn naakte wieken. Zij wemelen en leven
en schijnen hem mysterieuze dingen toe te fluisteren, die hij begrijpt en voelt. Ik
moet hem nog eens van dichtbij aanschouwen, hij leeft intens vanavond; en waar ik
zo alleen in nachtelijke stilte onder zijn oud, verweerd geraamte sta, in de trilling
van de
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wind, die zingt en suist en kleppert door zijn touwen, komt het mij eensklaps voor
alsof ook hij, de oude, grijze wijzaard tot de sterren spreekt en of de levend-tintelende
sterren hem verstaan en antwoorden...

30 oktober
O de bladeren! de bladeren! de bladeren! Wat liggen ze nu overal, dik, in volle
vrachten, op de grond! De mooie, rijke tooisels, het geel, het bruin, het rood, haast
alles is weggerukt en weggewaaid en zoveel bomen staan gans kaal, als in schreiende
armoede.
Het was zo mooi, dat laatste, gloedvol leven van de bladeren! 't Was of hun groene
sappen langzaam aan in bloed veranderden, in rood, zwaar, forsig bloed, in ál hun
bloed gloeiend van kracht en leven.
Dat leek zo. Maar 't was de glans van de dood, die hen zo prachtig kleurde. En
toen die laatste gloed was uitgevonkt waren de bladeren niets meer dan doffe, bruine
lappen, dor en getaand als leer, die weldra dood ten gronde vielen.
Dood? Toch niet. Zij liggen nu rondom de stammen en zullen vergaan; maar met
hun overblijfsel wordt de grond gevoed, waaruit het volgend jaar weer nieuwe frisse
bladeren zullen ontluiken.
Zo is het jaarlijks komen en gaan, het leven, sterven en opnieuw geboren worden
van de schone, rijke bladeren.

31 oktober
Het einde nadert. Overdag, in de zalige zachtheid van het ideale weer, is dat niet zo
voelbaar, maar met de vroeg-vallende avond grijpt het zwaar en melancholisch aan.
Alles spreekt van 't einde, van dood en vergaan. De laatste schone, rijke schatten
zijn verdwenen; de ganse natuur
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schreit haar rouw, haar droefheid, haar ellende uit. De naakte bomen huiveren. ‘Zie
ons hier staan’, schijnen zij stil te treuren, ‘wij hebben niets meer, niets meer!’ - ‘Wij
houden zolang mogelijk wat wij hebben, al is 't ook dor en dood’, zeggen de
eikenheesters: en stug omsluiten ze zich nog in hun dunne, ritselende, bruine plunje
vol rafels en gaten. Maar de kleine berkjes zijn 't touchantste: gans kaal langs onder,
met hun witte, afpellende stammetjes, die daar rillend staan, als ontvleesde beenderen
en botten, reiken zij nog, op hun bovenste twijgjes, heel enkele, ronde, goudgele
blaadjes ten hemel; en zo, vanaf de Molenheuvel naar beneen gezien, is het alsof een
zachte, milde hand over hen heen was rondgegaan, die ze, tot troost, met schitterende
goudstukjes bestrooid heeft. Soms waait er even door die laatste schat een briesje
heen en dan is het alsof al die gouden stukjes spartelen en trillen, vol verlangen om
nog wat te mogen blijven, en vol vrees om ook weldra, gelijk de andere, weggerukt
te zullen worden.

1 november
Allerheiligen!... De lucht is grijs en kil, het motregent en te allen kante over het
verlaten veld luiden, weemoedig-zwaar en langzaam, de triestige doodsklokken.
O, droeve dag van 't droefste jaargetijde, wat zijt ge wel de dag der doden!... De
doden regeren, de doden komen nog eens even treurig weer over de aarde ronddwalen,
op die stille dag van Allerheiligen, in de grijze doodsheid van alles wat eenmaal zo
jong en fris en schoon en levenslustig was.
Onze doden... onze geliefde doden... Wat is er van hen geworden? Is hun verdwenen
materie alom in de onverschillige Kosmos opgelost, of leven zij weer onder een
andere vorm en hebben zij nog enige herinnering van hun vroeger bestaan onthouden!
Ik wil mij in geen radeloos-makende afgronden van gissingen verdiepen. Wij
weten toch niets met enige zekerheid en zullen ook wel nooit iets weten. 't Mysterie
blijft onaangetast. On-
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telbare eeuwen hebben niets opgehelderd. Ik blijf nog maar liefst bij het geloof van
mijn verlangen; bij de simplistische opvatting dat wij, wel anders geworden, maar
toch nog herkenbaar, in een nieuwe, volmaaktere wereld herleven.
Soms behaagt het me, mij dat in nuchtere naïefheid voor te stellen, alsof een
onverbreekbare band tussen dit leven en het andere bleef bestaan. Soms zie ik, in die
nieuwe wereld, mensen die ik hier gekend heb; mensen, die nu wel anders geworden,
verheven en gelouterd, maar toch nog herkenbaar zijn en steeds belang stellen in wat
zij vroeger waren en in wat wij nog gebleven zijn. Ik zie ze talloos staan, bij wijde,
open stralenpoorten, wachtend op de komst van zovele bekenden, die de oude wereld
hen voortdurend zendt. Het zijn de blijde ontmoetingen na korte of langere
afwezigheid; 't zijn de verrassingen van te zien komen wie nog niet verwacht werd;
't is 't ongeduld van 't wachten naar wie zo eindeloos lang uitblijft. En allen spreken
even over het wrede ogenblik van de laatste scheiding, over de gruwelijke dood in
't eenzaam, somber graf, over de langzame reis van de ontwaking... En dan begint
hun nieuwe leven, dat oneindig veel beter is dan 't andere, en met een glimlach van
berustend medelijden gaan zij op hun beurt de komst verbeiden van de velen die hun
serene gelukzaligheid nog moeten delen.
Zo denk ik soms, om mij over het onvermijdelijke te troosten; want het gruwelijkste
van de dood lijkt mij wel de hopeloze gedachte, dat wij niets meer van ons vroeger
wezen zouden afweten, dat er geen enkele band meer zou bestaan, dat er niets,
hoegenaamd niets meer over blijven zou van alles wat wij zo innig gekend, verlangd
en bemind hebben.
En zo zijn nu ook weer mijn Allerheiligen-gedachten, terwijl de klokken luiden,
luiden, luiden, gans de lange droeve dag in 't mistig-doodse van de grijze, kille lucht,
waarin benden kraaien akelig-krassend rondzwerven. De klokken luiden onophoudend
en stil komen de mensen van verre naar de kerkjes toe: kleine, donkere groepen en
gedaanten langs de slijkerige wegen, waar de laatste, uit de bomen neerwaaiende
dorre bladeren dood in de moddergeulen en de plassen blijven neerplakken.
O, grijze, trieste, nare dag van Allerheiligen!...
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2 november
Allerzielen!... De tweede dag van rouw en dood! Hetzelfde weer, dezelfde grijze,
trieste narigheid, die 't hart beklemt en het emoed doet schreien...
Is alles nu gedaan en is de laatste levensvreugd voor altijd in het graf gedaald? De
regen zwiept tegen de grijze ramen; de wind loeit en huilt, en bij het invallen van de
duisternis brult hij hol uit de sombere verten, als met een machtig gebulder van doffe
kanonschoten.
De eenzaamheid benauwt mij. Ik moet hier even weg, ik voel de behoefte om
levende mensen te zien, gelijk wie, om mij te overtuigen dat er nog mensen op de
wereld leven, en dat ik zelf nog leef. In 't somber dorpje daal ik neer en zwerf er
rond.
Vage, stille gestalten schuiven voorbij, hier en daar blikkert zwak een lichtje achter
dichte luiken of gordijnen en in de herbergen is wel af en toe wat stemmengegons
en beweging.
Het troost, het sterkt. Er zijn dus nog levende mensen op aarde, wezens die niet
alleen denken aan dood en vergaan, maar die zich bewegen, die praten en lachen,
die zich nog kunnen vermaken. Eensklaps hoor ik zelfs ergens muziek in de verte.
Muziek!... En nog wel dansmuziek, op Allerzielen-avond! Droom ik niet?
Neen: 't is geen illusie, 't is werkelijkheid. Daar ergens ten uitkante staat een
danstent en in die tent speelt een draaiorgel en zijn er paren aan 't dansen. Het mag
misschien wel niet op zulk een dag, maar ze doen het toch.
Waarom ook niet? Wat zou het baten langer te treuren en te rouwen! Ik stap maar
even binnen om eens te zien en in 't geluid en 't licht wat op te fleuren.
Jonge boeren en boerinnen zijn het, die er lustig, bij het vals-kermend orgelgedreun,
op los zwieren. Meest allen zijn in 't zwart of in 't donker gekleed, behalve één, een
cavalerist met verlof, gelaarsd en gespoord, in lansiersuniform.
Een vreemd gezicht, die ronddraaiende, schelle uniform, midden in die donkere
menigte. De gele epauletten, de gele bies van zijn broek, de gele tressen als zoveel
ribben op zijn
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donkere tuniek, 't lijkt alles zo raar en zo vreemd, en eensklaps krijg ik de macabere
indruk of het een van die obsedante doden is, een geraamte met verbleekte,
rammelende botten en ribben en beenderen, zo uit zijn graf opgestaan, om mee te
dansen.
Tien uur. Hoe gek: te bed, in 't loeiend-klagen van de wind, in 't zwiepen van de
regen, in het hol-donkere van de bulderende stormnacht, zijn al de indrukken van de
droeve dag vervaagd en uitgewist, behalve 't beeld van die gelaarsde en gespoorde
lansier, ronddraaiend in zijn lichte uniform, als een rammelend geraamte van ribben
en botten en beenderen, dat uit zijn graf is opgestaan.
Twaalf uur. De lansier achtervolgt mij, obsedeert mij. Nauwelijks ben ik even
ingedommeld, of daar is hij griezelig weer voor mij in de danstent aan 't ronddraaien.
Drie uur. 't Is een foltering zonder weerga, een gruwelijke nachtmerrie: de lansier
draait en draait, om er wee en razend van te worden.
Vijf uur. Het ochtendklokje van een nieuw-geboren dag bimbamt vrolijk in het
kerktorentje.
Met een zucht van verlossing word ik wakker. Een heel flauwe, grijze schemering
kleurt vagelijk de bovenste ruiten.
De botten-rammelende lansier is met de kwellende beklemming van de droeve,
dode dagen in het niet verdwenen.

3 november
De dag is dof en grijs geweest, maar met de avond stijgt de wind op en plotseling is
't een krakend onweer, met verblindende bliksemschichten en ratelende donderslagen.
Ik blijf maar 't liefst niet boven op de heuvel; ik vlucht de helling af, naar 't huisje
van mijn molenaar.
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Het onweer woedt vervaarlijk. De regen gutst bij stromen neer en hemel en aarde
beven.
In het ouderwetse huis, somber en laag-gebalkt, waar veel tin en koper aan de
muren hangt en waar een oude, grauwe klok traag de stonden tikt, zitten de molenaar,
zijn vrouw en Vien, de oude knecht. Bij elke bliksemstraal die even de hartenaasjes
van de gesloten luikjes in vuur zet, maakt de vrouw benauwd het kruisteken, maar
de mannen doen dat niet en spreken en vertellen met gedempte stemmen van vroeger
noodweer en van alles wat de oude molen in de loop der tijden meegemaakt en
getrotseerd heeft.
Vooral de oude Vien weet daarvan mee te praten. Hij is zó oud, dat hij niet alleen
bij mijn molenaar, maar ook bij diens vader, en zelfs bij zijn voorzaat, de
alom-beruchte-en-geduchte molenaar Van Keirsbilke lange jaren gediend heeft. Vien
leunt met zijn beide armen op de roetjes van de kachel en onder de klep van zijn
enorme pet blikkeren zijn ogen vreemd in zijn grijsachtig-grauw, als 't ware
beschimmeld gelaat. Hij rookt uit een stompje zwart-doorbrande pijp en af en toe,
onder 't vertellen, streelt hij machinaal, met zijn knokigbevende hand, over de rug
van Mina, de poes, en van Klako, het hondje, die samen naast hem op één stoel te
slapen liggen. Hij vertelt van Van Keirsbilke en hoe die stoere, roekeloze kerel,
telkens als er storm of onweer was, als 't ware dol werd. Terwijl alle andere molenaars
met angstige haast ontzeilden, zette Van Keirsbilke met volle doek op en liet de
molen maar draaien als een tol. Eens, op een afgrijselijke novembernacht, was Vien
aldus met Van Keirsbilke aan 't werk. De storm brulde zó geweldig, dat men daar
beneden in het dorpje, de pannen van de daken hoorde ratelen en de molen stond als
't ware op zijn staak te dansen, zó, dat ze geen enkel ogenblik overeind konden blijven
zonder zich ergens aan vast te klemmen. Vien werd bang. ‘Boas, loat ons toch
ontzeilen,’ smeekte hij Van Keirsbilke. En met bevende hand omklemde hij het
remtouw. Maar Van Keirsbilke werd woedend. ‘Os g' aan de vaaa1. durft trekken,
smijt ik ou langs den trap beneen!’ brulde hij. Vien liet de ‘vaaa’ los. En op

1.

Vang, rem.
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hetzelfde ogenblik was het alsof de wereld verging: een afschuwelijk gekraak bulderde
door de stormnacht, de ganse molen sprong met een ruk van rechts naar links, terwijl
een vervaarlijke reuzengedaante door de donkere lucht vloog en daar beneden in de
diepte van het bos krakend neerplofte. Het ganse kruis was met as en wielen uit de
kap weggerukt!
Vien glimlacht, met een kort, schor lachje, terwijl zijn bevende, houterige hand,
even over de gestrekte rug van Klako streelt. Mijn molenaar hoofdknikt beamend en
ook zijn vrouw knikt, even met een angstgezicht opkijkend naar de grijze luiken,
waar alweer een verblindende straal de hartenaasjes heeft in vuur gezet.
‘Tuttuttut, de meulen zelf es blijve stoan en hij zal d'r nog wel lange stoan,’ besluit
Vien ongestoord; en even staat hij gebogen, met inspanning op, om zijn pijp, die
onder het vertellen uitgegaan is, weer aan te steken.
Het onweer trekt af. Verder en doffer rommelt de donder en met langere
tussenpozen staan de hartenaasjes van de blinden in vuur. Vien zit weer smakkend
aan zijn pijp over de roetjes van de kachel geleund en zijn ogen, die schel blikkeren
onder de klep van de grote pet, schijnen nog strak te staren naar de griezelige dingen,
die hij, zolang geleden, meemaakte.
Mijn molenaar staat op en gaat naar buiten kijken. Ik volg hem op de drempel.
Het regent niet meer en in het zuiden, onder de zware, wegdrijvende wolkenbanken,
ontbloot zich reeds een heldere lap van donkerblauw azuur, waarin de sterren tintelen.
Alleen in 't verre noorden licht het nu, verblindend en vervaarlijk, in kronkelende en
slingerende schichten, die even ganse chaotische wolkenmassa's met een helblanke
vuurnaad omzomen, of in een enkele pijlrechte straal, vanuit de hoge hemel tot in 't
diepste van de aarde schijnen te boren.

4 november
't Is uit. Alles is dood of ingeslapen. Geen kleur noch fleur meer, ergens. De ganse
natuur ligt omsluierd in dikgrijze
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mist. De elementen zijn uitgewoed, de natuur gaat in stilte haar winterslaap beginnen.

5 november
In het eentonig grijs-kille van hemel en aarde zijn de tuinlui bezig met putten te
graven, waarin zij jonge boompjes planten. De gele, omgewoelde grond ruikt scherp
naar vocht en humus, en zodra ergens een kuiltje is gegraven zijn de roodborstjes er
dadelijk bij, om te zien of niets te azen valt.
Wat zijn ze altijd lief, de roodborstjes en wat passen ze goed met hun bronsgroen
jasje en hun bruinrood vestje bij de tinten van het stervend herfstlover! Soms zitten
zij op een takje, waaraan nog enkele dorre blaadjes hangen, zacht ritselend door
elkaar, als waren zij van getaand klatergoud; en daar zingen ze heel even hun kort
en o, zo diep-weemoedig najaarsvooisje.
Dan laten zij zich zwijgend weer in een pas omgespitte kuiltje vallen en pikken
er de wormpjes op.

6 november
Opruimen. Inpakken.

7 november
Inpakken. Opruimen.
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8 november
Het afscheid: vlug, stil, met een glimlach op de lippen, om de weemoed en de
droefheid te verbergen. Nog eens goed alles bekeken: de heuvel, de molen, het huisje,
de bossen, de velden, de wegen, alles wat maandenlang zo schoon en heerlijk was
en nu zijn winterslaap is ingegaan, maar om toch weer met de zoete lente te ontwaken
en te herleven.

9 november
Tottolot... tottolot... tottolot... Bijna de ganse dag tottolot... tottolot... tottolot... en
tottelettelot en tottolettelettelettelot. 's Avonds aankomst in de stad.
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Vredesdagboek
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In Vlaanderen. Zomer, 1919

Vrede
Vrede, vrede-na-de oorlog, is een heel mooi woord voor een heel lelijk ding. Dat
hebben wij, hier en elders, en overal, ten volle kunnen ervaren.
Vrede-na-de-oorlog heeft niets van de goede veiligheid en zachte rust die het
woord vrede anders omvat. Vrede-na-de-oorlog is haat, en vijandschap, en laster, en
moord en roof. Is het niet een Duitse diplomaat, of generaal, of professor, of wat
ook, die eenmaal gezegd of geschreven heeft, dat oorlog de voortzetting was van een
politiek doel met andere middelen? Welnu, men kan het gezegde gerust omkeren en
verklaren, dat vrede-na-de-oorlog de voortzetting van de oorlog is, met andere
middelen.
De vrede, de goede, de echte, de zachte en weldadige, volgt eerst later, veel, véél
later op de vrede na de oorlog.
Mijn vredesdagboek staat vooreerst nog niet in het teken van de olijftak.

De boeren
De boeren, hier en overal, zowel in de landen van de Centralen als in de landen van
de Entente, zijn door de oorlog rijk geworden. Zij hebben geknoeid en gesmokkeld
en gehamsterd; zij hebben hun aard gevolgd, die is: De Schraapzucht. Ik spreek in
't algemeen. Ik weet dat er goede en eerlijke uitzonderingen zijn en ik ken er, hier in
mijn omgeving, maar niet heel velen. Ik ken er daarentegen meer dan een, die het
betreurt, dat de oorlog geëindigd is.
Nu zitten zij vol geld en velen houden het bij zich aan huis verstopt. Dit kost aan
meer dan een het leven. Gewapende benden gemaskerde bandieten komen hen 's
nachts overval-

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 6

182
len, schieten hen neer, stelen hun geld. Het is hier herhaaldelijk in de omtrek gebeurd,
en nooit hebben de rovers zich vergist; altijd zijn zij dáár terecht gekomen, waar
grote schatten verborgen zaten.
Zij wisten...! En zo geven veel boeren tragisch terug, wat zij onder de tragiek en
de rampen van de oorlog in al te grote overvloed en zonder enige gewetensbezwaren
verworven hadden.

De O.W.-ers
Hier heten zij de barons Zeep, omdat met fabricage van vervalste zeep tijdens de
oorlog het meest was te verdienen; en zij zijn bijna zonder onderscheid rood en dik
van eten en van drinken; en zij zijn gemeen en plat in hun manieren en etaleren met
cynische hoogmoed de grove weelde, waartoe zij onverwachts en ongehoopt gekomen
zijn.
Het lijken wel monsters van ploertigheid; en voor hun dikke, opgedirkte vrouwen
ken ik geen woorden ter beschrijving. Zij zijn letterlijk vetgemest met het bloed en
het vlees van het lijdende volk. Men voelt dat zij hebben opgegeten en gedronken
wat zij door hun woekerijen aan hun rampzalige medeburgers ontstalen. En dat is
nog het enige goede aan hen. Door hun grove overdaad aan luxe geven zij indirect,
een ruim gedeelte van 't gestolene terug en velen zijn reeds geruïneerd en weer
straatarm geworden. En in zoverre zijn zij beter dan veel boeren die hun schatten uit
de circulatie hebben weggetrokken; en zo is 't ook een hoge zeldzaamheid wanneer
een baron Zeep door gemaskerde bandieten wordt vermoord.

De activisten
Het lijdt voor mij geen de minste twijfel of de zogenaamde activisten zijn met huid
en haar en ziel en lichaam aan Frankrijk verkocht.
Hoe zou het anders kunnen? In 1914 stond de Vlaamse zaak
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zo gezond, dat alle rechtmatige eisen op het punt waren verkregen te worden. Dit
was voor een heel groot deel het werk van hen die later zouden activisten worden.
Toen streden zij met waardigheid en trots. Zij voelden liefde en eerbied voor de
schone zaak die zij verdedigden. Zij stonden heel wat hoger in hun ideaal dan de
ouderwetse, officiële flaminganten, bij wie de vlaamsgezindheid maar al te vaak een
oppervlakkig etiketje was.
Maar helaas! het was met hen ook slechts schijn en bedrog! Toen zij op de proef
werden gesteld, bleef er niets dan een teleurstellende illusie over! De oorlog kwam,
en, onder de mom van een vereniging met Duitsland dat hun rechten zou verdedigen,
(het Duitsland nog wel dat hun eigen stamgenoten had gemarteld en vermoord!)
verkochten zij zich feitelijk aan Frankrijk.
Ik kan het mij althans niet anders voorstellen. Alleen Frankrijk en de Franse invloed
in België hebben baat ondervonden bij het activistisch verraad. De goede Vlaamse
zaak is door hun schuld voor jaren achteruit gezet. Het was niet mogelijk haar een
slechtere dienst te bewijzen, dan zij gedaan hebben.

De franskiljons
Maar evenmin lijdt het voor mij enige twijfel of van hun kant zijn ook de zogenaamde
franskiljons met huid en haar en ziel en lichaam aan het ultra-flamingantisme en
daardoor indirect aan Duitsland, verkocht; en dit neutraliseert in tamelijk ruime mate
het door de activisten aangerichte kwaad.
Inderdaad, als nog iets de goede, door de activisten bedorven Vlaamse zaak zou
kunnen redden, dan is het wel de wijze waarop de franskiljons haar nu bestrijden.
Het ganse Vlaamse land moet volgens hen uitsluitend onder Franse invloed komen
en alles wat nog Vlaams is, of denkt, of spreekt, of voelt, als onkruid worden
uitgeroeid.
Wie anders kan uit zulke mentaliteit zijn voordeel trekken dan het
ultra-flamingantisme? De activisten verkochten zich aan het franskiljonisme, de
franskiljons aan het activisme. En wat van land en volk nog overbleef was voor de
Belgen!
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De annexionisten
Er bleef nog genoeg over. Er bleef nog over de overgrote meerderheid van een volk
vol levenskracht en taaiheid, dat getoond heeft wat het waard was in de ure toen zijn
leven op het spel stond.
Maar onder dat volk, helaas! waarvan een deel reeds verkocht was aan Frankrijk,
en een ander deel aan Duitsland, leefde ook nog een niet talrijke, maar vrij invloedrijke
groep die niet tevreden was met wat het van de dood geredde België hun nog geven
kon en daarom zich verkocht aan een neutrale, kleine mogendheid over de grenzen:
aan Nederland!
Dat zijn de zogenaamde annexionisten!
De Nederlanders zullen tegenwerpen dat zij niemand wensen om te kopen en ik
geef dit gaarne toe; maar in dat geval hebben de annexionisten dan uit zuivere en
onbaatzuchtige liefde voor Nederland gewerkt; want het is niet mogelijk België, dat
reeds zoveel geleden heeft, dieper in de ogen van de ganse wereld te vernederen,
noch Nederland, dat zich lang niet altijd in de sympathie van de buitenwereld mocht
verheugen, doelmatiger daar weer aan te helpen.
Zo staan wij er nu voor! Met walg en schaamte staart men radeloos om zich heen...

Aan 't dode front
Om al die laagheid en die narigheid weer te vergeten; en aangezien iedereen het front
bezoekt, ben ik, op mijn beurt, ook aan het front geweest. Eerst dacht ik, dat het
overbodige moeite was. Het front met al zijn wreedheid en verwoesting, is hier
immers naar mij toegekomen. Maar nu ik het échte front gezien heb, denk ik er anders
over. Ik ben er reeds driemaal geweest en zal er nog wel meer terugkeren. Het prangt
als een obsessie. Het is iets zó overweldigends, dat men het eerst na geruime tijd en
herhaalde bezoeken ‘realiseren’ kan.
Ik ben aan het front gekomen op een stille, zonnestralende augustus-ochtend,
tussen Menen en Ieperen, op de hoogvlakte van Geluveld. Een leeuwerikje zong,
hoog-krinkelend
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in de blauwe hemel, dáár waar nog even groene bomen stonden en waar nog gouden
korenakkers golfden; en toen was 't plotseling de sombere woestenij, de eindeloze
uitgestrektheid van de Dood, ‘le Royaume de la Mort’ met de alom heersende,
absolute stilte en verlatenheid.
Ik zoek naar woorden om uit te drukken wat ik daar gezien en gevoeld heb. Ik
hield mijn auto-wagen stil en stapte op de weg. Ik keek en luisterde.
Er was daar een houten paal geplant in 't hoge gras vol wilde bloemen; en op die
paal was er een dwarsplank gespijkerd, als van een kruis, en op die plank stond in
grote zwarte letters een enkele naam:

Geluveld
Ik schreed naar die plank toe. Het kostte mij inspanning en moeite om er te komen.
Het gras lag vol met onzichtbare steenbrokken, waarover de voeten struikelden; en
ook vol met grote, diepe kuilen, de ene naast de andere, waarin geelachtig water
stilstond en waaruit allerlei wilde planten en bloemen opwoekerden. Er leefden dieren
in die waterkuilen: kevers die met een zilverblaasje onderaan hun staart in diagonale
vaart naar de diepte gleden; en kikvorsen die er in neerplonsden als vallende keien
en dan met sierlijke bewegingen als van mensen, die heel goed kunnen zwemmen,
de andere oever bereikten. Dat was Geluveld, het grote, rijke dorp, dat vroeger, van
uren verre zichtbaar, over de vruchtbare hoogvlakte glinsterde!
Ik keek over die wijde, wijde vlakte. De afgeknotte bomenstronken langs de weg,
leken op oer-oude grijsgele zuilen, verweerd, versplinterd, uitgekankerd, uitgevreten,
als een verbrokkelend graniet waaraan de eeuwen hadden geknaagd. Niets kon een
absoluter beeld van de absolute dood, van de verstarde en versteende dood geven.
En al die verbrijzelde bomenrompen, die van dichtbij geel en grijs waren, werden in
het verschiet van 't omgewoelde veld, asgrauw en bijna zwart, zodat de ganse
uitgestrektheid op een eindeloze dodenakker leek, een immens, verlaten kerkhof vol
verbrande kruisen, een wijdte zonder atmosfeer als 't ware, waar sinds eeuwen

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 6

186
niets geleefd had, en waar ook binnen eeuwen niets meer leven zou.
Ik zag een zijweg, rechts. Hij had nog een dubbele rij verdorde bomen, met zwart
gebladerte. Al de dorre stammen stonden naar 't oosten geheld, kromgegroeid onder
de aanhoudende druk van de westerwind. Op een van de tronken was een bord
gespijkerd; wit met grote zwarte letters; en dat bord droeg de naam: BESELARE. Een
pijl duidde de richting aan waar het dorp gelegen had.
Ik wandelde die weg op. De wind klaterde zacht in de zwarte, dorre kruinen. En
niets anders leefde noch bewoog in heel de omtrek. De dode zwarte bomen liepen
een eindje door het veld; en toen was er eensklaps niets meer en, weer stond ik voor
de oneindigheid van de kale doodsvlakte. Een Danteske nachtmerrie; iets, zoals men
zich in zijn verbeelding zou kunnen voorstellen: de weg naar de Hel!
Ik keerde terug en klom op een hoogte. Die hoogte was 't verbrijzeld overblijfsel
van een Duitse ‘pill-box’. Het was niets meer dan een omgewoelde hoop beton en
ijzer, waaraan nog draden hingen, als uitgebloede en verdorde aderen. Daaronder
golfde een soort van dal, krioelendvol van de prachtigste paarse bloemen; en op de
rand van dat wilde bloemenveld lag iets als een voorhistorisch reuzenmonster: een
grote stukgeschoten ‘tank’, gecamoufleerd in groen en bruin, met opengereten flanken,
waaruit het gras in bossen opschoot.
Ik keek en luisterde. Ik keek naar de grenzeloze verlatenheid en luisterde naar de
absolute stilte. 't Was om mij heen als een verstijfde dodenwereld, die zijn
vast-versteende vormen voor de eeuwigheid, heeft aangenomen. En 't enige wat er
nog in leefde was de wind, die er een buitengewone betekenis kreeg. Het woei heel
zacht, ternauwernood een strelend briesje, maar over die oneindige doodsvlakte waar
geen vogel piepte, waar geen blaadje suizelde, had die zwakke stem van de wind
alles te zeggen en haar klaaglijk geluid beheerste de ganse wijde uitgestrektheid. Het
prangde aan het hart van eenzaamheid en van benauwdheid. Men luisterde en staarde
alom ademloos.
Toen hoorde ik, in die complete stilte en verlatenheid, nog
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iets van menselijk leven: het kloppen van een hamer! Verrast keek ik op, en zocht
waar het geluid vandaan kwam. Ik merkte niets. De hamer klopte ergens in de diepte,
tussen de verminkte geraamten van de bomen, die om mij heen grijsgeel waren, en
verder grauw, en aan de einder zwart, als verkoolde kruisen.
Ik daalde van de hoogte en strompelde, tussen steenbrokken en overgroeide
granaatkuilen, naar het geluid toe. Wie mocht daar toch wel leven in die doodsvallei?
Wie mocht daar nog aan werken denken? Toen zag ik!... Ik zag een man, in
kaki-kleren, die naar de grond gebogen, hamerde. Hij stond alleen in 't midden van
een ruim uitgestrekt veld, dat op een zachte glooiing lag en wonderlijk deed denken
aan het binnenste van een heel grote kerk, waarvan dak en muren en pilaren zouden
weggenomen zijn en waar nog maar alleen de stoeltjes, in ontelbare rijen, zouden
zijn blijven staan. Hij scheen daarin te werken, hier en daar een van die stoelen te
herstellen. Hij leek heel groot in die verlatenheid; zijn gestalte, hoewel gebogen,
scheen het ganse veld te domineren.
Eensklaps voer er als een schok door mij. Ik stond, niet voor een kerk, maar voor
een kerkhof! De duizenden op elkaar gedrongen stoeltjes waren duizenden en
duizenden op elkaar gedrongen houten kruisjes! Daar lag een veld van Engelse
gesneuvelden: ganse regimenten kruisjes over ganse regimenten doden, zoals zij
overal liggen in Vlaanderen, ontelbaar, in de sombere loopgraven der Eeuwigheid.
De man hamerde voort en zag mij niet. Het gescandeerde geluid van zijn hamer
vulde de ganse, doodstille, eindeloosverlaten vlakte. En de wind suizelde, heel zwak
en droef en klaaglijk, over het hoge wilde gras en door de schone, overal
opwoekerende witte, en rode, en paarse bloemen.

De Kemmelberg
Tegen de wazige einder, achter de wijde doodsvlakte van Geluveld van het Hoge,
zag ik de Kemmelberg opdoemen... Ik wist dat hij het was. Anders zou ik hem niet
herkend hebben. Hij stond vroeger vol met grote, oude bomen; en er
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was een witte, stenen molen, met helrode wieken. Nu was er niets meer. Niets dan
een kale, ronde stomp, bruinachtigblauw in de verte!
Wij reden er heen over de hobbelige keiwegen. De jeugdige soldaat, die met mij
was, en die daar 't offensief had meegemaakt, wees mij de plaatsen aan, waar hij
gelegen en gestreden had. Hij wees, doch ik zag niets; ik hoorde slechts de namen
van de plaatsen. Hier is Voormezele, sprak hij. En ik bemerkte een heel klein hoopje
puin, niet groter dan een omgekeerde karrevracht. Daar ligt Wijtschate; en daarnaast
ligt Mesen. En in het kort verschiet zag ik twee bruine golvingen, absoluut glad en
kaal, als twee bruine, naakte ruggen. Naar Sint Elooi zochten wij een ruime poos.
Mijn jeugdige geleider moest het eindelijk opgeven. De plek waar Sint Elooi eenmaal
gestaan had, kon hij niet terugvinden.
Rechts en links van de weg was het een onnoemelijke chaos van allerhande puin
en afval. Er waren daar veel stukgeschoten ‘pill-boxes’, bergen van gegolfd plaatijzer,
letterlijk doorzeefd van kogels; onontplofte granaten van alle grootte overal; en ganse
wolken als 't ware van verroeste prikkeldraad, die vanuit de hemel op de aarde schenen
neergevallen.
In die vuile, bruine warboel, waren te allen kante vuile, bruine mannen aan het
opruimen. Dat waren troepen Annamieten. Zij wroetten in die wildernis en waar wij
langs kwamen richtten zij zich even op, om ons na te kijken. Zij leken allen op elkaar.
Zij hadden allen dezelfde, raadselachtige, aapachtige, spottende grijnslach, als voelden
zij innig leedvermaak voor al die verwoestingen, die hun traditionele ras-vijanden,
- de Witte Mensen - daar zelf, in hun eigen huis als 't ware, hadden aangericht. Zij
riepen ons grijnzend iets in hun onbegrijpelijk idioom na en lachten, met wrede
tanden. Mijn jeugdige geleider vertelde mij, dat zij heel veel roof en moord pleegden
en dat de daders, als zij niet op heterdaad betrapt werden, bijna niet meer te ontdekken
waren, vanwege de gelijkenis welke al die kerels, voor Europeanen, met elkander
hebben. Zij woonden daar ergens in hun kampementen, midden in granaatkuilen en
puinen; en eenmaal als de nacht was ingevallen kon men zeggen dat de
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slagvelden hun toebehoorden en dat geen ander levend mens als zij het wagen moest
zich in die oorden te begeven.
Af en toe kwam ons een wagen tegen. Die werd voortgetrokken door muildieren,
en de geleider, die hoog in 't zadel zat, was doorgaans een Hindoe, nobel als een
prins, in kaki-kleren en in kaki-tulband, met zwarte snor en grote zwarte ogen. Zij
keken onverschillig naar 't omgevende; het waren als vorsten op bezoek in vreemde
landen, waar zij een hulde schenen te verwachten.
Wij naderden de berg. Hij vertoonde reeds op een afstand zijn omgewoelde,
opengereten flanken. Aan de voet lag wat eenmaal het heel klein dorpje Kemmel
was; nu was 't bijna niets meer; enkele brokkelige muren rondom het stukgeschoten
kerkje, waarvan het spitse torentje nog half overeind stond en dat van binnen als 't
ware was uitgehold, bleek en lichtroze, als een in verminking doodgebloed lichaam.
Wij klommen te voet op de berg. Ik herkende die oranjekleurige ertsbodem vol
ijzerstenen, die op granaatscherven lijken. Onze schoenen kregen dadelijk een
geelbruine stofkleur. Rechts lag de Rode Berg, verder, op de Franse grens, de Zwarte
Berg. Ik herkende ze niet meer. Zij waren absoluut kaal geschoren; en leken nu ook
veel kleiner geworden, en veel dichter bij de Kemmelberg gelegen.
Wij stegen hoger, tussen loopgraven, granaatkuilen en wrakken van
prikkeldraad-versperringen. Hier en daar het graf van een Duitser, met de roestige
helm of de verkleurde muts op het kruis. Men denkt aan wat het daar geweest moet
zijn, op die eenzame, kale hoogte, onder het donderend kruisvuur dat van alle kanten
erop losbarstte! Wij waren eindelijk op de top en zagen het ganse land om ons heen.
Huizen, dorpen, boerderijen waren er niet meer; maar wat nog overbleef van bossen
en van bomentronken in de diepte, was totaal dor en zwart; en het maakte de
overweldigende indruk alsof de ganse, kale Kemmelberg één reuzen-mausoleum
was, waar omheen ontelbare rouw-flambouwen zwart stonden te branden. Geen
mens, geen dier in die verlatenheid. Geen atmosfeer als 't ware; niets dan de
absoluutheid van de zwarte, stille dood!
In die zwarte diepte lag iets als een brede, lichtroze en grijze
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vlek. Wij begrepen eerst niet wat het wel wezen mocht. Wij oriënteerden ons op het
kompas en op de kaart en wisten eindelijk dat het de vernielde stad Armentières was.
Zij lag daar, opengereten, als van uitgebloed, lichtroze en grijs, van elkaar
gescheurd vlees. Geen rookwolkje steeg eruit op, geen waas of nevel zweefde er
om-of-over-heen; zij lag daar open en doodstil onder de blauwe hemel, als van een
groots mensenwerk, dat pas in wording, door de mensen reeds verlaten was.
Lang, lang, stonden wij er roerloos naar te staren, als 't ware elk ogenblik
verwachtend, dat de polsslag van het leven er weer kloppen zou. Maar alles bleef
doods en stil; en strak stond de kale Kemmelberg als een reus in 't midden van de
verwoesting, waar alleen de zwarte rouwtoortsen van de boomgeraamten tragisch
schenen te branden.
Wij keerden ons om en staarden 't noorden in. Daar lag, midden in 't zwart, iets
als een blinkend spiegeltje. Dat spiegeltje was de mooie vijver van Dikkebus, eertijds
zo weelderig omringd door prachtige, hoge bomen, dat men van op de Kemmelberg,
ternauwernood het water tussen 't groen zag schitteren. Wij herkenden 't niet meer,
wisten alleen dat het de vijver was, omdat het niets anders wezen kon.
Wij keken verder naar de einder en zagen daar een wondertafereel. Grote,
grijs-gouden geraamten, als uitgebleekte botten en beenderen van reuzen tegen de
helderblauwe lucht! Zij staken duidelijk en helder in de verte op; zij glinsterden
vreemd en aangrijpend, als een bovennatuurlijk verschijnsel. Zij schenen niet bij 't
landschap te behoren; zij leken van een ander land, uit een andere tijd, van een andere
wereld.
Het waren de ontroerende ruïnes van Ieperen, het schoonste, het meest grandioze
en aangrijpendste tafereel, dat een mensenoog aanschouwen kan.
Wij renden de berg af, als magnetisch aangetrokken, klommen in de wagen en
reden naar Ieperen.

Ieperen
Ik heb de ruïnes van Ieperen gezien, als de tragische geraam-
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ten van een heilige stad, alvorens zij onteerd en geprofaneerd werd door het ellendig
mercantilisme, dat er zich thans heeft genesteld.
Ik kwam op de heuvel van 't Hoge, waar vroeger de prachtige kastelen en de
schone, stille bossen lagen en, voor ik het wist was ik te Zonnebeke, dat ik niet
herkende.
Men herkent niets meer in die dode streek. De kastelen waren van de aardbodem
weggevaagd; er bleef geen steen van over en de bossen waren stapels afgeknotte,
zwarte telegraafpalen geworden. De huizen en villa's van Zonnebeke, vertoonden,
in zoverre er nog iets van overbleef, een ontzettend schouwspel. De muren die nog
overeind stonden schenen met puntige hamers krioelend-vol kleine gaten gebikt. Op
enige afstand deed het denken aan gepointilleerde schilderijen. Ganse planchers van
de bovenverdiepingen waren in één stuk scheef afgegleden en hingen daar nu als
grote, grijze draperieën, tussen de van elkaar gescheurde wanden. Daken en
kroonlijsten bestonden niet meer en 't was alsof een horde formidabele reuzen met
stalen tanden de brokkelige muren langs boven hadden afgeknauwd.
Ik kwam in Ieperen! Ik stond in de stad Ieperen voor ik er mij rekenschap van gaf.
Het leek niet meer op Ieperen. Het leek op niets bekends meer; maar het was van
een zo indrukwekkende, tragische grootsheid, dat ik er lange minuten stil voor stond,
als 't ware nog niet voelend, niet begrijpend.
Ik zag de oude vestingwallen en het trof mij, dat ze betrekkelijk weinig hadden
geleden. De mooie, antieke, heraldische leeuwen, die rechts en links, met het
gebeitelde wapen van de stad, de ingangspoort versierden, waren weg (misschien
verbrijzeld, misschien bijtijds nog afgenomen) maar de dikke muren zelf, vertoonden
slechts enkele, niet al te grote gaten en ook de stevige gazonbekleding had het
wondergoed uitgehouden. Die oer-oude citadellen schijnen dan toch wel sterker te
zijn dan men voorspeld had.
Zodra ik door de poort was stond ik in de stad; en in die stad was niets meer! Niets
dan bleke hopen puin, en diepe, dicht met gras begroeide kuilen; en midden op een
ruime lege plaats een fenomeen, een wonder van vernielde schoonheid: de tragische
overblijfsels van de Hallen en de Hoofdkerk!
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Iedereen heeft er de plaatjes van gezien, die de getormenteerde vormen van die puinen
weergeven; maar, wat slechts zij hebben gezien en gevoeld, die de dode stad
bezochten, dat is de kleur van die puinen; dat tintelend stof van grijs en goud als 't
ware waarmee zij omgoten zijn, en dat die oude, verbrijzelde en verpulverde stenen
doet leven, léven met een intensiteit van tragiek, waarvan geen beschrijving enig
denkbeeld geven kan.
Ik voelde als iets heiligs in mij komen toen ik vóór die ruïnes stond. En toen ik
het plakkaat gelezen had, dat de Engelsen, die nog steeds bevel voeren over de stad,
er hebben aangeplakt: ‘This is holy ground, no stone may be taken away’ begreep
ik, dat die impressie van heiligheid, aan al wie nog iets voelen kán, zich overweldigend
moest opdringen; en dat de eerste woorden die bij dit zicht aan mensenkeel ontsnapten,
deze moesten zijn die daar geschreven stonden.
Lang heb ik daar rondgedwaald. Er waren weinig mensen om mij heen; maar er
waren er toch nog te veel. Ik had er gans alleen willen zijn: alleen met mijn levende
herinneringen, in die tragisch-levende ruïnes. Wat lijkt dat klein, zo'n totaal vernielde
stad! Ik herinnerde mij van vroeger lange wandelingen door de pittoreske straten,
lange haltes vóór de mooie, oude geveltjes, lange stonden van bespiegelende
mijmering in het verleden. Nu was ik er dadelijk doorheen; nu had ik, in enkele
minuten, alles afgelopen en stond ik weer, als magnetisch aangetrokken, voor de
prachtige, grandioze bouwvallen van Hoofdkerk en van Hallen.
Ze zijn heilig en ze moeten heilig blijven. Hun wrede schoonheid van antieke,
grijs-gouden-ruïnes, mag niet, door banale, niets-zeggende wederopbouw, onteerd
en geprofaneerd worden. Wat er nu uit spreekt moet blijven, ten eeuwigen dage, als
levend beeld voor de komende geslachten. Hier heeft zich een epos afgespeeld zoals
de Mensheid er nooit een gekend heeft. Hier werd de brute misdaad van de
overweldiger gestraft en hier moet ongeschonden bewaard blijven een atmosfeer en
een omgeving van Afgrijzen tegenover het Duits militarisme in 't bijzonder en tegen
elk militarisme in 't algemeen. Hier, bij die sprekende, levende puinen, bij die tragische
overblijfsels van een van de schoonste kunstwerken
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der middeleeuwen, moet, tot het einde der dagen, de vloek klinken van de vermoorde
Schoonheid tegen de infame macht van 't ruw en 't bruut geweld!
Men zegt dat het plan is ontworpen om Ieperen, met zijn monumenten, weder op
te bouwen. Het is te hopen dat de ganse beschaafde wereld, in zoverre die nog bestaat,
er zich mee zal bemoeien om zulks te verhinderen. ‘This is holy ground; no stone
may be taken away.’ De Engelsen, dat nuchter, praktisch volk, hebben het toch goed
en diep gevoeld. Honderd duizenden van hun mannen zijn in de bocht van Ieperen
gesneuveld en liggen er begraven. Zal men op die tomben van de slachtoffers onzer
aller vrijheid lelijke, banale nieuwe steenhuizen gaan bouwen! Ik zou 't verbod nog
sterker willen maken. Ik zou zware straffen willen zien toepassen, niet alleen aan
wie daar een steen durft weg te nemen, maar zelfs op wie er een steen durft aan te
roeren.
Het is al meer dan erg genoeg dat het heilige Ieperen reeds zo schandelijk
geprofaneerd is door al die houten barakken van eet-en-drink-huizen, die men er ten
behoeve van de toeristen heeft opgericht. Toeristen in Ieperen! Bedevaarders, moesten
't zijn; stille, ernstige, ingetogen, en ontroerde bedevaarders; en niet de smerige,
lawaaiige benden eters en drinkers en pretmakers, die er nu de gewijde stemming
komen verstoren.
Maar helaas!... De tijden van gevoel en wijding zijn voorbij. Het lelijke en grove
zegevieren!

Hier en daar
Het heeft voor mij een droeve aantrekkelijkheid hier en daar alleen te kuieren over
de doodse en verlaten slagvelden. De wind die klaaglijk fluistert door het wilde gras
en 't hoge riet is de enige stem die men er hoort. Men kan er uren lang in alle
richtingen ronddwalen: 't is overal hetzelfde en toch overal weer anders en allerlei
impressies komen u aangrijpen.
Het is de ene granaatkuil naast de andere, alle wild omgroeid met onkruid en met
bloemen, alle halfvol met geelachtig water, waarin dikwijls nog granaten en allerlei
verroeste afval
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liggen. Het lopen is er een voortdurend strompelen. Men denkt: waartoe goed om
nog verder te gaan, geprangd door griezeling, in de vage hoop eens iets te vinden
dat men nog niet gevonden heeft.
De wilde-bloemen-woekering is wit, en rood, en paars. Zelden ziet men er een
gele bloem; haast nooit een blauwe. De lange lijn van de in elkaar geschoten Duitse
loopgraven tekent zich nog duidelijk af als een eindeloos kronkelend lint van rood
en wit. Dáár waar de kerkhoven liggen (en waar liggen zij niet in die oneindige
desolatie?) schijnt bij voorkeur de paarse bloem te tieren. En zo gaat dat voort, van
golving tot golving, van granaatkuilenveld tot granaatkuilenveld, tussen de zwarte,
afgeknotte boomstronken, zonder eind, zonder eind, in zijn kale eentonigheid, zover
de ogen reiken...

De boer
In die doodse verlatenheid, waar niets meer leeft noch schijnt te kunnen leven,
ontmoette ik deze morgen een boer. Hij stond in 't hoge gras, tussen twee
granaatkuilen. En met zijn stok porde hij in de grond, keerde enige aardkluiten om,
boog voorover, nam er een handsvol van op, bekeek het met aandacht, en rook er
even aan.
- Iets verloren? vroeg ik tot hem naderend.
Ietwat verrast, met een leuke boerenglimlach over zijn gladgeschoren lippen, keek
hij naar mij op.
- Neen, niets verloren, zei hij; - maar ik kijk eens naar de kleur van de grond en
ruik er eens aan.
- Waarom? vroeg ik.
- Omdat er hier zo vreselijk veel bloed vergoten is, dat het mij niet zou verwonderen
als de aarde er nog rood van zag en ernaar rook.
- Wat moet er nu met die grond gebeuren? Heeft hij nog enige waarde? vroeg ik.
De boer streek langzaam, in gedachten, met de hand over zijn kin en antwoordde:
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- Die grond is vetgemest met mensenbloed en mensenvlees; het zal de vruchtbaarste
op aarde zijn. Maar hoe hem te bewerken! Ik weet geen raad. Zoals hij daar nu ligt
heeft hij geen de minste waarde meer. Het enige zou zijn hem voor niet weg te geven,
in kleine perceeltjes, aan al wie hem bewerken wil. Het moet hier opnieuw, van voor
af aan, ontgonnen worden, als in de wilde streken.
Ik strompelde verder en de boer ging van zijn kant; en over de verlaten doodsvlakte
suisde enkel nog de klaagstem van de wind door 't buigend, hoge riet.

De berechting
Daar komt iets aan, in het verschiet, over de grijze naaktheid van de weg...
Een man voorop die bij helder daglicht een brandende lantaarn draagt in zijn
linkerhand, en in zijn rechterhand een belletje, dat hij, met gelijke tussenpozen, doet
klingelen.
Een man daarachter, in wit koorhemd over zwarte pij, die, blootshoofds, iets met
grote wijding in zijn beide saamgevouwen handen schijnt te dragen.
't Is een berechting! 't Is een pastoor die, met zijn koster, ergens aan een stervende
de laatste sacramenten gaat toedienen.
Ik neem mijn hoed af en kniel neer, zoals gewoonte is. De kleine stoet van twee
personen trekt voorbij. Er is niemand anders over de ganse wijde slagveldvlakte.
Waar komen zij vandaan en waar trekken zij heen? Waar staat het kerkje dat het
Heilig Sacrament nog in zijn altaar borg? Waar ligt de stervenszieke, die de laatste
troost wacht? Nergens een huis, nergens een dak, niets dan verwoesting en
verlatenheid, zover de ogen reiken!
Zij gaan, en gaan, in het intermittent geklingel van het belletje, dat fijner wordt
en zwakker, tot het weldra, met het verdwijnen van de beide schimmen, in het niets
verzwindt.
En nogmaals spreekt alleen de wind, die klagend door de neerbuigende halmen
ruist.
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Hitchikoo's Farm
De jeugdige soldaat die met mij meereist langs het dode front, wil mij het boerderijtje
laten zien, waar hij zoveel dagen en nachten tijdens de verstarrings-strijd, heeft
doorgebracht.
Het ligt bij 't meer van Dikkebus, niet ver van een grintweg.
Mijn jeugdig vriendje zoekt. Hij zoekt naar de grintweg en naar 't dorpje Dikkebus.
Hij begrijpt er niets van dat hij 't niet meer vindt. Daar lag het toch, op korte afstand
van het meer. Daar stond de kerk, daar liep een straat, daar waren huizen! Wij wagen
ons op goed geluk af, over hopen puin en afval, rijk begroeid met onkruid, en
eensklaps slaakt mijn jonge vriend een kreet: hij heeft de plek herkend waarop de
kerk eenmaal gestaan heeft; de diepe kuilen er omheen zijn de opengeschoten
grafkelders van 't kerkhof, en even verder langs de grintweg, die geen grintweg meer
is, ziet hij de ruïne van het boerderijtje, van ‘Hitchikoo's farm!’
In enkele sprongen over kuil en poel, staan wij voor de ‘Farm’.
Het dak ligt open, maar enkele muurbrokken staan nog overeind.
Wij schrijden er binnen. Mijn vriendje glimlacht, weer vol van allerlei
herinneringen.
- Hier sliep ik, zegt hij, - en daar was onze keuken.
- Hier is een bom ingeslagen, die twee Belgen en drie Engelsen heeft gedood. Daar
achter, bij die sloot, stond onze batterij.
Wij staren eventjes naar buiten en, tot onze diepe verbazing, zien wij, in die verlaten
wildernis, een menselijk wezen op ons afkomen.
Het is een vrouw van middelbare leeftijd, gekleed als een boerin. Zij kijkt ons met
wantrouwen aan, blijft staan, schijnt ons te willen vragen wat wij daar wel komen
doen. Mijn jonge vriend stapt naar haar toe.
- Zijt-e gij hier de bezinne? hoor ik hem vragen.
- Jèjik, antwoordt de vrouw zonder meer.
- 'k Kom hier ne kier kijken; 'k hè hier zes moanden in ou huis geweund, bericht
mijn vriendje.
Deze toch wel verrassende mededeling schijnt luttel indruk
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op de vrouw te maken. Althans geen plezierige indruk. Zij kijkt vrij nijdig op en
vraagt: in haar sterk-geaccentueerde, Westvlaamse tongval:
- Zie-de gie da meschien die zo ne schoanen noam an mien hof gegeven hèt?
- Wa veur ne noame? vraagt mijn vriendje.
- Ge moet oe nie zot geboaren; 'k verstoan oak wel Iengels wè-je,! nijdigt de vrouw.
Mijn vriend barst in een proestlach uit. - O, Hitchikoo's Farm! schatert hij.
- Joa, Hitchikoo's Farm, herhaalt de vrouw venijnig. En zij valt uit in een vloed
van verwijten, die niet te stelpen zijn. Dat haar boerderij aan stukken geschoten is,
daarin berust ze. Dat haar huisraad vernield is, dat al haar vee gestolen werd, dat zij
en haar man geruïneerd zijn, zij kan er een reden van maken. Zij leeft nu in een krot
als zoveel anderen. Maar dat men haar de smaad heeft aangedaan haar boerderij het
‘Luizenhof’ te noemen, zij die altijd zo zindelijk was, zij, die elke zaterdag vast, van
onder tot boven haar huis boende en schuurde, dat is een belediging die ze niet
verdiend heeft en niet slikken kan.
Mijn vriendje poogt haar te bedaren:
- D'r woaren d' er vele, wried vele! verzekert hij.
- Van mien toch niet! roept trots de vrouw.
- Van de Duitschers meschien, vergoelijkt mijn vriendje.
- Of van de Belzen! Of van d'Iengelschen! herhaalt de vrouw uitdagend. - Moar
van mien toch niet! Van mien toch niet! En verontwaardigd klopt zij op haar houterige
borst. Ietwat onthutst kijken wij elkander aan. Niets te praten met die vrouw. Zij is
en blijft vol nijd en wrok. Zij is een razend beeld van ergernis over de onbillijke en
onverteerbare belediging; en stil druipen wij af, nog eens ten overvloede door haar
nagekreten, dat we 't wel aan eenieder mochten zeggen, dat de ‘luzen’ niet door haar
op haar boerderijtje zijn gebracht. Waar we trouwens beiden overtuigd van zijn.
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Grote dagen
Het zijn hier grote dagen geweest in 't land... Foch is gekomen, en Poincaré is
gekomen; en de koning en de koningin zijn met hen rondgetoerd. Ook hier, dicht in
de buurt, zijn ze geweest. Ik had ze kunnen zien als ik maar de moeite had genomen
om tot aan de stad te rijden. Ik heb ze niet gezien. Ik heb mij, tegen het uur dat ik
zou moeten vertrekken, bezig gehouden met te kijken naar de doening van een grote
spin en van een grote mug.
Een grote spin hing onder mijn balkondak in haar web. Zij hing daar als een
voorname, dik-deftige dorpsdame, met gespannen middel in het midden van haar
geometrisch-uitgemeten bezittingen. Zij scheen bezoek af te wachten. Om haar heen,
gevangen in de mazen hier en daar, vertoonden zich de dorre overblijfsels van wie
reeds het bezoek had afgelegd.
Een grote mug met lange poten kwam in onbesuisdheid angefladderd. Zij haakte
in het web en bleef er even, met een van haar slordige, lange poten in hangen.
Mevrouw de spin bewoog zich dadelijk naar voren om de bezoekster te ontvangen.
Maar het bleek een vergissing te zijn; de mug was niet op een bezoek bedacht. Zij
wrikkelde zich los en vloog heen. Mevrouw de spin, de vergissing begrijpend, bleef
even roerloos wachten en keerde toen op haar gewone plaats terug, waar ze 't zich
gezellig scheen te maken, als iemand die daar heel goed thuis is.
Eenieder kan zich vergissen. Je klopt wel eens aan een verkeerde deur. Maar als
je nog een greintje gezond verstand en heldere logica tot je beschikking hebt, dan
kom je toch niet - vooral niet ogenblikkelijk nadat je je vergissing hebt gemerkt, weer aan het verkeerd adres kloppen. Dit schijnt de grote mug niet te begrijpen.
Ternauwernood is ze weg, of daar komt zij reeds terug, vliegt met slinkse bewegingen
op het web aan, blijft er opnieuw met haar domme poten in haken.
Tóch een bezoek! denkt mevrouw spin; en schiet haastig toe. Toch niet! Een
vergissing! antwoordt de mug; en werkt zich nog eens los en dwarrelt heen.
Ik kijk op mijn horloge. 't Wordt tijd voor mij, hoog tijd! Straks komen Foch en
Poincaré in de stad en zij blijven maar
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heel, héél kort. Slechts één uur is er gezegd. Nu reeds mag ik mij flink reppen.
Ik maak mij klaar en zal gaan. Maar, waarachtig, daar is alweer die stomme grote
mug, zwervend om het web heen, met zotte, dansende bewegingen, alsof ze de deftige
spin voor de gek hield. Nog nooit heb ik iets zo mals gezien. Dat dier is, of
krankzinnig, of dronken. Dronken;...? Van wat...? Dus krankzinnig. En ik vergeet
de tijd; ik verlustig mij in 't gezicht van een krankzinnige mug!
Zij danst... zij danst... nu eens de ‘two step’ dan weer de ‘tango’ dan weer de
‘fox-trot’. Of is 't iets anders dat ze danst: een wild-tragische dans, een dans van
hypnotisme en betovering, een dans van onontkoombaarheid, een dodendans, dáár,
voor het verraderlijk net van de valse, wrede spin, die haar zal vangen en verslinden?
Plots haakt zij weer en nu met twee, drie poten tegelijk, zodat zij zich niet dadelijk
los kan werken. Zij schudt en wringt, maar 't is te laat: de spin schiet toe en plakt
haar zuigers op de hals.
Vreemd is het; vreemd stil. De mug maakt geen beweging meer. 't Is of ze eensklaps
grote rust voelt en voldoening. De spin keert zich even half om, als om in
gemakkelijker houding het bloed uit te zuigen en de twee dieren hangen daar weer
een oos gans onbeweeglijk, alsof zij elkaar een innig-groot geheim toefluisteren. Dat
duurt zo heel, héél lang. Dan krijgt de mug, die ik reeds dood waande, nog een laatste,
korte levenscrisis; en daarmee is het uit: de mug is niets meer dan een leeg omhulsel
tussen de broze draadjes van het web.
Mevrouw de spin laat haar slachtoffer los. Loom kruipt zij naar haar plaats terug.
Zij blijft er echter slechts een ogenblik. Zij keert zich weer om en klautert naar boven
onder 't dak, waar ze zich in haar privé-appartement terugtrekt. 't Is uit voor een poos.
Zij gaat wat rust nemen. Zij verwacht geen verdere bezoeken meer. Mocht er echter
onverwachts nog iemand komen, dan...
Ik kijk opnieuw op mijn horloge. Drommel! Het is te laat geworden! Ik zal Foch
en Poincaré niet meer zien! Niets aan te doen. 'k Zal het in de avondcouranten lezen!
De couranten liggen voor mij en ik lees ze. Wat 'n geestdrift!

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 6

200
Wat 'n ovaties! Duizenden zakdoeken als witte vogels wapperend en klapperend!
Duizenden geestdriftige handen naar de auto's uitgestrekt; duizenden kelen zingend,
jubelend, hoeraënd! En dan discoursen en applaus, en nog discoursen en applaus, en
uitdeling van decoraties!
Decoraties! Wat zullen er enkele mensen mee gelukkig zijn gemaakt! Zo'n eerste
lintje, wat 'n vreugde, wat 'n heerlijkheid! Die gun ik het; ik voel het mee. Maar ik
vraag mij af of het ook zulk een heerlikheid blijft, voor wie de borst reeds volgeplakt
met sterren en met kruisen heeft. Wordt het dan niet zoiets alsof Rothschild van
iemand 'n rijksdaalder zou cadeau krijgen? Ik weet het niet; ik zal het eens aan een
van de grote pieten vragen.
't Is nacht; en ik slaap, en droom. Ik droom van veel en allerlei; van de oorlog, van
de vrede, van de grote dagen vol officiële geestdrift, die wij nu beleven. Ik hoor
triomfmuziek, ik zie de vlaggen wapperen, ik luister naar de redevoeringen en
bewonder de vele, schitterende decoraties op de trots-gebolde borsten. Doch langzaam
aan verzwindt dat alles en eensklaps zie ik weer de grote, domme mug, die haar
tragische gekkendans uitvoert voor het gespannen web van de bloeddorstige spin.
En er komt een obscuur besef in mij, alsof drie vierden van de wereld zo gedanst
heeft en nog maar steeds aan 't dansen is.

De vrijwilliger
Gisteren heb ik de vrijwilliger ontmoet...
Ik had hem niet teruggezien sinds hij in dienst getreden was. Ik kende hem als een
intelligente, flinke jongen en het benieuwde mij zijn indrukken en ervaringen te
kennen. Hij had zich aangegeven, uit blakende vaderlandsliefde, reeds in de eerste
dagen van de oorlog; hij had de ganse veldtocht meegemaakt, was tweemaal gewond
geweest, droeg vele eretekens op zijn borst.
Hij kwam naar mij toe met uitgestrekte hand en opgewekte glimlach en dadelijk
begon hij van allerlei te vertellen. Nadat
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hij heel veel en interessant gepraat had, vroeg ik hem, terugkerend in gedachten naar
het begin van al die spannende ervaringen en avonturen.
- En hoe was je ontvangst in het leger, toen je daar voor het eerst als vrijwilliger
verscheen?
De glimlach verdween van zijn gelaat en er kwam even een uitdrukking van
bedroefde teleurstelling voor in de plaats.
- Beroerd, zei hij, eindelijk, - aller-verschrikkelijkst-beroerd!
- Hoezo! riep ik verbaasd.
- Aller-áller beroerdst! herhaalde hij mistroostig. En als volgt lichtte hij zijn
verrassende mededeling toe:
- Haat vanwege de gegradeerden; minachting vanwege de gewone soldaten, zo
was 't onthaal voor ons, vrijwilligers. De ‘gradés’ noemden ons schimpend
‘intellectuelen’ en zagen enkel in ons eventuele en gevaarlijke mededingers in
promotie; en de soldaten... de soldaten zagen enkel in ons gevluchte misdadigers of
hongerlijders; want dat iemand, die niet iets als een moord op zijn geweten had of
van armoede en honger omkwam, zich ‘vrijwillig’ in de beestenboel die 't leger is,
zou komen aangeven, dat wou er, dat kón er absoluut bij hen niet in.
- Ach kom! riep ik ongelovig. Ze begrepen dus niets van jullie zuivere, gloeiende,
onbaatzuchtige vaderlandsliefde.
- Neen, neen neen! In de verste verte niet! herhaalde de jonge vrijwilliger met
verbitterde nadruk.
Even fronste hij, bij het herdenken aan de doorgestane, beledigende vernedering,
triestig de wenkbrauwen; maar zijn goed humeur nam al spoedig weer de bovenhand;
hij wierp die vervelende herinneringen schouderophalend van zich af, glimlachte
weer opgewekt, en ging verder aan 't vertellen...

Defaitisme
Wij hebben veel gehoord, tijdens de oorlog en ook daarna, over defaitisme.
Defaitisme stond tegenover ‘Jusqu'au-Boutisme’. De zogenoemde defaitisten
werden geweldig, door de jusqu'au-
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boutisten uitgescholden en tot niet veel minder als gewone landverraders
gebrandmerkt. De jusqu'au-boutisten hebben het, per slot van rekening, van de
defaitisten gewonnen. Het Pruisisch Militarisme is eindelijk, met het Duits Kaiserisme,
als een kaartenhuisje ineengestort en jusqu'au-boutisten twijfelen er niet aan of hun
vasthoudende hardnekkigheid heeft die ontzaglijke zege behaald.
De meeste jusqu'au boutisten zaten veilig geborgen op allerlei kantoren in het
buitenland of in de nooit gebombardeerde loopgraven van 't achterfront. Vandaar
uit, konden ze heel hard schreeuwen en krachtdadig het vaderland verdedigen.
Vandaar uit donderden zij op de defaitisten en nooit vroegen ze zich eenmaal af of
het zogenaamde defaitisme wellicht niet aan de geweldige ‘défaites’ van de
geallieerden zijn ontstaan te danken had.
Laten wij nu toch eens oprecht zijn en de waarheid onder de ogen zien. Zonder
de grenzeloze stupiditeit van de Duitse regering die Amerika tegen Duitsland in 't
harnas joeg, waren wij onherroepelijk verloren. Frankrijk alleen was machteloos, de
Engelsen, vol persoonlijke moed en zelfopoffering, voerden de oorlog als kleine
kinderen, Rusland was dood en Italië zat met de overweldigende nederlaag van
Caporetto... Al die droevige gebeurtenissen, en niets anders, zijn de aanstichters
geweest van 't zogenaamde defaitisme. Het defaitisme was een natuurlijk, logisch
en onvermijdelijk gevolg van de aanhoudende ‘défaites’.
Als het kan worden uitgemaakt wie of wat de schuld draagt van al die vroegere
catastrofen, dan weet men meteen wie of wat het defaitisme in de wereld heeft
gebracht.
De zogenaamde defaitisten-zelf - de tijdelijk ontmoedigden, - hebben er geen
schuld aan.

Wie gestraft moet worden
Er zijn nog altijd, in sommige landen, mensen die, in volle, eerlijke oprechtheid,
gewichtig en zwaarmoedig blijven tobben over de kapitale vraag wie wel de schuld
heeft aan de oorlog en wie dus voor die gruwelijkste aller misdaden ge-
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straft moet worden. Het lijkt iets ongelofelijks, maar het is waarachtig zo!1.
Wij lezen in memoires en onthullingsschriften dat de Duitse ex-keizer er geen
schuld aan heeft, evenmin als beide Oostenrijkse ‘ex- en’ er enige schuld aan hadden.
Ook de Bulgaarse ‘ex’ zal er wel geen schuld aan hebben, terwijl wij er vast mogen
van overtuigd zijn, dat de Turkse sultan, die voorlopig nog niet tot ‘ex’ gepromoveerd
is, er ook geen schuld aan heeft.
Maar wie dan wél? zal men zich afvragen.
Ik weet het en ik zal het zeggen.
Het kan me nu eens voor een ogenblik niets schelen wat er tussen Duitsland,
Frankrijk, Oostenrijk, Rusland, Italië en Engeland voorgevallen is. Dat zijn de groten
onder elkaar. Die hebben gekonkeld en gevochten met vrijwel gelijke krachten. Die
waren aan elkaar gewaagd. Maar de schurken, de Duitse schurken en bandieten van
de grote generale staf, die een inval door België hebben durven beramen, en zij die
deze plannen hebben goedgekeurd en ten uitvoer laten brengen, dát zijn de ware
schuldigen en er bestaan geen folteringen wreed genoeg om die misdadigers te
straffen.
Ik zou ze met plezier levend zien villen en verbranden. Gewoon hangen of
neerschieten ware een veel te lichte straf voor zulk een ten hemel schreiende misdaad.

Toekomst-gesprek
Twee heren zaten naast mij in de trein en redekavelden. Ik las mijn courant en
luisterde. Zij spraken volkomen vrij ongedwongen, alsof mijn tegenwoordigheid hun
in het minst niet hinderde of schelen kon. Zij spraken over wat geweest had kunnen
zijn en over wat wellicht zou kunnen worden.
‘Ons land’, zo zei de een ‘is het natuurlijk verlengsel van Duitsland naar het westen
en de zee; en, als Duitsland overwonnen had en wij als gevolg daarvan, Duits waren
gewor-

1.

Deze regelen waren geschreven lang vóór Kautsky's ophefmakend boek verscheen.
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den, dan hadden wij een tijdperk van grootheid en voorspoed gekend, waarvan wij
ons nu geen denkbeeld kunnen voorstellen. Begrijp me goed: ik zeg niet dat ik zulks
verlangen zou; ik constateer alleen maar 't blote feit’.
‘Welke grootheid? En welke voorspoed?’ zei de andere op een toon van bitterheid.
‘De materiële voorspoed van parvenu's onder de absolute heerschappij van een Duits
militarisme: het bruutste, het infaamste, het walgelijkste, dat ooit op de wereld heeft
bestaan of zou kunnen bestaan’.
De eerste knikte, toestemmend. Hij was 't volkomen met zijn makker eens. 't Was
beter zoals 't nu zijn verloop had gehad, maar de toekomst, was daarmee niet opgelost:
de toekomst van al de landen die ten westen van de Rijn gelegen zijn en in de eerste
plaats de toekomst van Frankrijk.
‘Frankrijk’, zo sprak hij, moet Duitsland vermoorden om zelf te kunnen
voortbestaan. Het is voor Frankrijk een tragische noodzakelijkheid, een schrikkelijke
levensplicht, een kwestie van ‘to be or not to be’. Frankrijk gelooft niet aan de
Volkenbond en mag er ook niet aan geloven. Frankrijk mag en moet alleen geloven
aan het bestendig, aan het furieuze revanche-verlangen van Duitsland. Duitsland
weer er bovenop helpen, hoe dan ook, is die revanche voorbereiden. Frankrijk is
zwak, het heeft te weinig kinderen; en al stegen ook de geboortecijfers met
reuzenschreden, wat al zeer onwaarschijnlijk is in een land als Frankrijk, dan nog
zou Duitsland, als het kon, er wel voor zorgen, dat Frankrijk vernietigd wordt alvorens
die problematische kinderen zover zouden opgegroeid zijn, dat zij het kunnen
verdedigen. Frankrijk, het zegevierende Frankrijk, blijft de levensstrijd voeren voor
zijn bestaan, een strijd zonder genade, een wanhoopsstrijd van alle uren, met de
voortdurende bedreiging van de finale catastrofe aan de horizon’.
De heren praatten verder, terwijl zij peinzend keken door de raampjes, naar het
vluchtend landschap. De akkers strekten zich uit, zorgvuldig bebouwd en weelderig
begroeid, mild van rijke vruchtbaarheid onder de warme zomerzon. Zo moest het
zijn op de wereld en zo had het ook kunnen zijn en blijven, als er maar wederzijds
vertrouwen heersen kon onder de mensen. Maar de tragische vernielde dorpen en
steden
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rezen als verminkte geraamten in al die vreedzame weelde op, en dát was het werk
van de mens, dát vernietigde alle vertrouwen en alle hoop op een betere toekomst;
dát was de sombere, gruwelijke dreiging van elk ogenblik, die men nooit vergeten
mocht, die men nooit vergeten kón, waartegen men altijd áltijd moest gewapend zijn
en blijven. Er was geen andere uitkomst mogelijk: de zwakke overwinnaar móést in
onverbiddelijke wreedheid de sterkere overwonnene trachten te vernietigen...
De trein kwam ergens aan en stopte, en de heren stegen af... Troosteloos bleef hun
gesprek in mij natrillen...
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De vrolijke tocht
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De grote chemineau
De auto vliegt door 't land. Bergen, dalen, steden, dorpen, akkers, bossen en rivieren,
alles ruist in snel tempo voorbij, als de flits-visioenen van een cinematograaf. Het
zou de moeite niet lonen die in zich op te nemen en weer uit te beelden, als de auto
was gelijk een trein, die slechts op enkele vaste plaatsen stilhoudt, of als een
cinematograaf, die razend-snel zijn plaatjes na elkaar ontwikkelt. Maar de auto is
een vrije vogel, die kan vliegen en kan zitten, een fantaisist of een fantast, een renner
of een dromer, een poëet of een zwoeger, in, trouwe overeenstemming met de wil
of de fantasie van hem die hem bestuurt.
Alle wegen, of bijna alle wegen, liggen verlokkend voor hem open. Nooit is hij
aan de geometrisch-rechte lijn van twee rails gebonden. De streek is mooi; laat ons
zacht-snorren, bewonderen, genieten, dromen. De weg is lang, het landschap kleurloos,
eentonig, vervelend: laat ons in volle vaart dat eind verslinden, en toch ook weer
genieten, genieten van de snelheid óm de snelheid zelf, met de kleine siddering van
angst en van gevaar, die eraan verbonden zijn.
De grote, gróte gave van de auto is, dat men ermee komt in plaatsen, waar men
anders nooit aan denken zou heen te gaan. Wie zal zich de moeite getroosten driekwart
van een dag in een kruipend lokaaltreintje te verboemelen om ergens een streek of
stadje te bezoeken, waar misschien wel een aardig pittoresk gezicht, maar misschien
ook een saaie teleurstelling wacht? De auto vindt die plekjes op zijn weg; zij komen
vanzelf naar hem toe; en, vindt hij ze niet aardig, hij hoeft er niet te blijven, niet te
wachten op een of andere trage, problematische spoortrein; een draaitje aan de slinger
en weg is hij, naar betere oorden.
De auto is als 't ware de sterkere, vluggere broer van de
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landloper, de echte, grote, snelle en forse ‘chemineau’ van 't Franse land, met zijn
brede, schone wegen. Maar, evenals zijn zwakkere broer, betaalt hij soms zijn
prachtige onafhankelijkheid met scherpe beproevingen. Niet steeds blijken zijn
krachten toereikend voor de te lange of te lastige reis, en wel eens slaapt hij langs
de baan, in een vunzige stal onder een half verrot strodak, of zelfs, op een
dood-eenzame weg, om de hoek van een bos, als een poëet, onder de fluwelen
sterrenhemel van de nachtelijke hemel.
Maar dat hoort zo bij zijn avontuurlijk leven. Dat is er een der vele verrassingen,
die hij in zijn geheimzinnige kracht verborgen houdt. Hij wil immers geen trein zijn,
die juist op tijd vertrekt en juist op tijd aankomt. Hij is de vrije, aan tijd noch ruimte
gebonden fantast, die heel laat mag vertrekken en toch heel vroeg kan aankomen, of
omgekeerd heel vroeg vertrekt en heel laat, of zelfs in 't geheel niet, aankomt.
Het is de grote ‘chemineau’ van de brede, vrije ruimten...

Op reis!
Per auto op reis, als heer-alleen met drie dames, geheel Frankrijk door en zonder
chauffeur, het is voorwaar geen kleinigheid!
Drie dames, drie koffers, en mijn eigen klein koffertje, een stapel mantels, jassen,
plaids en capes, neen, er is geen hoekje plaats meer over voor de kleine ‘mécano’,
die ik gehoopt had mee te kunnen nemen.
Ik zal alles zelf en heel alleen moeten doen: nafta, olie, water bijvullen, banden
opleggen of banden oppompen, smeren, poetsen, schuren... en sturen. Elke ochtend,
een uur vóór 't vertrek, terwijl mijn dames nog rustig te bed liggen, zal ik reeds aan
't werk zijn; elke avond, een uur na aankomst, terwijl mijn dames zich aan 't opfrissen
en aan 't verkleden zijn, zal men mij nog aan de wagen bezig vinden.
Zal het gaan...? Laat het ons maar proberen!
De wagen is kant en klaar. Dat is hij al sinds dagen. Alles, álles wat kón worden
nagezien, is nagezien. Wat nu nog kan gebeuren, hangt alleen van onze goede en
kwade kans af. De
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bagage is opgeladen, mijn dames zijn ingeladen, zij zitten met frisse wangen en blijde
ogen te glimlachen en ik moet ook glimlachen, omdat ze zo goed bij elkaar in de
auto passen: de dames en hun bagage. Men kan zich de ene zonder de andere niet
goed voorstellen, ze completeren elkaar, maken één geheel uit.
Vooraan, op de wagen, rechts en links op de schijnwerpers, zijn twee vlaggetjes
geplant: rechts, de zwarte leeuw op gouden veld, de Vlaamse vlag; links de Hollandse
driekleur, met het oranje wimpeltje in top. Dat staat wel aardig. Het zal vooral heel
aardig staan als ze straks, onder het rijden, levendig gaan wapperen. Hun frisse, helle
kleuren geven wat fleur aan de lange, open wagen, die eentonig grijs van tint is, dé
tint van een reiswagen.
De vlaggetjes wapperen...!
Gent, het grote, drukke, vuile en toch imposante Gent, de donkere, viriele oude
stad met de forse gebouwen, ligt al een eind achter de rug, en wij hossen en schudden
en dansen over de hobbelige keiwegen. O, die schrikkelijke Vlaamse en Brabantse
keien! Kinderhoofden! zeggen de Hollandse chauffeurs. Maar wij noemen ze:
doodshoofden. Zullen we wel ooit te Brussel geraken! Zal de wagen niet tot splinters
uit elkaar vliegen? Wij tellen de dorpen als zoveel lijdensstaties van een folterweg.
Hoe is 't godsmogelijk om in zo'n land auto te rijden? Wie zijn de sombere barbaren,
de oer-negers, de mensenhaters en de mensenvreters, die zulke bestrating ooit
verzonnen? Wij schokken en springen door een stadje: Dendermonde; af en toe kijk
ik om of mijn bagage en mijn dames nog steeds in de wagen zitten; wij hobbelen
door dorpen met een bevolking, die bijna uitsluitend uit kleine kinderen schijnt te
bestaan; risten, dozijnen, krioelingen van kinderen, op de straat, in de modderriolen,
vóór, achter en langs de huizen; (o, vruchtbaar Vlaanderen, wat wordt er met liefde
aan uw toekomst gedacht!) wij komen in een streek van hondekarren, geen andere
gespannen dan hijgende, blaffende, brullende en sjokkende hondekarren; even krijgen
wij een mooie, zachte grintweg (o, welk een verademing! wat een zalige voorsmaak
van wat ons verder op de reis te wachten
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staat!) om trouwens spoedig weer over de doodshoofden door elkaar geslingerd en
geschokt te worden; en eindelijk doemt Brussel in de verte op.
Komaan! We zijn er toch levend aangeland. Het overige zal nu maar kinderspel
meer zijn.

Een vriend
Een goede, mooie weg is als een vaste, trouwe vriend, die de chauffeur overal
begeleidt.
Je hebt hem eensklaps gevonden, je nooit-genoeg-te-waarderen vriend, toen je
moe en lam gehobbeld was over de slechte keien; hij lag daar ineens, onverwacht en
onverhoopt, om de hoek van een bos, buiten de kom van een dorpje, als geduldig op
je wachtend; hij lag daar, zachtblond over het groene land, als een reus die op zijn
rug ligt uit te rusten, en hij voerde je dadelijk, geruisloos en in zacht-wiegende
snelheid mee, en 't was een verrassing, een verrukking, die je al het akelige deed
vergeten.
Je dacht niet dat hij je nog kon verlaten, hij was zo groot, zo breed, zo veilig; hij
strekte zich zo eindeloos ver, in zijn gladde blondheid, over de golvende landouwen
uit, je had je maar te laten gaan en te genieten, het was een droom, een verwezenlijkte
illusie,... tot het eensklaps uit was, uit zoals het was gekomen, plotseling en
onverwacht, om de hoek van een bos of in de kom van een dorpje.
Waar is hij heen, de mooie weg? Vergaan? Onder de grond verdwenen? Waarom
moeten we weer zo akelig schokken, hossen, hobbelen? Ach, ontrouwe, die ik trouw
en krachtig waande! Was hij maar nooit gekomen! Had hij ons maar zo bitter niet
gefopt!
En je treurt in jezelf om de broosheid en vergankelijkheid van het goede in deze
droeve wereld, je denkt niet meer aan de ontrouwe, de verrader; je bent hem al
vergeten,... als hij daar plotseling weer is, om de hoek van een bos, buiten de kom
van een dorpje: zacht-effen-blond en heerlijk-kalm over de groene velden golvend,
om je weer in verrukking verder mee te voeren.
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En nu heb je vertrouwen gekregen, nu wéét je...
Laat hem maar kalm opnieuw vergaan, onder de grond verdwijnen, in hobbelige
doodskoppen veranderen: je wéét, je weet dat je hem ginder buiten 't dorp terug zult
vinden, je weet dat hij daar zalig-rustend op je ligt te wachten, en dat hij reeds lang,
reeds héél lang aangekomen is waar jij naartoe moet en waar hij je trouw en zacht
en veilig, ondanks zijn grillige gedaanteverwisselingen, brengen zal.
Zulk een vriend, de eerste echte vriend op onze lange baan, was de weg tussen
Brussel en Namen.

Trompet-dilemma
Wat zal je doen, chauffeur, als iets, iets dat je niet absoluut onontbeerlijk is, uit je
wagen weggestolen wordt?
Zal je de rustige filosofie hebben in jezelf te denken: ‘Ach, 't is niet de moeite
waard me daarvoor op te houden, een hele boel tijd te verliezen en daarna te moeten
jachten om de verloren tijd weer in te halen’. Of zal je zeggen: ‘Dáár loopt de man,
die mij het voorwerp heeft ontstolen; ik ren hem na, ik wil en zal mijn eigendom
terugkrijgen!’
Ik koos het laatste; 't besef van het eigendomsrecht overweldigde in mij de
filosofische berusting. Maar, ware het opnieuw te beginnen, ik zou wel anders kiezen.
Het voorwerp, dat, terwijl wij lunchten, uit mijn wagen werd gestolen, was een vrij
eenvoudig, koperen trompetje. Zo'n soort van jachthorentje, waarop je scherp en luid
kunt blazen, wanneer de gewone autosignalen geen uitwerking hebben.
Een man van de straat kwam mij in het restaurant waarschuwen:
- M'sieu, un homme vient de voler une trompette dans votre automobile. Il s'est
enfui avec!
Ik was juist begonnen met een ordentelijke entrecôtebéarnaise te verorberen. Ik
erken onbewimpeld, dat ik meer lust had het onderhoud met de entrecôte voort te
zetten, dan de dief te achtervolgen. Maar mijn dames keken mij veelbete-
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kenend aan, ik kreeg mijn plichtsgevoel te pakken, en, na een korte aarzeling, lei ik
mijn servet neer en stond op.
Er was drukte om mijn auto vóór 't hotel. Vingers strekten zich uit in de richting
waar de dief met de trompet verdwenen was en een politieagent kwam vlug en
gezagvoerend aanstappen.
De man van de straat, die mij gewaarschuwd had, werd ondervraagd. Ginds liep
de dief, beweerde hij, je kon hem nog zien.
- Haal hem in! beval de agent.
De man rende heen.
Ondertussen werd ik door de agent ondervraagd, verzocht mijn naam, adres en
kwaliteit op te geven.
Dat duurde een poosje.
Toen zagen wij de man uit de straat terugkomen, vergezeld door een andere man,
een kleine dikkerd, met zwarte pet en blauw boezeroen.
- C'est lui qui a volé la trompette! riep van verre de man uit de straat.
- C'est pas vrai, godfèrdom! antwoordde de kleine, met een nijdige schuinblik.
- Je te l'ai godfèrdom vu voler! beweerde krachtig de man van de straat.
't Klonk allergekst de twee Walen voortdurend die Vlaamse vloek te horen
gebruiken. Ik had moeite om er mijn ernst bij te behouden. De agent kwam in 't
midden.
- Vot' nom? vroeg hij de kleine.
- Pour vous servir, m'sieu, antwoordde deze zonder schroom, een smerig boekje
met papieren uit zijn boezeroen-zak halend en meteen zijn vettig-zwart petje
afnemend. Een bulderlach ging onder de menigte op. De kleine dikkerd had geen
enkel haartje meer op zijn hoofd. Nog nooit heb ik een zó absoluut kale kop gezien,
en, daar hij ook helemaal gladgeschoren was, leek zijn ganse hoofd één bolle vetblaas
met gaten van mond en neus en ogen erin.
- C'est vous qui avez volé la trompette à m'sieu, begon de agent.
- C'est pas vrai, godfèrdom! herhaalde nijdig de kleine dikkerd.
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- Mais cet homme l'a vu, godfèrdom! riep de agent, op zijn beurt de Vlaamse vloek
gebruikend en naar de man van de straat wijzend.
Ik vond het dol om 't standje aan te horen. Alleen 't idee van de entrecôte temperde
enigszins mijn pret. Ik wierp een blik in de heldere ramen van het restaurant, waar
de lunchers, gezellig om de witte tafeltjes gezeten, eventjes mes en vork hadden
neergelegd, door het schouwspel geïnteresseerd.
- Allons, au bureau de police, godférdom! beval eensklaps de agent, die geen kans
zag, om daar, op straat, het spel in 't klare te trekken.
Ik werd verzocht om er hem met mijn wagen heen te brengen. Ik trok een zuur
gezicht. Mijn entrecôte, helaas...! Maar er was niets aan te doen, ik maakte een
wanhopig gebaar met de armen naar mijn dames aan 't gezellig tafeltje en zette mijn
motor in gang. De agent en de dikkerd namen plaats op de achterbank, de man van
de straat kwam naast mij zitten en zo reden wij naar het politiebureau.
Daar werd de dikkerd opnieuw ondervraagd en afgetast. De trompet werd niet op
hem gevonden. Maar de politiecommissaris, verveeld en geprikkeld, en overtuigd
dat hij wel degelijk de dief te pakken had, beval de agent hem in de gevangenis te
stoppen.
Nauwelijks had de kleine dikkerd dat bevel gehoord, of hij begon eensklaps als
een kind te huilen.
- Eh bien, oui, c'est vrai, je l'ai pris! snikte hij.
- Haha! riep triomfant de commissaris.
De dief bekende: hij had de trompet gestolen, was ermee weggevlucht, had hem
achter een loods, bij 't station, verstopt.
- Pardon, m'sieu, kwijlde hij, smekend-gevouwen handen naar mij uitstrekkend;
- pardon, ça ne m'arrivera plus.
- Allez! beval de commissaris onverbiddelijk. En de snikkende dikkerd werd
weggebracht, terwijl een agent de trompet ging halen.
Reeds lang was mijn hart vermurwd en had ik de misdaad vergeven. Ik dacht er
nu alleen maar aan om spoedig weg te komen. De dagen waren kort, het werd reeds
laat, (halfdrie) ik had nog ruim een honderd kilometer af te rijden om te
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Bouillon, einddoel van die eerste dag, te komen, en mijn entrecôte... helaas!... helaas!...
Ik keek verlegen naar de commissaris, die nijdig zat te schrijven, en, na een korte
aarzeling, dorst ik het wagen:
- Och, meneer de commissaris, zouden we nu dat zaakje maar niet verder op zijn
beloop kunnen laten?
- Hoe bedoelt u, meneer? zei de politiedienaar, verbaasd zijn pen neerleggend.
- Ja, kijk eens, ik krijg nu toch mijn trompet terug; ik heb nog niet gedejeuneerd
en moet nog meer dan honderd kilometer weg afleggen. Als we nu eens kalmpjes 'n
lekkere sigaar daarop rookten, en verder... anders moet ik immers nog wachten, uw
proces-verbaal ondertekenen en...
- En dan later als aanklager op de zitting van het kantongerecht komen, glimlachte
hij.
- Als 't u belieft, meneer de commissaris, zei ik, haast smekend, met bevende hand
mijn fijnste sigaren aanbiedend. En ook aan de agent, die met de trompet terugkwam,
bood ik ze aan.
Een reeds lange en veelvoudige ondervinding heeft mij geleerd, aan de almacht
van de Sigaar, als algemeen verzoeningsmiddel, vast te geloven. Er gaat een
onweerstaanbare bekoringsmacht uit van een ongekend, gracieuselijk-aangeboden
merk. Nooit heb ik daarmee gefaald en ook in dit geval niet. De commissaris schoof
zijn halfbeschreven blad papier opzij, de agent boog naar mijn koker, putte eruit en
sloeg aan in militaire houding en bevel werd gegeven om de dief weer uit zijn hok
te halen.
- Il doit au moins vous faire des excuses, demander pardon, zei beslist de
commissaris.
De man werd voorgeduwd.
Ik zie niet graag het schouwspel van een mens die zich vernedert; en ik begrijp
niet hoe het komt, want 't is een zonderlinge contradictie, maar iemand die mij
vergiffenis voor iets vraagt, voel ik al dadelijk als mijn meerdere. 't Komt feitelijk
hierop neer, dat ik terstond en onweerstaanbaar de behoefte voel, mij zelf bij zo
iemand te excuseren, dát ik excuses van hem verg, wat voor onmiddellijk gevolg
heeft de misdadiger een intens verongelijkt gevoel te geven. Ook hier
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weer. Ik begon met 'k weet niet welke gekke zinnen uit te stotteren, zó, dat de man
niet eens 'n woord hoefde te spreken; en 't zou beslist vernederend voor mij afgelopen
zijn, als niet de commissaris zelf hem onderhanden had genomen, op een manier,
zoals politiecommissarissen dat kunnen en gewend zijn.
Eindelijk was ik vrij, ‘c'est le cas de le dire’. Met een zeer onvoldane
gewaarwording over mijzelf nam ik afscheid en reed haastig terug naar het hotel.
Mijn dames waren reeds een hele poos wachtend klaar en begonnen zich ongerust
over mij te maken. De entrecôte was warm gehouden en werd weer opgehaald. Had
ik nu maar een vijf minuutjes alleen kunnen zijn! Doch ik moest eten en vertellen
tegelijkertijd: ik alleen, vóór mijn half verorberde, weerbarstig-taai geworden
entrecôte, met drie verzadigde dames rondom mij die wachtend klaar zaten, met
autohoeden, handschoenen en mantels aan, om zo spoedig mogelijk te vertrekken.
- Die trompet moet nu toch eerst en vooral gedesinfecteerd worden, vóór wij haar
verder gebruiken, zei een van mijn dames.
Ik maakte een wanhopig gebaar, de mond vol, niet kunnende spreken.
- Hij ziet er aller-griezeligst uit, meende mijn tweede dame, met gedegouteerd
gezicht de trompet bekijkend.
Ik hoofdknikte, steeds zwijgend, met smekende ogen.
- Was het een vieze man? vroeg mijn derde dame.
- Nee, gelukkig heel fris, hijgde ik: - keurig gladgeschoren en zijn haar
gemillimeterd.
Ik was klaar en wij konden vertrekken.
Een gebeurtenis staat niet op zichzelf. Een gebeurtenis is slechts een schakel in de
keten van de gebeurtenissen. Was de man van de straat mij niet komen zeggen, dat
mijn trompet gestolen was, dan zou ik het hoogst waarschijnlijk niet zo dadelijk
gemerkt hebben. Ik zou kalm geluncht hebben, met een lekkere, zacht-gare, in plaats
van een weerbarstig-taaie entrecôte-béarnaise; en goed op tijd met mijn dames weer
vertrokken en nog vóór donker in Bouillon aangekomen zijn. 't Is waar: ik had er de
trompet bij ingeschoten; maar nu wil
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ik hier dadelijk aanstippen, dat wij de trompet gedurende de ganse reis geen enkele
maal gebruikt hebben; zij heeft geen klank gegeven, is herhaaldelijk onder de voeten
geraakt, telkens verloren en weer teruggevonden, hij heeft ons aldoor verveeld en
gehinderd, zodat het niets geschaad zou hebben, wel integendeel, was hij maar van
't begin af onvoorwaardelijk uit de baan geweest. Hoe dan ook, de verloren tijd moest
worden ingehaald, en, nauwelijks buiten Namen, over de mooie, effen-gladde wegen,
liet ik de wagen maar in volle vaart snorren.
Het moest, helaas! mij gauw genoeg berouwen! Eensklaps: pan!... en daar stonden
wij met een gesprongen band!
Een springende band, - de portemonnaie-kwestie daargelaten - is 't spreken niet
waard... als je maar rustig de tijd hebt om je reservewiel aan te schroeven of een
andere band op te leggen. Maar 't moet al laat zijn, je moet je haasten, zenuwachtig
worden, even de dames doen opstaan om iets van onder hun zitbank te halen: het
een volgt op het andere, je vergeet een schroefje, legt iets uit je hand wat je niet terug
kunt vinden, gooit je boel ondersteboven, trapt de dingen door elkaar; kortom een
ellende, waarbij je van ergernis en razernij om je eigen stommiteit zoudt kunnen
huilen.
Enfin! eindelijk kom je klaar. Je eindigt altijd met min of meer klaar te komen in
een auto. Met vuile handen zit je weer aan je stuur, hijgend en zwetend nog van 't
zwoegen, en met bezorgd gezicht staar je naar de lucht en naar de hemel, die reeds
zijn avondkleur begint te krijgen.
't Is mooi, zo'n oranjerode avondlucht over de donkerwordende rivier en de
weg-blauwende bergen. De dames zijn verrukt, genieten. Dames bezitten trouwens
een bijzonder ontwikkelde vatbaarheid voor genieten. Maar de vertraagde,
verantwoordelijke chauffeur kan heus niet meegenieten. Hij denkt aan de vele
kilometers die nog af te leggen zijn op onbekende wegen, en ieder lichtje dat zich in
de watervlakte komt weerspiegelen en dat de dames zo poëtisch en zo aardig vinden,
is hem als een vuurpriem in de ogen. Een of andere straatjongen, die hem in 't
voorbijrennen naroept: vos lanternes! doet hem beseffen, dat het nú reeds te laat is
om zonder licht te rijden; en eindelijk moet hij er wel aan gelo-
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ven: de lichten doen branden en in aanzienlijk vertraagd tempo verderrijden.
Waren we maar door die ellendige trompet niet opgehouden! Hij zou lachen in
zichzelf, de kleine dikkerd met zijn kale bol, die mij zijn excuses, of liever: aan wie
ík mijn excuses maakte, als hij ons nu kon zien sukkelen, geen namen op de
wegbordjes meer onderscheidend, telkens weer stilhoudend om de weg te vragen!
Neen, 't heeft niets geen aardigheid, dat avond-rijden in een onbekende streek. Hier,
bijvoorbeeld, op dat kruispunt midden in de bossen! Welke kant moeten we uit?
Weer opgehouden, afgestapt, lucifers aangestreken, getracht de namen op de bordjes
te lezen. Zijn we goed? Zijn we mis? Onzekerheid en twijfel! En als er nu nog eens
een band springt, of iets aan de motor hapert, wat dan? In die doodeenzame grote
bossen overnachten? Weldra komt de mist er nog bij. Ik zie geen tien meter ver vóór
mij uit. 't Wordt vijftien per uur rijden, minder nog, want ik zie letterlijk niets meer,
ik hang driekwart uit de wagen en onderscheid nog nauwelijks wat weg, of gras, of
sloot, of boom is. 't Is of de wagen door wegdrijvende watten rijdt.
Eensklaps, midden in die grijs-duistere eenzaamheid, twee zwakke lichtjes in de
verte. Lieve lichtjes, waar je ook rijdt of staat, wees welkom! Jullie zijn het glanzend
bewijs dat er nog iets van leven is in die verlaten en verloren streek.
Twee lichtjes, drie lichtjes, vier lichtjes, eensklaps een hoop lichtjes! O! zouden
we toch eindelijk veilig aangekomen zijn! Ik zie beweging, mensen op de weg; ik
meen muziek en zang te horen. Jawel, zo is het. We vallen daar ergens midden in
een kermis, met dans in herbergen, muziek en kramen langs de weg.
- Bouillon? vraag ik onder het zeer langzaam rijden, denkend dat wij in het stadje
zijn.
- Tout droit, vingt kilomètres! antwoordt een harde stem. Vingt kilomètres! O,
hemel, wat 'n slag! 't Is om te huilen!
De lichtjes zijn verdwenen, we zitten weer in 't wattig-grijze duister, en de weg
schijnt te stijgen, want ik moet al spoedig van versnelling veranderen. En 't sukkelen
herbegint!
Wat is het lang, lang, eindeloos lang, twintig kilometer, als men niets ziet en
ontzaglijk-voorzichtig moet rijden over een
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onbekende baan! Ik voel mijn wagen als een schip in volle, grijze zee, verre van alle
havens of kusten. Hij schijnt ter plaatse te dobberen; niets duidt me aan, dat we maar
enigszins vorderen. Ik spreek geen enkel woord meer, al mijn aandacht op 't sturen
gespannen en ook mijn dames zitten stil en zwijgend, 't is of zij in de auto niet meer
zijn. Ik weet niet of ze nu nog wel genieten, maar ik denk dat ze 't in elk geval huiverig
hebben en, zonder ze te zien, stel ik ze mij voor, roerloos, als marmotten, onder plaids
en mantels geduffeld. Die lievelingen! Ik kan ze maar knuffelen in gedachte en hopen
dat ze 't straks goed en gezellig zullen hebben in 't hotel. Maar komen we nog wel
ooit aan een hotel?
We schijnen toch wel in de buurt van ‘iets’ te komen. De weg waarop wij rijden
daalt nu merkbaar, en rechts en links komt het mij vagelijk voor alsof er hier en daar
een hek was, met aanleg van tuinen en half-zichtbare gebouwen in de achtergrond.
Ik twijfel nog, ik durf haast niet meer hopen dat wij nog in een levend oord zullen
aanlanden, tot zich plotseling iets duidelijks openbaart, dat geen de minste onzekerheid
meer overlaat: een soldaat, teer-omarmd met zijn lief, langs een voetpad met bomen.
- Dames, zeg ik, mij omkerend, we zijn te Bouillon.
Vage stemmen, die als 't ware van heel diep en verre, uit plaids en mantels komen,
geven een heroplevend antwoord.
- Waar? waar is het? vragen zij.
Een korte, plotselinge bocht en daar is 't antwoord: een straat, winkels, huizen,
meiden, militairen, en, op een vijftig meter afstand, achter een pleintje, flink verlicht,
't hotelletje.

Hotel des postes!
Nog nooit hebben de vergulde letters van een hotel mij zo vriendelijk toegelachen,
nog nooit heb ik zoveel echte, gulle welkom gelezen als op het vet gezicht van de
gezette eigenaar, die ons voor de stoep kwam begroeten.
Of we kamers konden krijgen? Zeker!
Of het nog niet te laat was om te dineren? Absoluut niet!
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Mijn bagage en mijn dames werden afgeladen, ik borg de wagen in de garage, en
even later zaten wij alle vier, trots en gelukkig als na een roemrijke overwinning,
om een tafeltje, gezellig in de helderverlichte eetzaal.
Het is toch eigenaardig hoe een impressie, - en nog wel zo 'n onnozele impressie halsstarrig-blijvend zich kan opdringen!
Bouillon is een pittoresk en aardig gelegen stadje, met een mooi riviertje en de
indrukwekkende ruïne van een prachtig oud slot; het is mooi van omstreken en kleur
en alleszins de moeite waard om te bekijken; en toch, als ik nu weer aan Bouillon
denk, is het telkens, tot sarrens toe, fataal en onveraagbaar, een onnozele impressie
van gans andere aard, die zich aan mij komt opdringen.
Ik zie van Bouillon alleen de lichte eetzaal van 't hotel waar ik gezellig met mijn
dames zat: ons tafeltje in een hoek en, vlak daarvoor, een ander tafeltje, waaraan drie
personen, twee dames en een heer gezeten waren.
De heer, van iets meer dan middelbare leeftijd, was slank en mager en had een
vrij gedistingeerd uiterlijk, maar een tamelijk bête expressie over zijn gezicht. Een
van de dames was groot, zwaar, zwart, massief, met een bolrond gelaat, waarin de
grote, donkere ogen als van onverholen nieuwsgierigheid blonken, terwijl haar grote
mond met glinsterwitte, valse tanden aldoor van verbazing of bewondering scheen
te lachen. De andere was kort en klein, maar goed gevuld van vormen ook, met een
bleek gezicht vol rimpels om de mond en om de ogen, die haar een uitdrukking van
gefolterde consternatie gaven.
De heer, nu, die een buitengewoon onaangenaam-klinkend orgaan bezat, praatte,
praatte, praatte, onbedaarlijk en onophoudelijk, zoals ik wel meer gemerkt heb van
mensen met een bijzonder akelige stemklank. Hij praatte, als een drassige bron die
eindeloos brobbelt en de beide dames zaten te luisteren in verstarde houding, de grote
met haar stralende verbazing en bewondering, de kleine bleke met haar folterrimpels
van verslagenheid, beide roer- en machteloos in verschillende gevoelens, als voor
een niet te stelpen, alles
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overweldigend natuurverschijnsel. Er was geen begin bij en er kwam geen eind aan;
wij vonden ze zo en wij hebben ze zo gelaten; en ik kan me niet anders voorstellen
als dat ze daar nóg zo zitten: de man babbelend, babbelend, babbelend; de beide
vrouwen stom-en-roerloos-luisterend, de ene met een juichgezicht, de andere als het
beeld der consternatie, beiden als gepetrifieerd in hun diverse, alles overweldigende
gewaarwordingen.
Het is toch gek en ergerlijk dat dát nu voor mij de impressie van Bouillon moet
blijven.

Bazeilles
Het geeft mij altijd enige emotie wanneer ik, over een grens van 't ene land in 't
andere kom. Er is wel niets gebeurd, niets veranderd, de streek ziet er hier precies
uit zoals ginds waar je vandaan komt, 't is als het ene jaar dat, op Silvesteravond, in
het andere versmelt, en toch is er ‘iets’, het gevoel, dat je in een ander land, bij een
ander volk gekomen bent.
Wij zijn op de weg van Bouillon naar Sedan. Langs deze weg, die zich golvend
uitstrekt over groene heuvelen, was het, dat, juist veertig jaar geleden, een gedeelte
van het verslagen, gans ontredderd Franse leger, in uiterste wanorde naar de Belgische
grens kwam gevlucht. Hier werden geweren, sabels, uitrustingen als nutteloze ballast
in sloten en struiken weggegooid, en ongelukkige, als wilde beesten nagezeten
mensen: bloedend, bestoven, hun uniformen aan flarden, afgemat van vermoeidheid
en uitgeput door dorst en honger, sleepten zich strompelend, in verwilderde
doodsangst voort, om misschien nog hun ellendig leven te redden.
Het Frans-militair uniform, zo onpraktisch voor de hedendaagse oorlog, heeft wel
de echte, wrede oorlogskleur. Wij zijn er traditioneel aan gewend geraakt door
panoramavoorstellingen en door schilderijen. Die rode broeken en rode petten hebben
de bloedkleur van het slagveld. De automatische Duitse soldaat geeft volstrekt niet
die indruk; dat is een operette-soldaat. De Engelse, ondanks zijn bloedrode jas,
evenmin; die blijft een parade-knecht. Ik weet eigenlijk niet
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waar het hem in zit, maar het gewoonste Frans infanteristje doet je dadelijk aan 't
slagveld, aan de vermoeienis der afmattende tochten, aan het stormen der paarden,
aan het schitteren der blanke wapens, aan het gedonder der kanonnen, aan de rook
van het kruit, aan het wapperen der vlaggen en het sterven der gewonden denken.
Sedan...! Men ziet de kleine stad daar in het Maasdal liggen, grijs-grauw,
onbeduidend, zonder karakter. Men houdt er niet op, 't is maar een naam, en die naam
klinkt te groot en te wreed voor de thans nuchter-waarneembare werkelijkheid. Men
keert links om, over een brede, rechte weg: de weg naar Bazeilles!
Dáár is 't gebeurd! Dáár heeft de wrede strijd in zijn allerhevigste razernij gewoed.
Daar staat, links van de weg, recht tegenover het pad dat naar het dorp leidt ‘la maison
des dernières cartouches’ en een eind verder, zijlings van het dorpspad, in de diepte,
ligt het kerkhof, met de ‘Ossuaire’. Het was een mooie, hete zomerdag, 1 september
1870!... Zo kwamen ze, de Beiersen, in drommen uit de vallei naar de hoogte,
schuilend achter ieder struikje, boompje, muurtje, en zo werden ze door de verborgen
opgestelde Fransen neergeschoten. Hoeveel vielen er onder de kogels van de in het
huis ‘des dernières cartouches’ verscholen vijanden? Het veld lag donker van de
lijken. Maar steeds kwamen er anderen... anderen ten aanval opdagen, ook de
verdedigers slonken tot een handvol dapperen en eindelijk, na een strijd die meer
dan zeven uren duurde, moest de witte vlag van de overgave op het moordend huis
gehesen worden.
Nu liggen zij daar allen samen op het kerkhof, in de afzonderlijk voor hen
gebouwde ‘Ossuaire’, de Fransen rechts, de Duitsers links, met een middengang
tussen hen beiden.
De Fransen zijn door matte, kleine buitenramen met een geelachtig licht beschenen;
de Duitsers liggen gans in 't donker. Maar 't is precies hetzelfde: de Dood heeft dat
alles eender gemaakt.
Die ontelbare schedels en beenderen hebben een aparte, eigenaardige kleur. Of
liever: 't is een aparte, mysterieuze atmosfeer die er omheen hangt. 't Is die stilte, die
als 't ware voelbare en zichtbare doodse roerloosheid en stilte, gepaard
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aan de herinnering van zoveel strijd en lijden. 't Is de immensiteit van zoveel smart
en foltering, in een zo klein bestek opeengehoopt... En de vraag rijst, onbedwingbaar:
waarom...? waarom moest dat zo?...? De vraag rijst: moest dat nu werkelijk zo,
onfeilbaar, onvermijdelijk?... Was het niet mogelijk dat al die flinke, sterke jongelui,
waarvan de een de ander niet eens kende, in plaats van elkaar zonder redenen dood
te schieten, elk in zijn eigen land en huisgezin gelukkig bleven leven?
Neen, neen, dat hoefde zo niet. Geen hogere macht heeft het aldus bevolen. 't Is
mensenwerk, laf, gemeen, verachtelijk mensenwerk dat daar ligt!

Het Maas-departement
Iemand heeft mij eens gezegd, of ik heb het ergens gelezen, dat het Maas-departement
een van de aller-achterlijkste, vuilste en armoedigste van Frankrijk is.
'k Geloof het werkelijk. Nog nooit heb ik iets zó vuils gezien als deze dorpen. De
huizen, - ellendige krotten - hebben er geen kleur meer; stinkende mesthopen liggen
voor elke deur en de straten zijn gier- en modderpoelen. Maar het is pittoresk-vuil.
Het is zó absoluut en definitief vuil, dat men de mens en zijn leven daarin vergeet
en met verbaasde nieuwsgierigheid staart naar die onnoemelijke krioeling van kippen,
eenden, koeien, paarden, varkens, ganzen, alles in en door elkaar met enkele gore,
menselijke wezens in en om de mest- en modderpoelen op de straat. Weinig of geen
kinderen. Dat valt dadelijk op, zodra men over de grens is. Geen luidruchtige spelen,
geen stoei- en kwajongens-partijen. De enkele kleuters die men ziet lijken reeds
ernstige en eenzame mensjes, stil en als verdwaald onder de grotere mensen. O, die
armzalige dorpen! Waar woont hier de dokter, de pastoor, de notaris, en hoe leven
die in zulk een milieu? Daar staat het kerkje. 't Is als een stal of schuur, evenals ieder
huis omringd door vee en gier- en modderpoelen. Zijn het de beesten soms die hier
ter kerke gaan?
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Sandwicheswee
Mijn dames hebben voor de lunch gezorgd. Zij hebben te Bouillon, in het hotel,
sandwiches besteld, en die zullen wij nu ergens, op een mooi plekje, langs de weg,
gebruiken. Dat was 'n uitstekend idee; want hier iets te gebruiken, in die mest- en
modderdorpen, brrr...!
De wagen staat in een heerlijk zonneplekje, bij een helling, voor een mooi
vergezicht van bos en heuvelen stil, en er wordt uitgepakt.
Lieve hemel, wat 'n lijvig pak! Wat mag daar al inzitten?
- Niets dan zestien sandwiches, voor ieder van ons vier, verzekeren mijn dames.
Sandwiches! Zijn dát sandwiches! Ik pak uit: een, twee, drie, vier dikke hompen
brood, met reuzenplakken ham ertussen. Zestien zijn er zo, genoeg om de honger
van een escadron cavalerie te stillen!
Mijn dames zijn verontwaardigd. Zij hadden toch immers sandwiches, sándwiches
besteld! Weten die domme lui in Bouillon dan nog niet wat sandwiches zijn?
Ik heb vanmorgen nogal haastig in 't hotel de rekening betaald, zonder naar 't detail
te kijken. Ik vond het alleen wat duur. Nu ben ik toch benieuwd wat ze voor die...
sandwiches gerekend hebben.
‘Pain et jambon 14 francs’, staat op de rekening.
Mijn dames zijn geconsterneerd, en ik niet minder. We hadden 't ook nog wel
gedeeltelijk uit zuinigheid gedaan! Wie moet dat nu opeten? Waren er hier maar
enkele kinderen? Maar er zijn immers geen kinderen in Frankrijk! Dan ergens opzij
van de weg neerleggen? Neen, niemand zal 't willen; iedereen zal denken dat er iets
vies aan gedaan is.
Achter in de kap van de wagen dan maar, bij de overtollige rommel, waar de
trompet, de beruchte trompet van 't kale bolletje ook al zijn plaats gevonden heeft,
wachtend op een desinfectie-beurt.
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Spijkertjeswee
Nu wij de Duitse grens beginnen te naderen, is het opvallend hoeveel Franse soldaten
zich te allen kante bewegen. Wij zijn hier in de zone van de grote grensvestingen,
met hun formidabele garnizoenen. Infanteristen, cavaleristen, artilleristen, 't ziet er
rood en blauw van! Voortdurend moeten wij voor ganse regimenten opzij, en 't geeft
wel nu en dan een aardige afwisseling; men denkt, men vergelijkt met andere troepen,
men vraagt zich af hoe deze het in een nieuwe oorlog tegen Duitsland zouden
volhouden. Gevaarlijk zijn ze althans op dit ogenblik niet... behalve voor de
ongelukkige automobilist, die op 't fataal idee kwam door hun streek te rijden en niet
dan te laat vermoedde welk geducht wapen zij onzichtbaar tegen hem verborgen
hielden.
Al die flink-marcherende soldaatjes hebben de zolen van hun schoenen met
spijkertjes beslagen. Die spijkertjes laten onder het marcheren wel eens los, zij blijven
liggen langs de weg en de auto die er achterna komt rijden raapt ze zonder falen met
zijn banden op.
Spijkertjeswee...! Het schijnt dat ik nog van geluk mocht spreken. Het duurde een
hele poos vóór ik merkte dat mijn wagen vertraagde en een onoverwinnelijke neiging
toonde om steeds naar rechts te lopen. Eindelijk hield ik stil en merkte dat mijn
rechtervoorband plat stond.
- Et de deux! dacht ik filosofisch, uit mijn wagen stijgend om het reservewiel aan
te leggen. Gisteren pan! vandaag een spijker! zou dat elke dag zo gaan?
Helaas! het ongeluk wilde, dat ik ook in mijn linkervoorband een spijkertje zag
zitten. Had ik het maar niet gezien! Maar ik zag het wél en voelde de behoefte het
eruit te halen.
Had ik het er althans maar niet uitgehaald! Maar ik haalde het er wél uit; ik spande
mij in om het eruit te krijgen, gebruikte zelfs daarvoor een nijptang,... met het
noodlottig gevolg, dat mijn band, waarvan het spijkertje de wonde dichthield, na de
verwijdering van 't spijkertje, in een aanhoudend sissend zuchtje zijn vluchtig zieltje
begon weg te blazen. Zo stierf Epaminondas, toen hij de werpspies uit zijn wonde
had getrokken! De herinnering aan dat heldhaftig voorbeeld, was
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echter slechts een zwakke troost voor mij; en misschien had Epaminondas zelf nog
wel genoeg gezond verstand gehad om, voorlopig althans, de spijker in zijn band te
laten. Nu stond ik daar met twee platte voorbanden tegelijk en mocht weer flink gaan
zwoegen.
De soldaatjes hadden ons spoedig ingehaald en schenen niet weinig pret te hebben
om mijn ongeval. Zij keken naar onze slap-hangende vlaggetjes en een was er die
riep:
- Ce sont des Japonais!
- Pas vrai, ce sont des Russes, zei een ander.
Dat was om 't Vlaams geel vlaggetje, met de zwarte leeuw. Zij verwarden in elk
geval Japans met Chinees, en 't ander vlaggetje: de driekleur, hielden zij zeker voor
een Frans.
En ik zwoegde...! Eindelijk waren we weer klaar, en vooruit! Maar het is
ongelofelijk hoe je na zulk een ongeval wantrouwen in je banden krijgt. Je hebt het
gevoel of ze nu voortdurend weer zullen platlopen; 'n gevoel alsof je over
scheermessen rijdt.
Gelukkig was de pech voor die dag voorbij. Ik had het genoegen mijn
flink-marcherende soldaatjes nog weer in te halen en lang vóór hen, in de grote
vesting van onze en hun bestemming, veilig aan te komen.

Nancy
Nancy is een prachtige, nobele stad. Haar Place Stanislas, haar magnifieke hekken
en fonteinen, haar heerlijk park en monumentale Place de la Carrière, 't is alles van
de mooiste, fijnste, verhevenste aristocratie. 't Is levend Louis XV! Maar behalve
haar grote, indrukwekkende schoonheid, schijnt zij ook te getuigen van een gans
zelfstandig leven. Men krijgt hier helemaal niet, als in veel andere, grote, Franse
steden, de indruk van provinciestad, met nabootsing van het alleen en
over-alles-heersende Parijs. Neen; Nancy geeft de impressie van een gans
afzonderlijke capitale. Nancy schijnt mij het levend bewijs van een mogelijke, Franse
decentralisatie, iets, waarover vele Fransen nog steeds blijven wanhopen.
Nancy is de schone oude stad van grijs en goud, een nobel,
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fijn juweel in de prachtgordel van haar groene parken. Er hangt een deftige, rijke
rust over, en 't is of de bevolking zelf enigszins die stempel van voornaamheid draagt.
Geen holle drukte, geen joelend lawaai hier op straat: kalmte, stemming, ernst, die
bijna een ietsje zwaarmoedig aandoet, alsof de mensen daar nog meer in 't
stil-glanzend verleden dan in de hedendaagse ‘struggle’ leven.
In die mooie stad, - het spreekt vanzelf - hadden wij ook een prachthotel, met al de
nieuwst-moderne ‘comfort’. En mijn dames, die verwend, en wel een beetje vies zijn
uitgevallen, tonen zich uiterst verrukt daarover. Zij beschouwen het hier als de eerste
gelegenheid sinds ons vertrek, waar men zich eens goed en flink kan wassen, en in
hun kamers zijn de waterkraantjes druk aan 't vloeien. Zij nemen een bad, en,
aangezien men niet weet in welk soort van hotel men morgen zal aanlanden,
nauwelijks afgedroogd, nóg een bad, als provisie voor later. 't Lijkt wel verrukkelijk.
Een echt buitenkansje! Heerlijk om nu zo fris aan tafel te gaan.
Maar waar blijft toch de tweede van onze dames? Wij zitten al een hele poos,
wachtend, in de mooie, lichte, wit-en-gouden eetzaal, en zij komt maar niet te
voorschijn. Zou ze soms een dérde bad genomen hebben?
Ah! daar is ze...! Maar wat ziet ze 'r vreemd uit, rood; stuiplachend, gevolgd door
een maître d'hôtel, die zich stijf en deftig poogt te houden, doch blijkbaar ook alle
moeite heeft om niet in een lachbui uit te barsten.
- Wat is er toch gebeurd? vragen wij met verbazing.
Ach, niets zo bijzonders, maar onze dame, die wel eens aan distractie lijdt, heeft
er weer eentje begaan. Na de bad- en kleedpartij beneden komend, is zij maar, op
goed geluk af, een gang en een deur ingegaan, om te dineren. Zo is ze in een zaal
gekomen waar werkelijk mensen - en nog wel bijzonder vrolijke, zaten te eten.
- C'est bien pour la salle des courriers, mademoiselle? had een kelner op de drempel
haar met bedenkelijk gezicht gevraagd. En mijn dame, in mooi avondtoilet, had maar
kordaat ‘oui oui’ geantwoord en was kalm aan een tafeltje gaan zitten, op ons
wachtend.
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't Publiek leek haar daar wel niet zo buitengewoon gedistingeerd, maar vrolijk, echt
vrolijk, meestal vrij jonge mannen en vrouwen aan één lange tafel bij elkaar gezeten.
Enkele van die mannen hadden donkergrijze jassen aan met koperen knopen en een
paar jonge meisjes droegen witte mutsjes met lange linten. Aan een kapstok hingen
drie, vier petten, met koper omrand.
Toch scheen de entree van mijn dame daar een vage stoornis te hebben verwekt.
Het ging er dadelijk iets minder vrolijk toe en een soort beraadslaging onder de
kelners werd heimelijk in een hoek gehouden. Eindelijk kwam er één schoorvoetend
naar mijn dame toe en vroeg haar, stil-vertrouwelijk:
- Vous savez, mademoiselle, que vous êtes ici dans la salle des courriers, avec les
interprêtes, les chauffeurs et les femmes de chambre?
Het was er werkelijk een gezellig hotel en 't diner was heel lekker.
Als ik me wel herinner hebben we die avond champagne gedronken.

Landkaart en wegen
Veronderstel een kalme Nederlander, slenterend voor zijn boodschappen, voor zijn
plezier of zijn gezondheid op het Spui of in de Venestraat. Een auto met vlaggetjes,
waarin vreemdelingen zitten, komt hem achterop gereden, de chauffeur houdt even
stil, groet zo beleefd als hij kan en vraagt aan de Nederlander de weg naar
Leeuwarden!
Het is begrijpelijk dat de Nederlander daarbij een verbaasd gezicht zet. De weg
naar Leeuwarden! Ja, hoe zal hij dat uitleggen? Hij ziet er blijkbaar geen kans toe
en eindigt met zich te excuseren dat hij 't niet weet. De chauffeur, geërgerd, noemt
in zichzelf de Nederlander een stommerik, die de weg in zijn eigen land niet kent,
en rijdt zoekend verder. Hij komt niet op het idee dat hij zelf, en niet de Nederlander,
in dit geval de stommerik is.
Zo zaten wij te sukkelen in Nancy, om de weg naar Dijon te
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vinden. Op de Franse landkaart leek het toch zo'n heel klein eindje: een paar vingertjes
breedte maar; doch een paar vingertjes, die een afstand van ongeveer tweehonderd
vijftig kilometer betekenden. Nogal begrijpelijk dat de verbaasde Nanceeërs hetzelfde
gezicht zetten als de Spuistraat-Nederlander aan wie men de weg naar Leeuwarden
vroeg.
Doch alles komt terecht, evenals in de verstandig-geschreven romans en weldra
reden wij weer over bergen en door dalen, als over een eindeloze roetsjbaan.
't Is een animerende, opwindende manier van rijden, althans wanneer de weg goed
is en er geen hindernissen voorkomen. Niet zonder enige inspanning is de sterke auto
boven op de berg gekomen; maar hij is er en mag nu even uitblazen. 't Contact wordt
afgezet, de motor uitgeschakeld en de wagen vliegt op zijn eigen zwaartekracht de
helling af, in een heerlijk-zacht gesuis en verende beweging. Maar ginds verder rijst
alweer een muursteile berg, de vaart mag niet vertragen, wel integendeel, de wagen
moet zijn aanloop nemen en op de laatste paar honderd meter van de daling wordt 't
contact weer aangezet en volle gas gegeven, en als een razende snort de auto
donderend de berg op. 't Is wonderbaar hoe die helling, die daar als een rotswand
stond, als een gewone effen vlakte wordt verslonden; en men moet even omkijken,
en nu de helling waar men afdaalde, als een muur achter zich zien verrijzen, om te
beseffen welk waagstuk men heeft volbracht. De wegen zelf zijn er, helaas, in
Frankrijk niet op vooruitgegaan! Wat is er geworden van die heerlijke blauwe
glijbanen, zoals ik ze vond, vijf jaar geleden, toen ik met Maeterlinck door Frankrijk
toerde? Twee jaar van bijna onophoudende regens hebben er putten en kuilen in
gegraven, die haast niet meer te dempen zijn. Wel vindt men hier en daar nog een
eind als vroeger, maar 't zijn altijd slechts betrekkelijk korte eindjes, die dan weer in
reeksen van hobbelgaten uitlopen. De klachten zijn groot, algemeen, en de
herstellingsonkosten zullen schrikwekkend zijn. In sommige departementen vraagt
de bevolking zelfs keien, in plaats van grintwegen.
Die bevolking vermoedt zeker niet wat haar in dat geval boven 't hoofd hangt, of,
juister uitgedrukt, wat haar alsdan voor en onder de voeten zal worden geworpen:
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Kinderhoofden, doodshoofden, zoals wij die in Vlaanderen hebben!
Laat de bevolking toch verstandig en voorzichtig zijn!

Van Dijon naar Lyon
Dijon is de eerste, echte, aanzienlijke Franse provinciestad, die wij op onze weg
ontmoeten: levendig in haar voornaamste straten, dood zodra men in een zijstraat
komt; grote winkels, drukke, helder-verlichte cafés en geverfde cocottes, alles ‘genre
Paris’.
Ik begrijp dat de verstandige en ontwikkelde Fransen in zulke steden over de zo
nodige nationale decentralisatie wanhopen. 't Is toch ellendig dat er in zulke grote
steden, en in nog veel grotere, als Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse, feitelijk
geen zelfstandig leven bestaat. Dat daar geen boek wordt gedrukt, dat er geen courant
verschijnt, waarvan men de titel of de naam onthoudt. Alles moet alleen en uitsluitend
van Parijs komen, moet op Parijs gelijken, aan Parijs herinneren, om in de smaak te
vallen. Rue de Paris, Boulevard de Paris, Place de Paris, 't is overal, in elke grote
Franse stad hetzelfde! En toch, wat zijn ze interessant en mooi, zo vol van eigen
schoon en van eigen traditie, de meeste Franse steden! Zie maar Nancy, dat zich
eindelijk aan de band schijnt te ontknellen, en ook Dijon, buiten zijn Parijse winkels
en Parijse straten, in de oude, stille buurten waar de vreemdeling veel te weinig en
de inboorling bijna nooit komt. Wat is er grootser, imposanter, ontroerender, om er
maar één te noemen, dan die oude, formidabele kathedraal van Dijon, zoals ze daar
eenzaam staat, oprijzend als een forteres boven de kleine pleintjes en vergeten straatjes
van haar slaperige omgeving?
En toch... er is de laatste jaren veel veranderd. De mooie Franse ‘province’ begint
gekend en gewaardeerd te worden, tot haar recht te komen, dank aan de automobiel.
Daar waar de rijke toerist, die benevens geld ook over tijd beschikt, vroeger nooit
kwam (en wat spreek ik van toerist: hij bestond niet eens) is hij nu vanzelf
genoodzaakt zich soms een poosje op te houden. Zo'n toerist heeft behoefte aan een
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modern, comfortabel ingericht hotel, en het hotel is er gekomen. Zo'n toerist heeft
enkele uren tijd te besteden, hij gaat de merkwaardigheden van de stad bekijken, is
meestal verwonderd en verrukt als bij een onverwachte openbaring, en spreekt er
vol geestdrift over met zijn vrienden, die het op hun beurt willen zien.
Die Franse hotels in de provinciesteden! Men moet daarover horen vertellen door
reizigers van een twintigtal jaren geleden, en dan eens ervaren hoe ze nu geworden
zijn!
Het was om zo te zeggen niet mogelijk eertijds in de Franse ‘province’ te reizen.
De meeste hotels waren te walgelijk vuil. Nu, zelfs in de kleinste stadjes, vindt men
overal nette kamers, een frisse keuken en eetzaal en een behoorlijke
lavatory-inrichting. Dat heeft het modern toerisme, voornamelijk het auto-toerisme,
door de alom vertakte Touring Club de France gesteund, weten te bewerken. Maar
dring dan ook als reiziger niet verder door, dan in die afdelingen, waar je als reiziger
hoort te komen. Zodra je ook maar even buiten die grenzen treedt, stuit je dadelijk,
zelfs in de beste en meest modern ingerichte hotels, op de onnoemelijke, ouderwetse
rommel en de aarts-grondige vuilheid van de Fransen. Alles wat uit de nu helder- en
frisgeworden vertrekken werd weggeruimd: gescheurde kleden en bezoedelde lappen,
verroeste kastrollen, bebloede kippeveren, verzuurd, beschimmeld eten, gebroken
flessen, afval van groenten, álles heeft zijn stapelplaats gevonden in de achterhokken
en vormt er een vuilnishoop, die alle beschrijving te boven gaat. Dat is eenvoudig
niet meer op te ruimen en de toerist moet het dan ook maar beschouwen als ‘la part
du feu’ zoals de Fransen zeggen en zich tevreden stellen met het heel veel goede dat
hij eindelijk toch verkregen heeft.
Tussen Dijon en Lyon rijdt men uren lang, meestal over brede prachtwegen, door de
weelderige wijnstreek van Bourgogne. De fijne-wijn-liefhebbers kunnen hier, in
verbeelding ‘genieten’. Nuits, Chambertin, Beaune, Clos Vougeot, 't is om ervan te
watertanden! En overal, rechts en links boven de wijngaarden uit, die prachtkastelen,
waar de heerlijke ‘crûs’ geborgen liggen! Men denkt aan dikke, rode
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heren met gloeiende nekken, aan óver-welgedane pastoors en bisschoppen, met
stralende gezichten om een reuzendis gezeten, de vol-glanzende beker in de hand.
Men denkt ook aan het ‘pootje’, aan 't vreselijke, aan 't pijnlijke, aan 't pootje dat
jammerend doet om water schreeuwen, na al die overdaad van zware wijn. Er is
werkelijk té veel wijn en té weinig water in die streek. Het is er te rijk, te plethorisch.
Je voelt je 'n indigestie krijgen enkel bij er door te rijden.
Als iemand mij vroeg: ‘wat zie je nu eigenlijk van 't land en wat voor soort van
landschap is het, tussen Dijon en Lyon’, dan zou ik eventjes mijn ogen moeten sluiten
en nadenken. Ja, wat is het? Wat was het? Welke vorm? welke kleur, welk soort
afwisselingen?
Het is, eenmaal buiten de rijke wijnstreek, eentonig, zoals het veelal is in Frankrijk,
evenals in andere landen: een eindeloos-lange, blonde weg, stijgend en dalend, tussen
verlaten landerijen, van een vale herfstkleur. Weinig bomen, tenzij hier en daar een
donker bos; weinig huizen, behalve nu en dan een armzalig grauw-stenen krot, weinig
beweging, weinig mensen en bijna geen kinderen; en aldoor het gevoel dat er aan
dat landschap iets ontbreekt, iets waaraan je gewend was en dat je overal zoekt zonder
precies te weten wát je zoekt, tot je 't plotseling, als bij intuïtie, ontdekt: 't totaal
gemis aan windmolens, die zo aardig, overal, ons noorderland stofferen!
De zeer zeldzame, vaalkleurige dorpjes, de doorgaans pittoreske kleine, vale
stadjes, met hun oude wallen en hun slapend water, geven af en toe wel wat
afwisseling aan die eentonigheid; maar 't wordt toch dadelijk weer hetzelfde, dezelfde
troosteloze, vale uitgestrektheid, dat vale over huizen, mensen, landerijen, dat vale
over alles, als de doodskleur zelf van die eindeloze, doodse streek.

Bergen
Bergen zien is op zichzelf al een genot voor vlakkeland-bewoners. Groene, blauwe,
roze en violette bergen, met oude,
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grijze dorpjes op de zonnige hellingen; bergen met witte wolken om hun top; bergen
links en bergen rechts, omlijstend in de diepte een brede, zacht kronkelende rivier...
't is mooi, romantisch-mooi, als de sprookjesvertellingen uit onze jeugd.
Zo strekt zich voor ons uit het Rhône-dal.
Lyon, in zijn diepe kom, lag, als bijna altijd, nevelgrijs en grauw van rook en mist;
maar boven op de hoogte van Saint-Symphorien was 't als een blijde zonnevuur dat
op ons wachtte, een heerlijk-zacht-strelende straling in een helderblauwe hemel.
En mijn dames, mijn lieve dames, die de vorige dag van de zwoele rijkheid van
de Bourgogne-streek maar half genoten hadden en ook verder 't vale land wel erg
eentonig vonden, genoten nu weer en juichten, gans herlevend in de warme
zonnekoestering onder hun van lieverlede neerzakkende plaids en mantels. Zij zagen
bloeiende rozen langs de gevels van de huisjes en wilden die plukken; zij vroegen
of 't niet mogelijk was zomaar ineens tot de violette en roze bergen door te rijden,
en zij hadden ook wel graag gevaren op het blauwe water van de Rhône, steeds rustig
zittend in de auto, die dan een schuitje zou geworden zijn.
Ik deed hun de eerste, nog schrale, zilvergrijze olijfboompjes opmerken, en ook
de sombere cypressen, die, in dichte, zwarte, tegen de wrede mistral-wind
beschuttende hagen, als langs kerkhoflanen staan, en ook de teer-zacht-groene
pijnbomen, de altijd frisse en groene, die als een lenteglimlach zijn naast het te somber
harde van de cypressen. ‘Les pins du Midi’ noemde ik ze in 't Frans, wat aan mijn
tweede dame, die wel aan distracties lijdt, de vraag ontlokte:
- Pain du Midi! Waar ziet u dat? Is er hier een bijzonder soort brood?
Zo reden wij de ganse dag, langs de rivier tussen de bergen, onder de blauwe hemel
en de warme zon. Wij zagen die vrolijke, zonnige, als 't ware voortdurend zingende
en jubelende steden: Vienne, Tournon, Valence, Montélimar (waar we géén nougat
kochten), Orange met zijn in het oranje avondlicht goudroze wordende, Romeinse
triomfboog en théâtre antique, en nog juist vóór schemering kwamen wij te Avignon
aan.
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Avignon
Ditmaal wil ik slechts één enkele impressie van Avignon in mij bewaren. In de
schemering zijn wij naar 't Palais des Papes geklommen, en dáár, op het terras,
omschaduwd reeds door de duisternis van het park, hebben wij, in de diepte, de oude
stad met haar omgeving langdurig bekeken.
Het was ontroerend-groots!
Als een ontzaglijk reuzengevaarte rees het paleis uit de rots naast ons op,
fosfoorgeel in de avondschemering, met zijn torens en kantelen als 't ware tot de
eerste, nauw-zichtbare sterren van de somberende hemel reikend. Er hing een
indrukwekkende atmosfeer van macht en stilte omheen. Het was zó groots, en zó
stil, dat het bang maakte. Het was alsof 't alleen bestond, boven en buiten alles om.
Daaronder, in de diepte, lag de stad, met al haar dicht naast elkaar geschaarde
daken. Die hadden, in het twijfellicht, een heel tere, wazig-grijs-mauve kleur, die
‘couleur tourterelle’ zoals Loti in de Perzische steden beschrijft. Hier en daar
begonnen reeds zwakke lichtjes te blikkeren en aan de einder, wijd over 't verre,
wegsomberend en golvend land, rees de maan, groot en rond, met doffe nevelgloed,
als een dood lichaam, dat met een zwakke naglans nog naar al die verleden en vergeten
dingen van een vroegere grootheid komt kijken.
Uit de vage diepte, waar nu talrijker de lichtjes blonken, steeg een vaag geritsel
op, als van stil-knetterende kaarsjes om een lijkbaar. 't Was als een stille, droeve
bede in de neerzijgende duisternis. Het was of ganse volkeren biddend zaten
neergeknield om een overweldigend reuzenlijk.
En eensklaps sprak dat lijk, met formidabel-diepe bronsstem, gans alleen in de
plechtige stilte, als 't ware een sombere klacht van toorn en lijden uit. De grote klok
van het Paleis sloeg het vergankelijk uur en toen die gezwegen had, zweeg ook alles
weer in stomme eerbied, en men hoorde enkel nog het zwak geritsel van de
knetterende kaarsjes daar beneden, in de biddend-neergeknielde, doodse stad.
De bomen en de heesters om ons heen waren gitzwart geworden. De maan rees
hoger in de hemel, met verhelderde glans over de daken; en het Paleis, vaalgeel
verlicht, scheen vol
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hoogmoed die komst te trotseren, zoals het de komst van eeuwen trotseerde.

Sur le Pont d'Avignon!
Niet op de oude, afgebrokkelde, half in 't water neergestorte brug ‘où l'on danse en
rond’ is het gebeurd; maar op de nieuwe, de moderne, die door voetgangers en
rijtuigen gebruikt wordt.
Ik weet niet of het die dag in Avignon paardenmarkt of paardencongres was: nog
nooit, althans, heb ik ergens zoveel paarden, wagens, karren en rijtuigen bij elkaar
gezien! Het was er eenvoudig niet om door te komen. Ik geloof heus dat er iets
bijzonders was voor paarden, op die dag, in Avignon. Ik blijf overtuigd dat Avignon
en zijn omgeving de paardenstreek bij uitstek is, zoals Haarlem en omgeving de
streek is van de bollen.
Men kan een voorgevoel hebben van de dingen die gebeuren zullen. En 't drong
zich aan mij op, dat er, met ál die paarden, fataal iets moest gebeuren.
En, werkelijk, het gebeurde...
Wij waren naar Villeneuve gereden, eertijds het zomerverblijf van de pausen, aan
de overzijde van de Rhône, en keerden kalm na ons bezoek, over de brug, naar
Avignon terug.
Daar komt ons, in stormloop, iets tegemoet gehold. Een paard natuurlijk, een van
de duizenden ‘périlleux imbéciles’ zoals Mirbeau ze noemt, die ons de ganse dag
gehinderd hebben.
In stormloop, kop omlaag, de vier hoeven tegelijk op de brug dreunend
neerbonzend, een uit elkaar gesplinterd stuk hout krakend achter zich meesleurend!
Het is toch iets afschuwelijks, die paarden!
Haastig dring ik zoveel mogelijk opzij, mijn wielen tegen het verhoogde gedeelte
van de vrij smalle brug aanschurend, en als een orkaan stormt het akelig gevaarte
rakelings voorbij. Mijn dames zijn gelukkig niet als gek uit de wagen gesprongen,
hebben niet al te vreselijk gegild, niet naar mijn stuur
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gegrepen. Wij zijn gered en kijken angstig om, naar wat nu achter ons zal gebeuren.
Ginds ver, aan de kant van Villeneuve, komt een Frans soldaatje op zijn fiets over
de brug gereden. Nauwelijks heeft hij 't hollend paard gezien, of vlug stapt hij af, zet
zijn fiets tegen de brugleuning, stelt zich in positie.
Daar komt het beest donderend op hem afgestormd. Wij zien hem de handen
uitstrekken, grijpen, in verwarring, hals over kop, met het paard neerstorten...
Is hij dood? Gewond? Ligt het paard met gebroken benen bovenop hem?
Gelukkig niet! De kluwen ontwart zich, 't soldaatje springt overeind, rukt aan de
teugels van het dier dat ook weer recht staat, overhandigt het gans veilig aan een
paar toegesnelde mannen.
Wij juichen, opgetogen! Wij willen niet verder doorrijden, vóór wij 't soldaatje
van dichtbij gezien en om zijn kranige moed gelukgewenst hebben. Ik keer mij tot
de dames om en zeg: ‘jullie zijn hier de gratie, de schoonheid, de lieflijkheid in deze
wagen; jullie moeten in verbeelding deze jonge held omkransen en omlauweren,
hem de zachte streling van de vrouwelijke adoratie laten voelen!’
Daar komt hij, te voet, zijn rijwiel aan de hand, met de andere vrije hand het stof
van zijn bezoedelde kleren kloppend.
- Bravo! Bravo! juich ik, het signaal gevend. En mijn dames juichen handklappend
mee, in geestdriftige vervoering.
Hij glimlacht bescheiden, dankt en groet. Hij heeft een aardig, vriendelijk-blozend
gezicht, met donker haar, dat achter zijn oren, onder de kepie, een weinig krult. Hij
houdt zich niet op, zoekt niet over 't geval te praten, van zijn triomf te genieten; hij
gaat bescheiden en kalm verder zijn gang, als 't ware alleen bekommerd om zijn
uniform, waarvan hij hier en daar, met de vingers het stof nog eens afklopt.
- Wat is hij aardig en bescheiden! zeggen gans ontroerd, mijn dames.
En hij verdwijnt in de menigte, die, ginds aan de Avignonzijde van de brug, om
een gebroken kar, staat op elkaar gepropt.
Er zijn toch nog kranige jongens op de wereld; en zo een-
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voudig, zo gewoon, alsof het maar niets was. Het deed goed zo iets bij te wonen; het
troost. Alleen spijt het mij, dat ik zijn naam niet heb gevraagd, om er aan de kolonel
van zijn regiment over te schrijven. Hij verdient een decoratie, een beloning. Maar
hij was ook zo gauw weg; wij hadden geen gelegenheid met hem te spreken.
Ik hoop van harte, dat een ander het gedaan heeft.

De pettenjagers
Alweer slingert zich de blonde weg, als een eindeloos-ver uitgestrekt lint, over
heuvelen en dalen, door het schone land.
Helder-fris-groen golven de bossen met pijnbomen; somber-tragisch-groen, bijna
zwartgroen staan de cypressen om de eenzame, vale boerderijen. De wegwijkende
bergen schijnen violette en roze wonderen; en in de blauwe, diepblauwe, windloze
lucht, is 't als een bad van zonnegoud.
De weg ligt open op de heuvelkammen in die zon en in die blauwheid, en doet
denken aan een reuzenhagedis, roerloos zich koesterend in de zachte warmte. Maar
al spoedig daalt hij weer de diepte in en verdwijnt onder een lommerrijk gewelf van
enorme platanen. Daar ligt ergens een vaalgrijs, Provençaals dorpje of klein stadje,
zo heerlijk koel en fris beschaduwd, met een fonteintje op de markt, waaruit het water
spuit in zilverreine stralen.
Wat staan ze daar mooi, die oude platanen met hun bij plekken afpellende grijze
schors en hun grote, brede, nu bruinende bladeren. Zij hebben de kleur van het land
en 't romantisme van de streek. Zij staan daar als de voorvaderen van de geslachten,
die van oude, oude dingen weten te vertellen. Zij staan daar als familiebomen, met
al hun zware, krachtige, beschermende vertakkingen, en iedere boom lijkt op zichzelf
een ganse generatie.
Zij blijven dan ook in de kleine stadjes en de dorpen. Eenmaal buiten de bebouwde
kom vindt men ze niet meer, of ze zijn kleiner, schraler, magerder, zonder opvallende
betekenis. Zij zijn weldra verdwenen zonder dat men het heeft opgemerkt
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en laten de vagabonde weg zich verder in zijn eenzaamheid over het wijde land
heenslingeren.
O! die eenzaamheid van de Provençaalse streken! Die stilte, die roerloosheid overal
om je heen! Men kijkt en ziet er niets bewegen; men luistert en hoort er niets
verroeren. Men hoort enkel het gesjirp van de krekels in het dorre, warme gras. Hoe
komt het dat er hier geen enkel dier rondzwerft? Dat er geen enkele vogel die mooie
blauwe lucht doorwiekt, noch in 't geheim van de heesters en de bossen zijn gezang
laat horen...? Helaas! er zijn geen vrije viervoetige dieren, noch vogels meer in 't
Franse Zuiden! De jagers hebben alles doodgeschoten. De jagers... zie, daar lopen
ze, met weitas en geweer. Het zijn nagenoeg de enige, levende wezens die wij, op
die mooie zondagochtend, langs de weg ontmoeten. Gaat er, per ongeluk, nog ergens
een vogel op uit een boom, dadelijk is 't pan! pan! pan! uit twee of drie geweren
tegelijk, zodat het slachtoffer zelden ontsnapt. Doch meestal vinden zij zelfs niet de
minste mus meer om nog op te schieten. Meestal is hun jagen, zoals Daudet het zo
geestig in zijn Tartarin beschreven heeft. Juist, die jagers zijn de Tartarins, de beruchte
‘pettenjagers’. Geen enkel stuk wild, geen enkele vogel meer vindend, gooien zij
hun petten in de lucht en trachten er gaten door te schieten. Dat is wel echt meridionale
sport; de jager geniet althans van 't voornaamste: het knallen van zijn schot, het
lawaai-maken! Dat hoort zo bij de holle bombast van die opgewonden kerels. Het
verwondert mij niets, dat er zoveel beroemde politieke redenaars uit 't Franse Zuiden
komen. 't Is slechts een andere vorm van hun traditionele pettenjacht. Het hol geknal
van de woorden vervangt het hol geknal van de geweren. Die exuberante, zuidelijke
redenaars zijn de pettenjagers van het parlementarisme.

De Riviera
Nog nooit heb ik de Middellandse Zee zó blauw, de kust zó fris en groen, de lange
rijen villa's, huizen en hotels zó glinsterend lief en schoon gezien...
Is 't omdat alles stil is en verlaten nog in de beroemde
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luxeplaatsen? Omdat er nog geen Russen, Duitsers en vooral geen Amerikanen zijn?
Omdat er geen stof is van auto's, geen hinderend ratel-getrappel van rijtuigen en
paarden, geen agressieve overweldiging van kelners, lakeien, zigeuners, rasta's en
cocottes?
Misschien wel. Cannes, althans, is werkelijk een zalig wereldoord in deze
glanzend-schone, rustige oktoberdagen. Alle grote villa's en hotels zijn nog gesloten;
ze staan daar op een lange, schitterende rij, met dichte, pervenche-blauwe of
fosfoor-gele luiken, en 't geeft een zo veilig gevoel, dat ze nog een poos dicht zullen
blijven en dat de ruwe invasie van over de grote plas (de Amerikaanse) niet
onmiddellijk te duchten is.
De heerlijk-mooie wandeling langs de lage zeedijk behoort voorlopig aan de
bevolking van de streek. En zij genieten ervan, zij komen er wandelen, in witte of
lichte zomerkleren, met overbloemde strohoeden, met fijne, in de zachte bries
opwuivende sluiers en vrolijk-schitterende parasols.
Wat 'n mooie, frisse, elegante meisjes onder die winkeljuffertjes, die weldra de
ganse winter achter de toonbanken zullen opgeborgen zitten! Maar hoe kan het ook
anders in zulk een heerlijk klimaat? De schoonheid van de mens is er een gewoon
verschijnsel, een natuurlijk onderdeel in de algemene schoonheid van de ganse
omgeving. Hoe kan men gedrukt, triestig, lelijk zijn, daar waar alles zo verrukkelijk,
zo zacht en schoon is? De zon alleen, de zon die lacht, en streelt, en warmt en koestert,
is voldoende om er de mensen gezond, en vrolijk, en gelukkig te maken. En ik benijd
hen die daar geboren zijn, die daar thuis horen en er mogen en kunnen leven. Wat
moeten zij lijden en treuren als zij in onze droeve, grijze modder-streken komen!
Maar zij komen er ook niet, of althans blijven er niet. Zij zijn gelukkige, gezonde,
schone mensen in een heerlijk-schone streek.
Ik hou de wagen even stil om te ‘genieten’. Ook mijn dames ‘genieten’. Zij juichen
zelfs niet, zo innig poes-gezellig als ze ‘genieten’.
Zullen we maar een poosje zwijgen, de ogen sluiten en ons met uitgestrekte armen
en benen zacht in de zon laten roosteren?
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O, het is zalig! De zee wuift ons in wiegend geruis haar heerlijke, gezonde aroma's
toe, het zonnetje doorblakert ons, dringt ons als 't ware tot in 't merg der beenderen,
en er zijn geen Amerikanen in de buurt.
Je zoudt kunnen slapen, dromen... Je voelt je werkelijk (en hier klinkt het niet eens
triviaal, omdat het zo echt is) je voelt je werkelijk ‘gezondheid met lepels ingieten’...

Grasse
Ik had aan Grasse de heerlijkste herinnering bewaard.
Ik was er geweest, enkele jaren geleden, ook per auto, met en bij mijn vriend
Maeterlinck, en ongeveer om 't zelfde tijdstip als nu.
Ik had er valleien en heuvels van bloemen gevonden: mimosa's, Spaanse brem,
rozen, jasmijnen, viooltjes, tuberozen; het was er als een wonderoord voor mij geweest
van kleurenpracht en zoete geuren.
En nu...?
Niets of bijna niets meer!
Heb ik mij soms vergist? Ben ik wel op de weg van Cannes naar Grasse?
'k Houd even stil om het te vragen.
Jawel, 'k ben op de goede weg. Er is trouwens geen andere. Heel duidelijk herken
ik nu de plaatsen: hier stond het goudgeel van mimosa, dát veld daar beneden was
één groot, geurend bed van roze rozen, het gras van déze helling onder de olijfbomen
zag paars van de viooltjes, en ginds, achter die bocht, terras-gewijze naar beneden
dalend, strekt zich de tuin uit van ‘Les Quatre Chemins’, Maeterlincks winterverblijf
in 't Zuiden.
Hij is er nu wel niet, maar 'k zal er toch eventjes ophouden en zien of Antonin en
Théréson, de oude tuinman en zijn vrouw, nog leven en mij nog herkennen.
Ik duw het houten hekje open. Niets is veranderd. Recht strekt de laan zich tussen
heesters uit naar de grijze ‘bastide’ met haar dichte, groene luiken. 't Fonteintje in
het heel klein vijvertje, dat midden op een pleintje vóór de deur ligt, spuit er
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nog hetzelfde zilverstraaltje naar omhoog. Onkruid groeit op 't pad en in de dorre
bloemperken (Antonin mag wel eens harken vóór zijn meesters komen) en daar loopt
Antonin waarachtig zelf onder de grijze olijfbomen, dezelfde magere, vaalgele
Antonin onder zijn zelfde vale strohoed, alsof ik hem maar pas verlaten had.
- Bonjour Antonin! Ça va bien?
Natuurlijk herkent hij mij niet meer. Zijn vale hand grijpt even naar zijn vale
strohoed, terwijl hij met een schuwe blik van niet-herkennen een onduidelijk ‘bonjour
m'sieu’ stamelt.
- Vous ne me reconnaissez pas, Antonin? Je suis venu ici avec monsieur, il y a
cinq ans, en auto.
- Ah! ben sur, m'sieu, ben sur, antwoordt Antonin, zonder de minste overtuiging.
- Et Théréson, elle va toujours bien, Antonin?
- Ah? ben sur, m'sieu, ben sur. Tè, la v'là!
En Antonin wijst opzij naar zijn huisje, waaruit Théréson, met een potje in de
hand, werkelijk te voorschijn komt.
Evenmin als Antonin is Théréson in al die jaren iets veranderd; en ik ben ervan
overtuigd, dat 't grauwzwart hoedje met de zwarte binders, dat zij op het hoofd draagt,
nog steeds hetzelfde is, waarmee ik haar, vijf jaar geleden zag. En evenmin als
Antonin herinnert zij zich iets van mij, met dit verschil dat zij er flink voor uitkomt.
- Non, je ne connais pas m'sieu; je n'ai jamais vu m'sieu. 't Is toch niet vleiend als
je maar zo weinig indruk maakt. Ik vraag aan Antonin waardoor het komt, dat er
geen bloemen meer zijn te Grasse. En Antonin, die tot nu toe slechts de strikt nodige
woorden heeft gesproken, blijkbaar alleen bezorgd om liefst zo gauw mogelijk van
mijn benauwend bezoek verlost te zijn, schijnt eensklaps te herleven, en vertelt mij
op een klaagtoon, in een overvloed van woorden, waaraan Théréson trouwens nog
het hare toevoegt, dat het in de ganse streek gedaan is met de bloemen, sinds de
meeste parfumeriefabrieken van Grasse geen bloemen meer willen, maar enkel nog
met chemische produkten werken. 't Is een gejammer zonder einde: ik heb daar een
snaartje aangeraakt, waarvan ik de uiterste teergevoeligheid in de verste verte niet
vermoedde; zij laten mij niet meer los, zij
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grijpen mij bij mijn mouwen, zij willen mij doen binnenkomen, zij hebben mij opeens
herkend, heel goed herkend van vroeger, zij vragen mij, jankend en zuchtend, of ik
toch niet denk, dat er nog wel iets aan die droeve toestand te veranderen is.
Ik krijg het er benauwd onder; ik wijk maar steeds terug, terug, terug, verzoek de
beste groeten aan meneer en aan mevrouw, zet aan, wip in mijn wagen, doe mijn
motor donderend snorren, en mijn laatste visie is die van twee rampzalige
jammerlingen achter de houten staven van het hek, waar zij als slachtoffers gevangen
zitten.
Het spijt me innig, beste mensen, maar ik kan aan de toestand niets veranderen,
en al spoedig komt uw meester, die een goede, wijze meester is en u zeer zeker wel
zal helpen.

De bank betaalt
Ik heb aan mijn dames gezegd, dat we maar niet naar dat perverse oord van
Monte-Carlo zullen gaan, maar ogenblikkelijk zien die lieve gezichten er zó betrokken
uit en worden er zúlke droeve kreten van teleurstelling geslaakt, dat ik mezelf als
een beul heb gevoeld en al spoedig mijn besluit geheel en al gewijzigd heb:
- We zullen wél naar Monte-Carlo gaan!
We zijn te Monte-Carlo, en we zitten in het speelhol, om de groene tafel.
Wij spelen...
Mijn dames weten precies hoe ze moeten spelen; dat wil zeggen: spelen om te
winnen. Ik ook weet het precies, en zo spelen wij, elk op zijn eigen manier, de enige
die hij voor de goede houdt.
Het witte balletje, door de handige vingers van de croupier bewogen, draait en
wipt en buitelt, zet zich eindelijk in een van de gleufjes, onder een nummer vast.
- Sept, rouge, impair et manque, klinkt ritueel en kalm de stem van de croupier.
Een houten harkje strekt zich over 't groene laken uit en de vijffrankstukken, de
gouden ‘louis’, de ritselende bankbrief-
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jes worden bij elkaar gescharreld: de beweging van een nette tuinbaas, die goed zijn
paden onderhoudt. Toch zijn er enkele stukjes blijven liggen, en die worden dadelijk
flink vermenigvuldigd, bij wijze van handige bijgooierij, als ter beloning van een,
wel niet duidelijk te begrijpen, maar ongetwijfeld mooie of moedige daad.
Ietwat beteuterd, met een vreemde glimlach, kijken mijn dames mij aan.
- 't Is niks; moed houden, zeg ik troostend. En zij beginnen opnieuw.
Het balletje huppelt en ratelt, valt half op een nummer, springt er weer uit, zet zich
eindelijk stevig vast.
- Trente-trois, noir, impair et passe, weerklinkt de matte stem van de croupier.
En terstond is daar weer 't houten harkje, dat begint te graaien.
Mijn dames hebben een vurige kleur gekregen. Een van mijn dames heeft volop
dat nummer gezet en nu regent het een goudregen naar haar toe. Of haar systeem
ook 't goede is! De andere spelers kijken haar met een mengsel van bewondering en
afgunst aan.
En weer ratelt het balletje...
Ik ga een beetje in de zaal rondwandelen. Spelende dames, vooral winnende dames,
moet je niet storen. 't Is genoeg dat je naast hen blijft staan om de kans te doen keren,
en, als de kans door jouw manneschuld keert...! Neen, 't is heus maar veiliger nu wat
rond te kijken.
Een mooi gezicht, al die tafels omringd met spelende mensen! Spelen, dat is
immers: zich vermaken; men zal hier niets anders dan prettige gezichten zien!
Hoe vreemd: die mensen lijken eerder op zwaarwichtige wiskundigen of filosofen,
in duizelingwekkende problemen verdiept. De trekken staan verwrongen, de
wenkbrauwen gefronst, de ogen hebben een strak-starende, als 't ware hypnotische
uitdrukking. Een glimlach zou hier misplaatst zijn; een lach als een onbetamelijkheid
weerklinken. 't Is hier ernst, grote, gewichtige ernst. Men hoort alleen de klank van
't geld en de strikt-nodige, gesproken woorden; en de somptueus-getooide cocottes,
die loerend om de tafels
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slenteren, schijnen er slechts bij vergissing rond te lopen. Om een van de tafeltjes
moet iets zeer belangrijks gebeuren. Het staat er stampvol met reikhalzende mensen.
Ik weet er mij nog bij te wringen, en, op mijn tenen staande, kan ik zien: Vlak vóór
mij, onder 't schijnsel van de elektrische hanglamp (want in dat schemerhol zijn de
lampen reeds bij volle daglicht aangestoken) zitten een heer en een dame op wie alle
ogen staan gevestigd.
Hij is een man van middelbare leeftijd, bleek en mager, gladgeschoren, niets
opvallends in zijn uiterlijk. Zij is veel jonger, niet bepaald mooi, maar fris, gevuld,
gezond, van een vlezige bekoorlijkheid zonder distinctie.
Hij speelt, en hij is ook de enige die speelt van heel die tafel. Naast hem liggen
twee ontzaglijke hopen goudstukken: een hoop ‘louis’ van twintig, een hoop ‘plaques’
van honderd frank. Naast de vrouw twee stapels bankbiljetten, als twee bergen
gekwiteerde rekeningen.
Zolang de croupier bezig is met wegharken en uitbetalen, houdt de speler niet op,
machinaal, met beide handen, in zijn beide stapels goud te woelen. Hij neemt de
stukken bij greepjes op, laat ze door zijn vingers glijden, neemt ze weer op, laat ze
weer glijden. Daarbij blijven zijn ogen strak-halsstarrig vóór zich uit op 't groene
kleed gevestigd, en af en toe uit hij dan enkele korte zinnen, waarop de vrouw met
enkele korte, doffe woorden, de repliek geeft. Het is heel vreemd de manier waarop
hij spreekt. Zijn hele onderkaak trekt even scheef, nu eens naar links, dan weer naar
rechts en de woorden schijnen uit zijn onderbuik te komen. Zodra hij ophoudt met
spreken komt zijn onderkaak weer op haar plaats. Het is, zoals ik wel dacht, een
Amerikaan; hij komt van over ‘de grote plas’.
Maar nauwelijks is de tafel schoon en heeft de croupier het traditioneel: ‘mesdames
et messieurs, faites vos jeux’ uitgesproken, of daar geraakt hij zenuwachtig in
beweging en begint in te zetten.
Op rood, op zwart, op pair en op impair, op passe en manque, op douze premiers
en douze derniers, op carrés, chevaux en transversales, en eindelijk op al de nummers,
zolang als hij de tijd heeft, plaatst hij, zonder tellen, stapels goud, waarover
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hij dan stapels bankbiljetten neerstrijkt, die de vrouw hem overhandigt. Het ‘rien ne
va plus’ heeft reeds weerklonken; de croupier heeft reeds gezegd: la mise est jusqu'à
concurrence du maximum; het ratelend balletje heeft haast zijn dolle sprongen in
een van de hokjes vastgelegd, dat hij nog maar aldoor, woelend overeind staande,
als een gek blijft inzetten. Eindelijk zakt hij op zijn stoel terug, de croupier roept het
nummer af, harkt en betaalt, harkt meer in dan hij uitbetaalt, het zal wat schelen!...
terwijl de speler, als 't ware eensklaps onverschillig geworden, machinaal weer met
de vingers door zijn goudhopen woelt en met zijn scheeftrekkende kinnebak enkele
doffe buikklanken uitstottert, zonder een seconde zijn verstarde ogen van de groene
tafel af te wenden.
Zacht wordt er op mijn schouder getikt. Ik keer mij om en sta voor een van mijn
dames. Zij vraagt mij fluisterend of ik niet 'n beetje geld voor haar heb.
- Wat! roep ik verbaasd. En de prachtige winst op nummer 33?
- Alles weer weg, bekent zuchtend mijn dame.
Mijn ogen staren op de goudhopen van de Amerikaan. Zou ik dáár soms... Maar
't lijkt me moeilijk; 't zou onaangenaamheden kunnen veroorzaken; ik eindig maar
met de bekende beweging van duim en wijsvinger die in de vestzak gaan, en blijf
mij verder in het prachtig spel van de Amerikaan verdiepen.
Ik leef het mee, alsof ik het zelf speelde. Ik voel beslist wat de man zou móéten
doen om te winnen, en 't ergert mij dat hij dat zelf niet voelt.
Ik vóél beslist de nummers; ik voel, b.v. dat nummer 8 moet en zal uitkomen.
De overtuiging wordt zó overweldigend sterk, dat ik in mijn zak ga en op 't bewuste
nummer zet. Het balletje draait en er komt 32 uit. 't Doet er niks toe; ik voél het. Ik
herbegin, zet 't hele nummer vol: en plein, les chevaux et les carrés. Het balletje ratelt
en er komt ‘Zéro’ uit. 't Is gelijk, ik geef het niet op. Ik zet opnieuw,... en ja,
waarachtig, waaráchtig, daar loopt het balletje in de 8 en ik hoor de stem van de
croupier:
- Huit, noir, pair et manque. Le numéro en plein, les che-
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vaux, les carrés!
't Is toch wel om er eventjes een kleine emotie van te krijgen. De mensen kijken
mij aan; zelfs de Amerikaan kijkt even naar op en brommelt iets in zijn buik, terwijl
zijn onderste kakebeen helemaal naar links trekt. Hoeveel krijg ik nu ook? Vijfendertig
maal vijf frank voor de ‘plein’; achtenzestig maal vijf frank voor ‘les chevaux’ en
tweeëndertig maal vijf frank voor ‘les carrés’: 't is om ervan te duizelen! Een hoop
goud wordt naar mij toegegooid; ik weet haast niet waar het te bergen.
Daarmee was het ook uit. Ik meen: dat ik nog een poosje doorspeelde, maar dat
er niets meer kwam. Ik was zo wijs nog met een aardig overschot te staken en toog
opgeruimd naar mijn dames toe.
Zij deden of ze mij niet zagen. Zij zaten alle drie met vuurrode gezichten, als
krampachtig in een folterende studie verdiept. Zij keken starend naar het groene
kleed en hielden hun handen beschuttend over wat ik vermoedde een hoopje geld te
zijn, gedrukt.
- Nou? vroeg ik opgewekt.
- We hebben prachtig gewonnen, zei de oudste van mijn dames.
- Hoeveel? vroeg ik.
Deze toch zeer eenvoudige vraag scheen mijn dames enigszins te verbluffen.
- Hoeveel, dat weet ik niet, maar we ‘hadden’ een ogenblik onze handen vol goud.
- Oo...! je ‘had’; maar nu?
- Ja, nu is 't weer minder; maar nu weet ik ook precies hoe of ik moet inzetten. We
gaan het terugwinnen.
- Mag ik de dames op 'n heel lekker dejeuner inviteren? zei ik glimlachend.
- Heb jij gewonnen? klonk het hartstochtelijk.
- Veel.
- Och, wij hebben geen honger; geef ons dan liever nog elk 'n paar ‘louis’.
- Waarom? Jullie winnen!
- Och ja, maar...
- Kom, kom, ga nu toch liever met mij dejeuneren.
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- Neen, wij dejeuneren niet!
Het antwoord klinkt beslist, afdoende: mijn dames willen niet dejeuneren. En, met
of zonder bezwaar tegen die eigenaardige opvatting, moet ik er mij wel, en ook nog
enkele ‘louis’ bij neerleggen. Maar wat komt het erop aan: de bank betaalt!
Wat is Monte-Carlo mooi, wanneer men, met een vrachtje ‘louis’ van de bank op
zak, uit het schemerig speelhol weer buiten in de frisse, zonnige ruimte komt! O! die
roze en violette bergen van de ‘Haute Corniche’, als een reuzenmuur van pracht in
halve cirkel om de blauwe, blauwe zee! Die dichte, sombergroene bossen van de
Kaap Martin aan een zijde; en aan de andere zij de grijze rots van Monaco met het
prinselijk slot! Maar vlak bij het speelhol liggen de magnifieke tuinen, en in die
magnifieke tuinen de chique restaurants, waar de roodgerokte ‘tziganes’ op de
schitterende bloem-terrassen spelen.
Wat klinkt die muziek verleidend en meeslepend,... als de bank betaalt! Wat zal
ze akelig, tergend en bedroevend klinken, als de bank niet betaalt! Maar ze betaalt
wél, de bank, ze betaalt overvloedig, en 't is toch zonde dat mijn dames hier nu niet
met mij aan het tafeltje zitten om van zoveel heerlijks te genieten. Er zijn namelijk
delicieuze stukjes langouste die slechts zeven frank per portie kosten en gebakjes, eerst dacht ik dat het vingerhoedjes waren - van twee frank 't stuk! En dan die muziek,
die heerlijke muziek, dat meeslepend spel van die mooie, bruine mannen met hun
donkere snorren en hun rode rokken! Een sigaar kost slechts drie frank en aangezien
ik toch op mijn lievelingen moet wachten, neem ik ook een ‘pousje’ van 2.50, alles
op rekening van die goede, milde bank.
En zo komen eindelijk mijn dames, laat, heel laat, als de muziek reeds lang
gezwegen heeft en al de tafeltjes zijn afgenomen!
Hun gezichten zijn gloeiend, alsof ze naast een vuur gezeten hadden en de ogen
stralen met een vurige glans.
- Gewonnen? roep ik van ver.
't Is mij niet mogelijk uit het verwarde antwoord een duide-
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lijke indruk op te vangen. Zij gaan even in een hoekje zitten, ledigen hun beurs en
tellen. Maar ze hebben vergeten, de lievelingen, met hoeveel ze juist begonnen zijn,
zodat de rekening lastig wordt. Trouwens, wat er vandaag gebeurd is, heeft al niet
veel betekenis. Nu pas, heel op 't eind, zijn ze 'r feitelijk achtergekomen hoe of ze
precies moeten spelen om te winnen, en als ze maar niet gevreesd hadden dat ik
ongeduldig zou worden door 't lange wachten...
- Nu zullen jullie wel honger hebben; nu willen jullie toch zeker iets gebruiken? val
ik hen voorkomend in de rede.
O, nee, geen kwestie van, ze zouden niet kúnnen... Het enige wat ze verlangen is
eventjes weer in de speelzaal te mogen gaan, met nog enkele ‘louis’ van mij bij wat
hun overblijft, om, al was 't maar een halfuurtje, het nieuw en onfeilbaar systeem te
proberen.
Het is een heerlijke verademing om nu over de hoge weg naar Nice terug te rijden.
Eerst zijn mijn lievelingen wel wat teleurgesteld en ik geloof niet dat ze mij bijzonder
aardig vinden, maar de frisse lucht doet dat onaangenaam gevoel algauw verwaaien
en de schoonheid van het tafereel overtreft alles.
Sinds hoe lang stijgen wij, onder de forse, dreunende adem van mijn enig-moedige
motor? Hoe lang, hoe ver zijn wij reeds boven Monte-Carlo? Eensklaps, in een bocht,
waar de steile weg in het helder hemelsblauw schijnt uit te lopen, ligt een onmetelijke
verte en diepte voor ons uitgestrekt. Een reuzenkom, met groene en roze en oranje
wanden, en daar beneden, heel, héél onderaan, bij die eindeloze azuren vlakte, die
de Middellandse Zee is, Monte-Carlo, klein als een wit juweeltje in zijn groene tuinen.
Men ziet nog nauwelijks het speelhol, de villa's en hotels die er omheen liggen lijken
op kinderspeelgoed, op goed geluk af uit een spaandoos omgekeerd, terwijl de
scheepjes op het water notedopjes schijnen, waaruit een heel klein streepje rook
opzuilt.
O, die heldere, zalige rust en die vrede! Hoe is 't mogelijk, daar beneden, in dat
duffe hol te willen zitten, als men hier in volle frisse vrijheid kan genieten! Wat lijkt
het klein, klein,
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armzalig klein, van zo hoog en van zo ver! Zou die sinistere Amerikaan daar nu nog
zitten, naast zijn vlezige, vulgaire juf, met zijn scheeftrekkende kinnebak en zijn
stapels goudstukken? En hebben wij daar waarlijk ook gezeten, ik, met mijn
ongehoorde, gekke chance van één ogenblik, en mijn lieve dames die hun ganse,
mooie middag radeloos tussen verschillende ‘systemen’ hebben doorzwoegd?
Och, men moet wel alles zien, van alles eens proeven in de wereld; en de Bank is
toch lief geweest, zij heeft onze moeite beloond.
't Werd frisjes avond, maar blauw nog op het water en roodoranje in de hemel,
toen we weer in Nice aankwamen.

‘Le désert de La Crau’
‘La Crau’ heeft op mij een grote impressie gemaakt.
‘Immense étendue plate, terne et monotone, paysage insignifiant’, zei mijn
reisgidsje.
Dat vind ik niet. ‘La Crau’ is een van de zichten, die mij het meest geboeid en
geïnteresseerd hebben op de ganse reis. Het is, vanuit Salon tot aan Arles, een bijna
lijnrechte, mooie, brede, vlakke weg, van meer dan zeventig kilometer lengte, door
een barre, vale uitgestrektheid, met mager gras begroeid en met grote, gele keien
bezaaid. Slechts hier en daar, op grote afstanden, een eenzame, steengrijze ‘mas’,
een boerderij omringd door sombere cypressen, als een oase in volle woestijn. En
verder geen ander leven dan dat van enkele, reusachtige kudden schapen, die van
het haast onzichtbaar gras en de verdorde kruidjes tussen de keien moeten leven.
Het is de absolute desolatie, maar een desolatie, die iets indrukwekkend-groots
heeft.
't Was tegen zonsondergang, ‘à l'heure du berger’ zoals de Fransen zeggen, dat
wij op de drempel van die woestijn aankwamen. De hemel was vlekkeloos blauw,
maar begon te somberen en schuin over de eindeloze westerkim, waar lichte wolken
schenen op te komen, hing een kolossale oranje lichtveeg, als een reuzenvlecht van
goud.
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Het vale land daaronder had een warme, bruin-gebronsde zuidelijke tint. 't Was als
van donker-glanzend leer, waarin de gele keien hier en daar als grote, gouden spijkers
blonken. Het had iets bijbels, iets uit de oude, oude tijden, toen de mensen zich met
dierenvachten kleedden.
En in die atmosfeer van oosterse legende, zagen wij de kudden huiswaarts komen.
Nog nooit heb ik zulke talrijke kudden gezien. Het leken wel de legendarische
kudden van de Verloren Zoon. Zij kwamen naar ons toe als een grijs-deinende golf,
de ganse breedte van de brede weg bezettend, en er was niets anders op te vinden
dan de auto (o, wat stond die daar disparaat!) palstil te houden.
't Is de zee, 't is werkelijk als de zee, die op ons aan komt deinen. Vooruit de herder,
met zijn staf, vaalgrijs en bruin in 't avondlicht, als een profeet uit het Oude Testament.
Vlak bij zijn hielen volgt een schaap, één enkel, met een belletje om de hals. Dat
schaap is als 't ware het levend symbool van de bezadigde wijsheid. De herder keert
zich even om tot het getrouwe beest, praat enkele stille woorden, maakt nauwelijks
een beweging met zijn staf, en dadelijk gaat het wijze dier opzij, door al de andere
honderden, of duizenden schapen (hoeveel zijn er?) gevolgd.
Rechts en links, opzij van de kudde, lopen, in volle vrijheid, maar met allerlei
beladen, twee ezels. Die dragen de tent, proviand, gereedschap, wat weet ik al, dat
dienen moet voor tochten die soms dagen duren, en dat lijken wel de clowns en de
kwajongens van de bende; zij huppelen en springen, rollen zich met heel hun last in
't zand en brengen de kudde, die zo ordelijk door 't wijze schaap geleid werd,
volkomen in de war. De herder vloekt en scheldt, slaat met zijn staf en gooit met
keien, maar het helpt niets; de overladen grappenmakers gaan een eind verder weer
aan 't buitelen en aan 't stoeien, stuwen de kudde als onder een windhoos door elkaar,
dringen ze op de auto, doen ze vluchten over de vlakte, brengen een gedeelte ervan
op hol. Dat duurt minuten lang, in onbeschrijfelijke wanorde. Nu is het helemaal of
we midden in de zee stonden, met grijs-deinende schuimgolven, overal om ons heen.
Eindelijk zijn ze weer goed bij elkaar, en de stille
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wijsaard met zijn belletje, die al die tijd, roerloos en gelaten als een filosoof gewacht
heeft, gaat weer kalm en trouw met de herder en zijn kudde vooruit, onder een gele
stofwolk, die naar wol en muskus ruikt.
't Is bijkans nacht geworden. De gouden vlecht in 't westen is tot een vale streep
vertaand, de schaarse, eenzame hoeven verdwijnen tragisch-somber achter hun zwarte
cypressen en in de eindeloze donkerblauwe hemelkoepel schitteren reeds de
eindloos-diepe-en-verre sterren. Alleen de weg, de lange, vlakke, dood-verlaten weg
strekt zich nog duidelijk zichtbaar als een strak-gespannen, geelblond lint recht vóór
ons uit.
Daar twinkelt een klein lichtje in de verte. 't Is als een kustlicht vanuit zee gezien.
Het schijnt ons te wenken, ons de haven aan te duiden. Wij zien in 't vage een huis,
en nog een, en nóg een en eensklaps horen wij een stem, terwijl een man naar buiten
springt:
- L'octroi, m'sieu. Quelque chose à déclarer?
Wij zijn te Arles...!

Arles
Ik kom gaarne met avondlicht in mij onbekende steden aan. Het geeft er iets nieuws
en geheimzinnigs aan, omdat men weet, dat de nuchtere werkelijkheid anders is.
Vooral in vermaarde plaatsen, of waar men veel over gehoord heeft, is het aardiger
om 's avonds aan te komen. Zo blijft er althans voor één nacht een waas van poëzie
over hangen, dat de koele ochtend die volgt, maar al te dikwijls komt verscheuren.
Over het hedendaagse Arles zweeft, romantisch-poëtisch, het beeld en de ziel van
Mistral.
‘Si les filles d'Arles sont reines quand le plaisir les rassemble aux arènes’ heeft
hij in Mireio gezongen; en vol bezieling gaan wij wandelen, op zoek naar de mooie
vrouwen van Arles.
Zouden ze reeds allen slapen zijn? Wij zien er geen, althans geen jonge en mooie.
Slechts hier en daar een oude vrouw uit het volk en die dan ook de wel flatteuze kap:
het heel klein mutsje met het brede zwarte lint draagt.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 6

253
Si les filles d'Arles sont reines
Quand le plaisir les rassemble aux arènes,
Dans la lande en feu, je crois,
Les bouviers aussi sont rois.

Aangezien wij de ‘reines’ niet vinden, laten we dan maar de ‘rois’ opzoeken. Die
zullen stellig nog niet naar bed zijn. Helaas! nog minder ‘rois’ dan ‘reines’. De
schaarse ‘rois’ die wij in 't somber-doods oud stadje zien, zijn ongeveer gekleed als
onze landlopers en schooiers, en staan gebakken vis te eten met olijven, in een
openluchtig tentje, bij een walmend oliepitje.
Maar eindelijk vinden wij de dichter zelf.
Hij staat daar, op een voetstuk, midden op het Forum, bij een fontein onder
romantische platanen, vlak vóór het hotel waar hij gewoonlijk afstapt en waar ook
wij onder dak zijn gekomen. Hij staat daar, vereeuwigd in brons en kan zichzelf
bewonderen, telkens als hij uit zijn geliefd Maillane naar Arles komt.
Hij lijkt op Buffalo Bill, zoals hij daar staat. Het is dezelfde mooie kop met
breedgerande flaphoed, dezelfde fiere, nobele, martiale houding. De zachtzangerige
Félibre en de ruwe cow-boy, 't is of zij uit het zelfde aardse stof waren geschapen,
en, als ik er even over nadenk voel ik die gelijkenis niet eens zo vreemd en abnormaal:
Mistral is immers ‘le bouvier de la lande en feu’, zoals Buffalo Bill de wilde herder
uit de ‘Prairie’ is; en zelfs de ‘lande en feu’, ‘la Crau’ is niet zo sterk verschillend
van het Amerikaanse ‘Far West’. Wat verschilt is het nieuwe en het oude; het oude
vol traditie, vol weemoedige zachte poëzie; het nieuwe: hard, wild, ruw, Amerikaans.
De Amerikaanse Mistral zal eerst later, veel later geboren worden, als hij ooit
geboren wordt.
Wij, noordelijke mensen, gewend aan de eeuwig-durende vochtigheid van ons droef
klimaat, kunnen 's nachts geen water horen vallen, of wij denken dadelijk aan regen.
Zo was 't geval met mij die nacht, te Arles, in het hotel op de ‘Place du Forum’.
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Ik werd wakker en hoorde gutsend-neerstortende stralen.
- O, wee, zuchtte ik, aan de tocht van de volgende dag denkend.
Bedroefd stond ik op en keek door het venster.
O, zaligheid, het wás geen regen. 't Was de fontein vóór 't standbeeld van mijn
zachte vriend Mistral, die in heldere sterrennacht haar glinsterende zilverstralen,
onder het romantisch lover van de platanen, door de nachtelijke stilte sproeide...
De volgende ochtend ‘zagen’ wij Arles: de nauwe kronkelstraatjes, de kleine
pleintjes, de oude geveltjes, de kerken, maar vooral de Romeinse overblijfsels. Il heb
zeker een heidense ziel: kerken, kloosters, belforten en hallen kunnen mij wel boeien,
maar nooit in die mate als een ‘théâtre antique’ of arena mij boeit. Of kan men wellicht
niet het ene naast het andere genieten? Wij zagen het klooster van St. Trophime en
al dat fijne kantwerk aan zuilen en bogen leek ons vol stemming en schoonheid; maar
vlak daarop zagen wij de arena en 't was of plotseling een eeuwig-jeugdige godin
voor ons stond. O, die kalme, eenvoudige, reine, grootse schoonheid van bogen en
lijnen! Die glimlach als 't ware van stil-verheven sereenheid, hoog en rustig over
alles heen! Wie dacht daar nog aan 't wonder-kunstig beitelwerk van St. Trophime?
Leek St. Trophime hier niet een klein, gerimpeld en chagrijnig oud vrouwtje,
vergeleken bij die eeuwen-trotserende, onvergankelijke, frisse jeugd?
De arena, het ‘théâtre antique’ en ‘les Alyscamps’, de Romeinse begraafplaats,
meer hoeft men van het oude Arles niet te onthouden. In fiere slankheid zijn van het
‘théâtre antique’ slechts enkele zuilen, kapitelen en portieken overgebleven, maar
groots en schoon nog tekent zich hun goud-glanzende ruïne op de blauwe hemel af!
Les Alyscamps zijn indrukwekkend van sombere tragiek. Die lange en brede allee
vol stenen doodkisten, uitlopend onder eeuwen-oude, wijdvertakte bomen naar een
ruige, oude kerk, is als een nachtmerrie, en deed mij denken aan de doodsallee vol
slangen en monsters, langswaar de schone en vertoornde Akëdisseryll met haar
reuzenzwaard de bloedige brahmanen-tempel ging bestormen.
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Gevaarlijke mensen op reis
Er zijn verschillende, gevaarlijke soorten van mensen, die de automobilist op zijn
weg, of onderweg, kan ontmoeten. En daarmee bedoel ik hier niet, of althans niet
alleen, wat Mirbeau in zijn 628 - E 8 zo grappig onder het hoofdstuk ‘La faune des
routes’ heeft beschreven, maar ook en vooral dát soort van wezens, die juist niet over
de weg lopen en toch zo gevaarlijk kunnen, hinderen.
Het is ongetwijfeld op zichzelf een zeer groot genoegen in den vreemde een
landgenoot, die meteen een goede vriend is, aan te treffen; en toch kan zo'n vriend
een last en een gevaar worden zoals ik die dag moest ervaren.
Wij reden langzaam en voorzichtig, door de smalle, slechtgeplaveide straten van
Arles. Ons doel was Nîmes, een heel kort reisje, in vergelijking met wat we de vorige
dag afgelegd hadden.
Eensklaps roept een van mijn dames, wijzend naar een meneer, die een eindje vóór
ons loopt:
- Kijk eens dáár, is dat niet meneer X, uit Gent?
Meneer X, uit Gent! Hoe zou die hier in Arles lopen! Wel neen, 't is iemand die
op hem lijkt.
- 't Is hem, 't is hem! verzekert mijn dame, met stijgende nadruk, zodat ik,
twijfelend, aanzienlijk vertraag, omkijk, stilhoud.
Waarachtig, hij is het!
Kreten van vrolijke verbazing, groeten, handdrukken, verrukt geglimlach van mijn
lieve dames!
Meneer X is een aller-vriendelijkste man van een vijftigtal jaren, een mooi gezicht,
met volle, grijzende baard en heldere ogen, een man met een nobel, innemend
voorkomen. Hij is advocaat, interesseert zich zeer voor politiek en zelfs voor kunst,
reist gedurende zijn laatste vakantiedagen, door Zuid-Frankrijk. Hij heeft een kort
bezoek gebracht aan Arles, en gaat nu de trein nemen naar Nîmes, waarheen zijn
koffer al vanuit Marseille gezonden is.
Een plotseling idee komt bij mij op. De wagen is wel flink vol, maar 't reisje is
kort; als alle drie mijn dames op de achterbank willen gaan zitten, dan kan X wel
met ons mee. Ik heb niet
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iedere dag de goede kans een vriend en landgenoot te ontmoeten; dat kan wel heel,
heel aardig zijn.
Uitbundig juichen mijn dames het voorstel toe. Dames zijn altijd voor ietwat
gecompliceerde schikkingen te vinden. Dadelijk zitten zij met hun drieën op de
achterbank, waar ze 't nog uitstekend ruim beweren te hebben, en zonder veel moeite
laat mijn vriend zich overhalen en neemt naast mij, op de voorbank plaats. De motor,
die niet opgehouden heeft te snorren, krijgt een beetje guller gastoevoer, en we gaan
voort.
Onze vriend is dadelijk heel druk aan 't praten. Dit is de eerste maal van zijn leven
dat hij in een auto zit, zegt hij, en hij vindt de sensatie heerlijk. En, zonder overgang,
zich tot mijn dames omkerend, vraagt hij, of ze reeds ‘Les Baux’ gezien hebben
Les Baux! Neen, dat hebben we niet gezien. Wat is dat: Les Baux?
- Heeft u Les Baux niet gezien, de nog steeds bewoonde holen van de troglodieten!
O, maar, u kunt toch Arles niet verlaten zonder dát gezien te hebben! beweert onze
vriend met een gezicht van bijna ongelovige verbazing.
Mijn dames kijken mij bepaald verwijtend aan. 't Is of ik hun iets heb willen
onthouden, waar ze recht op hadden; en er is niets aan te doen: zij vragen dringend
om ‘Les Baux’ te zien. Om de waarheid te zeggen had ik er wél even aan gedacht,
maar was van het plan afgestapt. Waarom, zou ik trouwens niet kunnen zeggen; zo'n
idee; ik had er geen zin in.
- O, maar u moet er heus naartoe, zo iets ziet u nooit meer in uw leven! herhaalde
de vriend nog eens met nadruk.
Ik poogde niet tegen te stribbelen; mijn stuur stond alvast die richting uitgekeerd.
Ik vroeg nog even, voor alle zekerheid, de weg, en reed.
- La première route à gauche! had mij de man, die mij de weg wees, toegeroepen;
doch meteen kwam het mij voor, alsof hij met de hand naar rechts wees.
Die soort begripsverwarring tussen rechts en links had ik reeds een paar keer bij
de Franse landlui opgemerkt. In sommige streken bedoelen ze, volkomen te goeder
trouw, met rechts links, en met links rechts. Hoe had ik het hier nu? Ik
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reed nog 'n flink eind, en riep toen, in 't voorbijrijden tegen een man op 't land:
- La route pour ‘Les Baux’, monsieur?
- Toujours tout droit!
Nu was ik helemaal de kluts kwijt. En nergens een aanduidingsbord. Gelukkig
was daar een eind verder een cantonnier aan 't werk, ik reed naar hem toe, vroeg hem
de weg naar ‘Les Baux’.
- Vous l'avez passé depuis longtemps, m'sieu. Fallait prendre à droite.
- Oui, mais, à droite ou à gauche? vroeg ik voor alle zekerheid.
- A droite, à droite, herhaalde de man met nadruk; en wees duidelijk naar links.
'k Begon het warm te krijgen.
De weg was smal, ik moest terugrijden, maar geen kwestie van, dat ik daar kon
keren. Er was niets anders op te vinden, dan nog verder in de verkeerde richting door
te snorren en dáár te keren, waar ik plaats zou vinden. Aldus geschiedde. Mijn vriend,
ondertussen, was een levendig gesprek met mij begonnen, of, beter gezegd, voerde
tegen mij een levendig gesprek. Hij had in Arles brieven uit België ontvangen, vol
belangrijk nieuws over de politieke toestanden aldaar.
Ik interesseer mij gans bijzonder voor de politiek, vooral als ik aan 't stuur zit van
mijn auto, op een plezierreis, in het buitenland. Met een verstarde folter-glimlach op
't gezicht begon ik hopeloos rond te kijken.
Mijn vriend, in vuur geraakt, nam daar echter geen notitie van. Wel integendeel:
tot meerdere overtuiging ging hij schuins naar mij toe zitten, stak zijn gezicht dicht
bij het mijne, lei af en toe zijn hand op mijn arm, die het stuur vasthield.
Als hij ons maar in de sloot niet richt, dacht ik bevend.
- De katholieke partij, ging mijn goede vriend ongestoord voort, de katholieke
partij...
- Pardon, viel ik hem ditmaal in de rede, want in zijn opgewondenheid drukte hij
met zijn rechtervoet op de remveer; en, tot een man, die juist toevallig op zijn fiets
ons tegemoet kwam:
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- La route pour Les Baux, monsieur! riep ik gans ontredderd.
- A droite, la première à droite! antwoordde de man, met groot gebaar naar links
wijzend.
Met een zucht van verlossing reed ik, vastberaden, links in. Wij waren dadelijk
op een steile, kronkelige helling, tussen dorre, kale, rotsachtige heuveltjes. Zo reden
wij een hele poos. Mijn goede vriend, half over mij heen gezeten, zijn rechtervoet
benauwend dicht nu bij 't ontstekingsveertje, zijn rechterhand soms boven op mijn
hand aan 't stuur, vertelde mij verder het aangrijpend politiek nieuws uit ons beider
geboorteland. De weg werd langzamerhand zó steil en smal, dat ik in eerste versnelling
moest rijden en het fatale ogenblik voorzag waarop wij, door een verkeerde wending
van het stuur, hals over kop in de diepte zouden storten. Het klamme zweet droop
van mijn aangezicht, mijn voeten trilden op de rem-en-uitschakelingsveren.
Gelukkig werd de weg eensklaps iets ruimer. De rotsachtige, grijze heuvels weken
grilligvormig van elkaar tot een soort smal valleitje, en iets, dat vagelijk op een huis
leek, stond zijlings van het pad, met een man ervoor, die stenen bikte.
- La route pour Les Baux, monsieur, s'il vous plaît?
- Vous êtes aux Baux, monsieur!
Algemene verbazing!
- 't Is waar ook, de man heeft gelijk! riep eensklaps juichend mijn vriend, terwijl
ik, bekaf van de inspanning, de wagen stil deed houden.
Wij waren in Les Baux! Om dát te zien had onze dierbare vriend ons zover uit
onze koers geleid!
Hij merkte wel de verslagenheid op onze gezichten, maar zenuwachtig sprong hij
uit de wagen en zei:
- Kom mee, hier is natuurlijk niet veel te zien, maar daarboven, in 't dorpje, is 't
wonderbaar.
Wij gingen met hem mee. Over een brokkelig-steil rotspad klommen wij in 't
dorpje en zagen daar werkelijk holen in de rots gehouwen, waarin mensen woonden.
Ik kan het niet helpen, maar op mij heeft het niet veel indruk gemaakt. Een gewoon,
oud-Italiaans dorpje vind ik pittoresker, aardiger. Wat mij 't meest trof was de
doods-verlaten
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stilte in die benauwend-smalle kronkelstraatjes, en, gans in de hoogte, de woeste,
formidabele ruïne van het oud kasteel, als een uitgeplunderd roversnest.
Wij kwamen door de nauwe kronkelsteegjes weer beneden. Geen mens in dat
verlaten oord. Alleen, op de grijze drempel van een van die barbaarse mensenholen,
twee grijze poezen, snoet aan snoet, met naar elkaar opglinsterende ogen in een soort
kwaadaardig, brommend buikgesprek; en vlak daartegenover, op een tweede
drempeltje, een kleine, zwarte hond, die roerloos, met gespitste oren, 't schouwspel
aankeek. Dat was een leuk gezicht. De dof-kijvende poezen hielden ons en de hond
om de beurt met één oog in de gaten, en ik bleef nieuwsgierig stilstaan, om te zien
hoe of 't standje zou aflopen. Maar zelfs dát was niet mogelijk.
- De socialistische partij, in België,... begon eensklaps weer mijn goede vriend,
mij bij de arm nemend en mij meetrekkend...
De poezen bliezen proestend in elkaars gezicht en vluchtten binnen, door een
sprong van 't hondje achtervolgd, en met het hopeloos gedreun van de socialistische
beweging in mijn oren kwamen wij terug bij de wachtende auto, en reden verder.

Tarascon
Wie Arles zegt, noemt Mistral; wie Tarascon zegt, noemt Daudet.
Een glimlach komt op het gezicht, wanneer men Tarascon nadert. Tartarin,
Bompard, Costecalde, le pont de Beaucaire et la tour du rol René,... het zijn ons allen
goede, grappige bekenden; 't is of men een historisch oord betreedt, waar men zeer
aparte dingen zal horen en zien.
O, wondere verbeeldingskracht van een artiest, die ons zijn visie zó weet op te
dringen, dat wij de werkelijkheid volstrekt willen zien, zoals hij ons die voortoverde,
en niet tevreden zijn wanneer de nuchtere realiteit niet aan die fantasie beantwoordt!
Tarascon is een Provençaals stadje als tal van andere: vaal,
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vuil, stoffig, de straten rijk belommerd door platanen. Het lijkt zó sterk op wat we
overal gezien hebben, dat ik twijfel of het Tarascon wel is en even ophoud om te
vragen.
- Certainemeinn, monsieur, antwoordt een stem die klinkt als koper.
Gezellig, die klank te horen, de echte Tartareinnklank! Wij komen ietwat in de
stemming.
Daar is de brug, en rechts, op de oever, een ronde grijze toren met kantelen: la
tour du roi René. Wij glimlachen...
En toch,... we zijn teleurgesteld. Het is niet dát. Tartarin, Bompard, Costecalde,
al die drukke, opgewonden lui ontbreken. Waar zou het huis van Tartarin wel staan,
het huis met zijn baobab in een reseda-pot en met zijn woeste wapenrekken aan de
muren? Daar ergens, rechts, langs de Rhône, op de weg naar Avignon? Zullen we
die kant uit rijden? 't Bewuste huis gaan zoeken?... Neen, het gaat niet; het ziet er
overal even saai en doods uit. De stemming ontbreekt; er is geen animo; de
werkelijkheid correspondeert niet met Daudets zo geestige voorstelling. Na een heel
kort oponthoud nemen wij maar het besluit onze weg naar Nîmes voort te zetten.
Met een laatste glimlach op ‘la tour du roi René’ keer ik rechts om en stuur over de
brug, aan de andere zijde van de Rhône, naar Beaucaire toe.
En dáár wacht ons, toen we die reeds niet meer verwachtten, de echte
Tarascon-geest onder de gedaante van een levende Tartarin-verschijning!
Een dikke man, ginds, midden op de weg, in hemdsmouwen, zwaaiend met een
rode vlag, dicht bij 't octroi van Beaucaire! Hij zwaait hartstochtelijk, met beide
armen tegelijk, schreeuwt ons een klinkend ‘arrêtez!’ toe.
Ik houd stil.
- D'où venez-vous? vraagt hij opgewonden.
- De Tarascon.
- Où allez-vous?
- A Nîmes.
- Qui êtes-vous?
Ik haal mijn internationaal rijbewijs te voorschijn en laat het hem zien.
Hij kijkt er even naar, draait het naar rechts; draait het naar
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links, staart mij aan in 't gezicht, barst eensklaps in een luide schaterlach uit, terwijl
hij mij vraagt:
- Vous n'avez pas de bombes dans votre auto?
- Des bombes...!
De man heeft dolle pret om mijn verbazing. Hij buldert het letterlijk uit en slaat
van vrolijkheid met beide handen op zijn dijen.
- C'est une farce? vraag ik, half wantrouwig.
- Ah, ben oui, c'est une farce! gilt de man. En hij vertelt mid de toedracht.
We waren midden in de grote spoorweg-staking: (daar had ik wel in de couranten
van gelezen, maar feitelijk niets van gemerkt) de municipale besturen hadden overal
last gegeven, bruggen en sporen te bewaken; en Tarascon voerde dat bevel op een
echte Tarasconse wijze uit: iedere wagen, ieder rijtuig, iedere auto moest op de brug
van Beaucaire aangehouden en onderzocht worden, of er soms ook bommen in
verborgen waren.
O, Tartareinn, we hadden u dan toch eindelijk gevonden, en gij, leuke schim van
Daudet, stond zeker met ons mee te glimlachen! Nu had ik wel naar Tarascon willen
terugkeren, daar nog een poosje rondkuieren, misschien er een avondje doorbrengen.
Maar mijn goede vriend, en ook mijn dames, voelden er niet zo veel voor, verlangden
verder te rijden. Met een laatste blik van spijt en weemoed keek ik nog eens naar la
tour du roi René en naar het geestig stadje om, en richtte toen mijn stuur op Nîmes.

Van Nimes naar Carcassonne
Is het een stemming of een voorgevoel? Ik had vooraf een onaangename
gewaarwording, dat wij nu aan een gedeelte van de reis gekomen waren, dat ons
minder zou behagen.
Met Nîmes reeds was de teleurstelling begonnen. Iemand had mij eens gezegd: o,
Nîmes is prachtig, je kunt al niet veel mooiers zien in 't Zuiden. En nu kon ik het ook
niet helpen, maar ik vond Nîmes vrij onbeduidend. Een mooie fontein, jawel; maar
zoveel steden hebben mooie fonteinen. De Ro-
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meinse baden en de tempel van Venus! Ja,... nou ja, enfin, maar... La tour Magne,
daar op de hoogte, boven dat prachtig park! En dan la Maison Carrée, dat enig juweel!
Jawel!... jawel,... maar... kortom, wij waren wellicht wat brommerig gestemd, maar
feitelijk vonden wij niets zo bepaald de moeite waard. Je raakt ook wel blasé op reis.
Alleen de arena, de prachtige goud-grijze arena kon ons boeien; en dan nog minder
dan die van Arles, omdat ze te Arles zo helemaal past in het oude milieu, terwijl ze
te Nîmes helemaal apart staat in haar heidense schoonheid, omringd door banale
cafés en hotels, door luxewinkels en elektrische trams.
Neen, wij waren niet in de echte atmosfeer, in de geschikte stemming. Zelfs het
afscheid van onze goede vriend, die Nîmes wel zeer bijzonder interessant vond, want
Nîmes is een kokend-heet centrum van politieke beweging, zelfs dát afscheid had
iets stroefs en gedwongens, en 't was ook zonder bepaalde geestdrift, dat wij ons op
weg zetten naar het wereldberoemde Aigues-Mortes, de onveranderde, middeleeuwse
vesting, vanwaar Saint Louis met zijn kruisvaarders naar het Heilig Land vertrok.
Ik kan de omstreken van Aigues-Mortes niet beter vergelijken dan met de
Noordhollandse wei. Grasvlakten, moerassen, kanalen, hier en daar een boerderij
met enkele bomen. De Noordhollandse wei zonder molens! De plaats zelf: een
reuzenvierkant van hoge, brede, grijze vestingmuren met kantelen en torens, aan de
oever van een stille, wijd uitgestrekte lagune. Daar binnen, in de omheinig van de
wallen, kleine straten van onnoemelijke vuilheid, met vrij stijlloze, bouwvallige
huizen en in 't midden van de kleine stad een markt, waarop het kolossale standbeeld
van Lodewijk de Heilige prijkt. 't Is een teleurstelling, zoals de meeste dingen, die
men ál te veel heeft horen roemen.
Een andere teleurstelling wordt de weg, zodra wij, te Lunel, de erg vies-ruikende
geboortestad van de helden-dichter Henri de Bornier, op de grote baan naar
Montpellier komen. Rijden we soms weer, als in Vlaanderen, over
doods-of-kinderhoofden? Neen; maar we rijden over een weg die op geen weg meer
lijkt, zo ontzettend vol als hij is met diepe kuilen en voren en gaten. Wij zijn hier
volop in het meridionale wijn-
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distrikt, waar dag en nacht de zwaar-bevrachte wagens rijden. Die ruïneren de weg
en men heeft geen tijd hem te herstellen. Daarbij een stof, een vuilgrijze, askleurige,
rookfijne stof, die alles bedekt en overal doorheen dringt.
't Zijn wijngaarden, en nog wijngaarden, en nóg wijngaarden, tot in 't oneindige.
Maar niet de mooie, rijke, zwoele wijngaarden als in Bourgondië: de arme, schrale,
sjovele wijngaarden, die een goedkoop en zurig wijntje geven, een drankje, waarvan
het gezicht vertrekt. Hier heeft Vincent van Gogh gewerkt, en men herkent het
landschap door zijn schilderijen. Ik zou niet durven beweren, dat ik in de kleur van
de bevolking zijn groene maaier heb herkend: de afgebeulde man met groen gezicht
en groene armen, die, onder een groene zon met groene stralen, zichtbaar als de
spaken van een wagenwiel, een brandend-gele akker afmaait; maar, wat men dadelijk
herkent, dat is 't getormenteerde van dat landschap, die dorre hitte, die droogte, die
dorstigheid, waaronder de lage, rood-bruine, alom wijd uitgestrekte wijnakkers zich
schijnen te wringen, terwijl de zwarte cypressen, als gefolterde en gerevolteerde
Mefisto's, om lucht en leven uit de barre bodem opspiralen.
Montpellier: asgrijze stad, asgrijze stof, banaal-moderne straten en banaal-moderne
huizen, een stad zoals er duizend andere zijn. Er is een mooi museum van schilderijen
in Montpellier. Zullen we daar even ophouden, bezichtigen? Neen; wij zijn niet in
de stemming. Trouwens, wij voelen ons, op deze reis helemaal niet artistiek of litterair
aangelegd. Wij reizen als natuurmensen, willen enkel de dingen van buiten af, in
helder dag-en-zonnelicht bekijken. Vooruit dan maar! En steeds meer zon, en stof,
en wijngaarden, en slechte wegen, en nóg meer wijngaarden en nóg meer wijngaarden,
met wegblauwende bergen in 't verschiet. En dan Béziers, het toppunt van de
akeligheid, een land dat als 't ware onder een asregen ligt begraven, met wegen zó
slecht, dat het soms geraden is om naast de weg, door 't kluiterig droog land te rijden.
Maar na Béziers wordt het iets beter. Wij raken, goddank, uit de schrale, stoffige
wijngaarden, de veel betere weg wordt sterk-stijgend-en-dalend, het land begint te
groenen, alsof er
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iets van tere lente overheen lag en gans tegen de einder, links, verrijzen weldra hoge
bergen: de eerste kammen van de Pyreneeën!
Op een kruisweg staat een paal: Carcassonne 45 kilomètres. Goddank! Goddank!
Wij hebben 't land van de grijze nachtmerrie verlaten!

Fantasmagorie
Het is een ondankbare taak over sommige plaatsen te schrijven. Ze zijn zo
onbeduidend, of lijken zoveel op andere, reeds bekende en beschreven plaatsen, dat
het niet de moeite waard is eraan te beginnen. Maar er zijn er ook, zó indrukwekkend
en zó mooi, dat men dadelijk voelt aan kracht te kort te zullen schieten om dat
overweldigend schone of grootse weer te geven.
Tot de eerste reken ik Carcassonne, de vrij onbeduidende benedenstad. Tot de
tweede ‘La Cité de Carcassonne’, de oude, Saraceense bovenstad, op ongeveer twintig
minuten afstand daar vandaan gelegen.
‘La Cité de Carcassonne’ is als een levende fantasmagorie van op elkaar gestapelde
wonderen. Nooit heeft de uitbundigste verbeelding van een fantasmagorist als Gustave
Doré in zijn reuzenetsen die als nachtmerries aangrijpen, iets zó formidabels
verzonnen. 't Zijn torens en torens, bogen en galerijen, schietgaten en kantelen,
valbruggen en valhekken, muren en gewelven, de geweldigste orgie van als 't ware
boven op elkaar gestapelde middeleeuwse forteres-gebouwen, die een mensenoog
ooit heeft aanschouwd. Aigues-Mortes, het alom ommantelde en ommuurde en
omtorende Aigues-Mortes lijkt iets uit een kinderbouwdoos, of een suikertaartje
daarbij vergeleken!
Maar 't is niet te beschrijven. Het is té imposant en indrukwekkend groots! ‘La
France n'a pas de bijou plus rare ni de plus merveilleux en tout son écrin’ schrijft
Lintilhac; en de prentbriefkaarten, die men er ter plaatse koopt, dragen als onderschrift,
de woorden van Nadaud:
‘Il ne faut pas mourir sans avoir vu Carcassonne’.
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Het is een fantasmagorie...
Het is of duizend titanen uit alle oorden van de wereld daar bij elkaar gekomen
zijn en of ieder er zijn eigen kolossale forteres uit één stuk heeft neergezet. De ganse
rotstop, waarop de ‘Cité’ gebouwd is, staat er proppens vol van. 't Zijn reuzen naast
reuzen, de een al groter en grootser en forser dan de andere, reuzen onaantastbaar
geharnast in een formidabele gordel van graniet, en die door hun honderden
schietgaten, als door zoveel loens-kijkende ogen, de ganse streek bespieden.
Die streek is als een zachte, tere poëzie, in vergelijking met de ontoegankelijke
barheid van die oude, grauwe stenen. 't Is wazig-fijn-en-blauw alom, met
vreedzaam-golvende, wegdoezelende lijnen, tot waar de forse Pyreneeën rijzen, als
een scherm van glorie dat de wereld begrenst. Hier, op die rotstop, is alles
werkelijkheid, harde, stugge, barse werkelijkheid; en ook ginds verre, breed aan de
hoge hemel uitgespannen, is forse, grandioze werkelijkheid; maar alles wat daaronder
en eromheen ligt lijkt droom, illusie, zachtheid, iets lichts en ijls, iets zonnigs en
wazigs, als de eigen, tere atmosfeer, waarin zich alles daar koestert.

De idylle
Ik ken niets mooiers op de wereld, dan de verrukkelijke streek, die zich uitstrekt
tussen Carcassonne en Lourdes, langs de groene heuvelen en dalen van ‘l'Ariège’.
In Carcassonne had ik willen beeldhouwer zijn, om in somber bazalt de tragische
grootsheid van de oude ‘Cité’ uit te beelden. Hier zou ik willen schilder zijn, om in
tere kleuren en lijnen de innige bekoring van dit pastorale land terug te geven.
Het is er een en al zacht-herderlijke poëzie. 't Is er het land der mensen en der
dieren, in volkomen harmonische gemeenschap met elkaar en met de schone, frisse
weelde van de natuur.
O! die ossenspannen, die men onophoudend tegenkomt! Het zijn fijngebouwde,
lichtgrijs-of-lichtgemskleurige
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beesten, met grote, wijze, zacht-donkere ogen, als de mooie ogen van een mooie
vrouw. Zij hebben niet die domme, lompe uitdrukking van onze koeien, zij hebben
iets pensiefs en menselijks, 't zijn wezens van ras en traditie, als de bijbelse dieren
uit het Oude Testament.
De leidsman loopt vóór het gespan, recht, mager, met zijn blauwe, platte, Baskische
muts op één oor, een lange, dunne roede in de hand. Hij is als een professor die les
geeft, hij keert zich even naar zijn beesten om, maakt een trage beweging met de
roede en het gespan gaat langzaam-schommelend naar rechts, naar links, daar waar
het wezen moet.
De beide ossen zijn met hun horens door het jukhout aan elkaar gebonden. Een
grijze schapenvacht hangt als een bundeltje vals haar laag op hun voorhoofd, hun
mooie peinzersogen staren van daaronder dromerig vóór zich uit en uit hun mond
kwijlt een lang, dun straaltje slijm tot op de grond. Hun ietwat tot elkaar geneigde
koppen schijnen heimelijk een bedaard gesprek te voeren:
- Heb jij begrepen wat de baas verlangt?
- Jawel; en jij?
- Ik ook.
- Goed; laten we dan maar heel kalmpjes doorstappen. Als 't moet zal de baas wel
met zijn stokje waarschuwen.
En dood, dood-langzaam verdwijnt het stil gespan over de zacht-groene heuvelen,
de man voorop, de wagen erachter, terwijl zich aan de horizon, onder de blauwe
lucht, het prachtscherm van de besneeuwde Pyreneeën, als een reuzengrens van
ongeëvenaarde heerlijkheid tussen aarde en hemel uitspreidt.
't Is een gezegend land en het wekt geen verwondering, dat zigeuners en chemineaux
het tot hun Beloofde Land schijnen te hebben uitverkoren. Hoeveel hebben wij er
reeds gezien van die bekende karretjes: een mager paardje in 't lemoen, een schurftige
hond onder de bok, en daar binnenin een gekrioel van bruine gezichten en halfnaakte
boezems, terwijl, om het gespan heen, enkele bengels in lompen rondlopen,
opdringerig en vinnig schooiend, en dadelijk obsceen uitscheldend, als ze hun zin
niet krijgen? Hoeveel van die heerlijke land-

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 6

267
lopers, zoals ze alleen en uitsluitend in Frankrijk bestaan, fier en eenzaam, echte
vrijheidsvogels, poëten van de grote weg, komend en gaande zonder zich ooit ergens,
al was 't maar voor één enkele, vaste, kalme dag te willen vestigen, onverschillig
voor honger, koude, warmte, en hun ganse aards bezit in een pakje op de rug dragend?
Zie, daar zit er weer één, op die zachte grasberm, onder de schaduw van een boom,
met een prachtig vergezicht over de zilvertoppen van de Pyreneeën. Dáár, bij dat
heerlijk tafereel, en niet elders, heeft hij willen zitten om te lunchen. Hij eet een groot
stuk droog brood met witte kaas en hij drinkt rode wijn uit een halfvolle fles; en,
aangezien hij toch wel een uurtje tijd mag verliezen... leest hij zijn krant. Want de
Franse chemineau is geen dom en ongeletterd wezen; hij interesseert zich voor de
dingen, hij heeft een politieke opinie, hij is een poëet.
Mijn dames zijn door 't schouwspel getoucheerd. Zij smeken mij om even op te
houden; zij willen met die man eens spreken. Ik houd op.
- Monsieur, est-ce bien la route pour Lourdes, s'il vous plait? vraagt een van mijn
dames.
Als een ridder, met zijn groen-verkleurde deukhoed in de hand, is de chemineau
dadelijk opgestaan.
- Le chemie pour Lourdes, madame, ah! je ne suis pas du pays, je ne pourrais pas
vous dire...
Hij komt naar ons toe, legt familiaar een hand op de wagen, kijkt ons allen om de
beurt met ogen vol openhartigheid en haast vol deelnemende bezorgdheid aan, herhaalt
opnieuw, emfatisch:
- Ah, je suis tellement au regret, madame, vous comprenez, si je pouvais vous
renseigner, mais vraiment, je ne puis pas... Là-bas, peut être, à cette ferme, on pourra
vous dire... mais vraiment...
't Gezicht van mijn dames begint vreemd te vertrekken. Zij bedanken de man, een
opkomende lachbui bedwingend, en vragen mij om door te rijden. Heel, heel langzaam
zet ik weer in gang.
- N'est-ce pas, madame, vous comprenez bien, si j'étais du pays je ne manquerais
pas... klinkt achter ons de stem van de
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man, die, óverbeleefd, met ons meeloopt.
- Oui, oui, monsieur, merci bien, merci bien, hoor ik mijn dame met
benauwd-hikkende stem antwoorden. En, tot mij, kort, kras, gebiedend:
- Maar rij toch door, ik kán niet meer!
De wagen heeft geen haast, blijft dood, dood-langzaam voortkuieren.
- Ah! je vous assure, madame, que je suis désolé, mais certainement, là-bas, à cette
ferme... ratelt aldoor de dienstvaardige stem.
Met een stille glimlach kijk ik even om. Mijn dames zien purper, de zakdoek op
de mond gepropt, de schouders schokkend, de ogen vol tranen. En steeds blijft de
chemineau de kalme gang van de auto volgen, hoed af, de ogen vol meewarige
belangstelling, aldoor, met onverstoorde overtuiging, weer herhalend:
- Ah n'en doutez pas, madame, si je savais...
Mijn dames huilen. Zij kúnnen zich niet meer inhouden; de proesttranen springen
uit hun ogen en biggelen over hun wangen, zij wringen zich heen en weer en kreunen
het uit. Zij smeken mij klagend om toch in godsnaam door te rijden, en eensklaps
krijgt er een 'n soort van crisis, hoestend, proestend, stikkend, de adem afgesneden,
terwijl de stem steeds achter ons blijft galmen:
- Mais là-bas, à la ferme, ah, oui, assurément...
Wij zijn óp. Ook mij wordt het ineens te machtig; ik zie niet meer van 't lachen,
ik kan mijn stuur niet meer vasthouden, ik breng mijn wagen op de zijkant van de
weg en ‘là-bas, ah, oui, assurément, à la ferme’ moet ik even stilhouden om ons allen
uit te laten blazen.
O! die Franse chemineaux, die Don-Quichotten, die heerlijke poëten van de vrije,
ruime weg!

La foire de Saint Girons
Dit had Breughel moeten schilderen...
Een klein stadje met pittoreske oude geveltjes, aan beide oevers van een vlug en
helder, over gladde keien stromend
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riviertje. Een grote plaats met oude kerk in 't midden, en op die plaats de grote
jaarmarkt!
Een onbeschrijfelijk, onontwarbaar door-elkander gekrioel van mensen, karren en
dieren. Een geschreeuw, gehuil, gejank, om er dol van te worden. Koeien, paarden,
honden, varkens, ganzen, kippen, eenden en konijnen, alles in één woelende kluwen,
bij honderden, bij duizenden!
't Is als een gekkendans! Wij rijden, stapvoets, door een omgekeerde wereld, door
een overweldiging van 't dierenrijk. 't Is als een uitgelaten arke Noachs! Zullen we
daar ooit doorkomen? Of zullen we ook mee gaan gillen, springen, dansen, brullen,
totdat we doof en stom worden? Ik begrijp niet hoe wij er zo opeens midden in zijn;
en ik begrijp nog minder hoe wij er eindelijk uit zullen geraken. Of is 't een
hersenschim geweest, een nachtmerrie?
Neen, het is werkelijkheid. Wij zijn er in geweest, en nu zijn wij er weer uit. Hoor
maar: het oorverscheurend noodgebrul klinkt nu áchter ons op, en vóór ons uit, over
de blonde, mooie weg, tussen het heerlijk-frisse groen van de heuvelen, rijden alweer
de wijze, kalme ossenspannen onder geleide van hun voerman, die als een professor
met zijn roede vooruitstapt.
O! als Breughel zo iets had gezien...!

Schrikwekkende ontmoeting
Maar wat is dát? Wat komt er ginder aan?
Een auto?... Jawel...! Toch niet... Ja, toch wel!
Een auto; en, aan 't stuur van de auto, een heer!
Maar dát is 't wonderbare en schrikwekkende niet. Het wonderbare en
schrikwekkende is wat er vóór de auto gaat. Vóór de auto, in doodkalm-bedaarde
gang, zijn lange roede op de schouder, zijn blauwe muts scheef op éénoor, een pijpje
in de mond, stapt een lange, magere, Baskische voerman. Zijn ossen volgen hem,
hun mooie koppen onder 't juk licht tot elkaar geneigd, als voerden zij een heimelijk
gesprek over de ontzettende gebeurtenis; en, achter de ossen komt de
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auto, zacht-schommelend voortgetrokken, in een gangetje van drie per uur.
Ik stop.
- Monsieur, peut-on faire quelque chose pour vous? vraag ik de heer achter 't stuur.
- Hélas! non, monsieur, j'ai cassé mon embrayage, antwoordt hij met een gelaten
glimlach, en groet beleefd mijn dames.
't Is als een lijkstoet, die voorbijtrekt. Op de achterbank van de auto liggen plaids,
kleurige sluiers, mantels. Daar hebben dames in gezeten. Waar zijn ze heen? In welke
kampong afgeladen, terwijl de heer, getrokken door twee ossen, ergens zijn wagen
in veiligheid brengt?
Ik keer me tot mijn dames om. Zij zitten stil, met ernstige gezichten. Ja, ja, zo iets
kan ons ook overkomen. Wie weet of we straks ook niet...
- Schei uit! roepen ze, griezelend; en kijken, vol angstige meewarigheid, de auto
na.
Zacht-schommelend op zijn veren, daalt hij in zijn slakkegangetje de helling af.
Toch moet de heer nog even remmen; anders loopt hij vanzelf in de hielen van de
ossen. Wat 'n derisie: een auto te moeten remmen die door ossen voortgetrokken
wordt!
Eventjes, als een schoolmeester die les geeft, heeft de langmagere Bask zich met
zijn roede omgekeerd.
Hij schijnt een woord van diepe wijsheid uit te spreken, en de ossen, koppen naar
elkander geneigd, hebben het blijkbaar begrepen.
De heer aan het stuur haalt filosofisch een sigaretje uit en steekt het op.

De wonderstreek
Wij reizen door een land van wonderen. Lourdes ligt daar ergens in de groene bergen
en iets van het mirakuleuze schijnt over de ganse streek te zweven. Hier, en hier
alleen, kon het mirakel zich als een tastbare werkelijkheid openbaren. En het schijnt
niet vreemd, dat overal ‘calvaires’ en heilige beelden
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aan de rotsen hangen en in ieder herderinnetje dat haar ganzen of haar schapen wacht,
ziet men een evenbeeld van de kleine Bernadette, die Onze Lieve Vrouw in 't grotje
zag verschijnen.
Het is het land der mysterieuze grotten en der mirakuleuze bronnen. Hier is ‘le
Mas d'Azil’, het wereldberoemd wonder: een dorpje als een schilderij, tegen de hoge
groene berg; en dwars doorheen de berg een grot, elektrisch verlicht, die meteen
openbare weg is, met in de schemerige diepte een bruisende stroom, die schuimend
over rotsblokken en reuzengrote keien rolt.
De avond daalt. Het schouwspel wordt steeds schoner en aangrijpender. De
herderskudden keren huiswaarts, in 't zacht geklingel van de belletjes; de trage, wijze
ossenspannen schijnen als met goud omgoten en ginds verre, verre, o, zo hoog en
verre, kronen zich de blanke hemelkruinen van de Pyreneeën met fonkelende
diademen van oranje en roze en purper. Het is het uur van de heilige verschijningen.
Een onuitsprekelijke vrede zweeft als een zegen over 't ganse, stille, langzaam in de
duisternis wegdoezelende land. Niemand van ons spreekt meer. De wagen zelf is als
verstomd en schuift onvoelbaar, in het zachte snorren van de motor, over de op en
neer deinende weg.
Het wordt weldra te donker om nog verder zonder lichten door te rijden. Ik steek
de ‘phares’ aan. Als twee helle zoeklichten schijnen zij, ver vóór ons uit, de wondere
geheimen van de nacht te willen peilen.
Wat komt daar eensklaps, in dat klein, armoedig herdersgehuchtje, tussen de
fantastisch-verlichte, lemen hutjes op ons aan? Zijn het de engelen, vijf, zes, zeven
kleine engelen, door een grotere engel vergezeld? Zilverig worden hun
roerloosuitgespreide vleugeltjes van onder door de ‘phares’ verlicht, terwijl hun
engelenkopjes, evenals het hoofdje van de engelen-hoedster, onzichtbaar in 't
grijsnevelige van de nacht versmelten.
Met een schok houd ik stil. Ik weet niet wat ik zie, noch of ik droom of waak.
Maar heel kalm komen de engeltjes voorbij en zeggen iets, met vreemde, schrille
stemmen.
Het is een kudde ganzen, met hun herderinnetje! Zij zwen-
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ken allemaal opzij, met van verbazing uitgestrekte halzen en wijduitgespreide
vleugelen, zij lopen 't erf op van een boerderijtje, verdwijnen in het schemerduister,
naast hun hoedstertje...

Lourdes
't Is jammer dat Lourdes zelf die tere poëzie zo komt verstoren... Lourdes heeft het
mirakuleuze ál te grof gematerialiseerd. Die basiliek, die piscines, dat
Lievevrouwebeeld in de grot omringd van honderden en honderden brandende
waskaarsen: en dan die grote hotels, die grote winkels, en dat overal verspreide
aanplakbordje ‘attention à votre portemonnaie!’ o, wat zijn we verre, vérre, van het
nederig herderinnetje en haar poëtische verschijning!
't Is er nu nog de stille tijd, er komen in het najaar weinig bedevaarten of processies;
maar hoe zal het er zijn in de volle drukte, wanneer daar dagelijks honderden en
duizenden bedevaarders en boetelingen uit alle wereldstreken aanlanden, wanneer
monseigneur de bisschop van Tarbes, in schitterend prachtgewaad, met zijn staf van
kanunniken en priesters, onder vaandels, wierook en gezang aan 't hoofd van de
processies stapt, wanneer het aardig stadje aanhoudend vol lawaai is als een kermis
en de hopeloze reizigers en bedevaarders van 't een hotel naar het ander moeten
jakkeren, op zoek naar een meer dan problematisch onderkomen!
Neen, het mooie, en romantische, en ook het mirakuleuze van Lourdes ligt niet in
Lourdes zelf, maar overal er omheen. 't Is verrukkelijk, waar men ook komt, en alles
ziet er zo fris en groen uit, met witte en rode huisjes in de groene bergen. Terwijl ik
even, zover mogelijk van de bedroevend-gebanaliseerde basiliek en grot verwijderd,
door de kleine, oude, sterk stijgende straatjes van het plaatsje wandelde, weerklonk
eensklaps een allerzachtst en melodieus korengeschal. Ik hield stil en zag uit een
steegje een zeer gewoon vrachtkarretje komen, waarop een man zat, die zo heerlijk
musiceerde. Ik dacht, dat hij toeristen opriep voor een mooie rit in de bergen. Neen,
't was een eenvoudige kruier, die oude vodden of
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dergelijke rommel opzamelde. Hij verdween tussen de groene heuvelen en zijn
bekoorlijk geschalmei echode zacht wegstervend langs de grijze rotsen. 't Was of de
stoere heldenziel van Roland en 't mystisch-smachtend herderinnezieltje van
Bernadette terzelfder tijd in één lofzang werden opgewekt. Ik had wel mee met die
man de bergen in willen gaan...

Cambo
De weg van Lourdes naar Biarritz valt tegen, na de verrukking van de wondertocht
tussen Carcassonne en Lourdes. Pau, het rijke, maar benauwende Pau met zijn witte
prachthotels en mooie tuinen kon ons slechts matig boeien en met weemoed keken
wij voor 't laatst naar de glanzend-witte sneeuwtoppen van de Pyreneeën, die wij
niet meer zouden zien. Pau mocht liever ‘Pot’ heten. Men kan er overvloedig
transpireren, maar hoogst bezwaarlijk ademhalen. Bijna nooit schijnt er een tochtje
frisse lucht over die lauwe kuip te waaien. Je krijgt een indruk van stil en gelijkmatig
stikken. Zelfs onze zo kranige motor moet er onder lijden. Hij hijgt merkbaar en vat
eerst weer goed adem als wij uit dat stoombad en boven op de hoogte zijn.
Nu rijden wij volop door 't Baskisch land. Het zegt ons niet veel; het is niet mooi
van kleur. Bijna al de bergen, die vol staan met grote, droge varens, hebben een
donker-bruine-of-chocolade-tint en de huizen zijn wit, met roodbruine deuren en
luiken. Dat is als de kleur zelf van de gehele Baskische streek. De gezichten van de
mensen zijn bruin, hun kleren zijn bruin, hun wagens en ploegen en karren zijn bruin.
Zij lijken een stille, ernstige, sobere, ietwat gedrukte bevolking. Ook hun kinderen
- en hier komen ze veel talrijker voor dan overal elders in Frankrijk - hebben dat
stil-gedrukte over zich. Van hun taal, die men zelden luid hoort spreken, begrijpen
wij geen jota.
Cambo! het dorpje waar Rostand woont. Hier moet ik wel even ophouden. Mijn
dames zouden 't mij nooit vergeven als ik er zomaar langs reed. Waar zou hij toch
wonen? Waar zou
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zijn villa staan, die villa, dat kasteel, dat paleis, waarvan men wonderen vertelt.
- Dáár, zeg ik, op goed geluk af, naar een chaletje, dat boven op een heuvel staat,
wijzend.
Mijn dames zijn verontwaardigd, vinden mij een soort van heiligschenner. De
geniale dichter bewoont immers een soort van aards paradijsje!
- Pardon, monsieur, vraagt een van mijn dames aan een man die juist langs komt,
- pourriez-vous me dire où habite monsieur Rostand?
Goeie morgen, 't is of mijn dame Turks sprak; de man haalt zijn schouders op,
begrijpt geen steek.
- Heus, het is zo, hoor maar, daar kraait een haan: Chantecler! herhaal ik
ongestoord.
Mijn dames gunnen mij zelfs geen blik meer. Zij beschouwen mij als een láág
wezen. Gelukkig komt ginds een oude cantonnier aan; die moet natuurlijk Frans
kennen; en, zodra hij in 't bereik is, klinkt opnieuw de vraag:
- Pardon, monsieur, pourriez-vous me dire où habite monsieur Rostand?
- Là, zegt de man, omhoog naar het chaletje wijzend, precies zoals ik zelf gedaan
had...
Ik heb mijn triomf met bedaardheid gevierd. Ik heb niet gepoogd mijn ontstelde
dames onder mijn onbetwistbare superioriteit te vernederen. Met hen was ik het er
eens over dat de woning van de opgeblazen poëet er uiterlijk niet bijzonder poëtisch
uitzag: een vrij gewone Baskische villa, wit en roodbruin, als alle andere.
- Mais ce n'est pas beau! riepen mijn dames, op een toon van verwijt tot de oude
cantonnier, alsof deze het beteren kon.
- C'est bien beau quand on est là-haut, verzekerde, kalmbewust, de man.
- Peut-on visiter la propriété? vroeg nog een van mijn dames.
- Oh, non, madame, antwoordde de man meelijdend-glimlachend het hoofd
schuddend, als iemand zou doen aan wie een kind vraagt of het de hemel mag
bezoeken.
Mijn lieve dames waren zeer, zeer, zéér teleurgesteld.
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Biarritz
Iemand die Biarritz goed kent had mij gezegd:
Het mooie, het enig, álles-overtreffend grootse en mooie van Biarritz is er de
ongeëvenaarde woeste golfslag van de zee. Het is er, zelfs bij kalm weer, een
aanhoudende, bruisende en spattende en schuimende branding van meters hoog, die
de ganse kust op fantastische wijze heeft uitgehold en uitgevreten; en de grote rotsen,
die te allen kante langs de oever liggen, zijn als reuzebeesten, telkens door de wilde
baren overweldigd en weer bloot gelaten, met ganse plakken en cascaden
glinsterend-afstromend en wegschuimend water, alsof de onwrikbare monsters, na
elke formidabele aanranding, half-stikkend uit de diepte opdoken, de stortvloed van
zich afschudden en wegspuwden, om opnieuw fors adem te halen.
Dat schouwspel, dat enig mooie schouwspel, mochten wij, gedurende de vier
dagen van ons verblijf, geen enkele maal bewonderen. De wind zat in het oosten, en
de zee was en bleef aldoor van een hopeloze, spiegelgladde eentonigheid. Is Biarritz
ook anders mooi? De moeite waard om er een tijd te blijven? Ik weet het niet. Al die
cosmopolitische luxeplaatsen lijken op elkaar. Het eigenaardige is gauw gezien, de
grote hotels zijn overal dezelfde, alsook de mensen, die de grote hotels bewonen.
Waarom zitten ze dáár op elkaar en niet elders? Ik weet het heus niet. Er is geen
reden voor. Er is geen andere reden voor dan dat het toeval of de mode gewild heeft
dat ze juist dáár bij elkander kwamen. Biarritz, Nice, Monte-Carlo, Oostende, 't is
allemaal, de eigenaardigheid van iedere streek en het verschil van klimaat daargelaten,
allemaal precies hetzelfde. Het karakteristieke van die plaatsen is, dat ze absoluut
geen eigen karakter hebben. 't Is cosmopolitisme en, als zodanig, eentonigheid. En
het is best te begrijpen, en zelfs onvermijdelijk, dat de speciale aantrekkelijkheid van
al die oorden, - in zoverre men van aantrekkelijkheid mag spreken - geheel en al
buiten enige lokale stemming om gaat. 't Is er gedesoeuvreerd, geblaseerd en vooral
gebanaliseerd.
Het is er, of wordt er al heel spoedig, met één woord: stom-vervelend!
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Even in 't land van Alonzo
Wie te Biarritz een poos verblijft, gaat onvermijdelijk, al was 't ook maar heel eventjes,
over de grens, tot in Spanje. Dat zou niet anders kunnen. Men moet toch,
thuisgekomen, mogen zeggen:
- Ik ben ook in Spanje geweest.
Wij zijn er dus ook geweest.
De auto betaalt twaalf frank inkomrecht voor één dag verblijf, twaalf frank, die
niet worden teruggegeven. Het land is arm, men moet wel iets voor armen overhebben.
't Is anders al niet veel de moeite waard. 't Is al weer hetzelfde als aan deze kant
van de Pyreneeën. Aan de overzijde van de Bidassoa, het grensriviertje, staat een
douanier die een ander uniform draagt dan de Franse en dat is alles. Ge zijt in Spanje.
Geen speciale typen, geen nationale klederdracht, geen apart karakter van dorpen of
steden. De bruine bergen, de bruine mensen, de bruine ossenspannen, 't is nog en
steeds dezelfde kleurloze, Baskische streek. Alleen de weg vertoont een gunstig
verschil met vele Franse wegen. Alonzo is een sportkoning, zijn zomerpaleis staat
hier in de buurt, te San Sebastian, en vandaar uit tot aan de Franse grens heeft hij
een prachtweg laten aanleggen. Al is het ook een sterk dalende en stijgende, bochtige
bergweg, men hoeft niet zo voorzichtig te rijden; iedere bocht ligt met een schuine,
hoge helling aan de buitenkant, als in een wielerbaan, zodat men geen gevaar, loopt
er uitgeslingerd te worden.
Zo komt men al spoedig in San Sebastian aan. Een tamelijk grote, moderne, banale
stad, met hoge huizen en rechte straten. Een mooie baai, de Concha, waar ook het
nogal onbeduidende koninklijk paleis staat, en daar omheen een massa luxevilla's
en hotels, die allemaal gesloten zijn.
Waarom hier alle gesloten en waarom in Biarritz alle bewoond? Het is precies
dezelfde streek, precies dezelfde zee, precies hetzelfde klimaat, precies hetzelfde
volk, zou ik haast zeggen. Waarom? Omdat de mode, het cosmopolitisch snobisme
het zo wil. En 't eigenaardigste is nog wel, dat het in hoofdzaak Spanjaarden zijn,
Spanjaarden uit San Sebastian, die aan de mooie Concha van San Sebastian hun
villa's heb-
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ben, die nu op 't ogenblik in de hotels van Biarritz op elkaar gehokt zitten. Waarom...?
Explique qui pourra!

Een geografische vergissing
of: Waarom ik Fuenterrabia niet zag
Over dezelfde prachtweg van de Spaanse sportkoning reden wij naar Biarritz terug.
Maar in 't voorbijgaan zouden wij 't beroemde Fuenterrabia bezoeken. Hoe of dat nu
zo in mijn hoofd zat begrijp ik niet, maar vast als een klinker in de steenweg zat het
erin, dat Fuenterrabia niet in Spanje, doch in Frankrijk lag.
- La route pour Fontarabie, monsieur? vroeg ik aan de Franse douanier, die ons
op de brug van de Bidassoa, voor de visitatie, even tegenhield.
- Fontarabie, mais vous en venez, monsieur! klonk het verbaasde antwoord.
- Fontarabie n'est donc pas en France?
- Mais non, mais non, monsieur. En de man deed mij uiteen hoe ik, te Pasajes,
tussen San Sebastian en Iroen, links had moeten inslaan.
- Laten we terugrijden; we willen Fuenterrabia zien! riepen eenstemmig mijn
dames.
- Zou ik weer over de brug mogen zonder een tweede maal tol te betalen? vroeg
ik de Franse douanier.
De man trok een zeer bedenkelijk gezicht.
- Je n'oserais pas l'affirmer; ça dépend du douanier espagnol. Vous pourriez toujours
essayer, zei de Fransman. Ik reed mijn wagen opzij, stapte uit, kwam over de brug,
bij de Spaanse tolbeambte.
- Señor, begon ik, in 't beetje Spaans dat ik ken, en bracht op beleefde toon mijn
verzoek uit.
- No, señor, antwoordde de Spanjaard, kalm maar beslist het hoofd schuddend.
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- Ja maar, het is 'n vergissing, señor, ik dacht dat Fuenterrabia in Frankrijk lag, drong
ik aan.
- 't Kan me niet schelen, señor, zei de man. - Als ge weer in Spanje wilt, moet ge
betalen: twaalf pesetas! En hij dokte met zijn rechterduim in zijn linker handpalm
om het mij duidelijk genoeg te maken.
- Als 't zo is, stik, señor, jij en je schooiersland, besloot ik in behoorlijk Nederlands,
en keerde terug naar mijn wagen.
- Non? vroeg mij van ver, met een glimlachende hoofdschudding, de Franse
douanier.
- Non, hoofdschudde ik, berustend, tot antwoord.
- Si vous lui aviez donné quelques pesetas de pourboire, vous auriez bien passé,
zei de Fransman.
Daar had ik niet aan gedacht. Mijn dames, vastbesloten Fuenterrabia te zien, wilden
dadelijk het fooi-middel proberen.
- Neen, zei ik, beslist. - Die onhebbelijke señor krijgt nu eens geen fooi. En de
Spaanse tol krijgt ook geen tweede maal twaalf pesetas. Die ganse streek is heus
geen twaalf pesetas waard.
Maar mijn dames wílden Fuenterrabia zien.
Er is een ander middel, zei de Franse douanier. - Rijdt naar Hendaye, de eerste
weg links, daar boven op de berg, en laat u vandaar uit in een bootje naar Fuenterrabia
overzetten.
Wij reden...
Maar 't was een dag van tegenspoed en van vergissing; ik vond de weg niet boven
op de berg, reed door, steeds zoekend, kwam eindelijk, in plaats van te Hendaye, in
Saint Jean de Luz aan.
- La route pour Fontarabie, monsieur? riepen mijn dames tot de eerste man, die
zij konden aanklampen.
- Vous en venez, mesdames! klonk het verbaasde antwoord, net als op de brug
van de Bidassoa.
Mijn dames begonnen kwaad te worden, kwaad op mij.
- Hoe is 't toch mogelijk! riepen zij geërgerd.
- Fuenterrabia bestaat niet meer, antwoordde ik met een ernstig gezicht. - Heus,
ik heb onlangs nog gelezen dat het niet meer bestaat. Maar er zijn nog
prentbriefkaarten van. Laten we die hier kopen, dan hebben we 't tóch gezien.
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Ik kreeg een parasol slag op mijn hoofd:
- Wil je wel dadelijk rechtsomkeert maken?
Ik maakte, gedwee als altijd, dadelijk rechtsomkeer, maar de auto, ditmaal, maakte
die niet zo gewillig mee. 't Was of hij zeggen wou: ‘Nee, nee, ik heb er nu genoeg
van. Laten we nu hier 'n poosje kalmpjes blijven.’
't Is gek, zei ik, tot mijn dames: ík wil wel, maar de wagen wil niet meer. En ik
steeg uit, om te zien wat eraan scheelde. Alle twee mijn voorbanden plat!
Spijkertjeswee! Spaanse grensspijkertjes!
Dames, zei ik met een wanhoopsgebaar...
't Hielp niks. Zij wílden naar Fuenterrabia.
- Maar ik kán niet, lievelingen. Laten we eerst gaan lunchen. Terwijl zal ik hier,
in een garage, mijn banden laten repareren. Verloren moeite. Zij wílden Fuenterrabia
zien. Zij bestellen een rijtuig, en vertrekken dadelijk, zonder lunchen, mij gans alleen,
met mijn twee platte banden achterlatend.
Ik sukkel naar een hotelletje, laat daar, terwijl ik lunch, om een ‘mécano’
telefoneren. Al spoedig staan een paar kerels, in werkboezeroen, om mijn wagen. Ik
laat mijn vis in de steek, kom buiten, vraag hen:
- Komen jullie mijn banden opleggen?
Een hoofdschuddend gegrinnik; geen antwoord. O, 't zijn kijkers, hinderaars. Ik
haast me weer naar binnen. Te laat: de lekkere visschotel is verdwenen.
Daar zijn er nog twee. Die komen toch wel zeker om te helpen, want de een loopt
snuffelend als een speurhond rondom de wagen, terwijl de ander, met zijn handen,
de voorbanden nog platter drukt. Weer leg ik vork en mes neer, kom buiten, zeg aan
de man, die op de banden duwt:
- Er zit door iedere band een spijker; daar onder in de bak zijn nieuwe
binnenbanden.
Een gegrinnik, geen antwoord, maar druk lachgepraat met de twee andere vlegels,
in een onverstaanbare taal.
Als ik in de eetzaal terugkom is mijn bord met roastbief en groenten opgeruimd.
En weer komen er nieuwe pummels om de wagen...
Ik wens aan vriend noch vijand te Saint Jean de Luz vóór het hotelletje ‘en panne’
te staan. Dertig Baskische pummels - ik
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heb ze geteld - verdrongen elkaar gedurende een uur met de handen in hun zakken,
terwijl de banden werden opgelegd. De beide ‘mécanos’, die eindelijk uit de garage
waren opgedaagd, zweetten van ergernis en benauwdheid midden in al dat hinderend
volk, dat daar als een inerte en onverdrijfbare massa omheen stond. Zelfs toen alles
klaar was en ik aan het stuur van de snorrende wagen zat, schenen ze niet te begrijpen,
dat ze uit de weg moesten gaan om niet omvergereden te worden. Het scheelde bitter
weinig of een grote dikkerd met een kleine pet op, die halsstarrig zijn vlezige poot
op het spatbord bleef zetten, werd een eind meegesleept.
En mijn dames...?
Eerst om elf uur 's nachts, uitgehongerd en opgewonden, kwamen zij, per spoor,
in Biarritz terug. Zij waren vreselijk afgezet geworden, bedrogen, bestolen, zodat zij
nog nauwelijks genoeg over hadden om derdeklassebiljetten te nemen. Maar zij
hadden genóten: Fuenterrabia was heerlijk, prachtig, enig op de wereld, en, aangezien
ze nu goed de weg kenden, wilden zij er de volgende dag weer met mij heen. Ik
schudde mijn hoofd.
- Waarom niet? Het is prachtig! jammerden mijn dames. Ik schudde mijn hoofd;
ik blééf, zonder een woord te spreken, mijn hoofd schudden.
- Jawel, je gaat mee, drongen zij aan.
Mijn hoofd schudde vanzelf, als een los poppenhoofd op een pinnetje, van neen,
van neen, van neen.
Mijn dames haalden minachtend de schouders op.
Aldoor schuddend, van neen, van neen, en nóg van neen, verdween mijn wiebelend,
maar stijfkoppig hoofd, door de stille hotelgangen, naar het slaapvertrek.
En zo heb ik Fuenterrabia: niet gezien.

Terug
De steven is naar 't noorden toegekeerd, wij hebben 't verste punt bereikt en gaan
eindelijk terug.
De ‘Landes’ strekken zich uit, onafzienbaar, in desolate eentonigheid, rechts en
links van de pijlrechte weg...
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't Zijn bossen en moerassen, en nóg eens bossen en moerassen, zonder eind. Meestal
sparrebomen, waarvan hars wordt afgetapt. Iedere slanke, bruine stam is op een meter
hoogte van de grond diep ingekorven, en daaronder hangt een blikken schaaltje, als
een scheerbekken, waar de hars langzaam in afdruipt. 't Zijn als gewonde soldaten,
die een grijs verband om hebben.
Alom, de doodse, onbewoonde stilte, de absolute, eenzame verlatenheid. Uren en
uren rijden wij daar doorheen, zonder een huis te zien, zonder een levend schepsel
te ontmoeten. Toch wel; opeens zien wij iets komen: een karretje met een paard. Het
gaat opzij van de weg en houdt daar stil. Een oud mannetje en een oud vrouwtje
kruipen met inspanning van onder 't dekzeil, gaan even op de rand van 't woud,
schijnen daar iets uit een zak te schudden, en stijgen weer in 't karretje, dat sjokkend
verder rijdt.
Wát mogen ze daar wel hebben uitgeschud?
We zien het dadelijk. 't Is een poes, een ongelukkig klein poesje, dat miauwend
op de weg komt huppelen en even, als een hondje, 't karretje poogt achterna te lopen.
Maar 't karretje is nu reeds ver, en een kat is geen dier dat zomaar meeloopt; het blijft
al spoedig staan, miauwt klaaglijk en dringt opnieuw naar 't woud toe.
Nog vóór mijn dames daartoe bevel geven, houd ik de wagen stil.
Poes, poes, poes, poes, poes! roep ik hem zacht-strelend toe, alsof 't een
Nederlandse poes was. Maar dadelijk mij bedenkend, tracht ik hem in 't Frans tot
mij te lokken:
- Minette, minette, minette!
Helaas, de arme poes begrijpt in 't geheel mijn uitnemende bedoeling niet. Zonder
haast, maar blijkbaar met het onwrikbare voornemen zich niet door mij in te laten
halen, dringt hij, af en toe miauwend, voorzichtig over modderplasjes schrijdend en
zich onder neerhangende bramen bukkend, steeds dieper door in 't onherbergzaam
woud. Ik moet het weldra opgeven, want hij verdwijnt in heesters, waar ik hem niet
verder kan volgen.
Ramzalig, stom dier! Wat moet er daar van hem worden? Hoelang zal hij er
rondzwerven, klagend, miauwend, dagen
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en nachten schreiend als een verlaten kind, tot hij eindelijk van honger omkomt! In
plaats van in de auto met mijn dames mee te rijden! Wat zouden die hem geknuffeld
en vertroeteld hebben! Hij had sandwiches, schaaltjes suikermelk, koekjes gekregen;
zij hadden hem niet anders dan in goede handen ergens toevertrouwd, of zelfs hem
de gehele reis verder met zich meegenomen; ja, hij was waarschijnlijk ons huisdier
geworden, hij had de kookkunst van onze verschillende, snel elkander opvolgende
keukenmeiden leren waarderen, en elk donzig-zacht dekbed of gemakkelijke leunstoel
hadden hem tot rust- of -verblijfplaats gediend. Dom dier, dat zich daar in de wildernis
gaat zelfmoorden! Maar zo gaat het helaas! Mensen en dieren begrijpen elkander
nog niet, of niet meer.

Een nacht te Castel-Jaloux
En aldoor verder strekken zich de ‘Landes’ uit, steeds verder en steeds verder, in
hun eindeloze eentonigheid. En weer rijden wij uren en uren, niets ziende dan de
lijnrechte weg tussen de moerassige bossen, waar de ingekorven sparren met hun
grijzige harsbakjes, als ontelbare zieken of gewonden staan te treuren. Komt er nog
wel ooit een afwisseling in of een eind eraan? Zullen we zo doorrijden, in één snelle,
krachtige motoradem door, tot aan Bordeaux?
Neen. De auto, de grote, vrije ‘chemineau’ van de wijde ruimten, houdt, evenmin
als zijn kleinere broeder, van te lange eentonigheid. In zijn gecompliceerde ziel zijn
vele snaren van afwisseling, en eensklaps, op het onverwachtste ogenblik, doet hij
er weer een trillen, een ál te wel bekende, helaas! de luid-knallende snaar van een
springende band! Een eigenaardige gewaarwording zo'n springende non-slipping-band,
onder een snelheid van vijfenzeventig of tachtig kilometer per uur! Niet zo bijzonder
hard de knal - een flink pistoolschot - maar dat schurend-klagend-slepen van de platte
band over de weg, dat langgerekt oewieoewieoewieoewie, als van een ter dood
gemarteld dier, dat zijn laatste adem uitkreunt!
Ja ja, daar staan we weer, en midden in de woeste eenzaam-
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heid van de Landes. Gelukkig is het reservewiel dadelijk aangeschroefd en rijden
wij weer verder. Maar wat blijkt nu spoedig: een niet-vermoede, broederlijke
sympathie, tussen onze beide, vóór 't vertrek gelijktijdig opgelegde, achterbanden!
Geen twintig kilometer zijn wij doorgereden of daar knalt opnieuw het korte ‘pan!’
gevolgd door het langgerekte-schurend ‘oewieoewieoewieoewie’.
De tweede band, helaas! Zijn innige gehechtheid aan zijn tweelingbroeder was zó
groot, dat hij zonder hem niet langer kon of wilde leven. Hij heeft hem, ongetroost,
in 't graf gevolgd. En wij...? Wij rouwen, helaas! wij rouwen dubbel en dwars, in
onze ziel en onze beurs. Afwisseling hebben we nu meer dan genoeg, ondanks de
doodse eenzaamheid van de streek. Ik kijk beurtelings op mijn horloge, dat ongeveer
vier uur wijst, op de zon, die reeds een sterke neiging toont om te gaan zien wat er
in de diepte van de bossen gebeurt, en op mijn landkaart, die mij duidelijk vertelt,
dat wij op niet meer dan vijfentwintig kilometer afstand zijn van een plaatsje dat
Castel-Jaloux heet, maar op nog meer dan honderd kilometer van Bordeaux. Om 's
nachts, over onbekende wegen, en thans zonder reservebanden naar Bordeaux te
rijden, heb ik geen zin. Blijft Castel-Jaloux.
Castel-Jaloux! Eensklaps gaat mij als een prachtig licht op, en ik herinner mij de
verzen van de heldhaftige poëet:
Nous sommes les cadets de Gascogne
de Carbon de Castel-Jaloux
Menteurs et bretteurs sans vergogne...

- Dames, roep ik juichend, wees over dit ongeluk gelukkig! Wij komen vanavond
niet in Bordeaux, wij blijven slapen in het heldenland door uw lievelings-poëet
bezongen, ja, wij logeren in het land van Cyrano, bij de ‘Cadets de Gascogne de
Carbon de Castel-Jaloux!’
Tot mijn niet geringe verbazing ontmoet mijn juichkreet in 't geheel niet de
verwachte geestdrift. Integendeel: een soort van jammerkreet gaat op.
- Zou daar wel een hotel zijn? vraagt, bezorgd, een van mijn dames.
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- Dat weet ik niet, maar wat komt het erop aan, wie bekommert zich om zulke
alledaagse dingen in het Walhalla der ridderen! antwoord ik met overtuiging.
- Ja, maar toch; hoeveel inwoners telt dat plaatsje wel?
- Hoeveel?... bijna tweeduizend! Maar wat geeft dat? Cyrano alleen, met zijn neus
en zijn degen; onder 't balkon van Roxane...
Een algemeen gejammer smoort mijn woorden. Mijn dames zijn ondankbaar,
kunnen het heldhaftig-poëtische van 't geval maar niet naar waarde schatten. Is me
dat nu enigszins gevoel hebben voor poëzie? Wat zou het wel geweest zijn hadden
ze toevallig in de boerderij van Chantecler moeten overnachten? Neen, 't is werkelijk
treurig.
Zo bleef ik dus alleen om van de verrassing te genieten. Met schemering kwamen
wij in het wonderoord aan en reden rechtstreeks naar de enige hotellerie.
- Wat lijkt het hier alles somber en zwart! weeklaagden mijn dames.
- Wellicht, antwoordde ik, - wellicht rouwt nog de ganse streek over de dood van
Cyrano.
Wij kregen zwarte bedden in zwarte vertrekken en, beneden, in de zwarte eetkamer,
gebruikten wij zwarte spijzen en dronken zwarte wijn uit zwarte flessen.
- 't Is hier verschrikkelijk! jammerden, geconsterneerd, mijn dames.
- 't Is de nacht, zei ik. - De nacht is zwart en spreidt zijn duisternis over alles uit.
- We zitten hier als schipbreukelingen, zuchtte één van mijn dames.
- Als tufbreukelingen, poogde ik te schertsen. Maar de grap, die trouwens walgelijk
flauw was, ging helemaal niet op. Wij keken elkander roerloos, met verstarde ogen
aan.
't Was negen uur. Een stilte als die des grafs hing over het verlaten plaatsje. De
mensen van 't hotel sloten de buitenluiken; een zwarte poes, met groene ogen, kwam
langzaam, uit de zwarte keuken, naar de zwarte eetzaal toegeslopen.
- Ach, dat arme poesje uit de Landes! riep meewarig-vertederd een van mijn dames.
Dat liet ons allen even mijmerend, in sombere gedachten.
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- Miauw, miauw, miauw, liep de zwarte poes zanikend rond. En eensklaps sprong
zij midden op de zwarte tafel. Met een noodgil wipten mijn dames overeind.
- O! dat akelig, ákelig beest! schreeuwden zij, en vlogen de trappen op, naar hun
zwarte kamers.
Geheel alleen, met de zwarte poes die uit de zwarte potten likte, bleef ik nog even
aan de zwarte tafel zitten, enige gast in het hotel van de, door de dichter ons zo
levendig-lawaaiend voorgestelde ‘Cadets de Gascogne de Carbon de Castel-Jaloux’.
Toen ging ik, handentastend als een blinde, ook naar boven...

Het noorden in
Bordeaux grijs en zonnig, met hoge huizen en lange rechte straten. Bordeaux met
zijn grote plaatsen, zijn imposante monumenten en zijn brede, woelige rivier ligt
reeds een heel eind achter de rug, en nu jagen wij maar noordwaarts, huiswaarts, met
het gevoel dat de reis om zo te zeggen afgelopen is. Even nog een blik op 't pittoreske
Angoulême, hoog op zijn heuvel, met zijn prachtige oude kathedraal, een laatste
visie van het warme zuiden; en weldra zijn wij in een andere streek, onder een andere
hemel, waarvan de grijze dofheid ons maar al te welbekend is.
De bomen, die daar straks nog groen waren, of met rijke najaarstinten overglansd,
beginnen naakt en kaal te worden, met dorre, uitstekende takken, als armen van
geraamten. Het moet hier onlangs flink geregend hebben, de weg ligt slijkerig, de
voren in de bruine akkers glimmen en zwarte en bonte benden kraaien drijven er
droef-krassend overheen. 't Is reeds de triestige najaarsverlatenheid van onze
noorderstreken.
Maar toch nog even hier en daar een kleurige verrassing. De veemarkt van
Couhé-Vérac, bijvoorbeeld, was een schilderij. Die lag daar in de diepte, even buiten
het oud stadje, als 't ware midden in een bos van hooggekruinde, grijze, slankstammige
bomen. Al het vee was uniform warmbruin van kleur, al de kielen van de boeren
waren blauw, sterkblauw en al de hoeden, de typische, ouderwetse, breedgerande
hoeden
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waren zwart. Bruin, blauw, zwart, één woeling van drie kleuren door elkaar, daar in
de diepte, onder de hoge, slanke, grijze stammen, met, als vaag-zichtbare achtergrond,
de grijze muren van 't verweerde stadje. 't Was als een Rosa-Bonheur-schilderij.
Een schilderij ook, een koddige aquarel-schilderij, was het hoofdtooisel van de
Poitou-boerinnen: een enorme witte, of wit-en-mauve muts met brede linten, op die
meestal ronde, dikke, bruingebrande koppen. Men zag geen haar, niets dan die
kolossale, lichte, bolle kappen, als wandelende pompoenen tussen de kleurloze
klederdracht van de mannen.
Toen zagen wij Poitiers, zo oud, zo grijs en zo verweerd. Een kathedraal nog
prachtiger dan die van Angoulême, een door de eeuwen gelijkmatig-afgesleten
grijsstenen kantwerk van ontroerende schoonheid. In die gelijkmatige versletenheid
ligt een eigenaardige bekoorlijkheid. Een ruïne is meestal tragisch en geweldig, als
een mooie en nog krachtige grijsaard, die enkele van zijn ledematen heeft verloren;
maar een oude kathedraal als die van Poitiers behoudt in haar antieke
ongeschondenheid iets innig zachts en liefelijks, een afstomping van al wat scherp
of hoekig was, iets als de tere, berustende glimlach van een schone oude vrouw op
wier gelaat de levensstormen wel veel uitgewist, maar bijna nergens ingevreten
hebben. 't Is één en gaaf gebleven; 't is verweerd maar onverwoest, er blijft een zachte
glans van liefde en levensweelde stralen, onder het grijze weemoedswaas van de
oude dagen.
Nog doffer en nog grauwer is de lucht geworden, nog droeviger krassen de sombere
raven en de laatste, afgerukte bruine blaadjes van de bomen huppelen door de wind
en modder vóór ons heen, alsof zij ons de weg naar 't triestig Noorden willen wijzen.
't Begint weldra te regenen...
De kap moet op, de mantels worden dichtgeknoopt, de plaids over de knieën
uitgespreid. De avond valt, in kille, grauwe eenzaamheid.
Tours, 7 kilomètres!
Iets moedeloos komt over ons. Is dat de mooie Touraine, ‘le
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jardin de la France’, waarvan wij ook de oude, historische kastelen willen zien?
De regen slaat tegen de voorruit aan, sijpelt in lange stralen, als van stil-vloeiende
tranen neer. Ik zie nauwelijks nog mijn weg, een weg van slijk en modderplassen.
Daar twinkelen lichten in de verte. 't Is Tours, en als in een haven van veiligheid
en verkwikkende warmte, rijden wij weldra door de heldere straten.
Vóór ons hotel, een mooi hotel, worden wij door de gerant verwelkomd.
- Zijn er goed-verwarmde kamers? Kunnen wij goed, warm eten krijgen?
Alles, álles kunnen wij krijgen. Verkleumd en huiverig, met stijve benen stappen
wij uit, en vier paar handen gaan zich al spoedig, tot gloeiens toe, aan de
hel-brandende hal-kachel warmen.
We zitten in 't Noorden, in 't grijze, gure, akelige winter-Noorden.

Allerheiligen
De volgende morgen worden wij door een echte orkaan wakkergeloeid. 't Is 1
november, Allerheiligen, en het geluid van de kerkklokken wordt, met de kletsende
regen en de bulderende windvlagen, als één akelige jammerklacht wild heen en weer
gezweept.
Wat zullen we doen? Hier blijven of toch maar doorrijden? Van kastelen zien kan
zelfs geen sprake meer wezen.
Tóch maar doorrijden! Wij hebben allen haast nu om aan 't eind te zijn. Mijn dames
verlangen vurig naar Parijs, en ik verlang naar 't einde.
De auto zwalpt nu als een schip door volle modderzee. Het is geen rijden meer, 't
is op- en neerbonzen en plassen, waarbij het slijk tot hoog over de kap heenzweept.
Arme, forse chemineau van de vrije ruimten, waar zijn de groene, idyllische
zonnelanden van de Pyreneeën?
Een eindeloze, grauwe vlakte zonder bomen: la Beauce. Hier slaat de onbeteugelde
regen dwars door alles heen en de
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orkaan tilt letterlijk de wagen op en rukt mij bijna 't stuur uit handen.
O, die dorpjes van la Beauce, die sombere, vervallen krotten, waarin de griezelige
personages van La Terre: de Fouan's, de Buteau's, de la Grande's zeker nog hun
dierenbestaan leven! Ze staan daar laag tegen de grond gedrukt, van dezelfde kleur
als de doodkleurige aarde, en klaar, als 't ware, om eronder te verdwijnen. Het groene
mos groeit op de grauwe strooien daken, geen borstel verf heeft ooit de gore muren
of vermolmde deuren opgefleurd, en 't puinig kerktorentje rijst er als een supreme
desolatie midden tussen op, iets om te huilen van verlatenheid en opgefolterd wee.
Bij beken, bij watervallen stroomt de regen neer. Mijn arme dames zijn ontoonbaar
geworden, van 't hoofd tot de voeten één natte modderkluwen, ondanks de
beschuttende kap. Het is niet langer uit te houden. Nooit, nooit zullen we Parijs
bereiken; en het is wonder, wonder bóven wonder, dat de kranige motor nog maar
steeds met onvermoeide adem door blijft snorren. Er wordt beraadslaagd. Ginds ver,
aan de grijze watereinder, verrijst, in de vroeg-dalende schemering, de imposante
kathedraal van Chartres. Zullen we daar maar ophouden en de nacht doorbrengen. 't
Is Allerheiligen; er zal een prachtige, indrukwekkende dienst zijn in die schoonste
en grootste kathedraal van Frankrijk; of zullen de dames maar liefst dadelijk de trein
nemen naar Parijs, waarheen ik hen de volgende dag er auto zal volgen?
- Parijs,... Parijs,... hoor ik zacht fluisteren. Mijn dames verkiezen Parijs!
Ik heb hen aan het station gebracht. Hun moddermantels en plaids hebben zij in de
wagen gelaten en dan zijn ze mij alle drie fris en lief komen omhelzen.
Even een traan weggepinkt, een sigaret opgestoken, mijn wagen gegareerd, en
gans alleen dan in 't halfduister naar de kathedraal, om er de Allerheiligendienst bij
te wonen.
Nog nooit heb ik een zaliger gewaarwording van rust en vrede over mij voelen komen.
Het ganse schip, groot genoeg om een leger te bergen, was
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met een stil-biddende menigte gevuld. Honderden waskaarsen brandden
zacht-knetterend op het hoogaltaar en in de zijbeuken; het orgel speelde en mooie
stemmen zongen, maar zó verloren, zó onwezenlijk verre in die reuzen-kathedraal,
dat men niet eens wist waar ze vandaan kwamen; en door de hoge, hoge boogramen
met de pracht-vitraux, waarin het azuurblauw domineert, zeeg naar de diepte een
wonderzacht en teder licht, iets als een transparant-blauw-mauve schijnsel van
edelgesteenten-atmosfeer.
Wat was het daar opeens gans anders dan 't geen ik, sinds bijna een maand,
doorleefd had, en wat was het zalig-rustig, dat het zo gans anders was! De innerlijke
mens kan nog eens ontwaken, en mijmeren en peinzen. De mens, die bijna een
machine was geworden, voelde weer dieper stemming, wijding en ontroering.
Hoelang duurde 't? Ik weet het niet. Ik weet alleen, dat het nog langer had mogen
duren. Ik had mijn ogen gesloten en toen ik ze weer opende, was de teer-mystische
atmosfeer, die door de hoge kleurenramen naar beneden zeefde, tot een grijs-grauwe
schemering vervaald. Het orgel zweeg, de stemmen zwegen, de kaarsen werden
uitgedoofd. In schuivende drommen verlieten de mensen de kerk, en half bewust
stond ik ook eindelijk in 't laatste daglicht buiten, nietig-klein onder de reuzentorens
en gewelven, die als een forteres ten hemel oprezen.
Ik loosde een zucht en slenterde in mijn eenzaamheid naar het hotel toe. Nu maar
weer verder in de gewone werkelijkheid voortleven: eten, roken, slapen, en morgen
naar Parijs toe...

Parijs
Ik haat Parijs. Ik heb een onuitsprekelijke afkeer van Parijs, en bij elk nieuw, steeds
gedwongen bezoek, is die afkeer toegenomen. Nu vooral, nu ik Parijs veranderd heb
gevonden, in een soort van monstrueuze Amerikaanse ploertenstad herschapen, nu
is mijn haat van een kwaadaardig soort geworden, en ik ken geen woorden meer om
mijn walg en mijn verachting uit te drukken.
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Ik vind Parijs (dat Parijs wat wij, vreemdelingen, helaas! alleen kennen) een dievenhol,
een ‘mauvais lieu’, een moordkuil, een bordeel. En daarenboven een vuil, lelijk,
triestig, vervelend bordeel. Ik verveel mij in Parijs, gruwelijk, grenzeloos, buiten alle
proportie. 't Liefst blijf ik er gans alleen in mijn sombere hotelkamer zitten, als een
verschuwde uil in zijn hok, in stom-verslagen roerloosheid wachtend tot ik er weer
uit zal geraken.
Het is geen onwil, geen voorgenomen systematische vijandelijkheid, geen
zwartgallige brompotterij: ik voel mij oprecht, en diep, en formidabel ongelukkig in
Parijs.
Ik heb toch weer mijn uiterst-best gedaan om het er aardig en mooi te vinden, en
't is me niet mogelijk, ik kán niet.
Ik heb nog eens het Louvre bezocht en wat ik mij ook inspan, ik kan het er niet
anders vinden in die grote, slecht-verlichte zalen, dan een dood-vermoeiende rommel
van zeer zeker meestal op zichzelf kostbare en prachtige, maar
om-er-gek-van-te-worden door elkaar gegooide en gehangen dingen. Ik vind het
geen museum, 't is een paleis, of een rijke rommelwinkel, zoals ge wilt, maar
overstelpt en overladen om er hoofdpijn van te krijgen.
'k Heb in Parijs gewandeld! Pardon, als ik het zo uitdruk. Ik bedoel dat ik een paar
ochtenden mijn leven heb gewaagd in de onzinnige hoop van hier of daar, tussen
twee vuilnishopen, een mooi uitzicht of monument te kunnen bewonderen. Misschien
is zo iets niet onmogelijk om vier of vijf uur 's morgens; maar om tien, of elf, of
twaalf uur is het geraden eerst je testament te maken.
'k Ben naar de theaters geweest! Hoho! de Parijse theaters! De illusie, de
levensdroom van ieder vreemdeling of provinciaal! Die mooie stukken van Capus,
van Bernstein en van Bataille, de gróte succes-stukken! Ik heb ze gezien. Ik heb er
zo twee of drie gezien. Wát ik gezien heb en van wie het was, dat weet ik niet meer.
't Komt er ook niets op aan. 't Was in elk geval van een van de succes-fabrikanten,
en 't was altijd en overal precies hetzelfde: overspel in drie of vier of vijf bedrijven.
Ik vraag me zelfs af waarom die industriëlen al hun produkten zo niet ondertitelen:
een of andere flink-sensationele titel en dan daaronder, in plaats van drama, comedie,
of
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tragedie: overspel in zoveel bedrijven. Ik twijfel niet of dat zou het zeer groot succes
nog aanzienlijk verhogen.
Verder ben ik langs de boulevards, in de rue de la Paix, in de chique theehuizen
en restaurants geweest. En in al die luxeplaatsen zag ik een zelfde soort hybridisch
wezen, dat grote sensatie scheen te verwekken en waarvoor lakeien, hofmeesters en
kelners eerbiedig-diep bogen.
Eerst dacht ik, dat het een ongekend soort grote, ziekelijke rat was, maar 't bleek
toch achteraf, althans van verre, enigszins tot het menselijk ras te behoren.
Het was een nauw-sluitende, meestal donkere koker, waarin zich vlug, doch in
telkens gestremde vaart, twee smalle, lange stokken schenen te bewegen. Boven die
koker een eveneens nauw-sluitend buisje, waaruit twee andere dunne stokken kwamen
en boven het buisje een dikke bonten slang en een enorme platte korf of mand met
veren, waaruit een heus mensengezicht, bleek en niet groter dan een theeschaaltje,
met gele haren en donkere ogen, insolent kwam kijken.
Dat waren ‘les belles Parisiennes’ werd mij vertrouwelijk in 't oor gefluisterd. De
heerlijke ras-ploert-Amerikanen verlieten sidderend hun Far-westelijke slachthuizen
of bierbrouwerijen om die wonderen van nabij te komen aanschouwen; zij deden er
de onzinnigste buitensporigheden voor, en waren eerst goed en volkomen gelukkig
wanneer zij, ten prijze van stapels dollars, een van die schepseltjes veroverd hadden.
Eertijds had Parijs toch wel meer aantrekkelijkheden voor mij. Eertijds ging ik er
iedere ochtend naar de Morgue wandelen, om nog eens echte mensen te bekijken,
en ik kwam terug langs de Seine-kaden, om het geduld van de hengelaars te
bewonderen. Maar nu is de Morgue voor 't publiek gesloten en 't aldoor hoge water
heeft de hengelaars verdreven. Iemand, die goed op de hoogte schijnt, heeft mij
verzekerd dat Parijs ernstig bedreigd is met finale ondergang door 't water. Wat 'n
ontzettende ramp! Geheel Parijs, met zijn cocottes, zijn theehuizen en restaurants;
met zijn integrale ploert-Amerikanen en zijn succes-fabriekstukken van Capus, van
Bernstein en Bataille, in één nacht weggespoeld door 't álles-overweldigend element!
Dan kom ik zeker nog eens kijken, al was het maar om een of andere van die dolle
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koker-Parisiennes, krampachtig, met een paar Amerikanen, aan de wegstromende
wrakdecors van La Rafale of van La Vierge Folle vastgeklampt, te helpen redden.
Alleen voor de dames, voormijn dames, voor álle dames, zou 't onherstelbaar zijn,
indien Parijs zo moest vergaan. Die houden dólll van Parijs, die vinden 't héééérlijk
in Parijs, die weten zich daar op te schroeven en op te winden, tot ze werkelijk geloven
dat ze van Parijs ‘genieten’.
Stumperds...!

De laatste rit
Adieu, Paris...! Adieu, de tout mon coeur! Ik vrees wel dat gij, ondanks de gunstige
voorspellingen, nog niet zo spoedig van de aardbodem zult verdwijnen, en dan hoop
ik maar, dat ik u nooit terug zal zien.
Mijn dames hebben mij voor 't laatst omhelsd, zij zijn in de kokerwinkels
achtergebleven, en nu rijd ik gans alleen terug, naar mijn dierbare geboortestreek
met haar doodshoofdwegen.
Het is minder ongezellig dan ik dacht, die eenzaamheid. Ik rook, ik fluit een deuntje,
ik filosofeer halfluid in mezelf of praat met mijn enig lief motortje.
Op dat kranig, nooit vermoeide, nooit onwillig wezen, heeft zich nu al mijn vrije,
onbestemde liefde saamgetrokken. Wat hebben wij elkaar goed leren kennen en wat
zijn we onafscheidbare, trouwe vrienden geworden! Vroeger was er wel eens verschil
van opinie, kon er wel soms iets haperen. 't Gebeurde dat ik dringend ‘ja’ zei, en dat
hij halsstarrig, nijdig, venijnig, ‘neen’ bromde. Nu, nooit meer. Een wenk, en hij
begrijpt mij. En daarom heb ik hem zo ínnig lief. Onder de eenkleurige grijze kap
die hem bedekt, leeft, onzichtbaar en ontembaar, een vurige, trillende ziel. Vanmorgen,
vóór 't vertrekken, heb ik hem gezegd: ‘in één adem, hoor, zonder naar iets te kijken,
rijden wij naar huis’ en hij heeft dadelijk ‘ja’ gesnord, en rijdt, sinds uren reeds,
onfaalbaar op het doel af.
Toch hebben wij, samen, even een emotie. Bij een zijweg
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lezen wij op een bordje: ‘Avenue du château de Balincourt’. Balincourt... Balincourt...
die naam klinkt ons niet vreemd, zegt ons iets, maar wat...?
Oh!... Balincourt, 't kasteel van Balincourt, waar onze oude koning geregeld van
al zijn vermoeiende staatsbeslommeringen kwam uitrusten!
Zouden wij er iets van zien? Wij rijden langzaam, zeer, zéér langzaam, maar
tevergeefs, helaas!... het koninklijk domein ligt, diep in zijn bossen, voor alle
onbescheiden blikken verborgen. Wel begrijpelijk. Die arme koning, hoe had hij
anders rust kunnen genieten? Het hoofd vol van de Kongozaken, die gans zijn fortuin
dreigden te verslinden, kwam hij hier, als een goede huisvader, in de gezelligheid
van het familieleven, ontspanning en verkwikking zoeken. Jammer toch dat we niets
kunnen zien, dat we niet eens iemand uit zijn vroegere, naaste omgeving zien. Wij
lijden in ons nationaal gevoel, wij zijn er werkelijk bedroefd onder. Vooruit dan
maar, vooruit, in ongetemde vaart, naar ons en zijn geboorteland, dat hij zo trots en
zo gelukkig heeft gemaakt! Daar is het eindelijk weer, het lief geboorteland! Al zagen
wij het niet, wij zouden het wel voelen, aan zijn doodshoofdskeien. 't Is of de banden
likdoornen hadden, zo pijnlijk springen zij op en neer. Maar ach! 't is toch vertederend
je land terug te vinden. Kijk eens, al die kleine kinderen, waar komen ze vandaan?
Die hebben we in geen weken meer gezien. En die windmolens, wat wieken ze vrolijk
met hun lange, rode armen door de lucht! Ze wenken ons, ze roepen ons naar huis.
Ja, hun vier grote zeilen zijn heus de vier gewesten; het eerste heet Oost, het tweede
West, het derde Thuis, het vierde Best, en die woorden schijnen zij voortdurend in
hun radde wentelen te herhalen:
Oost West
Thuis Best.
Oost West
Thuis Best.

Wij zijn er. Het hek staat open en in de kronkelende oprijlaan ontdek ik nog iets van
de sporen, die de wielen er bij ons
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vertrek in groefden. Is het wel waar? Is het wel mogelijk? Droom ik niet? Hebben
wij werkelijk die reuzencirkel van meer dan vijfduizend kilometer rondgereden?
Ja,... het is waar!
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Per auto
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Vlaanderen
Wat is Vlaanderen mooi op een vroege en zachte mei-ochtend!
Het mals groen koren rijpt alom, manshoogte. Een doorschijnend zilverwaas hangt
er in de verten overheen en overal liggen de kleine boerderijtjes en de huisjes: de
witte, roze, blauwe en groene huisjes, met glinsterend-rood pannendak, als stille
eilandjes van kleur en weelde in die eindeloze, grijzig-groene korenzee. De spitse
kerktorentjes punten ten hemel, de oude molens staan met naakt-gekruiste wieken
als in rustig mijmeren en dromen, en 't ruikt alom zo fris en zo gezond naar vruchtbare,
stijgende sappen.

De nachtegaal
Vannacht, of vanmorgen vroeg, is de nachtegaal aangekomen. Gisteren was hij er
nog niet. Nu zingt hij jubelend in de jeugdig-groene heesters.
Hoe komt hij zo ineens, de nachtegaal? Is het dezelfde van verleden jaar, die op
't zelfde plekje terugkeert? Hoe reist hij? In één adem door, als door een wilde
hartstocht voortgezweept; ofwel in kleine trekjes, kuierend en zingend langs de weg,
minnekozend met zijn liefje, onder de bloeiende, geurende hagedoornen? Wie heeft
er ooit een nachtegaal op zijn zomerverblijf zien aankomen? Wie heeft er ooit zijn
allereerste, aankomst-jubelzang gehoord? Maar hij is er; hij is weer in Vlaanderen
en zal er gans de zomer blijven. Hij is eeuwigdurend als de loop der jaargetijden; hij
zingt hetzelfde zoete: tio tio tio tio tio tix, dat de oude Aristofanes in verrukking
bracht.
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De ‘golden river’
't Is per auto, dat wij reizen. Alweer per auto; altijd per auto! Maar wij reizen niet
om te vliegen; wij reizen om te zien. Een auto moet kunnen stoppen; en dat kan de
onze. Daar waar het interessant of mooi is, houdt hij gaarne stil.
Zo stopt hij even bij de oevers van de ‘Golden river’.
Die ‘Golden river’ ligt niet in Engeland of in een of ander wijd-uitheems Dorado,
maar wel in Vlaanderen. De ‘Golden river’ is 't gedeelte van de Leie in de buurt van
Kortrijk, waar het vlas geroot wordt.
De Engelsen hebben haar aldus genoemd. Het vlas, dat dáárin wordt geroot, heeft
eigenschappen en een waarde, dat geen ander vlas bezit. Het is de rijkdom van een
ganse streek. Dicht rijzen de dorpjes langs de beide oevers naast elkaar; geen plekje
is nog onbezet en de zachtglooiende, groene weiden staan vol, proppensvol met de
kleine, grijsgele ‘kapelletjes’ van het drogend vlas. Het wemelt en krioelt er van
bedrijvigheid. 't Is er als een breed en groots ritme van vruchtbare arbeid. Van op de
hoge, prachtig belommerde weg ziet men uren verre heen als over een zwoegend
mierennest, met middenin die heerlijk-zachte lijn van de kronkelende Leie, als een
goede, milde moeder, die in haar ruime schoot ontelbare kinderen voedt.

Over de grens
Een ander land, een andere taal, andere mensen. Beleefde douaniers, stugge
gendarmen, een zwarte, rokerige stad, met vuile huizen. De eerste indruk is niet
prettig. Waar zijn de zoete nachtegalen van het tere, blonde Vlaanderen?
Fabrieksschoorstenen, en nóg fabrieksschoorstenen, en zwart stof en zwarte, akelige
hobbelkeien. Het jeugdig groen is hier al goor en grauw geworden en de beekjes en
riviertjes zien als inkt zo donker. Langs de ‘golden river’ zong en glimlachte de
poëzie der nijverheid; hier voelt men alleen de sombere droefheid van de mechanische
industrie.
Arras is een verlichting. Arras, de oude, eertijds Vlaamse
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stad, nog vol van oude, pittoreske Vlaamse en Spaanse geveltjes, met overdekte
zuilengaanderijen langs de huizen. Ganse benden duiven, die aan niemand toebehoren,
fladderen heen en weer over de verlaten, grote markt, evenals te Venetië, en verder
slaapt het oude stadje stil zijn middeleeuwse slaap, in de verweerde glorie van de
eenmaal luisterrijk levende paleizen en gebouwen. Vlaams; oud-Vlaams! Vroeger
was Arras Vlaams en heette Atrecht. Nu merkten wij nog als een verre, droeve
naklank van 't roemrijk verleden: een vunzig herbergje, op welks gore ruit in
halfvergane, geelachtige letters stond geschilderd: ‘Hier spreekt men Vlaamsch’.

Amiens
De kathedraal van Amiens is een van de vijf of zes schoonste van Frankrijk. Men
ziet haar wijd en verre over het groenbruin golvend land, als een reuzin in
formidabel-grootse eenzaamheid, hoog en zwaar boven de ganse onzichtbare stad,
kilometers vóór men te Amiens aankomt. Zij schijnt daar heel alleen te staan in eigen
kracht en glorie, grootser en indrukwekkender van heel verre dan van dichter bij,
verkleinend en wegzakkend als 't ware, naarmate de stad in duidelijker-wordende
contouren zich om haar uitstrekt, tot zij, van héél dicht bij, weer alles overweldigend
en overheersend, als een godin ten hemel rijst.
O! die emotie vóór de schone. Franse kathedralen! Dat reusachtig-massief, als een
forteres opstijgen uit de grond, om dan geleidelijk, in verfijning en verslanking van
bogen en lijnen, in vertering en verbrozing van fijn-stenen kantwerk uit te spitsen
tot een harmonie van torens, die als in één opgloeien van vrome aanbidding naar de
hemel reiken!
't Woei hard en wild, toen wij daar aankwamen en stormachtige wolkenluchten
joegen chaotisch over alles heen. Het leek wel of de ganse oude stad, met slaande
luiken en piepende deuren, werd heen en weer geschud. Alleen de kathedraal stond
daar almachtig en onwrikbaar, als iets dat duren zal, zolang de wereld duurt. Zwarte
benden raven dreven log-
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krassend om de hoge bogen heen, en overal, tussen de spleten van de grijze stenen,
hadden zich plantjes vastgezet: wilde violieren, die liefelijk en weelderig
oranje-bloeiden, als een glimlach van eeuwig-frisse jeugd op al die oude, stenen
grijsheid.
Op sommige plaatsen van de oude stad doet Amiens aan Brugge denken. De
‘Somme’ vertakt zich in kleine kanaaltjes, waar zich koddige trapgeveltjes in
weerspiegelen. En hier en daar zijn er ook kleine, houten bruggetjes tussen de straat
en de huizen, die aan Holland herinneren.
Vóór een van die huisjes werden wij door straatbengels aangeklampt. Een brutale
rakker van acht of negen jaar kwam sigaretten schooien, en een andere van tien of
twaalf riep met echt Frans ‘bagout’, terwijl hij naar de kleine wees:
- C'est de la grafine à Deibler1., monsieur; - à dix-huit ans il crachera sa tête au
panier de la guillotine.
Zij leken wel allebei ‘de la graine à Deibler’.
Zij kregen sigaretten en roosterden die op, met verwaande hoofddraaiingen, als
twee smullende jonge boeven.

1.

De Franse beul.
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Om uit Lisieux te komen
't Wordt tijd de handelende personages aan het achtbaar publiek voor te stellen.
Vier mensen waren samen op reis, per auto, in Frankrijk. De eerste was een schilder,
de tweede was een schrijver, de derde was een filosoof, de vierde was een fatsoenlijk
mens. De schrijver zat aan 't stuur van de wagen. Hij had zijn eigen lot en het lot van
zijn metgezellen in handen. De schilder, die, behalve schilder, een buitengewoon
pittig en geestig man was, had voor opdracht gekregen de prettige stemming erin te
houden. De filosoof, Fransman van geboorte, zou de hotelrekeningen betalen, de
bagage in de wagen schikken en, als 't nodig was, de weg vragen. De fatsoenlijke
mens moest de banden oppompen.
Het ging alles uitstekend. De schrijver bleek niet minder handig zijn wagen dan
zijn pen te besturen; de schilder, die niets te schilderen had, illustreerde vaardig met
woord en gebaar; de filosoof betaalde, gaf flinke fooien, zodat de toeristen nergens
aangegrauwd of uitgescholden werden; hij vroeg of ontdekte behoorlijk de weg en
schikte de bagage als een keurige meid haar linnenkast; en de fatsoenlijke mens
pompte met convictie, zodra er wat te pompen was. En er was wat te pompen!
De reizigers waren te Lisieux. Zij hadden de oude geveltjes in de rue des Fèvres
bewonderd, vooral ‘la maison de la Salamandre’, zo wonder-artistiek in hout gebeiteld;
zij waren rondom het oud Normandisch stadje heengewandeld en nu zouden zij naar
Falaise vertrekken.
In 't hotel had men hun de weg gewezen: ‘la première rue à droite, traverser la
Grand’ Place, puis à gauche, puis encore à gauche, passer sous le viaduct du chemin
de fer, et puis tout droit...!

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 6

302
De schrijver draaide zijn motor in gang, er werd gefooid, gegroet, gewuifd, en
langzaam reed de wagen door de smalle kronkelstraatjes met de pittoreske geveltjes.
Een vreemd gezicht, zo'n moderne auto-wagen, tussen al dat oude en middeleeuwse!
't Is of al die aardige puntgeveltjes zich nieuwsgierig over de smalle straatjes
heenbuigen om dat wonder te aanschouwen. 't Zijn allemaal, in de vroege ochtend,
als pas ontwaakte oudjes, die, nog met hun slaapmuts op, zoëven uit hun bed komen.
La première rue à droite, la Grand' Place, le viaduct du chemin de fer, dat alles
werd gemakkelijk gevonden. Toen kwam de wagen op een kruispunt zonder
aanwijzingsbord. De schrijver hield stil, wendde zich tot de filosoof, vroeg hem de
richting.
‘Nous allons informer’, antwoordde de filosoof; en meteen steeg hij uit de wagen,
om de daad bij 't woord te voegen. Die filosoof was een allerbeleefdst en vriendelijk
man, en wel voornamelijk met minderen. Een knecht, een meid, een boer of een
werkman sprak hij altijd aan, alsof 't voorname personages waren. Om gewoon de
weg te vragen, nam hij steeds een beleefdheids-aanloopje. Dat begon met een: ‘pardon,
monsieur’, of: ‘pardon, madame, n'auriez-vous pas l'obligeance de me dire si nous
sommes bien sur la route’ enz., enz., zodat de wagen, hoe langzaam ook rijdende,
toch wel vast een vijftig meter ver was, vóór de verbouwereerde ondervraagde enig
antwoord kon uitbrengen. Andermalen was 't nóg erger. Zijn overbeleefdheidsgevoel
ging zo ver, dat hij, om de aangesproken persoon alle moeite te sparen, zelf het
antwoord op de vraag gaf. Ook hier weer. Hij zag niemand anders op de weg dan
een oude, sullige vrouw vóór de deur van een huisje, en, wellicht bij intuïtie voelend,
dat dit onbenullig wezen niet in staat zou zijn tot enig duidelijk antwoord, stelde hij
de vraag als volgt:
‘Pardon, madame, c'est bien ici la route de Falaise, oui?’... waarop de oude
stumperd machinaal-knikkebollend ‘oui’ antwoordde, en de wagen verder reed.
Na enkele minuten stond hij vóór een tweede kruispunt, zonder aanwijzingsbord.
Het heet, dat de wegen in Frankrijk zo duidelijk aangewezen
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zijn. Het is niet waar. Ze zijn het dikwijls niet, of heel slecht. Vooral in de
onmiddellijke omgeving van de steden, juist dáár, waar voor een vreemdeling de
weg zo moeilijk te vinden is, laat het alles te wensen over. Daarenboven staan de
schaarse borden dan nog meestal slecht gericht: rechts als het moet links zijn, links
als het moet rechts zijn, zodat men helemaal in de war komt.
Op dat tweede kruispunt, even buiten Lisieux was de schrijver-chauffeur dan ook
totaal de kluts kwijt. Voor de tweede maal wendde hij zich tot de filosoof, die een
bezorgd gezicht trok en nogmaals uit de wagen kwam.
Er werd beraadslaagd.
‘'t Zal rechtuit zijn, dat kan niet anders,’ meende de schilder. De filosoof zuchtte,
keek wanhopig om zich heen.
De schrijver haalde zijn schouders op, had geen opinie.
De fatsoenlijke mens keek in de lucht, zoekend naar de zon, die achter grijze
wolken diep verscholen zat.
Daar kwam een redder aan: een voerman op zijn wagen. Maar hij kwam naar de
auto toe, over een weg, die sterk daalde; hij moest remmen, en de filosoof maakte
wel enigszins bezwaar om aan die man de weg te vragen: hij vreesde, dat hij geen
antwoord zou krijgen, omdat de kerel het zo druk had met remmen. Toch ging hij
hem, op het aandringen van de anderen, tegemoet.
- Pardon, monsieur, n'auriez-vous pas l'extrême obligeance de me dire si nous
sommes bien sur la route de Falaise, oui?
De man gaf een draai aan de rem, dat hij knarste, en de wagen stond stil.
- La route de Falaise! Ah, mais non, mais non! klonk zeer beslist zijn antwoord.
En hij wees de goede weg:
- Il faut retourner sur vos pas, passer sous le viaduct du chemin de fer, prendre à
droite, puis à gauche et puis tout droit.
Hij liet zijn piepende rem los, zette zijn paard aan, en de wagen liep verder de
helling af.
- Il se fiche de nous; ça c'est bien le Normand, fourbe, trompeur, zei de filosoof
geconsterneerd. De schilder begon grappige gebaren met armen en benen te maken,
alsof hij een
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gekkendans danste, de fatsoenlijke mens keek beurtelings naar de ingewikkelde
landkaart en de grijze hemel, de schrijver-chauffeur bromde iets onverstaanbaars,
en deed zijn wagen linksomkeer maken.
Daar waren zij al dadelijk in Lisieux terug. De oude, over de straat hellende
puntgeveltjes schenen leuk te spotlachen. Zij kwamen onder de spoorwegbrug, namen
rechts, namen links, kwamen voor een muur, waar alle verkeer scheen te eindigen.
Een verver was bezig met grote, zwarte letters op die muur te schilderen, en met een
kwijnende stem sprak de filosoof hem aan, terwijl de auto alweer stond:
- Pardon monsieur, auriez-vous l'obligeance de m'indiquer la route de Falaise, s'il
vous plaît?
- La route de Falaise! herhaalde de man, zijn zwarte borstel in de hoogte, als was
hij klaar om er de filosoof mee in 't gezicht te wrijven, - c'est pas tout à fait par ici,
mais vous pouvez y arriver: tournez là à droite, passez le viaduct du chemin de fer,
prenez à gauche et puis tout droit.
De schrijver keek de filosoof met strakke ogen aan.
- Ils se fichent de nous, tous! zuchtte radeloos de filosoof. En weer gaf hij razend
af op die verfoeide schelmen van ‘Normands’. De schilder begon te zingen: een
fort-tenor aria uit ‘Les Huguenots’. De fatsoenlijke mens gaf een paar vloeken.
Sprakeloos keerde de schrijver-chauffeur nog eens om, kwam onder de spoorbrug,
reed tussen de dubbele rij overhellende spot-geveltjes, nam links, nam rechts, bleef
opnieuw, even buiten de voorstad, vóór een derde kruispunt zonder aanwijzingsbord
stilstaan.
- La route de Falaise, monsieur? vroeg nu de fatsoenlijke mens, de filosoof geen
tijd latend, tot een voorbijgaande werkman.
- Sais point, klonk 't onverschillig antwoord.
De schrijver-chauffeur zette zijn motor stop. Hij haalde kalm een sigaret uit, stak
die op, verklaarde vastberaden:
- Hier sta ik, en hier blijf ik, tot we een gids gevonden hebben, die ons op de weg
naar Falaise brengt.
Voor de zoveelste maal steeg de filosoof uit de auto. Neerslachtig trok hij naar
een huisje, op korte afstand langs
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de rechte weg.
- Haal jij terwijl de spijkers uit de banden, zei de schrijver-chauffeur tot de
fatsoenlijke mens.
In Frankrijk kan men steeds, om de zoveel kilometer, spijkers uit zijn banden
halen. De wegen zijn er letterlijk mee bezaaid. Daar, waar veel soldaten zijn, en
vooral op die wegen, waar een grote wielrijders-wedstrijd heeft plaatsgehad, liggen
ze druk als hagel na een onweersbui. Tussen Brussel-Parijs b.v., of tussen
Parijs-Bordeaux, ziet men voortdurend, maanden lang na elke wedstrijd, ongelukkige
wielrijders op de kant van de weg bezig met hun banden te repareren. Wie zijn de
daders? De concurrenten zelf, om elkaar te handicaperen? Niemand weet het zo
precies en de misdadigers worden nooit gesnapt.
De fatsoenlijke mens haalde een tiental spijkers uit de banden, terwijl de schilder
nu de zwanenzang uit Lohengrin zong, en toen kwam de filosoof uit het huisje, waar
hij een gids was gaan zoeken.
Hij kwam, maar zónder gids. Hij kwam, geelbleek, met betrokken gezicht en
doorzakkende knieën.
- Ils ne veulent pas, zuchtte hij. - Ils sont méfiants, à peine polis. Je leur ai offert
un franc, deux francs, et ils refusent: ils se fichent de nous.
- Faudra essayer ailleurs, zei de schrijver-chauffeur zeer beslist, vastbesloten
zonder gids geen stap verder te rijden.
- Mein lieber Schwan! zong hartstochtelijk de schilder, met pathetisch uitgestrekte
armen. De filosoof trok naar een tweede huisje.
Middelerwijl had zich langzaam een groepje nieuwsgierigen om de wagen heen
geschaard. Geen gunstige types. Wantrouwige blikken, hostiele spotgezichten. Zij
spraken halfluid een taaltje dat de toeristen niet verstonden, zij lachten soms kort en
hard, en dan weer drongen zij stil-vijandig om de auto heen, als hadden zij er wel
graag iets aan willen verknoeien. Zij keken vrijpostig naar de fatsoenlijke mens, die
de spijkers uithaalde, en naar de schilder, die van lieverlede zijn heldengezang tot
binnensmonds neuriën had getemperd; maar hun grote, half-wantrouwende,
half-spottende belangstelling was voor de filosoof, die maar van huis tot huis
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rondwaarde en telkens gedrukter en neerslachtiger bij de anderen terugkwam, met
steeds hetzelfde fatale bericht.
- Ils ne veulent pas, ils deviennent même insolents, pour un peu ils me flanqueraient
à la porte.
Over de weg, uit de richting van de stad, kwam, langzaam-kuierend, een
politieagent naar de wagen toe.
De filosoof keerde voor het laatst, geheel ontdaan, na een uiterste, vruchteloze
poging, terug
- Laten we 't toch, voor de allerlaatste maal, aan een van deze lui nog eens vragen,
stelde de fatsoenlijke mens voor. En hij keek in 't rond, om een gezicht uit te kiezen.
- Mais tu es fou! protesteerde de filosoof.
Onder zijn langzaam gekuier was de agent, door een paar kerels, die druk met hem
praatten, vergezeld, tot dichtbij de auto gekomen.
- Ah! enfin! riep de filosoof gans opgelucht, en snelde de politiedienaar tegemoet.
- Pardon, monsieur, n'auriez-vous pas l'extrême obligeance...
- Qui êtes-vous? vroeg koelweg de agent, de verbaasde filosoof in de rede vallend.
De filosoof zei, gans ontsteld, zijn naam.
- Où allez-vous?
- A Falaise. Et vous seriez bien aimable de vouloir nous indiquer la route, que
nous ne parvenons pas à découvrir. Vol wantrouwen, zonder de minste notitie van
het verzoek van de filosoof te nemen, kwam de agent naar de schrijver-chauffeur
toe. De menigte volgde hem, drong om de wagen op elkaar.
- Vous avez votre permis de circulation international, monsieur?
De schrijver-chauffeur haalde zijn boekje uit, liet het zien. Lang, aandachtig, met
gefronste wenkbrauwen, werd het door de agent bestudeerd. Hij keek naar 't nummer
en het merk van de wagen, vergeleek die met de aanwijzingen van het boekje. Toen
gaf hij 't terug.
De schrijver-chauffeur begon giftig te worden.
- Pourquoi, monsieur, vroeg hij met bevende stem, - refuse-t-on de nous indiquer
la route de Falaise?
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- Vous êtes sur la route de Falaise, monsieur, zei kortaf, met onwil, de agent.
Toen begrepen de heren!
De van huize uit sluwe, achterdochtige, en bedrieglijke Normands hadden onraad
gevoeld in de voor hen onbegrijpelijke handelwijze van vier toeristen, die, op de
goede weg zijnde, een gidsjongetje wilden meenemen, om hen, zogezegd, die weg
te wijzen. Daar moest iets lelijks achter schuilen en de arme filosoof mocht van geluk
spreken, dat hij er zonder een pak slaag vandaan gekomen was.
De motor werd weer aangedraaid en de wagen vertrok in de eindelijk gevonden
goede richting, onder hostiel gejouw van de menigte. Er klonken scheldwoorden en
er werden gemene gebaren gemaakt. Een paar bengels zochten naar stenen. De
filosoof zei, dat hij zich schaamde voor zijn landgenoten. De agent stond de auto
nog een hele poos na te kijken, fiks-roerloos als het standbeeld der gerechtigheid,
midden op de weg.
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Normandië
Men moet Normandië bezoeken in de lente, als de appelbomen bloeien. De boerderijen
zien er doorgaans slordig en vervallen uit, met wrakke gebouwen zonder kleur; slechts
hier en daar ontdekt men een aardig geveltje of een pittoresk dakje, maar de frisse
weelde van de witte-en-roze lentebloeisels is des te rijker en te schoner, daar het oog
door geen andere schoonheid wordt afgeleid.
Zacht golft en deint de eindeloze, gladde, blonde weg, over heuvelen en door
dalen, als in een onbegrensde Paradou van allerteerste pracht. De hemel is
licht-lenteblauw, het zonnelicht als een doorschijnend gouden weefsel, en langzaam
vallen de witte en roze lichte blaadjes als miljoenen fladderende vlinderwiekjes in
het malse, smaragdgroene gras. Aan de voet van iedere oude, zwarte stam ligt zo een
teerflonkerend weeldekleed van roze en witte zachtheid, en 't is alsof het onder elke
boom een beetje had gesneeuwd, zachtroze en witte sneeuw van lentebloeisels, die
zoeterig aangeuren in de lauwe voorjaarslucht.
Daarachter liggen korenvelden, uren en uren uitgestrektheden van korenvelden.
Het koren, in Normandië, groeit forser en weliger dan in Vlaanderen. Het is
blauwachtig groen en de wilde bloemen die erin schitteren hebben ook die forsiger
weelde. De klaprozen zijn als bloedvlekken zo rood, het blauw van de blauwe bloemen
is als indigo en het paarse van de nigelles van het rijkste évêque-violet.
Het is een mooi gezicht een frisse lentebries over die wijd golvende oneindigheid
van koren te zien heenstrijken. Dan leeft het koren wonderbaar. Het stoeit en het
speelt met de wind, het vecht ertegen, het ontduikt hem; het slaat en warrelt soms
zijn wilde aren door elkaar, als schuddend van het lachen, ofwel het strekt eensklaps
zijn ganse vlakte overwon-
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nen-buigend neer, wiegend-overstroomd door verre, wijd golvende wateringen, die
het doen deinen als een zee.
En in die zee verrijzen, als stille eilandjes, de dorpjes en de oude steden. Daar is
Abbeville, daar is Rouen, daar is Lisieux, daar is Falaise. Oud, mooi, grijs, met kerken
van gothisch kantwerk en wonderlijke geveltjes, die alle op elkaar gedrongen staan
en in de smalle straatjes sterk vooroverhellen, als in kinderlijk-ontembare
nieuwsgierigheid, terwijl hoog boven hen, op een of andere rots of heuvel, een slot
of burcht verrijst: vervallen ruïne, massief en dreigend nog als een verminkte reus,
met bomen wassend in zijn stene-spleten en ganse benden droef krassende raven,
die om de afbrokkelende kantelen log rondzwerven.
Zo komt men aan de kust. Het water van de Manche is van het teerste heldergroen
en rolt en slaat over een krissend bed van keien tegen de witte ‘falaises’ aan. Tot
dicht bij het water zijn die nog groen van weilanden en korenakkers. En er staan
aardige oude kerkjes op die groene hoogten, omringd door kleine kerkhofjes, waar
de zeebries door de klagend-schommelende cypressen waait.
Die zijn, in hun totaal-verlaten eenzaamheid, de ware schoonheid van de
Normandische kust. Vooral wanneer, als nu, de gele brem er bloeit, ligt er een glans
van ontroerende rijkheid over al die doodse stilte. En men denkt onwillekeurig aan
Maeterlincks Oiseau Bleu, wanneer Tyltyl en Mytil, 's nachts op het kerkhof, in
plaats van geraamten, niets dan tere bloeisels uit de grafkuilen zien opwolken en in
verbaasde verrukking tot elkander fluisteren: ‘il n'y a pas de morts!’ Il n'y a pas de
morts...! Maar er zijn ook lui die geen verstand hebben van leven, zou men erbij
willen voegen, als men daarna in de lege luxe van beroemde badplaatsen als Dieppe
en Trouville komt.
Wat 'n onzin, dat frivool heen en weer geslenter in quasimooie toiletten over die
strandbevloering met planken langs de zee!
't Is nu nog wel de ‘season’ niet, maar met de zondagen en het mooie weer, zijn
er toch al enige extra-treinen uit Parijs aangekomen. De spanrokjes zijn er, de
jupe-culotte is er, en ook de reuzehoeden, en de geblankette wangen, en de zwart-
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omrande, insolent-kijkende ogen. Pas op, opzij; daar komt iets aan, dat sensatie
verwekt! In 't wit, geheel, en al in 't wit, doorschijnend wit, nauwsluitend, spannend
wit, het rokje nauwelijks een vuist onder de knieën, de benen bloot, de voeten bloot,
in witte muiltjes; de hals bloot, de borst... zogoed als bloot; de armen bloot; en, op
het hoofd een soort van omgekeerde witte, kanten ketel, die absoluut niets van het
haar laat zien. In de rechterhand een dichte, witkanten parasol en, in de linkerhand,
laag-hangend aan een paarlenketting, een wit-glinsterend tasje waarvan men de indruk
krijgt, dat er allerlei viezigs en akeligs moet inzitten. 't Is trouwens maar een indruk:
misschien is het de reistas van dat persoontje, waar ze gemakkelijk haar ganse toilet
kan in bergen als ze zich uitkleedt.
Men moet zo iets van achter bekijken. Eerst dan komt al het monster-lelijke van het
hedendaags chic toilet goed tot zijn recht. 't Is om te huilen van lelijkheid en disgratie.
't Is de wansmaak op zijn toppunt, iets om in later eeuwen niet te kunnen geloven
dat het ooit bestaan heeft. De gedrochtelijke jupe-crinoline was de esthetica zelf,
daarbij vergeleken. Zou de zin voor het lelijke, ‘le sens de la laideur’ de vrouw
wellicht aangeboren zijn? Waartoe dient en wat is eigenlijk de mode? Onzin,
natuurlijk. Ieder mens is uiterlijk zowel als innerlijk verschillend van een ander, en
de mode wil dat alles gelijk maken. Maar erger onzin is het nog, voortdurend van
mode te willen veranderen. Hoe kan een vrouw in die onophoudende
om-en-afwisseling ‘haar lijn’ herkennen, behouden en verfraaien? Nauwelijks heeft
ze die gevonden, heeft ze gevonden wat haar staat, of de mode dwingt haar het weer
af te danken. Kom, laat ons vluchten. Ginds in de verte, in het poeierend goud van
de zon over 't water, drijven ontelbare schuitjes naar ergens een voor ons onzichtbare
haven toe. De rode zeiltjes staan door de wind gebold als blozende appeltjes en 't
helder water is zo fris en teer zeegroen. Hoor, er tampt een klokje in het witte kerkje,
daar hoog en eenzaam op de ‘falaise’ midden in het malse groen van 't wuivend koren
en de vloeiende goudstreep van de bloeiende brem! Zie, er gaan in stilte mensen
heen: vissers, vissersvrouwen, kleine kinderen!
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Het kerkje, dat wij gans verlaten en vergeten waanden, leeft zijn eigen rustig, innig
leven en zijn oud, zwak stemmetje roept de gelovigen, als waren 't eigen kinderen,
zacht-troostend tot zich.
Ja, dáár is nog de enige echte, ongeschonden schoonheid van de Normandische
kust.
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In Normandië en Bretagne
I Langs de lange, blonde weg
Er was de lange, blonde weg, lijnrecht tot in 't onzichtbare; er waren aan weerszijden
de hoge bomen en de somber-diepe kreupelbossen; en verder was er niets: geen huis,
geen hut, geen boerderij; niets dan de grijze storm-en-wolkenlucht over de doodse
eenzaamheid van het Normandisch land. Het regende, het regende, sinds uren al. Het
water geselde in dwarse striemen uit de donkere wolken neer, gutsend soms bij
pakken van de scheef-gezwiepte bomenkruinen, en onder de wielen van de auto
spatte de gele modder in brede waaiers van viezigheid op. Het was een dag en oord
van desolate triestigheid.
Niemand van ons sprak een woord meer. Wij zaten alle vier met hoge schouders
onder opgezette kragen in elkaar gebukt, de ogen bijna dichtgeknepen, de zitplaats
nat - kindernat, zoals er een van ons het noemde - onder de aanhoudendgierende
slagbuien. Alleen de motor zoemde lustig zijn opgewekt en krachtig deuntje, alsof
dat noodweer hem geheel niet deren kon.
Toen kwam er ginder heel, héél verre op de weg iets aan. Het was een karretje,
een zeer gewoon vuil boerenkarretje, hoog op twee wielen zonder veren, een van die
karretjes waarmee de bikkers steenblokken vervoeren. Een enkel paard sjouwde het
voort, maar er was toch iets ongewoons aan: langs de ene zijde stapte de voerman
met de leidsels in de hand, langs de andere zijde liep een man in lange, zwarte rok,
die zorgvuldig iets dat schitterde tegen zijn borst hield, en achteraan kwam nog een
derde man, gebogen en blootshoofds onder de kletterende regen, alsof hij biddend
meeliep.
Instinctmatig vertraagde ik de vaart van de auto en week rechts uit.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 6

313
En toen begrepen wij.
't Was een begrafenis.
Op het karretje, neergezet op twee bundels stro, onder een gewoon grauwlinnen
dekzeil vol gaten, herkenden wij duidelijk de akelige vormen van een doodkist. De
man, die aan de overzijde van de leidsman liep, was een pastoor, met een religieus
embleem tussen zijn handen, en de man, die blootshoofds, biddend achteraan kwam,
was zeker de echtgenoot... of de vader...
Wij hielden gans stil, de motor in onhoorbaar suizen, en namen onze petten af.
De pastoor waagde een schuine blik en neeg heel even. De voerman schetste een
groet met zijn zweep. De man die achteraan kwam scheen ons niet te zien.
Waar kwamen zij vandaan en waar gingen zij heen, de drie mannen met dat lijk
op een kar, in de desolate eenzaamheid van dat land, onder die zwarte storm- en
regenluchten? 't Was dood en armoede; 't was sombere ellende en verlatenheid alom;
het schreide van ellendige verlatenheid in 't schreiend fluiten en het huilend zwiepen
van de regennatte bomen op de regennatte modderweg.
Traag sjokten zij voort. Men hoorde niets, in 't loeien van de wind, dan 't klagen
van de wielen over 't grint en 't schommelend hossebossen van het wrakkig karretje.
Heel klein verdwenen zij in het verschiet, zoals zij klein tot ons gekomen waren: een
nietig dingetje van smart en droefheid in de wijd overweldigende storm-natuur; en
stil reden ook wij weer verder, stil van dat nederig en anoniem mensenleed, dat
zwijgend langs ons heen was weggegaan.

II Penmarch
Aan het uiterste puntje van de Morbihan, naakte rotsvlakte, rusteloos geslagen en
gegeseld, en gefolterd door de woestschuimende golven van de Atlantische Oceaan,
ligt het luguber-droeve Penmarch.
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Het is geen vissersdorp, want daar is strand noch haven; er zijn niets dan twee
formidabele lichttorens, de ene heel dicht bij de andere geplaatst, die 's nachts met
hun gloeiende, draaiende vuurogen twintig mijlen verre over de klotsende
schuimvlakte heen glanzen.
Overdag is er de kust één chaos van gedrochtelijke vormen en wonderbare kleuren.
De liggende, of op elkaar gestapelde rotsen, eeuwenlang gewassen,
afgesleten-en-gevreten door de zee, nemen er de meest onverwachte en fantastische
gedaanten aan. 't Zijn als loggrijze, kruipende en sluipende reuzenbeesten, gekronkeld
en gewrongen in schrikwekkende houdingen en gebaren, met schuimwater-spuwende
monden en neuzen en ogen, met uitgeholde borsten en grijnzende tanden, oermonsters
uiteen apocalyptische wereld.
Daar tussendoor, daar overheen, langs alle kanten rondgeslingerd, ligt het zeewier.
't Zijn als hopen en bundels linten van de prachtigste kleuren: rood, oranje, purper,
groen en blauw, alsof de kolossaalste magazijnen van de wereld daar al hun snippers
en lappen en zelfkanten hadden rondgestrooid. Uit dat zeewier wordt jodium
getrokken. Een grote fabriek staat daar, dicht bij de vuurtorens, en de bevolking leeft
er zogoed als uitsluitend van het werk, dat ze daar vindt. Twee formidabele vuurtorens
in een chaos van aanhoudend overschuimde rotsblokken, een grote, sombere fabriek,
en verder enkele lage hutten rondom een nietig kerkje, en een Calvarieberg waar het
gekruisigd Christusbeeld aangrijpender gefolterd lijkt door het woeste en barre van
de omgeving, dat is het dood-verlaten, angst-en-afgrijzen-wekkende Penmarch.
Grote mensen zagen wij er niet. Slechts hopen kinderen, - grote zeldzaamheid in
Frankrijk - die daar langsheen de onstuimige zee kuierden. De jongens schenen niets
te doen te hebben, maar al de kleine meisjes waren overvlijtig bezig met een
eigenaardig werkje: kantwerken met stalen haakjes in plaats van houten klosjes op
een kussen. Dat deden zij ontzettend vlug terwijl ze langs de zeeoever slenterden.
Men kon de prikkende haaltjes van het haakje met het oog bijna niet volgen, en, als
zij even ophielden, zag men de eeltige vin-
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gertopjes, waarvan het vel soms pijnlijk tot rauw vlees door het spannend-snijdend
draadje was opengeschaafd. Zij zagen er meestal zwak en armoedig uit en waren
meer dan povertjes gekleed; doch allen droegen mooi-gestikte, rijkkleurige kapjes
op het achterhoofd: roze, groene, karmozijnen of oranje, waarover het door wind en
zon verkleurde haar gedeeltelijk was heengekuifd, een kapsel, dat deed denken aan
de kleurenpracht van 't zeewier, wanneer het schuimend, bruisend water er met natte
glans is overheengestroomd. Triestig, arm, vervallen ras!... Zij spraken, gutturaal,
onder elkaar hun taaltje dat wij niet verstonden en vroegen dan, in 't Frans: ‘des sous,
monsieur, des sous’.
Toen daar niet dadelijk op ingegaan werd, begonnen enkele meisjes, zonder daarom
een enkel ogenblik hun vlijtig haakwerkje te staken, een vreemd-weemoedig lied te
zingen, terwijl andere, ook maar aldoor voorthakend, een soort van klompjesdans
aanvingen. Wij gaven enige sous. Terstond werden de meisjes opzij gedrongen door
de jongens, die handen als harken naar ons uitstaken. Zij stormden letterlijk op ons
af, en, daar de meisjes niet gauw genoeg uit de weg gingen, kregen zij stompen en
schoppen en slagen: het genadeloos recht van de sterkste, als bij de dieren.
De avond daalde. Er kwamen violette nevels in de verte opdoemen en de onstuimige
zee werd olijfgroen, als 't ware zwaar van diepe dreiging. Woester spuwden de
griezelige rotsmonsters het schuimend water door hun gedrochtelijke stenen
oog-en-mond-en-neusgaten en ganse kluwens zeewier kwamen overal als kronkelende
slangen aangestroomd, bedekten de rotsblokken en slierden er weer af, wrongen zich
tot proppen in de spleten, bleven in glinsternatte kleurenhoopjes, als gebroken
regenbogen, aan de oever liggen.
O! daar in dat oord te moeten leven! Daar te zijn de waker van de vuurtoren, de
opzichter van de fabriek, de pastoor van het kerkje, of een van die armzalige wezens
uit de stenen hutten, die daar altijd in die doodse rots-en-zeewoestijn moeten
verblijven en nooit, maar nóóit hun evenmensen in de uren en uren ver afgelegen,
bewoonde en beschaafde wereld zullen zien!
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De avondlucht werd kil en donker, met nog een verre, lage, zwavelblonde streep in
't kil-winderig westen, en weldra schoten de kolossale vuurtorens hun stralende
lichtbundels als brandende waaiers wijd over de schuimende chaos van de zee. Het
ganse oord werd van een zó overweldigend-verlaten droefheid, dat het je prangde
tot in de ziel, als een groot kerkhof van levend-begravenen.
Wij keerden terug naar de wagen en niemand sprak een woord meer. Een enkel
zwak pitje beschemerde reeds hier en daar de zwarte ellende binnen in de hutten;
een enkele stille mensenschaduw sleepte zich voort langs de muren. Wat was het
alles koud, en zwart, en somber-doods!
Het plotse snorren van de motor klonk ons als een verlossende herleving tegemoet.

III In het verlaten dorpje
Het regent...
Telkens weer moet ik dat droef refrein herhalen: het regent, het regent...
Het regent aanhoudend, zonder verpozing, over de droefsombere, Bretonse ‘lande’.
Lijnrecht is de weg, ternauwernood op en neer golvend, geel-slijkerig en nattig
blinkend, tussen de eindeloze uitgestrektheid van met bloeiende stekelbrem begroeide
zijkanten. Daar tussendoor, in volle vrijheid, grazen de houtmagere, muisgrijze of
bruinrode, Bretonse koeien. Wat snode voer kunnen zij er nog wel vinden? Een
grashulletje hier en daar, of wat wilde klaver, zó schraal en plat over de grond
gegroeid, dat het een wonder lijkt hoe de arme, hongerige beesten er nog iets met
hun droge tong van afraspen kunnen. Doch meer is er niet. Het ganse land aan beide
kanten is één hobbelige stekelbrem- en steenvlakte, ‘une terre maudite’ zoals de lui
het ginder noemen.
Een dorpje in die droeve, dorre wildernis!
Het staat daar opeens, na uren rijden, bij een bocht van de weg: enkele grauwzwarte
huizen, een pleintje met bomen,
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een kerkje. Hoe kan iemand dáár leven! Om 't kerkje ligt het kerkhof en 't lijkt wel
of het ganse dorpje alleen dáárvoor gebouwd is: gebouwd en bewoond om er
stil-somber-droevig dood te gaan en daar voorgoed op 't kerkhofje te komen liggen.
En toch... er is wel iets van leven en beweging in dat dorpje. Een voddig-vuile
driekleurvlag hangt uit aan de gevel van het krot dat tot ‘mairie’ dient; het is kermis
in 't plaatsje, en, op het pleintje vóór de kerk, onder de bomen, staat een
paardenspel-tent.
Een wrakkige, houten circus met een buitengalerij, waar een clown op trom en
schijven beukt, waar een danseresje in kort paillettenrokje en schelroze tricot-benen
van regenkou staat te bibberen en waar een donkere man met zwarte snor en scheve
hoge hoed, door een koperen spreekbuis 't volk aanbrult. Wat er daarbinnen te zien
is of vertoond zal worden, is niet duidelijk uit 's mans woorden op te maken, maar
als lokaas staat beneden aan de trap een wonderding: een grote, goedige kameel, de
wijze ogen halfgesloten, als verzonken in een zalige woestijndroom, langzaam-stil
kauwend en herkauwend, filosofisch-onbeweeglijk onder de droeve motregen, die
de kroezelige tophaartjes van zijn bult met pareldroppeltjes beglinstert.
Wij houden stil; wij willen zien en horen.
- Entrez, messieurs, entrez! brult de man ons door zijn spreekbuis toe, zodra hij
merkt, dat wij belangstellend zijn blijven staan; en meteen schetst zijn rechterarm
een breed gebaar, alsof drommen naar zijn tent toestroomden.
Helaas! Beter had hij ons onopgemerkt gelaten, want nu is de aandacht van het
tien-of-twaalftal naturellen, die vóór de tent stonden, geheel naar ons afgeleid. De
donkere man heeft mooi te brullen, de clown te trommen en te schijvenkletteren, 't
verkleumde danseresje op haar schrale tricot-beentjes even rond te wippen: zij
luisteren of kijken niet meer om. Zelfs de wonderkameel wekt niet langer de
belangstelling en kauwt maar stil en filosofisch-onverschillig in zijn eentje voort.
De donkere man heeft een wanhopig en verwoed gebaar gemaakt. Hij knarsetandt
en vloekt halfluid en staart ons aan met furieuze blikken.
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Zo mag het ook niet; wij moeten hem helpen. Na een korte beraadslaging komen
drie van ons uit de wagen, terwijl de vierde wacht blijft houden, en vastberaden
stappen wij naar de tent toe.
De man neemt zijn hoed af, glimlacht en buigt als een knipmes, houdt het
doekportier voor ons open, roept in het duister naar binnen, met opgewonden
stentorstem:
- Trois réservées!... En dan, zich weer naar buiten wendend:
- Entrez, mesdames, entrez, messieurs. Suivez ces gentlemen, qui viennent de loin
pour voir un tel spectacle! La représentation va commencer!
Wij zijn de enige bezoekers in de schemerige circustent. Niets dan droeflege
banken onder het versleten dekzeil, dat regen doorlaat. Buiten op de galerij, bonst
de trom en kletteren even woest de schijven; de man brult door zijn spreekbuis en 't
kortgerokt pailletten-danseresje springt wanhopig heen en weer onder het klepperen
met castagnetten; maar het geeft allemaal niets: geen mens klimt langs het houten
trapje op, en van daarbinnen zien wij buiten de gezichten staan, gezichten zonder
lichamen, vreemde verschijningen met strakke, stompe uitdrukking, als 't ware
allemaal onthoofd en naast elkaar gezet, als in de uitstalling van een panopticum.
Tot overmaat van ramp begint het eensklaps hard te regenen; de panopticumtronies
verdwijnen achter een nevel, het danseresje en de clown vluchten naar binnen, de
man met de spreekbuis en de hoge hoed moet het eindelijk ook opgeven en komt
neerslachtig bij ons zijn excuses maken.
Wij stellen hem met een gebaar gerust. Hij hoeft geen entrees terug te geven. Hij
krijgt zelfs nog iets toe.
- Merci, messieurs, vous êtes de tien braves gens, dankt hij ontroerd. En op zijn
donker aangezicht met gitzwart haar en zwarte snor, dat er anders bars genoeg uitziet,
komt plotseling een trek van smartelijke en zwakke moeheid.
Weer zijn wij buiten. Geen mens meer op het kerkpleintje onder de sijpelende
bomen. De regen gutst neer, spat op tot blaasjes in de riolen, trommelt luguber, als
een dodenmars, op het spannend dekzeil van de tent. Nog even zien wij 't danseresje,
in een waterproef gehuld, van rechts naar links
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wegvluchten; en in een hoek, achter de verkleurde draperie, het meel-gezicht met
rode neus van de clown, die flegmatisch een sigaret opsteekt.
Alleen de goedige kameel blijft daar nog even buiten in de regen staan, steeds
stoïcijns, met zacht-halfdichte ogen, kauwend en herkauwend, alsof niets in hem
verstoren kon de serene troost van de zalige woestijndroom, die hij overal in zich
omdraagt.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 6

320

De wraak van de schilder
De reis werd voortgezet
De fatsoenlijke mens zat naast de schrijver-chauffeur op de voorbank. Dat was zo
geschikt, omdat de fatsoenlijke mens zelf een auto bezat. Zo kon hij met de
schrijver-chauffeur tot in 't onbedaarde over motors praten. De filosoof en de schilder,
die zoveel verstand van auto's hadden als een kip van vrouwen-kiesrecht, kregen dus
hun zitplaats op de achterbank, waar zij trouwens lekker lagen uitgestrekt, als
genietende hommels in een bijenkorf.
Er was al heel wat afgereisd: Picardië, Normandië, Touraine, de mooie Creuze,
de indrukwekkende Corrèze.
De schilder en de filosoof genoten. Zij konden vrij hun bewonderende geestdrift
uitjubelen. Ook de schrijver-chauffeur genoot, als hij daar tijd voor had, en zelfs de
fatsoenlijke mens genoot, waar er voor hem te genieten viel. Dat gebeurde meestal
daar, waar de schilder en de filosoof niet genoten. De filosoof en de schilder genoten
van dingen die de fatsoenlijke mens niet eens zag. De fatsoenlijke mens genoot van
dingen, die de filosoof en de schilder helemaal niet opmerkten.
- O, die prachtkastelen! jubelde de fatsoenlijke mens langs de sierlijke oevers van
de Loire.
- Goed voor Amerikanen en soortgelijke negers, bromden minachtend filosoof en
schilder.
De fatsoenlijke mens keek verontwaardigd op.
- Ze vinden hun vervallen krotten van boerderijen waarachtig mooier! mopperde
hij tot de schrijver-chauffeur.
De schrijver-chauffeur stuurde zijn wagen tussen krotten en kastelen, over bergen
en door dalen, gelaten slikkend wat de weg ook gaf. Af en toe keek hij eens om naar
de filosoof en de schilder en vond dat ze de fatsoenlijke mens wel wat veel plaagden.
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De fatsoenlijke mens scheen die stille sympathie van de schrijver-chauffeur te voelen.
Hij werd gemoedelijk, vertrouwelijk met hem. Hij ontpopte zijn goedig en lang niet
onaardig en zelfs grappig zieltje van fatsoenlijk mens. Hij vertrouwde kalm de
schrijver-chauffeur toe dat hij de filosoof en de schilder voor twee gekken hield. Die
lui waren gewoonweg verdraaid; er zat geen verstandig idee meer in hun holle kop.
En vleiend liet de fatsoenlijke mens verstaan, dat hij de schrijver-chauffeur wél voor
een normaal-verstandig wezen hield en dat het hem aangenaam zou zijn zijn boeken
eens te lezen. Ja, hij interesseerde zich werkelijk, hij die anders nooit las, bekende
hij zelf; hij vroeg de schrijver hoe hij zijn boeken schreef, of dat inderdaad allemaal
gebeurde feiten waren die hij vertelde en hij vroeg hem zelfs waarom hij zijn boeken
in 't Frans niet schreef: een taal die iedereen verstond, terwijl het Nederlands toch
door zo weinig mensen werd gebruikt. Kortom, het leek een echte, wederzijdse
eenstemmigheid van smaak en van gevoel, zodat de fatsoenlijke mens niet twijfelde,
of de schrijver voelde voor de schilder en de filosoof dezelfde stil-meewarige
minachting die hij, als fatsoenlijk mens, heimelijk voor hen koesterde.
Die minachting voelde de fatsoenlijke mens het duidelijkst in zijn eigen superioriteit
tegenover de schilder en de filosoof op motorgebied. De fatsoenlijke mens kon zijn
eigen wagen besturen, hij wist hoe een motor in elkaar zat, kende de geheimen van
carburatie en ontsteking, kon desnoods een band opleggen. Van dat alles wisten de
filosoof en de schilder geen zier; en meer dan eens had de fatsoenlijke mens er zijn
ondeugend leuk genoegen in, de ‘twee artiesten’ zoals hij ze soms noemde, de
onzinnigste verzinsels op te hangen. En de ‘artiesten’ geloofden maar raak, argeloos
als kinderen, dadelijk aannemend, zonder onderzoek noch argwaan, die voor hen als
een paal boven water staande voortreffelijkheid van de fatsoenlijke mens op
motorgebied.
Zo kwamen de vier reisgezellen in die bijzonder mooie bergachtige streek, bekend
onder de naam van Haut Quercy. Het waren hoge golvingen van groene en blauwe
en bruine bergen, met grootse vergezichten in licht-violette nevelen, visies
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van machtig-indrukwekkende schoonheid, alsof men door een toverwereld reisde.
Maar de wegen waren steil en lastig, de motor dreunde als een razende en de
fatsoenlijke mens was vol verbazing en bewondering, omdat hij er toch telkens met
dezelfde furie overheen trok.
Ook de ‘artiesten’ jubelden hun geestdrift uit.
- Hoe is 't mogelijk! Hoe komen we dáár ooit boven op! riepen zij telkens.
En de fatsoenlijke mens, om hen schrik aan te jagen, verzekerde dat het ook wel
eens niet zou gaan, dat de wagen half op de berg kon blijven steken en wellicht in
razende vaart achteruit de helling afhollen.
- Laat ons dan liever maar eventjes uitstappen; we kunnen best af en toe een eindje
lopen, stelde de schilder ernstig voor. Ook de filosoof had daar geen bezwaar in.
De fatsoenlijke mens gaf een duwtje in de zij van de schrijver-chauffeur.
- Laten we 't eens doen, fluisterde hij.
Een leuke glimlach vertrok even 't gezicht van de schrijver-chauffeur. Hij keek
naar zijn gezellen achter in de wagen, hij keek naar de fatsoenlijke mens aan zijn zij
en een glans van olijke pret blonk in zijn ogen. Juist reed de wagen over de brug van
een riviertje, waarachter een klein dorpje lag, met een muursteile, bochtige weg,
tussen de dubbele rij huizen.
- Heren, keerde hij zich tot zijn vrienden om, - ik ben werkelijk bang, dat ik hier
niet boven op kom.
- Uitstappen! Uitstappen! riepen bereidwillig én filosoof én schilder, meteen
overeind staande.
- Ja maar, en de bagage, die moet er ook uit, die is veel te zwaar, verzekerde de
fatsoenlijke mens.
- Best; die dragen we wel dat eindje naar boven, zei de filosoof.
Doch de schrijver-chauffeur had nog een ander bezwaar. De weg was zó gevaarlijk
steil, dat hij liefst niet alleen bleef in de wagen, maar iemand naast zich hield, die
verstand had van motoren en hem, in eventueel noodgevaar, flink terzij kon staan.
De fatsoenlijke mens - dat spreekt vanzelf - was daarvoor de aangewezen persoon.
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Zo gezegd, zo gedaan. De ‘artiesten’ stapten uit de wagen en de vier vrij zware en
lijvige reisvaliezen werden hun overhandigd. Een duwtje aan de accelerator en de
wagen snoof bergopwaarts.
De fatsoenlijke mens bukte zich in elkaar van 't schaterlachen. Hij dorst niet
omkijken, maar hij kraaide 't letterlijk uit van overweldigende pret. De weg, trouwens,
steeg heftig. Telkens waren 't van die korte, bruuske bochten ‘en épingle à cheveux’
zoals men ze in Frankrijk noemt en de motor, in eerste versnelling, donderde en
denderde, een lichtblauwe rookpluim achter zich slepend. Na enkele minuten waren
de twee grappenmakers, even buiten 't dorpje, boven op de hoogte, en daar zetten zij
stop en stelden zich verborgen op om hun slachtoffers te zien aankomen.
Dat duurde een heel poosje. Eindelijk kwamen zij in 't zicht. De schilder, die een
grote, grijze pet en een lange, witte stofjas droeg, verscheen het eerst. Zijn mager
gezicht zag vuurrood en zijn van huis uit smalle schouders waren helemaal
weggetrokken door het overweldigend hanggewicht van de twee grote, bruine
valiezen. Alleen zijn altijd levendige ogen flikkerden en priemden vorsend naar de
grijze wagen, waar de schrijver-chauffeur en de fatsoenlijke mens druk met iets
schenen bezig te zijn.
- Nom de tonnerre! hoorden die twee hem van verre hijgend roepen.
Maar dat was nog niets, vergeleken bij de lijdensweg van de filosoof!
De filosoof kwam groen-bleek, met knikkende knieën, uit de laatste bocht te
voorschijn, en dáár, in 't zicht van het Beloofde Land, kon hij niet verder: hij zette
zijn bagage neer en ging tegen een boom staan hijgen. Wat hij droeg, was niet zo
bijzonder volumineus, maar zwaar, loodzwaar.
Het is wellicht niet uitgemaakt wat erger is: een kwaal te hebben, of te denken dat
men er een heeft. De filosoof nu, had, of meende te hebben: een maagkwaal. Hij
wilde bijna niets van de heerlijke Franse keuken gebruiken, waaraan de andere
reizigers zich tweemaal daags te goed deden; hij at slechts allerakeligste soepjes en
papjes, die telkens apart voor hem in de hotels moesten worden klaargemaakt; en,
om wel
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zeker te zijn, dat hij precies de kwaliteit en kwantiteit kreeg, die hij hebben moest,
had hij vooruit zijn voeding in speciale zakjes afgepast en afgewogen. Vandaar dat
overweldigend gewicht in zijn valies. Hij had er zo voor veertien dagen of drie weken
bij zich en naarmate zijn voorraad verminderde, sloeg hij weer in, om toch nooit à
court te zijn. Zijn metgezellen keken vol walg en afschuw naar die griezelige spijzen,
en de fatsoenlijke mens noemde dat op zijn Vlaams een ‘kwansel’, zoals de boeren
aan hun beesten geven. De filosoof, die Fransman was, en de betekenis van het woord
dus niet snapte, vond het echter vrij gemakkelijk om uit te spreken en praatte
gemoedelijk met de anderen over ‘son kwansijll’, hun sterk maar vruchteloos
aanradend het af en toe ook eens voor hun gezondheid te gebruiken.
De filosoof dus sleepte 't overweldigend gewicht van zijn ‘kwansijll’ naar boven.
De schilder, die reeds bij de wagen was, keerde zich om en gaf de filosoof voor raad
die akeligheid maar aan de voet van de boom achter te laten. 't Was of de filosoof
een spoorslag kreeg. Hij greep naar zijn ‘kwansijlltas’ als naar een bezit van
onschatbare waarde en kwam ermee in de auto gehold.
De schrijver-chauffeur glimlachte bescheiden, maar de fatsoenlijke mens juichte
en jubelde 't uit van de pret. Hij jubelde zó uitbundig, dat de filosoof en de schilder
hem vreemd aankeken, terwijl een plotselinge argwaan in hun blikken schoot. De
wagen reed verder en een poosje spraken zij geen woord. Toen begonnen zij stil
onder elkaar te smoezen en de flikkerende ogen van de schilder priemden recht in
die van de fatsoenlijke mens, telkens als deze zich omkeerde om hun met ondeugende
belangstelling te vragen of ze wat begonnen te bekomen van hun stijgen. De twee
artiesten antwoordden niet veel, maar schenen ingespannen over iets te denken.
Zo kwamen zij tegen etenstijd in Limoges aan. Limoges is een gekke, rare stad.
't Is niet alleen een van de lelijkste steden die op de aardbol gebouwd zijn - alles
asgrijs en goor -, maar 't is er gek en verdraaid van 't begin tot het eind. Je klimt een
trap op en je komt in een kelder; je daalt van een trap af en je
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zit op een zolder. 't Is hoog en laag, maar scheef hoog en laag, zodat je ene been
steeds korter schijnt dan 't andere. Al de straten zijn scheef, al de huizen zijn scheef,
al de mensen lopen scheef op straat. Het hotel, waar de vier gezellen terechtkwamen,
lag in een put, maar, om in die put te geraken, moest de wagen eerst over een
glooiende berm, daarna door een dwarse greppel, dan weer over een schuinse heuvel,
om eindelijk te blijven staan onder een glazen dak op een soort hobbelige helling,
de beide rechterwielen zowat anderhalve voet hoger dan de linker.
In de scheef-gebouwde, ruime eetzaal was een grote middentafel, omringd door
kleine tafeltjes. Aan een van deze namen de vier kameraden plaats. 't Diner was
begonnen. Rond de middentafel zaten meestal heren, handelsreizigers, die sprakeloos
onder het eten hun couranten lazen. Ongezellig zo'n lange tafel, waar geen mens
tegen een ander spreekt. 't Is of die lui aldoor in een trein of op kantoor zitten. Maar
aardiger was 't aan de kleine tafeltjes, waar een beetje toilet gemaakt en af en toe wat
gepraat en gelachen werd. Links van de vrienden zat een oude, sukkelige heer met
een kalotje op en door een verpleegster vergezeld; rechts bleef het tafeltje nog onbezet.
De stemming was vrolijk, het eten uitstekend, zoals meest altijd in de Franse
provincieplaatsen. De schrijver-chauffeur, de schilder en de fatsoenlijke mens aten
indrukwekkende forellen en de filosoof verklaarde zich zeer voldaan over de
toebereiding van zijn afschuwelijke ‘kwansijll’.
Toen ging de restaurantdeur open en een plechtige verschijning trad binnen en
ging plaatsnemen aan het tafeltje rechts van de vrienden. 'n Pracht van een vrouw!
Groot, slank, majestueus, in 't wit gekleed, ontroerend-gedecolleteerd. Een klein
meisje vergezelde haar, ook in 't wit, met een japonnetje vol geborduurde gaatjes,
als van gruyère-kaas. De prachtdame keek even deftig rond, ontvouwde haar servet,
sprak enkele woorden tot het meisje, gaf haar bestelling aan de maître d'hôtel, die
eerbiedig-buigend op haar toegetreden was.
Aan 't tafeltje van de vier gezellen was het eensklaps stil geworden. De
vrolijk-opgewonden fatsoenlijke mens, die
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zeer gevoelig was voor lekker eten en voor vrouwenschoon, bleef steken midden in
een grappig verhaal, de schrijver-chauffeur legde even vork en mes neer, de schilder
keerde zich half om en zelfs de filosoof liet zijn ‘kwansijll’ onaangeroerd om het
wonder te aanschouwen.
- Quelle femme, quelle belle femme! juichte de fatsoenlijke mens met van
bewondering opgeheven handen.
Zij merkte zeker zijn uitbundige bewondering of hoorde zijn juichkreet; zij liet
even een genadige blik op hem vallen, verschikte iets aan haar weelderige corsage.
- Nou, wat zeg je dáárvan? vroeg de schilder, de fatsoenlijke mens olijk-ondeugend
aankijkend.
De fatsoenlijke mens was bijna niet te houden. Hij at niet meer, hij smulde met
zijn ogen van de mooie vrouw.
- Als die vanmiddag bij ons was geweest, had ze dan ook haar valies moeten de
berg opsleuren? vroeg de schilder met priemend-flikkerende ogen.
Bij die herinnering aan zijn goed geslaagde grap barstte de fatsoenlijke mens in
een jubelende schaterlach los. Hij kronkelde zich op zijn stoel, hij gierde 't uit van 't
lachen en in zijn opgewondenheid rie hij de ‘ober’ bij zich en trakteerde met een fles
allerfijnste campagne.
- Daar moet eens op gedronken worden! juichte hij.
De schilder boog zich even naar de filosoof en fluisterde hem enkele woorden aan
't oor. De groenachtige lijdenstrekken van de mijmeraar vertrokken zich tot een
onverwachte glimlach van geestige verrassing. Op zijn beurt fluisterde hij iets aan
't oor van de schilder, waarbij beiden weer lachten. De schrijver-chauffeur keek hen
nieuwsgierig; de fatsoenlijke mens ietwat wantrouwig aan. De ‘ober’ kwam met de
fles, zette die even in 't ijs. De mooie dame wierp een nobele blik op 't tafeltje van
de vrienden, keek nog eens speciaal naar de fatsoenlijke mens, die onder haar
godinneblik zijn ogen, als van plotse gelukzaligheid, terneer sloeg. Hij werd er
eensklaps stil en ernstig onder, hij fluisterde opnieuw tegen de anderen, terwijl hij
haar van terzijde opnam.
- Nom de tonnerre, quelle femme! Avez-vous jamais vu une aussi belle femme?
- Peut-on servir, monsieur? kwam de ‘ober’ hoffelijk
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buigend naar de fatsoenlijke mens toe.
Een toestemmend geknik en de kurk knalde. De bekers schuimden.
- Allons! à votre bonne santé! zei de fatsoenlijke mens.
De schilder wisselde een vlugge blik met de filosoof en stond plotseling overeind,
met zijn glas in de hand.
- Wat ga je doen? vroeg de fatsoenlijke mens verwonderd.
- Zingen, zei de schilder, - ik ga 'n liedje zingen.
- Ben je mal! riep de fatsoenlijke mens met een geconsterneerde blik naar de mooie
dame, die vreemd naar het herentafeltje omkeek.
- Mal? In 't geheel niet, maar zodra ik champagne zie, moet ik zingen; c'est plus
fort que moi! verzekerde de schilder. En hij draaide zijn stoel om, met een gebaar of
hij er overeind op ging staan.
- Maar schei nu toch uit! kreet de fatsoenlijke mens geheel ontdaan, met een
wanhoopsblik naar de prachtdame, die in hautaine houding haar gezicht afwendde.
De filosoof proestlachte, de schrijver-chauffeur zat stom-verbaasd te kijken, het
kleine meisje, met haar gruyère-jurkje, kreeg insgelijks een lachbui, maar werd
duchtig door de mooie dame tot de orde geroepen.
- Ange pur, ange radieux! begon de schilder, met pathetisch-uitgestrekte arm, de
rechtervoet op zijn stoel.
Alom over de tafeltjes keken de mensen met verwondering op, een dof rumoer
ging gonzend door de scheve zaal, zelfs de automatische handelsreizigers aan de
lange middentafel schenen tot gemeenschappelijk leven te ontwaken.
- Schei uit! Schei uit! smeekte klaaglijk de fatsoenlijke mens.
- Iets anders? riep de schilder opgewonden. - All right! Hoe vind je dit?
- Oh! bel ange, ma Lucie...!
Op zachte, vlugge voeten kwam de maître d'hôtel verlegenglimlachend naar de
heren toe:
- Pardon, messieurs, on ne chante pas ici. Si ces messieurs veulent bien aller dans
le salon à côté, il y a un piano...
Aan 't tafeltje daarnaast greep een beweging plaats. De prachtdame was opgestaan,
had het jonge meisje bij de hand genomen, en, trots als een vorstin die onhebbelijke
omgeving
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vlucht, verliet zij de eetzaal, zonder de fatsoenlijke mens en zijn compromittant
gezelschap nog een blik te gunnen.
- Comme c'est bête! Comme vous êtes bêtes! riep de fatsoenlijke mens de schilder
en de filosoof vertoornd toe.
- 't Is de schuld van de champagne, zei de schilder. - Lichaamsbeweging en
champagne zijn twee dingen, die mij ontzettend opwinden. Misschien hadden we
die zware valiezen niet bergopwaarts gezeuld..., maar na zo'n exercice, en die heerlijke
drank...
De fatsoenlijke mens moest nog even glimlachen, doch zijn ergernis nam dadelijk
weer de bovenhand.
- We hadden ons zo goed kunnen amuseren, jammerde hij.
- We hébben ons goed geamuseerd, uitnemend geamuseerd, verzekerde de schilder.
En hij stelde voor, nu naar het salon te gaan, waar de prachtdame reeds zat te wachten,
meende hij, om verder van hun zang te genieten.
Maar de teleurgestelde fatsoenlijke mens was er niet meer toe te bewegen.
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Frans provinciestadje
Het ligt daar, oud en grijs, diep in het groen van zijn dal, tussen de grote, bruine en
blauwe bergen. Het is, na de barre hoogvlakten, als een zacht donzig nestje van
rustige weelde, waar men geleidelijk, langs grillige hellingen, in neerdaalt. Af en toe
verschuilt het zich nog achter rotsen en dichte gewassen, maar telkens is 't daar weer,
steeds reëler en handtastelijker wordend en daardoor wel iets verliezend van zijn
pittoreske poëzie, tot het eindelijk met heel zijn klein en afgezonderd, nu eens riant
en liefelijk, en dan weer nuchter en banale leventje, in zijn volle werkelijkheid vóór
je staat.
De nieuw-aangelegde, met jonge platanen beplante boulevards zijn van geen
betekenis. Maar dieper in heeft het aardige, bochtige, op-en-neer-glooiende straten
en steegjes en een zacht-neuriënd riviertje, dat er stoeiend en schuimend, over een
glinsterend keitjesbed grillig doorheen kronkelt. Er zijn een paar mooie, oude kerken,
lelijk ontsierd door de strenge scheidingswet van Staat en Kerk, met de opvallende,
in grote, zwarte letters op de voorgevel aangebrachte woorden: ‘République Française,
Propriété Communale’; enkele deftig-mooie, oude patriciërs-huizen, veel grappige,
oude geveltjes in smalle slopjes. Er zijn twee of drie hotels, die er, van buiten af,
modern en comfortabel uitzien, cafés met hoge spiegelramen, een doods
schouwburgje, de ruïne van een oud kasteel, een grote, gele kazerne op een hoogte.
Er is een hoofdstraat met voorname winkels, er ratelen enkele huurrijtuigen over het
hobbelig plaveisel, er stationeert een hotel-omnibusje bij de uitgang van de spoorbaan.
En ietwat afgezonderd in haar nieuwerwetse statigheid troont de ‘Préfecture’,
imposant-banaal en rijk gebouw in parvenu-stijl, omgeven door een uitgestrekte
lusttuin, echt deftigbourgeois zinnebeeld van de weelderig-bourgeoise macht van
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de Derde Republiek.
In de voorname winkelstraat wandelen de dames. 't Zijn veelal officiersvrouwtjes,
niet zonder élégance. De officiertjes zelf komen er ook kuieren, in gemsleren
spanbroekjes en glimmende kaplaarzen, in mooie rode en blauwe uniformen, hun
rijzweepje in de hand. Af en toe passeert er ook een officiertje in een dogcart, alles
keurig en glimmend, met zijn chic-gekleed, snoezig, jong officiersvrouwtje naast
zich. Die worden veel gegroet, en groeten veel terug, het officiertje fiks-correct, het
snoezig vrouwtje stemmig, in voornaamheidsbewustzijn. En ook de soldaatjes komen
er veel kuieren en slenteren: de rode en blauwe soldaatjes, slofferig-militair, zonder
houding, met uniformen die er niet zo heel en al fris uitzien.
De grote winkelstraat loopt uit op het zacht-neuriënd en over keitjes kabbelend
riviertje. Daar is een brugje en daar zijn fris-lommerige lanen langsheen de kaden.
De mensjes van de plaats, de renteniertjes, komen er wandelen of zitten er soezerig
op de banken, in onbewust genieten luisterend naar het eeuwigdurend vooisje van
het water. Maar niemand gaat voor zijn plezier over het bruggetje heen. Het is niet
aardig noch voornaam aan de overzijde. Er zijn geen mooie winkels, geen geanimeerde
koffiehuizen, geen kuierende mensen. 't Riviertje trekt een scheidingsgrens in de
kleine provinciestad, vormt er als 't ware twee afzonderlijke, duidelijk en volkomen
van elkaar gescheiden standen.
't Riviertje zelf leeft zijn eigen, geheimzinnig leven in dat klein milieu. Het komt
van verre en gaat ver heen. 't Is als een aangename, maar wel zeer haastige reiziger,
die hoegenaamd geen tijd heeft zich daar op te houden.
Het komt van ginds hoog uit de groene en blauwe bergen, en al naar gelang van
wat er daar hoog en verre gebeurt, zo lijkt ook zijn humeur en zijn kleur. Het loopt
en buitelt meestal helder als kristal over zijn glimmend keitjesbed, maar zodra de
groene en blauwe bergen zich in grijze regennevels hullen, neemt het dezelfde doffe
tint aan; het zwelt en raast, het schijnt vertoornd of droevig en verbergt zijn
glinsterend-gepolijste keitjes onder gele modderkolken. Dat duurt zo en-
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kele uren. Dan blauwen en groenen de bergen ginds hoog weer op en al spoedig komt
't riviertje in dezelfde vrolijklichte stemming. Zijn toorngeraas verzacht, zijn
modderkolken worden dunner, het schijnt weldra opnieuw te willen glimlachen en
stoeien; 't laat eindelijk iets van zijn glinsterkeitjes zien: één keitje, twee keitjes, tien
keitjes, ál zijn keitjes, lachend als de tandjes in een kindermondje, en weer neuriet
het in zachte ondertoon zijn eeuwigdurend liedje van wel ietwat haastig-onverschillige,
maar zo innig dartel in zichzelf verkneuterende blijheid.
Reeds vroeg op de namiddag gaan de renteniertjes en wie tijd en geld heeft in het
klein provinciestadje naar de koffiehuizen in de hoofdstraat en langs 't water. Daar
spelen zij kaart en domino en lepperen velerlei drankjes. Zij kennen elkander allemaal
en de komst van een vreemdeling verwekt er nieuwsgierigheid en bijna stoornis. De
atmosfeer is rokerig en bedompt, de koppen glimmen congestief-rood, de ogen staan
waterig en glasachtig als schelvisogen.
Even voor etenstijd verdwijnen zij. Dan blijven de koffiehuizen gedurende
anderhalf uur of twee uur zowat leeg en 't leven van het klein provinciestadje
verspreidt zich weer over de straat. Dan is 't er geanimeerd en zijn de officiertjes op
hun mooist: de uniformen schitteren en de trompetten schallen vrolijk-echoënd uit
het kazernegebouw. 't Is het uur van de zonsondergang. De hoge bergen gloeien
goud- en purperrood en lichte violette nevels drijven in tere sluiers over de vallei.
Het tafereel heeft iets groots en hult het klein provinciestadje in een atmosfeer van
wereldstad. Een illusie! De rode zon verdwijnt achter de westelijke kimmen en alles
lijkt ineens weer klein, heel klein, kleiner nog dan de werkelijkheid, omdat 't een
ogenblik zo groot scheen.
Algauw komen de mensjes weer in de cafés hun toevlucht zoeken, de overjas los
over de schouder, omdat het toch niet ver te lopen is; en weer zitten zij, gezellig
rokend, pratend, drinkend, spelend, om de witmarmeren tafeltjes.
En zo nadert dan ook eindelijk het gewichtige, hartstochtwekkende uur van de
dag, énig glanspunt in hun sleurig bestaan, waar zij op azen en van leven: de aankomst
van de Parijzer sneltrein!
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Zullen ze tot aan 't station gaan, of in 't café de couranten afwachten? Ontroerend,
zenuwprikkelend dilemma, dat niemand onverschillig laat. Een vage onrust gonst
over de tafeltjes, aller ogen raadplegen de klok aan de wand, enkele stamgasten staan
op, grijpen vlug naar hoed en jas en lopen gejaagd buiten, terwijl anderen, zich met
inspanning bedwingend, blijven zitten.
Aan 't kleine station is het woelig en druk. Rijtuigen komen aangerateld, het enig
omnibusje van de plaats staat reeds bij de uitgang.
't Perron is vol wachtende mensen: officiertjes in mooie uniformen, snoezige
officiersvrouwtjes met spanrokjes en grote hoeden, kleinsteedse renteniertjes met de
handen in hun zakken. 't Is er het rendez-vous van de algemene belangstelling, men
kán niet thuisblijven op dat uur, men móet daar komen, 't zou als een dag zijn zonder
leven, als men er niet kwam.
Daar nadert de trein. Zijn lichten fonkelen trillend, ogenschijnlijk vergrotend. Hij
komt het stationnetje binnen. Stoomgesis, geraas, geschreeuw, open-en-dichtslaan
van portieren, in-en-uitstappen van heel enkele reizigers, op-en-afladen van goederen
en bagage. De officiertjes, de snoezige officiersvrouwtjes, de renteniertjes, allen
kijken vol gretig verlangen naar de lange, grote, zwarte trein met zijn helderverlichte
salon-en-restauratiewagens, waarin mensen zitten, mensen komend van Parijs en
doorreizend naar andere grote steden, mensen die ternauwernood 't bestaan van het
provinciestadje daar vermoeden en amper een verstrooide blik gunnen aan de
stil-heimweeïge nieuwsgierigen langs het perron. Een kreet, een schril gefluit, en hij
is weg, en niets meer is te zien dan 't rood lantaarntje van de achterwagen, een droevig,
kwijnend lichtje, dat, als een tanend bloedspatje, door 't sombere van de nacht, algauw,
wordt uitgeveegd.
Een aantal toeschouwers gaan dadelijk heen, maar anderen blijven nog even
wachten. Een tweede grote emotie is in aantocht: de sneltrein naar Parijs! Daar wordt
hij al geseind! Een elektrisch belletje klingelt, de slagbomen over de weg gaan dicht
als lange, stijve, neerstrijkende armen, en, uit dezelfde bocht langswaar de trein van
Parijs verdween, komt
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de-trein naar Parijs in 't zicht. Weer 't zelfde gesis en geraas, het open-en-dichtslaan
van portieren, het op-en-afladen van enige bagage, het in-en-uitstappen van slechts
heel enkele reizigers, en weg is ook hij, heimweeïg nagekeken door de begerige ogen
van de achterblijvenden, weg met de gelukkigen die er inzitten en nauwelijks een
onachtzame blik hebben gegund aan de stil-ontroerde bewoners van het saai-verlaten
en ver-afgezonderde Frans provinciestadje.
Nu is er niets meer. De afgeladen koffers worden weggezeuld, enkele lichten
worden uitgeknipt, en de mooigeüniformde officiertjes met hun snoezige vrouwtjes,
de oude renteniertjes met hun strompelende pasjes, de enkele reizigers met hun
handbagage, alles heeft het even-druk-oplevend, maar reeds weer versufte stationnetje
verlaten.
De mensen haasten zich huiverend naar huis, twee of drie rijtuigen hobbelen
lawaaiig over 't slecht plaveisel, het enig omnibusje ratelt naar 't hotel terug, gans
leeg...
Maar haastig-lopend, luidkeels-schreeuwend, schril-trompettend, verkopen de
venters alom de Parijse couranten; en huizen en cafés zitten al spoedig weer vol met
hartstochtelijk-lezende mensen. Geen dominospel lawaait meer op de marmeren
tafeltjes, geen kaart wordt omgekeerd: 't ganse provinciestadje voedt zich gretig,
gulzig, hartstochtelijk met wat Parijs daar eenmaal daags, in onverschillig gebaar,
als een aalmoes uit zijn overtollige weelde, neerwerpt.
't Is nacht. Alles is stil, doodstil in de verlaten straten. De officiertjes hebben hun
mooie uniformen uitgetrokken, de snoezige vrouwtjes mijmeren of slapen, de oude
renteniertjes glimlachen mummelend in hun droom, om al 't ondeugende dat zij
gelezen hebben.
Alleen de hel-verlichte ramen van de koffiehuizen blijven nog uren glanzen in de
duisternis; en in de diepte van zijn keitjesbed, tussen de sombere bergen, waar hier
en daar, zo hoog en eenzaam en verlaten, ook nog een verdwaald lichtje pinkt, neuriet
het riviertje zijn eenvoudig vooisje, zacht en vreedzaam, eeuwigdurend en eentonig,
álles-sussend wiegeliedje.
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De viervoudige ramp van Aurillac
En verder ging de reis...
De vier vrienden hadden St. Flour, in zuidelijk midden-Frankrijk verlaten en waren
op weg naar Aurillac, de hoofdplaats van het ‘département du Cantal’.
St. Flour ligt als een oud, grijs roversnest op de top van zijn rots. Vandaar uit daalt
de weg langs steile hellingen in de vallei, doch al spoedig staat men weer vóór hoge
bergen: het massief van de Lioran.
De zachtwarme en beschutte vallei lag reeds in weelderigfrisse bloei van tenger
groen en lenteweelde, maar naarmate wij stegen werd het land weer bar en dor en
koud, en weldra reed de wagen door een dunne sneeuwlaag, die helaas, steeds dikker
en steeds blanker werd, naarmate wij de top naderden. Het duurde niet lang of alle
spoor van heirweg was totaal verdwenen: wij hadden niets meer om ons op te richten
dan hier en daar een boompje of een mijlpaal; en midden in de witte uitgestrektheid
die wij nog als weg konden beschouwen, twee lange, smalle geultjes, die tot in 't
eindeloze schenen uit te lopen, alsof daar toch waarachtig, over die ontoegankelijke,
baan, nog vóór ons, zich twee onversaagde wielrijders door de dikke sneeuw hadden
gewaagd. Gans op de top verdween de weg onder een zwarte tunnel van een kilometer
lengte; en op de andere helling vonden wij opnieuw de beide smalle geultjes, die nu
de hoge berg áfkronkelden, verzwakkend en verdunnend naarmate ook de sneeuw
dunner was, tot zij eindelijk geheel verloren gingen over de weer droog-geworden
grintweg, die ook aan deze zijde van de berg in een verrassend lentedal van tenger
groen en frisse bloemen naar beneden liep.
Dat zijn me nu nog eens fietsers, die in dit jaargetijde zulk een tocht durven
ondernemen, dachten wij; en meteen waren wij
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al spoedig aan het einddoel van onze dagreis:
Aurillac!
Aurillac is geen oud, mooi stadje, gelijk er zoveel in Frankrijk zijn. 't Is karakterloos
en banaal; 't zou om het even waar, in om het even welk onbeduidend land kunnen
staan. Geen eigen kleur, geen aardige ligging, geen leuke geveltjes in pittoreske
steegjes; niets. Het zou dan ook helemaal geen indruk bij ons hebben nagelaten,
waren daar niet, tijdens ons kort verblijf, in het hotel waar wij afstapten, vier
opeenvolgende rampen voorgevallen.
Vier verschillende rampen in het korte tijdsverloop tussen zes uur 's avonds en elf
uur 's ochtends!
Als volgt moeten die vier rampen geclassificeerd worden:
1. De vreugde-ramp.
2. De sport-ramp.
3. De borden-ramp (in nauw verband met de vreugde-ramp).
4. De kinder-ramp.

De vreugde-ramp
Snorrend houdt de auto in het onbeduidend stadje vóór de ingang van het hotelletje
stil. De hotelhouder, kort, dik, vet, blootshoofds, met dikke, zwarte snor, verschijnt,
welkomgroetend, op de drempel.
- Quatre chambres?
- Oui, monsieur.
- Un garage?
- Parfaitement, monsieur, là derrière le coin.
Aangenomen. De hotelhouder keert zich even om en fluit naar binnen. IJlings
komt een jong meisje gevlogen, die de bagage uit de wagen neemt.
't Is een aardig dingetje. Niet bepaald mooi, maar zo in-beminnelijk en hartelijk,
poezelrond en klein, ongelooflijk vlug in haar bewegingen en met twee kleine zwarte
oogjes, die aldoor tintelen en lachen. In een wip is ze met de bagage heen, komt
dadelijk terug, zegt iets in eigenaardige taal tegen haar baas en meteen springt ze
boven op het hotel-omnibusje, dat
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zeker reizigers aan het station gaat afhalen.
Dat is grappig, zo'n meisje aan de trein in plaats van een mannelijke bediende.
Wij doen het lachend opmerken aan de hotelhouder, die antwoordt:
- Ah mais ce n'est pas ça. Elle est toute contente, elle va chercher sa mère, qui
habite là haut, dans les montagnes, et qui vient passer la journée de demain avec elle.
De auto wordt in de garage ereden, die ruim is als een kathedraal, en waar op 't
ogenlik geen andere wagens zijn gestald ('t is nog zo vroeg in 't jaargetijde). Wij
gaan ons wat opfrissen en komen weer buiten, klaar om vóór 't diner nog even in het
stadje rond te kuieren.
Eventjes wachten... Daar komt het omnibusje van het station terug. Binnenin een
paar handelsreizigers met stalendozen, en boven op de bok, naast de koetsier, het
aardige snuitje van daarstraks, vergezeld van een oude vrouw in eigenaardige
klederdracht: haar moeder.
De pittige oogjes lachen ons stralend tegemoet. Zij schijnt te voelen dat wij van
haar eigen vreugd genieten. Juichend als 't ware staat zij overeind en nog vóór het
rijtuig stilhoudt springt zij eraf.
Zij springt, en meteen struikelt en valt zij, een kort gilletje slakend! Een van ons
snelt toe om haar weer op te helpen, maar zij kronkelt zich over het trottoir en klaagt
en jammert in een taal die wij niet verstaan, terwijl de lieve oogjes, als 't ware
eensklaps gebroken, ons met onzeggelijke smart en droefheid aankijken.
Het is een hele opschudding. De koetsier springt van zijn bok, de hotelhouder
komt buiten, de oude, stramme moeder klautert naar beneden en jammert schreiend
met haar dochter mee in die vreemde taal die wij niet verstaan. Maar helaas! de taal
van de menselijke smart behoeft geen tolk om begrepen te worden! Het onbezonnen
vrolijk kind heeft in haar roekeloze sprong haar been gebroken; en door drie mannen
wordt zij binnen in 't hotel gedragen, gevolgd door de wanhopigsnikkende oude
moeder, die van ginds hoog, in haar eigenaardige klederdracht, uit de bergen kwam,
om één dag van vrijheid en gezelligheid met haar jong meisje, dat zij in maanden
niet gezien had, door te brengen.
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De sport-ramp
Wij zitten in de ruime eetzaal aan 't diner. Onze doorgaans zeer vrolijke stemming
is door het ongeval met het aardige dienstmeisje wel enigszins beweemoedigd. Door
de kelner die ons bedient vernemen wij dat een dokter is gehaald, maar dat men nog
niet weet of het, al of niet, een erge breuk is. Laat ons het beste hopen.
Het is een mooie, ouderwetse eetkamer waarin wij zitten: sierlijke eiken deuren,
mooie lambrizering met Aubusson-tapijten aan de wanden, een prachtig gecaissoneerd
plafond: vroeger een oudadellijk familiehuis. 't Is alles van een stemmige donkerbruine
en grijsgroene kleur, door de elektrische gloeilampjes in zacht-harmonische
bescheidenheid verlicht. Wij zitten met ons vieren apart aan een klein tafeltje. Aan
de grote middentafel hebben een twaalftal gasten plaatsgenomen: handelsreizigers,
die in afgetrokken houding onder het eten hun courant lezen, een paar provinciale
dames en, dicht bij ons, met de rug naar ons gekeerd, twee Engelsen, een dame en
een heer, in sportpak.
Dat het Engelsen zijn, daaraan hoeft men niet te twijfelen. Men ziet het aan hun
rug alleen al. Engelsen hebben geen ruggen als andere mensen. Ook hun manier van
eten verraadt hen: het zijn nette Engelse toeristen.
Eensklaps, zonder dat iets zulks kon doen vermoeden, valt de Engelsman achterover
van zijn stoel en ploft met ruw geweld tegen de rug van een van onze vrienden neer.
Hij ligt in aller-griezeligste stuiptrekkingen; hij ziet paarsrood, met schuim op de
lippen; hij wringt en slaat zich heen en weer; de vrouw die met hem is loopt als gek
om hem rond, schreeuwt om hulp, tilt hem eindelijk met de kelners op en helpt hem
wegdragen.
Wat 'n emotie! wij staan er alle vier van te beven; de handelsreizigers staken er
de lezing van hun krant voor; de provinciale dames zijn in hoogstgespannen agitatie.
- Wat is er toch met die man gebeurd! vragen wij onze kelner, die na een poos in
de eetzaal terugkomt.
- Excès de fatigue, monsieur, antwoordt de man. - Figurezvous que par un temps
pareil, à travers les montagnes et la
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neige, ils sont venus de Saint Flour à bicyclette. C'est de la folie!
Er gaat een licht voor ons op. Die twee smalle geultjes door de sneeuw, die over
berg en dal tot in 't eindeloze vóór ons uit schenen te lopen, dat waren de sporen door
de banden van hun fietsen nagelaten! Dát wat onze sterke motor nauwelijks had
kunnen doen, dáár waar hij gehijgd en gezwoegd had, waren zij, op hun rijwielen,
nog vóór ons doorheen gekomen! O, die Engelsen! Ils ne doutent de rien! Zou het
nu een wonder zijn als men die man straks in zijn bed dood vond liggen!
Laat ons nog het beste hopen.

De borden-ramp
(in nauw verband met de vreugde-ramp)
Het slechts even onderbroken diner wordt voortgezet: lekker, overvloedig, zoals
overal in de Franse provincieplaatsjes. Alleen te Parijs eet men slecht, vuil, en duur.
De handelsreizigers hebben opnieuw hun couranten vóór hun bord ontvouwen, de
provinciale dames zijn wat van hun schrik bekomen en aan ons tafeltje herleeft een
beetje vrolijkheid.
Aan de grote tafel dienen twee kelners: een dikke rooie met een zware snor en een
gezicht dat eruit ziet alsof het open was geraspt en dan met peper en met zout
bestrooid; en een lange, bleke magere, met zwak en triestig uiterlijk.
Die is het welke plotseling weer een schrik over 't gezelschap jaagt. Binnenkomend
met een hoge stapel borden glijdt hij over de gladde parketvloer uit en de gehele boel
stort rinkinkelend aan scherven ten gronde. De handelsreizigers kijken even
wenkbrauwfronsend op, de dames slaken een kort gilletje, de hotelhouder verschijnt
op de drempel en deelt een stil maar verwoed standje uit.
't Is echter maar een incident, 't diner gaat voort, de handelsreizigers zitten weer
in hun couranten, de kip wordt opgediend.
Opeens, een soort van aardbeving! 't Is waarachtig weer die bleke kelner, en ditmaal
laat hij niet een stapel borden, maar
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wel een kolossaal plateau, met allerlei beladen, dat hij afdiende, midden in de eetzaal
uit zijn handen glippen!
De dames vliegen met een angstgil op, de handelsreizigers verfrommelen woedend
hun couranten en de hotelhouder rukt binnen en trapt de ziekelijke blekerd letterlijk
de deur uit. Daarachter, als achter de schermen van een toneel, grijpt een nauwelijks
gedempt en razend gekijf plaats. Dat duurt zo enkele minuten en dan verschijnt de
hotelbaas weer in de eetzaal, deftig, met op elkaar geklemde lippen en van toorn
saamgetrokken wenkbrauwen, zelf rondgaande met de schotels, in plaats van de
onmogelijk-onhandige stumperd.
- Wat had die kelner toch? vragen wij aan die welke óns bedient.
- De man buigt naar ons toe en fluistert, met een schuwe blik op zijn woedende
baas:
- Il a perdu la tête, monsieur, à cause de l'accident de la petite. C'est sa bonne arnie,
comprenez-vous!
- Zou hij ook ontslagen zijn?
De kelner zet een zeer bedenkelijk gezicht, dat niet veel goeds voorspelt.
Laten we toch nog maar het beste hopen.
Wij voelden ons daar werkelijk in een ramphotel. Wat zou er nu nog meer gebeuren?
De stemming werd er bepaald naargeestig onder, en, zodra het diner was afgelopen,
haastten wij ons naar buiten, om aan die angstwekkende atmosfeer te ontsnappen.
Wij doolden rond in kille, vochtige, nauwelijks verlichte straten; wij zaten in een
koffiehuis vol rook en lawaai van domino-spelende militairen; wij kuierden naar het
station en wachtten er hunkerend, als echte, Franse provinciaaltjes, op de komst van
de Parijzer-sneltrein, die, eenmaal daags in dit verloren oord, laat op de avond, de
ochtendbladen uit de hoofdstad aanbrengt.
En tegen elf uur bekropen wij sluiperig onze kamers, erg bang weer nieuwe
catastrofen bij te wonen en nauwelijks gerustgesteld toen wij ons konden overtuigen,
dat alles eindelijk in doodse duisternis en stilte lag gedompeld.
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De kinder-ramp
De volgende ochtend, - 't was zondag - luidden de kerkklokken ons vrolijk wakker
en een bleek zonnetje gluurde bemoedigend door de ruiten. Dat scheen ineens al de
nachtmerries van de vorige avond te verdrijven en met heropgewekt gemoed kwamen
wij in de ontbijtkamer beneden. Zeer benieuwd waren wij alle vier om van alles
nader te horen. Doch de kelner die ons bediende (de dikke rooie met zijn zware snor
en rauwe beefsteaktronie) wist van niets af of deed alsof hij van niets afwist en verder
was er geen mens in het hotel te horen of te zien.
Langzaam aan, ons eerste sigaretje rokend, kuierden wij machinaal eens naar de
garage toe.
Deze leek ons nóg groter in haar holle leegheid dan de vorige avond. Wij vonden
er niemand anders dan een man die vagelijk aan 't vegen was en een kleine bengel
van een achttal jaren in wit-serge pakje met schelrode das, die daar in zijn eentje liep
te voetballen. Geen tegenpartij hebbend vergenoegde hij zich met de bal voortdurend
tegen onze auto aan te trappen. Dat kon nu wel niet erg veel kwaad, doch ook niet
bijzonder veel goed en wij achtten het maar geraden om die traplust naar een ander
doel af te leiden.
De bengel vroeg trouwens niets beters. Het was een rakker van belang, met blonde
krullen en fel-blauwe ogen, en dadelijk kwam hij naar ons en vroeg:
- Voulez jouer au ballon avec moi, messieurs?
- Mais vous êtes bien trop beau pour jouer au ballon; vous allez vous, salir, zei
een van ons.
't Kon hem wat schelen! Hij begon er maar als dol op los te schoppen en wij zonden
hem de bal terug.
Nu was er in die ganse grote garage, die een harde en buitengewoon reine kleivloer
had, slechts één vies plekje, juist in het midden, een soort van vet-en-oliepoeltje,
waar blijkbaar een auto met ondichte ‘carter’ had gestaan. Wij hadden de bengel
daarvoor reeds gewaarschuwd; maar jawel: het spel was nog geen drie minuten aan
de gang, of daar glijdt hij over 't poeltje uit en pletst er vlak op zijn... broekje in neer.
Je hoorde zo de witte serge 't vieze goed opzuigen en meteen was 't poeltje
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droog, terwijl de rakker, luidkeels huilend, naar 't hotel toe vluchtte.
Wij volgden hem. Hij werd er opgevangen door meneer de hotelhouder zijn vader
en diens vrouw, die juist beneden in hun kantoor kwamen.
't Gaf nog moeite om de man te overtuigen, dat wij er geen schuld aan hadden; en
de vegen die om de oren van de rakker suisden, leken net zo goed voor ons bestemd.
Wij maakten ons heel boos en liepen verontwaardigd naar buiten.
Doch er moest eindelijk met dat ramphotel wel afgerekend worden. Er werd over
beraadslaagd wie de rekening zou gaan betalen. De schrijver-chauffeur
verontschuldigde zich dat hij wat aan zijn auto te knutselen had. De filosoof wou
dolgraag even op de kaart de weg bestuderen en de schilder had toch werkelijk in
die banale stad een aardig hoekje ontdekt, waarvan hij vlug een schetsje wilde tekenen.
Bleef dus alleen nog over de fatsoenlijke mens, aan wie de boodschap opgedragen
werd.
De fatsoenlijke mens begaf zich enigszins mopperend naar het bureau.
Tot zijn niet geringe verbazing vond hij er de hotelhouder gans bekoeld en bedaard,
beleefd en voorkomend, een en al mild van stemming, alsof er niets onaangenaams
in zijn hotel was voorgevallen. De man boog hoffelijk en glimlachte, hij reikte de
rekening over die klaar lag, hij keek op een afstand met vriendelijke ogen naar de
chauffeur-schrijver, naar de filosoof en de schilder, die nog in de hal stonden, net of
hij ze ook tot zich wou lokken. Zijn blik was zó hartelijk-welsprekend, dat zij alle
drie terstond naderden en zich bij de fatsoenlijke mens kwamen voegen.
- Tiens, 'k dacht dat jullie het zo druk hadden! glimlachte schamper de fatsoenlijke
mens, die wel eens leuk kon uit de hoek komen.
We wilden graag eens horen hoe het nu met de zieken van gisteravond gesteld is,
zei de schilder, met eigenaardig-flikkerende ogen.
- O, best, niets ergs, antwoordde de hotelhouder geruststellend.
- 't Meisje met haar gebroken been?...
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- Is niet gebroken; enkel zwaar verzwikt. 'n. Dag of acht rust.
- En de Engelsman?
- Uitstekend. Reeds weg, per fiets, met zijn vrouw, naar Tulle, over de bergen.
- Nee!...
- Heus; ze zijn weg; om acht uur vertrokken.
- Enne... en de kelner, de man van de gebroken borden? Terstond betrok het gezicht
van de hotelhouder bedenkelijk. Daar hadden we blijkbaar de gevoeligste snaar
aangeraakt.
- Oh! un imbécile? riep hij eindelijk, zijn schouders ophalend.
- Is hij ... weggezonden?
Even keek de man ons scherp en achterdochtig aan.
- Non, beet hij kortaf; - mais si ça lui arrive encore... Wij waren gerustgesteld,
betaalden, gaven een flinke fooi. De hotelhouder knipte in tweeën van
beminnelijkheid.
In de achterwand van het bureau ging zacht een glazen deurtje open en de vrouw
van 't hotel kwam schuchter te voorschijn, gevolgd door de kleine rakker, die nu in
een donkerblauw pakje zat en alleen van zijn vorig costuum de helrode das had
aangehouden. Zo zag hij er nog veel ondeugender uit dan in zijn zoet wit-serge pakje
en zijn felle ogen, nauwelijks gedroogd van tranen, lonkten ons guitig aan, alsof hij
reeds opnieuw met ons wou pret gaan maken.
- 'n Aardig kereltje, lachte de schilder tot de hotelhouder.
- Oh! ça, monsieur, ça! riep de man, met komisch-overdreven wanhoop zijn armen
in de hoogte slaande.
Maar de moeder was door 't kompliment gevleid en gaf de deugniet een zoen.
- Nous n'avons que celui-là, glimlachte zij zoet, in moederlijke vertedering.
- Heureusement! zei de hotelhouder met diepe overtuiging. De rakker volgde ons
in de garage en draaide nog eens rond het poeltje, dat hij zo netjes gedroogd had.
Vijf minuten later was de auto alweer met ons weg.
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La Bazalgette
A mon ami Léon Bazalgette
Dood-verlaten strekt de gele, rechte weg zich deinend uit over de kale, rotsachtige
hoogvlakten, ‘les causses’ van de Lozère.
Geen dorp, geen huis, geen hut, geen boom noch struikje: niets dan de grijsgrauwe,
op-en-neer golvende oneindigheid van de steenwoestijn onder de loodgrijze
oneindigheid van een gure voorjaarsschemeravond.
Slechts hier en daar, op tamelijk wijde afstanden van elkander, enkele vrij hoge,
schots en scheef geplante stenen palen, zwart en griezelig als halfvergane
brandstapel-palen. Die moeten 's winters, als de ganse ‘causse’ onder een dikke
sneeuwlaag ligt begraven, dienen om de weg af te bakenen. Duizend meter hoog
boven de waterspiegelvan de zee strekt zich de ‘causse’ in haar sombere verlatenheid
uit; en 't is er ijzig koud en bar en alles lijkt er eindeloos verre van de frisse, zachte
lente, die daar - diep beneden in de Tarn-valleien - bloeit en geurt.
Geen mens, geen levend wezen in die eenzaamheid. Men reist er uren zonder iets
te zien. Slechts af en toe, als grote zeldzaamheid, en als 't ware tot bewijs dat toch
nog mensen kúnnen leven in die woestenij, een man te paard, schijnend te komen
van nergens, schijnend te rijden naar geen doel.
Tragische verschijningen in die eindeloze desolatie! 't Zijn meestal flinke kerels,
in 't zwart gekleed, met grote, donkere flambard op. Zij doen denken aan Spaanse
bandieten. De gezichten zijn bruin, bijna zwartbruin en 't wit van de ogen blikkert
blauwachtig. Zo één man vult het ganse barre landschap. De sombere harmonie met
de omgeving is volkomen. Hij schijnt als uit bazalt gehouwen. Hij lijkt een brok
donkere, levende rots, een van die zwarte kim-kantelen met menselijke gedaante, in
stug gebaar beneen gekomen, even de
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woeste, brede vlakte overschrijdend om ginds verre weer in hard-roerloze rots te
gaan veranderen.
In dát land, in dat vergeten, onherbergzaam oord van overweldigende barheid, kwam
mijn vriend de sporen van zijn voorouders opzoeken.
Daar ergens hadden zij geleefd, de Bazalgettes; daar ergens lag een plekje naar
hun naam genoemd, daar leefden er misschien nog, die hij niet kende, maar die tot
zijn familiestam behoorden. Sinds zijn vroegste jeugd had hij ervan gehoord, zijn
grootouders, zijn ouders hadden er wondere dingen van verteld, maar niemand was
er ooit geweest, het was te eenzaam en te verre, zonder verbinding met de beschaafde,
ja, met de bewoonde wereld. Altijd, van geslacht op geslacht, was het de
nooit-verwezenlijkte verzuchting in de familie geweest: ‘daar moesten we toch eens
heen!’ En nu zou het eindelijk gebeuren: hij, de achter-achter-kleinzoon, de laatste,
de allerlaatste van de stam, was op weg daarheen en zou er komen, dank zij het
modernste der verbindingsmiddelen, waarmee nagenoeg elk oord hoe ver en afgelegen
en vergeten ook - thans te bereiken is: de auto!
Mijn vriend keek in de schemering op zijn landkaart, keek daarna wijd omheen
over de sombere verlatenheid van de ‘causse’ en zei:
- Hier moet het ergens zijn.
Eensklaps zag ik een laag, dood-eenzaam huisje, op korte afstand vóór mij, langs
de weg.
- 't Is daar; dat is ‘La Baraque du Gendarme’! riep mijn vriend. - En dáár, daar
schuins erachter, in die glooiing, zie je wel: dáár ligt la Bazalgette.
Ik zag iets als een grauwe steenhoop, vaag-afgestompt in schemerduister, op een
drie-, vierhonderd meter zijlings van de grote weg.
- Dát? vroeg ik, en keek hem aan.
- Dát! zei hij, en zijn stem was ontroerd.
Vóór het eenzaam huisje had de wagen stilgehouden. De deur ging open en een
man kwam buiten, in sombere kledij en sombere flambard, die hij, beleefd groetend,
even afnam.
- Comment s'appelle ce hameau? vroeg mijn vriend, naar de
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grauwe steen- en puinhoop wijzend.
- La Bazalgette, monsieur.
Een vreemde glimlach van emotie kwam over het aangezicht van mijn vriend.
- Y a-t-il une route pour y arriver?
- Une pauvre route, monsieur, mais c'est pourtant une route, ici, juste derrière la
maison.
- Voudrais-tu?... vroeg mijn vriend aarzelend, met ogen vol graagte.
Een zwenk aan het stuur en daar reed en hobbelde de wagen. O, somber, droef,
armoedig land! Hobbelvlakte van stenen, waar hier en daar een mager pijltje groen
uit opschoot! Waarom hadden zij zich hier gevestigd, de stichters van dat hopeloos
oord, en waarom niet enkele uren verder, daar beneden, in het zachtbloeiend paradijs
van de Tarn-valleien! Hoe leefden zij hier, en waarvan leefden zij? Wie had de eersten
daar verbannen en welke droeve levenssleur hield er de nakomelingen vastgeboeid?
Of was het toch diepe gehechtheid aan 't geboorteland; en met welke liefde moesten
zij het dan wel liefhebben om er te blijven, om er 's zomers te verzengen van dorre
hitte, om er 's winters te bevriezen van kou, en er in alle tijden, in aanhoudende nood,
hun armzalig bestaan aan de ongenadigste van alle bodems te ontworstelen?
Daar lag het klein gehucht, grauw hoopje puin en rots, midden in die grauwe
oneindigheid. De weggezonken zon had nog een vage, lange streep van licht onder
de grijze wolken nagelaten, een veeg als van getaand vieux-rose over de doffe einder;
en in dat vreemd-aangrijpend schemerlicht kwamen de wezens, die daar woonden,
uit hun krotten en keken vol verwondering de auto aan. Zij spraken onder elkaar een
gutturale taal, die wij niet verstonden en hielden zich allen in een groepje op een
afstand, als tot onderlinge en gezamenlijke verdediging tegen onbekende gevaren.
Mijn vriend ging naar hen toe en sprak hen aan. Eerst was er doodse, wantrouwige
stilte. Het tiental mannen, vrouwen, kinderen, keken elkander ondervragend aan.
Toen was er eindelijk een, een jonge, nogal wakkere kerel, die, in tamelijk goed
Frans, antwoordde:
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- Oui, monsieur, c'est ici la Bazalgette.
- C'est mon nom, je m'appelle aussi Bazalgette, zei mijn vriend met een
aanmoedigende glimlach, als om verder gesprek uit te lokken.
Doodse stilte. Geen klank tot antwoord. Weer keken de naturellen elkander
achterdochtig aan.
- Y a-t-il encore ici des Bazalgette? des habitants qui portent le nom de Bazalgette?
vroeg mijn vriend, om duidelijk genoeg te zijn.
- Non, monsieur.
En weer de wachtende, benauwde stilte.
Il fait froid ici, zei mijn vriend, in een laatste, wanhopige poging om het gesprek
weer aan te knopen.
- Oui, il fait ‘frihus’, klonk het antwoord.
- Combien êtes-vous ici?
- Y a douze feux, monsieur. En, na weer een ogenblik benauwde stilte:
- Nous avons aussi une école, voegde de jongeman erbij:
- Une école! Et un instituteur?
- Une institutrice, monsieur.
- Et des élèves?
- Un élève, monsieur.
En weer de dood-benauwde stilte.
Een weemoedige trek kwam op het gezicht van mijn vriend. Hij keek die mensen
aan, die mensen van zijn eigen ras en van zijn eigen bloed wellicht, bij wie geen
enkel snaartje trilde van 't gevoel dat hemzelf zo diep ontroerde. Hij keek hen aan
en zag of vond familietrekken in hun wezen: die oude, zwarte vrouw dáár, leek
sprekend op het portret van zijn grootmoeder; die forse, donkere man ginds, deed
hem denken aan een oom; maar wat hij zelf vergat en wat ik duidelijk zag, dat was
zijn eigen treffende gelijkenis met die mensen: het zuiver type van de Lozérien van
de hoge, kale vlakten: somber, nobel type, type van Catalan, meer Spaans dan Frans,
type van matador of Don Quichot, getemperd en gelouterd door de mooie uitdrukking
van zachte peinzersogen.
Een zwaar en diep gesnuif ging eensklaps achter ons op, en omkijkend zagen wij
drie ossenspannen, die in stilte achter ons gekomen waren. Zij keerden terug van de
arbeid, terug
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van 't zwoegen in dat stenenland en wachtten even, omdat wij de weg versperden.
Als gebeeldhouwd stonden zij daar: prachtige, donkerbruine beesten, zwartbruine,
als 't ware in brons gegoten mannen, met blauwe boezeroens en donkere flambards,
één machtigkalme groep van sombere schoonheid, tegen de tragisch-vaal geworden
horizon.
Wij gingen opzij, de mannen groetten zwijgend, de ossenspannen stapten loom
en langzaam verder op...
- Eh bien, nous l'avons vu, keerde mijn vriend zich, met een teleurgestelde blik,
naar mij om.
Ik zette de motor weer in gang. De naturellen weken even achteruit. Mijn vriend
gaf hun sigaren en aan de kleine kinderen enkele stuivers. Gewoon beleefd, zonder
warmte van dankbetuiging, namen zij het aan. Stille nieuwsgierigheid bleek en bleef
het overheersend gevoel dat hen bezielde. En dat uitte zich eensklaps in een
zonderlinge, onverwachte vraag, die de jongeman, met wie mijn vriend gesproken
had, bij 't afscheidnemen stelde:
- C'est pour un chemin de fer, monsieur?
- Vous dites? zei mijn vriend verbouwereerd.
- Si vous venez voir pour établir par ici un chemin de fer, monsieur; nous en avons
bien besoin?
Mijn vriend glimlachte, weemoedig-ontkennend. En vagelijk teleurgesteld, niet
begrijpend wat we daar dan waren komen doen, zagen de dood-eenzamen ons
vertrekken.
In het asgrijs-wordende schemerlicht, bleven zij daar nog een wijle, als roerloze,
donkere schimmen op de kale vlakte.
Toen smolten zij in 't duister weg.
Mijn vriend had de bakermat van zijn geslacht bezocht!

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 6

348

Met de Maeterlincks
naar het zuiden
I
Passy, november, 12 uur...
Rue Raynouard, op het binnen-terras van Maeterlincks woning, staat de wagen
kant en klaar. De beide achterbanken zijn een en al verwarde opstapeling van koffers,
mantels, pakken en valiezen. Op de voorbank, bij het stuur, zit, roerloos als een
waker, de bruine dog Golaud.
Het is een grijze, vochtige novemberdag. Niet koud, niet warm, niet mooi, niet
bepaald lelijk; neutraal. Rondom het begrint, half cirkelvormig terras, dat, met een
laag, grijs muurtje; van de diep naar beneden afglooiende tuin is afgezonderd, staan
de laatste najaarsbloemen te verkleuren en te verdorren. De tuin zelf, waar men langs
een trap van stenen treden in neerdaalt, ligt grauw en zwart van maandenlange
eenzaamheid, in de rook en het stof van omringende fabrieksschoorstenen. Heel in
de diepte, onzichtbaar, kronkelt de Seine, die haar beweging en geluiden als een
verre chaos tot daar opstuwt.
Maeterlinck voelt niets meer voor die vrij grote stadstuin met nog zeer mooie
bomen, waar hij vroeger zijn bijen had en danig op gesteld was. Geen hark rakelt er
meer de droge blaren van de met gras en mos begroeide paden, en de half afgewaaide
takken blijven er, als verminkte ledematen, in de dorre, ongesnoeide kruinen hangen.
Hij gaat er dan ook verhuizen. Het rumoerige Parijs trekt hem niet langer aan. Hij
wil alleen nog rust en vrije ruimte. Voortaan zal hij wonen, tot het wellicht later weer
verandert (want hij houdt wel van afwisseling): 's zomers in het groen Normandië,
waar hij reeds vroeger het kasteel van Gruchet-Saint-Siméon bewoonde en nu eigenaar
geworden is van de vorstelijkschone, historische abdij van Saint-Wandrille, bij
Rouaan; 's winters in het warme, milde Zuiden.
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Daar rijden wij heen.
- Allons, Golaud, fais place!
Le Dieu (zoals het hondje in ‘La mort d'un petit chien’1. zijn meester dient te
beschouwen) le Dieu is verschenen en zet de motor in gang. Hij is van de hals tot de
voeten gehuld in een lange, grijsbruine mantel en op zijn bruine pet met neergetrokken
oorlappen, blikkeren de grote, ronde glazen van de zwarte bril.
Golaud heeft plaatsgemaakt, zit wijs en kalm op zijn achterpoten, tussen le Dieu
en mij. Zijn donkerbruine, bijna zwarte snoet is vol met dikke rimpels als van grote
zorg, zijn kort-geknipte oren staan gespitst, zijn stompe neus glimt vochtig, zijn
grote, bolle, breed van elkaar verwijderde ogen staren, vol aandachtige belangstelling,
strak vóór zich uit. Golaud is dol op automobieltochten en sinds uren zit hij wachtend
in de wagen, uit vrees dat men anders zonder hem zou kunnen wegrijden.
Daar gaan we, de brede poort uit, waar de bediening groetend op de drempel staat,
de sterk hellende straat af, de oevers van de Seine langs.
Maeterlinck zit sprakeloos aan het stuur, al zijn aandacht wijdend aan de leiding
van de wagen. De kaden liggen vet en slijkerig, en ondanks de trage, zeer voorzichtige
vaart, glijden de wielen af en toe als 't ware van onder de wagen weg. 't Is telkens
stoppen, zwenken, draaien, om allerlei hinderpalen heen. Monsterachtige stoomtrams,
omnibussen, wagens, karren, voetgangers, 't moet alles maar vermeden en ontweken
worden, en Maeterlinck deelt mij in korte woorden mede, dat hij in Parijs zijn auto
nooit gebruikt. Deze rijdt voor het laatst door de vieze, krioelige straten, hij blijft
ginder, in het Zuiden, waar men er tenminste van genieten kan, tot hij op is of verkocht
wordt.
Eindelijk buiten Parijs, maar niet uit de slechte wegen noch de lelijkheid. O! wat
is ze akelig en afschuwelijk-lelijk, de ‘banlieue’ van Parijs, langs die kanten! Rokende
schoorstenen, stoffige fabrieken, smerige winkeltjes en kroegjes, met af en

1.

Zie: Le double Jardin.
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toe daartussenin een zomer-optrekje van burgerluitjes. O! die zomeroptrekjes van
de burgerluitjes in dee buurt van Parijs! Die miserabele kleine huisjes, die armoedige
tuintjes, die anemische heestertjes, die terende bloemperkjes! Maeterlinck heeft zijn
grote bril over de ogen getrokken en nu en dan kijkt hij eens vluchtig in 't
voorbijsnorren naar al die akeligheid en bromt dan even, achter de brede,
rechtopstaande kraag van zijn jas:
- C'est la villégiature des Parisiens. Ils appellent ça vivre à la campagne.
Zo gaat het voort, langs beide kanten van de zwart-modderige,
onmogelijk-geplaveide weg, tot aan Villeneuve-Saint-Georges, ruim vijftien kilometer
slijk en narigheid. Dan, eindelijk, de mooie, brede, effen weg, de echte, Franse,
blauwe weg van fijngestampte rotssteen, die zich ontvouwt, op en neer golft en zich
kronkelt, over de wijde oppervlakte van het land.
Le Dieu draait even aan een kraantje en met volle snelheid schiet de wagen vooruit,
in 't fluiten van de koude luchtstroom om onze oren. De jassen worden dichter
toegeknoopt om hals en polsen, de brillen stevig opgezet, de petten flink over het
hoofd getrokken. Onze brillen zijn met lappen, die ook, als maskers, neus, voorhoofd
en wangen bedekken; en zo zien wij er uit als twee kobolden of duivels: Maeterlinck
een bruine en ik een grijze duivel, in de orkaan van onze eigen vaart een soort van
wilde sabbath vierend. Arme Golaud! Die bezit jas noch bril en hij vindt zeker wel
dat we wat ál te hard rijden. De tranen lopen langs de donkere rimpels van zijn snoet
en om de beurt wendt hij met koude knipogen de kop om, naar mij en naar le Dieu,
als om ons stil te vragen of we nu toch gek geworden zijn.
Forêt de Senart, meestal laag kreupelhout, goudgetint of bruin gebronsd in
herfstpracht, doortrokken van eindeloze rechte en brede lanen en bezaaid met enkele
witte villa's, die er als reusachtige paddenstoelen uit op schijnen te schieten; Melun,
grauw stadje met hoge huizen en smalle kronkelstraten; en weldra, in de verte, de
donkere, imposante massa van Fontainebleau.
Le Dieu zit zwijgend aan het stuur en staart over de weg, strak

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 6

351
vóór zich uit. Waarom en waarover ook gesproken? Wat te zien is zien we en het
geraas van de wagen maakt het gesprek te inspannend. Wij kennen elkaar ook reeds
zolang. Tot geen enkele conventionele beleefdheid zijn wij tegenover elkaar
gedwongen. Wij mogen en kunnen, in elkanders tegenwoordigheid, desnoods uren
lang zwijgen. - Wij zwijgen! - De wagen zoemt en schuifelt, de prachtige herfstlanen,
de rode en gouden bomen, de violette verten, de blauwe, brede weg die in ons snelle
rennen als een zeegolf op en neer deint, het vliegt ons alles, als een feeërie voorbij.
Wat is het indrukwekkend groots, en wild, en schoon, dit heerlijk bos, in volle, laatste
herfsttooi!
Daar ligt de stad en het paleis. Zullen we even ophouden? Het eerste plan was
daar te overnachten; maar de horloge op de voorplank van de wagen wijst slechts
halfvier, en nog zoveel honderden kilometer zijn af te leggen vóór wij op de plaats
van onze bestemming aankomen! Dan maar even ophouden en weer verder
doorgestoomd.
Opgehouden en een pijpje gestopt. Het stadje is verlaten, verlost van zijn Engelse
en Amerikaanse zomer-bezoekers, die er naar ‘la cour des adieux’ zijn komen kijken.
Slechts een paar auto's voor het monumentale hek, met nog een achttal
Cooks-of-Baedekers-toeristen, die na 't bezoek weer instappen, om naar Parijs terug
te keren.
- Continuons? vraagt Maeterlinck.
- Continuons.
Ik zet de motor in gang, Golaud, ook eventjes afgestapt bij een van de pijlers van
het hek, wipt op zijn plaats terug en wij vertrekken.
Langzamerhand wordt het avond. Het grauwt alom; en, aan de horizont, laag onder
de dikke, loodgrijze wolkenkap, blikkert in het verre westen de lange, smalle,
zwavelgele lichtstreep van de ondergaande zon.
Triestig en verlaten ziet het land eruit. De eenzame huizen langs de eenzame weg
hebben de doffe kleur van de ruige, grauwe aarde. En weer zitten wij naast elkaar te
zwijgen in het snorren van de motor, dicht ingepakt onder jassen, petten en maskers,
met Golaud roerloos op zijn achterpoten tussen ons.
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Eensklaps een emotie! Als een bal, midden in de snelle vaart, schiet Golaud uit de
wagen. Ik zie hem ombuitelen en rollen terwijl Maeterlinck plotseling stopt, en 't
ogenblik daarna weer opspringen en onder scherp gejank, als een schicht in een bosje
verdwijnen.
- Rien à faire. Il a encore vu un lapin ou un lièvre, zegt Maeterlinck flegmatisch.
- Maar roept hem toch terug; je gaat hem verliezen! vrees ik. 't Hoeft niet, hij komt
vanzelf wel terug, meent Maeterlinck. En kalm stopt hij weer een pijpje, rustig
wachtend.
Na enkele minuten horen wij achter het bosje een blazend gehijg als van een
stoommachine.
- Ah! le re-voilà! Veux-tu mettre en train? vraagt Maeterlinck, weer bij het stuur
zijn plaats innemend.
Ik zet in gang. Golaud komt buiten adem uit het ritselend hout, springt over 't
slootje, wipt op de voorbank.
- Ja maar, jij corrigeert hem ook niet! roep ik, verbaasd dat le Dieu met geen enkel
woord zijn hond beknort.
- Que veux-tu, ça l'amuse. Et puis, c'est sa nature, is 't filosofisch antwoord.
Een geknars van raderen en weer zijn we weg.
Golaud zit nog steeds buiten adem, als overweldigd door zijn wilde emotie. Soms
houdt hij even op met hijgen, alsof hij er nu eindelijk overheen was, maar 't ogenblik
daarna begint het weer, met open bek en klapperende tong, die schuimt en kwijlt.
Een vage glimlach komt over le Dieu's bijna onzichtbare trekken. Hij mompelt
iets achter de kraag van zijn jas dat ik niet goed begrijp.
- Comment? vraag ik.
- C'est ma faute, herhaalt hij. - Je le lui ai appris. En eensklaps frank lachend, zoals
hij soms doen kan, in het gewoon Gents-Vlaams patois, dat hij af en toe met Vlaamse
vrienden nog eens voor de grap gebruikt:
- Khé hem lieren apportsjes zoeken en biestjes pakken! 't Was bijna nacht geworden.
Op een paal las ik: ‘Nemours, 3 kilomètres’ en wij besloten niet verder te rijden en
de eerste nacht in dat klein stadje door te brengen. Bij 't licht van een lucifertje
raadpleegde Maeterlinck even het voortreffelijk op-
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gemaakt excursie-boekje van ‘le Touring Club de France’, om de naam van het hotel
te vinden.
In volle duisternis kwamen wij er eindelijk aan.
Maeterlinck wou daar een telegram verzenden aan haar, die nog te Bordeaux in
‘tournee’ was, met ‘La Mort de Tintagiles’ en eerst later, te Avignon, per spoor bij
ons zou komen.
- Le nom de l'expéditeur, monsieur? vroeg de bediende van het telegraafkantoor.
- Maurice Maeterlinck.
- Comment?
- Maurice Maeterlinck.
- Comment cela s'écrit-il, monsieur?
Maeterlinck, ietwat ongeduldig, moest het zelf opschrijven. Ik, achter zijn rug,
grinniken:
- Stuur hem toch ‘le Trésor des Humbles’, amice.

II
Een van de illusies van onze reis was: eens goed de Franse ‘province’ te zien: het
uitzicht van het landschap, het leven in de kleine stadjes, alles wat men anders met
de grote sneltreinen voorbijstoomt, zonder er veel van te bemerken. Wel is 't wat laat
in 't jaar, maar 't weer schijnt mooi te willen worden, de zon glanst zacht in een
helderblauwe hemel met hoge, zilverwitte wolken en veel bomen dragen nog de
gouden pracht van hun herfstlover.
Nemours! Het ouderwets provinciestadje ligt daar, naïef en liefelijk, omringd van
zijn stille wateren en verweerde vestingen, beplant met hoge bomen. Hier en daar
doet het aan Brugge denken. In plaats van 't poëtische Minnewater kronkelt hier de
poëtische Loing, tussen zacht glooiende, met gras en heesters begroeide oevers. De
kleur van de huizen is grijsachtig, van dat grijsachtig-geel, dat men zoveel ziet in
Frankrijk, kleur van de rots en de klei waarmee zij gebouwd werden; en daar, bij 't
water, staat ook het kasteel, de ruige, middeleeuwse burg, met de vier flankentorens
als vier reusachtige peperbussen; indrukwekkende ruïne, symbool van vroegere,
trotse macht en hedendaagse vervallenheid.
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Weer zijn we weg, over de brede, effen, grijsblauwe wegen. Die wegen zijn als 't
ware voor de automobiel geschapen. Zoals zij hier zijn, reeds ver van de smerige,
hobbelig-geplaveide Parijse ‘banlieue’, is het een aanhoudend zacht en snel vliegen,
zonder horten noch schokken, in het gezellig ritmisch zoemen van de motor. Eindeloos
eenzaam en verlaten, met zachte op-en-neer golvingen strekken zij zich tussen twee
lijnrechte bomenrijen naar de verten uit. Slechts hier en daar een grijs-bestoven kar,
langzaam getrokken door twee, of drie, of vier zwaar opgetuigde en achter elkaar
aan gespannen paarden, die vanzelf, zonder dat de leider er zich mee bemoeit, bij
het getromp van onze toethoren, naar rechts uitwijken. Af en toe ook een auto die
ons tegemoet snelt, en die de indruk geeft of hij van heel, héél verre kwam, geel
bemodderd, grijs-bestoven, met dik onder petten, mantels en brillen ingepakte
reizigers. En rechts en links niets dan de wijde uitgestrektheid van het land, met hier
en daar een dorre wijngaard of een bosje, met nu en dan een eenzaam, grijzig, triestig
huisje, of een groepering van enkele van die huisjes om een oud, bouwvallig kerkje,
die een dorpje vormen. 't Is wel zeer eentonig, en die eentonigheid schijnt ons te
drukken en wij zwijgen. Uren lang blijven wij zwijgen. Alleen de motor heeft
aanhoudend het woord, die raast maar door; hij zingt het eindeloos, zacht-zoemend
deuntje van zijn vier cylinders, zonder een seconde te verademen. Hij zou zo maar
doorgaan, de ganse, lange dag; doch Maeterlinck krijgt er eindelijk genoeg van; hij
draait het kraantje dicht, kijkt mij even door zijn grote brilglazen aan en vraagt:
- Si on fumait une pipe?
- Fumons une pipe!
Van lieverlede krijgt het landschap een ander uitzicht: kleine, liefelijk begroeide
heuveltjes, watervalletjes en beekjes, allerlei poëtische hoekjes. Wij komen in ‘le
Nivernais’ die grenst aan ‘le Berry’, het land van George Sand. En iets uit vroegere
lectuur komt mij, met romantische herinneringen, tegemoet gewaaid. ‘La Mare au
Diable, le Meunier d'Angibault, François le Champi’, 't was ongeveer een streek als
deze, die tot harmonieuze omlijsting diende van deze wel wat
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zoeterig-brave, maar toch fris-idyllische verhalen. Reeds in het bos van Fontainebleau
had ik, in verbeelding, Haar geest om mij heen voelen zweven. Doch daar was ze
met Hem, de Musset, en zijn tragisch-kwellende hartstocht, die als een brand van
vernieling tussen de sombere bossen en de wilde rotsen oplaaide. Hier, in dat liefelijke
land, was ze heel innig alleen, in haar wandelingen en dromerijen, vreedzaam en
kalm, langs de murmelende beekjes en de zoetgeurende, zonnige, heuvelglooiingetjes,
met haar vriendelijk-geromantiseerde boeren en boerinnen. Geen auto's reden in die
tijd met wild-snorrende vaart over de stille wegen, maar wel dokkerden er, zoals nu
nog, traagschommelende zigeunerwagentjes met zwartharige vrouwen en heel veel
kinderen als blinkend-bruine besjes met gitzwarte oge-pitjes, en zwierven ook de
‘chemineaux’ zoals wij ze thans weer voortdurend ontmoeten.
O! die Franse ‘chemineau’ wat is hij onveranderd en traditioneel-romantisch gebleven,
een vast en echt, onvervalst type in het Franse land! In niets lijkt hij op de haveloze,
Amerikaanse ‘tramp’, noch op de weerzinwekkend-vuile, Italiaanse ‘lazzarone’,
noch op de gedegradeerde, noordelijke landloper. De ‘chemineau’ draagt een soort
fiere, aristocratische ridderlijkheid onder zijn flardige plunje. Daar schuilt zijn hoge
trots, onaangeroerd gebleven. Als een gelijke staart hij je onbevangen in de ogen
aan, en groet je in 't voorbijgaan, zonder ooit een bedelende hand uit te steken. Geef
je wat, goed. Geef je niets, ook goed. Krijgen wil hij, bedelen, nooit. En boven alles
stelt hij zijn onafhankelijkheid op prijs. Hij weet niet wat of waar hij eten zal, waar
en hoe hij slapen zal: dat zijn voor hem zaken van minder belang. Een stuk brood,
een fles landwijn, die krijgt hij overal. Bessen groeien op de heesters, en geen warmer,
zachter bed dan de hooiberg in een schuur. Zijn grote, bijna enige vijanden, zijn
koude, wind en regen. Die verafschuwt en vlucht hij. ‘Merk je wel op’, zei Maeterlinck
mij, ‘dat bijna nooit een chemineau tegen de wind opworstelt?’ En inderdaad, al die
wij zagen, - en steeds talrijker werden zij, naarmate wij dieper naar het mildere
Zuiden afdaalden - gingen met de wind mee, in 't
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warme van de zon. 't Kan hun niet schelen waar ze ook belanden. Morgen, als de
wind omdraait; draaien zij eenvoudig mee.
La Loire!... Eensklaps, bij een bocht van de weg, tussen lage, wijd van elkaar
wegwijkende, begroeide oevers, ontvouwt zich de prachtige, nobele, zilverglanzende
kronkeling van Frankrijks schoonste stroom! 't Heeft iets van een romantisch
toneeldecor. Geen leven, geen beweging, geen schuitje op het brede water: niets dan
die majestueuze, bleke kronkeling, met allerlei kalme vertakkingen tussen de talloze,
eenzame, onbewoonde, maar dicht-begroeide eilandjes. De blauwe weg loopt vlak
langs de poëtische oevers, het water breidt zich uit, steeds nobeler, steeds kalmer en
steeds grootser, naar de verre, stille horizon, waar de romantische kastelen ergens
staan te prijken. ‘Les châteaux de la Loire’! wie heeft daar niet van gehoord of
gedroomd? Hier zijn ze echter niet, maar hoe voelt men 't hele oord ervoor geschikt,
door de natuur als 't ware aangewezen: oude burchten met ophaalbruggen en kastelen,
sombere, imposante tuinen, brokkelige torens hoog op steile rotsen, onder chaotische
wolkgevaarten, in de maneschijn. Maar wij snellen en vliegen, de stroom wijkt van
ons weg, komt tot ons terug en wijkt opnieuw, tot wij hem voor 't laatst terugvinden
en meteen voorgoed verlaten in het oud, geel-grijze, pittoresk Nevers. Hier gaat het
grijs en geel van de oude, Franse stad reeds naar het goudbruin zwemen. Een
zuidelijker glans van warmte ligt over de stenen. Nevers, aan de oever, van de blauwe
Loire, glinstert in gouden tinten, met zijn hoge daken en zijn slanke klokketorentjes,
de rug gekeerd naar 't noorden en 't gezicht naar 't zuiden, stralend-kijkend door zijn
talloze, lief-lachende venster-ogen in de warm-zachte zon.

III
Eertijds was een reis door de Franse ‘province’ een allesbehalve plezierige
onderneming. De treinen waren schaars en reden langzaam en de hotels waren slordig
en vuil. De
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kleinere Franse steden werden feitelijk door geen toeristen, maar nagenoeg uitsluitend
door daartoe genoodzaakte handels-of-andere reizigers bezocht. Het druk verkeer
van wielrijders en vooral van automobielen heeft dat alles in verbazend korte tijd
veranderd. De Touring Club de France, die, heden ten dage, meer dan honderdduizend
leden telt en bijgevolg over een indrukwekkende macht beschikt, heeft over het hele
Franse land commissarissen afgevaardigd om er de toestanden van de hotels in
ogenschouw te nemen en er de nodige verbeteringen op te dringen. Zeer oordeelkundig
zijn ze dáármee begonnen waar het kwaad algemeen op zijn ergst was: met name de
W.C. gelegenheid. Wie vroeger - en nu nog op sommige punten - in de Franse
departementen reisde, weet hoe walgelijk-onzindelijk en onhygiënisch die plaatsen
bijna overal gehouden werden. 't Was erger dan iemand denken kon. Zij hebben dus
geëist: eerst en vooral toepassing van het Engels systeem op die gelegenheden. Daarna
hebben ze uit de slaapkamers zoveel mogelijk alle donkere kleden, behangsels en
gordijnen - die woekerplaatsen van microben - doen verwijderen en in ruiling daarvan
gevorderd: ijzeren bedden, gepolijste houten vloeren en eenvoudig licht-geolieverfde
wanden. Over het eten, dat doorgaans, en vooral in de Franse ‘province’, zo lekker
en zo overvloedig is, hoefde geen ander toezicht dan dat van de zindelijkheid
gehouden. Wie zich nu aan die nieuwe voorwaarden niet wilde onderwerpen werd
eenvoudig door de meer dan honderdduizend leven van de Touring Club geboycot.
Wie wél wilde, doch de geldelijke middelen niet bezat, werd, tegen zeer lage rente,
voorschot verstrekt. Met dat alles stegen de prijzen weinig of zelfs in 't geheel niet;
en, op dit ogenblik, dank zij de Touring Club, is het verblijf in een Frans
provincie-hotel een genot geworden, dat niet zelden, onder alle opzichten, het verblijf
in een hotel van Parijs, zelfs in de beste en de eerste, verre overtreft.
Dat genoegen hadden wij dan ook weer in Moulins, waar wij die avond, na een
lange en vrij eentonige rit aankwamen. Zo lief en poëtisch als ‘le Nivernais’ ons
toescheen, zo kleurloos en saai leek ons het departement van ‘l'Allier’, dat een gedeelte
is van de vroegere provincie ‘le Bourbonnais’. 't Zijn
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aldoor vlakke, grijze, weinig bevolkte en bebouwde streken, met eindeloze, rechte
wegen tussen eindeloze, rechte rijen van kaarspopulieren. Het voelt er kil en vochtig
overal, en niets is er waar ook het oog maar even met een aangename glimlach op
kan rusten. In 't stadje zelf is het of men voelde de trage, onderdrukte polsslag van
het ganse middelmatige, provinciale leven. Men voelt er een soort machteloze poging
tot breder en ruimer bestaan. Er zijn mooie huizen, grote winkels, een uitmuntend
hotel, en ook een prachtig koffiehuis, hét koffiehuis van de stad, vol spiegels en
drukke muurschilderingen, en dat meteen als 't ware 't hart is van dat ver in
Midden-Frankrijk afgelegen plaatsje, waar al het leven schijnt naartoe te stromen.
Daar zitten ze, de magistraten, de advocaten, de officieren, om tafeltjes te bitteren
en kaart te spelen; en er komen zelfs dames, een paar bijna demi-mondaines met
tapageuse hoeden, die er een soort Parijse chic aangeven, en opgang maken. En is 't
klimaat er dan zó ruw of is 't een plaatselijke elegance: haast al de heren dragen
dikke, korte mantels van geitebont, zoals die waaronder 's winters de automobilisten
zich vermommen. Het staat heel gek voor ons die daar niet aan gewend zijn, vooral
met hoge hoed en lange pantalon. Moulins heeft verder al niet veel bijzonders. Toch
is er een oud ‘beffroi’, een grote zeldzaamheid in Frankrijk en de stad ligt op de
linkeroever van l'Allier, een brede bergstroom met een keienbed, half droog bij
plaatsen, en waar hele benden wasvrouwen, volgens Franse gewoonte met een groot
stuk Marseillaanse zeep en een houten klopper, het linnengoed zitten te wrijven, te
slaan en te boenen.
De volgende ochtend hangt er een kille, bijna onzichtbare motregen in de effengrijze
lucht te beven. Daar hebben we nu, in dat triestig oord, wat we al de hele reis gevreesd
hebben: regen! En nu nog wel in 't gure najaar, in een open automobiel!
De eindeloze rechte wegen glimmen vettig in 't verschiet van geelachtig slijk. De
wagen rijdt langzaam, de wielen slippen. Tot over neus en mond en oren zitten wij
ingepakt, en de arme Golaud, donkerbruin-glimmend en rillend van nattigheid en
kou, knipt met zijn bolle, goede ogen naar de
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triestig-grijze horizon. Waarom ook gaat hij niet in de achterwagen onder pakken en
mantels liggen? Reeds een paar keer heb ik hem daar lekkerwarm toegedekt; maar
neen: telkens komt hij er weer uit gekropen. Hij wil bij het stuur zitten.
Roanne, vrij aanzienlijke, onder de motregen onuitsprekelijk vuile, en grauwe en
gore industriestad! Wij houden er juist maar op om essence en olie in te nemen en
haastig te lunchen. En weer rijden we verder, naar Lyon toe.
Het uitzicht van het landschap verandert. De hemel klaart ietwat op, het regent
haast niet meer maar het wordt scherper koud; en ginds, de einder afsluitend, rijst
een hoge, blauwachtige bergketen. O, gelukkig dat wij toch eindelijk uit die grijze,
vlakke eentonigheid zullen komen! Wij ademen reeds vrijer, wij stijgen, wij rijden
langs begroeide, nog liefgroene-en-bruine heuvels; de drogere weg kronkelt en
slingert weldra tussen bergen aan weerskanten, de hoogte in. Wij bereiken een top
en dalen in vlugheid weer naar de diepte, te allen kante omringd van bergen nu; en
reeds juichen wij inwendig en lichten pet en bril wat op, als de wagen eensklaps
lichtjes scheefzakt, met een ongewoon gehobbel over de toch effen weg.
- Oh la la! Crevés à l'arrière! roept Maeterlinck, met een gebaar van wanhoop
vluchtig omkijkend. En meteen richt hij de wagen opzij en houdt stil.
Helaas! helaas! de band van 't rechterachterwiel is helemaal platgedrukt! De laatste
adem is eruit weggeblazen en in de caoutchouc zit me daar een spijker gekronkeld,
een spijker, zoals ik er nog nooit zulk een grote, en dikke, en akelig-gekronkelde
gezien heb!
Spoedig aan 't werk, want de avond is nabij en Lyon ligt nog verre, nog héél verre,
daar, achter de hoge, blauwe bergen. Jassen uit, brillen af, mouwen opgestroopt, en
getild, en geduwd, en getrokken! De doorboorde binnenband eruit gehaald, een
nieuwe, gave, in de plaats gestopt; en maar gepompt, gepompt!...
Helaas! driemaal helaas?... Nadat wil, om de beurt, ons afgehijgd hebben met
pompen, en eindelijk menen klaar te zijn, horen wij eensklaps een fijn gesis, als 't
ware een spot-
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gesis om onze oren suizen, en langzaam zakt de reeds mooi-opgeblazen band
machteloos-slap weer in elkaar. Haast en spoed is zelden goed! Wij hebben 't te vlug
willen doen en 't is mislukt. De binnenband zat gekneld en móést door de spanning
barsten. 't Is alles opnieuw te beginnen!
Wie zou er niet een beetje kregel worden? Ik, als gast, dien mij kalm en goed te
houden; maar Maeterlinck, als gastheer, heeft wel het recht uit zijn humeur te zijn
en dat is hij! Daarbij bezeert hij zich aan de rechterhand, en zijn bloed stroomt!... O!
Maeterlinck-dweepsters en vereersters, waar waren uw zakdoeken om dat illuster
bloed op te vangen en als relikwie te bewaren! Van nog die avond in Lyon te kunnen
komen is nu ook geen sprake meer. Wij kijken even op de kaart en kiezen uit, op
goed geluk af: Tarare, midden in de bergen. Dat is althans een stadje en dat moeten
wij trachten te bereiken. Opnieuw moedig aan 't werk; aan de zware arbeid! mag
men wel zeggen. Geduwd, getild, getrokken, gepompt! Wat moeten we daar toch
reeds lang mee bezig zijn! Wagens en karren, die wij nauwelijks buiten Roanne
voorbijreden, komen daar langzaam en schommelend over de weg aangedokkerd,
en rijden óns nu voorbij.
- Il est malade? roept een van de voorlui spottend in het ratelend schokken van
zijn kar.
Gelukkig niet meer! Hij is weer genezen! De band, ditmaal, houdt prachtig; Golaud,
die aan het wandelen was, wordt teruggeroepen, de motor weer in gang gezet en nog
eens zijn we weg. Maar o! met welke vrees en welke omzichtigheid! Zou hij 't
houden? Zou hij niet weer zijn adem uitblazen? Elk ogenblik kijken wij naar het
achterwiel om. Wij voelen al het zwakke en wankelbare van dat beetje saamgeperste
lucht, die ons moet dragen; en wij zijn ook in 't geheel niet zeker dat ons werk de
tweede maal beter verricht werd dan de eerste. Wij zijn beiden toch maar knutselaars,
die zowat op goed geluk af gescharreld hebben. ‘Si nous pouvons tenir une quinzaine
de minutes nous sommes sauvés’, zegt Maeterlinck. En de ‘quinze minutes’ moeten
nu weldra om zijn en de band blijft het houden! Ja, hij zit goed, er is geen twijfel
meer! Wij zijn toch knappere knutselaars dan we bescheiden dachten en wij voelen
ons heel trots. De weg stijgt en kron-
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kelt, onophoudend. Het wordt een echte bergweg: links de steile, uitgehouwen
rotswand, rechts de diepe helling, die bij plaatsen op een afgrond lijkt. De wagen
rijdt ruisend, in tweede versnelling. In de tocht van onze vaart waaien ons af en toe
de warme walmen van de zwoegende motor in 't gezicht. Men voelt de krachtige
inspanning van het wonderbaar werktuig. 't Is als een reus die al zijn spieren
samentrekt om ons de hoogte op te hijsen. De streek wordt woest, onbewoond; en
eensklaps, om een bocht, zien wij, in de vlug dalende schemering, iets wits, als een
grote bleke deken, die daar op de bergrug ligt te drogen. Sneeuw! De eerste
wintergroet van de hoge regionen! Wij rijden in de grauwe schemering door
lelie-blanke, onbetreden sneeuw. Maar boven op de berg, de zogenoemde ‘Côte du
Sauvage’, houdt de sneeuw eensklaps op, en nu dalen wij weer kronkelend de diepte
in, als in een sombergroene reuzenkuil van bossen. Het gaskraantje is dichtgedraaid,
de heet-hijgende motor mag uitblazen en rusten. De wagen rijdt in volle vaart, door
de loutere propulsie-kracht van zijn eigen zwaar gewicht gestuwd. Hij rijdt maar té
snel, er moet geremd worden en zelfs de motor wordt af en toe weer ingeschakeld,
thans niet meer om de wagen voort te trekken, maar wel integendeel om door de
luchtdruk in zijn vier cylinders nog krachtiger te helpen remmen. 't Wordt donker,
't wordt spoedig helemaal nacht in die diepe, smalle, met sombere wouden begroeide
valleien. Even opgehouden en de lantarens aangestoken. En dan weer dalen, kronkelen
en dalen, zonder eind. De helle gloed van onze ‘phares’ danst wit-weerlichtend op
de boomstammen aan beide kanten van de weg. Hier en daar spuiten uit de grauwe
rotswand watervalletjes en straaltjes, die schitterend parelen, als fonteintjes van zilver
en kwik. Rechts, in de diepte, glinstert af en toe, tegen het zwart van de bossen, de
effen spiegel van een meer. Wat lijkt het woest en eenzaam overal! 't Is of we uren
en uren verre van de bewoonde wereld verwijderd zijn.
Eensklaps, in de verre diepte, een twinkelend, geel lichtje. Een ah! van tevredenheid
ontsnapt ons beiden tegelijk. Na 't eerste lichtje komt een tweede, en dan nog, en dan
nog! Daar
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ligt Tarare!...
Grijze, grauwe, zwarte huizen, een lange, smalle, zwarte, slecht-verlichte,
modderige straat, dat is Tarare! Zó akelig somber en modderzwart hebben wij nog
nooit een oord gezien. In 't zwart hotel, waar wij eindelijk aanlanden, worden ons
sombere, bijna zwarte kamers aangewezen. In de nauwelijks verlichte eetkamer met
haar donkere wanden, krijgen wij een saaie, bruin-zwarte kost, die haast niet te eten
is. En buiten is 't alweer aan 't regenen, uit een dikke, zware, grauw-zwarte lucht. 't
Is alles koud, donker en vochtig en een onoverwinnelijk gevoel van melancholie
komt over ons. Wij kruipen huiverend in de koffiekamer naast de kachel. Brrr? Een
flinke, warme grog en naar bed. O! die grote, kromme, akelige spijker, die ons
noodzaakte daar op te houden!

IV
Ik weet niet of er ook nog andere wegen zijn om van Tarare in Lyon te komen, maar
dat laatste eind van de weg die wij volgden, zullen we niet licht vergeten.
Wij reden al sinds een hele poos tussen hoge grijze muren, die onzichtbare villa's
en tuinen schenen te omheinen en wij vroegen ons af of we wel ooit die
wonderlijke-verborgen grote stad zouden ontdekken, toen wij eensklaps vóór een
soort van afgrond kwamen, waarin een straatje kronkelend naar beneden daalde.
- Est-ce ça l'entrée de Lyon? vroegen wij aan een paar mensen.
Er werd ons van ‘ja’ geknikt.
C'est presque impossible, aarzelde Maeterlinck, in de diepte kijkend.
Doch de wagen was reeds te ver om nog te keren en wij besloten 't maar te wagen.
't Was halsbrekerij! Had er ook maar iets aan een van de remmen gemankeerd,
wij waren totaal verloren geweest. 't Was telkens, in dat onzinnig steil dalen, een
hoek-scherpe bocht, met een muur, die daar opzettelijk scheen klaar te staan om er
ons tegen te verpletteren. En van de grote stad nog
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steeds geen spoor, tot wij opeens, na een laatste bocht, er middenin kwamen.
Een grauwe, dikke, bijna Londense nevel, smalle, drukke straten, hoge grijze
huizen; en dan plotseling een brede, mooie, open ruimte, met licht en zon, en een
prachtige, snel-stromende, blauw-groene rivier: de Saône! En dan opnieuw nog
drukkere wemeling van straten, en weer een wijde, open, zonnige ruimte, met een
nog bredere, lichterblauwgroene stroom: de Rhône!
Toch lijkt Lyon geen mooie stad. Het heeft, in zijn grootheid, en zelfs in zijn
grootsheid, iets van een zeer-geprovincialiseerd Parijs. 't Is alles 't zelfde en alles
toch veel minder en bekrompener. Het bezit geen eigen karakter. De Rhône-kaden
met hun deftige gebouwen lijken op de Seine-kaden maar slechts zoals een schim
lijkt op een werkelijkheid. Wij hadden 't gauw genoeg gezien en hielden er niet op.
Wat ons nu rechtstreeks aantrok was het Zuiden, op de drempel waarvan wij bijna
gekomen waren.
't Verschil was al dadelijk voelbaar. Hier had de zon reeds een heel andere kracht en
warmte dan benoorden Lyon, en met welk genoegen trokken wij één overjas uit en
sloegen wij de oorlappen van onze petten op! De mooie blauwe wegen lagen droog,
de Rhône kronkelde majestueus-vreedzaam in de vallei, een blijde zonnigheid lag
over alles, en wij vlogen, vlogen, als lang gevangen vogels, die eindelijk hun vrijheid
weergekregen hebben. Links en rechts, in het verschiet, de hoge, violette bergen;
rondom ons, te allen kante, de thans verdorde wijngaarden en de nog frisgroene
moerbezieboomplantages. Af en toe een brede, lage bergstroom, wild kolkend over
een bed van grijze rotsblokken en keien; en eindelijk de eerste, tegen de mistral
beschuttende cypressen en de eerste, grijze, knoestige, nog ietwat onderbleven
olijfbomen. La Provence! De heerlijke, frisse en lentegroene streek op gele bodem
onder helderblauwe hemel! O! die grote bossen van zo teer-lichtgroene pijnbomen
alom over de berghellingen! Die in de zon gebakken, goudbruine huisjes, met steeds
gesloten, bleekgroen verkleurde jaloezieën! En die zwarte strepen van cypressen hier
en daar, die kerkhofbo-
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men, temperend met een harde lijn van zwaarmoedige ernst en droefheid, de zachte,
lichte, blonde, groene en blauwe vrolijkheid van 't lief-poëtisch land! Wat zijn we
hier reeds verre van het somber-slijkerig Tarare! Le Dieu, die gisteren bijna heel de
dag als een gedrukte dondergod gezwegen heeft, ontwaakt tot opgewekte stemming
en wij stijgen even af en roken pijpjes in de warme zon, onder het stoeien met Golaud,
die als een dolle om ons heen springt.
Vienne, Valence, vol zon en levendige drukte, liggen reeds achter de rug; in
Montélimar wordt even opgehouden om nougat te kopen; Orange, in gouden
avondglans, wordt even bezichtigd met zijn prachtige, Romeinse triomfboog en zijn
reusachtig Romeins theater; en eindelijk komen wij in het wonderbaar Avignon, het
einddoel van die lange, schone dag. Daar, op de binnenplaats van het hotel, staat
mevrouw Maeterlinck op onze komst te wachten. Een telegram heeft haar het
spijker-ongeval gemeld en zij komt naar ons toe, in vrolijke verrassing. Maar nog
vóór wij bij haar zijn is Golaud haar tegemoet gevlogen en zijn liefkozingen kennen
geen eind. Als een kind neemt zij hem eindelijk in haar armen op en loopt ermee
naar binnen.

V
Avignon, de blauwe Rhône, de ingestorte brug, het grandioos, betoverend paleis van
de Pausen, de gekanteelde torens en vestingmuren om de stad, een en al pracht en
glorie onder helderblauwe hemel en glanzende zon!
Dagen zouden wij daar willen blijven, maar de tijd, helaas, is kort, en alweer ruist
de motor en moeten wij weg.
En weer zien wij de hoge, violette en blauwe bergen, de heldergroene bossen, de
gouden-bruine huisjes met de lichtgroen-verkleurde jaloezieën, alles voorbijsnellend
en vluchtend, als in de betovering van een cinematograaf. Hoe of mevrouw
Maeterlinck nog plaats vond in de achterwagen, tussen de opstapeling van koffers
en pakken is mij een raadsel; maar zij zit er althans, warm en gezellig ingeduffeld,
onkenbaar vermomd onder de dichtgetrokken sjaals en
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violetten, die nauwelijks haar glimlachende ogen laten zien. Dit is de laatste tocht!
Vanavond zijn wij aan het einddoel! Snel rijden wij door grijze dorpjes, waar, midden
in de straat de hopen afgevallen bladeren van de 's zomers zo schaduwrijke platanen,
worden opgebrand. Wij snellen door Aix, Brignolles, Flassans, Fréjus; en eindelijk,
tussen de fiere, uitgekantelde bergkimmen van l'Estérel, in een panorama dat zich
nobel ontvouwt en uitbreidt, ontwaren wij de zonnigblauwe immensiteit van de
Middellandse Zee.
Wat is het schouwspel indrukwekkend groots en schoon over de ganse lengte van
de nog maar sinds enkele jaren, door de machtige Touring Club de France, nieuw
aangelegde Estérelweg! Hij kronkelt mee met al de grillige bochten van de pittoreske
oever, tussen het blauwe water en de rode, zo heerlijk frisgroen begroeide rotsen en
bergen. Overal liggen de witte en roze villa's, als romantische nestjes onder ranken
en bloemen verborgen, en ginds, in de diepte, tintelt Cannes, tegen zijn achtergrond
van verre, verre, glinsterend-witte sneeuwtoppen. Wij houden er niet op, want alweer
wordt het avond, glanzendgouden avond en wij willen nog vóór donker ‘thuis’ zijn.
Steeds verder rijden wij, dwars door het luxueuze Cannes, waar al de grote hotels
nu echter nog gesloten zijn, de bergen in, naar Grasse, het einddoel van die lange en
verrukkelijke tocht. Tussen pijnbomen en olijfgaarden slingert de brede, blauwe weg
de hoogte op. Af en toe komen ons heerlijke aroma's van onzichtbare bloemen
tegemoet gewaaid. Daar ergens, op de terrasvormige hellingen, beneden de weg,
bloeien de viooltjes, de jasmijnen, de rozen, de tuberozen, al de fijne, zachte of
bedwelmende geuren van het bloemig Zuiderland.
- C'est là! zegt Maeterlinck. En hij wijsvingert naar een groot, wit huis met
grijsblauwe persiennes, half verborgen in een dichte woekering van groen en bloemen.
Een open hek, een oprijlaan, tussen een dubbele rij bloeiende rozenheesters. De
voordeur gaat open, een werkvrouw treedt te voorschijn, gevolgd door een man, die
ootmoedig zijn strooien zonhoed in de hand houdt. Dat zijn Antonin en Théréson,
de pachters van de boerderij, die daar opzij van het buiten (la bastide, zoals het daar
genoemd wordt) ligt en die
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hun nieuwe meesters komen groeten. Théréson flink en stevig, met brede, sterke
heupen, als een echte berg-boerin, heeft kleine zwarte oogjes, die git-schitteren onder
de brede, platte rand van haar zwarte strohoed, die met zwarte linten onder aan de
kin is vastgestrikt; Antonin, lang, slungelig en mager, kijkt met grote, lichtbruine,
schuw-onderworpen ogen, die bijna dezelfde kleur hebben als zijn eenkleurig,
geelbruin gezicht en zijn stoffige, grijsgele kleren. Een tweede vrouw, een noodhulp
uit de streek - komt hijgend aanlopen, en maakt onduidelijke, drukke excuses, en
vertelt haar meesters, met een vloed van woorden, in een aller-eigenaardigste tongval,
hoe het gebeurde dat zij daar niet was om hen bij de aankomst te begroeten: ‘le
mateijn ze ne languis pas, mesieu et madame, ze vais au devann du zjourr; mais le
soirr ze me sens un peu fatiguée et aussi vrai que, ze suis ici devann vous, ze m'étals
un peu assoupie’.
Het huis is ruim en luchtig, met grote, frisse, eenvoudig gemeubileerde kamers.
In de brede haard van de eetkamer branden geurige olijfblokken. 't Salon is groen
en wit, met oude fauteuils en stoelen, en de enorme biljartzaal wordt tot studeerkamer,
met het biljart als werktafel ingericht.
- Allons vite faire le tour du propriétaire avant la nuit, stelt Maeterlinck voor.
Op die invitatie heeft Golaud niet eens gewacht. Hij is alvast het terrein gaan
verkennen en wij vinden hem in het gras, bij de stam van een olijfboom, roerloos,
met starre blik, de kop strak in de lucht. De witte poes van Antonin en Théréson zit
daar tussen de zilvergrijze blaadjes, de rug gekromd, de staart omhoog, de haren
overeind, de fonkelende ogen woest en rond. Hond en kat schijnen elkaar met diepe
aandacht te bestuderen; en de poes uit zijn gewaarwording in een vreemde, diepe
taal, een klagend, kwellend, innerlijk gebrom, dat af en toe in vals-nijdig geblaas,
met opgekrulde bovenlip en scherpe tanden overgaat.
- Voyons, Golaud, sols sage!...
In de gouden schemering wandelden wij rond. Het erf is ongeveer vier hectaren
groot en ligt verdeeld in trapsgewijsafdalende terrassen, op de helling van de berg.
Andere, hoge bergen omringen het in de verte langs alle kanten. Rondom
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het huis is de lusttuin. Vandaar uit daalt een brede allee naar de diepte, en rechts en
links, van terras tot terras, is het één bos van oude, kromme, knoestige olijfbomen,
in 't malse, groene gras vol geurende viooltjes. Dieper liggen de rozenvelden, nog
dieper de tuberozen en jasmijnen. Ietwat opzij, half gedoken achter bomen, staat de
boerderij ‘le mas’ van Antonin en Théréson. Het is er overal heerlijk fris en zacht
en zalig. 't Is een van de verrukkelijkste oorden die ik ooit gezien heb, en nu begrijp
ik eerst goed wat Maeterlinck mij voor 't vertrekken zei:
- Tu verras, c'est ce qu'on peut trouver de plus ravissant dans tout le Midi. J'ai
cherché pendant tout un hiver le long de la côte d'Azur, avant de découvrir cela.

VI
Nog maar drie dagen meer! Alweer moet ik vertrekken! De flinke, snelle, sterke
wagen, die ons al zoveel honderden kilometers ver heeft vervoerd, leidt ons nu op
kleinere tochtjes, in de magnifieke omstreken van Grasse, rond. Bloemen en nog
bloemen, geuren en nog geuren; oude rotsgrauwe dorpjes, als zoveel ontoegankelijke
arendnesten tegen de vroegere invallen van de Saracenen op de steilste toppen
gebouwd; bergen, valleien, stromen en watervallen; wij gaan het alles bezoeken en
bewonderen, onder de ideaal-blauwe, warme zonnelucht, in onophoudende verrukking.
Op een van die tochten deed zich nog een eigenaardige episode voor...
Wij waren afgestegen in een bergengte, ‘les gorges du Loup’, en zaten buiten,
vóór het restaurantje waar wij geluncht hadden, vlak bij het wild-bruisend water van
‘le Loup’, dat in zware, blauw-groene, wit-schuimende kolken, van rots tot rots naar
de diepte buitelt. Een reusachtige spoorwegbrug boogt daar hoog in 't blauwe van
de lucht over de stroom, en 't smalle rotspaadje dat langs het water op-en-neer
kronkelt, lokt bijna onweerstaanbaar tot een avontuurlijk wandelingetje uit. Mevrouw
Maeterlinck en ik zaten prentbriefkaarten van 't verrassend-mooie plekje uit te kiezen;
Maeterlinck en
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Golaud waren 't hobbelig slingerpaadje opgewandeld.
- Où est-il? vraagt ze plotseling, bijna verschrikt opkijkend.
- Par là, il se promène avec Golaud, zeg ik, naar 't paadje wijzend.
- Avec Golaud, le long du torrent! Ils feront quelque bêtise!
- En gejaagd vliegt zij op, naar 't water toe.
Ik volg haar en nauwelijks zijn wij bij de oever, of daar komt,
krom-huppelend-zich-schuddend, een Golaud aangetrippeld, die slechts vagelijk op
Golaud meer lijkt. Hij schijnt ineens kleiner en donkerder van kleur geworden; en
terwijl wij, verbaasd, de hond bij ons roepen, zien wij ook Maeterlinck komen,
vreemd-glimlachend, met een donkerbruine broek aan en een lichtbruin jasje, terwijl
hij 't ogenblik tevoren toch helemaal in het lichtbruin gekleed was.
- Qu'est-il arrivé? snelt zij hem angstig tegemoet.
Hij vertelt het ons. - Voor de grap, in de verste verte niet denkend dat de hond zo
gek zou doen, heeft hij 'n ‘apportsjen’ - een stukje hout - in de maalstroom gegooid.
Maar zonder een seconde aarzelen, als een pijl uit een boog is Golaud 't ‘apportsjen’
nagesprongen; en dadelijk met het wild-bruisend water van rots tot rots meegebuiteld
en gerold, zou hij onvermijdelijk verdronken zijn, indien Maeterlinck op zijn beurt
ook hém niet nagesprongen was om hem te redden.
- Bébé! bébé! Comment est-il possible d'être si bébé! verwijt zij hem. En hij krijgt
een flink ‘standje’, terwijl hij, schouderophalend en met zijn beide handen
zoekend-tastend in zijn zakken naar het restaurantje terugtrekt.
- Ce qui m'embête, c'est que mon tabac est mouillé et que ma pipe est tombée dans
le torrent, bromt hij.
Zijn goed wordt gedroogd, hij krijgt een ander pijpje en verse tabak; en door nog
niet geziene, groene, blauwe, gouden wonderoorden, keren wij naar Grasse terug.
Ja, het is een wonderland, een van de mooiste streken van de wereld! Iets voor
hem, de geniale kunstenaar, die daar nu de ganse winter, in volmaakte rust en
harmonie en heerlijkheid zal kunnen werken. - Zijn werk! Daar hebben wij nog
gedurende de ganse reis geen woord over gesproken! 't Komt eindelijk ter sprake,
op de laatste avond, na den eten, onder 't
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roken, in de grote, tot werkkamer ingerichte biljartzaal. Wie Maeterlinck en zijn
grote bescheidenheid kent, zal begrijpen hoe moeilijk het is, hem over zijn eigen
werk aan de praat te krijgen. Telkens weer tracht hij het gesprek op iets anders af te
leiden, tot Zij eindelijk zegt:
- Non, ça n'est pas gentil. Laisse lui lire au moins le manuscrit de ‘l'Oiseau Bleu’.
- Eh bien, soit, qu'il le lise, mais ça l'embêtera. Mieux vaudrait aller au jardin
admirer la lune, qui est si belle! Maar wij hebben eindelijk 't manuscript in handen,
en om de beurt, Zij en ik, lezen wij voor.
Wat leest zij mooi! Met welke wijding en welke eerbied voor het werk van de
grote artiest!
De uren vervliegen! Wij zitten daar geboeid, gebonden. Ik mag er geen
bijzonderheden van vertellen, het werk is nog volkomen ‘inédit’1.; maar wel mag ik
zeggen dat er taferelen in voorkomen, zó aangrijpend groots en schoon, dat ik er stil
onder geworden ben. Een tafereel uit het vierde bedrijf o.a. dat, na een huivering van
onuitsprekelijke angst, eensklaps ontbloeit tot een zó grandioze, zachte heerlijkheid
van troostrijke emotie, dat... doch neen: ik mag niet, ik moet helaas zwijgen...
Terwijl loopt hij pijprokend heen en weer, nu eens binnen, dan weer buiten, werkt
met zijn halters, hangt aan zijn ringen, komt ons telkens weer ergeren en storen met
zijn:
- Voyons, cessez cette scie; venez donc admirer la lune!... tot wij eindelijk met de
lezing klaar en nog geheel onder de overweldigende indruk, hem naar buiten volgen.
Hoog staat de maan in zuiverblauwe hemel. O! het is er zalig en goddelijk mooi!
En zo stil, zo heilig-stil! Het huis is glinsterwit, bomen en heesters rijzen gitzwart
en strak, en tussen het dunne, zilvergrijs olijflover, zeeft een feeërieke, lichtende
schemering op het gras neer. De rozen staan verkleurd in irreële wonderpracht te
bloeien; de witte tuberozen hebben paarlemoeren glanzingen en onzichtbare
waterstraaltjes ruisen brobbelend uit de spleetjes van de rotsen...

1.

Later met het bekend succes overal opgevoerd.
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Wat is het alles zacht en teer en schoon! Wat is het heilig wonderschoon!...

Naar Brugge
Het is vooruit afgesproken vóór wij in de wagen stappen: ‘Pas de littérature’
onderweg!
Er mag gesproken worden over lekker eten en drinken, over mooie vrouwen en
over lelijke vrouwen, over aardige mensen en geen aardige mensen; er mag gesproken
worden over alles, behalve over litteratuur.
Daarom ook vraag ik aan Maeterlinck vóór wij in de wagen stappen:
- Veel gewerkt deze winter, Maurice?
- Niets, absoluut niets! roept hij bijna uitdagend. Ik heb ‘genoten’. En jij?
- Ik?... Alweer een nieuwe roman, uit oude manie. Hij komt nu weldra uit in
Groot-Nederland, en later in boek.
In het zwijgen van mijn vriend meen ik een stille afkeuring te voelen. Blijkbaar
vindt hij al dat geschrijf geheel overbodig. Hij kijkt met onverschilligheid naar de
wagen, waarvan de motor reeds snort, en daarna, ietwat ongeduldig, naar de
hotelramen, alsof hij er mede de komst van een verwacht iemand kon bespoedigen.
- Hoe komt het toch, dat vrouwen nooit op tijd klaar kunnen zijn! moppert hij.
Maar hij had ongelijk te mopperen, want, terwijl hij naar de ramen opkeek, kwam
mevrouw Maeterlinck beneden en niet zonder enige verwondering kon zij hem
vragen:
- Qu'est ce que tu regardais là haut?
- Mais où tu restes?
- Me voici.
Vlaanderen is mooi, op een zachte, frisse zonnige mei-ochtend! Het heeft een
wazigblonde en tere schoonheid, iets gans aparts, vol intieme bekoring, iets dat
charmeert en ontroert. Maeterlinck houdt niet meer van Vlaanderen als vroeger, hij
is er van vervreemd, gedenationaliseerd, maar de verrassing is
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toch sterker dan hij dacht en hij jubelt het uit, haast in weerwil van zichzelf.
Wij rijden... De kleine dorpjes, met spitse kerktorentjes en kleurrijke huisjes: wit,
groen, roze, met blinkend-rode daken, onder geurende tuilen van bloeiende
fruitbomen, volgen snel elkander op. Mevrouw Maeterlinck, die wel Brugge kent,
maar nog nooit, per auto, door Vlaanderland er heenreed, heeft geen ogen genoeg
om te bewonderen. Zó mooi, zó fris, zó kleurenweelderig en schilderachtig, had ze
't niet verwacht.
- 't Is een land van schilders! juicht ze. De geringste mensjes hebben hier ‘le sens
des harmonies et des couleurs’. 't Zit hem in de aard van 't volk; 't is traditie.
Al spoedig doemen de hoge, grijze torens van Brugge in de verte boven het dichte
groen van de lovers op. Een zonnestraal verlicht ze, en zo, van op een afstand gezien,
is het een toverachtig visioen van glorie, alsof de oude, aristocratische wereldstad
nog eens in al haar vroegere luister herleefde. Een illusie, helaas en meteen een
desillusie! Zodra wij binnen de poorten komen, vallen wij midden in een allerakeligste
kermisdrukte. 't Is kermis in Brugge, of ‘fore’, of wat weet ik ook: draaimolens,
cinema's, schettermuziek en klatergoud: één profanatie van al het deftige en
stemmigschone. 't Lijkt wel een schrijnende synthesis van het oude en het nieuwe.
De gothische prachtgebouwen staan daar droevig op de achtergrond gedrongen, als
treurende edelvrouwen in bespiegeling van vroegere praal verdiept, en het
afschuwelijk moderne brult en kermt en tiert en janhagelt er in heiligschennende
drukte overheen. 't Is niet om aan te horen en te zien; wij vluchten ervan weg, gaan
ons ergens in de hal van een hotel afzonderen.
En een duivels plan komt in mij op, dat ik, na slechts korte overweging, besluit
ten uitvoer te brengen.
Aangezien er toch niets beters is te doen, ga ik Maeterlinck eens interviewen. Dat
zeg ik hem natuurlijk niet, hij zou mopperen. Maar 'k doe het heimelijk, ‘sans en
avoir l'air’, terwijl we gezellig zitten te lunchen. Pas heeft het feest te zijner eer in
Brussel plaatsgehad; hij is daar gevierd en gedecoreerd geworden, op intiem bezoek
in 't koninklijk paleis
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ontvangen. Ik moet daar eens alles van horen; ik mag die gelegenheid niet voorbij
laten gaan, want mijn oude vriend is een vliegende vogel: morgen is hij al weer verre
weg en wie weet wanneer ik hem nog eens terugzie!

Interview
Na enkele omzichtige, voorbereidende zinnen hapt mijn vriend gewillig toe en ik
hoef slechts meer te luisteren en hem te laten gaan.
Over het galafeest in de Muntschouwburg is hij nog zeer ontdaan. ‘Je bent jezelf
niet meer in zulke omstandigheden’, verzekert hij. ‘Je doet en vertelt de grootste
stommiteiten. In de koninklijke loge o.a., was 't een foltering. Ik weet zelf absoluut
niet meer wat ik daar al gezegd en gedaan heb. Ik herinner mij slechts, dat, én de
koning, én de koningin, én ik zelf spraken, of liever fluisterden met schuchtere
stemmen, die zogoed als geen geluid meer gaven. Maar ook in mijn loge, waar ik
door allerlei bekenden en onbekenden gecomplimenteerd werd, moet ik de grootste
onzin hebben verteld. Ik herinner er mij namelijk nog iets van. Dat was met een
Spaans diplomaat. Die man, die zeer moeilijk Frans sprak, kwam mij midden in de
drukte mededelen, dat hij dingen van mij in 't Spaans vertaald had. En wil je nu eens
weten, wat ik daarop antwoordde? Raad eens, als je kunt?
Maeterlincks diepliggende, grijze ogen kijken mij met 'n komische uitdrukking
van zelfverontwaardiging aan, en met beschaamde stem bekent hij:
‘Ik heb geantwoord, ik heb durven antwoorden: Ah! vraiment, en espagnol! Oh!
c'est bien lointain, l'Espagne...! Je begrijpt wat voor 'n denkbeeld die diplomaat van
mijn intellect moet hebben’.
Over het intiem bezoek, daags na zijn feest bij de koning en de koningin, is hij
veel beter te spreken. Daaraan heeft hij de beste herinneringen bewaard. Wel was
hij nog heel angstig om er heen te gaan en tot de particuliere secretaris van de koning
had hij gezegd: ‘als ik voortdurend in de derde persoon moet spreken dan kán ik niet
spreken, er komt niets van
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het onderhoud terecht’. Maar de secretaris had hem dadelijk gerustgesteld met de
verzekering:
- Gij moogt de koning en ook de koningin in de derde persoon niet aanspreken.
Zij willen dat niet. Zij verlangen zéér gewoon, als tot een vriend, met u te spreken.
Ik bedoel daarmee natuurlijk niet, dat ge moet de koning op zijn schouders kloppen
en zeggen: ‘Wel ouwe, 'k ben blij, dat we mekaar eens ontmoeten’. Ik bedoel alleen
maar, dat ge met hem zoudt omgaan alsof hij helemaal geen vorst en majesteit was,
die een onderdaan ontvangt.
‘Ik ben er anderhalf uur gebleven’, vertelde Maeterlinck ‘en 't was charmant van
eenvoud en vriendelijkheid. Geen galaknechten, geen hofboel om ons heen. Ik werd
ontvangen als “en famille” in de particuliere vertrekken van de koningin; de koning
zelf deed de deur voor mij open; ik zag de kinderen, die allerliefst zijn ('t prinsesje
Marie José o.a. is een beeldje) en toen ik vertrok leidde de jonge prins mij tot aan de
benedentrap uit. Wij hebben over allerlei gepraat, nu zonder enige wederzijdse
schuchterheid, en ik heb zelfs de koning, die enige aanleg tot zwaarlijvigheid heeft,
aangeraden te leren boksen’.
Mevrouw Maeterlinck proest het uit van het lachen, maar Maeterlinck is daarover
verontwaardigd, en nu bestijgt hij eens flink zijn jongste stokpaardje, het boksen.
Hij heeft reeds een of meer artikels over ‘l'Eloge de la boxe’, in de ‘Figaro’
geschreven en het is amusant om waar te nemen met welke gloed en overtuiging hij
die sport verdedigt. Niets is mooier, fijner, knapper, gezonder. Niets ontwikkelt
harmonieuzer al de spieren van het lichaam. De geest, de ziel, 't instinct, hebben er
zowel hun deel in als het lichaam; het is een kunst, een van de mooiste kunsten,
waarin iemand zich kan oefenen. ‘Nu ben ik voor geen mens meer bang’, verzekert
Maeterlinck. ‘Nu mag, om het even welke kolossaalsterke bruut mij aanranden: in
enkele seconden ligt hij op apegapen tegen de grond neer. Veux-tu-essayer?
Veux-tu-essayer?’ dringt hij opgewonden aan; en meteen staat hij waarachtig overeind,
de vuisten gebald, in de houding van een bokskampioen.
De restauratiezaal is wel vrij leeg, maar toch zitten er enkele
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mensen, die al heel bevreemd naar ons omkijken. 't Kan Maeterlinck wat schelen!
Hij is helemaal door zijn nieuwe hartstocht opgewonden, hij dringt maar steeds aan,
daagt mij uit, en ik moet er eindelijk aan geloven. Ik ook sta overeind, in
kampioen-houding. De kelners bij de deur staan pal van verbazing.
- Vooruit maar. Poog mij eens een flinke stomp te geven, om het even waar, zegt
Maeterlinck.
Ik scherm wat heen en weer met de vuisten, raak hem eindelijk, vrij onzacht, tegen
de linkerschouder.
- Ça ne compte pas! roept Maeterlinck ongestoord. - Tracht in 't gezicht of op de
maag te stompen. Wees niet bang mij te raken. Il n'y a que ces deux places-là qui
comptent.
In 't gezicht!... Ik ben heus bang hem te treffen. Hij stelt zich de dingen soms zo
eigenaardig voor. Hij is zo'n illusionist...
- Mais vas-y donc, sacrebleu! roept hij, ongeduldig wordend.
De kelners dringen op een groepje, de andere gasten staken 't eten, de hotelbaas
verschijnt even met bezorgd gezicht, op de drempel van de zaal. In vredesnaam, want
het wordt heus benauwend. Ik stoot maar vlak en fors op het gezicht af, om ervan
verlost te zijn.
Mijn rechterarm, bliksemsnel afgewend, vliegt rakelings langs mijn oor heen, en
meteen krijg ik, door zijn linkerarm, een geduchte knak, onder op de kin. Ik trek een
zuur gezicht, probeer even of mijn saldo kiezen nog wel op hun plaats staan.
Maeterlinck jubelt. Dat is de ‘uppercut’ legt hij mij uit. ‘Begrijp je wel, met zo'n
stomp, maar dan natuurlijk flinker toegepast, ligt een reus tegen de grond’.
Ik begrijp heel goed, dank mijn vriend wel hartelijk voor de les, stel voor om nu
maar kalmpjes verder af te lunchen. Maar opeens zie ik het gelaat van mijn vriend
zwaar betrekken. 't Is het binnenkomen van een deftige oude heer, die daartoe schijnt
aanleiding te geven. Maeterlinck kijkt met weinig vriendelijke ogende oude heer,
die aan een tafeltje gaat zitten, na.
- Weet je wie dat is? vraagt hij mij fluisterend.
Hij zegt mij de naam, die in Vlaanderen welbekend is, en
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vertelt verder:
- Naar díe man ben ik, jaren geleden, met mijn vader gegaan, om naar 'n plaatsje
van kantonrechter op 'n Vlaams dorp te solliciteren. Dat was nog wel kort nadat ik
ineens beroemd was geworden door het artikel van Octave Mirbeau, in de ‘Figaro’,
over ‘La Princesse Maleine’. Mijn vader oordeelde, dat het nu eens hoog tijd werd
mij terug te brengen tot het ernstige leven. Wij gingen dus naar die invloedrijke
personage, oude vriend van mijn vader, en weet je wat die man antwoordde:
- Ja, ik wil wel proberen, iets voor je zoon te doen, maar vrees, dat het niet lukken
zal. Hij heeft daar 'n ongelukkig boek geschreven, die ‘Princesse Maleine’; dat zal
hem lelijk in de weg staan voor een ernstige betrekking. - Dat is dan ook gebleken.
Ik heb het baantje niet gekregen.
- Ga gauw die man de beide handen drukken, in plaats van op hem te brommen,
zei ik met overtuiging.
- Jawel, het is goed met mij afgelopen, bekende Maeterlinck, - maar de bedoeling,
begrijp je, die was om mij te negeren, dát vergeef ik hem niet.
De ouwe heer, die Maeterlinck wellicht niet eens herkend had, begon met ernstig
gezicht te lunchen, en wij stonden eindelijk op, om toch maar eventjes, ondanks de
storende kermisdrukte, door Brugge te gaan kuieren.

Bij de Maeterlincks te Nizza
Ik heb mijn oude vriend nu reeds zoveel jaren gevolgd en opgezocht in de
verschillende oorden, waar zijn nogal afwisselende fantasie hem zich deed vestigen.
Ik herinner mij zeer goed de dag, iets meer dan vijftien jaar geleden, toen wij beiden,
toevallig op dezelfde ochtend, ons geboorteland verlieten: hij naar Frankrijk; ik naar
Holland. Wij scheidden met de wederzijdse belofte elkaar nog dikwijls terug te zien.
En die woorden zijn waarheid geworden. Hij kwam wel eens naar Holland; ik reisde
af en toe naar Parijs, en geregeld zagen wij elkaar terug in Vlaanderen, waar de
geboortegrond ons allebei nog heentrok. Hem minder dan mij. Langzamerhand
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ging hij van Vlaanderen vervreemden; de voeling met zijn land verzwakte. Hij kwam
er al zeldzamer en zeldzamer, en, tenslotte, als ik hem nog wilde zien, moest ik hem
zelf in Frankrijk gaan opzoeken.
Zo deed ik. Ik ben een tijdje bij hem geweest in het ouderwets paviljoen van de
rue Raynouard, te Passy, waar hij een tuin met hoge bomen had, die in sterke helling
naar de Seine daalde. ‘C'est la campagne en plein Paris’ zei hij geestdriftig; en de
vuile rook van de fabrieksschoorstenen, die de blaren en de bloemen van zijn tuintje
zwart als roet maakte, scheen hem vooreerst niet te hinderen. Dat duurde zo een tijd.
Toen reisde hij eens door Normandië - het land van zijn vrouw - en met een nieuwe
illusie kwam hij daar vandaan: Parijs was niets meer; Parijs was zwart, en somber,
en afschuwelijk: alleen Normandië bestond nog.
Het daarop volgend jaar vond ik hem terug in het ‘Château de Gruchet-Saint
Siméon’, half landhuis, half boerderij, in volle, landelijke eenzaamheid, op
vijfentwintig kilometer afstand van Dieppe. Het huis van twee verdiepingen stond
op een naakte hoogvlakte en was geel geverfd met groene luiken. Er was een
groentetuintje en een bloemenhofje; en de rest was een groot stuk wei, waarin, langs
beide kanten van de oprijlaan, een hoog en somber eikenbos prijkte. Het dorpje, een houten kerkje en een tiental armoedige woninkjes - lag op een afstand in het dal;
en als buren had hij alleen twee grote boerderijen: ‘la ferme des Folenfant’ links, en
‘la ferme des Caumartin’ rechts: ik herinner mij nog goed die beide namen. Twee of
drie jaar heeft hij daar gewoond. Hij had er zijn bijen en schreef er ‘La vie des
Abeilles’. Toen begon alweer de illusie te verzwakken. Het was er après tout wat
benauwd en zeer eenzaam: misschien zou hij nog wel eens iets anders zoeken. Het
duurde niet lang. Tijdens de scheiding tussen Staat en Kerk, werden de monniken
verdreven uit de Abbaye de Saint-Wandrille, bij Rouaan, en dat wonder-prachtig,
antiek domein, werd te huur aangeboden. Maeterlinck ging zien, en huurde het
onmiddellijk, voor een termijn van eenentwintig jaar.
Nu scheen het wel of zijn hoogste illusies verwezenlijkt waren. Een park van
twintig bunder, met een rivier die wemelde
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van forellen (hij is hartstochtelijk visser); en een antieke ruïne van allerhoogste
schoonheid, samengebouwd met een klooster-paleis vol indrukwekkende gangen en
cellen en zalen, zó talrijk en zó groot, dat hij er niet eens het tiende deel van kon
bewonen. Daar zijn schoorstenen waar een halve eik in brandt en zalen waarvan de
binten en de booggewelven in een bestendig-grauwe schemering verdoezelen.
Ja, dat was nu wel 't gedroomde levensoord voor een mystieke dichter; maar,... er
is ook Maeterlinck de sportman en vooral Maeterlinck de ‘zomerman’, die een
geweldige hekel heeft aan grijze lucht en kou; en 's winters is Normandië
onbewoonbaar. 't Is er een regenland, en zelfs in 't midden van de zomer is het er
nog dikwijls kil en vochtig. Parijs boezemde hem afkeer in, Normandië was te koud,
in Vlaanderen kwam hij niet meer: er bleef niets over dan 's winters naar 't Zuiden
te vluchten; en, op een reis daarheen vond hij ‘Les Quatre Chemins’ een villa met
een rijke bloementuin, halverwege tussen Cannes en Grasse.
Alweer een verwezenlijkte illusie! De geestdrift over 't Zuiden was geweldig.
Dáár, en nergens anders; moest men leven. Hij schreef er ‘Le double Jardin’ en
‘l'Intelligence des Fleurs’ en verbleef er geregeld, jaren achtereen, van begin november
tot eind mei. Meteen nam hij toch weer een pied à terre te Parijs - in de rue Perronet,
te Neuilly - en voortaan was zijn leven geregeld: van juni tot oktober te
Saint-Wandrille; van november tot juni in Grasse, met daartussen twee heel korte
halten te Parijs, in 't gaan en 't komen.
Maar... evenals vroeger Gruchet-Saint Siméon in Normandië, bleek weldra Grasse
in 't Zuiden te eenzaam en benauwd. Ook de nachten waren er te koud; het lag te
hoog, het vroor en sneeuwde er soms; het was nog niet het échte Zuiden - het Zuiden
van de mimosa's en de palmen - en, daar juist in Nizza een mooi bezit te koop werd
aangeboden, ging Maeterlinck eens zien en werd aldra de nieuwe eigenaar. Daar heb
ik hem pas opgezocht.
In Nizza aankomende uit de richting van Monaco, volgt men eerst een hele poos,
langs de blauwe zee, de Promenade des Anglais, naar Cannes toe. Dan slaat men
rechts af, komt door
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de altijd open koetspoort van 't Palace Hotel, stapt dwars over een straat waardoor
een tram rijdt, en dadelijk gaat men berg-opwaarts, langs de sterk stijgende en
kronkelende Avenue des Beaumettes.
Grauwe, blinde muren aan beide kanten, met overwuivende palmen en
overhangende rozen en geraniums. Men is nog geen minuut uit de woelige en stoffige
drukte van Nizza en reeds is het stil als in een kloostertuin. Villa's overal, met mooie
bloementuinen, maar deftig, rustig, het voornaam-geslotene van een ‘retraite’. Zo
stijgt men enkele minuten. Dan komt men aan een laatste bocht, met nog een laatste
villa, vlak vóór een prachtig uitzicht van vallei en zee en bergen.
Dáár is het! Ik hoef niet aan te bellen: mijn oude vriend, van mijn komst verwittigd,
staat mij, in sportkostuum en pijpjerokend bij zijn open tuinhek af te wachten. Maar,
vooraleer ik hem de hand druk, moet ik nog een andere begroeting beantwoorden:
Golaud, de oud-geworden, bruine dog, die mij na al die jaren nog herkent en, zijn
stompstaartje wringend, naar mij toe komt gehuppeld.
- Wat aardig! Hij herkent mij nog! roep ik juichend. Doch mijn vriend knakt
dadelijk die illusie dood:
- Neen; dat doet hij nu met iedereen.
Wij treden binnen. 't Is als een paradijs-tuin. Bloemen, bloemen, en nog bloemen;
citroenen- en oranjebomen, palmen, olijven en cactussen, een feeërie onder stralende
zon en azuurblauwe hemel!
Je moet er eerst een poos aan wennen. Het is te overweldigend-rijk. Slechts na
een hele tijd zet zich dat vast als een realiteit van pracht en je kijkt om je heen in het
verschiet, naar de vallei, naar de zee, naar de bergen.
Wat een glansrijke en rustig-harmonieuze schoonheid! Hoe is het mogelijk, op
nog geen tien minuten afstand van de rinkelende trams en de woelige zee-boulevard!
Maeterlinck glimlacht, triomfantelijk. ‘N'est-ce pas la pleine campagne, à deux pas
de la grande vie cosmopolite?’ jubelt hij. Even denk ik ondeugend aan de vroegere
‘pleine campagne’ van zijn dichterlijke illusie, in de rue Raynouard te Parijs; maar
hier toch is het een schitterende werkelijkheid; men zou zich uren verre van het
drukke leven wanen.
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Wij wandelen door de tuin naar 't woonhuis toe. De ‘villa des Abeilles’, - zo heeft
hij het gedoopt - staat op een hoog terras, midden in de palmen en de bloemen. Het
is lichtgeel met groene luiken, als indertijd Gruchet-Saint Siméon. Brede trappen
met zwaar-arduinstenen leuningen leiden erheen, en langs die trappen komt eensklaps
iets met grote snelheid naar beneen gehold: net een bruine mof die wordt omlaag
gegooid.
- Ah! voilà l'Apache! zegt Maeterlinck.
L'Apache is een allerliefst jong taksje - het hondje van mevrouw Maeterlinck dat likkend en jankend tegen mij opspringt, alsof ik zijn allerbeste vriend was. Zijn
meesteres verschijnt trouwens dadelijk daarop boven het bordes - glimlachende
verschijning van stralende hartelijkheid in zonnelicht en bloemen - en 't ogenblik
daarna vind ik alweer mijn tehuis in dit zesde, mij nog niet bekende woonoord van
mijn oude vriend in Frankrijk.
Ik ken geen mensen, die onder zulke zeer verschillende levensomstandigheden zo
absoluut en zo geheel zichzelf gebleven zijn, als Maeterlinck in de ontwikkeling van
zijn glorieuze loopbaan.
De tijd heeft zijn haren grijs doen worden en enige rimpels in zijn aangezicht
gegroefd, maar verder is hij lichamelijk bijna onveranderd, en zijn geest en manieren
zijn nog juist gebleven wat zij waren, toen wij, vijfentwintig jaar geleden, in nogal
stugge eenzaamheid, door Vlaanderens steden en gouwen liepen. Hij heeft zijn
wereldroem en zijn schatten aanvaard met dezelfde eenvoud, die hem vroeger, te
Gent, aan de handpers deed draaien, waarop de eerste exemplaren van zijn ‘Princesse
Maleine’ werden gedrukt. Nu komen vorsten hem bezoeken; nu brengt de post hem
stapels brieven van bewonderaarsters, en Maeterlinck blijft steeds dezelfde
Maeterlinck van vroeger; eenvoudig in zijn kleren, doodgewoon in zijn omgang, in
niets opvallend, tevreden met het alledaagse, schuchter tegenover blijken van
bewondering en zoveel mogelijk de uiting van die bewondering voorkomend of
ontwijkend, gelukkig in zijn schone eenzaamheid, die hij wel eens met stugge barsheid
tegen vreemde indringerij moet verdedigen.
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Zo is hij b.v. genoodzaakt geweest de telefoon af te schaffen. Te veel vreemdelingen,
in Nice vertoevende, vielen hem lastig. En toch is hij volstrekt geen mensenschuwe
eenling noch een mensenhater. Haast elke middag tussen vier en zes, gaat hij, voor
zijn louter genoegen, in Nizza wandelen. Onopvallend en onbekend kuiert hij, als
een gewoon toerist, over de Promenade des Anglais, of zit ergens in de stad, op het
terras van een koffiehuis, zijn pijp te roken. Hij fietst, rijdt uit met zijn automobiel,
hoog en verre in de eenzaamheid van de bergen, of oefent zich in 't boksen, zijn
jongste en grote liefhebberij. In een paviljoen van zijn tuin hangen allerlei toestellen:
ringen, ballen, een zak met zaagsel, die de vijand moet voorstellen. Dat houdt hem
jong en krachtig en dient als tegenwicht voor cerebrale inspanning.
Veel werkt hij trouwens niet meer. Althans zo beweert hij. ‘Iedere ochtend’, zegt
hij, ‘ga ik “pour la forme” aan mijn schrijftafel zitten, maar voer niets uit. Het is hier
te mooi en de zon, daarbuiten, lokt zo heerlijk. Ik geniet, ik ga liever een pijp roken
en met mijn honden wandelen.’
Hij overdrijft, natuurlijk. Hij werkt niet meer zoveel als vroeger, maar wel
standvastig nog, iedere dag een poosje. Hoe zou hij anders een stuk als
‘Marie-Madeleine’, een boek als ‘La Mort’ geschreven hebben?
Eens, op een avond, tijdens mijn kort verblijf spraken wij over filosofie en Kunst.
Ik vroeg hem of hij werkelijk dacht dat zijn filosofie en zijn Kunst, door de Franse
geest wel goed begrepen en gevoeld werden.
Maeterlinck schetste met de hand een evasief gebaar, zoals hij wel meer doet,
wanneer een vraag hem niet bevalt of wanneer hij een antwoord wil ontwijken. Het
scheen voor hem van geen belang te zijn of hem weinig te kunnen schelen; maar,
eigenaardig genoeg: het antwoord, dat hij mij schuldig bleef, werd mij, twee dagen
later, door een typische gebeurtenis, zeer duidelijk gegeven.
In de schouwburg van Nizza, zou de première (de première voor Nizza) van een
stuk van Maeterlinck gegeven worden. De directie, die over een lokaal dagblad
beschikt, heeft daar voor vaste gewoonte, onder de titel van ‘avant-première’ een
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artikel over het nieuwe stuk te laten plaatsen, om het publiek naar de schouwburg te
lokken. Het spreekt vanzelf, dat bedoeld artikel altijd hoogst elogieus is, én voor de
schrijver, én voor het stuk, én voor de vertolkers. Het artikel verscheen dus, vóór de
opvoering. Maar, o verbazing: in plaats van de gewone opkammerij, was het, van 't
begin tot het eind, een spottende aftakeling van de auteur en zijn werk. Er werd vooral
de gek gehouden met de duistere symboliek van 't stuk.
Maeterlinck, boos en geërgerd, naar de directie toe. Daar gekomen nieuwe
verbazing! De directeur wist van niets af, had het artikel niet gelezen. Maeterlinck
moest hem het ongehoorde smaadschrift onder de neus duwen. Geweldige
verontwaardiging van de directeur, telefonisch standje met het journalistje dat 't
artikel had geschreven, platte excuses, formele belofte van een tweede artikel, waarin
zou worden kond gedaan, dat het stuk volstrekt niets duister-symbolistisch had, maar
wel integendeel uit de sterk-levende realiteit gegrepen was.
Aldus geschiedde.
Maar wat er nu eigenlijk gebeurd was? Daar kwamen wij de volgende dag eerst
achter.
De heren hadden geblageerd!
In hun schuine café-concert-en-operette-hersens hadden én de directeur, én de
interpreten, én het journalistje zich allen samen vrolijk gemaakt over de stupiditeit
en het snobisme van een publiek, dat met zulke duistere onzin-dingen als van
Maeterlinck opliep.
Dit alles was zeer zeker niet voor publiciteit in de courant bestemd; maar 't
journalistje, nog wat onervaren in het vak, had dat niet begrepen en gedacht dat hij
niet beter doen kon dan in zijn artikel de stemming van 't gesprek terug te geven
waaraan hij deelgenomen had.
- Tas d'idiots! bromde Maeterlinck schouderophalend.
Ik kon toch niet vertrekken zonder ook eens mevrouw Georgette Leblanc-Maeterlinck
aan een interview te onderwerpen. En daartoe leende zij zich dan ook welwillend,
met vertrouwelijke gratie.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 6

382
Zij gaat weldra aan het toneel vaarwel zeggen. Nog één ‘tournée’, met Maeterlincks
‘Marie-Madeleine’, en dan legt zij het er zeer waarschijnlijk bij neer.
Zij wil een andere richting uit; zij gaat schrijven. 't Is immers niet voor 't eerst dat
ze de pen hanteert: ‘Le Choix de la Vie’ was wel een heel mooi boek; een dezer
dagen verschijnt van haar bij E. Sansot et Cie ‘Un Pélerinage au Pays de Madame
Bovary.’1.
De titel zegt de inhoud. Zoals men weet hebben de personages van Flauberts
meesterstuk in het werkelijk leven bestaan. Bovary heette le docteur Delamare en
madame Bovary Delphine Couturier. Rodolphe Boulanger (de amant) heeft bestaan
en heette Campion, le beau Campion. Homais heeft bestaan, monsieur Léon heeft
bestaan; en 't dienstmeisje, in de roman Félicité genoemd, heette in werkelijkheid
Augustine Ménage en is nog maar pas verleden zomer gestorven. Met piëteit heeft
mevrouw Leblanc-Maeterlinck de bekende oorden bezocht en met veel mensen ter
plaatse gesproken. Het dorp waar madame Bovary leefde, in 't boek Yonville-l'
Abbaye genoemd, dat is in werkelijkheid Ry, op zestien kilometer van Rouaan. Het
huis van de dokter, de apotheek van Homais, de herberg, La Rose Blanche, alles
bestaat nog, nagenoeg onveranderd. Félicité (het dienstmeisje van vroeger) heeft zij
teruggevonden onder de gedaante van een vlug en wakker oudje, in een klein huisje,
te Saint-Germaindes Essours, op drie uur afstand van Ry.
Ziehier de korte beschrijving van het ontmoeten:
‘Dans un chemin ombragé, une petite barrière coupe la haie; un jardinet soigné
entoure de fleurs une maisonnette blanche. Des phlox rouges et roses, des soleils,
des pois de senteur, des gueules-de-loup, des pieds-d'alouette, mêlent
harmonieusement leur beauté vigoureuse; des géraniums fleurissent l'appui des
fenêtres, qu'une vigne entoure.
Au bruit que fait la barrière en s'ouvrant, une petite vieille paraît sur le seuil de la
maison et vient à ma rencontre. Elle répond en souriant:
“C'est moi, Augustine Ménage” et me prie d'entrer’...

1.

Sinds verschenen.
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Een zachte weemoed en een innemende charme spreken uit dat ganse boekje. Het is
zo zuiver en zo breed gevoeld. Het heeft de stille en goedhartige stemming, de
heimweeïge berusting, die past bij veel moois en veel droevigs, dat alles vergaan is.
Nog één enkel wezen leeft er van allen, die eenmaal, van nabij of van verre, een rol
in de tragedie speelden: het koorknaapje, dat de mooie Delphine Couturier hielp
begraven.
‘Quant au vieillard qui fut enfant de choeur à l'enterrement de Delphine’, zegt de
schrijfster, ‘il ne paraît plus dans la boutique d'épicerie qu'il tenait sur la place. Bientôt
disparaitra ce dernier témoin du drame. La légende s'égarera peu à peu, et de la fragile
chaîne des réalités qui inspirèrent un immortel chef-d'oeuvre il ne restera plus un
seul anneau’...
Adieu. Nog eens een laatste wandeling door de wondertuin, een groet aan de bergen,
een groet aan de zee, een handdruk aan mijn vrienden en een poot aan Golaud en
l'Apache, en weer ben ik vertrokken.
Passy, Gruchet-Saint Siméon, Saint-Wandrille, Neuilly, Les Quatre Chemins, en
nu eindelijk Nizza,... dat zijn, goed gerekend, zes verschillende oorden in den
vreemde, waar ik mijn vriend heb bezocht en vele en schone dagen met hem
doorgebracht.
In welke plaats zal ik hem voor de zevende maal bezoeken?...
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Van een verloren zomer
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I Van een verloren zomer
Voor de tweede maal, sinds het begin van deze eindeloze oorlog, steek ik naar
Engeland over.
Doch Engeland is ditmaal niet het doel van de reis: slechts een etappe. Ik ga verder
door: naar Frankrijk en naar onbezet België, achter en ik hoop ook ‘aan’ het front.
Op de boot, nu een oude (de mooie nieuwe waarmee ik destijds reisde, ligt thans
op de bodem van de zee), op de boot is aan 't bekende tafereel weinig of niets
veranderd. Nog steeds dezelfde haastige rommeldrukte; alle klassen en standen door
elkaar gemengd, de werkman naast de rijkaard aan één tafel, de sjouwende moeder
met het schreiend kind op dezelfde canapé waar de elegante dame zit met bont en
juwelen; en ook alweer 'n tafeltje met 'n vijftal uit de Duitse kampen weggevluchte
krijgsgevangenen: Russen, Fransen, Belgen; bondgenoten, die elkaar maar half of
niet verstaan en zwijgend naast elkander zitten te eten; in gedachten mijlen ver van
elkander af, hun peinzende ogen heimweeïg verdwaald op ver-vergane dromen en
visioenen, op onbereikbare hersenschimmen en illusies van wat eenmaal in
werkelijkheid bestaan heeft.
Telkens als ik ze zo zie, voel ik het diepste medelijden met die mensen. De oorlog
is over hen gekomen als een bovenmenselijke ramp, waarvan zij de betekenis niet
begrijpen. Hoe zou een achterlijke, onwetende Vlaamse boer kunnen beseffen,
waarom hij in de oorlog werd meegesleept? Hij leefde daar ergens ver op een gehucht
of in een dorpje; hij had een aardig, klein huisje, netjes witgekalkt, met rood
pannendak en groene luikjes en een klein tuintje vol liefelijke bloemen langs het
geveltje; hij had een vrouw en kinderen; hij werkte van de ochtend tot de avond op
zijn akkertje; hij leefde nederig en zuinig en was tevreden en gelukkig wanneer hij
zijn pacht kon
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betalen en de zijnen van het allernodigste voorzien. Hij dacht nooit anders dan dat
het zo zou blijven duren tot in zijn oude dagen, zoals het met zijn ouders en zijn
voorouders gegaan was... en daar ineens, zonder dat er iets gebeurd is wat zijn
eenvoudig en elementair begripsvermogen kan beseffen, wordt hij van dat alles
weggerukt, in een trein gestopt, met duizenden anderen, naar een onbekende streek
gestuurd en daar gedrild en afgericht om tegen vijanden, waarvan hij nooit het bestaan
heeft vermoed en die hem persoonlijk niets misdaan hebben, te gaan vechten!
Wat moet er in die eenvoudige, primitieve hersens wel zijn omgegaan? Hoe is
alles wat hij kende, en geloofde, en vertrouwde, plotseling ruw in hem vernield en
omgewoeld! Heeft hij wel ooit het collectief gevoel van de vaderlandsliefde leren
kennen en begrijpen? Is hij niet aldoor blijven treuren om wat men hem zo ruw
ontnomen heeft: zijn vrouw, zijn kinderen, zijn akkertje, zijn aardig huisje met de
liefelijke bloemen vóór de deur? Is dat niet, - en dát alleen - voor hem het vaderland,
en heeft hij wel ooit kunnen beseffen dat hij voor het behoud en het bezit daarvan
strijdt, terwijl hij vecht zover van de plaats, waar dit alles is gelegen, in een onbekende
streek, midden in een bevolking, die hem vreemd is en tegen een vijand, die niet
onmiddellijk zijn dierbaar en geliefde eigendom bedreigt?... Ik weet het niet, maar
ik voel diep medelijden. Er licht zoveel onbestemde, onbegrepen droefheid in de
mijmerende ogen, waarmee die eenvoudige jongens over de wijde zee, die zij nu
wellicht voor 't eerst aanschouwen, zitten te staren. Zij hebben zoveel geleden en
gaan nog zoveel lijden tegemoet. Zij zijn zo vreemd en ver weggerukt van alles wat
hun lief was en er ligt nog steeds zulk een wereld van verwijdering en smart tussen
hen en 't zo vurig verlangde! Zij hebben op het slagveld de kogels om hun hoofd
horen suizen; de shrapnels en granaten met donderend geraas om zich heen zien uit
elkaar barsten; zij hebben honger, dorst, uitputtende vermoeienis geleden; zij werden
gevangengenomen en als booswichten in kerkers opgesloten; zij zijn op gevaar van
hun leven en ten prijze van onnoemelijke ontberingen uit de gevangenis ontsnapt...
en nu varen zij weer de hel tegemoet: het somber, droevig leven, de afmat-
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tende marsen, de dorst, de honger, de kogels en granaten, dat alles om weer te bereiken
wat men hun ontnomen heeft: de vrouw, de kinderen, het welbekende huisje op 't
geliefde plekje, dat voor hen het vaderland vertegenwoordigt.
Londen vind ik niets veranderd. Ik zag het laatst in zwarte mist en winter; thans zie
ik het in zomergroei en zonneschijn: dat is het enige verschil.
Nog steeds merkt men er weinig of niets van de oorlog, hoort men er nooit over
de oorlog spreken. Nog steeds is de grote wereldstad vol officieren en soldaten, die
er blijkbaar geen ander doel hebben, dan zich zoveel mogelijk te vermaken. Het
enige, wat opvalt, is, dat men er thans zogoed als geen Franse of Belgische militairen
meer ontmoet, terwijl het aantal verminkten en gewonden, die op straat en in de
parken pijnlijk rondkuieren of in wagentjes worden rondgetoerd, aanzienlijk is
toegenomen. Er is actie aan 't front en zo merkt men er hier de terugslag van. Verder
niets dan volle restaurants en schouwburgen; mooie, elegante dames, die de grenzen
schijnen te zoeken tot waar een mooie, elegante dame zich kan of mag decolleteren;
muziek, champagne, dans en vrolijkheid, een leven van frivoliteit zoals men vroeger
in Londen en zelfs in Parijs haast nergens zag. Het doet niet aangenaam aan, wanneer
men denkt aan al het lijden en de rampen, die ook het Engelse volk teisteren. 't Lijkt
gevoelloos, onverschillig en onsympathiek. Men voelt een soort minachting voor al
die kortgerokte, transparantgekouste, meer dan gedecolleteerde luxevrouwen. In
Engeland zelf schijnt men daar echter geen bezwaar tegen te hebben. Men vindt het
goed en ik heb me zelfs laten vertellen, dat de jonge en ook oudere officieren, vooral
de ‘colonials’, die weinig of geen familie in Engeland bezitten, het zo wensen. Een
hemelsbreed verschil althans met wat men nu in Frankrijk wenst!
Terwijl ik toch in Londen een paar dagen wachten moest op paspoorten en dergelijke,
om mijn reis verder voort te zetten, ben ik nog eens mijn oude, Vlaamse vriend, de
beroemde landschapschilder Emile Claus, die daar sinds de oorlog ver-
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blijf houdt, gaan opzoeken.
Een Vlaams landschapschilder in Londen! Een man, die zijn ganse leven heeft
doorgebracht in de heerlijke Vlaamse natuur, een zon-aanbidder, die iedere speling
van licht en schaduw in de velden waarnam, die reeds buiten aan het werk was met
de dageraad, die praatte en leefde met de Vlaamse boeren en aldus tot de innig-eigen
ziel van land en volk was doorgedrongen, wat kon die wel als banneling van de kunst
in 't somber, drukke Londen uitvoeren? Zijn Vlaamse schilderijen waren de synthesis
zelf van 't ganse Vlaanderenland in zon en zachte tinten, en ik herinner mij nog steeds
de woorden van zijn oude vriend, de bekende romanschrijver Camille Lemonnier,
die, in het atelier van Claus zelf, schrijvende aan zijn heerlijk boek ‘Le vent dans les
moulins’, eensklaps de pen neerlegde en zei:
‘Claus, ik moet een levend zomertafereel vol landelijke poëzie en kleur beschrijven
en ik zie niets dan grijze lucht en regen door de ramen. Plaats even enkele van je
doeken rondom mij en laat me een uurtje alleen.’
Claus voldeed aan het verzoek en 't was alsof eensklaps de zon over de zachte
velden en de schone, kleurenschitterende boerderijen glansde. Wij lieten Lemonnier
alleen in het ruim atelier en 's avonds las hij ons een van zijn mooist-geïnspireerde
natuurbeschrijvingen van Vlaanderen voor.
Claus in 't somber Londen! Ik had er hem reeds de vorige winter ontmoet en iets
van 't meestal kleine werk gezien, dat hij in ballingschap geschilderd had. 't Was me
niet meegevallen. Kleur en techniek waren mooi genoeg, maar de ziel ontbrak. Men
voelde met pijnlijke duidelijkheid, dat de knappe artiest niet meer op zijn eigen, echte
bodem stond. Een half jaar was sinds verlopen en ik wist, dat hij, na een tijd van
verslapping, zijn werk had hervat. Hoe, zou het hem nu gegaan zijn?
Ik had hem mijn aankomst in Londen gemeld en op een ochtend kwam hij mij
afhalen. Reeds bij 't eerste zicht kon ik merken, dat hij vrolijk en opgetogen was.
Zijn scherpe ogen schitterden, zijn beide lange, magere armen schetsten in brede
gebaren het genoegen mij terug te zien. Hij nam mij dadelijk mee en zei mij, dat zijn
atelier vlak bij 't hotel gelegen was, in
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een gebouw langs de Theems.
Wij liepen een poosje door woelig-drukke, nauwe straten, sloegen een dwarsstraat
in, hielden weldra voor een hoog en somber gebouw stil.
- 't Is hier, zei hij.
Wij traden een smalle, donkere gang binnen en een zwijgend jong meisje opende
voor ons het ijzeren hekwerk van een kleine lift. Wij stapten in en werden naar boven
gezogen. Daar was een klein portaal met enkele deuren. De schilder draaide een knop
om en wij stonden in een klein, naakt, zeshoekig kamertje, een torenkamertje, dat
door ettelijke kleine raampjes uitzicht op de grijze Londenhemel had.
- Dát is mijn atelier, zei hij.
Verbaasd keek ik hem aan.
- Wat kan je hier wel zien? vroeg ik.
Hij trok mij tot bij een van de raampjes en wees naar buiten. En daar ontvouwde
zich voor mij het wonderbaarlijkste en onverwachtste tafereel, dat iemand denken
kan.
Rechts en links, in de diepte, langs twee brede bochten, de woelige, brede, blonde
Theems. Rechts en links de nobele, oude gebouwen, de grijs-verweerde, de getorende
en gekanteelde; Parliaments-Buildings aan de ene zij, de bruggen en St. Paul's aan
de andere zij en overal de woeling, de drukte, het leven, het grijs-uitrafelen van
rookzuilen, het wit-opbobbelen van stoomwolken, het onophoudend heen-en-weer
gewemel van schepen, rijtuigen, trams, voetgangers, automobielen: de ganse,
geweldige polsslag van de immense wereldstad.
Ik werd er stil van. Wij stonden daar in die toren, in veilige rust hoog boven alles
uit, alsof we zaten in een luchtballon. Toen liet hij mij zijn schilderijen zien...
Dikwijls heb ik mijn oude vriend enthousiast gezien. Dikwijls heb ik hem gezien,
langs de schone, zachte oevers van de Leie, of in de malse, Vlaamse weiden en
landouwen, 't palet in de linkerhand, een paar penselen tussen de tanden, zenuwachtig
werkend, of heen en weer lopend rondom zijn schilderij, pratend met zichzelf,
weergevend, in korte uitroepen, zijn opmerkingen of emoties vóór hij die op het
canvas neerpenseelde; maar zelden heb ik hem zo vol, zó overborrelend-
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vol gezien van hartstocht en van geestdrift als vóór die onverwachte, in zoveel smart
en moeilijkheid gebaarde prachtwerken uit de droeve tijden van zijn ballingschap.
Hij heeft daar geschilderd, geschilderd... twintig, dertig, vijftig grote en kleine
taferelen van het wonderzicht; hij heeft daar heen en weer gejakkerd, in die benauwde,
smalle, kleine ruimte, waar hij zich telkens tegen de muren stootte, tussen die nauwe
reetjes van de raampjes, hij, die gewend was aan de hoge, pure luchten, aan de verre,
wijde, lumineuze horizonnen; hij heeft daar met intensiteit geleden en genoten, maar
eindelijk heeft hij gezegevierd en nu staat daar een reeks schilderijen van Londen,
die nog geen mens, behalve ik, mocht zien, een serie prachtstukken, die hij eerst
later, na de oorlog, in één gezamenlijke, grote groep zal tentoonstellen en die, - aan
deze voorspelling durf ik mij wel wagen - enorme sensatie, verbazing en bewondering
zullen verwekken.
Lang, uren lang hebben wij daar met elkaar gezeten. En voortdurend trof mij 't
scherp contrast tussen de grootsheid van zijn uitbeelding en de benauwdheid van het
hok, waarin hij die grootse en weidse impressies moest scheppen.
- Hoe kan dat? Je ziet immers slechts brokken van het tafereel, met telkens een
zwaar-hinderend stuk muur ertussen! riep ik met verbazing uit.
- Die muren hinderen mij niets, ik zie ze niet, ik zie alleen het tafereel in al zijn
brede en forse grootsheid, antwoordde hij met geestdrift, en zijn scherpe ogen
flikkerden.
Toen ruimde hij langzaam al zijn schone stukken op en vertelde mij, onder 't roken
van een sigaar, met die grappige gezelligheid, waarvan hij het geheim heeft en die
hem tot een van de geestigste en boeiendste causeurs maakt, die bestaan, een en ander
over zijn leven en ervaringen in Londen.
Hij is er nog niet helemaal ingeburgerd en zal dat ook wel nooit worden. Hij staat
té ver van het specifiek Engels leven af en heeft een onbegrijpelijke weerzin, om de
Engelse taal goed aan te leren. Dat brengt vergissingen teweeg, waarvan hij er mij
twee nogal leuke vertelde. 't Is altijd weer 't zelfde met hem: een genadeloze fataliteit
schijnt hem, voor Engelse ogen, tot ‘German spy’ te brandmerken.
De eerste anekdote gebeurde ergens in de ‘country’. Hij had
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een mooi hoekje ontdekt en zat, half in een heg verscholen, lustig te schilderen.
Eensklaps komt er iets aan zijn rechterbeen snuffelen. Hevig schrikt de schilder
op en ziet een grote, zwarte hond met schitterende ogen. De hond is gevolgd door
een man, een soort veldwachter, die op Claus afstapt en hem vraagt wat hij daar
uitvoert.
Claus begrijpt zo half en half.
- Painting, painting, antwoordt hij.
- No painting allowed here, zegt streng de man. En hij eist de tekening op.
Claus tracht zijn kunstwerk te verdedigen.
- Scenery... scenery, herhaalt hij een paar keer, doch zonder het minste succes. De
man wil zeer beslist de tekening - een pastel - in beslag nemen en Claus moet hem
die afstaan en ook met de man meegaan, tot in de naburige stad.
Daar wordt hij ergens onder bewaking gesteld, terwijl de veldwachter zich met de
tekening naar de militaire autoriteit begeeft.
Nu dient men zich te herinneren, dat Claus een impressionistisch en luministisch
schilder is, juist het tegenovergestelde van wat de Engelse schilders zijn. Hij is de
schilder van licht en van zon en gebruikt dus meestal schelle, lichte kleuren. Wie
daar niet aan gewend is, krijgt we eens, op 't eerste gezicht, een enigszins
verbijsterende indruk van zijn taferelen.
De veldwachter bleef een lange tijd weg. Toen hij eindelijk terugkwam was hij
hijgend en zwetend, alsof hij uren lang met snelle pas gelopen had. Maar hij had de
tekening bij zich en overhandigde die aan Claus.
- Nou, wat is er gebeurd? vroeg Claus.
De man deed hem een ingewikkeld verhaal. Eerst was hij bij een luitenant
terechtgekomen, die de tekening langdurig bekeken en onderzocht, maar er niets van
begrepen had. Die had hem naar een kapitein gezonden, die zijn schouders opgehaald
en gevloekt had, zonder er evenmin iets van te snappen. De kapitein had hem verder
doorgestuurd naar de majoor, die in een kamp zat buiten de stad en die hij slechts na
heel veel moeite en lang zoeken had ontdekt. En ook de
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majoor had langdurig de tekening bekeken en onderzocht en hem die eindelijk
teruggegeven.
- En... wat heeft hij ervan gezegd? vroeg Claus met een olijke glimlach.
- Mad... gekkenwerk, antwoordde de hijgende veldwachter, het druipende zweet
van zijn wangen afvegend.
Het tweede avontuur gebeurde te Londen in een ‘bus’. Claus stapt binnen in een
‘bus’ en neemt er plaats op de kussens. Hij merkt dadelijk, dat er daar een soort
relletje aan de gang is. Een oude juffer staat overeind en voert een heftig gesprek
tegen de conducteur, die kalm het hoofd schudt en herhaaldelijk het gebaar maakt
alsof hij de juffer uitnodigt om maar liefst uit te stappen. De juffer raast en scheldt
nog wat, doet eindelijk de ‘bus’ stilhouden en stapt uit. Daarop vertelt de conducteur
iets over de juffer aan de andere inzittenden, die eensklaps allen in een lange
schaterlach uitbarsten.
Niet omdat hij iets begrepen heeft van wat er omgaat, maar omdat hij al de andere
reizigers zo hartelijk ziet lachen, lacht ook Claus hartelijk mee. Zo lacht de hele ‘bus’
een ogenblik uitbundig. Dan buigt Claus' buurman naar hem toe en deelt hem, steeds
lachend, nog iets meer over 't grappig gebeurde mede.
Claus plotseling strak en ernstig. Hij kijkt zijn buurman aan, schudt twijfelend het
hoofd, en antwoordt:
- I not understand; I stranger.
Verbazing van de man. Hoezo! Hij verstaat niets en daar straks heeft hij zo hartelijk
om het gebeurde met de anderen meegelachen! Is het dan weer een van die ellendige
spionnen zoals er nog zoveel in Londen rondlopen?... De man wordt eensklaps ijskoud
tegen Claus en vertelt aan de andere inzittenden, dat die meneer daar om de aardigheid
met de juffer heeft meegelachen, terwijl hij er geen enkel woord van heeft verstaan.
't Wordt dadelijk benauwd voor Claus in de ‘bus’. Boze, wantrouwige ogen staren
hem aan; de woorden ‘German spy’ suizen fluisterend om zijn oren. Hij moet nog
een heel eind ver met de ‘bus’, maar 't wordt er hem zó eng, dat hij maar bij de eerste
halte uitstapt en met een volgende ‘bus’, waarin hij, voorzichtigheidshalve, het diepste
stilzwijgen
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bewaart, zijn tocht verder voortzet.
Beste vriend, goede Claus, - Clausken, zoals zijn oude vrienden Verhaeren,
Maeterlinck en ik hem steeds noemen, - beste Clausken, wanneer zullen wij weer
samen in ons dierbaar Vlaanderen zijn en er vrijelijk praten en lachen met onze
welbekende mensen, zonder dat iemand ons verdenkt van ‘German spy’ te zijn?
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II Het boek van de soldaat
Er is in Londen, gezamenlijk door Engelsen en Belgen, een werk opgericht, dat nog
te weinig is bekend of althans niet, in voldoende mate, de publieke aandacht heeft
getrokken. Dit werk, oorspronkelijk door minister Vandervelde op touw gezet en, in
den beginne, bijna uitsluitend door Engelse donateurs gesteund, is langzamerhand
aan de Engelse hulp en controle ontgroeid; het is meer en meer zelfstandig-nationaal
geworden en door Belgische gelden in 't leven gehouden, zo, dat het zich op dit
ogenblik vrijwel tot een zuiver Belgisch ‘oeuvre’ van liefdadigheid ontwikkeld heeft.
Ik bedoel de ‘British Gifts for Belgian Soldiers’ met, als onderdeel, ‘Het boek van
de Soldaat’.
Toen het voor eenieder duidelijk werd, dat de oorlog maandenlang en,
waarschijnlijk, jarenlang ging duren, toen onze arme soldaten daar in de modderpoelen
van de IJzer zaten vastgekluisterd en nooit het minste nieuws van land en huis meer
kregen; toen de eindeloos-saaie en droeve lange winteravonden invielen en er niets
meer te doen was: geen strijd, geen werk, geen spel, geen ontspanning, toen kwam
langzamerhand een hopeloze verveling op het gemoed van de flinke jongens drukken
en zij liepen of zaten daar radeloos in de loopgraven en in de kantonnementen, niet
wetende waaraan hun eindeloze lege uren te besteden.
Enkelen vroegen om lectuur. Maar er was zo bitter weinig voorhanden: hier en
daar slechts een versleten boek of een paar oude, gescheurde couranten, niet eens
genoeg om de grage leeslust van een honderdste gedeelte van de manschappen te
bevredigen. De aanvraag naar lectuur werd van lieverlede zó sterk, het verlangen
naar boeken zó vurig, dat te Londen een comité werd opgericht, met onderafdelingen
te Parijs en in Den Haag, om zoveel mogelijk in die dringende
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behoefte, in die ware nood te voorzien. Gelden werden ingezameld, inkopen
geschiedden en, in betrekkelijk korte tijd en met, in den beginne, vrij bescheiden
middelen, werd een bibliotheek van enkele duizenden boekdelen, tijdschriften en
couranten opgericht.
Het zou te veel tijd en ruimte vorderen om het verloop van dit zo buitengewoon
nuttig werk in de verschillende fasen van zijn ontwikkeling te volgen. Evenmin zal
ik hier de namen van de bescheiden werkers en werksters noemen, die er sinds weken,
maanden en, ja, weldra jaren al de uren van hun dag belangeloos voor hebben
opgeofferd. Het volsta met de wetenschap dat het succes alle mogelijke verwachtingen
ver heeft overtroffen en dat, heden ten dage, zowat tussen de zevenhonderd en
negenhonderd brieven per dag bij ons inkomen, waarin Belgische soldaten van het
leger te velde allerhande boeken vragen, die zij dan ook geregeld krijgen.
Wát vragen zij zoal? Geen vraag, inderdaad, kon mij groter belang inboezemen
en ik heb er menig uur van mijn tijd te Londen aan besteed om dit zo nauwkeurig
mogelijk na te gaan.
Ik schrijf hier neer, op goed geluk af, een paar bladzijden uit het register der
aanvragen van één enkele dag:
Les Corbeaux, van Henri Becque.
De werken van Racine.
75 Nederlands-Franse en Frans-Nederlandse woordenboeken.
45 Help u zelf op reis met Frans.
20 Vlaamse romans1..
Madame Bovary.
Les Mystères de Paris, door Eugène Sue.
Beethoven, door Romain Rolland.
25 handleidingen voor Franssprekenden om Nederlands te leren.
3 Spaanse woordenboeken.
10 Nederlands-Engelse en Engels-Nederlandse woordenboeken.

1.

Om speciale redenen vernoem ik hier niet de titels van de boeken, noch de namen van de
auteurs, die gevraagd worden.
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Een boek over paardendressuur.
De werken van de Goncourts.
De werken van Ibsen.
Een boek over sterrekunde.
Een kookboek.
Een boek over locomotieven.
Drie werken over tuin- en landbouwkunde.
De werken van Locke.
Twee reisverhalen.
Een levensbeschrijving van Thoreau.
Een politieroman.
Ik zal het hierbij maar laten. Het geeft een beknopt, maar vrij duidelijk denkbeeld
van de verbazende verscheidenheid van de aanvragen.
Wat dadelijk opvalt is het overwegend groot aantal Vlamingen, die Frans willen
leren en, wederkerig, van Franssprekenden (Walen) die Vlaams wensen te kennen.
Het is niet mijn bedoeling hier enige aanleiding tot polemiek over de taalkwestie te
zoeken of te geven. Ik ben trouwens van mening, dat al het heen en weer gepraat en
gedoe van de laatste tijden over de Vlaamse kwestie en veel andere,
specifiek-Belgische zaken, op weinig uitzonderingen na, niets is dan nutteloos geleuter
en gezwets. Emigranten-dilettantisme: meer niet! En daarbij bedoel ik nog niet eens
wat vreemdelingen, - en wel in de eerste plaats Noordnederlanders, die niet in België
gewoond hebben - over het essentiële van de Vlaamse kwestie schrijven; want, ook
met de beste wil ter wereld, is dat er altijd naast, van a tot z! Iedere echte goede
vaderlander weet duidelijk wat zijn allereerste plicht is. Dat is als één rechte,
strak-gespannen lijn, zonder de minste afwijking. Daar hoeft niet eens verder over
gesproken. De Belgische natie bestaat tegenwoordig uit enkele honderdduizenden,
die vrijwillig of gedwongen uit hun land verbannen werden en slechts heel
oppervlakkig meer op de hoogte zijn van wat er thans in België zelf gevoeld, gedacht,
gedaan wordt; en verder uit het leger dat achter de IJzer staat en ‘last not least’ uit
de zeven miljoen Belgen, die in België gebleven zijn en waarvan de overgrote
meerderheid sinds ruim twee jaar halsstarrig zwijgen moet.
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Die mensen, die overgrote meerderheid, waaronder ik ook de krijg- en andere
gevangenen in Duitsland meereken - en die alleen - zal ons zeggen wat de ware geest
van België is, zodra zij weer in volle vrijheid spreken mag. Door haar zullen wij de
ware gevoelens en de ware wil van de natie leren kennen. Die Belgen, Vlamingen
en Walen, en met hen de soldaten in het leger, die op dit ogenblik ook moeten zwijgen,
hebben geleden, duizendmaal meer dan alle andere Belgen en zij alleen zullen, na
de bevrijding, recht tot spreken hebben. De anderen past het voorlopig stil te blijven
en te wachten.
Neen; wat ik wens mee te delen zijn enkel vastgestelde feiten. Er moge soms
onenigheid ontstaan tussen Vlamingen en Walen aan en achter 't front. Ik weet dat
er gevallen voorkomen. Ik heb, gedurende mijn tamelijk lang verblijf achter de linies,
veel gezien en gehoord, dat ik niet genoeg kon waarderen en bewonderen; ik heb
ook dingen gehoord en gezien, die mij geërgerd en gegriefd hebben. Maar het is nu
niet het moment om daarover te klagen; vast en zeker zullen wij daar later over
spreken. Doch dit kan ik verzekeren uit eigen aanschouwing en met de geboekte
bewijzen ter hand: dat de overgrote meerderheid van de Vlamingen in 't leger, verre
van het Frans te willen helpen uitroeien, al hun best doen om die taal te leren; en dat
eveneens vele Walen (hoewel nog lang niet genoeg) zich inspannen om 't Vlaams
machtig te worden. Dit is, als ik mij niet vergis, een verheugend feit voor de stevige
eendracht in de toekomst van de Belgische nationaliteit.
Eigenaardig en ontroerend is het elk ogenblik te ondervinden hoe voortvarend van
geest en hoe actief van onderneming de Belg steeds is gebleven. Er zijn zoveel
redenen voor hem om terneergedrukt, bedroefd en moedeloos te zijn. En toch is hij
dat niet. Hij heeft te veel veerkracht; hij is te sterk van ziel en wil en lichaam. Hij
kent nu reeds tamelijk goed Frans en Vlaams; doch dáár, vlak naast hem, aan een
gedeelte van het front, sluiten zijn gelederen zich aan met die van een andere, hem
nog onbekende, grote natie, en ook de taal van dát volk wil hij nu leren en hij vraagt
ons om Engelse leerboekjes en woordenboeken. Verbazingwekkend zijn zijn
vorderingen! De Engelsman doet er weken en maanden over, vooraleer hij enkele
Franse of Vlaamse zinnen radbraakt; maar ziehier een
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briefje, geschreven door een jonge Belg aan de secretaresse van ‘Het Boek van de
Soldaat’, nadat hij één week Engelse les had genomen. Ik eerbiedig de spelling, die
trouwens ongelofelijk meevalt:
Dear Mis,
Y am happy to kan you send this small letter, to you, to show you my progress,
since a week. English pronunciation is rather difficult. I would go two, three months
to England, to learn, the pronunciation. In about two week, y may write and speak;
more quickly.
Y learn much more, since what y have (zijn Engelse leerboekjes) them book, as
you were send. I done my small letter, because y ave headache.
Many thanks
(Handtekening)
Deze andere is reeds heel wat verder in de Engelse taal ontwikkeld:
Dear Miss,
I have the honour to acknowledge the receipt of dictionary French-English, which
you have had the kindness to send me.
I am extremely happy, dear Miss, to tell you how glad I am with this very pretty
book and in order to show you progress of mine English-lessons, I write to you in
the same language. Perhaps are there some mistakes, but I think you excuse me for
it.
With the utmost respect, I remain, dear Miss, your most devoted servant.
(Handtekening)
Innig dankbaar zijn ze allen. Hier is het naïeve briefje van een natuurkind, een jonge
Vlaming, die een sensatieromannetje gekregen heeft.
Waarde Weldoeners,
Met veel moed wachtte ik reeds tegen dat een leesboekje voor
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mij aankwam, en ja, gister had ik het geluk een te mogen ontvangen. Welk schoone
lezing, 't is toch zoo spijtig, dat het een zoo kleintje is, een gansche nacht bleef ik
wakker ten einde er den inhoud van te weten. Ik zie de trekken van dat meisje vóór
mijn oogen, ook hebben mijn makkers reeds gevraagd om het te mogen lezen, maar
na hun zal ik het zorgvuldig bewaren en door mijne vrouw laten lezen eens als wij
terug in ons land zullen zijn. Ook zij zal er veel behagen in vinden. O, wat zoude ik
dankbaar zijn mocht ik nog een zulkdanig ontvangen!
Een enkele Vlaming, die reeds wat stevig in zijn Frans staat, acht het gewenst ook
in die taal zijn gevoelens uit te drukken; en dan krijgt men wel eens het volgende
monstertje te slikken:
Cher Président,
J'ai l'honneur de vous adresse cet lettre. Depuis quelque temps j'ai appris par mes
camarades qu'il y a établie une oeuvre de bienfaisance pour les soldats Belges au
front. Voici plusieurs mois que je reste au front sans attiré aucune nouvelle de mes
parents qui sont reste dans la Belgique envahie.
Alors, c'est pour ça que je m'adresse à votre oeuvre s'il y a moyen pour m'invoyer
sous peu une méthode solfège pour trombone. En serrant mon carté et que j'espère
de reçu une réponse convenable je t'envoyer vous mes salutations empressées et mille
remerciements sur avantage (bij voorbaat).
Een Waal wenst Vlaams te leren. Maar hij raakt verward in de verschillende dialecten,
die hij in het leger hoort en vraagt naar boeken om ‘de ware taal’ te bestuderen.
Monsieur le secrétaire,
Je prends la liberté de vous écrire pour vous demander si vous ne pourriez pas me
faire le grand plaisir de bien vouloir m'envoyer un livre pour apprendre le Flamand,
auquel je voudrais tant m'instruire si c'est possible. Je commence par le parler, mais
avec peine, à cause qu'il se trouve plusieurs dialectes. Je voudrais connaître la vraie
langue flamande.
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Dit zijn meest alle geschriften van min of meer elementaire weźens, van slechts
betrekkelijk ontwikkelden. Maar naast hen liggen in de loopgraven studenten,
intellectuelen, artiesten, jonge mannen van verfijnde opvoeding en hogere instructie.
Luistert naar hun brieven:
Mademoiselle,
J'ai bien l'honneur de vous accuser réception de l'ouvrage ‘Psychologie de la
Guerre’ par Lebon. En y étudiant les leçons parfois si fines que l'auteur cherche à
dégager du tumulte des événements, je penserai sans doute parfois à l'oeuvre (Le
Livre du Soldat) qui apporte un peu d'esprit, de vérité, d'intelligence à ceux qui,
isolés, sont plongés dans le prosaïsme, l'illogique, la brutalité des choses de guerre.
Je vous en remercie de tout coeur.
En dan deze:
Je vous serais bien obligé si vous vouliez avoir la bonté de m'envoyer les oeuvres
suivantes:
Musset: OEvres poétiques.
Tolstoj: Anna Karénine.
Ainsi mes moments de loisir me péseraient beaucoup moins et vous contribueriez
à entretenir et à développer en nous ce qui y reste encore d'affection et de sensibilité.
En eindelijk deze, in zijn kernachtige stijl van slechts enkele regels, een meesterstuk
van ingehouden emotie en poëtisch natuurgevoel:
Mademoiselle,
Ne pourrions-nous avoir, pour occuper nos longues nuits de garde, un petit traité
quelconque s'occupant du monde des étoiles: le ciel est si beau et nous en connaissons
si peu de chose.
Dans la journée, nous faisons énormément de terrassements au Génie et nous
dérangeons continuellement un monde immense: celui des insectes, qui par son
activité et son labeur nous intéresse beaucoup. Ne pourrions-nous obtenir une
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‘Vie des Insectes’?
Voor 't laatst heb ik het volgende briefje bewaard:
Beste Bestuurders,
Bij deze kom ik u beleefd te vragen of gij niet de goedheid zoudt willen hebben
mij aan een boek te helpen om Fransch te leeren.
Ik zou zoo doodgaarne Fransch leeren spreken, welke ons in deze droeve tijden
zoo goed van pas zou komen.
Mijne ouders en familie zijn in het bezette gedeelte van België en ik ben nog hier
alleen al zestien maanden aan het front en heb het geld niet om mij zoo een boek te
koopen. Maar ik denk toch wel als het goed is en er middel voor is, dat gij mij toch
zult helpen.
Mijne beste vaderlandsche groeten.
Het boek werd dadelijk verzonden doch kwam, na een week, als ‘onbestelbaar’ op
het kantoor terug.
Terwijl het zo vurig verlangde werkje naar hem toereisde, was de arme, brave
jongen gesneuveld.
Zo is het werk, dat reeds ongelooflijk veel troost en leniging gebracht heeft. Maar
dagelijks breidt het arbeidsveld zich uit; de aanvragen worden steeds talrijker en
talrijker en soms schiet de boekenvoorraad en ook wel eens de geldelijke steun te
kort.
Dan moeten wij gaan bedelen. Wij doen het en schamen ons ook niet dat wij het
doen.
Het is voor een der schoonste en beste werken, die in deze droeve tijd kunnen
geschieden. Het is een werk van troost en opbeuring en liefde, een werk van hoop
en toekomst.
En het is in de eerste plaats en bovenal: een werk voor 't vaderland!
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III Naar Frankrijk
De papieren zijn eindelijk klaar en ik kan vertrekken.
De boottrein reist af om halfelf; de boot zelf om..., het wordt geheim gehouden!
De een zegt om één uur 's nachts; de ander om vijf uur 's ochtends; en niemand weet
het precies. Het is niet eens zeker, dat de kapitein zelf van het schip het precies weet.
Vraagt men het toevallig aan een van de ‘officials’ aan de trein, dan krijgt men geen,
of een ontwijkend antwoord. Voorzichtigheidsmaatregel, met het oog op de
alomsluipende spionage en de schrikwekkende gevolgen die eraan verbonden kunnen
zijn.
De trein is vol, stampvol. Men vraagt zich af, hoe is het mogelijk, dat nog zoveel
mensen reizen! Zijn die allen, - die honderden, waaronder een aantal vrouwen en
kinderen - werkelijk tot zulk een reis, een echte noodreis, gedwongen? Men begrijpt
het niet. Men constateert alleen het feit en denkt met huivering aan wat er zou
gebeuren, als zo een overvolle boot eens in de donkere nacht op een mijn liep, of
getorpedeerd werd.
Reeds de treinreis heeft iets nachtmerrieachtigs. Al die propvolle coupés, met het
oog op Zeppelingevaar ternauwernood beschemerlicht door nachtpitjes en waarin
toch nog enkele reizigers met inspanning hun avondkrant trachten te ontcijferen, 't
is als een nachtwaak van lijkbidders, met razende snelheid in een reusachtige
dodenwagen naar hun eigen vernieling meegesleept. Geen lach weerklinkt, geen
vrolijk woord galmt op; een uitdrukking van strakke concentratie staat op al die in
schaduw gehulde, bezorgde gezichten. Sommigen sluiten zuchtend hun ogen en
vouwen hun handen samen, achteroverleunend in de kussens, om te slapen. En de
trein raast aldoor verder door de sombere velden, en zijn donderend geraas, waar af
en toe, als een noodkreet, het
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snerpend gegil van de stoomfluit doorheenloeit, is als een machtige adem van woede
en vernieling, die alles om zich heen doet wegkrimpen en zwijgen.
Weldra vertonen zich, rechts en links, zwakke lichten: halfzwartgeverfde
straatlantaarns, als met krip omfloerst voor een of andere grootse rouwplechtigheid.
Wij naderen. Schimmen van daken en schoorstenen stompen zich af; een hoekje lege
straat, met toegeblinde ramen schiet even, als een vage visie van nog menselijk
bestaan, uit de duisternis op. De trein vertraagt zijn vaart, slingert herhaaldelijk over
knarsende wissels, rolt over een metalen brug die dondert, houdt eindelijk, in het
schreien van de remmen, voor een lange, grijze, houten loods stil. Wij zijn er!
Wij zijn er, maar nog niet op de boot! Daar staan wij, in een dicht op elkaar
gedrongen kudde, voor de streng-gesloten deur, waar de paspoorten nauwkeurig
worden nagezien. En men heeft het gevoel van een misdadiger te zijn, van een of
ander onbewust misdrijf gepleegd te hebben, waarvoor men zwaar gestraft zal worden.
In kleine groepjes van twee of drie worden de reizigers - de slachtoffers, - in het
hokje, dat men zich als een folterkamer voorstelt, binnengelaten. Het zou geen
verwondering baren, als men daar eensklaps, achter dat griezelig, houten beschot,
noodkreten hoorde snerpen, of als men een man of een vrouw weer in de loods zag
verschijnen, doodsbleek en snikkend, tussen twee politiemannen weggesleurd. Doch
niets van die aard doet zich voor; eenieder krijgt rustig zijn beurt en wordt op het
schip, dat aan de andere zijde van de loods ligt, toegelaten.
Het ligt daar, groot en somber, als een kasteel, waarvan de masten en de torens
zich verliezen in de nachtelijke duisternis. Het is reeds vol, de mensen verdringen
elkander in de smalle gangen, sjouwers zeulen met koffers en handbagage, stewards
lopen bedrijvig heen en weer, de slaapplaatsen aanwijzend.
Slapen? Zal men slapen? Zich durven uitkleden en te bed gaan liggen? En wanneer
vertrekt nu eigenlijk de boot: vannacht, of morgenochtend vroeg? Nog steeds geen
mens, die het weet of die het zeggen wil! Ik kijk op mijn horloge en aarzel.
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Halfeen. Zal ik mij maar uitkleden? Of eerst nog eens boven op het dek gaan kijken?
Ik besluit tot het laatste.
De donkere nacht is plechtig-stil. De vormen van het grote schip tekenen zich af,
in het vage: hier een bleekachtig vak, daar een kuil van duisternis, verder een gewirwar
van door elkaar gespannen kabels en touwen, als de mazen van een reuzespinneweb.
Enkele passagiers lopen langzaam heen en weer over het dek; anderen kiezen een
hoekje uit en schijnen zich daar in te richten voor de nacht. Alles gebeurt in stilte,
als onder de druk van een geheime dreiging. Het schip zelf ligt doods en roerloos,
als een mysterie, als een sfinx. Het ligt daar zo vast en zo veilig, dat het haast een
onmogelijkheid lijkt, dat zulk een machtige massa zou kunnen vergaan. En toch:
hoevele reeds liggen er niet, door de verraderlijke torpedo's of mijnen getroffen, op
de bodem van de zee! De zee...! Men voelt haar daarachter, in haar sombere dreiging
en mysterie, zonder er iets van te zien. Ligt daar ergens reeds, in de diepte van de
wateren, de valse, wrede vijand op de loer? Zal hij straks, als het schip uitvaart,
toespringen en de moorddaad plegen? Een vage, doorschijnende mist hangt over de
dingen, als een sluier van onzekerheid. Men raadt, meer dan men ziet, de vage rompen
van andere schepen, de daken van loodsen, de op elkaar gedrongen krioeling van de
sombere huizen, in de slapende stad. Af en toe gaat ergens vlug een licht op, dat
terstond weer verdwijnt en nu en dan weergalmt in het verschiet het luguber geloei
van een stoomfluit of een misthoorn. 't Is als de snode geest van de afgrijselijke
oorlog, die overal, in de benauwing van de onzekere nacht, om ons heen waart. 't Is
als een boze almacht, die nergens zichtbaar maar alom tegenwoordig is en rusteloos
op haar slachtoffers loert.
Het prangt en knelt daarbuiten van onbestemde benauwing. Men voelt er zich bang
worden. Langzaam daal ik weer in de verlichte diepte van het schip neer en door de
drukte van de nog steeds rondwoelende reizigers heen bereik ik mijn slaapkooi en
kleed er mij uit.
Hoe lang heb ik geslapen? Ik weet het niet. Maar eensklaps ben ik helder wakker,
richt mij half overeind in 't smalle bed, schuif 't rood gordijntje weg van vóór het
patrijspoortje en
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kijk naar buiten.
Niets te zien. De stille, grijze nacht over de zee die losjes weg tegen de flank van
het schip aankabbelt. Wij varen, maar heel langzaam, als met aarzeling. Wij zijn dan
toch in 't holle van de nacht vertrokken!
Maar hoe kom ik zo ineens klaar wakker? Heb ik iets gehoord? Is er iets gebeurd?...
Eensklaps weergalmt in de verte een soort van dof en langgerekt gebrul, als een
noodkreet. En nauwelijks is die over de wijde, grijze vlakte zonder echo uitgestorven,
of ook, van ons schip uit, weergalmt een soortgelijk gebrul, maar loeiend-hard, met
schorre trillingen, die als 't ware tot in je ingewanden neerdreunen.
Nu begrijp ik wat mij heeft wakker gemaakt. Er is mist op het water, een ander
schip is ergens onzichtbaar in de buurt en beide schepen roepen met hun stoomfluit
naar elkaar om elkander te waarschuwen, waar ze zich daar of omtrent bevinden.
Met een wip ben ik uit mijn bed, draai het elektrisch licht op, trek een paar
kledingstukken aan. Als er iets is waar ik niet van houd op zee, vooral in deze tijden,
dan is het wel van mist bij nacht. In een ommezien ben ik boven op het dek.
Het is er een zonderling en indrukwekkend schouwspel! Het is nog nacht, maar
de dageraad begint te schemeren. Ons schip is als een toverschip, dat heel, heel
langzaam glijdt door een materie, die noch lucht, noch water schijnt te zijn, maar
iets als wazig-grijze, troebele melk. Het brult en trilt daarin, met hese, boze stem; en
telkens komt een echo uit de vage grijsheid: de stem van 't andere schip, dat ergens
vaart in onze nabijheid, maar steeds onzichtbaar blijft.
Dat duurt zo een geruime poos. Steeds dringender en dichterbij weergalmt het
wederzijds gebrul, alsof de beide schepen, bezield door ongeduld en toorn, steeds
angstiger en zenuwachtiger werden, omdat zij elkaar maar niet kunnen ontdekken...
tot eensklaps uit het mistige grauw-grijs een vage schim opdoemt: een lange, hoge,
donkere schim, met vaal-blikkerende, ternauwernood zichtbare lichten en zwaar
achteroverhellende masten en schoorstenen: een spookverschijning, die zwijgend,
op een afstand, vóór ons heenglijdt en verdunnend en vervagend, al spoedig weer in
het grijzig
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onbestemde verdwijnt. En 't is een wonder: net of de gematerialiseerde verschijning
van die spookgedaante ook de ganse omgeving met wezenlijkheid heeft bezield: de
mist lijkt minder zwaar geworden, de contouren van ons eigen schip nemen een
vorm, een kleur aan; wij zien het kabbelend water schemerglanzen door de
wegdrijvende grauwheid, en in de verre verte, aan de nevelige einder, wordt de stille
hemellucht heel teer en fijn lichtroze...
Het is de dageraad, de schone zomerdag, de hoeveelste..., wie telt ze nog?... van
de afschuwelijke mensenoorlog!
Heel dicht bij de Franse kust, duidelijk zichtbaar van de Franse oever, ligt in zee het
kerkhof van de getorpedeerde handelsschepen.
Er zijn er, er zijn er, veel meer dan ik vermoedde. Alleen de masten, een enkele
maal de top van een schoorsteen, die als een reuzengrote zwarte pet op 't water schijnt
te drijven, steken boven de golven uit. Een zicht van grote droefheid en verlatenheid.
Die naakte masten met hun afhangende, gebroken kabels en touwen, 't zijn als
tragische noodseinposten, die van alle hulp verstoken bleven. Zeevogels drijven en
wieken er omheen, of zitten soms in kleine rijtjes op de doorgezakte draden van de
marconitoestellen. Zij schijnen er een droeve, stille wacht te houden over alles wat
daar in de diepte verbrijzeld en verloren ging en weemoedig-piepend vliegen zij op,
met lome, scheve vleugelslag, terwijl ons schip voorbijstoomt.
Daar ligt de kust, liefelijk badend in zon, met veel witte en lichte villa's tussen het
frisse groen van de hellingen. Wie zou ooit denken, dat in zulk poëtisch en welvarend
en gelukkig-uitziend land de sombere oorlog woedt? Verleden nacht, in de donkere
Engelse havenstad, bij het angstwekkend op en neer flitsen van de seinlichten en bij
het naar gebrul van de stoomfluiten en misthorens, kreeg men de prangende sensatie
van de oorlog; hier, bij zoveel licht en kleur en leven, denkt men alleen aan zachte
rust en vrede.
Zinsbedrog en schijngeluk! Zodra men voet aan wal heeft gezet, is de indruk gans
anders. Men is er dadelijk in het volle geraas en de drukte van de oorlogsbeweging.
Nauwelijks

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 6

409
buiten de aanlegplaats staan wij vóór een afgezette straat, waarin een Schots regiment
voorbijtrekt. De pas is snel, prachtig-gecadanseerd en machtig-dreunend. Voorop de
pijpers en de grote trom. Alweer die sterke, forse, als 't ware oer-wilde harmonie van
klank en ritme, zoals ik die vroeger in Londen zag! Maar in Londen leek het meer
parade. Hier is het echte, harde, wrange oorlogswerkelijkheid. De grauwe rijen volgen
elkander op, als een deining van zandgolven, eindeloos. 't Is een regiment, dat naar
het front vertrekt. De mannen zijn bepakt en beladen, tot het uiterste. De rode en
bruine, bestoven gezichten zweetstralen in de brandende zon. De ganse lange straat
is vol tussen de twee voetpaden; de dichte gelederen verdwijnen in een stofwolk in
't verschiet; steeds verse gelederen komen in een stofwolk uit de verte op. Eensklaps
een schril gefluit! Een poosje halt en rust. De rangen stuiven uit elkaar en de mannen
laten zich plat op de grond, met ransel en geweer, in 't midden van de straat, op de
trottoirs, langs de huizen neervallen. Zij blazen en puffen even uit. Gepraat, gelach
weerklinken, de korte pijpjes worden te voorschijn gehaald, blauwe rookkolkjes
stijgen te allen kante op. De opgewektheid is verbazend onder al die doodvermoeide,
jonge kerels. En is er een, die, in plaats van wat te rusten, dansend, met pak en ransel,
op een klein muziektuigje speelt en dadelijk joelen er een viertal om hem heen: allen
met geweer en spade en ransel dansend, bukkend, handklappend en springend: een
of andere wilde dans van oergewesten, zoals men soms te zien krijgt en te horen in
verafgelegen bergdorpen. Een nieuw gefluit en allen stuiven op; en verder gaat de
forse gang, de dreunende, grauwe deining van de duizenden en duizenden, opkomend
in een grijze stofwolk uit de verte, verdwijnend in een grijze stofwolk in 't verschiet
van de eindeloze straat. Dan volgt de veldartillerie, met de prachtigste muildieren
bespannen, en eindelijk komen de ‘lorries’, de ambulance-auto's, de voorraadwagens,
de munitietransporten, als een ganse landverhuizing.
Zo gaat het door, de ganse dag. Maar verder is de stad stil en verlaten. Geen enkele
luxeauto of herenrijtuig, geen opvallend toilet van dames, weinig of geen beweging
aan de ‘terrassen’ van de cafés. De gezichten van de voorbijgangers zijn
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ernstig, zonder somberheid, met een als het ware in zichzelf gekeerde uitdrukking
van stugge wilskracht. Wat een verschil met Engeland! Hier, in Frankrijk, denkt geen
mens aan pretmaken. De zware ernst van de tijden staat op ieder aangezicht te lezen,
en in de straten ziet men nagenoeg niets anders dan militairen, jong en oud, en
vrouwen in rouwkleren. 's Avonds om tien uur is alles doods en leeg en somber.
Geen opera, geen comedie, geen café-concert: niets. Wat houdt Frankrijk zich waardig
in zijn vreselijk lijden!
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IV
Die stilte, die verlatenheid, die doodsheid treffen steeds meer naarmate men de grote
stad verlaat en in het binnenland doordringt. Ziehier de schone, rijke, groene velden
van Normandië, de grote boerderijen, de ouderwetse, pittoreske kleine dorpjes. Wie
leeft hier nog? Waar zijn hier al de mannen heen? Ik wandel uren en uren en ik zie
niets dan af en toe enkele kinderen en grijsaards naast vele vrouwen op de akker. Ik
zie vrouwen die spitten, vrouwen die met paard en ploeg werken, vrouwen die de
rijpe oogst op grote vrachtwagens naar de voorraadschuren brengen. Wat de Franse
vrouw in deze tijd van nood en rampen heeft volbracht, zal nooit hoog genoeg
gewaardeerd en geroemd worden. Ik heb ze zien werken en sjouwen aan zwaar
mannenwerk, van de vroege ochtend tot de late avond, zowel op zondag als op
werkdag, en nooit heb ik een klacht gehoord. Met stoïcijnse moed nemen zij hun lot
- hun noodlot - op, wachtend, met stevige en vaste hoop, op betere dagen.
Maar o, die stilte, die doodse, knellende, benauwende stilte van het schone, Franse
land! Heden, alweer, heb ik lange, lange uren gewandeld en ik zou op de vingers van
mijn beide handen kunnen tellen 't aantal jonge mannen die ik langs mijn weg ontmoet
heb. Hoe die ellendige oorlog ook afloopt, voor het ongelukkige Frankrijk is de
toekomst vol sombere zorg. Vier of vijf jaar na de oorlog zal Duitsland, met zijn
sterke overbevolking, zijn schrikbarende verliezen weer aangevuld hebben! Maar 't
arme Frankrijk!... Gegeven dat het nu meer kinderen hebben wil - wat nog niet eens
zo zeker is - twintig jaar zullen er in elk geval mee heengaan, alvorens die eventuele
toename van bevolking in een stevige nationale weerkracht van jonge mannen kan
omgezet worden. Frank-
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rijk wil zijn in 1870 verloren provincies terug; en er zijn ook heel wat Fransen, die
nog meer verlangen: Duits grondgebied namelijk, en zelfs Duitse koloniën. Wat zal
het ermee doen? Waar zal men de Fransen vandaan halen om die gewesten te bevolken
en om er een sterk nationaal en economisch leven te ontwikkelen? Frankrijk, het
nobele Frankrijk, dat wij allen, in deze tijden zo innig bewonderen en zo diep
beklagen, is voor een groot gedeelte door zijn eigen schuld gestraft. Als Frankrijk
meer kinderen had gewild om het te verdedigen, dan hadden de Duitsers het nooit
durven aanranden. Het is een schrikkelijk zware en wrede straf geweest en men kan
het haast beschouwen als een straf en een wraak van de Natuur zelf, die niet duldt,
dat een volk ongedeerd de schatten verwerpt en vernielt, die de bron en de essentie
van zijn levenskracht uitmaken. Een volk heeft voor een groot gedeelte zijn lot en
toekomst in zijn eigen macht.
Ik zit hier nu in een klein Frans provinciestadje, vrij ver achter het front en waar de
echo's van de vreselijke strijd slechts met verzwakte kracht tot ons komen.
Er is daar de indrukwekkende ruïne van een oud slot, een mooie, oude kathedraal,
er zijn daar veel nauwe straatjes met ouderwetse geveltjes, een hospitaal, een grote
kazerne, een aardig riviertje en alom heuvels en rotsen en dalen, die prachtig begroeid
zijn, met groene weilanden vol bloemen, en met struikgewas en schone, gave bomen,
die soms als grote schermen van weelde tegen de blauwe hemel en de witte wolken
afsteken.
Ik ga daar wandelen, lange uren. Ik zie de weelderige tarwevelden, die rijpen in
de zon, het gras dat wordt gemaaid, gedroogd en tot hooioppers gestapeld, de schuitjes
op het water, de vissers langs de oever en ik denk aan mijn geliefd Vlaanderen,
waaruit ik nu verbannen ben. Instinctmatig blijf ik lang vertoeven bij die plakjes, die
't meest gelijkenis met Vlaanderen vertonen en vraag mij af, waarom dit land, dat
wellicht mooier is en rijker nog dan Vlaanderen, toch in generlei mate 't afwezig
vaderland vervangen kan. 't Is een gevoel dat bitter kwelt en knelt. En dit is de grote
droefheid van de banneling, dat alles wat niet aan zijn land herinnert,
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hem op den duur verveelt of onverschillig laat, terwijl alles wat er wel aan denken
doet, zijn lijden verscherpt naarmate die gelijkenis met het verlorene inniger en
sterker treft. Dat heb ik zwaar gevoeld en het heeft mij van menig schoon
natuurtafereel doen afwenden. En ik ben liefst gaan staren naar de schone luchten,
naar de hoge, blauwe hemelen en de glanzende, witte wolken; naar die serene
oneindigheden die nu als een rijk van troost hoog welven boven al de narigheden en
de gruwelen van de hedendaagse mensheid en waar de droeve ziel in vrijheid zweven
kan en in gedachte tot al het welbekende en geliefde naderen.
Het stadje zelf leeft zijn echt typisch, Frans provinciestadjesleven. Ware 't niet van
de vele soldaten, van de gewonden en verminkten en de ontelbare vrouwen in rouw,
soms zou men kunnen denken, dat men in geen land van oorlog is. De oude heertjes,
de enige, die er nog rondlopen, gaan als vroeger, op hun vaste uren, in hun gewone
cafés, het ‘apéritif’ gebruiken, de boeren en de boerinnen uit de omtrek komen er
geregeld naar de markt met boter, eieren, pluimgedierte en groenten; en deze morgen
was er een plechtige dienst in de kerk, ter gelegenheid van de eerste communie van
de jonge knapen en meisjes. Als kleine grote heertjes liepen de jochies stijf in hun
zwartlakens pakje, met het glimmend hoog-hoedje op en met de verlakte laarsjes en
de stijve witte handschoentjes aan; en de meisjes waren als zoveel jonge bruidjes
met hun lange witte sluiers over hun strak-witte japonnetjes en met hun witte
bloemenruikers in de hand. Een bataljon, dat naar het front vertrok, ging juist voorbij
het plein toen de kinderen, onder zwaar klokkengelui de statige, oude, grijze kerk
verlieten; en al die mannen in 't blauwgrijs, met ransel en geweer en blauwe helm
op, keken even schichtig naar dat tafereel van zachte vrede om en droegen zeker in
hun droeve, stille ogen, dat beeld met zich mee. Er waren veel bejaarde mannen
onder, mannen met grijs haar en spikkelbaard. Hoevelen lieten wellicht zulke kinderen
achter! Zij gingen en gingen; hun met spijkers beslagen, grove laarzen schraapten
hard, in gelijkmatige cadans over de ruige stenen; en die harde gang klonk als een
optocht van dood en vernieling naast het zachte
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schuiven van de lichte kindervoetjes, die nog den illusie van vrede en toekomst
tegemoet mochten.
Hier, in en om het stadje, worden ook de jonge, Belgische recruten afgericht. Elke
dag kan men ze zien oefenen en marcheren, op de grote, ruime esplanade, of langs
de op-en-neer-golvende wegen in de omtrek. Als 't warm weer is lopen ze gekleed
in grijs linnen; anders in donkerblauw en grijs. Wat een plotselinge verandering van
levenswijs voor velen! Ieder op zichzelf genomen is als 't ware de held van een
levensdrama, dat zich voor zo menigeen tot schrijnende tragedie zal ontwikkelen.
Hier is een boerenjongen, die om zo te zeggen nooit zijn dorp verlaten heeft. Hij
woonde in 't nog onbezette deel van België en toen hij achttien jaar was werd hij
voor 't leger opgeëist. Alles is nu vreemd voor hem: de dienstplicht, het land waar
hij werd heengevoerd, de mensen die er wonen en de taal die zij spreken. Machinaal
leeft hij voort, machinaal volbrengt hij zijn plicht, machinaal loopt hij in zijn vrije
uren mee met de anderen, naar wat zij genoegen of uitspanning noemen. Alleen 's
nachts, in het benauwde, stampvol kwartier op zijn harde strozak, in de duisternis,
met dichte ogen, wordt hij weer zichzelf. Dan denkt hij aan zijn ouders, aan zijn
vrienden en kennissen, aan zijn land, - het vaderland - dat voor hem bestaat uit het
eenvoudig plekje waar hij werd geboren en waar hij alle mensen en alle dingen zo
goed kent. Hij ziet dat alles helder, kwellend-helder in de eenzaamheid en duisternis.
Hij hoort bekende stemmen, alsof zij allen, die hem liefhebben, hem dringend bij
zich roepen en het is hem te moede alsof hij het beminde plekje nooit verlaten heeft.
Arm, jong, heimweeïg, Vlaams soldaatje! Daar schettert en klettert eensklaps de
harde werkelijkheid van de reveille en als zijn ogen in de grijze, nuchtere
ochtendschemering opengaan, zijn ze zo droevig nat van tranen...
Dat is er een en zo zijn er velen. Maar er zijn ook de sterk bewusten, die weten
waarom ze daar vrijwillig zijn. Bij dezen heeft zich het gevoel voor 't vaderland tot
ruimere en bredere opvatting ontwikkeld. Die zien het als een sterke eenheid, tot
welks verdediging zij zonder schroom of aarzeling het offer
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van hun schoon, jong leven willen brengen. Die zijn door ontelbare gevaren heen,
uit het bezette land gevlucht, omdat zij er niet langer leven wilden, omdat zij er niet
langer leven kónden en hun ogen glinsteren van wilskracht en van moed, en zij
kennen slechts één vurig-sterk verlangen: zo spoedig mogelijk aan 't front te komen
om er eindelijk, met gelijke wapens, van aangezicht tot aangezicht tegenover de
vijand te staan.
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V
De zomeravonden zijn hier lang en stil en saai. Tussen acht en halfnegen is men klaar
met het eten en dan strekt zich als 't ware nog een na-dag uit, met langzaam tanend
licht en fijne, heldere, koelwordende luchten, waarin de zon met grootse luister
ondergaat.
Het ruime plein, waarop de soldaatjes de ganse dag geëxerceerd hebben, ligt dan
naakt en verlaten. De vlugge zwaluwen vliegen met fijn en langgerekt geschreeuw
in brede kringen om de spitse kerktoren van de oude grijze kathedraal en de eerste
sterren beginnen heel zacht, als zilveren spijkertjes, in het nog licht azuur te twinkelen.
De mensen van het stadje gaan een beetje in de koelte wandelen. Anders is er daar
's avonds toch niet te doen. De soldaatjes lopen slenterend in kleine groepjes en
groeten plichtmatigstrak hun officieren, die verstrooid de groet teruggeven. Om
negen uur blaast de trompet schallend en alom echoënd het ‘couvre feu’, de
weinig-bezochte cafés worden gesloten, de soldaatjes haasten zich terug naar hun
kazerne en alle leven schijnt opeens in 't kleine plaatsje uitgestorven.
Het is te vroeg om reeds naar bed te gaan. Ik steek een pijpje op en ga wat in de
omtrek wandelen. Wat is het overal benauwend-stil en eenzaam! De wrede oorlog
heeft hier niet gewoed, maar hij heeft er als 't ware 't sap des levens weggezogen.
Geen mens meer langs de wegen. In de kleine, arme huisjes, waar reeds hier en daar
een lichtpitje is aangestoken, enkele vrouwen, die nog bezig zijn met werken, een
kind dat eet, een kind dat schreit, een oude man, die peinzend op een bankje zit. 't
Riviertje in de diepte weerspiegelt stil de oude, brokkelige geveltjes, of zingt, door
zwartwordende lovers overschaduwd, zijn eentonig, eeuwigdurend liedje. Is 't niet
een dode wereld, waar ik wandel? Wie leeft hier nog? Wie
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strijdt, wie voelt, wie denkt, wie hoopt hier nog! De brede, blonde weg stijgt in de
snellerdalende schemering tussen de zwarte bossen ten heuvel op, de eenzaamheid
breidt zich uit, vult de einder, vult de nacht, wordt knellend, angstwekkend. O, hier
die doodse stilte en ginds ver, in het Noorden, de razende, moordende strijd! Het
benauwt mij, ik wil nog iets zien, nog iets horen en ik kom in een soort van
breed-uitgeholde rotskloof, een ruime circus tussen steil-hoge wanden, waar nog een
vreemd en eigenaardig leven schuilt.
Overal, rondom, in alle holen en spleten en gaten, zitten, onzichtbaar, bosuiltjes
verscholen. Er zijn er, bij twintigtallen, en aanhoudend, in de doodse stilte van de
zomernacht, roepen zij naar elkaar en schijnen elkander mysterieuze, diepzinnige
dingen mee te delen. 't Is als een droom uit een andere wereld. De stemmetjes klinken
in die ruime donkere holte als verre, weemoedige klokjes: één kort, droefgeestig
klankje, steeds herhaald en samen zich versmeltend tot één monotone melopee van
klagen, die uit de diepte van de aarde zelf schijnt op te wellen. Het is alsof de
bosuiltjes, alwetend-wijs in hun eenzaamheid, diep jammerden en treurden over al
de vergissingen en verschrikkingen door de domme, wreedaardige mensheid
veroorzaakt. Hun droeve stem schijnt te verkondigen, dat de mensheid sterft en dat
zij, de bosuiltjes, alleen nog op de verlaten wereld zullen blijven leven.
Zo klaagzingen zij, aanhoudend, de ganse nacht. Soms is er even een schaduwend
vleugelgezweef en een van de uiltjes vliegt geruisloos van de ene wandspleet in de
andere, of vertoont zich een kort ogenblik, in dwarse vlucht, tegen de wijde
hemelkoepel, die nog vagelijk licht is, groenachtig licht van rijke, uitgestorven
schemerglanzingen, met de sterren, die nu helder schitteren en twinkelen, alsof zij
trillend luisterden naar wat de wijze, trieste uiltjes daar beneden in de diepte van hun
zwarte kuil over de krankzinnigheid van de mensen hier op aarde mededelen.
Een heldere klank komt in de stilte uit de hoge verte en nog tien andere, gelijke
klanken volgen. De torenklok van de oude kathedraal heeft in de nachtelijke
eenzaamheid elf uur geslagen en de uiltjes in de rotswanden en spleten hebben een
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ogenblik hun droef gezang gestaakt. Daar beginnen ze reeds weer. Zij weten nog zo
oneindig veel meer mysterieuze narigheid te vertellen. Zij zullen ervan vertellen tot
een nieuwe, droeve oorlogsdageraad in grijze nevelen als in een lijkwade weer
aanschemert en morgen, en overmorgen, en nog zoveel meer andere droeve dagen
zullen zij blijven voortvertellen. Er is geen eind aan hun verhaal. 't Is onbegrensd,
zoals de smart van de hedendaagse mensen.
't Is heden 14 juli: het Franse, nationale feest! Voor de tweede maal wordt het herdacht
in oorlogstijd. Half juli: het schoonste van de lange dagen; de volle heerlijkheid en
weelde van de zomertijd!
Doch wie denkt nu nog aan dagen en seizoenen! Wat kan het iemand schelen of
het weer mooi of lelijk is en of het zonnestraalt of waait of regent? De dingen van
de wereld hebben geen tijd en geen kleur meer: 't sinister beest, het walgelijk
gruwelmonster: de Oorlog, heerst almachtig en alleen als schrikbeeld over alles.
Toch zal er feest zijn in het kleine stadje, evenals in alle andere grote en kleine
steden van het land. De driekleurige vlaggen hangen uit, de wimpels waaien, de
klokken luiden en op de ‘Place de la Préfecture’, vóór de ‘Mairie’, is een estrade
opgericht, waar de autoriteiten in plechtig gala zullen te voorschijn treden om er
erekruisen en medaljes uit te delen.
Daar galmt reeds in de verte de militaire muziek. Dreunende stappen begeleiden
in ritmische cadans de opwekkende marche en weldra komt de troep in 't zicht, door
een bonte zwerm gepeupel en nieuwsgierigen voorafgegaan, omgeven en gevolgd.
Eerst de Franse soldaten. O, wat zijn er veel ouden bij, en zwakken, en half
gebrekkigen! Wat zijn er veel bij, die men zo graag als afgekeurd naar huis zou willen
sturen, om er rustig, bij vrouw en kinderen, verder een nuttig leven te slijten! Maar
't vaderland heeft ze zo nodig, wel niet aan 't front, maar hier, voor allerhande
bijkomende diensten; en zonder mopperen, met een uitdrukking van gelatenheid en
berusting op hun magere, bruingebrande, goede gezichten, dragen zij, nu al maanden
en straks jaren, hun zware lot. Hun
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ouderwetse uniformen, rood-en-blauw, zijn getaand en verkleurd en versleten, hun
geweren zijn van een oud model, hun gang is strompelig en zonder lenigheid, maar
toch vormen zij nog iets als een erewacht en hun kolonel, te paard, heeft nog allure,
als hij zijn degen trekt en met krakende stem een commando uitschreeuwt.
Dan komen de Belgen. Ze zitten voor het eerst in kaki en hebben hun kaki-helmen
op. Het zijn al die jonge soldaatjes, die ik zo dikwijls heb zien exerceren. Wat zien
ze er ineens flink en kranig uit! Als een zandgrijze golf komen zij met versnelde pas
aanzetten, spreiden zich aan de overkant van de plaats tegenover de Fransen open,
maken kort halt, laten hun geweren neer met een cadans alsof slechts één enkel
geweer werd neergezet. 't Is prachtig. Een gemurmel van bewondering gaat uit de
menigte op.
Ineens barst de muziek in jubelende tonen los en alle hoofden worden ontbloot,
terwijl daar boven vóór de ‘Mairie’ een trage stoet van deftige personages op het
verhoog verschijnt. Het zijn: monsieur le préfet, in gala en steek met witte veren,
monsieur le maire, een ietsje minder mooi, monsieur le député régional, in zwarte
rok met breed, rood ordelint en eindelijk een ganse groep van hoge officieren, in 't
blauw, in 't grijs, in 't zwart, de borst vol decoraties en die allen, staande, met de
rechterhand aan de kepie, de Marseillaise aanhoren. Een warme ontroering golft
alom over de ruime laats gevuld met duizenden, de ogen glinsteren strak, de tanen
klemmen op elkaar. Al de soldaten presenteren het geweer en dan klinkt op haar
beurt de Brabançonne; en de jonge Belgische soldaatjes staan daar stram als houten
beelden, terwijl hun vlag geheven wordt en de klokken op de hoge toren plechtig
luiden. Dan is er een kort ogenblikje stilte. Monsieur le préfet is even op de estrade
naar voren getreden en schijnt het woord te richten tot een klein groepje mensen, die
daar beneden vóór de trap, op enkele stoelen zitten en die ik nu voor het eerst opmerk.
Een tiental zijn er. Ik zie drie of vier soldaten, drie of vier burgers, een dame en
een jongetje in rouwkleren. Ik begrijp maar half wat monsieur le préfet zoal vertelt.
De afstand, die mij van hem scheidt, is wat groot. Maar wel merk ik dat hij
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met vuur en geestdrift spreekt, want zijn beide handen maken grote gebaren en de
blanke struisveer beweegt en trilt van kleine schokjes boven op zijn steek. Eindelijk
is hij met zijn redevoering klaar. Hij gaat zitten en in zijn plaats treedt de kolonel,
die daar even nog te paard reed, plechtig naar voren. De kolonel, die op zijn paard
een flinke allure had, lijkt te voet een klein, stijf mannetje met ietwat kromme benen.
Al het martiale dat in hem gebleven is zit nu in zijn grijze snor, die rechts en links
strak uitstaat, met twee scherp-gedraaide, stijve punten, die op twee ivoren prikkers
lijken. Langzaam en statig, een blad papier tussen zijn beide witgeschoeide handen,
daalt hij de stoeptreden af. Hij houdt bij het tiental neerzittenden stil en kijkt ze om
beurten even streng aan, alsof hij schuldigen vóór zich had. En eensklaps galmt zijn
stem hardluid; hij roept een naam af en een van de soldaten die daar op stoelen zitten,
staat met moeite overeind.
Het is een bleke, jonge man van misschien vijfentwintig jaren. Hij heeft een
zacht-bedeesd gezicht en in zijn lichte ogen weifelt een soort schuwheid. Zijn
rechterarm steunt op een krukkestokje; zijn linkerarm... eensklaps merk ik, dat hij
geen linkerarm meer heeft!
De kolonel leest van zijn stuk papier iets voor. Het is 't verhaal van de moedige
daad, waarbij de jonge man zijn linkerarm verloren heeft. Het is een kort verhaal en
't wordt eentonig, hoewel met sterke stem, voorgedragen. Het is alsof 't van niet
genoeg belang was om er lang bij stil te blijven. Alleen aan 't eind, bij het verkondigen
van de beloning die de regering de verminkte heeft geschonken ‘la croix de guerre!’
zwelt de stem tot hoge pathos en terwijl de kolonel het ereteken op de borst van de
gewonde speldt en in zijn wit-geschoeide hand even de ruwe hand van de soldaat
drukt, weergalmt opnieuw de Marseillaise en presenteert de troep de wapens.
Zo gaat het voort, de een na de ander. Telkens, bij het luid-afroepen van zijn naam,
staat een van de slachtoffers van de oorlog op, nu eens met krukken, dan met één
been, dan weer een blinde, die strompelend geleid wordt; en telkens weer hoort men
het kort en monotoon verhaal, waarop dan volgt met luidgalmende stem het
erekenteken van de regering
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‘la croix de guerre’! en de wit-geschoeide handdruk en de jubeltonen van de
Marseillaise.
Het laatst kwam aan de beurt de dame in rouwkleren met het kleine knaapje aan
de hand. De kolonel naderde tot haar met speciale deferentie en boog voor haar. Met
ietwat ingetogen stem las hij ook háár verhaal voor, dat langer leek, dan dat van de
anderen. Ik luisterde met ingespannen aandacht, zij stond vrij dicht bij mij, en ik
vernam dat zij de weduwe van een officier moest zijn, die te Verdun gesneuveld was.
Het knaapje, dat zij bij de hand hield, was haar enig zoontje. Ik zag haar goed en kon
op haar gezicht de droeve gang van haar emoties volgen. Eerst hield ze zich sterk en
flink. Het was een knappe, jonge vrouw in de volle kracht van haar leven. Zij had
een mooi, regelmatig gezicht, bleek, met donkere, zwaar overwimperde ogen. Haar
rouwsluier, achterovergeslagen, hing in strakke, brede plooi tot bij de grond. Zij
luisterde met gespannen aandacht naar wat de kolonel haar en haar zoontje voorlas
en haar starende ogen schenen de tragische gebeurtenis in werkelijkheid te
aanschouwen. Toen ging haar borst van lieverlede in toenemende gejaagdheid op en
neer, haar wimpers knipten, haar hoofd boog neer, haar bleke wangen kregen kleur
en zenuwachtig-tastend in haar zwart handtasje haalde zij een rouwomrand zakdoekje
te voorschijn.
Zij schreide!...
Zij schreide zo stil en zo droevig, zo ingehouden, zo beschaafd, zou ik haast zeggen.
Ja ja, 't was alles zo schoon, zo heldhaftig en nobel wat de kolonel daar in publieke
hulde van haar man vertelde; ja zeker, zij mocht trots op hem zijn en haar zoontje
moest zijn vader levenslang in verering en tot voorbeeld houden; ja, de officiële
onderscheiding aan zijn nagedachtenis gewijd, ‘la médaille militaire’, was de hoogste
die een soldaat zich wensen kon en het ereteken, dat hij zelf niet levend mocht in
ontvangst nemen, zou aldoor prijken in haar weduwhuis, onder zijn met krip omfloerst
portret; dat alles was indrukwekkend groot en schoon en nobel; maar hij was dood,
helaas! en zij had hem zo innig lief; haar ganse verdere leven was voor altijd door
zijn dood verwoest, en zij schreide zo droevig, zo droevig... en toen zij met bevende

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 6

422
handen het kostbare kleinood ontving, scheen zij eerst niet te weten waar zij het zou
bergen, en toen de Marseillaise, ter ere van haar overleden man in jubelklanken
losbarstte, bukte zij diep het hoofd en verdween zij, met snikkende schouders, naast
haar zoontje, in de woelende menigte.
't Was afgelopen. De deftige, gegala-uniformde en gestruisveerde en gedecoreerde
heren verdwenen statig in de ‘Mairie’, om er de erewijn te drinken; de zware klokken
van de kathedraal golfden een laatste triomfvlaag van jubeltonen over stad en velden
uit; kort-harde commando's weerklonken en de soldaten schaarden zich in het gelid;
en onder het spelen van een opwekkende marche bracht de muziek hen terug naar
de kazerne: eerst de Fransen, de arme, afgetobde, oude strijders met hun vermoeide
strompelpas en hun getaande en verkleurde, rood-en-blauwe, afgedragen uniformen;
en dan de Belgen, jong, flink, vlug en lenig, martiaal in hun zandgrijze kaki en hun
ronde, grijze helmen, die ook weldra de eerste, wrede vuurproef in de schrikkelijke
loopgraven van de IJzer zouden ondergaan.
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VI ‘Lééé Boches’
Heden zijn de eerste krijgsgevangenen hier aangekomen. Om twaalf uur liep het
gerucht door 't stadje: ‘Les Boches vont arriver!’ En al de mensen op de straat, en
menigten naar 't station toe! ‘Les Boches!’ Men hoort geen andere woorden onder
de nieuwsgierig-wachtende toeschouwers. En zij spreken het ‘les’ uit als ‘lééé’, met
sterke, lange nadruk op de klinkers. ‘Lééé Boches! On va voir lééé Boches!’
Hoe en waardoor is dat eigenaardig woord toch ontstaan en welke betekenis dient
men eraan te hechten? Absoluut geen de minste betekenis. Het is ‘argot’, een klank,
zonder meer. Het had net zogoed ‘les Moches’, of ‘les Toches’, of om het even wat
anders kunnen zijn. Ook maken vele Fransen zich vrolijk over de zwaarwichtige
redeneringen en dissertaties die sommige folkloristen en professoren, o.a. in Duitsland
en in Nederland, aangaande de oorsprong van dat woord, gehouden hebben. Het is
niet eens als een belediging bedoeld. Het vervangt doodeenvoudig het woord
‘Allemands’, dat niemand in de conversatietaal meer bezigt. Het betekent ‘de
Duitsers’, zoals ‘les Français’ de Fransen betekent. C'est tout!
Daar komt de trein in het stationnetje binnen. Een zeer gewoon lokaal-treintje,
kort, met slechts een zestal ouderwetse wagentjes. De portieren gaan open, enkele
gewapende, Franse soldaten wippen neer en dan volgt een kudde grijsgeklede mannen,
die men liefst voor veldarbeiders of voor aardwerkers zou aanschouwen. Een stuk
of vijftig zijn er. Meest allen dragen een of ander pakje aan de hand of onder de arm.
Dat zijn de Duitse krijgsgevangenen, ‘lééé Boches!’ Het komt mij voor dat de
nieuwsgierige menigte wel wat teleurgesteld is. Er is ook niets bijzonders aan die
lui te zien. De meesten zien er flink en stevig uit, met brede, bruinge-
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brande gezichten. In sommige lichte ogen schijnt iets van schuchtere weifeling of
angst te beven; anderen kijken nuchter-verwonderd, met een soort kinderlijke
naïefheid, naar de vreemde omgeving.
Onder de toegestroomde bevolking geen enkel woord, geen hoonlach, geen klank
noch gebaar van haat of bedreiging. Enkel het woord, steeds herhaald, als een nuchtere
constatatie: ‘Lééé Boches! Vlà lééé Boches!’
Zo stappen zij, in militaire pas, door slechts een tiental Franse soldaten omlijst,
de steile straat tussen de ouderwetse geveltjes op. Ik merk niets van droefheid noch
teleurstelling op geen enkel van die gezichten. Eerder een uitdrukking van soms met
moeite ingehouden tevredenheid. Men voelt dat ze dankbaar en gelukkig zijn dat ze
nog leven, dat ze heelhuids aan de schrikkelijke hel ontsnapt zijn. Soms wisselen zij
enkele woorden met elkaar, halfluid, maar toch met vreemde, rauwe wanklank in
die specifiek Franse omgeving.
Op het terras van een koffiehuis staat een groepje Franse officieren. Een soort van
weifeling schommelt even door de grijze kudde krijgsgevangenen. Moeten ze aanslaan
of mogen ze zo voorbij!
Schuw en aarzelend kijken sommige lichte ogen en enkele handen schetsen bedeesd
het militair saluut. De Franse officieren nemen echter geen notitie. De troep is voorbij,
met het getrappel van een kudde en zwenkt rechts door een zijstraat, de hoogte verder
op.
‘Lééé Boches’ zijn ondergebracht even buiten het stadje, op het mooi terrein van de
renbaan en, daar het de volgende dag een zondag is, maken vele stedelingen er gebruik
van om ze eens goed en rustig van nabij te gaan bekijken.
Het staat er dik en zwart van mensen langs de mooie, brede baan, vóór het
rasterwerk. Er is een dubbele afsluiting: de eerste vlak bij de steenweg; de tweede
enkele meters verder; en daartussen lopen langzaam heen en weer, over het korte,
donzig gras, de oude, saaie schildwachten: verkleurde rode broekjes en verkleurde
blauwe kapotten, de bajonet op het geweer.
Binnen op de ruime renbaan, achter de tweede prikkeldraad-
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omrastering, bevinden zich ‘lééé Boches!’ Druk en ijverig zijn ze bezig met hun
kleren uit te kloppen en te borstelen, met hun ondergoed te wassen, met hun eten
klaar te maken. Een soort houten tentje staat daar opzij naast de tribunes, met een
halfverroest ijzeren schoorsteenpijpje, waaruit een dun rookzuiltje naar de schone,
stille blauwe lucht opkrinkelt. Zij schijnen niet in 't minst te treuren over hun
gevangenschap. Velen lopen in hun hemdsmouwen en roken genoeglijk uit lange,
kromme, porseleinen pijpen met een dekseltje op de bak; anderen praten in een
groepje en men hoort gelach opgaan; enkelen liggen plat uitgestrekt op hun rug in
het gras, met open mond genietend van de heerlijke, zachte atmosfeer en machinaal
met beide, trage handen madeliefjes en boterbloempjes om zich heen uit het gras
plukkend. De omgeving is prachtig. Grote, hoge bomen met donkere kruinen langs
de eindeloos-rechte weg en in de verre verte, achter de fluwelige gazons van de
renbaan, brede horizonnen van bossen en wegblauwende heuvelen, met op de
voorgrond, in de diepte, de massieve, oude, grijze kathedraal van het aloude stadje,
en al de er omheen geschaarde, leien daken en de brokkelige torentjes en schoorstenen
van de huizen, als iets van langverleden, uitgestorven en vergeten leven. Men krijgt
de indruk van een kampleven, van het elementair en primitief, maar innig-gelukkig
bestaan van een kolonie pioniers, in de eenzaamheid der oerlanden.
De talrijke toeschouwers lijken mij beslist teleurgesteld. Blijkbaar hebben zij een
heel ander schouwspel verwacht. ‘Méé c'éé rien!’ zegt een dik, rood boertje, dat
stil-grinnikend naast mij staat; en even verder is er een kleine knaap, een bleek wurm,
op zijn mooiste zondags-best gekleed, met fluwelen buisje en witte kraag, die pa en
ma heeft mogen vergezellen, en met een verveeld zanikstemmetje vraagt:
- M'man, où sont lééé Boches?
- Méé léé vlà, Hippolyte, tu ne regardes donc pas, antwoordt ma.
De toelichting schijnt Hippolyte in 't minst niet te bevredigen. Hij kijkt wel degelijk
naar wat hij zien kan, doch wát hij ziet lijkt hem blijkbaar niet de moeite waard om
naar te kijken. Hij draait zich even om aan moeders hand, hangt wat,
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trekt haar bij de arm en zeurt opnieuw, met huilerige stem - M'man..., j'veux voir
lééé Boches!
Ma wordt ietwat ongeduldig, en pa, die naast haar staat met een dood propje sigaar
in de mond en ook met een uitdrukking van onmiskenbare teleurstelling en van
verveling op het chagrijnig-zuur gezicht, kijkt zijn zoontje vrij kwaadaardig aan.
- Méé tu es donc idiot, Hippolyte, les v'là, lééé Boches, que j' te dis! herhaalt ma,
naar de mannen achter de omrastering wijzend.
Hoe Hippolyte zich eigenlijk wel ‘lééé Boches’ in zijn kinderverbeelding
voorgesteld heeft, is niet duidelijk uit te maken; maar dat die voorstelling niet klopt
met wat hij ziet, laat geen de minste twijfel over. Weer hangt en draait hij wat om
moeders arm, maar eensklaps wordt hij nijdig, dreint en grient, stampt razend met
zijn voeten op de grond en huilt: - J' veux voir lééé Boches! J' veux voir lééé Boches!
Woedend, als plotseling door een wesp gestoken, keert pa zich om en geeft de
kleine een klinkende mep om het oor. Het gaat zó bliksemsnel, dat ma de dreiging
niet eens heeft zien aankomen en eerst begrijpt wat er gebeurd is nadat de kleine aan
't brullen gaat alsof hij werd vermoord.
- Méé, père! Méé, père! Méé père! gilt ze.
- Sacré gosse, nom de Dieu! roept pa ziedend, met vlammende ogen.
De kleine huilt, brult, snikt, snottert. Hij krimpt in elkaar van aanstellerige foltering,
alsof zijn vader hem verminkt-geslagen had. Het wordt een relletje, bijna een
opstootje. Aller aandacht is eensklaps van ‘lééé Boches’ afgewend, groepen omringen
de huilende knaap en ma, die ook huilt en snikt en met beschermende zorg de kleine
van het rasterwerk verwijdert en tracht te troosten. En alleen pa blijft even
verontwaardigd-dreigend midden in de menigte staan en herhaalt voortdurend het
gekke geval ‘de ce sacré bambin qu'on a mené voir lééé Boches et qui soutient
mordicus qu'il ne les voit pas.’ Enkele nieuwsgierigen beginnen te lachen, sommigen
wisselen schimpscheuten en grapjes. Misschien heeft Hippolyte geen ongelijk. Allen
voelen zich min of meer bedot, bedrogen, al drukken zij dan ook hun gewaarwording
niet zo kras
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als Hippolyte uit. Zij verlaten een voor een het onbeduidend tafereel van de ‘Boches’
en kuieren langzaam naar de stad terug.
Pa gaat er eindelijk ook vandoor en haalt ma en Hippolyte langs de steenweg in.
De kleine huilt en snikt nog steeds geweldig en loopt ineengekrompen aan ma's hand,
gelijk een oud kaboutertje. Pa, ietwat bedaard, neemt hem de andere hand. Maar de
nijdige kleine blijft ontroostbaar. Hij tracht zich telkens los te wringen, wat hem ook
telkens weer een gramstorige schudding van vader bezorgt; en aanhoudend herhaalt
hij, hikkend, zanikend, door zijn tranen en zijn snikken heen:
- J' veux... voir... lééé Boches!... J' veux... voir... lééé Boches!
Ma is radeloos. In haar weke vertedering tracht zij de kleine te paaien met de
belofte, dat zij hem de volgende dag ‘lééé Boches’ zal laten zien. Doch haar woorden
hebben een totaal verkeerde uitwerking. De kleine krijgt een soort van crisis en laat
zich op de grond vallen. Met een angstgil neemt ma hem in haar armen op en vlucht
ermee weg; en 't laatst wat men van hem ziet zijn een paar woedend spartelende
benen, terwijl zijn hikkende stem onophoudend schril-gillend schreeuwt: - J' veux...
voir... lééé Boches!... J' veux... voir... lééé Boches!... J' veux... voir... lééé Boches!
In hun kamp, achter het rasterwerk, hebben ‘lééé Boches’ ternauwernood iets van
het klein familiedrama gemerkt. Zij hebben enkel even opgekeken bij het herhaalde
horen van het woord waarmee zij thans vrij familiaar geworden zijn, zonder er verder
wat van te snappen. Lustig gaan zij door met wassen, boenen, borstelen en het wrakkig
ijzeren schoorsteentje vol roestgaten rookt gezellig uit boven het houten tentje, waarin
hun avondeten wordt klaargemaakt. Een tweetal stompen vrolijk elkaar aan en maken
grapjes; een derde, die met een hamer spijkers in de zolen van zijn laarzen flapt,
neuriet traag een slepend deuntje. Drie anderen komen naar het rasterwerk toe en
spreken een van de schildwachten aan. Er heeft daar een grappige taalverwarring
plaats. De Fransman begrijpt geen steek en zij verstaan de Fransman niet.
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Daarom schijnen zij wederzijdse pret te hebben. ‘Lééé Boches’ lachen hard-luid en
de Franse soldaat keert zich schouderophalend naar ons om en zegt:
- Je ne comprends pas un mot de leur baragouin.
Ik heb het wél begrepen wat zij vragen. Zij vragen grappig of zij even tot aan 't
stadje mogen wandelen om er een bittertje te nemen. De Fransman, voor wie ik hun
verzoek vertaal, knikt hen spotlachend toe en steekt de loop van zijn geweer naar
hen uit, als een fles met lange hals, waaruit hij hun 't verlangde schenkt. Zij hebben
dolle pret en doen alsof ze drinken en alsof het hun heerlijk smaakt.
Zo gaat het, na twee jaar oorlog! De onmetelijke doodsramp, die de ganse wereld
teistert, overvleugelt de afzonderlijke, nationale haat. Er ontstaat een soort van
solidariteitsgevoel, zelfs onder de onverzoenlijkste aartsvijanden. Het algemeen
menselijk lijden is té overweldigend-groot. Allen, vrienden en vijanden, zijn gelijke
slachtoffers en, na de razende strijd, is er wel eens geen plaats meer in hun hart voor
scherpe vijandschap en haat. Morgen, als het moet, zullen ze weer elkaar te lijf gaan
en elkaar vermoorden; heden, waar de een ontwapend en machteloos-gevangen zit,
voelt de andere geen drang meer om hem te mishandelen. In de gevangenkampen
worden overwinnaars en overwonnenen weer gewone mensen.
Zacht gaat de schone zomerzon in nevelige stralenglorie over het heerlijk landschap
onder. Het groene gras ligt als het ware vol gouden strepen en vegen en vlekken en
de verre, lommerrijke heuvels blauwen weg in wazige sluiers. Een onuitsprekelijke
vrede daalt neer over het ganse land. Een klokje luidt in de oude torens van de grijze
kathedraal en de leien daakjes van het stadje schijnen zich dichter om haar heen te
scharen, als benauwde, huiverige kuikentjes onder de beschermende vleugels van
een sterke, brede moederhen.
Een trompetgeschal weergalmt. De rechts en links over de renbaan heen verspreide
en kuierende ‘Boches’ moeten nu naar binnen komen. Hun avondmaal is klaar en
daarna gaat voor hen de nachtrust in de loodsen in. Nu geen grapjes meer. Bedrijviger
lopen de schildwachten heen en weer en zien scherp toe. Overbodige bezorgdheid,
naar ik meen. Ik ben er
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vast van overtuigd, dat, ook zonder wacht, geen enkele ‘Boche’ zal trachten te
ontsnappen. Ze zijn veel te gelukkig uit de verschrikkelijke hel van de loopgraven
verlost te zijn en hun dierbaar leven gered te hebben!
De enige teleurgestelde en diep-gegriefde van de dag blijft dan tenslotte Hippolyte,
die, naar hij meent, ‘léé Boches’ nog niet gezien heeft.
Het spijt mij, dat ik Hippolyte niet nader ken. Ik zou dolgraag willen weten hoe
of hij zich ‘lééé Boches’ eigenlijk voorstelt.
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VII Parijs in oorlogstijd
‘Parijs’, had een vriend mij gezegd, ‘is Parijs niet meer. Het is een grote, doodse
provinciestad geworden.’
Het interesseerde mij zeer Parijs nu eens te zien. Ik heb nooit bijzonder veel van
die wereldstad gehouden. Onsympathiek was er mij steeds het wuft-cosmopolitische,
het overwegend niet-Franse van deze Franse hoofdstad.
Ik weet het wel: bij de meeste mensen is een gans verschillende opvatting er niet
uit te praten. Voor de vreemdeling, die enkel naar Parijs komt om er zich eens dol
te amuseren, is Parijs de essentie zelf van 't Franse leven in alles wat dit leven aardig,
aangenaam, aantrekkelijk maakt.
Ik zou dus enkele dagen in Parijs doorbrengen. Ik moest er namelijk mijn papieren
krijgen om naar 't front te mogen gaan en ik kwam er aan op een stralende
zomeravond, tegen het uur dat het vrolijk leven er in gewone tijden op zijn
alleropgewekst en vrolijkst is.
Eerst dacht ik, toen ik pas buiten St. Lazare kwam, dat er niets veranderd was.
Dezelfde drukte als vroeger, de terrassen van de cafés vol mensen, de restauraties
goed bezet, een rusteloos heen en weer geren van auto's. Het eerste wat mij echter
trof, was de totale afwezigheid van autobussen en een zeer snel afnemende
levendigheid en beweging, naarmate ik de buurt van 't station verliet en dieper in de
straten doordrong. Toen ik in de rue de la Paix kwam (wat een naam in deze tijd!)
zag ik een paar zeer bekende chefs van grote luxewinkels, die op hun drempel, naast
hun dichtgesloten uitstallingsramen, met de handen in hun broekzakken en de sigaar
in de mond een luchtje stonden te scheppen; en toen ik in de Avenue de l'Opéra was,
vond ik er de concierges achterovergeleund op stoelen, met hun poes op de schoot
tegen de huizen zitten en een viertal hadden zelfs een tafeltje voor-
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geschoven en speelden kaart... als in een dorp.
Ik stapte af in mijn gewoon hotel, dat anders, zelfs in de zomer, druk genoeg
bezocht wordt, met het plan om er ook te dineren. Eigenaardig: in dat mij zo
welbekend gebouw, kon ik ditmaal de eetzaal niet ontdekken. De gerant, mijn
zoekende verbazing merkend, kwam naar mij toegelopen, deelde mij vertrouwelijk
mede dat, met het oog op de oorlogsomstandigheden, de grote eetzaal niet gebruikt
werd en leidde mij door omwegen en gangen naar een benauwd vertrekje, waar
slechts een tiental stille mensen aan enkele kleine tafeltjes zaten.
De moed ontzonk mij. Met zwijgende wanhoop keek ik mijn geleider aan. Hij
begreep mijn gevoel, haalde machteloos zijn schouders op en excuseerde zich:
- Qu'est-ce que vous voulez, monsieur, on fait ce qu'on peut. C'est tout ce qu'il y
a.
De man nam het mij geenszins kwalijk dat ik daar niet aan ging zitten en ik verliet
het hotel, langzaam de avenue afslenterend. In 't voorbijgaan hield ik even voor het
Café de Paris stil en keek naar binnen. Twaalf, misschien vijftien mensen in de beide
ruime zalen! Ik liep verder door. De boulevard had tamelijk veel beweging, maar
alle restaurants waren zogoed als leeg. Rue Royale stak ik eventjes het hoofd bij
Larue binnen. Wanhopig, wanhopig! Ik liep door, voorbij Maxim, tot de Place de la
Concorde, tot de Champs Elysées en daar, in de tuin van ‘Les Ambassadeurs’ vond
ik eindelijk mensen. Het was er vol, goed vol. Ik had zelfs enige moeite om een
tafeltje te vinden. Blijkbaar was hier zowat verenigd het luxeleven dat Parijs nog
bieden kon!
Ik keek aandachtig om mij heen. Hoeveel echte Parijzenaars of Fransen zouden
hier wel zitten! Misschien twintig, dertig, de vrouwen van de speciale soort
uitgezonderd? Aan enkele tafeltjes werd champagne gedronken. Daar zaten dan
Engelse officieren in verlof... met speciale dames. Die deden als in Londen. Ietwat
verder, aan een tafeltje, een viertal zeer elegant geklede jongelui, die veel plezier
schenen te hebben en nogal wat lawaai en drukte maakten. Het verbaasde mij zeer
dat die zo vrijelijk mochten fuiven, terwijl de jongens van hun leeftijd toch onder de
wapens dienen te zijn. Maar ik hoorde
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hen een welbekende vreemde taal spreken en begreep, dat het zuiderlijke ‘neutralen’
waren.
Verder was het er vriendelijk en aardig, maar zonder enige opgewonden vrolijkheid.
De tuin was lieflijk verlicht door elektrische lampen en er heerste een goede atmosfeer
van intieme gezelligheid. Geen zang, geen muziek, geen rode buisjes, van het vroeger
rastaquouère-achtige. Zelfs de speciale dames hielden zich merkbaar kalm en hun
toiletten hadden niets bijzonder opvallends meer. Toen ik om halftien wegging begon
het er al heel erg leeg te lopen en de jeugdige neutrale fuivers keken beteuterd om
zich heen, alsof ze niet goed begrepen waarom de mensen hen zo gauw alleen lieten.
Hier en daar knipten de garçons reeds de elektrische lampjes uit.
Daarbuiten was het dadelijk heel stil en bijna verlaten. Enkele heren en dames
schenen vruchteloos op een taxi te wachten. De avenue was zwak verlicht, de grote
mooie bomen stonden hoog en zwart tegen de lichte sterrenhemel en men kreeg de
indruk van een deftig park in een zeer voorname, rustige buitenplaats.
Weer ging ik wandelend de rue Royale eens in. Het was er vrij donker, met slechts
het heen en weer gewemel van de autolantarens, als rusteloze dwaallichtjes. Hoe zou
het bij Maxim nu op dit uur wel zijn? De deur stond open en ik stapte er binnen.
Het was er vol, stampvol, maar rommeligvol. Een aantal heren en speciale dames
verdrongen elkander in de ‘bar’ om voor het sluiten nog een laatste ‘drink’ te halen
en ook in het restaurant, waar de garçons reeds de stoelen boven op de tafels begonnen
te stapelen, zaten soortgelijke lui zich te haasten om hun laatste bord en glas te
ledigen. 't Was akelig om aan te zien van slordige haast en ongezelligheid.
Neen, Parijs is Parijs niet meer. Parijs is overdag een ernstige provinciestad
geworden en 's avonds blijven de waardige Parijzenaars rustig thuis en laten de schim
van wat het vroegere Parijse leven was genieten aan de schaarse pleziervreemdelingen,
die er nog ronddwalen en er zogoed als niets meer vinden van wat hen vroeger zo
sterk aantrok. En ik kan het niet helpen, maar het ernstige, waardige Parijs van
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heden, het Parijs dat werkt, en zorgt, en lijdt, het Parijs dat niet meer het echte Parijs
heet te zijn en misschien wel juist het echte Parijs is, - het nationaal Parijs van de
Fransen, in tegenstelling met het cosmopolitische Parijs van de vreemdelingen, - dat
Parijs is mij veel sympathieker en veel liever dan het andere.
Ik ben er slechts heel kort gebleven. Dank zij de vriendelijke bereidwilligheid in
het ‘Bureau de la Presse’ waren mijn papieren voor het front spoedig klaar en kon
ik reeds de derde dag van mijn verblijf vertrekken. Ik ben er slechts lang genoeg
gebleven om intens het ontzettend verschil in oorlogstijd tussen Londen en Parijs te
voelen. Het is alsof deze beide steden eensklaps van aard en karakter hebben
omgeruild; alsof Parijs Londen en Londen Parijs geworden is: de ene plaats een en
al woelige luxe en lichtzinnige, wufte, oppervlakkige vrolijkheid; en de andere ernstig
zonder gedrukt te zijn, nobel en waardig in haar lijden. Parijs die een luxevrouw, ik
zou haast zeggen: een cocotte - was, is als een sterke, stoere man geworden met op
elkaar geklemde tanden en met stug-gefronste wenkbrauwen; en Londen, de schone,
sombere, machtige, viriele stad is eensklaps in een futiele, wufte, lichtzinnige vrouw
veranderd. En daarbij komt nog wel het zeer eigenaardig verschijnsel, dat men te
Parijs, bijna onder de rook van de vijandelijke kanonnen, van de eigenlijke oorlog
uiterlijk zeer weinig merkt, omdat men er zogoed als geen soldaten noch officieren
langs de straten ziet, terwijl Londen, dat veilig-ver van de strijd verwijderd is, de
indruk maakt alsof de vijand vóór de poorten lag, omdat het er wemelt van uniformen,
van auto's vol officieren, van verminkten en gewonden, van al de rusteloze drukte
die een groot leger na zich sleept.
Toch heb ik in het stille Parijs één beeld van de oorlog aanschouwd, dat mij
onverjaagbaar bijgebleven is.
Op de binnenplaats der Invaliden zijn een aantal oorlogstrofeeën voor het publiek
tentoongesteld. Het zijn op de vijand veroverde kanonnen, mitrailleuses,
loopgraafmortieren, enkele vliegmachines en stukken van een neergeschoten Zeppelin.
Er is ook een Franse vliegmachine, een Caudron met twee negen-cylinder
Auzani-motoren die, hoewel ont-
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zettend gehavend, nog behouden in de Franse linies neergekomen is.
Akelige, griezelige tentoonstelling! Hoeveel honderden mensen heeft al dat tuig
niet vermoord en verminkt alvorens hier schadeloos als een hoop oud roestijzer naast
elkander te zijn gestapeld! Sommige kanonnen zijn nog gans ongeschonden; andere
op de ongelofelijkste wijze toegetakeld. Er is een bij, dat door een granaat moet zijn
getroffen, vlak vooraan in de loop, en het dikke staal heeft zich gespleten en
omgekruld als de muil van een razend wild beest, dat wijd zijn gegroefde scheurbek
opent om zijn weerloos slachtoffer te verslinden. De korte, dikke loopgraafmortieren,
- de zogenaamde crapouillots - zitten verraderlijk neergehurkt, als om een prooi te
bespringen; maar het akeligst van al zijn nog de mitrailleuses: gedrochtelijk-plompe
buizen op een drievoet, met een rond gat, dat er schuins is in geboord, als een vals
oog, dat bedrieglijk spiedt en loenst. En boven al dat moordgerei spreiden de
vliegmachines hun gore vleugels uit, engelen des Doods, zelf zwaar gehavend, vol
gaten en splinters en scheuren, afschuwelijke grote luchtbeesten, die nog schijnen te
razen en te dreigen in hun machteloze roerloosheid.
Daarachter, onder de dôme, in de eeuwige rust van zijn graf, ligt de grote veldheer,
de man van Austerlitz, van Jena en van Waterloo!... Waterloo, welk kinderspel bij
deze oorlog vergeleken! Wat zou hij wel zeggen als hij voor een ogenblik uit zijn
tombe kon verrijzen en de vooruitgang!!! meten, die sinds een eeuw op militair gebied
werd afgelegd!
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VIII Naar het front
Een laatste handdruk aan de oude, trouwe vriend, die mij tot aan de trein uitgeleide
heeft gedaan en langzaam verlaat ik Parijs op weg naar het front.
Ik heb couranten meegenomen om de lange uren door te brengen en kijk ze vlug
eens in. Vroeger duurde de reis van Parijs naar Calais vier uren; thans... zowat tussen
de acht en veertien uren, heeft men mij gezegd!
Never mind! Ik ben overvloedig met geduld en moed gewapend. Ik heb mij een
nieuwe leus eigen gemaakt: ‘tijd heeft geen betekenis meer; geld bezit geen waarde
meer’; en door deze twee, vast-aangenomen beginselen voel ik mij tegen veel
gepantserd en gesterkt. De reis schijnt me niet zo lang, en wat ik voor mijn zeer
elementaire panier-restaurant-lunch betaal lijkt me niet zo razend duur als het in
cijfers op mijn schuldbriefje staat neergepend. 'n Kwestie van gewoonte. Ik ben
daarin reeds flink gehard.
De kranten melden mij al niet veel nieuws. Sinds lang heb ik geleerd tussen de
regels door te lezen; en de betekenis van de woorden is door de oorlog eveneens
gewijzigd, als de betekenis van tijd en geld, en nog veel andere dingen van betekenis.
Het offensief aan de Somme gaat zijn gang... zijn gangetje... zoals wel te voorzien
was na de vele vroegere ondervindingen; en ongeduld zou op dit ogenblik wel de
verachtelijkste eigenschap wezen, waarmee een ‘civil’ behept kan zijn. Dat ‘gangetje’
is er anders een van duizenden moord en vuur uitbrakende kanonnen en eveneens
van duizenden en duizenden, dagelijks neervallende slachtoffers. Dit schrikbeeld
althans dringt zich op en wordt al kwellender en knellender, naarmate de trein het
oord van de vreselijke slachting nadert. Chantilly, Creil, liggen reeds achter de rug
en Amiens nadert. Nu wordt het wel tijd om de couranten dicht te vouwen en
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een beetje door het raam te kijken.
De trein vertraagt zijn vaart, rijdt als 't ware met horten en stoten, houdt af en toe
midden in het veld stil. Men voelt een vage, zenuwachtige spanning alom zich heen;
men voelt iets in de lucht van onrust en gejaagdheid. Al de raampjes zijn neergelaten,
ontelbare hoofden kijken naar buiten. Het is een prachtige, stille zomerdag en iedereen
luistert met inspanning, of hij in de verte het kanon soms hoort. Niets!... Het enige
geluid dat men verneemt, is het zoet gekweel van de leeuwerikjes boven de bloeiende
en geurende klavervelden, de enige beweging die men merkt op 't land is die van
enkele boeren, die rustig met ploeg en paarden hun akker omkeren. Wat is er dan
wel en waarom houdt de trein zo lang op! Naast de spoorbaan, en evenwijdig met
deze, loopt, op een honderd meters afstand, een brede verkeersweg, beplant met
jonge boompjes. Het is een onverwacht en eigenaardig zicht: de bladeren van die
boompjes zijn helemaal grijswit, alsof het er overvloedig op gesneeuwd had. Zover
het oog kan reiken, van het zuiden naar het noorden, strekt die dubbele, witgrijze
boompjesrij zich uit, tussen de anders weelderig-groene velden. En, terwijl men zich
met verwondering afvraagt hoe die boompjes zo witgrijs komen te staan tussen al
dat zacht en liefelijk groen, verschijnt ginds in de verte iets als een donkere wolk
over de weg, die met grote snelheid nadert. Een auto; een loodgrijze vrachtauto,
midden in een opgejaagde, grijze stofwolk! Snel en dreunend raast hij langs,
onmiddellijk gevolgd door een tweede, een derde, een vierde, door een ontelbare en
onafzienbaar-eindeloze rij van auto's. Er zijn er, er zijn er, de ogen schemeren en de
lucht trilt en dreunt ervan; en terwijl onze trein daar snuivend staat te wachten om
die orkaan voorbij te laten woeden, komt een tweede auto-storm uit de
tegenovergestelde richting aan en dan lijkt het één wilde chaos te worden, iets
infernaals van donkere beesten tegen elkaar opstuivend in rookwolken en
vuurschichten, met hier en daar de mannen als demonen aan het stuur van de wilde
monsters vastgeklemd. Dat alles rent naar of komt van de Somme, van de vernieling
of naar de vernieling, met de granaten en kartetsen van de dood, of met de doden en
gewonden van het slagveld, als in één afgrijselijk-woest bacchanaal van
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wereld-cataclysme door de zachte weelde van het stil-idyllisch landschap, waar de
veldarbeiders werken en waar hoog in reine hemel de leeuweriken zingen.
't Is eindelijk voorbij en weer hervat de trein zijn aarzelende vaart. Nu begrijp ik
waarom hij zolang stilhield. De blonde weg met witbestoven boompjes loopt dwars
over de spoorbaan heen. En nauwelijks is de trein er overheen of dadelijk worden
de slagbomen weer neergelaten; want ginds ver, uit het noorden komt alweer, in
stofwolken, een sombere karavaan aangeraasd, en, terwijl ik mij door 't raampje even
naar het zuiden keer, zie ik ook weer, uit die richting, een eindeloze, somber-grijze
kronkelslang aanstormen.
Langzaam komt de trein het station van Amiens binnengereden. Wat een gejoel!
Wat een drukte! Al stonden er nu ook wel vijfhonderd kanonnen op een uur afstand
te bulderen, nog geloof ik, dat wij het niet zouden horen. Onze trein rijdt naast twee
militaire treinen, die tegelijk met ons binnen komen. De ene is een Franse trein; de
andere een Engelse. In de Franse trein staan al de grijsblauwe uniformen voor de
neergelaten raampjes; en de manschappen, bepakt, behelmd en bezakt, staren met
ernstige verwondering naar de Engelse militaire trein, die als een arke Noachs is vol
wilde uitgelatenheid.
Wat er daar al door elkaar krioelt en woelt is haast niet te beschrijven. 't Is één
grijsgele wemeling van soldaten, paarden, kleine auto's, fietsen, mitrailleuses, karren
en kanonnen, alles ondereen, alles overhoop, beslijkt, bestoven, één onontwarbaar
mengsel van alles wat een legerafdeling met en achter zich meesleept. De mannen
zingen, brullen, schreeuwen, schateren en lachen. Onder het rijden van de trein zitten
er op de buffers, hangen er buiten aan de portieren, liggen er boven op de platformen,
kruipen er van de ene wagen in de andere. De gezichten zijn bruinrood verbrand, de
lichte of donkere ogen stralen, de armen zwaaien met uitbundige gebaren naar de
reizigers van onze trein en naar de blauwe, strakke uniformen in de Franse wagens.
Wat een verschil alweer tussen die beide legers, evenals tussen die twee volken,
zoals ze thans geworden zijn! 't Is net alsof ze beiden plotseling hun ganse, traditionele
aard hadden ver-
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loochend en met elkander omgeruild. Het zijn als dolle, uitgelaten kinderen, die
Engelsen, als schooljongens en kwajongens, die in opgewonden zondagspret voor
hun plezier uit zijn; en daarnaast lijken de Fransen wel ernstige wijzaards die er reeds
alles van afweten en maar niet begrijpen kunnen hoe de onbezonnen jeugd zo
uitbundig joelt en tiert en lacht. Dat is ook 't verschil: al die jonge, flinke Engelsen
gaan voor het eerst naar 't vuur; en al die Fransen, waaronder vele gespikkelde en
zelfs grijze baarden, hebben reeds herhaaldelijk de verschrikking meegemaakt.
Vrij lang houdt onze trein even buiten het stationsdak stil. Dat geeft ons ruim
gelegenheid om al die troepen te zien uitstappen en biedt ons ook een aanblik, vlak
dichtbij, op een uitgestrekt, omrasterd kamp in open lucht, waar het krioelt van Duitse
krijgsgevangenen.
Blijkbaar komen zij vers en om zo te zeggen warm uit de strijd. Omwonden hoofden
met witte, gebloedvlekte doeken, armen in verbanden, benen die strompelen, gesteund
door stokken en krukken, dat alles beweegt zich tussen de eentonig grijze massa der
honderden en honderden, die midden op het kaalgetrapte grasveld of langsheen de
prikkeldraad-omrastering wemelen. En ook hier, evenals ik reeds vroeger in
Normandië had gemerkt, treft de kalme en waardige houding van de militaire
bewakers en van de talrijke ‘civielen’, die naar het indrukwekkend schouwspel staan
te kijken. Geen kreet van belediging weerklinkt, geen gebaar van haat laat zich
merken. De gevangenen zelf schijnen zich daar reeds helemaal thuis te voelen. Van
geknakte houding of neerslachtigheid geen spoor. Velen schijnen doodmoe en liggen
op de barre grond te slapen, maar verder wordt er gezellig en opgewekt gepraat,
gerookt, gekuierd en grapjes uitgehaald. Het laat geen de minste twijfel over of de
óvergrote meerderheid van al die mannen, die er trouwens meestal flink en sterk
uitzien, zijn dolblij dat zij, ofschoon gevangen, toch levend uit de afgrijselijke hel
van de loopgraven geraakt zijn. Voor hen is de oorlog nu geëindigd en het nieuw
leven dat begint, hoe dan ook, is hun onvoorwaardelijk welkom.
De trein fluit en rijdt verder door. En weer strekken de heerlijke landschappen
zich uit, groen en blond, zacht en
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vredig alsof de oorlog niet bestond, in volle zomerweelde. Van lieverlede verlaten
wij nu de Franse kwartieren om in de Engelse te komen. Aan de kleine stations, waar
de trein even ophoudt, zijn het niet langer de grijsblauwe, ietwat boerse uniformen,
maar de zandgele, snittig en elegant gedragen, door de flinke sport-keurmannen, die
de Engelse officieren en soldaten zijn. Grappig is het soms om na te gaan hoe zo een
Engels officier, met de enkele woorden gebroken Frans die hij kent, zich verstaanbaar
tracht te maken. Ze willen hem haast niet uit de keel. Hij blijft in zijn gehorte zinnetjes
stokken en zijn fatsoenlijk gezicht vertrekt van ergernis en verveling om die
hinderlijke Franse spoorbeambten, die zich maar niet in zijn taal, het Engels, dat toch
ieder mens immers behoort te kennen, weten uit te drukken. Maar de snuggere Franse
beambte verstaat de stijve insulair heel goed, ook al spreekt hij het onmogelijkste
gekke taaltje; en de uitkomst is gewoonlijk een levendig-glimlachend hoofdgeknik,
waarop de Engelsman met flegma een goedkeurend ‘all right’ orakelt en de trein
verder laat doorrijden.
Nu zijn we helemaal in Engels kamp. Langs beide kanten van de spoorbaan strekken
de grijze en lichtgroene tenten zich uit, onafzienbaar, eindeloos. Wie vertelde ook
weer, dat er bijna geen Engelse soldaten in Frankrijk zijn? Dat heb ik meermalen in
Holland gehoord. Welnu, er zijn er; heus er zijn er! Wie nog twijfelen mocht, moet
maar eens gaan kijken in de streken waar ik gepasseerd ben en die ik hier niet nader
behoef aan te duiden.
Wat 'n lustige, vrolijke kerels! Is die vreselijke oorlog nu werkelijk niets anders
dan een dol-prettige sportpartij voor hen? Men zou het heus gaan denken. Een spel,
een opwekkende excursie, een ‘camping-zomervakantie’ in een heerlijke streek. Hier
is het cricket, daar is het football, ginds is het jachtrit, voor louter plezier. Zijn ze
moe of warm, daar biedt de openstaande tent een gemakkelijke rieten stoel en frisse
schaduw, wensen ze een bad te nemen, daar staat de ‘tub’ tegen het zeildoek; hebben
ze honger, dorst, daar stomen de veldkeukens en lachen de ‘cantines’. De hoge
vliegers zweven in de lucht, maar 't schijnt alleen voor het genot, dat ze zo
spele-vliegen; en de ontelbare auto's die heen en weer razen,
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beladen met manschappen, beladen met voorraden, beladen met... ja, waarmee al
niet, lijken wel niet anders dan de vlugge boden, - de plezierboden - van al dat vrij
en dol en heerlijk-wild-en-ruim natuurleven.
Zacht daalt, in rijke glans, de schone stille zomeravond over al die woelige
beweging. Al dat grijs van tenten, al dat grijs en grauw van de uniformen omlijst en
omrandt zich met rood en met goud en een zachte paarlemoeren nevel gaat stil over
de blauwachtige verten hangen. De getaande gezichten van de mannen zien rood,
bruinrood in al die rijke avondglorie; en hun flinke gestalten staan daar fiks de
voorbijsnellende trein na te staren, en men krijgt even de indruk van te reizen door
een Indianenkamp, ergens heel ver in wilde landen, tijdens de eerste oer-ontginning.
't Is nacht, zwartdonkere nacht, als wij eindelijk in Calais aankomen.
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IX
Na den eten in 't hotel, - o, wat was ik verhongerd na die dertien uren
restauratie-wagenloos gespoor! - ben ik nog eens uitgegaan.
Alles pik en pikdonker, met het oog op het altijd wel zeer nabije Zeppelin- en
vliegtuigengevaar. Geen mens meer in de doodse straten, geen geluid van leven
achter de gesloten luiken. Een politieagent wandelde langzaam op en neer en zijn
traag-klinkende stap galmde zwaar-echoënd tegen de strakke, zwarte muren. Toen
ik een lucifer streek om een sigaret aan te steken, kwam hij snel naar mij toe en zei
mij, dat het streng verboden was enig licht te laten schijnen. Wat 'n benauwdheid!
Ik verborg de sigaret in mijn handpalm, opdat geen oog zelfs het rood-gloeiend stipje
zou zien.
Ik kwam aan een binnenhaven. Zwart, met vage, vale glanzingen, lag het diepe
water tussen de roerloze, sombere scheepsrompen te slapen. Even verder was de
hoofdstraat en een plein, waarop ik wist dat Rodins wonder beeldhouwwerk ‘Les
Bourgeois de Calais’ vroeger prijkte. Zou het er nog staan, of zou het, uit vrees voor
beschadiging door luchtaanvallen, weggenomen zijn?
Neen, het stond er nog. Tegen de ietwat lichter schijnende nachthemel, waaraan
mijn ogen zich langzamerhand wenden, tekende de welbekende, prachtige, tragische
groep zijn strakke, donkere contouren af. O! dat nu te zien, op dit uur, in zulke tijden!
Was het niet alsof ik zoveel eeuwen achteruit leefde en het gruwelijk mensenoffer
bijwoonde! Of waren zij het soms, - de slachtoffers, - die uit de nacht der tijden waren
opgestaan om ook in déze tragedie, duizendmaal afgrijselijker dan de eerste, nog
eens hun leven voor de geteisterde stad ten beste te geven? De nobele figuren! Mijn
ogen peilden met halsstarrige inspanning de stille, zwoele
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zomernacht en ik herkende ze vagelijk: Jean d'Aire, Jacques et Pierre de Wissant en
de drie anderen. Zij stonden daar gelijk verkoolde en versteende wezens, ieder in het
gestolde gebaar dat het afschuwelijk lot aan zijn lijden ontrukte en samen waren zij
de boetelingen van het ganse volksleed en de helden van de verlossing en zij schenen
mij groots door alle eeuwen heen en onvergankelijk als het hoogste symbool van de
individuele zelfverloochening ten behoeve van het zwaargewonde vaderland, dat het
bloed van zijn edelste zonen eist om voort te kunnen leven.
Ik dacht aan onze eigen doden; aan de tientallen, aan de honderdtallen vaderlandse
burgers die, evenals de historische ‘bourgeois de Calais’ heldhaftig, vooruit wetend
wat hun stond te wachten, zich zonder aarzelen voor het stervend vaderland geofferd
hebben.
Overdag is Calais nu een drukke stad met veel beweeg van allerlei militaire diensten
en vervoer. Geen of bijna geen Engelsen. Haast uitsluitend Fransen en Belgen. En
wat men het meest ziet onder de Belgen, zijn de Belgische gendarmen. Waar komen
ze toch allen vandaan en wat hebben ze daar voor speciaal belangrijks te verrichten?
Ze zien er meestal buitengewoon welvarend uit en schijnen onder de beproevingen
en ontberingen van de oorlog niet te lijden. Zijn er dan zulke drommen van node om
de toch o zo zeldzame deserteurs van 't Belgisch leger op te vangen? Neen, dat is het
niet. Men heeft mij verzekerd dat ze daar zo zorgvuldig bij elkaar gehouden worden,
omdat men ze dadelijk zeer sterk zal nodig hebben zodra de Belgen in hun land
terugkomen. Laat ons hopen, dat die voorzorg overbodig zij. De Belg is over 't
algemeen geen machtaanbidder. Met beredeneerde tact en zachtheid krijgt men steeds
veel meer van hem gedaan dan door ruw geweld. De Duitsers b.v. kunnen van ervaring
meespreken.
In en om Calais heb ik lange uren, onder officieel militair geleide rondgekuierd.
Ik wist wel dat een leger te velde heel wat achter zich meesleept of als voorraad
opgestapeld heeft, maar dat het zúlke proporties kon aannemen, daar had ik zelfs
geen flauw idee van. Die stapels timmerhout, die bergen
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steenkool, die pakhuizen vol graan, die scheepsladingen spoorwegrails, straatkeien,
grint, stro, hooi, wat weet ik al, 't is om ervan te duizelen! Het is als 't ware 't scheppen,
van meet af aan, het opbouwen en ontwikkelen, van het eerste tot het laatste stadium,
van een gans nieuwe, economische gemeenschap. Dáár zijn nieuwe bassins gegraven,
ginds zijn onafzienbare rijen loodsen opgetrokken, hier is een spoorbaan aangelegd,
met baggerbeugels en kranen, die tot niets anders dient dan om gemakkelijk en vlug
al die overweldigende stapels uit de schepen te lossen en te vervoeren. Er zijn kantoren
met klerken, burelen met telefoon- en telegraaftoestellen; typewriters, boy-scouts,
fietsers, alles wat men denken kan. Men krijgt de indruk van iets overvols, overdadigs,
overweldigends. Ik druk luidop mijn verbazing uit en ook mijn twijfel over de
noodzakelijkheid van zulk een ongelofelijke opeenstapeling; maar de vriendelijke
en hulpvaardige aide-de-camp, die mij rondleidt, verzekert mij dat alles zijn directe
of eventuele bestemming heeft en niets te veel is; en, om mij een voorbeeld te geven
brengt hij mij vóór een reuzenberg straatkeien en expliceert mij:
- Die straatkeien, b.v. Gij zult mij wellicht vragen: welk nut nu heeft zulk een berg
straatkeien als oorlogsdoel of hulpmiddel? Welnu, luistert: veronderstelt dat een deel
van ons leger ergens, op een bepaald gewichtig punt flink opschiet, maar vertraging
ondervindt, omdat de wegen, door de zware, vijandelijke artillerie, totaal
kapotgeschoten zijn. Wat zal het eerste zijn, dat wij nodig hebben om die vooruitgang
te kunnen benutten en misschien een grote, ja beslissende overwinning te behalen?
Goede, stevige, vertrouwbare verbindingswegen. Begrijpt ge dadelijk de onmisbare
noodzakelijkheid van die bergen keien? En zoals 't met die keien is, zo gaat het met
alles. In alles wordt voorzien; aan alles is gedacht. Dat is een onderdeel van wat de
Duitsers organisatie noemen: iets, waarop ze, niet zonder recht, heel bijzonder trots
zijn en waarin ze ons, - ik moet het erkennen - voortreffelijke lessen hebben gegeven,
die nu ook dagelijks, tegen hen, uitstekende vruchten beginnen af te werpen.
Die tweede nacht van mijn verblijf te Calais lag ik rustig te
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slapen, toen ik plotseling, door iets dat mij de indruk gaf van wat een aardbeving
moet wezen, werd wakkergeschrikt. Ik meen dat mijn bed ervan, als een schuit, op
en neer schommelde en dat het ganse hotel, in een dof gedreun van deuren en gerinkel
van ruiten, heen en weer scheen te schudden.
Ik wipte op, vloog naar een raam, rukte het dik, zwart gordijn weg, dat 's avonds
alle licht moet afsluiten, trok mijn venster open en staarde naar buiten.
De vroege zomerdageraad was nauwelijks aan 't schemeren. Doodse eenzaamheid
en stilte op het plein vóór 't hotel. Het water van de bassins, waarin de zwarte
scheepsrompen liggen te sluimeren, hult zich in grijze dampen en laag aan het westen
verbleekt en verdwijnt een dun sikkeltje maan. Is er dan niets gebeurd? Heb ik
gedroomd, genachtmerried? Ik kijk op mijn horloge. Het is precies drie uur.
Eensklaps, in een nog in grijze schemering halfverborgen houten rodekruisloods,
aan de overkant van 't plein, rinkelt duidelijk, hard en aanhoudend, een elektrisch
schelletje. Meteen hoor ik beweging in 't hotel, haastige schreden dalen van de trappen,
een deur wordt opengerukt, en twee soldaten, ternauwernood half aangekleed, de
een zijn tuniek nog onder 't lopen aantrekkend, hollen dwars over het plein naar de
rodekruisloods toe. Wagenwijd is de dubbele koetspoort daar reeds opengegooid en
een ambulance-auto komt naar buiten, onmiddellijk gevolgd door een tweede, door
een derde. Terzelfder tijd klinkt uit de verre verte een dof gebrom met af en toe
dreunende slagen, alsof er ergens een geweldig onweer woedde. Ik aarzel niet langer,
ik schiet haastig wat kleren aan en op mijn beurt hol ik naar beneden.
Het is vooreerst niet mogelijk er precies achter te komen, wat er eigenlijk gebeurd
is. Een tiental lui staan daar reeds om de loods de slaap uit hun ogen te wrijven en
het belletje daarbinnen rinkelt aanhoudend, als een alarmgeroep. De gekste geruchten
gaan van mond tot mond: ‘een Engels oorlogsschip is door een Duitse onderzeeër
getorpedeerd en in de lucht gevlogen; de Duitsers zijn door de IJzer-linie
heengebroken en stormen in een alles overrompelend offensief Noord-Frankrijk
binnen...’ Dergelijke en andere schokkende verhalen doen de ronde, tot in de open
wagenpoort een Frans adjudant
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verschijnt, die een sigaret opsteekt en op een vrij kalme toon verklaart:
- 't Is een Duitse aëroplaan, die bommen heeft gegooid op het Engelse munitiedepot
te X. en er de hele boel in de lucht heeft laten springen.
Een dof rumoer golft door de steeds aangroeiende menigte. Te allen kante nu,
gaan deuren en ramen open en in de grijs-vroege ochtend staan daar weldra een paar
honderd mensen, strak-starend over de huizen heen in de richting van het noordoosten,
waar langzaam aan een schitterend-rode zonnebol ten hemel rijst en waar aanhoudend
doffe knallen blijven dreunen, die de pure, stille ochtendlucht doen trillen. Het
elektrisch belletje, dat even opgehouden had, begint opnieuw te rinkelen en een voor
een worden de rampberichten meegedeeld: ‘het ganse dorp X. is door de
opeenvolgende explosies zogoed als weggeschoten, de bevolking vlucht, er liggen
Engelse gewonden in de vreselijke brand-en-vernielingsstapel, die noch gered noch
geholpen kunnen worden’. Dringender klingelt het belletje, de nieuwsgierigen worden
met kort bevel door soldaten opzij gedrongen en nog twee ambulance-auto's rukken
in volle vaart uit, om hulp te gaan verlenen. Enkele fietsers snorren dwars over het
plein, gebogen op hun stuur, trappend als gekken, de auto's achterna.
Het is kwart over vier geworden en meteen volop dag. De spietsende zonnestralen
geven reeds warmte en de zwaluwen kwetteren als dol, in brede, snelle kringvlucht
om torens en daken in de zuiver-opblauwende hemel. Alles voorspelt een prachtige,
brandend-hete zomerdag.
Een trillend ongeduld pakt mij aan. Om zes uur moet de aide-de-camp mij met
een militaire auto komen afhalen voor een lange excursie naar het front, maar nu zou
ik toch ook dat schrikwekkend cataclysme te X. willen aanschouwen en wie weet of
hij mij daarheen zal willen brengen! Was hij er nu maar, dan zou ik wel trachten hem
te overreden, maar vruchteloos staren mijn zoekende en vorsende ogen in de open
loods en langs de groepen om mij heen: nergens is hij te vinden! Ik moet er eindelijk
wel in berusten en het gestelde uur verbeiden en verbijten met het weinig geduld dat
ik
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mezelf weet in te pompen: een parodie, een satire, een derisie van geduld, die mij
telkens weer, bij elke nieuwe, uit de verte opdreunende knal, doet opschokken en
enkele passen vooruithollen, of ik daarmee de tergende afstand, die mij van het
gruweltoneel verwijderd houdt, kon inkorten.
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X
Klokslag zes, punctueel, heure militaire, staat de aide-de-camp met de auto vóór de
ingang van 't hotel. Vlug neem ik de wagen even op en merk met niet weinig
voldoening, dat wij over een splinternieuwe 35 H.P. Panhard-de-guerre beschikken.
Ik ken die wagens: 120 per uur als het moet! Daar zullen we wat mee kunnen afleggen!
De aide-de-camp ziet er gans opgewekt en glunder uit in zijn keurig kaki-uniform.
Hij kijkt me met een schalkse glimlach aan en schijnt in mijn ogen te lezen wat ik
verlang. Hij ook, trouwens, verlangt het. Hij ook wil dat verschrikkelijk tafereel
aanschouwen. En ja, zo is de mens, zo wordt de mens in oorlogstijd en
oorlogsstemming, dat wij het wrede en droeve van wat wij gaan zien vergeten, om
slechts aan 't palpitant-aangrijpende van het verwachte schouwspel te denken. Wij
komen al spoedig buiten de stad. Wij volgen een van die brede, rechte, Franse
prachtwegen, beplant met olmen, die vroeger alle automobieltoeristen in verrukking
brachten. Waar is de tijd, o hemel, en komt die nog wel ooit terug! Het vaartje dat
wij nemen is er anders een om van te sidderen. De prachtolmen suizen voorbij met
een snel-sissend ‘siew-siew-siew-siew’, alsof er een orkaan door woedde. De
snelheidsmeter wijst tachtig, vijfentachtig, negentig, honderd, honderd en vijf...!
Moesten we zo door kunnen rijden, dan staan we over drie kwartier vóór de IJzer.
Gelukkig bedaart het. De weg kromt zich, slingert in bochten, wordt smaller. Wij
komen in een klein dorpje, waar Franse schildwachten ons van ver teken doen te
stoppen.
't Zijn vrij bejaarde mannen, ‘poilus’ in grijsblauw uniform, met stalen, blauwe
helm op. De gezichten zijn bruingebrand, de ogen kijken vriendelijk. Zij hebben zich
daar naast de weg een hutje van stro en planken opgetimmerd en daar worden
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onze papieren nauwkeurig nagezien. Dadelijk informeert de aide-de-camp naar de
ontzettende nachtelijke ontploffing. De mannen slaan hun armen in de hoogte. 't Is
iets geweest, verschrikkelijk! ‘Kijk maar, meneer’, komt een van de poilus naar mij
toe, terwijl hij naar de naaste huizen wijst: ‘we zijn hier nog meer dan zeven kilometer
van de plek verwijderd en er is haast geen ruit meer geheel. Hoort u, hoort u, zo gaat
het onophoudend, sinds vannacht drie uur!’
Nu merk ik pas, dat huis aan huis, het dorp in, de ruiten verbrijzeld zijn. De
glasscherven liggen, met brokken kalk en steen gemengd, tot in het midden van de
straat en de pannen op de daken zijn van hun latwerk afgegleden en als de bladen
van een reuzenkaartspel door elkaar geschommeld en geschud. De aide-de-camp
informeert naar de weg om tot aan X. te komen. De poilus wijzen het ons op de kaart.
't Is enigszins ingewikkeld, wij moeten maar niet al te hard rijden en nog eens vragen.
Trouwens, het wijst wel enigszins zichzelf: wij moeten maar de toenemende
verwoesting tegemoet rijden en zullen het ook wel merken aan de bevolking, die nog
voortdurend, met allerlei bepakt en beladen, het verwoeste dorp ontvlucht.
Wij hebben de brede weg verlaten en zijn een kronkelende zijweg ingeslagen.
Dadelijk merkt men overal de sporen van de verwoesting: afgeschudde dakpannen,
stukgeslagen ruiten, deuren en luiken, die uit hun hengsels zijn gerukt. Bij de
boerderijen en kleinere huisjes staan de mensen in de reeds hete zon vóór hun hek
of hun deur, met nog verschrikte gezichten over de ramp te praten en naar de
voortdurende doffe ontploffingen in de verte te luisteren. En onophoudelijk komen
wij andere mensen tegen: in karren, in wagens, in ouderwetse sjezen of te voet: ganse
families, die met alles wat zij aan waarde bezitten, of konden meenemen vluchten.
O, die tragische uittochten van de vluchtende bevolking voor de oorlogsgruwel!
Zoals ik ze zag in Vlaanderen, tijdens de afschuwelijke dagen, zo zie ik ze hier weer:
bleek, voorovergebogen, overladen, met een uitdrukking van stom afgrijzen op 't
gelaat. Het heeft mij meer dan eens getroffen, in deze walgelijke oorlog, dat de ‘civil’
veel bitterder en harder op de vijand scheldt dan de soldaat. Sommige mensen ergeren
zich
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daaraan, menen, dat het makkelijk schelden is terwijl men zelf veilig buiten de strijd
en het gevaar zit. Veilig buiten het gevaar! Het hangt er maar van af wat men veilig
noemt! De soldaat staat achter een kanon of in een loopgraaf en heeft althans een
wapen om zich te verdedigen. Hij mag zich onrechtvaardig aangerand en overweldigd
voelen, toch bestaat er een soort van gelijkheid tussen hem en de vijand, die hem
bestookt. Maar hoe zal de burger zich verdedigen, wie men de wapens, - en dan nog
welke wapens! - ontnomen heeft, die hij eventueel bezat, en die nu weerloos wordt
geplunderd, gebrandschat en vermoord? Durft hij weerstand bieden, dan wordt hij
als franc-tireur beschouwd en geslacht. Durft hij geen weerstand bieden, dan is er
geen andere - en welke ellendige - uitkomst voor hem, dan de vlucht, met achterlating
van alles wat hem dierbaar is en waar hij zijn leven lang voor gezwoegd en gezorgd
heeft. Voor mij is dat gevoel van haat en wraaklust onder de civielen heel natuurlijk
en begrijpelijk; en wat men een franc-tireur noemt is niets anders dan een
onverschrokken-moedig man, die, in het volle besef van zijn eer en zijn recht, het
heiligste verdedigt, dat hij op aarde bezit.
Wij naderen. Dikke, zwarte rookzuilen stijgen aan de einder op en het geknal van
de ontploffingen wordt duidelijker, met dreunende nagalm. De dag is brandend heet
geworden; 't is een van de heetste dagen van de zomer. Alom strekken de rijpe
tarwevelden zich als goudglanzende golven uit tussen het malse groen der weilanden
en de brede paarse vlekken van de bloeiende klaver, en het lijkt wel iets diabolisch,
dat gedonder en geknal van dood en vernieling midden in de arcadische rust en
schoonheid van dit heerlijk land van weelde en vruchtbaarheid.
Daar komen wij dicht bij het dorp. Twee reuzenauto's vol Engelse soldaten, die
allerlei reddingsgereedschap bij zich hebben, snorren ons, in razende vaart, voorbij.
Wij worden even door een wachtpost opgehouden, moeten papieren vertonen, mogen
eindelijk, niet zonder moeite, verder doorrijden. Het is iets wonderbaarlijks, daar
midden in het dorp. Enkele huizen zijn, door het grilligste toeval, zogoed als totaal
weggeschoten, terwijl andere, vlak daarnaast, bijna
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ongedeerd zijn. Het gemeentehuis, op een der hoeken van de ruime dorpsplaats, is
als 't ware, vlak boven de eerste verdieping, glad weggezaagd of weggeschaafd,
terwijl de benedenverdieping, die een café is, behalve de gebroken ruiten, haast geen
spoor van verwoesting vertoont. De baas, die aan het hoofd gewond is, staat kalm
in zijn hemdsmouwen, achter de schenktafel zijn klanten te bedienen en een jong
meisje gaat met glazen op een presenteerblad rond, alsof er niets was voorgevallen.
Heel langzaam en omzichtig rijden wij een zijstraat in, naar de ziedende, knallende
vuurkrater toe. 't Is daar, achter de spoorlijn, op een driehonderdtal meters. Een
stikkende kruitdamp grijpt aan de keel en af en toe suist en fluit er iets door de lucht
met onheilspellend gesis. De aide-de-camp doet de auto stilhouden. Het wordt
gevaarlijk; en de straat is ook niet meer te berijden door al het steengruis en de
glasscherven die het plaveisel bedekken. Wij stappen uit, scheren langs de
afbrokkelende muren heen, komen tot bij een grote, vernielde boerderij, waar wij
enigszins beschut staan.
De grond dreunt. Elke nieuwe ontploffing is als een kleine aardbeving. Blijkbaar
liggen daar stapels granaten van zeer verschillend kaliber. Soms is 't als 't geknetter
van 'n aantal mitrailleuses en dan weer woeste, daverende, diepe slagen met
ziedend-opkolkende rookkolommen, nu eens vuilzwart, als roet, dan weer
witschitterend als zilverbellen in de stralende zon.
Ik denk aan de gewonden, die hulpeloos in die hel hebben liggen te sterven. Wat
'n afschuw! Geen reddende hand kon zich tot hen uitstrekken. 't Is maar te hopen,
dat ze kort geleden hebben. Maar wie weet: misschien liggen er daar nog verminkt
te leven en te lijden, die in bewust afgrijzen hun onmenselijk einde moeten afwachten?
Je rilt en gruwt ervan; en je staart hopeloos en vertwijfelend om je heen naar die
mooie natuur, naar die zachtgroene weilanden, naar die weelderige, gouden akkers,
naar dat ganse onbewogen, onverschillig landschap, waar geen enkele contour onder
de overweldigende mensen-tragedie zijn verre, rustige lijnen heeft gewijzigd.
Ondervragend kijkt de aide-de-camp mij aan. Heb ik er
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genoeg van gehoord en gezien en zullen wij nu trachten veilig weer de auto te
bereiken? Ik wou nog wel graag verder, maar begrijp, dat het onmogelijk is. Ik kruip
nog even op handen en voeten tot aan de hoekmuur van de boerderij en waag een
blik; maar juist op dat ogenblik brandt zulk een geweldig-daverende knal los, dat ik
met een gil achteruitruk en bevend op mijn benen spring. Ik ben bang, eensklaps
doodsbang, ik beken het en ik voel, dat ik bleek word en dat mijn knieën knikken.
Ik zou wat geven om nu weer veilig in de auto te zitten en ermee weg te rijden. De
korte, af te leggen afstand lijkt me haast onoverschrijdbaar. De aide-de-camp, die
toch wel een ietsje zenuwachtig is geworden, neemt mij glimlachend bij de arm mee.
Ik voel me niet erg trots, maar wel zeer opgelucht, als we eindelijk de smalle straat
weer uitrijden.
Vóór het half-weggeschoten raadhuis staat een Engels officier ons op te wachten.
Hij speelt met zijn stokje, zoals Engelse officieren dat doen en vraagt ons,
kalm-glimlachend:
- Alles goed gezien?
- Nou! zeg ik, - 't is verschrikkelijk!
Achteloos haalt hij zijn schouders op.
- Heden wij, morgen de Duitsers, antwoordt hij flegmatisch.
En spelend met zijn stokje wenst hij ons verder goede reis toe...
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XI
Goede reis!... Die Engelse officier weet niet wie ik ben en kan niet vermoeden welke
ontroerde gevoelens zijn eenvoudige, banale woorden in mijn ziel verwekken.
Het wordt bijna twee jaar, dat ik mijn vaderland verliet. Toevallig heb ik, enkele
weken vóór het begin van de oorlog, de streek die wij thans weer gaan bezoeken,
per auto afgereisd. Ik ken er iedere stad, ieder dorp, elk aardig en interessant plekje.
Ik heb dat alles zo dikwijls gezien en bezocht in peis en vrede; hoe zal ik het nu
terugvinden?
Daar steken reeds in het verschiet de zware torens van Dunkerque ten hemel op.
De wegen worden eenzaam en verlaten. Slechts militair verkeer. Hoogst zelden nog
een boerenkarretje, of een burger op een rijwiel. Voortdurend worden wij, nu eens
door Franse, dan weer door Belgische of Engelse wachten opgehouden. Dat komt
vooral, beweert de aide-de-camp, door mijn tegenwoordigheid in de militaire auto.
Sinds maanden, lang reeds vóór het begin van het offensief aan de Somme, is er geen
‘civil’ meer aan het Belgisch front geweest. De laatste, die er kwam was de bekende
Franse schrijver René Bazin. Daarna werden alle aanvragen systematisch van de
hand gewezen. ‘Gij zijt, in de ogen van de wachtposten’, zo verzekert mij glimlachend
de aide-de-camp, ‘ofwel een gearresteerde spion, ofwel een zeer hoog personage, op
zijn minst een minister. Ik twijfel er niet aan, dat ze u als zodanig, - ik bedoel als
minister - beschouwen, want, merkt ge wel op, alle wachten, gendarmen incluis,
presenteren het wapen.’ Even voel ik mij, door die veronderstelde onderscheiding,
zeer gevleid en ik doe mijn best om een enigszins waardig en deftig, ministerieel
uiterlijk te vertonen.
Dunkerque! Mijn eerste bezoek aan een door de vijand gebombardeerde stad! De
auto rijdt heel langzaam door de
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straten en mijn geleider wijst mij de ‘interessante’ punten. Na wat we daar straks te
X. hebben gezien en bijgewoond, valt het - als ik het zo mag uitdrukken - wel
enigszins tegen. Er zijn hier en daar enkele zwaargehavende gebouwen, doch wat
het meest treft, in die tamelijk grote stad, is de verlaten stilte in de straten en het
aanzienlijk getal leegstaande huizen. Dunkerque is eigenlijk zwaarder geteisterd
geweest dan meestal vermoed wordt. De stad had te lijden onder het drievoudig
bombardement van de vliegtuigen, van de Zeppelins en van het reuzenkanon te
Klerken. De geschiedenis van dit kanon is wel de moeite waard nog eens oververteld
te worden.
Dunkerque leefde in betrekkelijke veiligheid onder het oorlogsleed, toen, op een
ochtend, granaten van nog ongekende grootte en vernielingskracht uit de lucht op
de stad kwamen neerploffen. Huizen stortten in puin, mensen werden gedood en
gewond en niemand begreep waar het onheil wel vandaan mocht komen. Men dacht
aan een of ander Duits oorlogsschip dat erin geslaagd was de Engelsen te verschalken,
doch de zee werd uren ver afgepatrouilleerd zonder iets te ontdekken; men dacht aan
Zeppelins of vliegtuigen, die boven de stad kwamen drijven op duizelingwekkende
hoogten, maar de geallieerde vliegers speurden vruchteloos in alle richtingen; men
dacht aan alles, behalve aan de mogelijkheid, dat daar ergens, ver achter het
vijandelijke front in Vlaanderen, een formidabel kanon was opgesteld, dat zijn
reuzengranaten over een afstand van bijna veertig kilometer door de hemelruimte
zond. En toch was het zo! Een Belgisch vlieger, die de streek tot in haar fijnste
bijzonderheden kende, steeg tot waarneming op. Dicht bij het dorpje Klerken, juist
aan de rand van het welbekende Vrijbos, meende hij iets ongewoons op te merken:
een stal, of schuur, of loods of boerenwoning, die daar vroeger niet stond. Het kwam
hem echter niet bepaald verdacht voor; inderdaad, na ruim anderhalf jaar oorlog kon
daar wel iets zijn bijgebouwd of opgericht, dat daarom nog niet een schuilplaats voor
artillerie was. Maar eensklaps zag hij uit die stal, of schuur, of loods een lange
vuurstraal gulpen en hoorde, door het snorren van zijn motor heen, het dreunend
echo van de geweldige losbranding. Toen
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wist hij genoeg. Hij vloog in aller ijl naar zijn basis terug, vertelde wat hij
waargenomen had, werd aangeduid als gids voor de vernielingstocht.
Met een twaalftal, overvloedig voorzien van zware bommen, vlogen zij de volgende
ochtend op. Het werd een aardig mikpartijtje en het succes liet niets te wensen over.
Om beurten lieten de gevaarlijke vogels hun verdelgingseieren neerploffen en toen
ze naar hun nest achter het front terugtogen, waren loods en monsterkanon één
brandende puinhoop geworden. En sinds die dag is Dunkerque ook niet meer
gebombardeerd.
Vóór we de stad verlieten, bracht mijn geleider mij nog even bij een huis, dat op
diep-tragische wijze door een Zeppelinbom getroffen werd. Toen de Zeppelin boven
de stad gesignaleerd was, hadden de bewoners van bedoeld huis, met hun achten, in
de diepe, sterke kelder een schuilplaats, waar ze zich volkomen in veiligheid waanden,
gezocht. De bommen ploften rechts en links met donderend geweld tegen de grond,
de huizen stortten krakend in elkaar, de mensen vluchtten en gilden, het was een
tafereel van helse wreedheid. Maar de vluchtelingen in de kelder bleven ongedeerd
en dachten wellicht, dat zij nog eens gespaard zouden blijven, toen ook op hún huis
een bom neerkwam. Het monstertuig viel door het dak, doorboorde als een vlijm de
vier verdiepingen, kwam in de kelder terecht. Eerst daar ontplofte het!...
Een hele poos heb ik dat huis bekeken. Uiterlijk, behalve de gebroken ruiten, was
er bijna geen schade waar te nemen. Ook van binnen, op de verschillende
verdiepingen, niets bijzonders; alleen de gaten van de granaat, van zoldering tot
zoldering, met enkele houtschilfers of splinters hier en daar. De bedden staan nog
netjes opgemaakt, de kleerkasten zijn niet verschoven; geen spiegel is verbrijzeld,
geen stoel ligt omver. Maar de kelder!... o, arme stakkerds die zich dáár in veiligheid
waanden! De puinhoop, het onontwarbaar mengsel van steen en kalk en glasscherven
en opgeworpen aarde, dat daar nog ligt, kan alleen van de verschrikkelijke tragedie
getuigen. Men ziet nog donkerbruine vlekken - gestold bloed - op de ziltige
schimmelwanden en gescheurde, bezoedelde lappen van afgerukte kledingstukken
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liggen hier en daar. Met hun achten waren ze: de ouders, de kinderen, een paar,
familieleden, de dienstmeid...! Geen kik hebben ze gegeven. Op de slag waren ze
allen dood, in brokken van elkaar gescheurd!
Weer rijdt de auto met ons weg. Al spoedig zijn wij buiten de sombere, halfontvolkte,
geteisterde stad en weldra vertonen zich links, achter de groene weilanden, de blonde,
welbekende duinen van 't geliefde vaderland.
Een weke ontroering overweldigt mij. Even doe ik mijn ogen dicht, om niets te
zien. Maar in de duisternis blijf ik ze zien met mijn gevoel, met mijn ziel, de
welbekende, blonde duinen. Ik voel ze, ik ruik ze, en met mijn beide handen zou ik
diep en strelend in hun lauw, mul zand willen woelen. Wat is het toch, die diepe, die
bevend-diepe gehechtheid aan de heilige geboortegrond! Dat gevoel van bezit, van
een-zijn, van hardnekkig willen houden en verdedigen? Dat gevoel van recht, van
hier-ben-ik, vrucht van de grond, die niet elders leven kan noch wil?
De aide-de-camp kijkt vorsend vóór zich uit en schijnt de stenen palen langs de
weg te tellen. En eensklaps wendt hij zich tot mij en zegt:
- Meneer, gij zijt in België!
In België! Nu pas! Ik was er reeds een hele poos, met mijn ziel, met mijn ogen.
Maar thans ben ik er ook in werkelijkheid en 't is mij dadelijk te moede of ik er
nooit ben weg geweest. Daar zijn de welbekende Vlaamse huisjes, de typische,
landelijke herbergjes In de Hoop van Vrede, In de Leeuw van Vlaanderen. Daar zijn
de eigenaardige, Vlaamse boerderijen, de witte en blauwe en groene vissershuisjes,
de tintlende dorpjes die schijnen te lachen in de zon met al hun daakjes dicht bij
elkaar onder de beschermende kerktoren geschaard. Daar is het slaperig kanaal waar
de schepen op drijven en daar zijn de molens met hun rode wieken, die langzaam
wentelen onder 't zachte briesje, tegen het stralend hemelsblauw.
Een Belgische patrouille houdt ons op. De mannen kijken ons vriendelijk aan en
zij glimlachen verwonderd als zij horen dat ik hen in hun dialect aanspreek. Zij praten
en schertsen met
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mij in die familiare taal, net zoals zij vroeger deden. Lijkt dat alles niet een droom?
Sta ik hier werkelijk op mijn vaderlandse bodem, waar de wreedste aller oorlogen
woedt? Ik kijk om mij heen en zie niets dan weelderig-rijpende oogsten; ik luister
met inspanning of ik soms in de verte het kanon hoor bulderen en verneem niets
anders dan het zacht gekweel van de kringelende leeuwerikjes boven de bloeiende
klavervelden.
Wij rijden verder, in langzamer tempo. Veel militair verkeer en bijna geen ‘civielen’
over de rechte, brede weg. Af en toe slechts een armoedig karretje, met wat
rommelgoed geladen, en hier en daar een boer, die met ploeg en paarden op zijn
akker werkt. Men voelt dat de bevolking dun gezaaid is en dat zij sterk in aantal heeft
afgenomen.
Weldra vertoont zich links, tegen het duin, een oud kerktorentje. Ik ken het wel.
't Is Adinkerke, bij de zee. Wij gaan er even ophouden om 't militaire kerkhof te
bezoeken.
Vreemd, ontroerend tafereel! Het militaire kerkhof ligt achter de kerk en is de
voortzetting van 't oude kerkhof. Een bloeiende heg maakt een dunne scheiding
tussen de beide rustplaatsen en onder een welvend prieeltje van rankende rozen, dat
aan een feestlijke triomfboog doet denken, komt men van de ene in de andere.
Het ganse kerkhof, - het is wel groot, helaas! - lijkt één uitgestrekte, schitterende
bloementuin. Alles is er nieuw: de zerken, de kruisen, de kransen die om de tomben
hangen. Het hout is wit of staat in lichte verf, het marmer glanst, de vergulde,
ingebeitelde opschriften glinsteren. 't Is er als een pas-aangelegd villa-park van de
doden, als een heel druk bezocht oord, waar ieder zich gehaast heeft een klein plekje
te veroveren en het naar eigen smaak en keuze in te richten. Langzaam loop ik langs
de smalle grintpaadjes, tussen de bloementuintjes, en lees de namen op de grafzerken.
Veel typische Vlaamse namen, veel Waalse namen, en ook veel Franse namen!
Leeftijd 20, 22, 25, zelden ouder dan 30! Gesneuveld meest allen in oktober 1914,
en gevallen te Pervijze, te Booitshoeke, te Ramskapelle! O, die naam van
Ramskapelle, wat komt hij onophoudelijk, grijnzend als een oorlogsmonster van
vernieling, als een akelig doodsrefrein,
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op de opschriften terug! Ramskapelle: ruwe dood en zacht gebed! Ramskapelle: de
catapult, die bonst en beukt, en het kapelletje, dat rouwt en schreidt en bidt!
Zo vordert men tussen de zo akelig dicht op elkaar gedrongen graftomben van al
die jonge, eenmaal sterk-gezonde mannen en men komt met emotie en verbazing
aan een plekje, waar kleine, witte zerkjes verrijzen van gans afzonderlijke vorm en
waarop letters en opschriften staan geschilderd of gebeiteld, die hier zo exotisch en
ontroerend-vreemd aandoen. Dat zijn de tomben van de gevallen Marokkanen en
Senegalezen. Hoe diep-heimweeïg en vereenzaamd liggen ze daar tussen al die
Vlaamse jongens! Welk tragisch noodlot bracht hen hier, zo ver van hun zonneland,
in deze meestal grijze, kille, natte streken! Uit welk ‘douar’ kwamen zij, ginds ver,
in de brandende woestijn of in de frisse oase, die bruinen, die zwarten, om hier, naast
de blanke en blonde strijdmakkers, die ze niet kenden en waarvan ze de taal niet
verstonden, te eindigen? Later, als alles zal voorbij zijn, zullen de Belgische en Franse
vrouwen op de met frisse bloemen getooide grafsteden van hun gevallen mannen en
zonen komen bidden; maar wie zal er wel ooit neerknielen bij het verlaten graf van
Mohammed of van Ibrahim in Vlaamse aarde?
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XII
Weer rijden wij verder en al spoedig zijn wij in De Panne. Persoonlijk heb ik nooit
veel gehouden van dat roezemoezig en vrij slordig badplaatsje, waar langs de zeedijk
een aantal kleine villa's op elkaar gedrongen staan, terwijl andere, meestal grotere
villa's, zowat op goed geluk af, hier en daar over de duinen schijnen neergegooid.
En ook hier valt het mij op, dat uiterlijk haast niets veranderd schijnt. Daar staat nog
steeds het welbekend hotel van vroeger, en een eindje verder het vrij eenvoudig huis,
waarin de Koning nu zijn intrek heeft genomen. De meeste villa's zijn bewoond en
een aantal winkels zijn, evenals eertijds, open. Alleen de badgasten ontbreken. Men
ziet geen enkel badkoetsje langs het verlaten strand, geen lichte zomertoiletten, geen
schitterende parasols, geen in het zand stoeiende, bruingebrande, blootbenende
kinderen, geen flanelle-kampioenen van de tennis-sport. Wat men er wel voor nieuws
en ongewoons ziet zijn de militaire hospitalen, en die zijn de perfectie zelf, onder
alle opzichten. Wij traden juist een van die prachtige loodsen binnen, toen de
gewonden van de vorige nacht op berries werden aangebracht. Want elke nacht,
helaas, is er zo een droeve oogst, - gelukkig nu meestal een kleine, - in te halen. Een
zestal waren het. Roerloos, het lichaam bedekt door een grijze deken, lagen zij op
de draagbaar uitgestrekt. Eerbiedig en ontroerd nam ik mijn hoed af, zoals men doet
wanneer een lijkwagen voorbijgaat, maar de aide-de-camp fluisterde mij haastig toe:
‘doe dat niet, ze zouden kunnen denken, dat ze levensgevaarlijk gewond zijn’. En
inderdaad, het ging daar alles zo gewoon; men was er zo aan gewend ze daar dagelijks
te zien binnenbrengen; dokters en nurses kwamen met zulk een vriendelijke,
opgewekte glimlach op de jongens af, dat zij zelf dadelijk ook glimlachten en praatten
en met een soort
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blijde verrassing staarden naar al die mooie, blanke bedden, naar de lichte glimlach
als het ware van de ganse omgeving, die hun welkom scheen te heten en gelukkig
was te mogen zorgen voor hen die in de vuile, sombere loopgraven zoveel ellende
en smart geleden hadden.
En toch: welk een droefheid grijpt de bezoeker niet aan, terwijl hij door die lange,
witte zalen wandelt! Men denkt voortdurend: ‘waarom liggen ze daar nu; wat hebben
ze misdaan om zo gestraft te worden?’ Want onweerstaanbaar dringt dát vreemd
gevoel zich op: dat de vloek van 't noodlot op hen rust en dat ze, men weet niet welke,
geheimzinnige en sombere straf uitboeten. Ze liggen daar, in lange, lange rijen,
sommigen heel bleek, anderen rood van koorts, en zij staren u aan met ernstige,
vragende ogen, alsof de vreemdeling hun het geheim van 't onoplosbaar raadsel kwam
verkondigen. Waarom ik wel, en waarom niet gij? schijnen hun droevige ogen te
vragen. En de bezoeker schaamt zich, dat hij daar, als nieuwsgierige, wie niets
ontbreekt, tussen al die neergestrekte ellende en dat zwijgend lijden heenwandelt.
O, ik herinner mij de smartuitdrukking op het uitgemergeld aangezicht van een
misschien negentienjarig soldaatje, die ten dode opgeschreven was. Hij lag in de niet
grote afdeling van de zwaargewonden, tussen een man met grijzend haar, die snurkend
in elkaar gedrongen sliep, en een andere gekwetste, een sterke kerel met donkere
snor, wiens ogen glazig glinsterden en wiens gezicht vuurrood zag van de koorts.
Het jong soldaatje lag roerloos op de rug gestrekt. Zijn tenger lichaampje was
bijna weggeteerd onder de grijze deken, en al de levenskracht, die in hem was scheen
zich te hebben saamgetrokken op zijn bijna doorschijnend-bleek gelaat met grote,
blauwe ogen, die halsstarrig, als in een machteloos-zwijgende bede, naar het
getemperd, blauwachtig licht van de bovenraampjes staarden. Ik weet niet eens of
hij ons heeft zien binnenkomen. Ik geloof het niet. Hij nam geen de minste notitie
van ons. Hij scheen geheel en al verzwonden in zijn trieste dromen; hij scheen alleen
te staren op het wrede visioen van al zijn lijden en zijn angsten, en aldoor in stille,
wanhopige smeking te vragen waarom hij daar toch lag. Welke smartende en
verleidende taferelen mocht hij wel aan-
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schouwen in zijn hallucinerende bedwelmin? Zag hij zijn geboorteplekje, het ouderlijk
huis, zijn broeders en zusters, zijn vrienden? Zag hij de schone, gouden korenvelden
stralen in de zon; zag hij de bloemen schitteren; zag hij de mooie, helderblauwe
hemel welven boven 't heerlijk groene-en-blonde land? Wie zal het zeggen? Zijn
strakke ogen roerden niet en zijn bleke, smachtend-halfopen lippen uitten geen klank.
Hij scheen alleen maar te vragen, te vragen, te vragen, in stom-smekende roerloosheid
aldoor en eindeloos te vragen, wat hij op de wereld toch misdreven had en waarom
hij daar toch lag.

Veurne
De doodse, indrukwekkende verlatenheid en stilte van Veurne is een van de dingen
die mij 't meest getroffen hebben. Er stond een gendarm op de brug, bij de ingang
van de kleine, ouderwetse stad en hij wou ons de doortocht beletten.
- Niemand, wie ook, mag ik meer doorlaten, herhaalde hij halsstarrig.
Maar de aide-de-camp, sterk steunend op ons goede recht en onze voortreffelijke
passen, werd boos en dreigde met geweld er doorheen te rijden. Toen zwichtte de
gendarm en wij trokken 't oude stadje binnen.
De verlaten straten met gesloten huizen galmden van eenzaamheid. Ik zag niets
dan een kleine, zwarte hond met scheef-opgekrulde staart, die ergens uit een gat
kwam en haastig, schuins over de straat, in een ander gat verdween. De grote markt
was leeg, van een totale, absolute leegheid. Leeg ook, de lange, rechte straat, die
naar het station loopt. Zo ziet men soms de straten van een stad, in heel vroege
morgenuren.
Ik staarde rondom naar de schone, middeleeuwse, welbekende gebouwen. 't Viel
me nog mee; 'k had het erger verwacht. De nobele kerken en het prachtig stadhuis
hadden weinig geleden; alleen de mooie Spaanse geveltjes rondom het plein waren
nogal erg gehavend.
De auto bleef daar ergens wachten en wij klommen boven op

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 6

461
het dak van een hoog gebouw. De aide-de-camp reikte mij een verrekijker aan en ik
begon te kijken en te zoeken.
Daar lag de ganse, zo welbekende streek als een grote, groene landkaart onder mij
in de diepte uitgespreid. Ik zag hier en daar de rode, of grijze, of witte stippen van
gebouwen; 'k zag bomen, wegen, sloten en kanalen, maar nergens zag ik mens of
dier, noch merkte ik enig verkeer of beweging, noch hoorde ik enig geluid, over de
ganse, stille, in trillende zonneglans badende streek. Was dit nu een land in oorlog,
waar duizenden en duizenden strijders dag en nacht vlak tegenover elkander lagen?
Ik nam mijn verrekijker en keek in de richting, waar ik wist, dat Nieuwpoort lag.
Ik zocht en staarde, maar ontdekte niets. Verbaasd lei ik het kijkglas neer en vroeg
de aide-de-camp, waar het wel wezen mocht. Op zijn beurt nam hij de kijker en zocht.
‘Daar’, zei hij na een poos, mij weer het voorwerp overhandigend. Toen keek ik nog
eens, met inspanning, en eindelijk ontdekte ik, laag tegen 't duin, ternauwernood
boven het hoge weilandgras uitstekend, een lange, brokkelige, vaalrode streep, alsof
daar eindeloze ladingen van steenpuin waren neergegooid. Dat was wat er nog
overbleef van Nieuwpoort!
Ik keek het oosten in, daar waar ik wist dat Diksmuide liggen moest. Niets; absoluut
niets! de groene uitgestrektheid van de wei, met hier en daar een groepje of een rijtje
schrale bomen. Wat mij echter trof, waren lange, brede vlekken en strepen, vloeiingen
als 't ware, van wit, van rood, van blauw, in 't midden van die eindeloze, groene
vlakte.
- Dat is ‘No-man's-land’, de onbewoonbare, door iedereen verlaten, in een wildernis
herschapen landstreek tussen de twee vijandelijke legers, vertelde mij de
aide-de-camp. Dat is het land van de gewisse dood voor al wie er zich waagt, maar
't is meteen het land van de weelderigst-wilde natuurpracht. Weet ge wat die lange,
brede, witte, rode en blauwe vlekken zijn? Bloemen! Ganse velden van papavers,
korenbloemen, witte asters! Dat woekert daar in dolle overvloed en daarin leeft een
wondere fauna van tot de wilde staat teruggekeerde huisdieren: honden, katten,
konijnen, die men weet niet waarvan leven en die men dikwijls 's nachts hoort janken
en
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blaffen en kermen alsof ze onderling elkaar verscheurden. Wonderlijk, aangrijpend
gezicht! Hoe was het mogelijk? Alles leek nu zo vredig, zo kalm, zo verlaten! Alles
scheen te soezen en te rusten onder de hete, stralende middagzon.
- En de overstroming? Ik merk niets van de beroemde overstroming, zei ik.
De aide-de-camp glimlachte en wees vóór zich uit, over de verre, groene vlakte.
- Dát is de overstroming, zei hij. - Het water is er, het ligt overal, maar ge ziet het
haast niet meer. 't Heeft weinig diepte en in die twee jaar tijd is een weelderige
plantengroei er te allen kante boven uit geschoten. 's Winters zoudt gij het wel zien
glinsteren.
- Maar Diksmuide! Waar ligt toch Diksmuide? vroeg ik opnieuw.
- Diksmuide, zei hij langzaam, de verrekijker aan zijn ogen zettend. Hij staarde
en zocht een lange poos. Toen trok hij zijn hoofd opzij, de kijker roerloos in zijn
beide handen houdend.
Ik nam het voorwerp van hem over, hield het strak in de gemikte richting, en keek.
Ik zag de groene weide en de schone, schitterende, wildebloemenvelden. Ik zag
een dam, als van een kanaal of spoorweglijn en achter die dam opnieuw een groene
vlakte, en in die groene vlakte hier en daar iets wits of grijs, dat van verre leek op
grafzerken in een uitgestrekt kerkhof. Meer zag ik niet.
- Ik zie alleen, zei ik, - een kerkhof in het weiland, met vele grijze en witte, meestal
lage monumenten.
- Dat kerkhof, antwoordde de aide-de-camp met langzame, ernstige stem, - is alles
wat nog overblijft van het eenmaal wit, riant stadje Diksmuide.
Ik kon mijn geboeide blikken van al die oorden niet afwenden. Daar had zich dus,
nu bijna twee jaar geleden, een van de grootste wereldtragedies afgespeeld, die het
mensdom ooit doorleefde en wellicht doorleven zal. Dáár was het, dat het Belgisch
leger, afgejakkerd, uitgeput, in lompen, zonder voedsel en haast zonder wapens, na
zijn vlucht uit Antwerpen had halt gehouden om weer naar de vijand front te maken.
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Tien eindeloze lange dagen en tien eindeloze lange nachten, in slijk, in regen, onder
een moordend granaatvuur, slechts gesteund door één Franse brigade, had het 't hoofd
geboden tegen het sterkste leger van de wereld, en dat leger overwonnen! Met
duizenden en duizenden kwamen de Duitsers in wilde, trotse, ontembare
overwinningsroes op onze mannen aanstormen, en met duizenden en duizenden
stortten zij levenloos op 't laatste hoekje van onze vrije, vaderlandse aarde neer! Wat
is Austerlitz, wat is Leipzig, wat is zelfs Waterloo bij dit epos vergeleken? Dáár, in
die groene vlakte, waar nu alles onder blauwe hemel en stralende zon schijnt te rusten;
dáár, langs de kronkelingen van die kleine stroom, die bijna op geen wereldlandkaart
is te vinden, werd, tussen 18 en 29 oktober 1914, het verder lot van Europa voor
tientallen van komende jaren en misschien wel voor eeuwen beslist; en 't leger dat
voor deze reuzentaak werd uitverkoren, was het kleine, afgematte, uitgehongerde en
voor de twee derden vernietigde Belgische leger!
Dit is het derde grote wereldepos, dat zich op Belgische bodem afspeelt:
Groeningeveld, Waterloo, de IJzer! Het ging steeds stijgende in zijn kracht en in de
betekenis van de gevolgen. En het is alsof de Grote Almacht, die alles regeert, ditmaal
voorgoed een einde aan al ons lijden en aan al onze beproevingen heeft willen stellen.
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XIII
Wij hebben Veurne verlaten en rijden nu, gelukkig met geen snelle vaart, naar 't
oosten toe, het land in.
Wat ken ik al die wegen, die dorpjes en gehuchten! Hoe dikwijls ben ik daar zelf
niet, per plezier-auto, langs gekomen, zomers, toen het er soms krioelde van andere
plezierauto's vol excursionisten uit de naburige badplaatsen! Nu snort alleen onze
wagen over de verlaten wegen en als wij er soms een ander tegenkomen, dan is 't er
een gelijk de onze, in oorlogsgrijs gekleurd, met kaki-uniformen op de zitbanken.
Verder, weinig of geen verkeer. ‘Civielen’ zogoed als onzichtbaar; vrouwen en
kinderen, in 't geheel geen. Af en toe een troepje grijsgele soldaten, rustig op weg
naar hun kantonnementen, of een afdeling cavalerie, ook in geelgrijze kaki, op een
klein drafje rijdend, de lans opzij van 't zadel, het ‘mousqueton’ in bandelier over de
rug, als een troepje jagers, die van een jachtrit terugkeren.
De boerderijen vertonen een zeer uiteenlopend aspect. Sommige, min of meer
gehavend, zijn verlaten, met dichte deuren en luiken; andere daarentegen zijn bewoond
en op de binnenplaats krioelt het van soldaten. Wij houden even op om een van die
hoeven te bezoeken en een indruk van de levenswijs aldaar te krijgen. De ruime
schuur, de hooizolders, het wagenhok, alles zit propvol. Hier liggen soldaten in het
stro te rusten of te slapen, daar zit er een op zijn knieën een brief te schrijven, een
eindje verder zijn er bezig met een boek of een courant te lezen. Sommigen maken
grapjes, hangen met hun benen uit een zolderraam, gooien naar elkaar met kleine
appeltjes. Midden op de binnenplaats hebben zij een balspel ingericht en 't gaat er
lustig toe, met opgewonden kreten en ook wel eens een vloek, zoals het trouwens
vroeger ging, 's zondags, in de dorpsherbergen. Van gedruktheid, neerslach-
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tigheid, landerigheid, geen spoor. Zij zien er, zonder bijna één uitzondering, flink en
gezond uit en - 't is wel eigenaardig voor jonge kerels, die reeds meer dan twee jaar
in de oorlog zijn - zij hebben niets van stramme militairheid in hun houding noch
bewegingen, het zijn nog steeds dezelfde goede, gezellige, een ietsje losse en af en
toe wel wat slordige jongens, zoals wij ze, in hun oude uniformen, vóór de strijd
gekend hebben.
Midden in al die drukte en dat geharrewar zit de boer en zijn familie, overdonderd
zou men wel kunnen zeggen, op zijn eigen hoeve in een hoek gedrongen. Hij heeft
er inderdaad maar een heel klein plekje meer beschikbaar voor zichzelf en voor de
zijnen: juist hun hoekje om de haard en het hokje waar zij slapen, en toch behoeft
men zich hun lot geenszins als beklagenswaardig voor te stellen; wel het tegendeel!
De boer, die de kans heeft gezien of die de moed bezat om op zijn boerderij te blijven,
maakt fortuin in deze droeve tijden. Voor elke soldaat die hij onderdak brengt - en
dat onderdak-brengen bestaat in een bundel stro op de grond - krijgt hij zoveel per
dag en verder levert hij ook al zijn opbrengsten aan het leger, tegen prijzen, die hij
vroeger nooit gekend heeft. 't Kan laster wezen, wat ik van sommige Vlaamse boeren
hoorde vertellen; laster, dat er zijn die zeggen: ‘voor mij mag de oorlog twintig jaar
lang duren’; maar persoonlijkweet ik toch van één geval, waar de boer, ondervraagd
hoe het hem in de oorlog ging, antwoordde: ‘o, 't gaat té goed, meneer!’
Het klonk naïef en argeloos, en het kwam uit een ongecultiveerd gemoed, maar 't
duidde niettemin een mentaliteit aan, die de ellendige oorlog bij sommigen maar al
te sterk ontwikkeld heeft.
Het is ondertussen één uur geworden en wat al sinds een poosje als flinke eetlust
gelden kon, verandert nu langzamerhand in een gevoel van knagende honger. Wij
worden op de lunch verwacht bij majoor B. te P. en de Panhard-de-guerre snort er
maar flink op los, langs een zijweg, door het schone groen-en-blonde land.
Sinds enkele ogenblikken heeft de aide-de-camp herhaaldelijk zijn horloge
geraadpleegd en daarna als 't ware zoekend en
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vorsend vóór zich uit in de lucht gekeken. ‘'t Is vreemd’, zegt hij eindelijk, ‘zou er
vandaag dan niets gebeuren! Dat ware jammer voor u.’
Ik begrijp niet goed wat hij bedoelt en vraag om uitlegging.
- Ja, ge moet toch iets zien, iets horen; anders is uw bezoek aan 't front niet de
moeite waard, antwoordt hij glimlachend. En weer haalt hij zijn horloge uit en kijkt
daarna speurend over de einder, in de hoge lucht.
- Waarom, als ik u vragen mag, kijkt ge zo herhaaldelijk op uw horloge en daarna
in de lucht? waag ik mijn nieuwsgierigheid te bevredigen.
- Waarom?... Wel, omdat het nu zowat de tijd is waarop ze gewoonlijk beginnen.
Vanmorgen, was het nog wat heiig in de lucht, niet helemaal geschikt voor
nauwkeurige observatie; maar nu is het prachtig en aangezien ze op dit ogenblik wel
moeten klaar zijn met hun eten...
De aide-de-camp eindigde zijn volzin niet. ‘O, enfin!’ riep hij uit; en met
strakuitgestrekte vinger wees hij mij in 't oosten op een onverwacht en zonderling
gedrocht, dat langzaam in de hoogte opsteeg.
't Was een van die kabel-ballons ‘ballon-saucisse’, zoals de Fransen het ding
noemen, die dienen om het schieten van de artillerie te regelen. Het was een ‘boche’,
verzekerde mij de aide-de-camp; en meteen kon ik mij goed rekenschap geven waar
de Duitse en ook de Belgische linies lagen; want de een na de ander stegen nu de
‘saucissen’ op, vóór ons en, tot mijn verbazing, ook achter ons, hetgeen mij tot dee
natuurlijke conclusie bracht, dat wij nu reeds, met onze wagen, min of meer tussen
de vijandelijke linies reden.
- Zeker, natuurlijk, herhaalde de aide-de-camp, om mijn verbazing lachend.
- Maar... ik zie geen soldaten... en ook geen artillerie..., waar is toch onze artillerie?
vroeg ik, geheel van streek.
Een plotse, hard-dreunende schok, op niet heel verre afstand, gelastte zich met het
antwoord. De aide-de-camp liet de wagen even ophouden en gaf mij enkele
uitleggingen.
Wij waren midden in onze batterijen en hij triomfeerde, omdat ik er niets van
gemerkt had. Ziet ge die groene struikjes daar, op de rand van de weg? Daaronder
schuilt een batterij.
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Ziet ge daar dat mesthoopje, in 't weiland? Een batterij! Ziet ge die droge sloot, dat
vervallen schuurtje, dat oprijlaantje, en zelfs die lege ruimte, waar helemaal niets
schijnt te staan? Allemaal batterijen, batterijen, batterijen! 't Verbaast u, dat de streek
er zo gewoon uitziet, dat de oogst daar ongeschonden staat, dat zich niets abnormaals
verraadt, dat niets doet denken aan een oord, waar dagelijks gevochten wordt. Zo
moet het, om de vijand te verschalken. Een batterij, die eenmaal door een vliegenier
of vanuit een saucisse-ballon met nauwkeurigheid ontdekt wordt, zou onmogelijk
nog enige dienst kunnen bewijzen. In een minimum van tijd ware zij door het
vijandelijk vuur vernietigd.
Ik bekwam maar niet van mijn verbazing. Wat ging en wat scheen dat toch alles
gewoon en natuurlijk! Of, beter gezegd, wat scheen dat alles alsof 't niet bestond,
alsof 't niet gebeurde! En toch bonsden de kanonnen nu aanhoudend met
gelijkmatig-gescandeerde tussenpozen en de granaten gierden door de hoge lucht en
barstten uit elkaar waar wij het zien konden, nu eens een helwitte, dan weer een
vuilzwarte rooken-stofwolk opjagend.
Wij kwamen in het dorpje waar wij wezen moesten. Het eerste wat wij zagen was
de stukgeschoten kerk. Geen dak, geen toren meer, geen enkel ruitje in de van elkaar
gereten boogramen; en binnen in het schip, onder de helle, blauwe lucht, stapels en
bergen van scherven en puin. In 't kerkhof rond de kerk, diepe, brede, ronde gaten
halfvol met geelachtig water, kraters waarin de zerken en zuilen van de opengeschoten
graftomben half weggegleden waren.
Wij reden het dorp in. Verlatenheid en stilte. Huizen zonder dak, huizen zonder
ramen, huizen met nog dichte luiken, die op het invallen stonden. Maar hier en daar
toch ook weer een huis dat nog bewoond was en waarvan de gebarsten ruiten met
grauw papier waren beplakt. Voor een van die huizen hield de auto stil. En dadelijk
waren wij omringd door een aantal vrolijke kaki-soldaten, terwijl, zich buigend onder
't lage deurgat, een lange, magere, bruingebrande kaki-officier te voorschijn trad, die
ons vriendelijk, met beide uitgestrekte handen, welkom heette.
In een laaggebalkt, kleingeruit, somber vertrekje aten wij,
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door een ordonnans bediend, op een ruwhouten tafel, waar een paar opengespreide
couranten als, tafelkleed fungeerden, groentesoep met tinnen lepels en roastbeef met
tinnen vorken. Onze zakdoeken waren onze servetten, blikken kroezen onze
wijnbekers en het verre gedonder van 't bombardement was 't feestorkest, dat onze
maaltijd opluisterde. De welgezinde gulhartigheid van de gastheer en onze
verhongerde magen deden de rest. Nooit heb ik smakelijker gegeten.
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XIV
Maar de tijd neep en wij hadden nog zoveel te zien. En al spoedig hadden wij weer
afscheid genomen en reden wij steeds verder door, nu dichter bij de vuurlinie, om
dorpen te bezichtigen, waarvan, zoals mijn leidsman 't noemde, geen spoor van dorp
meer overbleef.
Zo reden wij een lange poos, door absoluut verlaten oorden. Alle boerderijen waren
er afgebrand en platgeschoten, alleen de rijke, rijpe oogst stond op het veld te glanzen
en te tieren en geen contrast was knellender-aangrijpend dan die milde weelde naast
die hopeloze verwoesting, onder die heilige, azuren hemel, waar 't kanon in donderde.
De aide-de-camp raadpleegde herhaaldelijk zijn stafkaart en 't kwam mij voor
alsof hij aarzelde en twijfelde. Hij schudde zijn hoofd en fronste zijn wenkbrauwen,
hij staarde rechts en links over de velden en schetste reeds een teken naar de chauffeur
om hem even te doen ophouden, toen eensklaps, bij een klein gehucht van een paar
afgebrande huizen, een maneen gendarme - uit 'n soort lage, strooien hut gesprongen
kwam en ons, met een breeduitgespreid gebaar van de beide armen, de weg versperde.
De auto hield stil.
- Kapitein, kwam de gendarme met ontsteld gezicht naar mijn geleider toe, - waar
gaat ge toch heen?
- Naar L., antwoordde de aide-de-camp over de vraag verwonderd.
- Gij zijt helemaal uit de weg, kapitein, ge rijdt recht op D. af! verzekerde de
gendarme.
De kapitein had een beweging van verbazing en bijna van schrik.
- Wat zegt ge! riep hij uit.
- Gij zijt reeds volop in de vuurlinie, kapitein, lichtte de
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gendarme verder toe. - Hier, achter die huizen, beginnen onze loopgraven en de
vijand ligt op anderhalve kilometer afstand. Gelukkig dat bomen en struiken zo dicht
in hun blad staan; anders hadden ze u reeds van ver zien komen.
Wij waren uit de wagen gestapt en keken, met de gendarme, op de stafkaart. Hij
wees ons precies 't punt waar we waren. 't Leek inderdaad benauwend dicht bij het
geduchte D. De kapitein beval de chauffeur de auto te keren. Toen keek hij naar mij
om en zag voorzeker een uitdrukking van groot verlangen op mijn gezicht. Hij
glimlachte leukjes.
- Hebt ge lust om eventjes om de hoek te kijken? vroeg hij.
- O, als 't u belieft, kapitein.
- Wordt er geschoten? vroeg hij aan de gendarme.
- Zogoed als niet, kapitein, antwoordde de gendarme.
Om de hoek van de twee verbrande huizen maakte de weg een bruuske bocht. Wij
kwamen tot aan de zijgevel, bukten neer en keken.
Vóór ons, aan de overkant van de weg, lag een wijde vlakte van weilanden. In die
weilanden waren grillige groeven gedolven en overal vertoonden zich, ternauwernood
uitstekend boven 't hoge gras, houten palen met prikkeldraad-verbindingen. Geen
mens noch dier was zichtbaar over die ganse wijde, groene vlakte. De enige
afwisseling erin waren de rode, witte, gele en blauwe wilde-bloemenstrepen, die
schitterden en fonkelden in de zon. Tegen de einder tekende zich een vage lijn van
bomen en heesters af; en van daaruit bonsden de kanonnen, terwijl aan deze zijde,
op een paar kilometers afstand, telkens de granaten insloegen, om beurten witte en
zwarte rookwolken opstuwend.
- Zij hebben 't weer op R. gemikt, zei de kapitein. En, na een korte aarzeling:
- Hebt ge zin om eens even in de loopgraven te gaan?
- Natuurlijk, kapitein.
- Welnu, volg me dan spoedig.
In drie grote, vlugge passen was hij dwars over de weg en hurkte hij zich in de
eerste loopgraaf neer. Ik volgde dadelijk zijn voorbeeld.
't Was de eerste maal, dat ik in een echte loopgraaf zat. Ik had het mij gans anders
voorgesteld. Ik verwachtte diepe, diepe
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kuilen en vond integendeel slechts nauwe slootjes van een meter in de grond, die
door het dijkje uitgegraven aarde en enkele zandzakken tegen het vuur van de vijand
beschut werden. Ik drukte mijn verwondering daarover uit.
- 't Kan hier helaas niet anders, zei de kapitein. - Het is hier poldergrond en zodra
het vochtig weer wordt, staat men, zelfs op dit ondiepe peil, tot aan de knieën in het
water.
Wij liepen een eindje door de loopgraven. Een lastige, vermoeiende tocht. 't Was
onophoudelijk zigzaggen: een paar meters recht, dan een hoek, dan weer een eindje
recht, dan weer een hoek, om er draaierig van te worden. Dat moest zo, zei de kapitein,
omdat anders een bom, inslaande, ganse rijen manschappen zou kunnen vellen. 't
Was meer dan eens gebeurd, gedurende de tragische dagen van eind oktober 1914,
toen men geen mannen en geen tijd had om goed voor de verdediging te zorgen.
Eensklaps hield de kapitein palstil, het hoofd luisterend half omgewend. Ik volgde
zijn blik, maar vóór ik tijd had om te merken wat hem zo interesseerde, had hij mij
snel en krachtig in de loopgraaf neergeduwd tegen de borstwering van zandzakken
en aan mijn zijde plaatsgenomen. Hij glimlachte een beetje verlegen, raadselachtig.
- Wat is er? vroeg ik verwonderd.
Hij wees naar de achterkant van de twee verwoeste huizen bij de weg.
- Ziet ge dat daar? zei hij.
Eerst zag ik niets. Niets dan de half verbrokkelde, witgekalkte muur en wat nog
overbleef van 't ingestorte pannendak. Toen merkte ik plotseling iets vreemds. Die
muur, die dode, witte muur scheen eensklaps met een eigenaardig leven bezield. Het
was alsof een onzichtbare hand er stoffige schilfertjes afkrabbelde en het was ook
alsof er met iets tegen aan gespoten werd, met een fles spuitwater bijvoorbeeld, die
er telkens kleine, korte gulpjes op zou spuwen. Verbaasd en ondervragend staarde
ik mijn geleider aan.
- Weet ge wat dat is? glimlachte hij.
Ik schudde ontkennend het hoofd.
- Ze hebben ons gezien, zei hij langzaam en ze schieten naar ons met geweren.
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Het werd een ietsje koel in mijn binnenste.
- O, zei ik. En terstond dacht ik in mezelf: hoe komen we daar heelhuids vandaan?
- Zijt ge bang? glimlachte hij een beetje spottend.
- Helemaal niet! braniede ik en stelde voor, kalmpjes een sigaret op te steken.
Maar nu werd hij zelf opeens heel ernstig.
- Waarachtig niet! zei hij, de koker in mijn, hand terugduwend. Ze zouden de rook
zien en dan zitten wij hier nog uren.
Ik drong niet aan. Er was niets anders te doen dan geduldig te wachten. Het zou
wel spoedig ophouden, meende de kapitein.
Mijn ogen weken niet van 't witte geveltje. Aldoor, met korte, ongelijke
tussenpoosjes, werd er tegen aan gespoten. Langs de andere zijde van 't gebouw,
beschut tegen 't gevaar, stond de gendarme grote gebaren naar ons te maken, of we
wel merkten wat er omging.
Dat duurde zo een tijd. Toen was het eensklaps over.
- Zij hebben er genoeg van, glimlachte de kapitein.
Wij stonden op en slopen gebogen tot vlak aan de weg.
- Zijt ge klaar? vroeg de kapitein.
- Klaar, antwoordde ik.
- Vooruit dan! Au galop!
Een wip, en wij waren veilig aan de overkant.
Wat zal ik nu nog meer vertellen? Ik heb nog meer van die loopgraven bezocht, nog
meer van die platgeschoten en afgebrande stadjes en dorpen gezien en overal was
het 't zelfde schouwspel, en wat het meest trof, eenmaal uit de drukte van de
kantonnementen, was de verlatenheid en stilte van de streek en het aangrijpend
contrast tussen de doodse verwoesting van dorpen en hoeven en de óverweelderig-rijke
vruchtbaarheid van het omliggend, schone land. Ik zag wat er nog overbleef van L.,
zo vaak in de oorlogsberichten vernoemd en waar zo menige van onze mannen vielen,
die nu voor altijd op het mooie bloemenkerkhof van Adinkerke ter ruste liggen. ‘Hier
hebben mensen geleefd’, zou men kunnen zeggen, en dat is alles. Men merkt nog
vagelijk de plaats waar
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huizen stonden en waar straten lagen en het laatste, brokkelig stuk van een muur op
een kleine hoogte maakt het verhaal niet onwaarschijnlijk, dat daar eenmaal een kerk
stond, terwijl de ruimte er omheen, vol diepe gaten, die nu kleine vijvertjes geworden
zijn, het vermoeden wekt, dat dáár het kerkhof lag. Eén enkel gebouw - een oude
schuur - is in het ganse dorp nog min of meer overeind gebleven en daarin hebben
blijkbaar soldaten gekwartierd, die van humor, - van galgenhumor, - niet ontbloot
waren, want op de ene helft van de bruinrood-geverfde wagenpoort, die dicht gebleven
is, staat in witte krijtletters geschreven: ‘Grand Hôtel’, en op de andere helft, die,
half-gesplinterd, naar binnen open staat ‘des Poux’.
‘Le Grand Hôtel des Poux’ van L. Zouden de verwachte rijke Amerikanen na de
oorlog daar niet een poosje komen logeren? 't Zou wel ‘exciting’ zijn!
De dood, de stilte; en ook hier en daar de goede, de zachte, ik zou bijna zeggen
arcadische rust! Langs de oevers van de blonde, overstromende IJzer zag ik, in de
nabijheid van een hoeve, op kleine, groene weide-eilandjes, enkele koeien en schapen
grazen en in een bootje zaten twee soldaten te hengelen, het pijpje in de mond, met
vreedzame oplettendheid naar het dobbertje starend. Haast boven hun hoofd hing
een monstrueuze saucijs-ballon te bengelen en vóór en achter hen bulderden met
gelijkmatige tussenpozen de kanonnen; maar 't kon hun absoluut niet schelen: zij
zagen niets dan 't kolkend-blonde water en het aan de oppervlakte dansend dobbertje;
en eensklaps slaakte een van hen een juichkreet, terwijl hij aan de lange lijn een
prachtige, kronkelspartelende baars naar boven haalde. Het was een Vlaming, - ik
bedoel de soldaat, - en, terwijl hij olijk naar ons knipoogde, hoorde ik hem in zijn
welbekend dialect jubelen:
- Loat ze ginter moar schieten dat 't doavert! We zillen wij pertán1. den dezen van
den oavend wel in de panne steken!

1.

Hoe dan ook. Van het Frans ‘pourtant’.
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XV
Twee dagen spoorreis, een nacht op zee, en weer zit ik in 't overweldigende Londen.
Weer zie ik de pretmakende officieren en soldaten, de zwaargedecolleteerde,
super-elegante dames, de vrijend-neergevlijde paren op het donzig gras van Hyde
Park en Kew-Gardens, en ook de talrijke gewonden en verminkten, die op krukken
strompelen of door vriendelijke, knappe nurses in wagentjes worden rondgetoerd.
Het is haast onbegrijpelijk met welk een moed en opgewektheid al die
zwaargewonden hun verschrikkelijk lot weten te dragen. Als er één man op de wereld
is, die op het gaaf bezit van al zijn ledematen moet gesteld zijn, dan is het wel de
door en door sportieve Engelsman. Wat is het leven nog waard voor een Engelsman
zonder armen of benen: een Engelsman die niet meer paardrijden, tennissen, roeien,
voetballen kan? Welnu, al die flinke, knappe jongelui, die nooit meer iets van die
aard zullen kunnen, maken de indruk alsof zij daar in het geheel niet om treuren. Ik
heb onder hen nog geen enkel terneergedrukt of moedeloos gezicht gezien.
Eigenaardig volk! Vanmiddag stond ik bij de uitgang van het station Charing
Cross, waar, evenals elke dag, de treinen met gewonden aankwamen. De
ambulance-auto's reden voor en de ene na de andere werden zij volgeladen, telkens
met vier mannen op de berries uitgestrekt. Een drukke menigte krioelde op de
binnenplaats en voor elk slachtoffer klonken jubelkreten en werden bloemen gestrooid.
Maar dat alles ging zonder de minste uiting van smart of droefheid; 't leek eerder op
een feestbetoging en ook de gewonden in de wagens glimlachten en schertsten en
wuifden als het ware triomfantelijk met de hand, terwijl zij werden weggereden.
Toen ik zo een poosje naar dat niet-ontroerend schouwspel
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had gekeken, verliet ik de roezige omgeving van het station, om in de prachtige
zonsondergang een eindje langs het Theems-Embankment te wandelen. Daar stond,
bij de ‘Gardens’, op een stil hoekje, een kluitje mensen bij elkaar, zoals men wel
meer ziet op plaatsen waar een of ander ongeval gebeurd is. Het waren een viertal
‘civielen’, gemengd in een groep militairen, waaronder verschillende gewonden, o.a.
een lange, magere majoor met grijze knevel, die op twee krukken strompelde. Ik
wrong mij in de groep om te weten wat er gaande was.
Ik reikhalsde en keek en zag het volgende.
Een van de burgers, een oud heertje, hield, plat-opengevouwen op zijn beide
handen, een stuk courant. Op die courant zat een ziek mussejong. Het kleine dier zat
in elkaar gekrompen, het lijfje dik, met opgezette, ruige veren, roerloos en de ogen
dicht. Wat is er wel aan te vangen met een ziek mussejong? Een Vlaams koewachtertje
zou er wellicht raad mee weten; maar het Londens oud-heertje en die stoere militairen
wisten dat blijkbaar niet. En zij stonden daar radeloos omheen, met bezorgde,
verdrietige gezichten, en de een zei zo, en de andere zus en men zag dat zij er
werkelijk onder leden, omdat ze 't ongelukkig dier niet helpen konden. Het waren,
zoals ik zei, stoere soldaten, die de dood van zeer nabij hadden gezien, want velen
onder hen waren gewond, met windsels om hun hoofd, of armen in verband, of
sukkelend op krukken, zoals de grijze, magere majoor. Rakelings langs hen heen
reden elk ogenblik de auto's vol gekwetsten van de Somme, de sombergrijze wagens
waar zoveel zwaar-menselijk leed onder fris-schitterende bloemen lag verborgen;
doch geen een zag ernaar om; zij hadden enkel ogen voor het kwijnend mussejong
op 't vies stukje courant; en toen het ouwe-heertje, eindelijk een besluit nemend, met
zijn vrijwel zieltogende patiënt heenstapte, volgden zij hem even allen als 'n kleine
begrafenisstoet: de stoere mannen met de witte windsels om het hoofd, de stoere
mannen met de gebroken armen in verbanden, en ook de specht-magere, grijze
majoor, met zijn opgetrokken-hangend linkerbeen en zijn beide armen steunend op
twee zwarte krukken. 't Was kinderlijk en 't was ontroerend en 't wekte achting op
en sympathie.
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Kinderen!... Het zijn, in vele opzichten, nog grote kinderen! Ik ben een paar keer in
hun schouwburgen geweest en heb er de opvoering van hun gróte succes-stukken
bijgewoond. Het is iets ongelofelijks! Men moet dat gezien en gehoord hebben!
Muziek en zang zijn wraakroepend; en de toneelstukken... neen, het is té bar van
weemakend romantisme en argeloze kinderachtigheid. Alleen hun clowneries, hun
harde, soms schrijnende grappen zijn goed, heel goed. En het decor, de mise-en-scène
en de costumes zijn voortreffelijk, verblindend van rijkdom en pracht. Dat is dan
ook de grote attractie, dé attractie. Meer vragen zij niet. Hun ogen stralen van blijde
verrukking en zij zijn gelukkig, als kinderen. Ze genieten. Gisteren, of eergisteren,
zaten ze nog in de verschrikkelijke loopgraven, onder de donder van de granaten en
de vuurregen van dood; morgen, overmorgen zitten zij er weer en liggen er misschien
in slijk en bloed aan stukken van elkaar gescheurd, maar vanavond in de schouwburg
hebben ze heerlijk geleefd en genoten en voelen ze zich voor alle geleden of te komen
ontberingen en rampen vergoed. 't Zijn kinderen!
Maar één schouwspel heb ik in Londen bijgewoond, dat door geen vernuftig
toneelleider was in elkaar gezet en dat wel voor mijn ganse verder leven onuitwisbaar
in mijn geheugen geprent zal blijven, want het was de afgrijselijkste tragedie uit de
moderne tijd, die mensenogen kunnen te aanschouwen krijgen.
Op zekere nacht lag ik rustig in het bed van mijn hotelkamer te slapen, toen ik
plotseling, door een geluid van harde knallen, uit mijn slaap werd opgeschrikt.
Bliksemsnel dacht ik weer aan de geweldige, nachtelijke ontploffing, die mij, enkele
weken vroeger, te Calais had wakker geschud, doch voelde tegelijkertijd dat dit
geheel iets anders was, veel dichter bij, veel immediater en daardoor veel ontroerender
en dreigender. Ik twijfelde trouwens geen ogenblik aan wát het wel was: Zeppelins
boven Londen en de te allen kante opgestelde afweerkanonnen, die op de raiders
losdonderden!
Met een wip was ik uit mijn bed en stond ik in de duisternis vóór mijn
wijdopengerukt vensterraam. Angstig-vorsend
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keek ik in de hoge lucht en dadelijk ontwaarde ik een tafereel, zoals men dromen
zou in een overweldigende nachtmerrie. De hemel was stil en grijs, met lichte,
nevelige wolkensluiers, die voortdurend samentrokken en weer uit elkander rafelden.
De forse zoeklichten, beneden in de stad, speelden en speurden door die chaotische
massa en plotseling ontdekten zij daar hoog een soort van lange, groenachtige larve,
omringd door kleine witte pufwolkjes, die dadelijk weer in het mysterie van de
atmosfeer verdween.
Mijn hart bonsde, als onder hamerslagen, mijn wijd opengesperde ogen priemden
strak de hemel in, krampachtig waren mijn beide handen om het vensterbord geklemd.
Daar was hij weer, ik zag hem en meteen donderden en dreunden opnieuw, vanuit
de doodse, sombere diepte van de stad, de kanonnen! Ik zag, in 't helle schijnsel van
de stralenbundels van de zoeklichten, de witte wolkjes overal rondom de groene
larve openpuffen en toen zag ik plotseling nog iets anders, dat ik eerst niet duidelijk
begreep en dat van angst en van verbazing de adem in mijn keel deed stokken.
De groene larve was niet meer alleen in 't nevelachtig-grijze van de hoge lucht!
Vlakbij de groene larve was eensklaps een ander dier verschenen, veel kleiner; veel
vlugger, een dier met platte staart en strak-opengespreide vleugels, dat af en toe
rechtop in de hemel scheen te klimmen, en dan weer duikelde, en dan zigzagde, nu
eens gans wit als 'n zilveren hemelkruis in 't helle schijnsel van de lichtbundels, dan
weer dofgrijs onder een brede schaduwveeg, maar onophoudelijk achtervolgend en
bestokend de grote, groene larve, die vlammen spuwde naar de kleine wesp, en rechts
en links zich wrong en keerde en wendde, om aan de nijdige vervolging te ontsnappen.
Zo dreef die wilde, apocalyptische jacht in dwarse vlucht over het sombere,
nachtstille Londen, waar alleen de dreunende stem van de kanonnen aanhoudend
bleef donderen. Hoe lang heeft het geduurd: seconden, minuten?.. ik weet het niet
meer. Ik stond daar, bij het open raam van mijn hoge verdieping, roerloos, geboeid,
verstard, versteend als 't ware. Toen zag ik plotseling, in de hoge verte een helwit
licht, als van een vallende ster, en meteen, als bij toverslag, zwegen al de kanonnen.
Later heb ik vernomen dat dit het sein was, dat
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de vlieger gaf om te kennen te geven, dat hij de Zeppelin in zijn macht had en het,
artillerie-vuur mocht ophouden. Gedurende ettelijke seconden was er licht noch
geluid meer in de nachtelijke hemel. Toen zag ik plotseling een enorme, dikke zwarte
rookwolk en, in die wolk, een kleine, rode ster. En terwijl ik mij met spanning afvroeg
wat die kleine, rode ster midden in die zwarte wolk wel mocht betekenen, bloeide
zij open tot een overweldigende rode vuurtoorts, die langzaam, heel héél langzaam
naar beneden daalde! Ondanks de grote afstand, die op dat ogenblik zowat tussen de
vijftien en de twintig kilometer was geworden, laaide de gloed zó fel en hevig op,
dat het ganse reuzen-Londen er schelrood verlicht door was en dat ik instinctmatig,
als in angst, van vóór mijn raam terugdeinsde. Toen stortte 't monster in de diepte
neer en van alle kanten in de sombere stad steeg hoezeegeroep en handgeklap op.
De nachtmerrie was afgelopen!
De volgende ochtend ben ik, evenals duizenden andere nieuwsgierigen, eens gaan
kijken. Het brandend wrak was neergevallen op een stukje weiland, net groot genoeg
om het te bergen. Het mag een wonder heten, dat het monster in zijn val niets geraakt
heeft. Het is neergekomen tussen een herberg, een kerkje, een boerderijtje en een
kleine villa. Ter plaatse zelf was niets anders meer te zien dan een soort lange heuvel
van onontwarbaar-door-elkaar gedraaide en gewrongen staaldraad: golvingen van
staaldraad, tunnels van staaldraad; en verder, op de zwart-getrapte wei, hopen splinters
en afval, die geen herkenbare vormen meer vertoonden. Binnen in het kerkje, in een
schemerig halfduister, lag, onder een zwart dekzeil, een griezelige stapel, waar hier
en daar een half-verkoolde laars of been uitstak.
Meer was er niet te zien...
Wie vanuit een der oorlogvoerende landen, en vooral van een der fronten, in Holland
terugkeert, wordt uitgevorst, geïnterviewd, over allerlei ondervraagd, geplaagd. De
mensen schijnen te geloven dat ge de oplossing van 't reuzenvraagstuk in uw valies
hebt meegebracht en ze zijn zeer verbaasd en zelfs geërgerd wanneer gij hun bekennen
moet, dat gij er net zoveel van afweet als zijzelf. In hoeveel sigaren-
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winkels ben ik reeds gevlucht, toen ik van ver zulk een ‘vriend’ met de ondervraging
op 't gezicht naar mij toe zag komen! Hoeveel eenzame zijlaantjes ben ik in het Bos
niet ingeslagen toen ook dáár de ramp van 't interview mij kwam beloeren! Maar
gisteren, helaas, ben ik om de hoek van een winderige straat bezweken, omdat geen
ontkomen meer mogelijk was.
Klagen mag ik echter niet. De ‘vriend’ die ik tegen 't lijf liep, is er een die allerminst
van praatjes houdt. Doorgaans drukt hij zich monosyllabisch uit en als ge zelf uw
mond kunt houden, spreekt hij ook niet verder door. Hij heeft een grondige hekel
aan alles wat maar enigszins naar complicatie zweemt en ten opzichte van artiesten
b.v. koestert hij de diepste minachting. ‘Jullie schrijvers kunnen nooit de dingen
eenvoudig zeggen zoals ze zijn’, beweert hij. En hij vertelt graag, in lapidaire stijl,
hoe de meester van zijn klas hem eens een opstel maken liet over de winter en hoe
hij zich daar doorheen sloeg met de bondige beschrijving: ‘De winter is koud.’
Die vriend dus, liep ik om een winderige straathoek tegen 't lijf en het volgende
gesprek ontspon zich tussen ons:
- Hoe heb je 't op je reis gehad?
- Goed.
- Hoe maakt het je zoon in 't Belgisch leger?
- Goed.
- Hoe is de stemming onder de geallieerden?
- Goed.
- Hoe lang zal die oorlog nog duren?
- Lang.
- Wie denkt ge, dat het winnen zal?
- China.
Even onthutst keek hij mij ondervragend aan.
- China, herhaalde ik nog eens.
Hij schudde het hoofd.
- Ik denk Amerika, zei hij.
- Ik houd het voor de Geelaards, hield ik vol.
- En ik voor de Dollards, zei hij.
- Gewed? vroeg ik, mijn hand uitstekend.
- Besjour, antwoordde hij en keerde mij de rug toe.
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‘Wat 'n engerd!’ dacht ik, hem even roerloos nakijkend. Toen moest ik in mijn eigen
glimlachen en toegeven, dat hij wel gelijk had..., met het nutteloze praatje af te breken.
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De laatste ronde
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De laatste ronde
Ettelijke jaren geleden, vóór de vervloekte oorlog, ondernamen vier goede vrienden,
een rondreis per auto door Frankrijk. De diverse peripetieën van dat reisje werden
destijds in een tijdschrift1. beschreven en verschenen ook later in een apart boekje2..
De vier vrienden bestonden uit een Schilder, een Filosoof, een Schrijver en een
Fatsoenlijk Mens. De pret was groot en ook de na-pret werkte steeds levendig. Men
zou nog meer samen zulke tochtjes ondernemen. De infame oorlog verijdelde dit
mooie plan; er zou wel niets meer van komen. En toch... naarmate de gruweljaren
in het verleden wegdoezelden; naarmate weer 't normale leven en, met het normale
leven, het streven en verlangen naar de welbekende, goede dingen van vroeger
terugkwam, ontstond opnieuw de lust bij de vier goede vrienden, om nog eens, voor
't laatst dan, een tocht te ondernemen, door de streken van Frankrijk die zij nog niet
kenden.
Alleen de fatsoenlijke Mens had ditmaal geen zin. Hij had na de oorlog door
Frankrijk gereisd en vond er alles zó veranderd, en zóveel minder geworden, dat het
hem niets meer aantrok. Hij trachtte ons van het plan af te brengen, ons te
ontmoedigen; maar dat gelukte hem niet. Wij waren nu eenmaal vastbesloten toch
te gaan; en, aangezien hij niet mee wilde, vervingen wij hem door een chauffeur, die
in zijn plaats de wagen zou smeren en de banden oppompen, wat anders steeds de
taak was geweest van de Fatsoenlijke Mens. Wij koesterden allen een en dezelfde
afkeer voor de grote steden en de drukke mensen. Daarom zouden wij angstvallig
alle belangrijke centra en in de eerste plaats het cosmopoliti-

1.
2.

Groot Nederland.
Per Auto bij C.A.J. van Dishoeck te Bussum.
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sche Parijs van de vreemdelingen mijden en ons verlustigen in het bezoeken van het
Franse land, met zijn talrijke, zo pittoreske en interessante kleine stadjes. De reis zou
gaan over Lens, Arras, Abbeville, Mamers, Cholet, La Rochelle, Angoulême,
Argenton, Bourges, Tonnerre, Senlis en Valenciennes en een twaalftal dagen duren.
Vooral van onze tocht dwars door het hart van Vendée, stelden wij ons heel veel
voor.
Wij vertrokken op een prachtige, warme juniochtend. De Schilder, die wij in 't
voorbijgaan moesten oppikken, stond ons langs de weg, vóór het hek van zijn buiten
af te wachten en van zoverre hij ons zag komen begon hij met zijn armen te zwaaien
en met zijn benen te flikkeren, als van uitgelaten vrolijkheid en pret. Dat begon goed;
die was in de echte stemming. Gaston, mijn chauffeur, moest schaterlachen. De
Schilder en zijn kleine bagage werden opgeladen; en wij reden verder door, naar
Frankrijk toe, naar Arras namelijk, waar wij de Filosoof zouden aan boord nemen.
De motor zoemde heerlijk, alsof hij evenveel pret had als wij in het tochtje en al
spoedig bereikten wij de zwarte, Franse grens. Ik zeg: de zwarte, Franse grens! Want
dadelijk valt het op, hoe het Frans grensplaatsje bij het Vlaamse afsteekt. Hier,
vrolijke, lichte, frisse kleuren; dáár, slechts even over de rivier, huizen in donkerrode
baksteen, die door de rook van de fabrieksschoorstenen grauwzwart geworden zijn.
Zelfs het groen van de bomen schijnt er grauw en zwart te worden. De welbekende,
lichtblauwe uniformen van de Franse tolbeambten steken daar als bloemen tegen af.
Die bloemen, die van dichterbij wel enigszins naar knoflook geuren, komen welbewust
naar ons toe gewandeld en een grondige visitatie wordt aangevangen. Geen hoekje
van de wagen, geen diepte van de valiezen blijft onaangeroerd en wanneer dat zonder
bezwaren voor ons is afgelopen, komen de bloemen met een overigens zeer beleefd
‘vous permettez monsieur’, naar onze respectieve personen toe en tasten onze zakken
af. Ik verklaar het nog eens: 't gaat zeer beleefd en vrij bescheiden, maar je krijgt
toch wel even de indruk of je als een soort misdadiger behandeld wordt. Alles in
orde; wij mogen doorrijden. Nauwelijks zijn wij een drietal kilometers ver gereden,
of daar
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komen alweer blauwe bloemen dwars over de weg staan, die ons teken doen te
stoppen. Wat gebeurt er nu? Mogen wij er tóch niet door? ‘Visite de seconde ligne,
messieurs!’ beduidt ons zeer beleefd een van de blauwe bloemen. Wij vertellen hun
van hoe dichtbij wij de knoflook-geur van de eerste bloemen hebben opgesnoven;
en daar nemen zij ook dadelijk genoegen mee en schijnen zelfs niets beters te
verlangen dan een beminnelijk praatje met ons te houden. Dat praatje, in alle
vriendelijkheid gewisseld, maken wij echter zo kort mogelijk en weldra doemen de
torens en de forten van Rijsel vóór ons op.
Een voorstad van een grote stad is bijna overal vuil en lelijk, maar ik ken weinig
plaatsen op de wereld, die zó vuil zijn en zó lelijk als de voorsteden van Rijsel. Wat
'n stof, wat 'n zand, wat 'n afval in die eindeloze straten! En nergens een fris kleurtje,
nergens een borsteltje verf, ‘rien qui chante’, zoals de Schilder het, in zijn aardige
schilderstaal, uitdrukt. Even moeten wij naar de weg vragen en nog eens valt het mij
op hoe beleefd en gedienstig de mensen zijn om ons die te wijzen. Té gedienstig,
wellicht; want een oud ventje en een huishoudster, die op haar drempel staat, zijn
het niet heel en al over hun aanduidingen eens en brengen ons in de war. Het mannetje
wil dat we de tramrails volgen; het vrouwtje kent een kortere weg. ‘Volg de tramrails;
volg de tramrails!’ zegt mijn vriend de Schilder. Luister niet naar die vrouw; die zit
immers de ganse dag in haar huis... Hoe weet mijn vriend dat, dat die vrouw gans
de dag in haar huis zit? Wij kennen immers vrouwen genoeg die niet de ganse dag
in hun huis zitten! Hoe dan ook, ik volg, onder afkeurend na-geroep van 't vrouwtje,
de weg die mij werd aangeduid door 't mannetje en weldra zijn wij, de kronkelingen
van de tramrails volgend, aan de Porte d'Arras.
Ik waag de mij niet al te gewaagd-lijkende veronderstelling, dat de Porte d'Arras
zich opent op de weg, die naar de stad Arras zal leiden en dat komt ook uit. Bij een
kruispunt staan wij vóór een bord waarop met grote letters staat geschilderd: Arras
30 Kil.
Wij kijken eens rechts en links om ons heen. Eindeloos-uitgestrekte, licht-golvende
velden zonder bomen, waarop de
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veldgewassen groeien. Hier en daar, meestal verre van elkaar verwijderd, een grote
boerderij zonder kleur en zonder boomgaard er omheen. Er ontbreekt iets, voor onze
Vlaamse ogen gewend aan liefelijke tinten, aan dat overigens wel grootse landschap.
Wij zoeken iets en weten het niet uit te drukken wát wij zoeken. En het is eindelijk
Gaston, onze Vlaamse chauffeur, die het ook voelt en het voor ons in woorden
weergeeft.
- Da es toch curieus, meniere, doar 'n zijn hier gien meulens in da land!
Dát is het! Dat is wat aan 't landschap ontbreekt en er 't leven en de poëzie uit
wegneemt. Geen windmolens gelijk in Vlaanderen; geen lachende huisjes met kleine
ruitjes en frisse kleuren; geen bomen... het lijkt het land der onbewoondheid en der
treurige verlatenheid. Wij voelen hier al dadelijk de grote nood van 't Franse volk,
een nood die Frankrijk onvermijdelijk zal ten gronde richten als het niet verandert:
't gebrek aan bevolking
Het land is nog betrekkelijk goed bebouwd en bewerkt; er liggen weinig brakke
gronden en men denkt met eerbied aan de noeste arbeid die er is vereist geweest om
die eindeloze uitgestrektheden met zo weinig mensen nog zo produktief te maken;
maar de grote velden van rode papavers, van witte asters en blauwe korenbloemen;
die schone, frisse kleuren, die de kleuren zijn van Frankrijk zelf, zeggen duidelijk
genoeg, in hun tot weemoed stemmende schoonheid, dat hier geen handen en geen
tijd meer over waren om het onkruid te weren: het onkruid dat er tiert en bloeit als
op een verwaarloosd kerkhof.
Een kerkhof! Al spoedig komen wij in 't verwoeste gebied met de talrijke
kerkhoven. Waar je tragische geraamten ziet van dode bomen, de ene wit als
uitgebleekte beenderen, de andere zwart als verkoolde geraamten; waar je een
omheining ziet van hout en rasterwerk, geometrisch afgebakend om een veld vol
kleine bloemperkjes en dicht bij elkaar geschaarde houten kruisen, daar weet je dat
het sinister oorlogsmonster je staat aan te grijnzen. Daar liggen de onbeweeglijke
regimenten van de Dood. Wat is dat vuil, arm en lelijk, een slagveld! Ik heb mensen
gehoord die zich extasieerden over
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de frisse schoonheid van de goed onderhouden militaire kerkhoven. Zelfbedrog,
autosuggestie! Die kerkhoven waar duizenden en duizenden opeengedrongen liggen,
met hun duizenden en duizenden vergrijsde en reeds verweerde houten kruisen, zijn
van een triestig-gelijkmatige eentonigheid, zo triestig en zo lelijk als de dode, grijze
of zwarte, bossen die er omheen staan. Niets van de melancholische poëzie die een
gewoon kerkhof toch wel hebben kan. Er was geen ruimte genoeg voor al die dode
soldaten; men moest het plekje grond voor ieder zo spaarzaam mogelijk afmeten;
het moest een kazerne worden voor doden die gewend waren te vertoeven in kazernes
van levenden; en zelfs de bloemen op die tomben doen er droevig aan, zoals zij dat
doen aan de gore, lelijke, rechthoekige en alle gelijke vensterramen van kazernes.

Lens
Ik had Lens gekend als een niet grote, maar buitengewoon vuile en zwarte stad van
het steenkolen-district. Nu zag ik Lens terug, in de vorm van een blauw bordje op
een houten paal, waarop met grote, witte letters was geschilderd: ‘Lens’. Van de
vroegere stad was niets, absoluut niets meer terug te vinden. En in de plaats daarvan
was een immens tentenkamp verrezen, dat aan een Oosters karavanserai deed denken.
De tenten waren van wit hout en wit linnen en de ene naast de andere waren het
winkels, koffiehuizen, restauraties, alsof de kopers en kliënten daar met duizenden
en duizenden zouden samenstromen. En dit was dan ook geen illusie, maar inderdaad
een werkelijkheid: men kon er haast niet doorheen van al de geweldige drukte van
mensen, rijtuigen, fietsen en automobielen.
Sommige verschijnselen van de hedendaagse wereld zijn en blijven voor mij
onoplosbare raadselen. Hier is nu een stad die totaal, tot het laatste krot van een huis,
van de aardbodem verdwenen is. De ganse streek er omheen is uren verre grondig
verwoest. Logischerwijze denkend zou men dus moeten veronderstellen, dat hier
zogoed als geen levend schepsel
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maar zal korren, aangezien er feitelijk geen haard meer is om zich behoorlijk aan te
warmen, geen bed om in te slapen, geen dak om onder te schuilen. In plaats van de
verlatenheid die men verwacht, vindt men er een ongehoorde krioeling van mensen,
en vibrerende handelsdrukte, een leven, met één woord, als van een
bloeiend-welvarende metropool. Is de totale verwoesting van een stad en een streek
dus een weldaad? Men zou haast geneigd zijn het te moeten denken. Ik weet niet
hoeveel de bevolking van Lens op dit ogenblik bedraagt; maar, te oordelen naar zijn
geweldige uitgestrektheid, moet het aanzienlijk veel meer zijn dan vóór de oorlog.
Buitengewoon aardig en riant steekt daar het zogenaamde ‘Hollands Dorp’ tussen
al dat wit en geel van loodsen en tenten af. Met zijn groene en rode en blauwe
kleurenhuisjes zou men zeggen een hoekje van Zaandam dat daar uit de lucht is
komen vallen. Het is er zindelijk en minder rommelig dan het overige van de grote
tentenstad en men verwacht er als 't ware de welbekende klederdracht van Volendam
of Marken, of op zijn minst de traditionele poffertjes-en-wafelkramen van de
Hollandse kermissen.

Arras
Ik meen niet te overdrijven wanneer ik beweer dat zestig of zeventig ten honderd
van de berichten die wij tijdens de oorlog in de couranten, - in álle couranten van
álle landen, - lazen, doodgewone leugens waren. Wat de officiële berichten betreft;
de berichten uitgaande van de regeringen of de ‘état-majors’, die waren gelogen van
A tot Z, dat weet iedereen. Het schijnt ook wel dat het niet anders zou kunnen. Een
Franse vriend van mij, die de ganse oorlog heeft meegemaakt, vertelde mij dat, indien
een officieel communiqué het wagen moest een veldslag te beschrijven, zoals hij
werkelijk geschiedde, er voor een volgend offensief geen soldaat meer uit de
loopgraven zou te krijgen zijn. Die leugens dan, voor wat Arras betreft, zijn dadelijk
te herkennen, zodra men de eerste stap in die soi-disant totaal verwoeste stad zet.
Arras heeft geleden, zwaar geleden zelfs, maar van een totale
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verwoesting, zoals de couranten destijds schreven, is in de verste verte geen sprake.
Arras heeft zo ongeveer geleden als Veurne, wat trouwens meer dan genoeg, maar
toch betrekkelijk herstelbaar is. De beschadigde, mooie Spaanse geveltjes van de
Petite-Place en de Grande Place worden met veel piëteit en kunstgevoel gerestaureerd.
Alleen de grotere monumenten: stadhuis, kerken, enz. zijn zogoed als verdwenen.
In Arras, evenals in Lens, geweldige beweging en drukte. In het hotel, dat nota bene,
gedurende de ganse oorlog open bleef en nu nog precies in dezelfde toestand is als
onder de bombardementen, moeten wij wachten om een tafeltje in de restauratiezaal
te kunnen bemachtigen. En nog eens krijgen wij de verbijsterende indruk dat een
oord verwoest moet zijn om werkelijk op te kunnen bloeien; want Arras was vóór
de oorlog wel een hoogst-interessante en zeer mooie, maar ook zeer saaie
provinciestad, waar het leven ingesluimerd scheen. Nu voelt men er de polsslag van
een hoofdstad in.
Hier moeten wij dus onze derde reisgezel, - de Filosoof, - opladen. Wij hebben
rendez-vous met hem vóór 't station. Wij rijden langzaam door de lange, drukke
straat die op het stationsplein uitloopt en kijken langs de huizen, de Schilder links,
de Schrijver rechts, of wij daar onze vriend alvast niet langs 't trottoir zien kuieren.
Eensklaps een uitroeping: ‘Eh bien, c'est comme ça qu'on passe les vieux amis,
sans faire semblant de les reconnaître!’ Ik stop. Vóór ons staat lachend onze goede
vriend. Hij is in al die jaren niets veranderd. Zijn donkere ogen kijken vriendelijk
uit zijn bruin gezicht, een eindje sigaret hangt tussen zijn lippen; hij komt naar ons
toe, de beide handen uitgestrekt. Een oude, trouwe, beproefde vriendschap is wel
iets van blijvende jeugd en frisheid. Je hebt elkaar in jaren niet gezien; je hebt zogoed
als nooit aan elkaar geschreven; je bent elkaar bijna vergeten; en toch, van 't eerste
ogenblik is het of je elkander nooit verlaten had, zo sterk binden de banden van
vroegere herinneringen en samen doorleefde avonturen. Wij voelen dadelijk weer
de blijde stemming van 't verleden, de gezellige excursie-stemming, dát wat ons zo
dikwijls geboeid, verrukt en opgewonden heeft.
Hij stapt aan boord. Hij loodst ons naar 't hotel waar zijn
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bagage klaar staat en waar wij samen zullen lunchen. Enige kruisvragen naar
wederzijdse vrienden en familieleden; een woord van spijt over de Fatsoenlijke Mens,
die ons ditmaal in de steek heeft gelaten; een groet van kennismaking en een handdruk
met Gaston, die de plaats van de Fatsoenlijke Mens heeft ingenomen. De Schilder
zegt: jullie zult elkander moeilijk verstaan, want Gaston spreekt geen Frans; maar
de Filosoof glimlacht vriendelijk en beweert dat het toch heel goed zal gaan; en ook
Gaston glimlacht zeer vriendelijk en antwoordt:
- Wi wi, mosseu, wi wi.
Wij komen in de restauratiezaal. Alles stampvol. Na behoorlijk wachten krijgen
wij een tafeltje; en ook Gaston krijgt een plekje, achter een glazen schut, waar wij
hem vagelijk zien zitten. De Filosoof heeft alvast goed voor hem gezorgd. Er is de
maître d'hôtel duidelijk gemaakt dat Gaston geen Frans verstaat, maar dat hij zonder
twijfel alles zal verorberen wat hem als eten en drinken opgedist wordt. ‘Compris’,
zegt de maître d'hôtel; en wij worden respectievelijk bediend.
Daar zitten we dus samen weer, na zoveel jaren, vóór de oude. Franse, welbekende
keuken! Nog steeds zo fijn en zo overvloedig als vroeger? Ik weet niet; ik twijfel.
Zo overvloedig wel, maar zo fijn...? Ik twijfel. Wij praten en lachen al etende; wij
hebben zóveel en veel aan elkaar te vertellen en de bediening gaat niet vlug: er is
slechts weinig personeel voor zulk een grote menigte mensen. Eensklaps zegt de
Filosoof:
- Tiens, mais Gaston a déjà fini. Il est parti.
- Pas possible! zeggen wij; want wij hebben hem pas een schaal met hors d'oeuvres
zien voorzetten. Ik sta op en ga eens kijken.
- Eh bien; et vot' chauffeur, m'sieu? vraagt de garçon, die vol verbazing een heerlijk
gebraad vóór het lege tafeltje komt brengen.
Ik zie Gaston heen en weer slenteren over de binnenplaats, waar de auto staat.
- Gaston, roep ik; - ge moet komen eten, jongen!
- 'k Hè geten, meniere, antwoordt Gaston.
Verbaasd kijk ik de kelner aan.
- Il dit qu'il a mangé!
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De bediende schiet in een lach.
- Il a mangé ses hors d'oeuvres! Est-ce qu'il croît que c'est fini?
Het kost enige moeite om Gaston aan 't verstand te brengen, dat zijn maaltijd niet
geëindigd, maar pas begonnen is.
- Moar meniere toch! Moar meniere toch! roept Gaston pal van verbazing. En hij
gaat weer aan zijn tafeltje zitten, starend met een brede glimlach naar de heerlijke
schotel die de garçon vóór hem plaatst.

Het Franse land
Het doet aangenaam aan, na de vuile lelijkheid van de verwoeste districten, in het
frisse landelijk Picardië en het nog frissere Normandië te komen. Men verademt waar
men weer gave, mooie bomen ziet en ongeschonden huizen. Abbeville ligt daar in
al zijn oudheid, met zijn prachtige, grijze kathedraal en zijn kronkelige stille wateren,
overschaduwd door de hoge bomen waarop bootjes zacht glijden en waar hengelaars
zitten te dromen. 't Doet hier en daar aan het antieke Brugge denken, vooral op een
afstand, als de oude, grijze torens boven het dicht-opwolkend groen uitkomen.
Abbeville ligt al spoedig achter de rug en de auto golft met ons op en neer, over de
prachtige Franse wegen. Er moge, en met recht, veel gemopperd worden over Franse
slordigheid en onzindelijkheid, één ding toch, - de Franse wegen, - zijn onovertroffen
en ongeëvenaard. Er zijn drie kleuren van wegen: de blauwe, de roze en de gele, al
naar gelang van de streek waar men doorheen reist. Wij hebben er veel over
gedebatteerd welke eigenlijk de beste is en tenslotte de ereprijs aan de blauwe
toegekend. Maar ook de roze en de gele zijn prachtig, al geven zij wat meer stof dan
de blauwe. Zorg wordt eraan besteed; voortdurende zorg. Elk ogenblik, langs de
weg, vindt men een kantonnier bezig met stenen klein te kloppen en er de putjes mee
aan te vullen. Is de vereiste reparatie wat aanzienlijk, dadelijk komen de zware lorries
met vrachten stenen en zodra deze over de halve breedte van de weg zijn uitgespreid,
zodat de andere helft in elk geval
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berijdbaar is, is daar de stoomwals, die ze kleinmaalt. In België doet men dat anders.
Daar gooit men de scherpe stenen over de ganse breedte van de weg en ziet er niet
meer naar om. De karrewielen en de autobanden kunnen ze dan klein malen. Een
stoomwals heb ik in België op de weg nog niet gezien. Zo golven en deinen wij
zacht-wiegelend en verend over de eindeloze, schone wegen van het grote land. Wij
komen weinig auto's tegen; veel minder dan vóór de oorlog; en wat wij dan nog
tegenkomen zijn meestal vrij lelijke vehikels van handelsreizigers, die per auto hun
waren of monsters bij hun kliënten komen aanbieden. Er is weinig of geen ‘tourisme’
in de streken die wij doorkruisen. Malaise, zoals overal? Waarschijnlijk wel. Er is
per slot van rekening ook niet veel te zien en te bewonderen. De dingen hebben zo
weinig kleur. Een Frans dorp: het zijn meestal slechts enkele gore, grijze huizen
langs beide kanten van de weg en men onderscheidt ternauwernood wat woonhuis
en wat stal of schuur is. Men krijgt de indruk dat mensen en dieren samen daar met
en door elkander in die vieze krotten wonen; en alleen de bloemen, de vele en heel
mooie bloemen, die tegen de gore, afschilferende muren opranken, geven er wat
kleur en fleur aan. Waarom niet, zoals bij ons in Vlaanderen, de muurtjes geel of wit
gekalkt; de luikjes groen geverfd, de daakjes rood? Bij ons lacht het landschap; het
is alsof 't vol tintelende bloemen ligt. In Frankrijk blijft het grauw en stroef; men ziet
ternauwernood die kleurloze huizen in de wijde uitgestrektheid van de landouwen.
Allen de kerkjes, de oude, vervallen, armoedige kerkjes van het Franse platteland
kunnen soms vol poëzie en bekoring zijn. O! wat zijn ze klein, en pover, en verlaten
en vergeten! Men ontdekt soms met moeite hun puntig, grijsverweerde torentje tussen
de hoog-opwoekerende bomen. En als men de pastoor ziet met zijn rafelige steek en
zijn groenachtig-verkleurde soutane, krijgt men medelijden: men denkt aan een
landloper of bedelaar, aan wie men een aalmoes zou willen geven.
Wij komen in wat meer bewoonde streken; wij naderen de Seine, evenals alle
Franse rivieren een van de levensaders van het land. Achter mij in de wagen hoor ik
een geheimzinnig gefluister tussen de Schilder en de Filosoof. Het lijkt wel of ze
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iets aan 't konkelen zijn, dat mij nog niet mag worden meegedeeld of in elk geval
met de grootste omzichtigheid moet geschieden. Ik voel dat gekonkel en keer mij
om.
- Is er iets?
De Schilder buigt voorover en glimlacht enigszins verlegen.
- Zou het heel erg zijn, vraagt hij, - als wij een vier à vijf kilometer omreden om
eens even in 't voorbijgaan het buiten van Claude Monet te zien? Hij woont hier
dichtbij.
Een bezoek? vraag ik, bezorgd naar het horloge kijkend, want het begint te avonden.
- O, neen, alleen maar eens langzaam voorbijrijden en kijken.
- Aangenomen! zeg ik. En wij slaan een smalle zijweg in. Het water van de Seine
blikkert zilverachtig in de diepte, tussen de stammen van de hoge populieren. Bekend
landschap, dat we zo dikwijls op de schilderijen van Sisley en Monet hebben gezien.
De weg stijgt, wij komen door een heel klein dorpje, Giverny geheten, en dan dalen
wij weer, heel steil, met een scherpe bocht naar rechts. Wij komen tussen twee lange
grijze muren, bij plaatsen als met dekens van witte, rode en gele rozen overhangen.
- Hier is het; stop even, vraagt de Schilder.
Ik houd de wagen stil en wij gaan overeind staan.
Nooit heb ik zo iets van bloemenpracht gezien! Iedereen weet dat de oude schilder
Monet een adoratie heeft voor bloemen, maar dat zo iets op de wereld kon bestaan,
daar had ik in de verste verte geen idee van.
Men zag zijn woonhuis met de serren vagelijk in 't verschiet; maar inderdaad zag
men het niet, verblind als men was door de overweldigende uitgestrektheid en de
jubelende kleurenpracht van de bloemen. 't Is onbegonnen werk alle de variëteiten
op te noemen; want alle bloemen, álle mogelijke kleurenbloemen en bloemenheesters
bedekten er de grond als tintelende weeldevelden. Ik herinner mij slechts, tussen alle
andere kleuren, als iets absoluut-onvergeetbaars, lange strepen van lichtmauve irissen,
die daar zacht stonden te tintelen en te geuren, als grote, ongerept-reine juwelen uit
een sprookjeswereld. 't Was irreëel van schoonheid; het gaf je een emotie, als iets
van goddelijke openbaring.
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Wij keken, roerloos van stille admiratie, of wij de eigenaar van dit aards paradijs
soms ergens zagen. Wij keken lang en zochten met de ogen, zonder iets anders dan
kleuren en bloemen te zien. Maar eensklaps zei de Schilder, met een doffe stem, die
als 't ware van vroomheid en ingehouden emotie trilde:
- Ik zie hem,... daar... op die bank... bij de vijver, met zijn dochters!
Toen zagen wij hem ook. Hij zat daar, haast onzichtbaar door de pracht van de
bloemen, in lichtbruin gekleed, met zijn steenrood aangezicht en zijn lange,
sneeuwwitte baard. De lichte toiletten van zijn dochters naast hem mengden en
versmolten zich in de omgevende kleurenweelde van de bloemen. Hij zat daar
onbeweeglijk, een weinig in elkaar gezakt en van op de hoogte waar hij zat scheen
hij mijmerend te staren naar de vijver, waarin witte, roze, gele en oranje waterlelies
bloeiden. Ons zag hij niet, hij keek niet op in onze richting. Wij bleven daar een
poosje, starend, peinzend, in het gouden licht van de avondschemering over al die
pracht; en toen reden wij heel zacht en langzaam heen, in onze geest meenemend
het beeld van een natuur-god, het beeld van een pan, die over de schoonheid van zijn
wereldschatten zit te dromen.
- Hawèl, Gaston, wa zegde van azue nen blommenhof? vroeg ik aan mijn chauffeur,
in een soort behoefte om tot de nuchtere werkelijkheid terug te komen.
- On... ongeluefelijk, meniere! antwoordde Gaston. En hij voegde eraan toe:
- Da moe zeker wa geld kosten van onderhoud, meniere! Ik was het met Gaston
volkomen eens en voelde mij weer goed nuchter.
De Filosoof, die half verstaan had, glimlachte. Alleen onze vriend de Schilder,
bleef roerloos-starend zitten en uitte geen woord. Lang nog bleef hij in de dalende
schemering over het geziene nadromen.
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Pinksteravond te Pacy-sur-Eure
Naons vluchtig bezoek aan Claude Monets paradijs kwamen wij met de schemering
te Pacy-sur-Eure aan.
Pacy-sur-Eure is, wat je in goed Nederlands noemt, ‘een negorij, of gat.’ Er is
feitelijk maar één brede straat, die in gewone tijden absoluut doods moet zijn; maar
die avond was er een geweldige beweging; en, komend uit een zijweg op de grote
baan, moest ik tien minuten lang wachten vóór ik een veilige kans zag om met mijn
auto tussen de aanhoudend voorbijsnorrende auto's door te glippen. Pacy-sur-Eure,
namelijk, ligt op de grote weg Parijs-Trouville en 't leek wel of de ganse hoofdstad
die avond naar de zeekust aan 't verhuizen was.
Nadat wij, niet zonder moeite, kamers hadden veroverd in het enig hotelletje, dat
daar bestaat, gingen wij buiten onder de veranda zitten om van de heerlijke koelte
te genieten en de beweging waar te nemen.
Wat 'n auto's! Wat 'n auto's! En wat 'n luxe in een land dat heet verarmd en uitgeput
te zijn! De prachtigste limousines vol mooie dames (althans mooi-en-rijk geklede
dames) volgden elkander zonder onderbreking op; maar er waren ook een aantal
minderwaardige vehikels, oude rammelkasten, die in een geklepper van los-bengelend
ijzer voorbijreden. Alles wat wielen had reed voor de Pinksterdagen naar de zee en
velen, in het vooruitzicht dat ze geen plaats zouden vinden in de overvolle hotels,
hadden opgerolde tenten op hun wagens meegenomen, om ergens in veld of bos te
kamperen.
Het is een heerlijk gevoel vanuit een veilig en betrekkelijk rustig onderdak al die
jagende drukte langs je heen te laten razen. Wat gaan al die mensen ginder zoeken
waar het reeds zo overvol zal zijn. Wij vragen het aan onze Franse vriend de Filosoof
en hij antwoordt, vol minachting:
- Eh bien, ils vont dans les hôtels ou l'on paie cinquante francs pour un oeuf à la
coque. Ils ne peuvent pas imaginer de plus grand bonheur!
Wij, van onze kant, zitten nu rustig te dineren op het terras en wij zijn ten volle
overtuigd dat onze maaltijd, die geen cinquante francs zal kosten voor ons allen,
oneindig veel lek-
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kerder en gezelliger is, dan wat die domme kudden ginds aan zee zullen krijgen.
Naast en om ons heen zitten nog meer gasten, die zo verstandig zijn geweest als wij,
en, evenals wij, van hun geluk genieten. Er is namelijk een familie: Pa, Ma, een
jochie en een meisje, die het aanhoudend uitjubelen van de pret. Pa heeft het bekende
type van Landru: bleek gezicht en kaalhoofdig, met volle, zwarte baard; Ma is dik,
met geweldige corset-buste; en de kinderen zijn twee schrale wurmen: het jochie
met blote beentjes en lange krullen, die hem doen lijken op een meisje; het meisje
raisonnerend als een oude dame, in een gebabbel dat geen ogenblik ophoudt. Wat
eigenaardig, die Franse kinderen! Dat zijn geen kinderen; 't zijn kleine grote mensen.
Zal dat gebabbel nooit ophouden? Wanneer gaat dat meisje naar bed? Wanneer zal
dat jochie zijn meisjeskrullen laten knippen? Het bederft onze avond; wij kijken
zuchtend en vertoornd naar Landru en zijn dik wijf en een van ons noemt even de
naam van Landru, wat terstond een allergekste uitwerking heeft. De man kijkt ons
aan met ondubbelzinnige woede-ogen en de dikke vrouw staart gescandaliseerd,
terwijl het rusteloze babbelmeisje eensklaps haar sarrend gekwetter staakt. Het lijdt
geen twijfel dat die man al meer last heeft gehad van zijn gelijkenis met de beruchte
vrouwenmoordenaar. Hij bromt iets binnensmonds, blikt ons nog even met verachting
aan en 't ogenblik daarna stapt hij met zijn familie op, terwijl wij allen een zucht van
verlichting lozen.
De volgende ochtend zien wij hen aan het ontbijt terug.
‘Landru... Hij is nog niet geguillotineerd!’ fluistert de Schilder mij gedempt lachend
toe. Ik doe maar of ik het niet hoor en ook of ik Landru niet merk. Mijn aandacht
vestigt zich op 't kleine meisje, dat nu geen woord meer zegt en er ellendig slecht
uitziet, met bleke wangen en getrokken oogjes. De dikke mama beijvert zich om het
kind heen, wil het iets doen eten, wat het halsstarrig blijft weigeren. Zou het kind
ziek zijn van ergernis over de belediging gisteren door ons zijn vader aangedaan? Ik
vraag het fluisterend, vol spijt en bezorgdheid, aan mijn vriend de Filosoof, die
antwoordt:
- Mais non, cette enfant a trop bavardé hier, comme notre peuple tout entier bavarde
trop. Elle n'en peut plus; elle est
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vidée, elle recommencera ce soir.

Te Mamers
Een van de aangename zijden van het reizen per auto - een der weinige aangename
zijden, had ik haast geschreven, - is dat men ermee door streken en in plaatsen komt,
waar men anders zogoed als zeker nooit zou komen. Ik herinner mij een spoorreisje
van St. Ló naar Vire, - het oude, mooie stadje dat ik graag eens wilde weerzien - een
afstand van niet meer dan vijftig kilometer, waarvoor ik, heen en weer, twee dagen
nodig had. Het reizen per spoor, tussen kleine plaatsjes, in Frankrijk, behoort vrijwel
tot de onmogelijke ondernemingen. Wie is er b.v. wel eens per spoor te Mamers1.
geweest? Mamers is een vergeten, kleine, oude stad met een mooie antieke kerk en
nog enkele bezienswaardige, oude gebouwen, die voornamelijk haar vermaardheid
en zelfs beruchtheid dankt aan de gewezen minister Caillaux, die er geregeld voor
de Franse Tweede Kamer wordt herkozen. Wie te Mamers is denkt aan Caillaux en
niet minder aan madame Caillaux, die, kort vóór het uitbreken van de oorlog, de
sensationele moord op Gaston Calmette, directeur van Le Figaro pleegde.
Wij wandelden dus door Mamers en vroegen aan een paar mensen waar de woning
van de heer Caillaux te vinden was. Tot onze niet geringe verbazing konden wij
dienaangaande geen opheldering bekomen. Caillaux... Caillaux... niemand scheen
die naam te kennen, van die wereld-vermaardheid iets af te weten. Wij gingen maar
op ons eigen houtje zoeken en, daar wij, bij een klein riviertje, even buiten de stad,
aan een werkelijk heel mooi buiten kwamen, maakten wij maar voor onszelf uit, dat
dáár Caillaux moest wonen. Ik vond die Caillaux-obsessie tamelijk flauw en liep
maar kalm vooruit, terwijl de Schilder en de Filosoof even kijkend vóór het hek van
't buiten bleven staan. Eensklaps zag ik hen naar mij toe komen, stuiptrekkend van
't lachen.

1.

De ‘s’ uitspreken. In de streek, om je dat bij eventuele vergissing duidelijk te maken, zegt
men: ma mère est de Mamers.
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- Wat is er? vroeg ik verbaasd.
- Ga eens kijken, antwoordden zij proestend.
- Ja maar, wat is er?
- Als je niet de moeite neemt om te gaan kijken zal je 't ook niet weten! giechelden
zij.
De mens is een nieuwsgierig dier; ik keerde op mijn schreden terug, ging bij het
hek staan. Meteen trok ik mij met een schok terug. Vlak vóór mij, achter de spijlers,
't gezicht matbleek, de baard gitzwart en de insolente ogen woedend, stond Landru...
de man die wij de vorige avond en ook nog dezelfde ochtend in het hotel te
Pacy-sur-Eure gezien hadden! Blijkbaar woonde hij daar, op dat mooie buiten, waar
wij, ten onrechte, Caillaux gehuisvest hadden; en blijkbaar ook vond hij onze
verschijning vóór zijn hek van een indringerige hatelijkheid, want ik zag zijn
baardelippen sidderen of hij mij een onhebbelijkheid wilde gaan toeschreeuwen en
ik haastte mij dan ook zo spoedig mogelijk weg, naar mijn vrienden toe, die zich van
't lachen aan een boom vasthielden.
- Nou... wat heeft Caillaux gezegd? vroegen zij schaterend.
- Hij heeft jullie beiden te dineren gevraagd; hij stookt alvast zijn kachel,
antwoordde ik.
Van dineren gesproken, daarvoor heeft men een restauratie of hotel nodig en wij
begaven ons dus naar het hotel, dat, volgens het boekje van de Touring Club de
France, als nummer één daar op dat plaatsje aangetekend staat. Wij konden het niet
vinden. Wij kwamen in de straat en op de plek waar het had moeten staan, maar het
stond er niet. Wij vroegen inlichtingen aan een man.
- N'existe plus, m'sieu, antwoordde de man.
N'existe plus... wat akelig! Weinig dingen op de wereld doen je als toerist doodser
en onaangenamer aan dan het hotel waar je naartoe wou en dat niet meer bestaat. Je
krijgt een indruk van onwelkom zijn en ook een indruk of je nu nergens meer een
onderdak zult vinden.
Met lange gezichten togen wij op zoek. Daar stond een hotelletje, met een ‘cour’
ervoor, dat er nog niet zo onaardig uitzag. Wij trokken er binnen.
Een kort en heel dik ventje met een bruin gezicht, en dat er uitzag als een kleine
boeddha, kwam ons met een air van
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niet-onvriendelijke zelfbewustheid tegemoet: Wij voelden intuïtief dat wij de baas
van de gelegenheid voor ons hadden en vroegen of wij kamers en een maaltijd konden
krijgen. Ja, dat kon; en dadelijk begon de kleine boeddha druk en rad te praten,
vragend wat wij eten wilden: un bon potage, un rôti, du poulet et des légumes de son
jardin. Venen donc, messieurs, je vais vous montrer mon potager, vous allez choisir
vos légumes, des asperges toutes fraiches, de la salade, des fruits...
Wij moesten met hem mee; hij liep ons amechtig hijgend voorop; wij keken
elkander met een stille consternatie aan, ons afvragend waar het heen moest met dat
onbedaarlijk gebabbel. Wij vreesden het ergste, het állerergste: slecht eten en een
dure rekening; en ik geloof wel dat wij zouden weggevlucht zijn als het nog mogelijk
was geweest.
Wij zouden groot ongelijk gehad hebben. Zelden hebben wij lekkerder gedineerd
en de prijzen waren zeer billijk. Het boeddha-tje zelf had ons diner gekookt en af en
toe stak hij zijn hoofd in de eetzaal om ons te vragen of wij tevreden waren. Hij had
zijn witte koksmuts opgezet en dat gaf hem een zo drollig uiterlijk, dat wij ons telkens
moesten inhouden om niet in een luide schaterlach uit te barsten.
Na de maaltijd gingen wij hem ‘en corps’ voor zijn goede zorgen bedanken. Hij
scheen daar zeer gevoelig voor en stak ons om beurten zijn vettige hand toe, die
enigszins aanvoelde als een kwal. Toen schoot hij plotseling in een brede lach en
zei:
- Mais vot' chauffeur, messieurs; je ne crois pas qu'il a souvent mangé des asperges!
- Non...? Qu'est-ce qu'il a fait?
De kleine boeddha ging waggel-lachend naar een bord dat op de hoek van een
tafeltje stond en bracht het naar ons toe. Op dat bord lagen, heel netjes afgeknipt, al
de kopjes van de heerlijke asperges. Gaston, die blijkbaar dat gerecht niet kende, had
al de staarten opgegeten en de kopjes laten liggen!
- C'est la première fois de ma vie que je vols ça! lachte de kleine boeddha; en zijn
buikje schokte en zijn ogen traanden van de pret.
Wij maakten onze diepste excuses en veinsden de geweldigste
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consternatie. De kleine boeddha vond het après tout zo erg nog niet.
- C'est une éducation à faire, lachte hij, - mais je me demande ce qu'il aurait fait
si je lui avais servi des artichauts! Stilletjes dropen wij af.
- Zie, zei de Filosoof tot conclusie, - dat is nu, voor het hoteliertje, een voorraad
van pret voor jaren. Al wie bij hem komt, aan vriend en vreemdeling, zal hij de
geschiedenis vertellen. Ik wed erom, als wij hier binnen tien jaar terugkwamen, dat
hij er nog niet over uitgepraat is.

De eerste spijker
De volgende ochtend, na een weldadige nachtrust, kwam ik in de zeer primitieve
garage waar de auto gestald was om aan Gaston mede te delen hoe laat wij zouden
vertrekken, toen ik daar Gaston aantrof in werkpak en in 't zweet zijns aanschijns,
bezig met een band op te pompen. 't Reservewiel lag op de grond, de roze binnenband
kronkelde luchtledig over de grond als een geopereerd ingewand, stukken gereedschap
lagen alom te slingeren.
- Iets mis, Gaston? vroeg ik.
- Ne noagel, meniere, antwoordde Gaston met zijn mouw het zweet van zijn
voorhoofd afvegend. - Kijk ne kier wa veur ne schirpen!
Ik nam de spijker in de hand en bekeek hem langdurig. Het was een pracht van
een spijker. Niet al te lang, maar zo recht als een pijl en zo scherp als een naald. Hij
was fonkelnieuw, mooi afgerond, met een platte kop die glom; en 't kwam mij voor
dat het de spijker was, de machtige, de symbolische, de regeerder van de lange,
schone Franse wegen. Hij scheen in zijn kille strakheid te willen zeggen: ‘wie gif
ook zijt, wat gij ook doet, hoe sterk en vertrouwbaar uw wagen ook is, met mij zult
gij af te rekenen hebben!’
- Gaston, zei ik, - bewaar hem goed, dat is een prachtige spijker. In Vlaanderen
heb ik er nooit zulke gezien. Misschien zal hij ons geluk aanbrengen.
Het kwam mij voor alsof Gaston aan de waarde van mijn
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bespiegelende beschouwing ietwat twijfelde.
- Hoe min da we van die dijngen tegenkomen, hoe liever, meniere, antwoordde
hij.
Hij ging weer aan 't zwoegend-lucht-inpompen; en toen hij zijn gereedschap bij
elkaar geraapt en de bagage ingeladen had, reden wij verder.
De kleine, bruine boeddha stond op de drempel van 't hotel en wuifde ons
glimlachend goede reis toe.

De weg vragen
Onze goede vriend de Franse filosoof, bezit, voor zover ik weet, niets dan goede en
zelfs voortreffelijke eigenschappen. Hij is het, die steeds alle onze reizen heeft
georganiseerd, die telkens de hotels heeft uitgekozen, die de lange tochten
oordeelkundig in etappes heeft gesplitst, zo prachtig gelijk van lengte, dat wanneer
men ze op de landkaart nakijkt, men de indruk krijgt van een taart, die in precies
gelijke stukken is verdeeld. Hij heeft maar één gebrek: hij wil, als het ook maar
enigszins anders kan, aan niemand de weg vragen!
Als wij door een stadje rijden kijkt hij op zijn kaart en geeft mij de nodige
aanwijzingen. ‘Première rue à droite, traverser la place, deuxième rue à gauche et
puis tout droit. Allez; ca y est!’
Gehoorzaam en gedwee neem ik ‘première rue à droite’, rijd over de plaats, neem
‘deuxième rue à gauche’ en dan ‘tout droit’. Aan 't eind van dat ‘tout droit’ is er dan
meestal een kruisweg en, langzaam rijdend, wend ik het hoofd om en vraag de Filosoof
welke weg ik nu moet nemen.
- Ce doit être à gauche, zegt hij, op zijn kaartje kijkend. - Avance de quelques
mètres, il y a un écriteau là bas.
Ik rijd naar de ‘écriteau’ en houd ervoor stil. De Filosoof kijkt op zijn kaartje en
daarna naar de aanwijzingen op het bord. Zijn wenkbrauwen trekken zich samen;
een uitdrukking van chagrijnige wrevel komt over zijn gezicht.
- C'est tout de même malheureux! zucht hij. - Toujours la même chose! Jamais
une indication précise!
Wij staan daar. De vier mooie wegen liggen sarrend vóór ons
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open en de mijlpaal zegt niets. De Filosoof stapt jammerend uit de wagen en staart
zoekend in het rond.
Daar komt een heertje aan, met een stokje in de hand en een strohoed op het hoofd.
- Vraag het hem! roept de Schilder naar de Filosoof.
De Filosoof keert zijn mistroostig gezicht naar ons om en antwoordt:
- Ça ne sert à rien; il n'est pas du pays!
Verbaasd kijkt de Schilder mij aan:
- Hoe kan hij dat weten, of die man niet van de streek is! Ja, dat vraag ik mij ook
af.
- Hij wil niet, dát is het; hij wil de weg niet vragen, zucht de Schilder.
Ondertussen blijven wij maar doelloos wachten.
Op een hoek van de kruisweg staat een huisje. Achter een open raam zit een
mannetje - een zadelmaker - te werken. Af en toe, onder het werken, kijkt hij over
zijn bril naar ons op.
- Vraag het aan dat mannetje! roept de Schilder.
- Inutile, antwoordt de Filosoof; - ce bonhomme ne sait rien; il ne quitte jamais
son établi.
Verdomd! hoe kan hij dat weten! gilt de Schilder verontwaardigd. En, met een
wip, is hij uit de wagen en gaat zelf naar het mannetje toe. Terstond loopt de Filosoof
van ons weg, alsof hij zich nu niets meer van de zaak wil aantrekken.
- Pardon, monsieur, la route de S. s'il vous plaît... begint de Schilder.
- Parfaitement, m'sieu, parfaitement, antwoordt het zadelmakertje met de grootste
bereidwilligheid. En hij begint te ratelen, te ratelen, als dol.
De Schilder is van 't eerste ogenblik overdonderd. Hij begrijpt geen steek uit de
verwarde en te overvloedige explicaties; met de ene hand wenkt hij de Filosoof ter
hulp; met de andere wijst hij naar een van de wegen, waarop het zadelmakertje uit
zijn raam springt, en op de weg komt staan en ook begint te wijzen, met wilde
armbewegingen, zonder ook maar een ogenblik zijn dol geratel te staken. Langzaam
en onwillig komt de Filosoof terug en mengt zich ook, blijkbaar met weerzin, in 't
gesprek. Eindelijk zijn we klaar; Filosoof
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en Schilder stappen in de wagen; wij rijden voort en 't laatste wat wij, nog even
omkijkend, zien, is het zadelmakertje, midden op de weg, zwaaiend met zijn armen
als met molenzeilen en ons van verre nog iets toeschreeuwend, dat geen van ons
allen meer kan verstaan. Gaston, die van het hele bedrijf niets gesnapt heeft, zit in
elkaar gekrompen van het proestlachen en de Filosoof herhaalt nog eens misnoegd:
- Vous voyez bien que ça ne sert à rien, n'est-ce pas? Ils ne savent pas; ils sont
idiots; et puis, rien n'est indiqué; c'est absurde; c'est toujours et partout la même
chose!
Ondertussen zijn wij wel degelijk op de goede weg, maar de Filosoof wil het niet
toegeven. Hij wil het nog niet als we weldra in S. aankomen. Hij is uit zijn humeur
en boudeert. Wij zullen een lekkere lunch moeten treffen om er hem weer in te
krijgen.

Franse restauraties en hotels
Het gaat hier alleen over hotels en restaurants in kleinere plaatsjes. Parijs, - het Parijs
van de vreemdelingen, - is té weinig Frans om hierbij in aanmerking te komen.
Ik herinner mij, uit vroegere reizen, de heerlijkheid van zo'n aankomst, na een
lange, vermoeiende tocht, in een Frans provinciehotelletje. De ‘patron’ kwam je met
een vriendelijke glimlach welkom wensen; en alleen zijn welgedaan gezicht en heel
zijn uiterlijk was je als 't ware een belofte en een waarborg, dat je 't er goed zoudt
hebben. En je had het er dan ook meestal goed, heel goed en voor heel weinig geld.
De kamer was eenvoudig gemeubileerd maar zindelijk, de W.C. was in orde en ik
herinner mij menige heerlijke lunch of diner van vijf of zes gangen, á deux francs
cinquante of trois francs, vin compris. Het kon niet beter noch billijker.
Maar nu?... Helaas, er is veel ten kwade veranderd! Dat de prijzen sterk gestegen
zijn is te begrijpen; ze zijn dan nog zeer redelijk gebleven in Frankrijk, wanneer men
ze vergelijkt met de afzetters-rekeningen, die men, - trouwens zonder enige reden
daartoe - de reiziger in Belgische en Hollandse restauraties en hotels durft voorleggen.
Maar de kwaliteit, zo
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niet de kwantiteit, is er veel minder op geworden; de bediening is slecht en
onvoldoende, er staat geen welgedane baas meer op de drempel van 't hotel om je
welkom te heten; en, al is je bed tot nog toe doorgaans nog zindelijk, je kamer is dat
niet, en de trappen en de gangen van 't hotel zijn dat nog veel minder: men krijgt de
indruk of er sinds maanden geen borstel of geen veger meer gewerkt heeft.
Hoe komt zo'n verandering? Is het, omdat het toerisme, als zodanig, zogoed als
dood is in Frankrijk? Of is het toerisme doodgegaan omdat er de hotels zo slecht
geworden zijn? Men heeft herhaaldelijk klachten daarover kunnen lezen in de ‘Revue
du Touring Club de France’. Een misverstand tussen hoteliers en toeristen, zo heette
het. Mij lijkt het erger dan een misverstand. Het komt mij voor dat de Touring Club
zijn vroegere invloed over de Franse hoteliers verloren heeft; en dat is hoogst jammer;
want de rusteloze bemoeiingen van de Touring waren een echte weldaad voor de
reiziger in Frankrijk. De Touring met de invloed van zijn honderdduizenden leden,
heeft de vroeger vuile Franse hotels zindelijk gemaakt; de onnoemelijke W.C. 's
vervangen door nette sanitaire inrichtingen, de stoffige kleden en gordijnen uit de
kamers weggehaald en vervangen door keurig geboende parketten en met licht Ripolin
beschilderde wanden, waarop het minste vuiltje zichzelf verraadt.
Dit alles is helaas nu weer aan 't tanen en de grondige Franse vuilheid van vroeger,
dreigt er meer en meer weer bovenop te komen. Een enkel voorbeeld zal dit sprekend
toelichten. Het gebeurde in een vrij aanzienlijke stad van het westen, in 't eerste hotel
van die plaats, dat ik zou kunnen en misschien zou moeten met de naam noemen,
hoewel ik het niet gaarne doe.
Wij kwamen 's ochtends beneden en vroegen aan de portier in welke kamer wij
het ‘petit déjeuner’ konden gebruiken.
- Deuxième porte à droite, antwoordde de man kortaf.
Wij kwamen vóór de deuxième porte à droite en lazen daarop in grote letters:
‘Lavatory’. Niet twijfelend of de portier had zich vergist, ging ik weer naar de man
toe en zei hem wat er op die deur te lezen stond.
- Eh bien oui, c'est là! herhaalde hij vrij ongeduldig.
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Ik kon mijn ogen en oren niet geloven, maar trok er met mijn vrienden toch binnen.
En waarachtig... In een soort voorkamer van Lavatory en W.C. zaten enkele mensen
hun eerste ontbijt te gebruiken. Dat gebeurde op viezige houten tafeltjes zonder
tafelkleed; en je werd er vagelijk bediend door een paar slordige garçons zonder
halsboord, die tussen de bedrijven door allerlei afval en eindjes sigaar in de hoeken
veegden.
Er was heen en weer geloop van al wie van de eigenlijke W.C. achter een glazen
deur, had gebruik gemaakt of gebruik wenste te maken; men hoorde het water met
geweld stromen en wie neus en ogen sloot en met enige poëtische verbeelding was
begaafd, kon zich voorstellen dat hij ergens, in een mooie bergstreek, bij een frisse
waterval, zijn eerste ochtendmaal gebruikte. Onze Franse vriend de Filosoof was
diep verbolgen en beschaamd.
- Eh bien oui, voilà, zei hij neerslachtig. - Le petit déjeuner, en France, semble
être une occupation inavouable; une chose honteuse et furtive, qu'on accomplit dans
un coin, en se cachant, parmi les autres misères et déchéances de la vie.
Ik weet niet of men die achteruitgang, dat merkbaar en voelbaar verval, de Fransen
al te euvel mag duiden. Er is een reden voor; zij hebben geen mensen meer. Ik meen
dat ze heel veel werken en hun best doen, maar zij kunnen er niet meer tegenop. Het
sterke leven van Frankrijk ligt begraven op zijn slagvelden. Dat voelt men overal,
in alles: gebrek aan werkkrachten. Ik vraag mij af of Frankrijk er ooit weer bovenop
zal komen. Hoe kan het, met zijn steeds afnemende bevolking? Frankrijk moest veel,
moest héél veel kinderen krijgen: en het wil er slechts weinig of geen. ‘Pourquoi?’
antwoordde mij een Franse vrouw aan wie ik de opmerking maakte. ‘Pourquoi des
enfants? Pour les envoyer pourrir dans quinze ou vingt ans sur les champs de bataille?’
Frankrijk heeft op 't ogenblik de naam van een krijgslustig volk te zijn; m.i. zeer ten
onrechte. Frankrijk is een tragisch volk, een volk dat leven wil en zich voelt sterven.
Het voelt zijn zwakheid, zijn onmacht; en het wapent zich tot het uiterste, in de
wellicht hersenschimmige hoop door de overmacht der wapenen het gebrek aan
mannen te vergoeden. Om dezelfde reden moet
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het zijn erfvijanden klein trachten te houden. Daar zit, geloof ik, de kern van heel
het zogenaamde Frans militarisme.

Vendée
Er is iets romantisch verbonden aan de klank en aan de betekenis van dat enkel woord:
Vendée.
Je denkt onwillekeurig terug aan de jarenlange strijd van de Chouans tegen de
Eerste Republiek, aan het taai verzet van de streng katholieke bevolking, aan de
mysterieuze hinderlagen, aan die wrede guerilla-oorlog, die eindigde met de totale
vernieling van Vendée. Men verwacht nog sporen van die wilde strijd te vinden; men
stelt zich nog die oude steden als Cholet, Bressuire, La Roche sur Yon voor zoals ze
destijds waren, terwijl men totaal vergeet dat al die plaatsen met de grond werden
gelijkgemaakt en dat er nieuwe van dezelfde naam voor in de plaats kwamen, die
met het oude niets te maken hebben. Zo is het woord Vendée dan ook niets meer dan
een klank en een herinnering geworden. De ganse streek is van een hopeloze
eentonigheid, met hier en daar toch iets dat je doet voelen, dat je door een zeer apart
gebied reist. Wij doorkruisten Angers met zijn formidabel oud châteaufort en kwamen
aan de overzijde van de Loire over de fameuze Ponts-de-Cé.
Ik kan het niet helpen, maar de Loire te Angers evenals de wijdvermaarde
Ponts-de-Cé hebben op mij slechts luttel indruk gemaakt. Waar men aan grote bruggen
denkt, herinnert men zich eerder de Forth, of de Moerdijk, of Brooklyn-Bridge, of
de ontzettende hangbrug over de Niagara. Les Ponts de Cé lijken tamme dingetjes
bij die reuzenwerken vergeleken en wat de Loire zelf betreft, de mooie, stralende
Loire, die zich verderop, tussen Saumur en Tours als een prinses uit een
sprookjeswereld tussen haar pracht-domeinen heenslingert, te Angers, ondanks haar
ontzaglijke breedte, is ze toch feitelijk niets anders dan een onbeduidend waternet
van talloze plasjes en stroompjes, tussen evenveel ontelbare en kale grint-eilanden.
Wij hadden 't gauw genoeg gezien; het zei ons niets; en in volle vaart reden wij
Vendée-land in, waar
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wij wonderen verwachtten.
Het waren eindeloze, brede en prachtig-gladde, op en neer deinende blauwe wegen
tussen hoge, dichte hagen, waar ook hier en daar een grote boom, als een
reuze-bladeren-tuil uit opstak: het land van de Chouans; de ideale streek voor een
hinderlaag-oorlog! Weinig, maar dan ook grote boerderijen, zonder enig bijzonder
karakter. Het zijn banale gebouwen, heropgebouwd na de verwoesting, ruim een
eeuw geleden. Hier en daar een windmolen, die er vervallen uitziet en verder niets
dan de wijdte van de landouwen, eentonig en verlaten, als overal in Frankrijk. En
toch is er af en toe iets in het land, dat sterk aangrijpt en tot je spreekt en je prangend
doet voelen, dat ge hier in een streek en onder een bevolking zijt, die met geen andere
kan vergeleken worden.
Het zijn, hier en daar, op een hoogte, de ‘Calvaires’! Meestal staat er niet één,
maar rijzen er drie, vier, vijf naast elkaar en niets is van een aangrijpender
verlatenheid, van een tragischer somberheid dan die grote, ruig-verweerde aan
elkaar-gerijde kruisbeelden op een kale hoogte tegen de immense hemel. Hier voelt
men 't stugge fanatisme van een volk, dat voor zijn Geloof gestorven is. Die
somber-grote kruisen zijn dubbelzinnebeeldig. Zij werden niet alleen opgericht ter
vereeuwiging van Christus' lijden; zij schijnen ook, door hun tragische veelheid, het
martelaarschap van een ganse bevolking ten hemel uit te schreien. En wanneer je die
kruisen langdurig, in benauwde emotie hebt aangestaard, dan kijk je meteen zoekend
om je heen, om het volk te aanschouwen, dat ze daar oprichtte.
Daar komen enkele types aan: maaiers, met vork en zeis over de schouder; en de
vrouwen, die aan de veldarbeid geholpen hebben.
Ik kan niet zeggen dat ik aan het mannentype heel veel eigenaardigs heb gezien.
Wel hier en daar een oud en somber dweepgezicht, als weggelopen uit de lijst van
een antieke, Spaanse schilderij. Maar de vrouwen... 't is om ervan te dromen... en te
ijzen.
Zij zijn meestal in 't zwart gekleed en zij dragen een zwarte of sombere muts over
hun strak naar achter platgestreken en getrokken haar. Geen de minste behaagzucht
noch koketterie
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aan hen. Ernstige, stugge gezichten, met harde ogen, die je zonder enige
vriendelijkheid aankijken. Stevige deernen met rechte gestalten, van wie men voelt
dat ze in een ommezien de hooivork tegen het geweer zouden kunnen verwisselen.
En in de streek rond Cholet dragen zij het corset boven hun keurslijf, wat hen nog
sterker het uiterlijk geeft van ten strijd uitgeruste amazones. Dat zijn wel de
vrouwelijke afstammelingen van de Chouans, die met hun mannen mee voor het
geloof ten strijde trokken.
- Eigenlijk heeft het hier nogal veel weg van Bretagne, merkte de Filosoof, die
met gespannen aandacht, in het zeer langzaam rijden van de auto, de types
observeerde.
Jawel; hij had gelijk; het had veel van Bretagne; maar dan van een verhard
Bretagne, een Bretagne zonder zachtheid, vrolijkheid of kleur, een somber-zwart
Bretagne van op elkaar geklemde tanden en geknelde vuisten.
Ik zou eens een Vendéenne van het platteland willen zien glimlachen. Ik weet niet
of ze dat wel kunnen.

De steden in Vendée
Cholet is dus, zoals ik zei, een nieuwe, onbeduidende, banale stad. Rechte, brede
straten, lange boulevards, grote cafés, hoge, stijlloze gebouwen en een enorme
kathedraal, vrij smakeloze navolging van Chartres. Een stad geschapen voor het
ruim-moderne leven, maar juist dat leven bleef er weg, de stad is dood en verlaten,
en toen wij voor de plek kwamen waar ons hotel moest staan, vonden wij, evenals
te Mamers, het hotel niet. 't Was ook al opgedoekt, en door geen ander vervangen,
wat wel het doorslaande bewijs gaf, dat er, evenmin als te Mamers, behoefte aan
hotels was in Cholet. Zo sterven al die steden hun langzame dood. Geen mens komt
er die er niet wezen moet en wie er eenmaal is loopt er zo spoedig mogelijk weg.
Erger nog van lelijke onbeduidenheid is La Roche sur Yon. Deze stad, destijds
grondig verwoest, zoals vele Vendese steden, werd op bevel van Napoleon I en
volgens plannen door hem goedgekeurd, geheel heropgebouwd en een tijdlang
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Napoleon-Vendée genoemd. 't Is wat moois! Napoleon moge een groot veldheer en
mensenmoordenaar zijn geweest, zijn architecturale smaak stond zeer beslist beneden
die van een negerkoning. La Roche sur Yon lijkt op een kazerne-stad, met grote
vierkante exercitie-pleinen, met rechte, brede straten van wanhopig gelijkvormige
en gelijkkleurige huizen, alles geel en rood, alles recht en breed, van een lelijkheid
om er bij te snikken. Als men niet wist dat men in Frankrijk is, zou men ergens in
een Duitse garnizoen-stad denken te zijn. Wij vluchtten zo gauw mogelijk weg uit
dit luguber oord; en in het veld, niet verre van een klein dorpje, werden wij verrast
door een schouwspel, dat ons over onze zware teleurstelling enigszins troostte.
Van verre dachten wij, dat het een begrafenisstoet was. Dichterbij gekomen,
merkten wij, dat het een bruiloft was. Bruid en bruidegom stapten statig voorop: de
bruid in 't wit, met oranjeknoppentuil en sluier; de bruidegom in een zwartlakens
pak, dat hem te nauw scheen te zitten. Zij keken even op toen wij langzaam
voorbijreden en wij zagen het vrij onbeduidend gezicht van de man en het stoere,
bruingebrand gelaat van de vrouw, met de getrokken, donkere haren en de harde,
zwarte ogen. De familieleden en de genodigden volgden, allen strak en zwijgend,
voelend de plechtigheid niet als een gebeurtenis van pret, geluk en vrolijkheid, maar
als iets van grote, diepe ernst en bijna als iets van leed en rouw. Het kerkje, ginds
verre, puntte zijn torentje als een strak-gebiedende wijsvinger ten hemel en heel de
streek leek van een diep-zwaarmoedige monotonie, waar niet kon gezongen of
gelachen worden.

La Rochelle
Thans rijden wij over de roze wegen van de Charente, een landstreek, o, wat is het
eigenaardig! die sprekend aan Veurne-Ambacht en Zeeuws-Vlaanderen doet denken.
Vlakke weilanden vol grazend vee, slootjes en molentjes en een hoge, hoge blauwe
hemel met glinsterwitte wolkjes, zoals we dat bij ons gewend zijn.
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Het is een verrassing, een verrukking, en meteen toch ook een soort teleurstelling.
Zijn we zoverre gekomen om hier dat ons zo welbekende landschap te vinden? Alleen
de Filosoof is verrukt. Voor hem is het een openbaring. Maar de Schilder doet
zenuwachtig; hij wil liever iets anders zien. Dat andere komt dan ook vrij spoedig.
Een heuvelkam tekent zich liefelijk blauw-golvend af tegen de einder en weldra
rijden wij door een drogere en ook kalere streek, tussen twee bermen, die begroeid
zijn met schitterende veldbloemen en kleine heestertjes.
De lichte, roze weg deint op en neer en de zoemende wagen schijnt te wiegen, zo
heerlijk zacht ligt overal de eindelooslange baan. Zo wiegt hij voort onder de warme
zon alsof hij ons in slaap zou wiegen, tot plotseling iets ratelt of de weg opeens heel
hard en stroef geworden was. Gaston en ik kijken samen met een identieke
hoofdbeweging om en ik verneem Gastons alarmstem:
- Den achterband es plat, meniere!
Alweer!... Ik houd in, wij stappen uit de wagen, kijken naar de band en zien... een
spijker!
Nummer twee! Hoeveel meer zullen wij er nog krijgen? Deze is niet de mooie,
rechte, puntig-gladde, fonkelnieuwe, symbolische spijker, zoals hij zich voor 't eerst
aan onze benauwd-geboeide ogen openbaarde in de kleine, primitieve garage te
Mamers. Deze is de verwrongen, gekronkelde, afgeslepen en gesleten spijker van
de eindeloze, Franse wegen. Hoeveel honderden karrewielen hebben over hem heen
gereden; hoeveel paardenhoeven hebben hem vertrapt en over hem geschuurd; hoeveel
autobanden hebben hem opgepikt en over de fijne, harde keitjes meegesleurd om
ervan te maken wat hij thans geworden is: een soort van bramig kronkelmes dat snijdt
en prikt en scheurt langs alle kanten. Onze mooie, nieuwe achterband is er deerlijk
door gehavend; Gaston jammert en mijn rechterhand maakt een instinctmatige
beweging naar de binnenzak van mijn jas, waarin mijn portefeuille zit. O, spijker,
dure spijker, lelijke, versleten spijker, hadt ge nu nog geen kwaad genoeg gedaan in
uw ellendig leven!! Wij hebben hem verre van ons weggesmeten, verre op de
heuvelkam tussen de heesters en daar zal hij nu
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oproesten en sterven, als welverdiende straf voor al zijn vroegere euveldaden.
De zon begon naar 't westen toe te nijgen, toen wij eindelijk in La Rochelle
aankwamen. Wij vonden er een tamelijk onbeduidende provinciestad, die leek op
vele andere Franse provinciesteden en wij dachten dan ook niet daar iets bijzonders
aan te treffen, toen wij, gekomen aan de haven, vóór een prachtig schouwspel, een
echte feeërie van kleur, van licht, van leven en beweging stonden.
Tussen de twee massieve, formidabele, antieke forteressetorens ligt de waterweg
naar zee. Het is als een immense open poort, geopend op 't oneindige. Men denkt
onwillekeurig aan de ouderwetse zeilschepen, hoog een groot als kastelen, die daar
in vroegere eeuwen zwaarbeladen met kostbare vrachten, in en uit voeren. Nu is La
Rochelle voornamelijk een vissershaven geworden, maar een van zoveel poëzie, en
kleur, en charme, dat men er nooit op uitgekeken en uitbewonderd is.
Kleur schijnt iets te zijn dat als 't ware vanzelf ontstaat aan zee. Een vissersdorp,
waar dan ook, is altijd iets riants en schilderachtigs. Maar zulk een overvloed en
meteen zulk een harmonie van kleuren als te La Rochelle heb ik nog nergens gezien.
Ik kan niet aannemen dat de kleuren hier met enig bewust artistiek gevoel werden
bij elkaar gebracht. Hier geldt waarschijnlijk alleen gewoonte en aloude traditie.
Maar hoe dan ook, de indruk is van een verrassende en verbazende schoonheid. Het
zijn blauwe zeiltjes, roze zeiltjes, groene zeiltjes, met af en toe daar tussendoor een
okergele vlam of de stil-dromerige tint van enkele zalmkleurige lappen. De drogende
netten die om de masten hangen zijn van een heel diep en fijn azuren blauw; en de
masten zelf hebben schel-gekleurde toppen: vuurrood, vlammend oranje, of van dat
tintelend lichtgroen, dat er tussen al die kleuren opschiet als een boompje in de lente.
Dat alles ligt heel dicht bij elkaar gemeerd; het is één krioeling van kleuren en tinten;
en op een afstand zou men zeggen een processie met schitterende vanen; een
stil-glanzende processie langs de drukke kade en de hoge huizen, die ook alle licht
en fel gekleurd zijn en die vrolijk lachend en jubelend uit hun honderden tintelende
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vensterramen naar het onophoudend wonder schijnen te staren.
Wij konden onze ogen van het schouwspel niet verzadigen; wij liepen rusteloos
heen en weer, steeds nieuwe verrassingen ontdekkend, tot wij eindelijk, doodmoe,
in 't zand gingen liggen achter het havenhoofd, met de ogen op de zee, waarover de
zon in purperen glorie daalde.
Een voor een kwamen de sloepjes uitgevaren en telkens zagen wij de vlammende
punt van de mast en 't bovenste gedeelte van het zeil, knikkend en groetend als het
ware in de lichte deining boven de rand van de strandmuur. Je moest ernaar kijken
of je wilde of niet; je vergat er de pracht voor van de ondergaande zon over het
blauwe water en telkens weer was het een raadsel en verrassing wat er achter 't
havenhoofd zou komen uitpiepen: een roze rompje, een blauw rompje, een heldergroen
of fel-oranje rompje.
Dat alles dreef in stilte, steeds lichtjes wiegelend en knikkend, naar de volle zee
toe en naarmate de schuitjes in 't verschiet verdwenen taanden en stierven de tedere
of felle kleuren, tot zij eindelijk alle gans zwart schenen, zwart als stippels rouw over
het spiegel-glanzend kleed van de zee.

Again
Onze vriend de Filosoof had tijdens de oorlog lange maanden te La Rochelle vertoefd,
als tolk namelijk bij de Amerikaanse troepen, die daar een maritieme basis hadden.
Hij vertelde ons van 't uitgelaten leventje van die kerels, die doorgaans over heel
veel geld beschikten en ermee gooiden en morsten, tot groot genot natuurlijk van de
neringdoende inwoners, die schitterende zaken met hen maakten.
Dat het moreel gehalte van die troepen meestal niet bijzonder hoog stond, - evenmin
trouwens als het gehalte van welke andere troep ook, - mag wel, als een eenvoudige
waarheid, terloops aangestipt worden. Maar aangezien zij meer geld hadden dan
anderen, konden zij ook flinker uitspatten en zij troostten zich veelal over de
gedwongen ontberingen in hun ‘dry’ land, door druk bezoek te brengen aan een
aantal
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kroegjes, waar zij zich op velerlei gebied ruim konden schadeloos stellen.
- Hier in de buurt, vlak achter de kerk, zo sprak de Filosoof, - bestond namelijk
een cafeetje, dat bijzonder in trek was. Er was daar onder meer een flinke en vrij
knappe deerne, die buitengewoon veel succes had. Door het vele omgaan met de
overzeeërs had zij hier en daar wat van hun talen leren begrijpen; maar Engels-spreken
kon ze feitelijk toch niet; zij had alleen maar één enkel woord onthouden, het woord
‘again’ dat ze blijkbaar veel gehoord moest hebben en dat ze voortdurend, bij elke
gelegenheid, te pas en te onpas herhaalde. Wanneer je daar binnenkwam en je groette
haar, dan antwoordde zij met haar vriendelijkste, innemendste glimlach ‘again’.
Wanneer je haar een compliment maakte op haar uiterlijk: ‘again, again’. Wanneer
je haar iets vroeg, om 't even wat: ‘again, again, again’. Het woord diende voor alles,
betekende alles en het duurde niet lang of zij zelf werd, door de pretmakende soldaten,
niet anders meer als ‘again’ genoemd. Het doel, trouwens, waarvoor de militairen
daar doorgaans kwamen, kreeg ook al spoedig de naam van ‘again’, zodat het woord
tenslotte een betekenis had, die in fatsoenlijk gezelschap geen verdere toelichting
duldde.
- Allons donc voir si elle est toujours là! stelde de Filosoof met een ondeugend
glimlachje voor.
Wij waren dadelijk bereid. Wij gingen rond de mooie, oude kerk, kwamen op het
klein pleintje, zagen het cafeetje.
Het is wel eigenaardig dat soortgelijke huizen zo dikwijls om en bij de mooie,
oude kerken zijn te vinden. Zij staan daar heel discreet verborgen, in de stille schaduw
en onder de bescherming als het ware van het vroom gebouw.
- Voilà! zei de Filosoof. - Laissez-moi entrer d'abord. Nous allons voir si elle me
reconnaîtra.
Hij stapte binnen, buigend onder 't deurtje en wij volgden hem.
Het was er rood gestoffeerd en somber; wij zagen rode toilecirée-banken langs de
wanden en enkele tafeltjes met stoelen. Bij een daarvan zat een matrone met pruik
en lorgnet en een jonge meid in lichte kledij, die dadelijk bij onze intree opstond.
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- Bonjour, mesdames, groette de Filosoof.
- Bonjour, messieurs, antwoordden de twee vrouwen.
- C'est pas elle, fluisterde de Filosoof, terwijl wij aan een van de tafeltjes
plaatsnamen.
De jonge deerne was meteen bij ons. Steunend met goedkoop-beringde handen
op het tafelkleed vroeg zij, vrijpostig ons aankijkend:
- Qu'est-ce qu'on peut servir à ces messieurs?
Wij bestelden iets. Het meisje ging met vlugge, vaste schreden naar de schenktafel
toe. Zij was heel kort gerokt en had ferme benen. Haar heupen rondden stoer, niet
zonder enige gratie. De oude, die aan een of ander borduurwerk knutselde, zat ons
aandachtig door haar bril op te nemen.
- Madame, vroeg eensklaps de Filosoof; - est-ce que vous ne me reconnaissez pas?
J'ai été pas mal de fois ici pendant la guerre.
- Mais si, monsieur, mais si, ... il me semble... antwoordde de matrone met brede
valse-tanden-glimlach.
- Vous aviez alors une serveuse, qu'on appelait ‘Again’ ... voer de Filosoof
glimlachend voort. - Est-ce que...
De matrone liet hem niet uitspreken. Zij barstte in een harde lach, half hoon, half
uitdaging, los en riep:
- Ah! celle-là, elle a fait ses affaires! La fin de la guerre ne l'a pas prise à
l'improviste, allez! Elle m'a plaquée à temps, la rosse! En in een sputterende
woordenvloed ging de matrone aan 't vertellen hoe ‘Again’, even vóór het einde van
de oorlog had de hand gelegd op een naïef Amerikaans soldaatje ‘un con, messieurs,
on n'a pas idée de ça!’ en goed en wel met hem getrouwd was! Ja, ja, getrouwd voor
wet en kerk en met die knul vertrokken naar Amerika; naar Virginia nog wel! zijn
geboortestreek! proestte de matrone met lubrieke lach; en mij hier weken lang alleen
laten zitten, tot ik eindelijk Francine gevonden heb.
Wij bekeken elkander met stille teleurstelling. Francine kon ons daar geenszins
boeien; alleen op de kennismaking met ‘Again’ hadden wij onze zinnen gespitst.
‘Jaja, er is wel veel veranderd sinds de oorlog!’ filosofeerde even nog de Filosoof;
en langzaam stonden wij op, nogal koel bejegend door de matrone en Francine, die
vermoedelijk wel een interes-
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santer resultaat van onze komst verwacht hadden.
Pas waren wij buiten en staarden even, over het dak van 't kroegje heen, naar de
prachtig-optorenende kerktoren in de helderblauwe lucht, toen daar om de hoek van
't pleintje Gaston langzaam in zijn eenzaamheid kwam aankuieren.
- Juist op tijd weg, fluisterde de Schilder. Hij wenkte Gaston bij zich, wees hem
de toren en jubelde:
- Dá es nen toren, hé, Gaston?
- Ongeluefelijk, meniere! antwoordde Gaston met de neus in de lucht.
Eensklaps ging de deur van 't kroegje open en Francine verscheen op de drempel,
fiks en kordaat in haar kort rokje en haar lichte blouse, vrank en onbeschroomd ons
aankijkend. - Zullen we gaan? vroeg de Schilder met een olijk knipoogje. Wij kuierden
langzaam om en verlieten het pleintje, ons schijnbaar om Gaston niet meer
bekommerend.
Maar hij volgde ons zonder notitie van Francine te nemen en wij hoorden het
kroegdeurtje met een kwaadaardige kwak achter ons dichtslaan.

In 't klompjesland
Wij reden door ‘la Creuse’, een liefelijk land van groene heuvelen en kleine,
ouderwetse stadjes. Het is een streek vol romantische poëzie. George Sand had hier
ergens haar buitenverblijf en men voelt haar ziel en haar geest als 't ware in de dingen
die men ziet. Die ouderwetse watermolens, met hun traag-wentelende,
zilverstralen-opspattende wielen; die kleine, eenzame huisjes en boerderijtjes, half
bedolven onder mos en bloemen, zij doen zo onweerstaanbaar denken aan ‘Le Meunier
d'Angibault’, ‘La Mare au Diable’ en ‘François le Champi’.
't Is zonde daar zo snel doorheen te rijden. Wij blijven even pleisteren in een klein
gehucht en gaan wat kuieren. Ik merk dat de meeste mensen er op houten klompen
lopen. Onze vriend de Schilder is een en al opgewonden verrukking. Hij gaat een
van die huisjes binnen en komt er weldra uit, met een paar kleine klompjes in de
hand.
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- Kijk eens wat 'n mooie kinderklompjes; ik heb ze daar gekocht.
Het zijn inderdaad aller-aardigste klompjes: wit, met koper beslagen en langs
onder dicht bezet met flinke spijkers.
De Filosoof is al even enthousiast als de Schilder. Ik alleen zet een bedenkelijk
gezicht.
- Vind je ze niet mooi! roept de Schilder verbaasd.
- Neen, ik vind ze niet mooi, beken ik neerslachtig.
- Waarom niet? Hoe is 't mogelijk! roepen ze beiden, verontwaardigd.
- Dat zal ik jullie waarschijnlijk nog vóór de avond wel weten te zeggen, is mijn
gedrukte antwoord.
Zij staren mij beiden strak en zwijgend aan, of ik niet goed wijs was.
Wij rijden verder. Wij stijgen een steile, kronkelende helling tussen bossen op en
eensklaps ontvouwt zich vóór ons, in de diepte, het charmante panorama van
Argenton-sur-Creuse. Een rood-en-grijs stadje, aan beide oevers van het schuimend
riviertje, langs alle kanten omringd door mooie, groene bergen. Ik houd de wagen
stil om te bewonderen. Wat 'n heerlijke intimiteit en rust! Je dweept ineens: ‘dáár
zou ik willen leven!’
Dwepen, ja; als de kille realiteit niet om de hoek gluurde!... De kille realiteit
openbaart zich hier eensklaps door een zwak en langgerekt gesis, ergens onderaan
de wagen. 't Is als een weke klacht van lang-verkropt wee. Gaston loopt langs de
wielen rond en al spoedig verneem ik zijn stem:
- Alwere ne noagel, meniere!
- Ik dacht het wel; het kon niet anders! Dat land van poëzie en mooie klompjes,
moest ons wel een souveniertje laten! 't Is een van die flinke spijkers waarmee de
klompjes langs onder zijn beslagen; zijn gladde, ronde, sterke kop glimt in de
doorboorde rubberband, als een oog dat ons spottend aankijkt.
- Allez, Gaston, niets aan te doen, jongen, zucht ik berustend. En, tot mijn beide,
om de zuchtende band geschaarde vrienden:
- Begrijpt ge nu waarom ik die klompjes niet mooi kan vinden?
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Zij begrijpen het, met geconsterneerde gezichten, terwijl een nieuwe band wordt
aangelegd.
- Wat 'n malchance! jammeren zij.
De nieuwe band ligt op en wij dalen naar het lieve stadje af. Wij hebben voorzeker
nog geen twee kilometer gereden als ik voor de tweede maal een zuchtend-sissen
hoor en duidelijk aan mijn onwillig stuurwiel ervaar, dat er alweer een band aan 't
lekken is.
- Non, mais, par exemple, ça c'est trop fort! gilt de Filosoof. - De klompjes, mijn
vriend, de klompjes! zucht ik, gelaten stilhoudend en uit de wagen stijgend.
- Mais quelle malchance inouïe! schreeuwen mijn beide vrienden. Wat Gaston
betreft, die is boos, bepaald heel boos. Hij vloekt, met razende stem, een formidabele
Vlaamse vloek uit in het zacht-poëtische Creuse-landschap.
- Que voulez-vous! Ik heb geen chance! zucht ik gedwee. - De Fatsoenlijke Mens,
die vroeger met ons meereisde, heeft onlangs heel Frankrijk rondgetoerd, zonder
zelfs eenmaal zijn luchtpomp te gebruiken; maar ik...! Ik wed jullie dat, als er één
spijker in de Sahara-woestijn werd neergegooid en al de chauffeurs van de gehele
wereld zouden de woestijn doorkruisen om hem op te pikken,... il wed jullie, zeg ik,
dat ik hem in een van mijn banden zou meebrengen!
Mijn vrienden geloven het. Zij kijken mij vol meewarigheid aan. De Schilder stopt
zijn klompjes in zijn valies weg. Gaston legt weer een nieuwe band op.
Argenton-sur-Creuse is zo lief van binnen als van buiten. Oude, oude huisjes met
pittoreske daken; verweerde kerkjes met grillige torens; en dan dat riviertje, zingend,
schuimend, kabbelend en babbelend, met fris-neerhangend groen en bloemen langs
zijn oevers en met baliekluivers op zijn bogende bruggetjes; van die sigaret-rokende
kerels die daar uren lang over de borstwering geleund naar 't vlijtig-levend water
staan te kijken en die er bij het uitzicht der dingen schijnen te behoren.
Wij wandelden door 't stadje en toevallig trof een plakkaat aan een muur onze
aandacht. Wij gingen het lezen en voelden een innige emotie. Ik schrijf hier tekstueel
over wat erop te lezen stond:
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A vendre á l'amiable
Maison de George Sand
située á Gargilesse
Une grande salle á manger, deux chambres á coucher et une cuisine; grand balcon
sur tout le devant de l'immeuble; chambre basse servant de cellier, avec four et
boulangerie. Une plaque commémorative en marbre noir, don de l'Académie Francaise
est scellée au dessus de la principale porte d'entrée, pour perpétuer le souvenir de
George Sand.
Entrée en jouissance de suite.
Notaire Diard, Argenton
De mensen uit de buurt keken ons nieuwsgierig aan. Zij schenen maar niet te begrijpen
wat ons daar zozeer interesseerde. Twee juffertjes uit een patisserie-winkeltje staken
de straat over om te zien.
- Oh! c'est rien, zei de ene tot de andere. - Tu sais bien, cette maison à Gargilesse,
qui a déjà été tant de fois mise en vente.
- Sic transit...

De concierge van Bellac
Wij kwamen in Bellac, stadje van niemendal, in het département de l'Indre. Het stond
op ons programma van de dag, dat wij daar zouden lunchen. Men wees ons het hotel,
een gebouw met miserabel uiterlijk, oud, vuil en vervallen. De stukken vielen van
de muren. Wij moesten met de auto door een smal achterstraatje in de zogenaamde
garage, die niets anders was dan een rommelige schuur, onder een hooizolder. Er
werd heftig en langdurig gebeld toen wij daar binnenreden en op dat woest gebel
kwam de waard te voorschijn, dik en slordig, maar met vriendelijke glimlach. Ja
zeker, we konden daar lunchen, het dejeuner was juist klaar, we hadden hem maar
te volgen.
- Wat 'n oorverdovend gebel, daar straks, zei de Schilder om zich heenkijkend. 't Is gek; ik zie geen bel.
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Een geritsel boven ons hoofd deed ons de ogen opslaan; en dáár, in het open luik
van de hooizolder, dat op de binnenplaats uitkeek, zagen wij een aap, een mooie,
groenachtige aap, die er met een gordelriem aan een balk was vastgebonden.
- Hij is het die gebeld heeft! riep met verbazing de Schilder.
- Parfaitement, monsieur, c'est mon concierge, zei de dikke waard glimlachend. Dès qu'une voiture ou une auto entre dans le garage, il sonne à toute volée pour me
l'annoncer.
- Allons donc! riep de Schilder.
De aap wipte op de zolder heen en weer, liet zich scheef naar buiten hangen, keek
onder de hooizolder in de garage, richtte zich weer op, trok gezichten naar ons.
- Zet de motor nog eens in gang, vroeg de Schilder.
Ik stapte in de wagen, liet de motor snorren en de claxon brullen. Onmiddellijk
sprong de aap naar een bel die in zijn bereik was en begon als een razende te bellen.
Het was een allerdolst gezicht; hij hield niet op vóór ik de motor stillegde en uit de
wagen steeg.
- C'est extraordinaire! Ça vaut un homme! zeiden wij.
- Ah! je crois bien! beaamde de waard, ons naar de eetzaal loodsend. - Et jamais
d'augmentation de gages! voegde hij er vetlachend bij.
Tussen een rommelboel van allerlei, kwamen wij in het ouderwetse gebouw. Eerst
een stenen buitentrap op, daarna een gang onder een bouwvallige loggia; dan nog
een korte, bochtige trap met uitgesleten treden en door een open deur kwamen wij
in de mooiste antieke keuken, die ik mij heug ooit gezien te hebben.
Het was er somberig met de kleine, groenachtige ruitjes en de zwartgerookte
balken, maar er was een schoorsteen en een kachel als een monument; er was een
overvloed van rood-koper en dof-tinnen vaatwerk, zoals men er geen meer ziet; er
was een gebeitst plancher, als 't ware rimpelig geworden door de jaren en deinend
als de golven van een zee.
- Par ici, messieurs, par ici, wenkte ons de goedmoedige baas. Maar wij hadden
daar wel in die keuken willen blijven; het was er zo intiem, zo mooi-oud, zo
antiek-gezellig, dat wij er haast niet weg konden. Het was er een keuken als in de
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oude Franse boeken.
Door weer een somber gangetje en een dof-glazen deur kwamen wij eindelijk in
de eetzaal, waar enkele mensen aan een lange tafel zaten te eten. En daar zagen wij
nu eens, levend, wat een goede Franse hotellerie in vroegere tijden moet geweest
zijn: een werkelijke rust-en-restauratieplaats voor de vermoeide en hongerige reiziger:
een ‘hotesse’ en haar dochter, die je met hun vriendelijkste glimlach tegemoet treden,
die je een ouderwetse, gemakkelijke stoel met armleuning toeschuiven, die zich om
je heen beijveren en je, in overvloed, eenvoudige, maar lekker-toebereide spijzen
voorzetten en steeds beminnelijk aandringen, dat je toch nog een stukje van dit en
een brokje van dat zou nemen.
- Zouden we hier niet enkele dagen blijven! stelde de Schilder in verrukking voor.
En werkelijk, men had er willen blijven, zo innig knus en goed en aangenaam als
het daar was. Helaas! de hedendaagse toerist blijft nergens waar het ouderwets lief
en aardig is. De hedendaagse toerist is een reismachine, zoals het ding waarmee hij
zich voortbeweegt en dat hem rusteloos van 't ene oord naar 't ander brengt, zonder
hem ooit de tijd te laten eens kalm en zonder haast te genieten. Zo een verloren en
vergeten plaatsje als die oude hotellerie van Bellac is een oord waar men een poos
zou willen blijven, zonder de moed of althans de gemoedsrust te hebben om het
werkelijk te doen.
Met innige spijt namen wij afscheid, maar wij namen afscheid. Wij drukten de
hand van de waard, van zijn vrouw en dochter, als van vrienden en wij gingen ook
afscheid nemen van de wakkere, leuke aap.
Hij zat in zijn open luik op de hooizolder, bezig met aan iets te peuzelen. Hij hield
daarmee op toen hij ons zag komen en bekeek ons strak, met vlug op en neer slaande
wenkbrauwen. Wij wierpen hem een klontje suiker toe; hij ving het handig op en
stopte het dadelijk weg in zijn onderwang, als in een portemonnaie. Zijn strakke ogen
vroegen duidelijk om meer. Wij wierpen hem om beurten doperwtjes, koekjes,
aardbeien toe en hij snapte alles als een goochelaar, tenzij als wij verkeerd gooiden,
waarop hij dan kwaad zijn bek openzette, als om ons uit te schelden. Alles ging in
de portemonnaie, die
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spoedig merkbaar bochelde.
Ik ging naar de wagen toe en zette de motor in gang. Tot mijn grote verbazing
werd er ditmaal niet gebeld. Ik liet de claxon brullen, maar ook dat gaf niets. Ik zag
alleen de apekop aandachtig kijkend onder de rand van de hooizolder uitkomen.
- Il ne fait plus rien, zei ik tot de waard, die ons vergezeld had.
- Ah! non, monsieur, il comprend que vous partez, antwoordde dee man met een
trots glimlachje.
Wij reden eindelijk heen. 't Was werkelijk jammer dat we daar niet langer bleven!

Op zoek naar de kathedraal van Bourges
Onze goede vriend de Filosoof heeft typische eigenschappen. Ik heb het reeds elders
vermeld: hij wil nooit aan iemand de weg vragen. Hij vertrouwt op zijn reiskaart of
stadsplan. Komt dat niet uit of raakt hij erin verward, dan sukkelt hij maar liever op
en neer en heen en weer, tot hij het gezochte eindelijk vindt. Een andere
eigenaardigheid van hem is, dat hij nooit een kerk, - om het even van welk geloof wil binnentreden. Hij is atheïst en oordeelt dat hij daarbinnen niets te verrichten heeft.
De uitwendige architectuur van de mooie, oude kerken daarentegen, boezemt hem
de diepste en hartstochtelijkste belangstelling in. Hij aarzelt niet ons een omweg van
vijftig of zestig kilometer te laten maken om ergens een bekende of onbekende kerk
‘langs buiten’ te bezichtigen. Zo was het geval met Bourges, waar wij de
wereldvermaarde kathedraal zouden zien.
Een kathedraal, nu, is doorgaans iets dat van wijd en verre over 't landschap
zichtbaar is. Die van Amiens en Rheims b.v. ontdekt men van uren en uren verre en
zo is ook 't geval, hoewel in mindere mate, met Bourges. Maar, wat wel heel
eigenaardig is en wat ik, vooral in oude Franse steden, meer dan eens heb opgemerkt,
zo'n kathedraal, die van uren verre het land domineert, wordt soms plotseling
onzichtbaar en
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onvindbaar als men in de stad zelf is. De hoge huizen, de smalle straten, verbergen
't monument.
Zo is 't geval met Bourges. Wij zagen de kathedraal, hoog over 't landschap, van
op tien kilometer afstand; en toen wij binnen in de stad waren, vonden wij haar niet
meer. De auto stond opgeborgen in de garage van 't hotel; wij wandelden te voet en
hadden geen haast, wij togen op zoek naar de kathedraal.
- Vandaag kan 't mij niet schelen, zei ik tot mijn vriend de Schilder, - wij hebben
ruim de tijd, ik ga de weg nu eens niet vragen.
- Ik ook niet, antwoordde de Schilder; - en nu ben ik eens benieuwd of hij hem
niet zal vragen.
Wij liepen door een lange, sterk stijgende straat, de Schilder en ik met de handen
in de broekzakken, leuk pijpjes-rokend, de Filosoof met geconcentreerde
wenkbrauwen, het stadsplan in de hand.
- De kathedraal moet op een hoogte staan, zei hij chagrijnig; ik begrijp niet dat
wij haar niet vinden.
De Schilder trok mij een knipoogje en ik stiet hem met de elleboog aan. Wij
dampten lekker; wij zeiden geen woord.
- We zullen reeds te ver zijn, meende de Filosoof, zoekend in de lucht kijkend; we moeten een eindje terug naar beneden. Wij keerden om en stapten naar beneden;
kwamen op een groot plein, vanwaar wij vertrokken waren.
- Ik zal mij zeker vergist hebben in de straat; laten we die daar nemen, zei de
Filosoof.
Wij namen ‘die daar’. De straat kronkelde een poos en steeg, en kwam tenslotte
uit in de eerste straat die wij reeds genomen hadden.
- Tonnerre! bromde de Filosoof, terwijl de Schilder en ik, achter zijn rug, grinnikend
met de ellebogen tegen elkaar speelden.
Hij keek op zijn plan en dan in 't rond en een uitdrukking van sombere wanhoop
kwam over zijn getaand gezicht. De straat was vol mensen: wandelaars,
boodschappers, militairen, die hem allen de weg hadden kunnen wijzen; maar ‘hij
zal 't niet vragen’, fluisterde de Schilder mij toe; en, werkelijk, hij vroeg het niet, hij
trok ons verder mee, thans op goed geluk
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af, tot wij eindelijk in een blinde steeg kwamen, waar de stad zelf scheen dood te
lopen.
In die blinde steeg met blinde muren en achterpoortjes van tuinen was één enkel
levend wezen zichtbaar, die, steunend op een stokje, ons langs het trottoir tegemoet
kwam. Wij voelden beiden instinctmatig dat onze vriend aan die man de weg zou
durven vragen. En ja, waarachtig, hij ging er naartoe en hield hem op het trottoir
staande.
Toen merkten wij pas dat de man een donkerblauwe bril droeg, als een blinde, of
half-blinde. Onze vriend sprak met hem en wij zagen hem sukkelig wijzen met zijn
stokje, eerst naar de richting waar we vandaan kwamen en dan rechts, in de hoogte.
- Ça y est, nous sommes tout près! riep onze vriend zegevierend, met een gelukkige
glans in zijn ogen. En, door de half-blinde begeleid, die ons herhaaldelijk met zijn
stokje de weg wees, kwamen wij eindelijk aan het plein waarop de kathedraal staat.
Het is een massief, prachtig, indrukwekkend monument. Het heeft iets van een
geweldige forteres. Het staat ten hemel opgeheven als een onverwoestbare burcht.
Langs binnen zijn de magnifiekste oude kleurenramen, maar de Filosoof wenste die
niet eens te zien.
- Mais non, antwoordde hij, toen wij even buiten kwamen om hem binnen mee te
wenken; - ceci est tellement beau! Er was niets aan te doen; hij zou niet binnen
komen; maar wij hadden er niettemin oneindig-leuke pret om dat hij tóch de weg
had moeten vragen, en dan nog wel aan een half-blinde, om dat formidabel stuk
kathedraal te kunnen vinden.
Verder is Bourges een mooie, vrij grote, moderne stad met druk verkeer en talrijke,
aanzienlijke winkels. Hier schijnt veel meer leven en beweging, dan in de meeste
andere Franse provinciesteden. Wij vroegen onze vriend de Filosoof waaraan dat toe
te schrijven was. Hij wist het niet; hij stond, evenals wij, over het feit verbaasd.
Vooral bekwam hij niet van twee grote, prachtige boekenwinkels, waarin niet alleen
uitgestald lagen de succes-romans die er nodig zijn om de stupiditeit van het gewoon
lezend publiek te bevredigen, maar een aantal werken van hoge kunst- en
wetenschappelijke
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waarde, die anders in de ‘province’ absoluut onbekend en onvindbaar zijn. ‘De Franse
uitgevers’, zo deelde hij ons mede, ‘rekenen in hun geheel niet op de “province”
voor de verkoop van hun boeken. Hun debiet bestaat uitsluitend te Parijs en in het
buitenland. Grote steden als b.v. Lyon, Marseille, Rijsel, tellen voor de boekhandel
niet mee. Bourges vormt een uitzondering, een onbegrijpelijke uitzondering’.

Vézelay
Wij hebben de boeg noordwaarts gekeerd; ons reisje loopt naar zijn eind toe. Wij
rijden nu door de mooie, bergachtige heuvelstreken van de Morvan. Wij houden nog
eens even op te Vézelay, dat wij eertijds reeds bezochten en bewonderen er weer het
onvergetelijke panoramisch vergezicht, dat men er geniet vanaf de geweldige, eenzame
rots, waarop de eeuwenoude kerk is gebouwd. Na ongeveer het gehele Frankrijk in
al zijn departementen en steden te hebben afgereisd, beschouw ik Vézelay, met Les
Gorges du Tarn, Rocamadour en de pastorale streek onder de Pyreneeën als de vier
mooiste en meest grandioze natuurtaferelen, die men in dat land zo overrijk aan
schoonheden kan bewonderen. In Les Gorges du Tarn en te Rocamadour voelt men
zich overweldigd en, - om het zo uit te drukken, - overdonderd; Vézelay, daarentegen,
biedt een tafereel waarvoor men zou gaan knielen en bidden. Het is van een wazige
fijnheid in zijn verre tinten, van een zachtheid en teerheid van vormen, waarvoor
geen woorden zacht en teer genoeg bestaan. Het is een en al divine droom en
goddelijke poëzie. Carcassonne heeft ook die oneindig-mooie vergezichten, met als
achtergrond, ‘le fantôme des Pyrénées’, zoals Barbusse, als ik mij niet vergis, het
noemt, doch de omgeving van Carcassonne is alleen maar zo diep indrukwekkend
langs de ene zijde, terwijl Vézelay een openbaring van tere verrassingen is, waar
men zich ook heen wendt. Men draagt dat beeld van ontroerende schoonheid
levenslang in zich mee; het is zo fijn en teer als een droom en toch leeft het zo intens.
Het heeft iets irreëels en toch bestaat het. Het is absoluut enig in zijn soort en wie
het eenmaal heeft
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gezien kán het nooit meer vergeten.

Tonnerre
Wie kent Tonnerre? Wie heeft zich daar ooit opgehouden en is er 's avonds geweest,
dáár, heel in de hoogte, langs de muursteile straatjes, waar, midden op een pleintje,
omringd door struikgewas en kleine boompjes, in haar verlaten eenzaamheid de oude,
oude kerk staat?
Tonnerre is een stadje van niemendal. Men moet het overdag niet gaan zien. Maar
's avonds, tegen 't schemeruur, als de zon ondergaat en de lichtjes beginnen te branden,
dan moet men naar de hoogte trekken, heel op de top van de rots, en in de diepte
kijken.
De grijze, leien daakjes doezelen weg in geheimzinnigheid. Zij staan dicht op
elkaar gedrongen, met hier en daar een scherp-uitpuntend torentje; met hier en daar
een tintje en een veegje van lichtere, hellere kleur. De schaarse lichtjes twinkelen
daarin als kaarsjes in een bede-oord.
Achter het stille stadje, in de diepte, strekt zich de grote, lange spoorweglijn van
de P.L.M. uit. Daar twinkelen meerdere en fellere lichten van diverse kleuren: rode,
gele, groene, violette, komend uit het noorden, verdwijnend in het zuiden; en daar
razen de geweldige expressen voorbij, met de luxemensen die vanuit Parijs naar de
Rivièra en verderop stomen.
Wie van die luxemensen: hazardspelers, O.W. ers, oorlogsdieven, cocottes en
ambassadeurs heeft zich ooit in Tonnerre opgehouden? Wie weet er dat Tonnerre
bestaat, en zo indrukwekkend mooi is, dáár, vanaf die hoogte, bij avond, met het
lichtend panorama in de diepte, waar haast aanhoudend treinen rijden?
Tonnerre! Een voorbestemde naam als 't ware! De treinen rijden er donderend
voorbij. Heel zelden staat er een in 't stationnetje te blazen. Zij razen er met hun
weelde-en-schurkenvracht langsheen; en die weten niet welke innige en rustige poëzie
zij daar onbekend en onbezocht naast zich laten liggen.
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Van vrachtrijders en kippen
Ik wens hier een welgemeende en klinkende hulde te brengen aan de Franse
‘charretier’. Hij is de beleefde, fatsoenlijke, intelligente ridder van de schone Franse
wegen. Men denke eens aan onze straatwegridders in België en in Holland! Meestal,
om te beginnen, als vaste regel, zou men bijna zeggen, houden zij de verkeerde kant
van de weg. Zij rijden halsstarrig links, waar ze rechts zouden moeten rijden. Je
toetert, laat je claxon brullen. Misschien horen ze 't; misschien horen ze 't niet, maar
in elk geval doen ze of ze het niet horen. Je claxoneert en toetert weer, met drang.
Een slaperig of bot gezicht kijkt uit van onder de kap. De kerel heeft je gezien,
natuurlijk, maar daarom gaat hij nog niet uit de weg. Hij kijkt opnieuw, of het toch
werkelijk wel waar is, dat je daar aankomt en wilt passeren. Dat schijnt hij tenslotte
te begrijpen. Hij haalt uit, zo weinig en zo onwillig mogelijk, soms aan de goede
kant, maar meer aan de verkeerde kant. Durf je 't wagen hem daarover een opmerking
te maken, dan krijg je voorzeker een hoop scheldwoorden naar je hoofd. De Belgische
of Hollandse voerman is doorgaans een sombere, in de regel halfdronken bruut, die
voor een groot deel schuld heeft aan de ongevallen die met auto's voorkomen.
De Franse...! Op 't eerste geluid van de toeter wijkt hij naar rechts, daar kun je van
op aan, en nooit zal hij je uitschelden. Hij admetteert het bestaansrecht van de
automobiel en houdt zich streng aan de voorgeschreven wetten. Ik heb zoveel
duizenden kilometers door Frankrijk gereden en nooit ben ik door een voerman
uitgescholden geweest, tenzij één keer, zonder enige reden trouwens, in Vendée,
door een oude boerin die haar karretje mende. Dat mens deed gek; was misschien
gek. Het aantal keren dat ik in België, eveneens zonder de minste reden, voor
smeerlap, sloeber en opeter (je vraagt je af: waarom opeter) uitgescholden ben, is
ontelbaar.
Van de Franse kippen echter kan ik zoveel goeds niets zeggen. Een kip is dom in
alle landen, meen ik, maar zó dom als de Franse kip heb ik er nog nergens ontdekt.
Ze zijn rustig ergens langs de kant van de weg aan 't wroeten
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en aan 't pikken en je denkt dat ze daar ook rustig zullen blijven, aangezien zij er
volkomen veilig zijn. Mis! Op 't laatste ogenblik, op 't allerlaatste en dan ook reeds
té late ogenblik, vliegen ze alarmkakelend over de weg en komen bijna onfeilbaar
terecht onder de wielen. Het is of ze met opzet zelfmoord plegen. Wij hadden het
erover, omdat het zo herhaaldelijk gebeurde; wij filosofeerden over het waarom van
die stupide wanhoopsdaad; en de Filosoof, die in zijn element nu was, meende de
oplossing ontdekt te hebben. ‘De kip’, zo sprak hij, ‘ziet het reusachtig autogevaarte
in razende snelheid aankomen. Zij meet met het ene oog de betrekkelijk smalle ruimte
die, op een gegeven moment, tussen haar en de auto zal overblijven; en, met het
andere oog, de ganse breedte van de weg en van het land daarachter, die haar, volgens
haar kippenverstand, de nodige veiligheid zal bieden. Haar redenering is niet zo dom
en verkeerd als jullie dat wel denken. Alleen: zij neemt doorgaans haar besluit te
laat! Zij heeft nog niet, met de gewenste nauwkeurigheid, de snelheid van een auto
leren berekenen!
't Is mogelijk dat de Filosoof gelijk heeft. Maar ik blijf er bij dat ónze kippen dan
toch slimmer zijn. 't Is hoge zeldzaamheid als er zich bij ons nog een onder de wielen
van een auto suicideert.

De laatste ronde
Wij wisten niet, die schone zondagmorgen, dat wij die dag de laatste kilometers
zouden afleggen. Wij hadden in de vroegte Tonnerre verlaten en reden, door het
Marne-gebied, naar Provins, waar wij zouden lunchen en dan naar Senlis, waar wij
zouden overnachten.
Er was echter door 't noodlot voorbestemd, dat wij noch in Provins zouden lunchen,
noch in Senlis zouden slapen.
't Was in een kleine plaats, - ik zie nog heel goed het oord vóór mij, maar herinner
mij de naam niet meer, - dat de ramp gebeurde. Wij waren aan het eind gekomen
van een lange, vuile, rommelige straat met gore huizen en moesten rechts inslaan,
toen, juist om de hoek, waar overigens geen de

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 6

528
minste hindernis noch iets bijzonders was, een kort, klein kraakje zich ergens in de
wagen liet horen. Meteen had de motor een aarzeling, een ongelijkmatige slag en
instinctief, zoals een chauffeur in dergelijk geval doet, hield ik in en zette stop.
Wij sloegen de motorkap op en keken. Niets buitengewoons te bespeuren. De
toevoer van benzine was in orde, de carburator scheen goed te werken, al de draden
zaten vast en op hun plaats. Gaston liep speurend rond de wagen, bukte zich, keek
naar de onderdelen, vond niets.
Ik zette weer in gang. De motor liep perfect, snel, traag, matig, alles wat men
wilde. 't Zal niets zijn, dachten wij; misschien een keitje dat tegen de blindage
aangevlogen is. Ik schakelde dus maar in en wij reden...
Onmiddellijk liet zich een ongewoon geluid horen, zoiets als het krakend-gegons
van een malende koffiemolen. Het leek niets op zichzelf en de wagen liep, maar het
was toch wel degelijk iets, en het ontstemde ons ten zeerste. Weer hield ik stil en wij
gingen aan 't betasten en bevoelen, voor, achter, overal.
- 't Zal aan de achterbrug zijn, meende Gaston.
Maar de achterbrug werd even geopend voor zoverre dat kon, en schijnbaar in
orde bevonden.
- Misschien aan de inschakeling... opperde ik.
Maar ook de inschakeling werd even nagezien voor zoverre dat kon en schijnbaar
in orde gevonden.
Weer in gang gezet en voortgereden.. Rrrr... rrrr... rrrrr... rrrr... rrrr... rrrr. Het
sarrend geluid houdt niet op. Gaston kruipt onder 't rijden uit de wagen, ligt op de
treeplank, kijkt en luistert.
- 't Denke mij dat 't vermindert, meniere, zegt hij.
Ik ook meen dat het vervelend geluid iets afneemt; en de Schilder en de Filosoof
zijn van dezelfde mening. Zou het dan toch niets bijzonders zijn ... iets dat zo vanzelf
maar komt en vanzelf weer verdwijnt? Misschien wel; laat ons maar zachtjes aan
voortrijden, trachten Provins te bereiken en daar de wagen laten nazien.
Wij komen in een bos van grote uitgestrektheid. De magnifieke weg, die hier
lichtgeel van kleur is, loopt er kaarsrecht
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als een liniaal doorheen en wij bewonderen de schone bomen, waarvan de hoge
kruinen overhangend wuiven, in flinke bries en tintelende zon.
Daar is een tweesprong. Hoe moeten wij rijden: rechts of links?
De Filosoof raadpleegt zijn kaart en proclameert:
- Rechts!
Ik neem rechts.
- Neen, links, ik heb mij vergist! roept de Filosoof.
Marche arrière genomen en naar links. Ingeschakeld in eerste versnelling en weer
vooruit.
- Rrrrrrrr... rrrrrr... rrrrrr... De mechaniek ratelt geweldig, maar haalt de wagen
absoluut niet op. Ik probeer opnieuw en nog; onmogelijk! Het gaat niet meer; 't is
eensklaps uit; wij staan daar.
Een vreemd gevoel! Je staat daar en je weet dat je er hopeloos zult blijven staan,
tot je door vreemde hulp verlost wordt. Je kijkt eens naar elkander en je spreekt enige
woorden, om het even wat, want de woorden hebben geen betekenis. Je stapt uit de
wagen en je loopt er eens omheen, zonder iets te zien. Je staat daar in een troepje,
met de handen in de zakken van je jas en je kijkt om je heen, waarvandaan de hulp
zal opdagen. Wij zijn daar juist aan de uitgang van het bos - goddank! - en een
honderd meters daar vandaan staan enkele huisjes, - een soort gehucht.
Gaston blijft bij de wagen en wij stappen naar de huisjes toe. Een van die huisjes
is een cafeetje en wij gaan er binnen. Drie mannen, twee jonge kerels en een oudere,
zitten er, onder druk gepraat en sigaret-gerook, aan een tafeltje ‘une chopine de vin
blanc’ te drinken. Achter de schenktafel staat een jonge vrouw bezig met glazen om
te spoelen.
- Bonjour, messieurs, dame, zegt de Filosoof, die ons voorgaat.
- Bonjour, messieurs!
De Filosoof keert zich naar ons om en vraagt ons met een diep-ernstig gezicht,
alsof dit het gewichtigste was wat wij daar te verrichten hebben:
- Qu'est-ce qu'on prend?
Na een korte aarzeling besluiten wij ook alle drie tot het
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gebruiken van ‘une chopine de vin blanc’. Ik geloof niet dat een van ons daar bepaald
zin in heeft; wij doen het mijns inziens onbewust, om in stemming te zijn met de
andere bezoekers, wier hulp wij misschien wel zullen nodig hebben.
- Trois chopines de vin blanc, madame.
De Filosoof gaat even naar de schenktafel toe en praat er met de jonge vrouw.
Onmiddellijk wendt deze zich tot een van de drie drinkers aan het tafeltje en vraagt:
- André, est-ce que le père Poupart n'atellerait pas ses chevaux à l'automobile de
ces messieurs pour la tirer à la gare! Ils sont en panne!
- J' pense ben, antwoordt de aangesprokene, ons om beurten aandachtig opnemend.
De Filosoof gaat naar het tafeltje toe en expliceert het geval. Allen luisteren met
de grootste welwillendheid en geven ons enkele inlichtingen. Wij zijn daar op drie
kilometer afstand van een klein stadje, waar een spoorwegstation is. Zonder twijfel
zullen wij er, vandaag of morgen, ‘une plate-forme’ kunnen krijgen om er onze auto
op te laden. Intussen zal André met de Filosoof meegaan naar de dichtbij gelegen
boerderij van ‘le père Poupart’ om de wagen met zijn paarden tot aan 't station te
krijgen.
't Is ongelofelijk hoe klein en nietig een ‘chauffeur en panne’ zich voelt en hoe
dankbaar hij is voor de minste schim van hoop, die hem uit zijn benarde toestand
zou kunnen redden. Je klampt je aan je redders vast, je bent deemoedig en opofferend,
je weet niet wat gedaan om ze te behagen. Hier lost zich de erkentelijkheid voorlopig
op in ‘une tournée de chopines’, bereidwillig door de drie mannen aangenomen. Er
wordt gedronken en geklonken, waarna de Filosoof onmiddellijk meegaat met André
naar de hoeve van le père Poupart, terwijl de Schilder bij de twee andere klanten
blijft praten en ik bij Gaston ga en z'n rampzalige auto.
Ik trof er Gaston in een zeer zwaar-gedrukte stemming aan. Hij zat met het hoofd
tussen zijn handen op een gevelde boomstam aan de rand van 't bos, en ik meen mij
niet te vergissen noch te overdrijven, wanneer ik neerschrijf dat hij er in tranen zat.
Het trof ook zo bijzonder ongelukkig. Dit was zijn eerste autoreisje; uit alle plaatsen
waar wij geweest
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waren had hij aan zijn dorpsvrienden en kennissen prentbriefkaarten gezonden, en
ik geloof wel dat hij af en toe een beetje op het schitterend verloop van 't autoreisje
gepocht had en daarbij laten doorschemeren dat zijn goede zorgen en zijn kennis niet
helemaal vreemd waren aan dat aanzienlijk succes. En nu die plotse catastrofe: de
wagen gebroken en per spoor naar huis, in plaats triomfant, bedekt met het nobel
stof van de verre wegen in het bewonderend geboortedorp terug te komen! Wat
zouden de vrienden wel zeggen? En wat zou het liefje zeggen, die ook voorzeker
niet vergeten was geweest bij de verzending van de prentbriefkaarten? Gaston is
stil-ontroostbaar; er is met hem niet te praten en ik laat hem maar gedrukt in zijn
eenzaamheid bij de wagen en keer terug naar het cafeetje, om te zien hoeverre wij
aldaar gevorderd zijn. Ik vind er de Schilder in druk gesprek met de twee
achtergebleven drinkers, maar hij kijkt mij aan met ogen rond van inspanning en
vraagt mij, in 't Vlaams, bijna smekend:
- Nondedzju! Help me ne keer; 'k 'n verstoa ik die keirels niet!
Ze zijn ook haast niet te begrijpen voor wie niet een beetje aan hun dialect gewend
is. De jongste van de twee raast onophoudend als een ratel; en de oudste, die mij
lichtelijk beschonken schijnt, brabbelt onverstaanbare klanken, waaruit ik ook niet
wijs kan worden. Het is een dik ventje met waterige oogjes en blinkende konen en
wat hij zegt klinkt ongeveer als een ononderbroken ‘beu... beubeubeu... gestamel’
nu en dan afgewisseld door een ‘bui... bi... be... boe... bui’, dat al niet veel duidelijker
is. Voor zover ik kan begrijpen heeft de jongste het over Diksmuide, waar hij onder
de mariniers van admiraal Ronarch heeft gevochten en de blozende dikkerd beaamt
het verhaal ‘beubeubeubeubeu... bui... bi... be... boe... bui’, vermoedelijk te kennen
gevend dat die streek ook hem niet helemaal vreemd is. Het lijkt me daar een rare
boel geworden en ik begrijp de verbouwereerde ontzetting van de Schilder. Maar we
moeten beleefd en vriendelijk zijn en ten einde raad stel ik nog eens ‘une tournée de
chopines’ voor, als gelukkig een donkere schaduw de buitenramen komt verduisteren
en le père Poupart met zijn twee grote zwarte paarden vóór de opengebleven
ingangdeur
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verschijnt. De Filosoof en André volgen hem, alsook nog een jonge man met blozende
wangen en blond krulhaar, die niets geen Frans gezicht heeft. Dat hele boeltje komt
in het cafeetje binnen, terwijl de paarden maar rustig en onbeheerd buiten vóór de
deur blijven staan.
Le père Poupart ziet eruit als een gewone veldarbeider, in vuile grauwe werkkleren
hoewel het zondag is en met ongeschoren baard. Hij doet luidruchtig opgewekt, komt
naar ons toe, geeft handen, praat hard en lachend, is dadelijk te vinden voor ‘une
chopine de vin blanc’. Ook zijn blonde knecht is daarvoor te vinden en 't wordt er
dadelijk een opgewonden boeltje, met kruisvuur van grapjes, waarin eensklaps enkele
woorden opflitsen, die ons, Vlamingen - de Schilder en mij - met verbazing de oren
doen spitsen. 't Is de grappige, blonde krullekop die ze geuit heeft; hij kijkt ons met
leuk-lachende ogen aan en herhaalt ze nog eens, in het meest-onvervalste dialect van
onze eigen streek:
- 't Es zeker uit den environ van Gent dat-e gulder komt, meniers?
- Joa 't, moar vanwoar komde-gij? antwoordt de Schilder verbaasd.
- Uek uit den environ van Gent! lacht de blonde krullekop. Het blijkt dat hij, in
de oorlog gewond en in Frankrijk verpleegd, na de vrede in dat land gebleven is. Hij
is ‘boever’ bij le père Poupart en denkt er niet aan nog naar België terug te keren.
Hij heeft het best in Frankrijk, is van plan weldra te trouwen en er zich te vestigen.
- Spreekt-e gij uek Frans? vraagt de Schilder, die van het wonderlijke toeval nog
niet bekomen is.
De krullekop antwoordt met een zinnetje in het sierlijkste Frans, veel mooier dan
wij het kunnen. En toch, naar hij beweert, kende hij geen enkel woord toen hij voor
't eerst in Frankrijk kwam. Dat is het juist waarom hij nu de taal zo zuiver spreekt.
Het lelijk Belgisch-Frans heeft hem niet in de weg gezeten. Omgekeerd net het zelfde
als met sommige Walen die tijdens de oorlog in Holland Nederlands leerden. Zij
spreken mooier Nederlands dan de rasechte Vlamingen: het foutieve Vlaams stond
hun niet in de weg.
Met dat al schieten we niet op. De père Poupart is jolig, met
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zijn zweep in de hand, naast de andere drinkebroers gezeten en aan de deur staan de
paarden naar de vliegen te stampen. Wij zitten ons te verbijten.
- Eh bien, monsieur Poupart... waagt eindelijk de Filosoof deemoedig.
- Eh bien, on y va, on y va! antwoordt dadelijk le père Poupart, en meteen is hij
overeind en bij zijn paarden.
Daar gaan we! Het hele herbergkluwentje loopt mee. De jonge kerels ratelen en
de kleine dikkerd zegt ook 't zijne: ‘beu... beubeube beu... bui... bi... be... boe... bui.’
Gaston, die mij van zijn wanhoop enigszins bekomen schijnt, neemt beleefd zijn
pet af voor le père Poupart en helpt hem de kettingen aan de wagen spannen. Ik neem
plaats achter 't stuur, le père Poupart tikt zijn paarden even met de zweep, en weg
gaan we.
Jongen jongen wat rijdt dat zacht een auto met paarden! Dan voel je eerst recht
hoe goed je veren werken en hoe zacht je caoutchouc-banden deinen. 't Is een genot,
je zoudt zo uren willen rijden! Onze vrienden volgen rechts en links en ook de
herbergmensen lopen nog een eindje mee, als in een begrafenisstoet.
Wij komen in het stadje. Nogal wat kijkers op de drempels, maar weinig of geen
hoon en spot. Wel enig leedvermaak in sommige ogen en een spotstem die roept:
- En v'là une qui ne s'emportera pas!
Wij komen vóór het kleine stationsgebouw. Er is daar een hotelletje met garage;
wij kunnen er, zo nodig, de auto stallen en er eventueel ook eten en slapen. Wij hopen
echter dat de auto dadelijk op een ‘plate-forme’ zal kunnen, waarna wij zelf met de
trein naar Parijs zullen stomen. De Filosoof en ik gaan het stationnetje binnen en
vragen naar de chef.
Daar is hij. Hij komt juist uit zijn bureau. De Filosoof gaat naar hem toe en
expliceert hem beleefd het geval.
Het is een eigenaardig iets, maar de chef doet ons precies denken aan het
boeddha-achtig hotelbaasje uit Mamers. Hetzelfde dik buikje, dezelfde korte beentjes,
dezelfde uiterlijke onbewogenheid. Maar waar het dikbuikje van Mamers zich spoedig
tot een allergezelligst gastheertje ontpopte, blijft hier het dikbuikje met de
gegalonneerde pet koud-stug en ontoe-
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schietelijk. Neen; er is geen ‘plate-forme’ beschikbaar in het station; hij moet er een
laten komen uit Troyes; en dat zal morgen zijn, misschien wel overmorgen, eer die
er is.
- Indien men dadelijk naar Troyes telefoneerde? oppert de Filosoof.
De spoor-boeddha heeft daar ik weet niet welk bezwaar tegen en zonder verdere
praats laat hij ons staan en sloft naar zijn bureau terug. Afgelopen. Wij kunnen ons
nu in het negorijtje naar keuze en verlangen verder amuseren.
De Schilder staat in spanning buiten aan de deur naar de uitslag van het onderhoud
te wachten. Hij merkt aan onze verlengde gezichten hoe die uitslag is. Zijn ogen
draaien in hun kassen rond en hij loopt drie passen verre of hij nu te voet de rest van
de afstand zou afleggen.
- Ça ne va pas? roept le père Poupart, die met de wagen bij 't hotelletje is blijven
staan.
- Non, pas aujourd'hui.
Niets aan te doen. Le père Poupart maakt zijn paarden los, wij rekenen met hem
af en duwen met de hand de auto in de garage. Onze valiesjes worden uitgeladen,
kamers... kamertjes worden ons toegewezen, men zegt ons de uren van de maaltijden.
Wij voelen ons allen vuil en stoffig en wij zijn somber gestemd. Wij gaan met
water plonzen om dat alles af te spoelen, ook 't gedrukte van ons gemoed, als 't kan...

Panne-filosofie
De gevoelens van een ‘chauffeur en panne’ zijn van gemengde aard. Droefheid,
teleurstelling, ergernis, humiliatie, maar ook, en eniger mate als vergoeding, een
gewaarwording van grote, diepe rust. Het is als iets dat nu eenmaal uitgestreden is
en waarbij men zich tenslotte met berusting neerlegt. Geen plannen meer voor de
volgende dag, geen bestudering meer van de landkaarten, geen verdeling van de
etappes noch bezorgde berekening of men er wel op tijd zal aankomen. Wij zijn
aangekomen, definitief aangekomen en nu hebben wij niets anders meer te doen dan
te rusten en te wachten en, als
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wij er zin in hebben, over het geval te filosoferen.
Het is zondag, wij hebben, na een vrij ongelukkig maal, tamelijk slecht in het
hotelletje wat gerust, geplaagd als wij er werden door muggen en sombere
panne-nachtmerries; en nu zitten wij buiten op de bank in de zon, starend naar het
kleine stationsgebouw aan de overkant van 't pleintje, waar de zozeer verlangde
‘plate-forme’ voor de auto moet aankomen. De baas van het hotelletje laat ons niet
veel illusies over. Het zóu kunnen gebeuren, dat de ‘plate-forme’ met de trein van
vijf uur aankomt; maar het is zondag, zeer waarschijnlijk komt die pas morgen, met
de eerste trein. Dat geeft ons het vooruitzicht nog eens een nacht in 't negorijtje door
te brengen.
Een eigenaardig iets, zo'n negorij op zondag. De mensen van 't stadje komen
slenterend naar het station gewandeld, om iets van leven en beweging te zien. Dat
leven bestaat uit twee gebeurtenissen: de aankomst van de trein uit Troyes, en de
aankomst van de trein náár Troyes. De baas van het hotel voelt mee in de algemene
interesse, niet alleen omdat hij eventueel reizigers zou kunnen verwachten, maar ook
uit eigen belangstelling en nieuwsgierigheid, om mee te doen en mee te voelen met
het hele stadje. Hij staat op zijn bordes en groet de passanten bij de naam, liefst bij
de voornaam: ‘bonjour m'sieu Armand; bonjour m'sieu Camille; bonjour madame’,
want allen zijn vaste kliënten van hem, stamgasten, die straks hun ‘apéritif’ op het
terras zullen komen gebruiken. Daar komt de trein náár Troyes aan. Een geknars van
ijzer, een witte rookpluim boven het dak van 't stationsgebouw. De reizigers
verschijnen op het pleintje. Niet veel zaaks: enkele bleu-horizon soldaatjes die,
beladen met pakkage, snel over het stationsplein lopen en verder niets dan een tiental
mannen en vrouwen, halve heren en dames, meestal dik en rood, door een paar
kinderen vergezeld. 't Is afgelopen. De rookpluim waait weg, 't geknars van ijzer
ratelt verder, de even geopende glazen deur bij de ingang wordt weer dicht gedaan.
Even hebben wij een geweldige emotie. Daar komt de chef, de spoor-boeddha,
dwars over 't pleintje, recht op ons af. Zou hij ons de goede tijding komen brengen
dat de ‘plate-forme’ gearriveerd is? Maar die moet immers met de trein van
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Troyes komen! De Filosoof staat alvast overeind om de boeddha tegemoet te gaan,
als deze doodkalm, zonder de minste notitie van ons te nemen, de stoeptreden van
het hotelletje bestijgt en in de gelagkamer verdwijnt. Wij hebben ons ten zeerste
vergist. Boeddha gaat dood-eenvoudig, zoals hij waarschijnlijk elke dag doet, tussen
de treinen náár en ván Troyes, in het hotelletje zijn apéritif gebruiken.
Daar wordt de trein van Troyes gesignaleerd. Onze hartjes kloppen. Boeddha komt
uit het hotelletje gestapt, gaat vlug over 't pleintje, verdwijnt door de glazen deur.
De baas van het hotel heeft hem tot op 't terras gevolgd en blijft daar kijken.
Wij zijn alle drie van emotie overeind gaan staan. De trein komt aangeblazen, met
witte rookpluim en ijzer-geknars.
- Ik zie 'n vrachtwagen! roept de Schilder.
- Ja maar, een ‘plate-forme’? vraagt de Filosoof.
Dat weet de Schilder niet zo precies. Hij twijfelt, aarzelt.
- Er is anders verschil genoeg tussen een gewone vrachtwagen en een ‘plate-forme’!
moppert de Filosoof.
Wat mij betreft, ik heb niets gezien, ben zeer sceptisch gestemd. Ik zie alleen de
witte rookpluim boven 't stationsgebouw.
- C'est rien, messieurs, zegt de baas, op zijn stoep halsreikend.
- Je vais voir, besluit de Filosoof; en hij stapt over 't pleintje. De reizigers komen
buiten. Heel wat meer ‘heren’ en ‘dames’ in deze trein, dan in die andere, die naar
Troyes toe reed. Er worden groeten, handdrukken gewisseld; een auto, die juist
aankomt, laadt enige deftige mensen op.
In de golf van reizigers komt de Filosoof mee naar buiten gestroomd. Wij hoeven
niets te vragen; zijn gezicht zegt ons meer dan genoeg.
- Ce sera pour demain matin, messieurs, beantwoordt de hotelier onze
onuitgesproken vraag.
Ik heb opgemerkt dat het bijna altijd prachtig weer was, toen ik ergens hopeloos ‘en
panne’ zat. Nog wel een troost, zal men zeggen. Ja, maar toch ook een bron van
ergernis.
Wij zitten daar nu doelloos op de harde bank vóór dat stupide
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hotelletje, doelloos en gekluisterd als met touwen vastgebonden, terwijl het zo heerlijk
zou zijn in die glanzende avondzon langs de prachtige wegen van Frankrijk te snorren.
Wij krijgen de indruk of wij gevangenen zijn, terwijl allen om ons heen de volste en
vrolijkste vrijheid genieten. De een na de andere komen de gewone stamgasten nu
op het terras zitten bitteren en geen enkel is er, die het minste medelijden met ons
voelt, die zich in de verste verte ook maar iets van ons ongelukkig lot aantrekt.
Wielrijders vliegen voorbij als vrije vogels, wandelaars kuieren onbezorgd en af en
toe raast er een auto langs, die stof opwerpt, als 't ware om ons te bespotten en te
honen. Maar op die auto's zijn wij niet jaloers. Wat óns overkwam, kan ook ieder
ogenblik met hen gebeuren; en zo gaan wij van lieverlede aan 't filosoferen en vragen
wij ons af of wij zelf niet een goed deel schuld hebben aan de ramp waaronder wij
gebukt zitten.
Wat is een auto, ook de beste, de duurste, de meest volmaakte? Een ongelofelijk
gecompliceerd iets, honderdmaal gecompliceerder en kwetsbaarder dan b.v. een
locomotief. Een locomotief wordt vóór een sneltrein aangespannen en na twee of
drie uur rijden door een andere vervangen, wijl het genoeg bekend is dat daarmee
haar voorraad nuttige kracht vrijwel verbruikt is en het werktuig, net als een vermoeide
mens, nu rust moet nemen. Een motor van een automobiel wordt nooit vervangen,
heeft nooit een ogenblikje rust. Welhoe! Aan dat krachtige, maar uiterst tere en
gecompliceerde werktuig vraagt ge tienmaal, honderdmaal meer dan wat ge van een
reuzesterke locomotief zoudt eisen en het verbaast u als het u tenslotte in de steek
laat! Mea Culpa! Laat iedere chauffeur deemoedig op zijn borst kloppen en bekennen
dat hijzelf de grote schuldige is. De auto is geen reis-voertuig. De auto, - ook de
beste, de sterkste en de duurste, - is alleen geschikt voor betrekkelijk korte eindjes
en al wat men er meer van vergt en ook soms uithaalt is lukraak en chance. De auto
is een fijn-besnaard-en-bezield wezen, dat geweldig werken kan en wil, maar dat
absoluut ook op zijn tijd rusten móet.
Met deze en andere wijze en bittere bespiegelingen verstreek
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stilaan de zwaar-gedrukte panne-tijd. De stamgasten begonnen met gloeiende koppen
huiswaarts te trekken en in 't hotelletje gingen de lichtjes aan. Het zou weldra etenstijd
worden en dat leek ons een rust-en-steunpunt op deze lange, saaie, prachtige
zomer-zondag. Wij dachten even aan Gaston, die wij sinds een paar uren kwijt waren.
Waar zou hij wel zitten? De Schilder liep eens even door 't hotelletje en er omheen
en was daar spoedig weer terug, met lachend gezicht ons wenkend om de achterhoek.
- St... Kijk eens hier, door dat raampje, fluisterde hij.
Wij keken om de hoek, ons voorzichtig schuil houdend en wat zagen wij?...
In de reeds hel-verlichte keuken, bij een tafeltje, met een fles witte wijn en een
half-volgeschonken glas vóór zich, Gaston, onze goede Gaston, onze om de ‘panne’
treurende Gaston lachend, glimlachend, met blinkende konen en glanzende ogen,
omringd door drie knappe jonge dienstmeisjes, die om hem heen zwermden, en
grapjes met hem maakten, en dolle pret om en met hem schenen te hebben. Gaston
deed blijkbaar zijn uiterste best om hun de repliek te geven; wij zagen de beweging
van zijn lippen, die waarschijnlijk op alles wat zij zeiden ‘wiwi... wiwiwi’, het enige
Franse woord dat hij kende, tot antwoord gaven; en dat scheen de meisjes nog doller
te maken; zij schaterden het uit, zij tikten op zijn armen en zijn schouders, zij smulden
van hem.
- Le veinard! murmelde de Filosoof.
- Maar zij kunnen elkaar toch niet begrijpen! meende de Schilder.
- Jawel, zei ik, - zij spreken een algemene wereldtaal, die overal verstaan wordt.
Zacht trokken wij ons terug, om niet te storen, en gingen dineren. Ons diner was
slecht, somber, melancholisch. De Filosoof had het even weer over Gaston, de enige,
naar zijn mening, die onder de ‘panne’ niet leed.
- Je moet eigenlijk de dertig niet voorbij zijn om ergens in een negorij als hier ‘en
panne’ te zitten, filosofeerde hij.
Gaston liep slenterend voorbij, lekker dampend aan een qua volume niet
onaanzienlijke sigaar.
- Gaston, da schijnen mij hier nogal geschikte meinschen, zei
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ik.
- On... ongelueflijk, meniere, antwoordde Gaston met overtuiging.
- Hè-je genoeg t' eten en te drijnken gekregen, Gaston?
- O, meniere,... ongeluefelijk!
Gaston draaide stil om de hoek, in de richting van de regionen waar de keuken
was en wij slopen gedrukt en moedeloos naar bed.
De volgende ochtend, bij het ontbijt, bracht de hotelier ons de blijde tijding, dat de
‘plate-forme’ eindelijk aangekomen was.
Ik liet Gaston verwittigen, deelde hem het nieuws mee.
- Haaa... zei hij eerst, zonder meer. Toch was hij in de grond ook wel blij. Wij
zagen een oprechte voldoening van lieverlede de eerste zweem van teleurstelling op
zijn gezicht vervangen.
- Goe gesloapen, Gaston? vroeg de Schilder.
- On... ongeluefelijk, meniere.
- 'n Zacht bedde g'had?
Even keek Gaston de Schilder strak aan en bloosde als een meisje.
- Oo... meniere... murmelde hij en haastte zich weg.
De wagen werd uit de garage gehaald en, na geweldige inspanning en moeite, op
de ‘plate-forme’ geduwd. De spoorboeddha kwam even kijken, maar zei geen woord.
De werklui van het station, die een handje toestaken, werden heftig befooid. Zij
schenen tamelijk tevreden.
Gaston, die nog even op de ‘plate-forme’ gewipt was, om een stuk gereedschap
van onder de bank te halen, kwam met geconsterneerd gezicht naar mij toe.
- Wilde nou ne kier wa weten, meniere? In da kurt eindeken van de garage noar
de stoassie hên we woarachtig were ne noagel opgepikt en hij zit deur de veurband,
die huel-de-gans plat es!
Wij gingen kijken, en waarachtig... waarachtig... het wás zo! Tragisch keerde ik
mij tot mijn vrienden om.
- Amigos, zo sprak ik, - je ziet het, wij mogen door Frankrijk niet meer rijden. Wij
mogen niet meer, de goden willen 't
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niet. Dit is onze laatste ronde geweest! Adieu, adieu, lief Frankrijk en uw schone
wegen. Adieu! nog dikwijls zullen wij aan u denken en van u spreken, maar nooit
meer zullen wij u terugzien. Adieu!
Ik pinkte een traan weg en stak een sigaret op.
Om vier uur namen wij de trein naar Troyes. Om zeven uur die naar Parijs. Om
elf uur lagen wij er in een hotelbed. De volgende dag waren wij in Patria terug.
De wagen volgde zo gauw mogelijk, dat wil zeggen na ruim veertien dagen. Je
zou het te voet al niet zo heel veel vlugger doen.
In der haast had ik iets vergeten: namelijk mijn chronometer uit het voorbord te
halen. Een of andere zorgzame hand heeft dat onderweg, gedurende de spoorreis, in
mijn plaats gedaan. Het is jammer dat ik mijn adres op de auto niet heb achtergelaten,
want zonder twijfel wacht die persoon daar nu op om mij 't horloge na te sturen.
Enfin, je kunt ook niet aan alles denken!
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Wat wij in Spanje en Marokko zagen
door Cyriel Buysse en M.L.A. Barnardiston
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Proloog
Het was koud, er was veel sneeuw gevallen in Vlaanderen en Cyriel Buysse is een
zonnekind! Zijn wij dat niet allen min of meer geworden... vooral na de sombere
oorlogsjaren? Het leven heeft ons zoveel impressionabeler gemaakt dan voorheen.
Ik was moe van de snerpende, huilende noordoostenwind in Holland en ons
sympathiek vriendinnetje uit Engeland snakte om weg te komen van de regen, de
dagelijkse grauwe luchten. Is het dan een wonder dat wij elkander alle drie
verwelkomden als drie kinderen die bijna niet kunnen wachten op wat komen zou:
een heerlijk avontuur naar landen ons nog onbekend... naar Spanje, het land van
Cervantes en Velasquez... Marokko, het land van de ‘bled’ en fiere Arabieren! En
vooral verlangden wij naar die streken waar de zon heerst en waar alles wat te
drukkend en te zwaar is uit ons gemoed zou wijken in de vreugdetinteling van blauwe
hemel en van koesterende, hete stralen! ‘Weg gaan wij; op reis!’ lachten wij elkander
toe. En in die woorden lag een toverkracht!

De twee grote vrienden
In Parijs begon het avontuur...
Zij hadden elkander in lang niet gezien, de twee oude, trouwe vrienden en, zoals
het is tussen hen die elkaar maar zelden meer ontmoeten, was het weerzien een hele
gebeurtenis! Ik vond ze samen in de banale ‘hall’ van het hotel, reeds diep in een
hartelijk gesprek: Maurice Maeterlinck, ietwat plagerig, de vreemde ogen lachend;
Cyriel Buysse goedig, groot, debonnair, deborderend in zijn stoel, de zachte blik
schalksluisterend. Ik verbrak het intieme van hun samenzijn door
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mijn binnenkomen en even verstrakte zich hun gelaat. Maar daar was terstond het
gewichtig probleem: waar zouden wij gaan dejeuneren! Met ons vieren gepakt als
haring in een taxi, raasden wij door de drukke straten van Parijs. Het was overvol
toen wij het restaurant binnenstapten, maar onze beroemde gastheer werd onmiddellijk
herkend en men spoedde zich om een tafel voor ons te vinden. En nu begon het op
zijn Vlaams: eten, drinken, smullend vergenoegd, elkander het lekkere aanprijzend,
de kelners druk om ons heen, behendig zwaaiend met volle schalen en de twee
gezichten stralend van materieel genieten, van dat gezellig samenzijn, van de warmte
van de oude vriendschapsbanden en van gedachtenwisseling, die uit het verleden
weer wakker riep wat zo verwist en zo vergeten scheen. Telkens gleed de grijze lok
over Maurice Maeterlincks lachende ogen; telkens blikte Cyriel Buysse met een
schalkse blik naar zijn plagende vriend; en steeds meer eten, nieuwe schalen, meer
gerechten werden aangebracht door de behendig-zwaaiende kelners en de heldere
wijn, licht en geurig, vulde steeds weer opnieuw onze glazen.
Daarna vertrokken wij, gepropt in de benauwde taxi, naar het ‘Odeon’, waar ‘l'Oiseau
Bleu’ werd opgevoerd. Natuurlijk kreeg de auteur een loge maar helaas erg opzij,
zeer stoffig en bekrompen. Reeds spoedig gingen de lichten uit en de opvoering
begon. Eenieder kent ‘l'Oiseau Bleu’ te goed dan dat ik hierover uitvoerig zou durven
schrijven. Eenieder heeft wel eenmaal in zijn leven het stuk gezien of gelezen en bij
eenieder bleef de herinnering van iets dat behoorde tot de naïeve kinderjaren uit zijn
verleden, iets dat zo fris was geweest, zo jong en vol illusie... Doch feilloos was de
vertoning niet, somtijds even stuitend. Maar kan Maeterlinck waarlijk ooit opgevoerd
worden? Kan ooit ten tonele worden gebracht, dát wat zo zuiver geestelijk is... dát
wat zó raakt de ijle, peilloze diepten van het menselijk gemoed? Maurice Maeterlinck
heeft de gave om een waan, een droomgedachte een vorm te geven, die een beeld
schept dat leeft en toch bijna te teer is om het levenslicht te verdragen. Maeterlinck
heeft de gave om zachtjes helend over onze ziel te strijken, troostend, want hij kent
haar lijden, haar smart... die smart die slechts
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waan is... fluistert hij ons toe. Want scheppen de mensen in hun eigen blinde
onwetendheid dan niet ‘le Grand Silence’ om zich heen, die hen zo van het Heelal
afsluit en vereenzaamt?... En toen ik mij omkeerde en in zijn ogen blikte, die steeds
gevestigd waren op het toneel, besefte ik dat een opvoering voor hem maar als de
menselijke uiting is van iets, dat immer in zijn geheel onvolkomen en onuitgesproken
blijft, iets dat maar is aangegeven, gesuggereerd... Maeterlinck staarde voor zich uit
en het was nauwelijks het spel waarop hij zijn aandacht concentreerde, nauwelijks
de decors, of het groot succes in de overvolle zaal... In de peinzende diepte van zijn
ogen, in de bleekheid van zijn gelaat, in de zacht-smartelijke trek van zijn beweeglijke
lippen lag een stil begrijpen hoe de inspiratie hem met haar meesterhand genoodzaakt
had dat te creëren wat edel-puur goud was voor hen die begrepen... suggestief voor
hen die nog zochten... en troostend voor hen die verloren hadden. Meer kan op aarde
niet gegeven worden, dat wist hij. - De Moederliefde had gesproken, zij trachtte haar
kinderen te doen begrijpen hoe of die Liefde waakt, ímmer levend blijft... En de twee
grijze vrienden samen in de loge leefden in die woorden naast elkaar als kinderen
weer hand in hand op het levenspad dat zo lang was geweest en hen zo eindeloos
ver had gevoerd...
- Maurice, c'est beau! zei Cyriel Buysse, zodra hij zijn stem weer kon beheersen.
- Tu as trop bu! antwoordde Maeterlinck weer lacherig-plagend.
Toch lag nog op hun trekken de schaduw van wat zij samen doorleefd hadden en
in hun ogen stonden nog de tranen van wat hun zo diep in het hart greep. Want hadden
de twee artiesten elkander dan niet weer gevonden, elkander begrijpend zoals alléén
artiesten dat kunnen? Worstelend in dezelfde strijd, kampend om hetzelfde doel: de
ware Kunst? Ja, die ontmoeting was blij geweest; blij en voor hen - volkomen -!
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Médan
Vóór wij naar Spanje zouden afreizen had Maeterlinck ons uitgenodigd om hem op
te zoeken in zijn eigen omgeving. Hij wilde zijn oude vriend laten genieten van wat
hem dierbaar was geworden, van wat hij als eigen had geschapen. Zondag. Aan het
klein stationnetje van Médan bij Parijs wachtte hij ons op, hartelijk glimlachend naast
zijn kleine, gesloten Citroën-wagen en weg reden wij door het dorpje, de berghelling
op.
- Regarde! riep hij ons toe; en dáár tegen de hoogte aan de rand van de weg, rees
het oude kasteel! Eerst reden wij langs een vervallen boerderij, die erbij hoort; dan
langs de duiventil, waar vroeger de blanke duiven in dwarrelende vlucht gecirkeld
hadden; dan langs de ruige omheiningsmuur... en toen waren wij vóór de massieve
poort met de prachtige, uit ijzer gedreven kloppers. Aan beide kanten verrezen de
torens en toen de deuren openvielen, kwamen wij over een soort terras van ruwe
stenen tot vóór het huis. De ramen openden zich op dit terras. Een voordeur was er
niet. Het was niet een ingang, maar een geheel huis dat ons verwelkomde! Wij traden
binnen door een van de grote, openstaande ramen en stonden meteen vóór een
gebeeldhouwde eiken trap, die zich naar boven slingerde, tot voorbij het plafond.
Het was daar kil en koud en iets als een rilling bekroop ons. Toen wierp hij rechts
een binnendeur open en terstond stroomde de geur van een open haardvuur in de
grote schouw ons tegemoet.
Vóór dit vrolijk oplaaiende vuur stond een lange tafel, bedekt met schotels, schalen,
borden, glazen, flessen. Donker-leren stoelen waren er omheen geschaard en, terwijl
wij nog even bleven staren in de vlammen van de grote haard, verscheen de jonge
gastvrouw, gevolgd door een schaar blaffende en keffende hondjes. Zij reikte ons
haar beide koele handjes. Het vuur wierp een wild licht over haar kopje van
kortgeknipt rossig-rood haar... en het was alsof zij uit een sprookje ons tegemoet was
komen zweven, met de kleine hondjes als elfjes om haar heen! De een was als een
donzig geel balletje van zachte zij en sprong telkens verend op en neer, vriendelijk
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snuivend... het Chinese hondje, vol sombere wraakgedachten, kromp
grommend-verwrongen ineen; en het derde, met grote, natte glansoogjes, staarde ons
telkens in het gelaat, alsof het ons iets vragen wilde...
Wij schaarden ons om het vuur, een vreemde groep: Maeterlinck tevreden, in zijn
huiselijk pak van bruingrijze ‘tweed’ op de grote canapé; naast hem op een stoel
Cyriel Buysse in de milde glans van het vuur; wij aan de tafel; de kleine gastvrouw
in haar groen-fluwelen jasje thee-schenkend, aandachtig over de trekpot gebogen...
Was dit werkelijkheid of droomden wij het? Was het het vuur dat mij bedwelmde,
of was het de geest van het huis...? Toen wij gegeten en gedronken hadden begon
de onderzoekingstocht over het gehele kasteel. Maeterlinck vooraan, toen zijn vriend,
die hij telkens wat te wijzen had. De gastvrouw vóór het vuur bleef achter en toen
wij bij de deur terugblikten zagen wij haar op een laag bankje als een kleine page
met rossig-rood haar ineengedoken, een van de elfjes op de schoot, de beide andere
aan haar voeten.. Zouden wij haar daar nog vinden, of, als we terugkwamen, zou ze
verdwenen, verzwonden zijn, als een droombeeld uit het rijk der fantasie?...
Wij traden in de eetzaal van koele, lichte muren, met marmeren eettafel op een
kunstig, uit ijzer gedreven voet. Op de tafel prijkten bokalen, schotels, glazen van
het prachtigste doorschijnend, licht-teerblauw glas,... glas dat van een element scheen
te zijn als ijle dromen. Daarnaast was de toneelzaal met haar bogen en gewelven,
haar slanke kolommen, haar terrasvormig toneel. Als achtergrond een fijn gesmeed
ijzeren hek, dat zich opent in een kleine tuin, waar een fonteintje hoog het water in
kristallen druppels in de lucht spuit en waar tegen de achtergrond, de oude
omheiningsmuur ernstig waakt, als wilde hij beletten dat de tere fantasie zou kunnen
ontsnappen. Hier bleef Maeterlinck even staan en met een van vreugde stralend
gezicht richtte hij zich tot zijn trouwe vriend. ‘Hier zullen wij eindelijk kunnen
werken, gelooft gij niet?’ zei hij. ‘Deze zaal bevat reeds de geest van wat gij ten
tonele zult brengen, Maurice!’ was het antwoord... en tevre-
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den gingen zij verder.
Alles kan niet beschreven worden. Al het genotene kan niet in woorden gebracht
worden. Daar was de torenkamer waar Ronsard gedicht had... dezelfde zware balk
waarop nog het plafond rust en de lange, smalle ramen, die hem hetzelfde vergezicht
gaven over zijn vaderland ‘la douce France’ ...! Ik kan slechts spreken van de ruwe
stenen wenteltrappen, van de lange gangen die, teergroen beschilderd, de koele indruk
geven van een schemerig beukenbos. Maar vooral wil ik vertellen van Maeterlincks
werkkamer; van de grote lichteiken schrijftafel bedolven onder boeken en papieren;
van het zonnelicht dat daar naar binnen stroomde door de hoge ramen en van het
uitzicht daarbuiten: de slanke, fijn-geëtste populieren ver in het verschiet, de Seine
die zich wegkronkelt, zilverglanzend, vol mysterie... en van de boeken in de kasten
tegen de teergetinte muren... boeken in hun banden van appel-groen, pervenche-blauw,
rozig-rood, zwavelgeel; ... boeken die blijmoedig vanuit hun kasten schenen te stralen,
als tintelde hun fijne geest door al die bont-gekleurdheid! - Het was een kamer waar
alles leefde, waar alles bezield scheen en waar het licht binnenstroomde zonder te
worden verduisterd door donkere schaduwen. Nooit heb ik zulk een levende kamer
gezien en nooit heb ik een mens gezien wiens diepste wezen zo in zijn kamer lag.
Het was avond geworden toen wij afscheid namen. Als een somber silhouet tekende
het kasteel zich met zijn torens tegen de donkerblauwe sterrenhemel af. Toch bleef
ons van dit bezoek alléén een lichtbeeld in de herinnering achter. Want wie de ‘home’
van Maeterlinck heeft mogen aanschouwen voelt hoe hij daar heeft weten saam te
vatten, wat zelden de ernstige levensfilosofie kon verwezenlijken. In zijn kasteel
leeft het geheim van het zoeken van zijn kunst: de Grote Eenvoud... die de waarheid
is!
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El nachttrein de Lujo
De nachtelijke luxetrein! Uitspreken als ‘loegho’. Wij staan in het gangetje en nemen
afscheid van de vriendelijke Franse conducteur. Wij rijden over een metalen brug.
Lichtjes blikkeren weerschijnend in het kabbelend water van de Bidassoa. Daar ligt
Pasajes (Passàghes) bericht de conducteur. Wij zijn in Spanje waar wij in de Spaanse
‘Tren de lujo’ moeten overstappen. Het is jammer dat de Spaanse rails een ietsje
breder van elkander afliggen dan de Franse. Als dat niet was, mochten wij tot Madrid
in de zo bijzonder comfortabele Franse trein blijven zitten. Maar het is nu eenmaal
zoals het is en eventjes over de brug stappen wij uit in Irun (Iroen), het Spaanse
grensstation. Douane, paspoorten, de bekende en wel eens gevreesde verschijnselen!
Maar wij komen goed beslagen op het ijs en frauderen doen wij nooit. Met
grootmoedig gebaar en helder-onschuldige ogen leggen wij onze bezittingen voor
de speurende blikken van de ‘aduaneros’ open. Het is mij meer dan eens aan
grensstations opgevallen, dat de dienstdoende officier of beambte een knap en keurig
uitziend persoon is. Het lijkt wel of het land waar men binnentreedt dadelijk een
voorname indruk op de reiziger wil maken. Ook hier in Irun. Een knap officiertje,
in donker uniform met hier en daar wat goud en een steek op het fijn gebasaneerde
hoofd met donkere ogen! Heel beleefd, vrij goed Frans sprekend (een zeldzaamheid
in Spanje, zoals wij later zullen ondervinden) schetst hij algauw zijn kabalistische
tekens op onze talrijke ‘maletas’ en wij mogen gaan. Nog eventjes een vluchtig
oponthoud bij het paspoortenbureau waar schijnbaar strenge rechters zetelen en daar
staan wij vóór de Spaanse ‘Loegho’!
Vóór maar niet erin! Wij worden omzwermd door porteurs en loegho-beamten. Welke
wagen? Welke nummers van bedden? Wij zijn nu in Spanje en alles gebeurt in het
Spaans. Ik lees op de wagens ‘Cama Coche’ of ‘Coche Cama’, dat herinner ik mij
heus niet meer; maar wat ik mij nog wel herinner zijn de bewegingen van mijn beide
handen, die beverig Franse bankbriefjes van vijf frank uitdelen. Is het wel
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goed zo? Geef ik wel aan de rechte personen die ons geholpen hebben? Die dikke
man daar, kijkt mij niet bijzonder vriendelijk aan. Heb ik hem soms vergeten? Gauw;
een wenk; een papiertje. De man tikt aan zijn uniformpet; hij schijnt tevreden.
Eindelijk staan wij in de ‘Loegho’. Wij staan erin, maar zitten, en vooral liggen er
nog niet in! Bagage wordt heen en weer gesjouwd, reizigers lopen elkaar tegen het
lijf, beambten draven. De plaatsen worden ons tenslotte aangewezen. Twee van onze
dames hebben een kajuit voor hen beiden; de derde moet haar kooi met iemand anders
delen, evenals ik trouwens, die naar een hokje word geleid, waarin reeds een meneer
staat, zó breed, zó dik, dat hij bijna de ganse kleine ruimte vult. Ik deponeer mijn
bagage en vlucht naar de Spaanse conducteur toe.
- Señor, dat is onmogelijk! kerm ik. - Die meneer heeft het bovenste bed! Nooit kan
hij daarin klauteren; en mocht het hem eindelijk toch gelukken dan rolt hij er
onvermijdelijk in een of andere bocht uit en barst open op de grond!
- Het spijt me, señor, maar ik heb geen andere plaats. De trein is te vol! klinkt het
ontmoedigend antwoord.
Zenuwachtig tast ik in mijn zak en begin weer met mijn Franse papiertjes te spelen.
- Ik zal zien, señor! Ik zal proberen! zegt de man ontroerd. De ‘loegho’ is al in
beweging; ik ga eens naar mijn dames kijken. Ook dáár terneergedrukte
ontevredenheid! Ook zij hebben de conducteur aangeklampt en smeken om een beter
lot. Eensklaps zie ik, o wonder! o verlichting! de zware dikkerd met bagage uit mijn
kooi verdwijnen! Hijgend komt de conducteur naar ons tragisch groepje toe en
verklaart:
- Die kooi is voor u, señor, maar u moet ze met een van uw dames delen!
- Wat... wat zegt u, señor! stamel ik diep ontroerd.
- Ja, señor, anders gaat het niet, kán het niet!
Ik staar mijn dames aan en mijn dames staren mij aan. Kleurend sla ik de blik ten
gronde. Kleurend en lachend wenden zij zich even van mij af. Ik speel nog even met
Franse biljetten, maar het helpt niet; het gaat niet! Een ogenblik benauwde stilte. Ik
heb geheel het spraakvermogen verloren;

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 6

551
ik voel mij als een schuldige die toch eigenlijk niets misdreven heeft.
- Neemt u maar mijn kooi; ik zal wat in de gangen heen en weer lopen! stel ik
tenslotte voor.
Neen, dat willen mijn dames niet; ze zijn te lief. Een van hen offert zich
grootmoedig op om de kooi met een onbekende te delen! Ik zucht, en dank en zucht
nog en dank weer en zo gaat de ‘loegho’ met ons de nacht in.
O! die ‘loegho’! die ‘loegho’! en niet alleen de Spaanse ‘loegho’, maar al de
‘loeghos’ van de hele wereld!... Er hing een riempje te klepperen, ergens in het
bovenste bed; en wat ik ook deed, ik kon het niet tot stilte brengen! Verder was er
af en toe een dof gerommel, als van verwijderd handgeklap en ik moest aldoor denken
aan die president van een neger-republiek, die, per trein reizend door zijn land,
voortdurend applaus van een onzichtbare bevolking meende te horen. En mijn matras
was te kort en telkens wanneer ik mijn voeten uitstrekte kwamen zij terecht op een
harde, scherpe plank, die er pijnlijk in sneed. Zo kwam de dageraad. Ik schoof het
gordijntje weg en zag iets van het land. Waar had ik dat reeds meer gezien? Waar
leek het op? Want altijd zoekt men vergelijkingen. Arizona, in het zuidelijk gedeelte
van de Verenigde Staten! Een land van stenen en rotsen, met hier en daar een
dwergeikje of sparretje! Hard, somber land, land zonder frisheid of glimlach! Maar
groots in al zijn barre hardheid. Verlaten, oneindig, onbewoond, met sneeuwbergen
in het verschiet: een tragisch land! De ‘loegho’ is het enig leven in die wijde
eenzaamheid. Als een orkaan raast hij door de uitgestrektheid heen. Hij hijgt en jaagt
als het ware om aan de obsessie te ontkomen. Daar nadert hij het doel: huizen, tuintjes,
bomen. Een grote buitenplaats, een park, een bos, fabrieksschoorstenen, snuivende
treinen op zijsporen en eindelijk, onder geleidelijk vertragen, de galmende drukte
van een groot station: Madrid!
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Spaanse lessen
- Habla usted español, señor?
Met deze flink uitgesproken woorden nader ik, vriendelijk groetend, tot de bediende
die bij het loket staat, aan de ingang van het Prado-museum.
Verbaasd kijkt de man mij even aan. Hij lijkt op wijlen president Wilson en zijn
gezicht bloeit langzaam tot een brede glimlach open, terwijl hij mij het antwoord
schuldig blijft. Die stille glimlach doet me mijn bévue beseffen. Ik heb hem natuurlijk
willen vragen of hij Frans spreekt. Wij lachen beiden van harte om de vergissing en
in radde woorden maakt de man mij duidelijk, dat hij geen Frans kent, maar dat daar
verder in de zaal een bediende rondloopt, die een en ander van die vreemde taal
verstaat.
Het is een raar geval met mij. Ik heb, vóór mijn vertrek, een beetje Spaans geleerd
en, naar mij verzekerd wordt, is mijn uitspraak niet kwaad. Maar juist die goede
uitspraak wordt telkens weer een ramp voor mij. De toegesprokene meent dat ik zijn
taal goed ken en geeft zijn antwoord in een radde overvloed van woorden, waarvan
ik absoluut niets meer begrijp!
Zo ging het mij ook met Monna, mijn kamermeisje in het hotel. Ik wou met mijn
ontbijt een gekookt ei hebben, drie minuten, vooral niet meer. Monna dacht dat ik
drie eieren bestelde en scheen dat wel heel veel te vinden. Haar lieve, donkere ogen
en haar mooie witte tanden glimlachten aarzelend en zij stak vragend drie vingers
op, terwijl ook haar donkere wenkbrauwen als twee vraagtekens in de hoogte gingen.
- Si, zei ik, - tres!
Monna ging.
- Minutos! Minutos! riep ik haar na.
Monna keerde zich om en bleef staan.
Ik stak één vinger omhoog. - Un huevo, tres minutos! riep ik plechtig.
Monna had verstaan. Zij kreeg een stille lachbui en haastte zich weg.
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Het is geen bijzonder moeilijke taal om te lezen, maar lastig om uit te spreken. De
‘j’, uitgesproken als ‘gh’, gaat gauw genoeg voor wie aan het Nederlands gewend
is, maar de ‘c’ en de ‘z’, die beide ongeveer moeten klinken als de Engelse ‘th’! En
dan de ‘v’ die ‘b’ wordt, of, beter gezegd, iets tussen ‘v’ en ‘b’, terwijl de ‘d’ aan
het einde van een woord ook alweer een ietsje op de Engelse ‘th’ gaat lijken! Een
vriend van mij, die goed Spaans kent, of althans beweert te kennen, oordeelde dat
ik daarin nog wel een lesje kon gebruiken en verzocht mij de volgende zin, in het
Spaans vertaald, voor hem op te zeggen: ‘de stad Zaragoza heeft veel blauwe
potloden!’
Ik keek mijn vriend aan. Hij is een grappenmaker en wel in staat mij even voor
de gek te houden. - Een zonderling voorbeeld! meende ik. - Zouden er in Zaragoza
meer blauwe potloden zijn dan in een andere stad van ongeveer gelijke omvang?
- Doet er niet toe; vertaal maar en spreek vooral goed uit! zei mijn vriend.
Ik vertaalde, maar toen ik ging opzeggen kreeg ik een hevige lachbui. - La ciudad
de Zaragoza tiene muchos lápizes azules! Dat was goed vertaald, maar met al die
‘c’, ‘z’ en ‘d’ erin klonk het ongeveer als ‘La Tioedath de Tharagotha tiene muchos
lápithes athoeles!’
- Kan je Madrid uitspreken? ging mijn vriend voort.
- Madri! zei ik.
- Nee, hoor. Iets tussen Madrieë en Madrieëth; maar de ‘th’ nauwelijks hoorbaar.
- Verschrikkelijk lastig, zuchtte ik.
- Dat is het. Maar nog niet eens zo lastig als de ‘v’. Tracht dat maar niet te leren,
want je leert het toch nooit. Spreekt de ‘v’ maar carrément uit als ‘b’. Bentana
(venster) voor ventana en Belásquez voor Velásquez. Ken je reeds de Spaanse
beleefdheidsvormen?
- A la disposicion de Usted..., waagde ik aarzelend.
- Versleten; verouderd; je zult het niet zoveel meer horen! verzekerde mijn vriend.
- Als iemand je de weg wijst, of anders een kleine dienst bewijst, dan zeg je dankend:
- Muchissimas gracias! Waarop de persoon beleefd zal antwoorden:
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- No las merece! Ik verdien ze (uw dankbetuigingen) niet! Ik had die les goed in mijn
oor geknoopt en besloot ze zo gauw mogelijk in praktijk te brengen. Wij waren in
een typisch Spaans restaurantje gaan lunchen. De ‘spécialité de la maison’ was:
speenvarkentjes.
Arme speenvarkentjes! Hun witte, kleine lijkjes stonden naast elkaar gedrongen
achter het brede raam en daaruit moest men zijn keus maar maken en wachten tot de
kok met braden klaar was. Wij vonden het niets lekker. Wij hadden medelijden met
de kleine lijkjes, die ons stil-verwijtend door het raam hadden aangekeken. Maar de
witte Spaanse wijn was overheerlijk en toen wij buiten kwamen voelden wij ons toch
wel in een echt Spaanse stemming. Wij hadden zin in iets uitbundigs. Daar kwam
een oude bedelares met uitgestoken bruine hand en smekend scheefgeheld hoofd op
mij af. Ik lei een media peseta (een kwartje) in die hand en de vrouw dankte diep.
Zij dankte zo diep, dat ik mij insgelijks tot dankbetuigingen genoopt voelde en zei:
- Muchissimas gracias!
Nooit heb ik grotere verbazing op een menselijk gezicht aanschouwd! Een meneer
die dankt omdat hij bedankt wordt voor hetgeen hij gegeven heeft! Zij glimlachte
raadselachtig met tandeloze glimlach en antwoordde stil-nederig en innig overtuigd:
- No las merece!
Ik was tevreden, en zij ook. Mijn vriend had mij een goede les gegeven. Ik voelde
dat ik weldra heel goed Spaans zou leren!

Madrid
Ruim aangelegde blanke stad met brede boulevards en veel nieuwe, enorme
gebouwen, die wel wat aan nougat-concepties doen denken. Veel gelijkenis met
Brussel! had iemand mij gezegd. Misschien, maar Brussel is niet zo breed uitgemeten;
ook niet zo druk en toch geeft het meer de indruk van een wereldstad. Madrid leeft
intens, maar slechts in enkele straten: Prado, calle de Alcalà, Puerta del Sol en wat
er omheen ligt. Ontzaglijk veel wandel- en slenteraars en de
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mooiste militaire uniformen die men denken kan! Opéra-Comique uniformen met
rood, met blauw, met groen, met goud; en slechts hier en daar, als een concessie aan
het moderne, een kaki-pakje! Veel priesters ook onder die wandelaars, priesters met
mooie ascetische trekken en donkere ogen, die als het ware innerlijk branden. Weinig
of geen dames. Het vrouwelijk element is meer vertegenwoordigd door meisjes uit
de volks- of middenklasse en die hebben veel bijval onder de jeugdige, sigaret-rokende
slenteraars, die aanhoudend heen en weer kuieren. Het is iets zeer eigenaardigs. Men
krijgt de indruk dat die jongelui hun opvallende hofmakerij als het ware als een plicht
beschouwen. Het zou niet beleefd zijn als ze het niet deden. Het blijft ook helemaal
oppervlakkig: een gewild-verrast omkijken, een kwasi-verrukte glimlach, enkele
radde zinnen, en achteloos verder, naar andere even luchtige conquêtes! De zon
beglanst dat alles met haar gouden licht, maar het is alsof die helle zon geen warmte
geeft: eenieder heeft de hals met sjaals of bouffantes omwonden en veel kragen staan
huiverig overeind, als bij ons in het guurste winterweer. Het klimaat van Madrid heet
zeer verraderlijk. ‘De lucht van Madrid’, zo luidt een volkslegende, ‘vermag niet een
kaars uit te doven, maar doodt een man!’ Het is mogelijk. Toch zou ik ons klimaat
met liefde tegen dat van Madrid willen ruilen!

Het Prado
Een onderwerp eigenlijk niet door een leek te behandelen, maar als toeriste en als
enthousiaste wil ik toch trachten om even een bescheiden beeld te geven. Buiten is
het gebouw nogal imposant, sober, met zijn colonnades en mooie brede stenen trap
die naar de ingang leidt. Reeds bij het binnentreden krijgt men een indruk van de
grote omvang van het Museum, die lange, lange galerijen en zijgalerijen alle behangen
met kunstschatten. Vooral de middengalerij met de evolutie van de Spaanse school,
waaronder ik de mooie San Andrea van Ribera wil noemen, de grijsaard met de
ascetische kop, dromerig en krachtig tegelijk; dan de Murillo's in hun

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 6

556
liefelijke, zoeterige, wereldse bevalligheid en eindelijk de Goya's, waaronder ik eerst
een mooi lumineus landschap wil noemen, ‘La Pradera de San Isidro’ en dan het
meesterlijke ‘Maya Denuda’, een van de knapste naaktstudies die ik ken. Het was
voor de eerste keer dat ik het werk van El Greco aanschouwde. Het licht in die kleine
zaal gaf mij eerst de indruk, dat het daar veel te donker was, dat de schilderijen er
niet tot hun recht konden komen. Maar toen opeens begreep ik: het zijn niet de
kleuren, niet het licht die de Greco's zo merkwaardig maken, maar de geest, of het
bezielende leven dat uit elk schilderij straalt. Men vergeet de schilder om aan de
persoonlijkheid of de geest van het individu te denken. De ogen, de handen spreken,
en allen schijnen zó door hun geest gedomineerd te zijn, dat de rest van hun wezen
erdoor als verduisterd wordt. En na de Greco's treedt men in de grote zaal van de
Velasquez, en even staart men daar sprakeloos, overweldigd door het geniale wat
men er aanschouwt. Alles om ons heen schijnt van een kracht, van een werkelijkheid,
van een levendigheid zodat de intensiteit ervan ons geheel in zijn macht heeft. Elke
persoonlijkheid is weergegeven, zoals zij in haar volle kracht moet bestaan hebben.
Niet slechts een deel daarvan werd begrepen, maar het ganse wezen. Geen idealiseren
hier; geen zoeken naar effecten; geen arrangeren van taferelen. Het leven-zélf, het
ware leven in al zijn kracht, in al zijn schoonheid, pathos en ellende. En daarbij een
meesterhand die met licht en schaduw speelt, met kleuren woekert, alles met tinten
en nuances streelt. Alles beheerst hij, alles weet hij te hanteren, te gebruiken, te
overmeesteren. Hij schildert met een vastheid, een overtuiging, een begrip van waarde
en atmosfeer, zoals zelden een schilder dit heeft weten te realiseren. Velasquez is
volmaakt, volmaakt in alles. In hem leeft de gehele trotse kracht van Spanje, zijn rijk
verleden en zijn warme kleur...
Maar laat ons ook even de andere scholen noemen. De Italiaanse school met het
mooie, sobere zelfportret van Tiziano; het zo geestige en lieflijke ‘Offrenda a la
Diosa de Amore’; en dan vooral de meesterwerken van de Vlaamse en Hollandse
school, die hier, in overweldigende hoeveelheid, de zalen
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vullen. De prachtige Rubens', van Dijks, Hobbema's, Ruysdaels en vooral de
Breughels! Het Prado heeft een collectie van meesterwerken, die zó volmaakt zijn,
dat zij de gehele reis naar Spanje waard zijn, al ware het maar om het Prado alleen
te bezoeken. Als wij aan de 80-jarige oorlog terugdenken, dan denken wij meestal
slechts met bitterheid over de onderdrukking. In het Prado evenwel leren wij dankbaar
zijn, dat de Spanjaarden onze kunst zo wisten te waarderen en aan zoveel van onze
schilders de kans gaven om nog meer te scheppen dat immer onvergetelijk zal blijven.

Een zondag te Madrid
Wij waren reeds enige dagen te Madrid, en toch hadden wij nog geen vaste indruk
gekregen van de bewoners van die stad. In de buurten waar de grote hotels zijn,
schijnt immer een toeristenatmosfeer te heersen; ook kan men de rijken en de burgerij
nooit werkelijk het volk noemen; de z.g. beschaving, handel enz., het in contact
komen met anderen van geest, het lezen van andere mentaliteiten, dit alles verzwakt
de oerkern van een volk; en om het ware volk te aanschouwen, dit even vluchtig te
bezien is geen betere plaats dan de openbare markt. Wij trokken dus naar de Rastro
en reeds spoedig werden wij door de dichte menigte omsloten, voortgestuwd, en als
het ware opgenomen. Alles sprak Spaans om ons heen, alles dacht Spaans, riep
Spaans. Het was er benauwd; met moeite baanden wij ons een weg, en toch werden
wij nooit verdrongen, nooit bonsde er één hard en ruw tegen ons aan. Wij werden
aangekeken, eenieder zag dat wij vreemdelingen waren, maar zij leken dit natuurlijk
te vinden en nogal interessant. Nooit schenen zij de behoefte te hebben om ons tot
zich te roepen, om ons te exploiteren. De oude mannen in hun donkere capes,
gedrapeerd over de rechterschouder in zware plooien tot onder de kin, zagen ons
ernstig aan, vanuit hun sombere oogkassen, het strakke gelaat diep gegroefd met
grote lijnen. De meisjes en vrouwen in hun warme shawls gehuld, het mooie gebogen
voorhoofd omschaduwd door het gitzwarte haar, flitsten even de rode lip-
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pen met schone blanke tanden naar ons. De soldaten in bonte uniformen, en de jonge
mannen met ‘bérêt basque’, staarden vragend, soms wat ondeugend glimlachend
naar die vreemdelingen. Maar nooit werden zij te persoonlijk, te opdringerig
nieuwsgierig. Eenieder bewoog zich vooruit, langzaam maar lopend. Soms bleef
men staan om naar wat koperwerk, antieke voorwerpen, schel-kleurige zijde, platen
huishoudartikelen, waaiers, te kijken; de verkopers of verkoopsters werden dan even
zéér geanimeerd, maar nooit schenen zij elkander lastig te vallen; er heerste wel een
zwaar gegons van stemmen over de gehele markt, maar nooit scheen er losbandig
gegild, of gegesticuleerd te worden! Het volk gaf dezelfde indruk dat geheel het land
ons geeft van gesloten waardigheid en een gelaten tevredenheid met zelfs het harde
wrede, van de werkelijkheid; een volk dat, als het loskomt, geweldig is in passie,
vreugd en leed, maar in het gewone leven rustig, soms lachend, dromend, peinzend.

De straatmuzikanten
Zij stonden daar met hun drieën op het trottoir. Alle drie blind, met hun gitaar en wij
moesten even naar hen kijken. De één had een rond, rozig gelaat, en onder zijn
oogleden zag men het rood van de ledige kassen; hij speelde met animo! De tweede
had een opalen oog en het andere halfgesloten; maar de derde maakte de diepste
indruk. Hij was in een zware zwarte cape gehuld; hij boog het hoofd over zijn
instrument en zijn vaalbleek gelaat was zo gegroefd met smart en bitterheid dat zijn
blindheid bijna een kreet werd van ellende en vertwijfeling. Aldoor maar boog hij
over zijn gitaar zonder het hoofd op te heffen, somber in zijn zwarte hoed en zwarte
mantel en de schaduw van zijn ongeschoren kin! Ik dacht dat hij opeens zijn gitaar
neer zou werpen en met een vloek erop zou trappen, de hemel tergend om zijn
blindheid! Onnozel stond het publiek er omheen te staren, aangetrokken door de
klanken van de welbekende melodie; en toen opeens veranderden zij van ritme en
hoorde ik hen tot mijn verwondering
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zingen. Het kleine mannetje rond en rozig, vrolijk, guitig, speels; zijn buurman
neuriënd, zeurig; en hol en diep en klagend, de vale, bleke man.

Naar de Guadarrama
Naar buiten nu om even op te frissen... Naar de bergen, naar de Guadarrama! Het
was alsof zij ons lokten, de bergen, alsof wij daar heen werden gedreven door iets
wat ons riep, door een mysterie dat wij trachtten te benaderen, vragend zoekend.
Verre reden wij naar de bergen, en toch waren zij niet lieflijk; zij schenen te fronsen,
in stugge grimmigheid broeiend, peinzend. Zij waren ruw, zij waren wild, rotsig,
onstuimig van lijn. Zij waakten over het landschap niet met milde ernst en vrede. Zij
schenen het land alleen meer kracht te schenken, zijn woestheid delend. Eerst liep
de weg langs pijnbomen die, als gehurkte dwergen schuilden, troost zoekend in hun
donkergroene vacht tegen de ijskoude wind die scherp en kil van de besneeuwde
hoogte woei. Dan langs de rotsen die de harde bodem grillig onderbraken, met diep
gekantelde lijn. Alles was vaal, verdroogd, verdord, eenzaam, verlaten. Maar de
indigo-blauwe sluiers in het verschiet werden langzaam lichter. Zij klaarden op in
korenbloemblauw, het blauw van Velasquez, het blauw van de gentianen, het blauw
van de wilde Spaanse irissen. Dieper werden de schaduwen, langer, groter, en een
wonder geschiedde. De bergen begonnen ten enenmale te domineren. Uit de sluiers
van korenbloem-blauw drongen zij langzaam naar voren en het was alsof zij zich nu
met majesteit trots verhieven. Zij hadden eerst vlam gevat, door de lucht achter hen
gloeiend bezield, en de zon die als een enorme warme druppel hartebloed langzaam
begon te zinken, wierp haar stralen als liefkozend over hen heen. Met een toverslag
begon de natuur te herleven, alles als het ware samensmeltend; het blauw tot paars;
het vaal van de rotsen tot rozig-rood; de pijnbomen bekroond met goud. Het was
alsof het gehele landschap een kleurenzang jubelend aanhief. Het paars werd
scharlaken; het geel saffraan; het goud oranje. Grote vlammen van vuur
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schenen door de lucht te zweven en daar, op een helling, verscheen langzaam een
herder met zijn grijze kudde. Hun klokjes en bellen weerklonken troostend eentonig
in de stille lucht. In zijn zwaar geplooide mantel gehuld bleef hij staan op een rots,
alsof hij naar het wondere schouwspel staarde. Zijn bruinverbrand gezicht met donkere
ogen, overschaduwd door de breedgerande sombrero, werd als verheerlijkt, glanzend
in de gloed van de ondergaande zon. Onbeweeglijk op zijn stok geleund stond hij
daar; aan zijn voet de schaapjes vredig grazend, steeds maar langzaam voortschrijdend.
De klokjes neurieden zachtjes-eentonig om hem heen. De zon, nu gans achter de
bergen verdwenen, tintte het landschap met gloeiend koperrood; de lucht werd
turquoise-blauw, zeegroen en fel-roze. Dan smolten de kleuren langzaam weg, de
bergen verdwenen in het vage en alleen het donker silhouet van de herder bleef nog
even zichtbaar. De nacht viel in...

Tussen Madrid en Córdoba
Naakte, rode uitgestrektheden, met hier en daar een eucalyptus, of een groepje
eucalyptussen dicht bij elkaar, die met hun aan flarden hangende schors altijd de
indruk maken of zij bezig zijn zich ‘en famille’ uit te kleden, zo ziet het landschap
eruit, waar de Andalusië-express nu doorheen raast. Af en toe slechts een woning,
ofwel fonkelnieuw wit-en-rood, ofwel grauw en vervallen; en dan ineens een enorme
fabriek, pas uit de grond verrezen, met wijde loodsen en hoge schoorstenen, getuigend
van de overal voelbare economische en industriële vooruitgang van het land. Spanje
is door en na de oorlog rijk geworden. Het sliep en is ontwaakt. Het wordt een
internationale kracht die meetelt. Wat nog niet meetelt, wat nog gebleven is zoals
het was, dat is de Mancha, het land van Don Quijote, waar wij nu weldra doorheen
stomen. Hier is de grond, zo mogelijk, nog dorder en roder en de kleine, sneeuwwitte
stadjes of dorpjes liggen er in verspreid als hoopjes op elkaar gegooide schelblanke
keien, zonder een boompje, zonder een struikje, met, als enige afwisseling, de
verrassende windmolens op de hoogste kammen, dezelfde
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molens waarin de gekke Don Quijote reuzen zag, waartegen hij moest vechten!
Vooral voor een Vlaming is de verrassing bijzonder. Want datzelfde soort molens
bezitten wij ook, nu nog, in een gedeelte van Zuid-Vlaanderen, op de heuvelkammen
boven Oudenaarde en Ronse; en het lijdt voor mij geen twijfel of zij werden daar
tijdens de Spaanse heerschappij, door de Spanjaarden gebouwd. Van lieverlede
verandert het aspect van het landschap. Wij komen in een groene heuvelstreek, met
water in de diepten. Bossen, echte bossen strekken zich wijd onder de helblauwe
hemel uit. Wij zijn het dorre land voorbij; wij komen in Andalusië. Córdoba met zijn
wereldberoemde moskee en zijn glorieuze Guadalquivir ligt niet zo verre meer. Men
zou er nog in de gouden schemering willen aankomen om dadelijk te zien, te genieten;
maar de nacht valt in en als de trein eindelijk stilhoudt en wij uitstappen, staan wij
nuchter in een zeer banaal station.

Córdoba
Een policeman stond vlak voor het hotel en toen ik buitenkwam groette hij mij zeer
vriendelijk, alsof ik een bekende van hem was.
- Señor, vroeg ik, door die bejegening aangemoedigd, - kunt Usted mij ook de
weg naar de moskee aanwijzen?
De beminnelijke agent had geen tijd om te antwoorden. Een man stond plotseling
vóór mij, als uit de grond gerezen en met de rechterhand wees hij mij naar zijn
linkerarm, waarop ik lezen kon in gouden letters: ‘Guide-Interprête’.
Ondervragend keek ik de agent aan, want als vreemdeling ben je toch altijd min
of meer wantrouwig. Maar de diender knikte zo geruststellend, dat elke argwaan in
mij als ijle rook verdween, zodat ik hem met een welgemeend ‘muchissimas gracias’
dankte. Daar gingen wij. De gids bracht ons door nauwe, kronkelige oude Moorse
straatjes vol boeiende verrassingen, zodra een poortje opengaat. Verrukkelijke patio's
met gekantwerkte Moorse bogen, bloementuintjes en fonteintjes, oranjebomen vol
gouden vruchten, die aan lampionnetjes tussen het groen doen denken; en overal, op
het schit-
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terend blank van de muren, die kobalt-blauwe omlijsting van vensters en deuren, die
felle blauwe kleur die als het ware in het oog van de Zuiderlingen zit, zo gewend als
ze zijn aldoor het blauw van zee en hemel te aanschouwen.
Daar rees de moskee als een forteres vóór ons op. Een forse toren, door Keizer
Karel gebouwd, daar waar vroeger de slanke minaret zich verhief; een ruime, vierkante
binnenplaats met bomen en planten en bloemen; en dan, onder een bogengalerij, de
sombere ingang van de moskee zelf, met haar honderden en nog eens honderden
sierlijke zuilen. Hoe sterk voelt men daar nog de atmosfeer, de adem en de polsslag
van het verleden! Het vraagt niet veel verbeelding om zich daar weer de duizenden
op kostbare tapijten neergeknielde bedevaarders voor te stellen, in hun witte gewaden,
met de biddende hoofden tegen de grond gedrukt. Wat moet dat soms groots en
aangrijpend zijn geweest! Nu leeft de moskee haar heilig leven niet meer; maar ergens
in een hoek is een gedeelte afgezonderd, dat nu als katholieke kerk dient. Vreemd
doet het daar aan. Het geeft wel geen profane indruk, zoals velen beweren; maar het
hoort er niet; het is er niet thuis; het is er nietig en verloren, als een onbeduidend
kapelletje in het reuzenwoud van de bogen en zuilen.
Even buiten de moskee stroomt, in een rotsachtige diepte, de nobele Guadalquivir.
Hij slingert zich sierlijk door het groene land, maar de kleur van zijn water, bedorven
door de olijfolie-fabrieken langs de bovenstroom, is geenszins van een hemelsblauwe,
maar van een vuile, zwartachtige kleur. Er liggen daar nog de bruine puinen van
Arabische watermolens, en de overblijfselen van een Moorse brug; en de zwaarbeladen
ezeltjes gebruiken nu de losse, half ondergedompelde stenen en kantelen, om van de
ene oever naar de andere te waden. Sic transit...!

Sevilla
Van Sevilla, dat ik slechts vluchtig heb gezien, wil ik alleen onthouden de pracht
van de Giralda en de grimmige stugheid van het goudbruine, gekanteelde Alcazar.
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De Giralda-toren rees als een fonkelende, roze en gouden spits ten blauwen hemel
op en haar tintelende windwijzer, groot als een zeil, was als van een schip in hogere
regionen, dat naar glinsterende horizonnen reist. Het was van een schoonheid als
nergens tevoren gezien; het gloeide, het laaide, het sprankelde van licht en leven.
Het heerste en domineerde; het straalde zulk een machtige veredeling uit, dat alles
er omheen gans klein en nietig werd, zelfs het gouden-bruine Alcazar met zijn zware
muren en stugge kantelen, dat als een nijdig beest er onder weggedoken zat.
Alleen die indruk wil ik van Sevilla meenemen. Het is er een om nooit meer te
vergeten, om aldoor, levenslang, in zich te voelen tintelen en leven.

Van Sevilla naar Algeciras
‘La route d'Artois en Flandre est longue, triste et solitaire’. Zo schrijft ergens Alfred
de Vigny, als ik mij niet vergis in het begin van zijn verhaal ‘Cinq Mars’ uit ‘Servitude
et Grandeurs Militaires’. Hetzelfde zou ik haast van de weg Sevilla-Algeciras willen
zeggen.
Onze auto rijdt nu al uren door een eindeloze uitgestrektheid, heuvel op heuvel af
en wij zien slechts de eentonige groenheid van een land zonder bomen, met hier en
daar een krottig huisje, dat er als een eiland in de zee verloren ligt. Is dat nu het
romantisch Andalusië, waarover wij zoveel gelezen en waarmee wij in onze jeugd
zoveel gedweept hebben? Moesten hier niet de Carmens in gele rok en zwart-kanten
mantille rondlopen? En de hartstochtelijke don José's en Escamillo's, die op leven
en dood om Carmen vochten? Wat wij zien zijn echter zeer gewone vrouwen in
banale klederdracht en meestal nogal dikke mannen met Baskische muts, zoals men
ze in 't zuidwesten van Frankrijk ziet. En verder ezeldrijvers en gendarmen met hun
typische ‘bicornes’, de enigen die min of meer aan Bizets vermaarde opera doen
denken. Waarom al die gendarmen langs die dood-eenzame en verlaten wegen? Men
begrijpt er het nut niet van. Men begrijpt alleen dat men zich in een sterk militaristisch
land bevindt, dat meer dan eens

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 6

564
aan het Duitsland van vóór de oorlog doet denken. Zo vliegt de auto door de uren
van eentonigheid en eerst bij het naderen van de kust komt er enige tekening in het
landschap. Daar ligt een aardig stadje, gans wit onder de diepblauwe hemel, met
blauwe deuren en fijn-gesmede ijzeren balkonnetjes: Jerez de la Frontera. En eensklaps
wordt het landschap woest, met steile rotsen, duizelingwekkende diepten en een weg
die zich kronkelend omhoog slingert, tot men plotseling de zee ontdekt, afgebakend
door de grimmige rots van Gibraltar, waar reeds de avondlichtjes flikkeren. Dan
begint men te dalen en in de snel donkerende schemering voelt men, meer dan men
ze ziet, de met bloeiende geraniums overhangen muren van de villa's en de palmen
die hun sombere kruinen in de hoogte steken.

Engeland in Spanje
Daar staat in zijn tuin het hotel, pittoresk van onder tot boven met klimplanten en
bloemen begroeid. Men voelt het dadelijk, nog voor een woord gehoord is of
gesproken: men is hier niet in een Spaans, maar in een Engels landelijk hotel.
Platmagere, houterig-gedecolleteerde misses met half-dichtgeknepen ogen achter
brilglazen, rode cocktail-heren in smoking en flinke sportjongelui, lenig-gespierd en
slank, met heldere blik en veerkrachtig-soepele tred. Er lopen in vrijheid honden los,
die blijkbaar tot het hotel behoren en zich daar ook volkomen thuis voelen; en er is
ook een poes die verwend miauwt en door velen wordt gekoesterd en geaaid, omdat
hij zo onuitstaanbaar verwend is en omdat hij zo zanikerig miauwt.
Het diner!... Wij horen stukjes conversatie: ‘Did you enjoy your tea? - Yes, I did,
immensely!’ En dan de opsomming van wat er al genoten werd. Verder hoogst
interessante mededelingen over golf en tennis. Het eten is typisch... Engels. Het
schijnt zelfs dat de hotelhouder om er wel heel zeker van te zijn dat men er niet te
lekker eten zou, zijn kok uit Engeland heeft laten komen. Tussen de tafeltjes lopen
de honden
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schooierig rond. Bij ons komt een zeldzaam type bedelen. Hij is ruigharig bruin, met
gele snor en gele wenkbrauwen. Hij kijkt ons kritisch en, naar het mij voorkomt,
enigszins geringschattend aan. Ik reik hem een stukje vlees. ‘Pour qui me
prenez-vous?’ heeft hij het air te zeggen. Hij ruikt er niet eens aan en keert ons de
rug toe.
Na het diner naar de ‘lounge’. Pijpen, sigaretten, bij uitzondering een sigaar. Koffie,
likeur, hier en daar een kaarttafeltje, en verdere gesprekken over tea, tennis en golf.
Er heerst een zware depressie.
Tien uur! Er komt beweging in de zaal. Een meneer staat op, neemt afscheid van
dames. Hij verlaat de zaal in een soort stille wanhoop; en men krijgt de vreemde
indruk of hij zich van kant gaat maken. Andere heren volgen. Zij doen allen strak en
plechtig en telkens krij men weer de indruk dat ze zich fatsoenlijk en correct van
kant gaan maken. De dames zitten nog een ogenblik te zeuren en te staren, of strelen
de miauwende poes en staan ook eindelijk op.
Lichten worden minder; bedienden ruimen op. De oude hond met gele snor en
gele wenkbrauwen gaat nog eens kritisch rond. 't Is uit voor vandaag. Morgen weer
tennis, golf en tea en eten van de kok uit Engeland. Good night! Het Engels hotel in
Spanje gaat slapen.

Van Gibraltar naar Tanger
De sombere rots van Gibraltar, bestippeld met lichte stippels van gebouwen, tekent
haar uitgekarteld silhouet tegen de helderblauwe hemel af; en daaronder, op het
water, ziet men de wondere verschijning van wat Maupassant eens noemde ‘un
troupeau de bêtes monstrueuses’: de negen kolossale Engelse oorlogsschepen, die
er geankerd liggen. Men krijgt impressies en zoekt naar vergelijkingen. Wat schijnen
ze klein, op een afstand, onder de geweldige rots! Hun romp heeft de kleur van het
water en hun militaire torenmasten steken daaruit op, zwart en rond, als grote,
opgeprikte truffels. Niets geen indruk van overweldigende vernielings-
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kracht! Maar, als men er dichter bij komt, dan ziet en voelt men!... Forten, kathedralen,
gevaarten waarvoor men geen naam meer kan vinden! Een is er, de Nelson, de
pas-nieuwe, die enkel zes enorme ‘canons de chasse’ en geen enkel zwaar ‘canon
de retraite’ heeft. Wij vragen aan de officier waarom. ‘Omdat wij alleen wensen weg
te jagen en nooit zelf te wijken!’ antwoordde hij niet zonder echt Engelse trots. De
ganse structuur van de machtige kruiser is daar dan ook naar gebouwd: de
schoorstenen en turbine-motoren (deze laatste een echt wonder van beknopte energie)
staan bijna geheel aan de achterzijde, wat aan het ganse schip iets asymmetrisch
geeft, dat enigszins vreemd en disharmonieus aandoet.
Onze noteschulp vaart die reuzen voorbij en weldra zijn wij in volle zee. Rechts
van ons de Spaanse kust, bewoond, begroeid langs de hellingen van de grijze en roze
rotsen; links een vage, blauwachtige schemering, een lijn die van lieverlede land
wordt, een land van barre rotsen en scherp-afgetekende bergen, onbegroeid,
onbewoond, zonder een hut, zonder een boompje of struikje, van een eenzaamheid
en een verlatenheid zó totaal, dat het hartprangend wordt en men zich afvraagt of
men hier het oord der eeuwige verdoemenis aanschouwt.
Dat duurt zo,... uren. Dan komt er eindelijk een beeld van leven: een blanke
vuurtoren, rond en eenzaam boven op de spits van een rots, als een witte kaars die
daar in haar eentje staat te branden. Meteen is de obsessie van de verlatenheid voorbij.
Het schip draait sierlijk om de kaap heen en daar opent zich de mooie baai van Tanger,
met op de achtergrond de blanke stad, amfitheatersgewijs opklimmend tegen haar
groene heuvel, onder het helle hemelsblauw.

Tanger
Wilde drukte, woest geschreeuw, dat ieder ogenblik in vechtpartijen schijnt te zullen
overslaan en dat dan eensklaps eindigt in een lach of grap. Bruine kerels, zwarte
kerels, vuile kerels, in lompen en flarden die elke beschrijving tarten; nobele typen
roerloos neergehurkt in de zon tegen de witte muren; gesluierde vrouwen in witte
‘haik’ langzaam schrij-
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dend als biddende nonnen; overladen ezeltjes onbeweeglijk wachtend op de harde
stokslagen die ze vooruit zullen drijven en ginds een kameel als een gestrand schip
onverschillig neergestreken op een zandplein... het warrelt en het tintelt alles door
elkaar; men voelt zich eensklaps in een onbekende wereld; men is als 't ware op een
andere planeet. De kleuren domineren; het wit alleen is achtergrond. Geen artistieke
opleiding zou de felle kleurenharmonie aandurven, die zich hier onbewust openbaart.
Het lijkt wel of eenieder zich heeft uitgedost om 't schildersoog te boeien: geel, rood,
blauw, groen en oranje: de gehele gamma van de regenboog is er; en ook het grijs
en grauw is er; het doffe vuilgrijs in passende harmonie met de vaalbruine gezichten
en de lange grijze baarden.
Wat dadelijk treft, dat is de nobele, slanke schoonheid van 't Arabisch ras. Welke
gestalten! Welke houdingen! In dit doodarm volk, dat, op slechts enkele rijke
uitzonderingen na, werkelijk leeft van ontberingen, doet zich een onverbiddelijke
selectie voor. De kindersterfte op vroegere leeftijd is er ontzettend. Alleen de
allersterksten blijven over en vormen dan het mooie ras, waar men in bewondering
tegen opziet. Zie me daarnaast die dikke, logge, rode, zwaar doorvoede Europeanen!
De inlander waardeert hen omdat ze 't geld bezitten dat hem zozeer ontbreekt; maar
wat moet hij ons lelijk vinden en in de grond van zijn hart ons verachten!
Hoe leven ze? Waarvan leven ze? Die zwermen oude jeugdige halfnaakte bedelaars,
die alleen van de vreemdelingen iets krijgen, hoe komen zij aan het dagelijks stuk
droog brood, dat, met wat rijst en vruchten, vrijwel hun enig voedsel uitmaakt? Zie
me die blinden, die vreselijk verminkten, die haast zonder uitzondering door schurft
besmette kinderhoofden! Hoe kan dat blijven bestaan? Hoe zakt dat niet als een hoop
vuil en ellende in elkaar, langs de naakte muren van de bijna ontoegankelijke sloppen
en steegjes van de kronkelende ‘kasba’!
Een Voorzienigheid helpt en zorgt. De stralende zon verwarmt en koestert al die
misère en het oosters fatalisme doet de rest. In noordelijke landen zou zulke totale
armoede iets afgrijselijks zijn. Hier komt er nog een glans en een lach over
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al die ellende. Nergens heb ik de straatjeugd zo fel-luidruchtig en levenslustig gezien.
Zij schijnen niet meer te weten wat hongerlijden is, omdat zij nooit iets anders dan
hongerlijden gekend hebben.
Misère, vuilheid, wanorde en bedrog! Tanger en omgeving zijn internationaal
gebied en men voelt terstond zeer duidelijk, dat anarchie er de werkelijke heerser is.
Hier staat een Engelse politieagent of beambte; ginds verder een Franse, nog verder
een Spaanse, zonder de cherifijnse mee te rekenen, die er ook is en het gezag van de
sultan, de nominale vorst, vertegenwoordigt. Hoe zou daar eenheid en regel kunnen
bestaan? Wat de ene verbiedt laat de andere toe. Zij keren zich voor elkaar met een
machteloos schouderophalen om. En 't enige wat er welig tiert en bloeit is de algemene
afzetterij van de vreemdeling. Slechte, dure, en niet bijzonder zindelijke hotels;
schandalig overvragen op elk gebied; een stropersbende van 't begin tot 't eind, zodat
de toerist er nooit anders dan gedwongen blijft en er bij de eerst mogelijke gelegenheid
letterlijk van wegvlucht.
't Is jammer! Want op zichzelf zijn Tanger en omgeving wel heel bijzonder
interessant en mooi.

Marokko
Afrika, Marokko... Het is of met een toverslag het Oude Testamentt herleeft.
Gedrapeerde figuren, wit, donkerbruin, zwart, donkerblauw; en, uit die zware vouwen,
trekken, handen, voeten van een fijnheid soms, dat zij als uit brons gegoten schijnen!
Tanger... en wij dwalen door de nauwe straatjes van de oude stad! De jodenbuurt!
De huizen hellen in hun blankheid zó voorover dat zij elkander even raken en men
krijgt op het laatst de indruk alsof men niet langer doolt door een stad, maar door de
gangen van een vreemd verwrocht gebouw. Hier voor een deur zit een Arabier in
zijn bruine boernoes, wit hemd en blanke tulband te dromen, gehurkt op zijn kersrode
lederen sloffen. Verder staat een soort profeet, tegen een hagelwitte muur geleund,
de mooie grijze puntbaard en snor even van onder de zware afhangende
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kap zichtbaar; en terwijl wij langskomen en hem even in het gelaat zien, werpt hij
op ons een ernstige blik uit zijn grote, zwarte, wilde ogen. Een neger komt vrolijk
grijnzend uit een deur te voorschijn in een schelgroen jasje, lustig stappend met zijn
sterk gespierde, slanke benen. Wat verder speelt een klein meisje in een lang, helgeel
japonnetje, met kleine, zwarte vlechtjes als rattenstaartjes op de rug, in een zeer vuile
goot. En opeens een hees geroep - een zwaarbeladen, bruin ezeltje dringt wringend
om een hoek te voorschijn, bedolven onder een last van schel-oranje sinaasappelen,
een scharlaken hoofdstel om de magere kaken, de zacht-donzige lange oren heen en
weer wiebelend. Het wordt gevolgd door een grote Chleuh, zó zwart van huid, dat
men zijn trekken nauwelijks kan onderscheiden. Het is alsof zijn gelaat uit gitzwart
ebbenhout gebeeld was; alleen de uiterste puntjes van zijn korte krulbaard geven
leven aan het gezicht, als een wit donswolkje in donkere hemel en men ziet even in
het voorbijgaan het schitteren van het geelwit van zijn ogen. Hees, ruw, vermaant
hij zijn ezeltje om zich te spoeden en met een ongeduldig gebaar werpt hij een van
de zware panden van zijn indigoblauwe boernoes over zijn linkerschouder. Een
sombere reus opporrend het deemoedig ezeltje, dat al de last draagt. Wat verder een
moskee van een reine blankheid, zó schitterendschel, dat het is alsof zij uit sneeuw
werd opgebouwd. De kobaltblauwe deur met zware spijkerknoppen beslagen en met
grote, ijzeren, hard gedreven klopper versierd staat open en vóór die opening zitten
tegenover elkaar twee in het wit gehulde figuren, als maakten zij deel uit van de
architectuur, twee kariatiden, zwijgend, rustig, onbeweeglijk.

De Grote Socco
Alles schijnt hier op de grond te hurken achter zijn waar. Voor eenieder brandt een
wankelend olielichtje, één enkel geelrood vlammetje. Wat zitten zij daar gelaten!
Uren hebben zij geduldig gewacht; nog meer uren zullen zij daar blijven. Zij hullen
zich dichter in hun witte of grijsgrauwe lappen; het lichtje werpt grillig zijn schijnsel
over hen heen en aldoor
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staren zij vóór zich uit, gelaten, fatalistisch. O de grond uitgespreid ligt een bergje
sinaasappelen, verder bruin-glimmende dadels, nog verder een hoopje verlepte
groenten of zaden in grote open manden. Soms spreken zij met elkaar in hun gutturale,
rauwe taal. Soms flitsen hun ogen, hun tanden; soms roken zijn hun lange, kleine
pijpen, maar aldoor blijven zij achter hun geelrood wankelend vlammetje zitten, dat
zijn zwakke schijnsel fantastisch over hen heen werpt.
Opeens een klagende klank, een hartontroerende, uitgerekte klacht, die de nacht
schijnt te vullen en dan twee stemmen, die zeurig-eentonig neuriënd beginnen te
zingen. Het is alsof de kermende, schrille fluit het ritme aangeeft, door een
onvermijdelijk noodlot gedreven. Het is alsof het zeurend gezang even uitspreekt
wat in die harten leeft van ontmoedigde afwachting, nijpende armoede en hijgend
verlangen. Het volk schaart zich om de muzikanten, een brede kring wordt gevormd,
en dan staakt de muziek opeens haar geklaag, en de verteller verheft zich, een grote,
bottige, magere Arabier. Hij werpt de zware kap en mantel van zijn schouders. In
hun midden staat hij, als een reus, en begint te vertellen. Eerst rustig, ernstig. Dan
beginnen zijn donkere ogen te flonkeren, zijn smalle bruine armen en handen te
gesticuleren. Hij beweegt zich heen en weer en windt zich meer en meer op. Zijn
ogen schieten vonken, zijn handen grijpen driftig om zich heen, als wilde klauwen.
De woorden stromen van zijn dunne lippen, bijten door zijn blanke tanden en elk
woord klinkt als een vloek, als een vermaledijding! De groep om hem heen leeft met
hem mee, onbeweeglijk; maar in het licht van een oplaaiend vuur ziet men hun ogen
elk woord, elke beweging volgen. De trekken blijven strak en ernstig; toch voelt men
een spanning, een opwinding die in hen leeft, zó ontembaar, zó wild, dat wij als
Europeanén innerlijk ervan terugdeinzen. Men voelt een volk van ontembaarheid;
een volk van het zwaard, van het vuur; en als contrast een volk van de diepste,
ongelofelijkste gelatenheid en berusting. Allahs wil geschiede!
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Van slangen en Amerikanen
Uren lang hadden zij op het terras van het hotel zitten wachten, de drie Arabieren,
want zij wisten het: de Amerikaanse toeristen zouden die dag komen; zij waren reeds
aan tafel. Wij evenwel zaten buiten in het zonnetje onze koffie te gebruiken. De
kleinste van de Arabieren, met zijn schrander, fijn gezicht, hurkte, in zijn grote
boernoes gehuld, geduldig op de stenen vloer en tikte stilletjes, met afwezige blik,
ritmisch met de lange, fijne vingers op de kleine trom, die eigenlijk meer op een
tamboerijn geleek. De andere krabde zich onophoudelijk, een bezigheid die in het
Oosten een zekere concentratie vergt, daar anders de misdadiger zou kunnen
ontsnappen zonder zijn euveldaad te boeten. De derde, zeer lang en slank, wond
langzaam de witte doek van zijn kleine tulband om het hoofd en aldoor spraken zij
samen, zonder tussenpozen, elkander maar zelden aankijkend. Het uiten van een
gedachte alleen scheen hen reeds genoeg te bevredigen.
Daar naderden de Amerikanen. In groepen stroomden zij naar buiten op het terras.
Maar welke Amerikanen! Bijna allen waren zij in sport-tenue, maar een tenue dat
de ware sport nooit gekend heeft. Mannen, die bijna allen reusachtige brillen op de
neus droegen die een uilenindruk gaven. Zij hadden kaken als ossenkaken van eeuwig
herkauwende dieren en hun monden, bijna alle met grote valse of gouden tanden
beladen, uitten een taal die zo nasaal, zo schel en zo galmend was, dat het klonk alsof
zij door de hoorn van een grammofoon spraken, uit de diepten van een kille, echoënde
kelder. Haast alle mannen rookten enorme sigaren, half afhangend in één mondhoek.
De hoeden en petten hadden zij achter op het hoofd geschoven en met hun duimen
in de vestzakken stapten zij pedant naar voren, familiaar met de Arabieren schertsend
en luid lachend. De vrouwen waren nog erger. In korte rokjes, die slechts even de
knieën raakten, met hoge hakken, die hun dikke kuiten deden waggelen, hun zware
heupen deden rollen en draaien, volgden zij de mannen, giechelend, schreeuwend.
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De Arabieren waren overeind gesprongen. Hun uur was gekomen. Geld! Geld! Alleen
geld vervulde hun geest, hun gedachten. De trom werd nu martiaal-wild opgewonden.
De krabber verrees op zijn bottige bruine benen en de grote, slanke Arabier wierp
de tulband van zijn hoofd, schudde met een rauwe, wilde kreet zijn gitzwart haar los,
sprong op zijn zak toe, trok snel en handig twee slangen te voorschijn en wierp deze,
met een tweede wilde kreet, op de grond. De Amerikanen drongen terug en met een
sissend geluid kronkelden de beide slangen zich los en gleden geruisloos over het
terras in tegenovergestelde richtingen. Gleden zij te ver weg, dan sprong de
slangenbezweerder schreeuwend op hen toe en wendde hen; en rustig gleden zij
kronkelend de andere richting uit, tot het hun eindelijk begon te vervelen en zij
onbeweeglijk bleven liggen, de slimme hoofdjes naar boven, de doordringende,
wrede glansoogjes strak starend, de vlugge, zwarte steektongetjes in en uit flitsend.
Opeens pakte de Arabier hen op, liefkoosde hen even; toen legde hij ze als een boa
om zijn hals, en wreef vleiend met zijn wangen tegen hun gladde, glimmende huid.
De slangen verwrongen zich behaaglijk; een van de Amerikaanse vrouwen gilde
even geaffecteerd krijsend op en klampte zich vast een de arm van haar man. En nu
begon de bezweerder te dansen. Nog meer slangen werden te voorschijn gehaald en
hij sprong over hen heen in grote sprongen of hief hen in zijn handen op en wond ze
als braceletten om zijn armen en liet zich in het gezicht likken door de flitsende,
zwarte steektongetjes. De Amerikanen lachten grof en een van hen, met een kodak,
naderde de bezweerder, die terstond een geoefende houding aannam en nu werd er
met ernst gefotografeerd. Daarna naderden meer fotografen en één knielde zelfs neer,
bijna over een grote slang heen, die hem met haar nijdig trots kopje strak aanstaarde;
en, met de pet ver over het achterhoofd geschoven, de dikke knieën op de grond,
leverde hij zulk een contrast van fiere sierlijkheid en logge plompheid, dat de
tegenstelling bijna te pijnlijk werd. Na afloop begon het bedelen. De slangen waren
weggepakt, de trom zweeg en de grote Arabier, het gitzwart haar afhan-
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gend tot op zijn naakte, sterke schouders, boog diep voor elke Amerikaan met zijn
glinsterend koperen bord. Maar terstond was hun belangstelling weg; en hier en daar
slechts wierp er één verachtelijk een armoedige gift op het rinkelende bord, of zomaar
op de grond. De Arabier boog hoffelijk maar zijn mond vertrok in bittere plooien en
zijn ogen fonkelden. Hij riep iets tot zijn makkers en het klonk als woedende
scheldwoorden.

De witte Arabier
Zij zaten allen op de grond in het Moorse koffiehuis te Tanger en maakten muziek.
Om ons heen witte muren, banken er tegenaan, houten tafels; en tegenover ons een
grote Arabier in zijn hagelwitte boernoes, de kap teruggeworpen, de blanke tulband
om het mooie gladde voorhoofd en de fijne trekken, gevoelige mond, en dromerige
ogen, luisterend. Hij sloeg de maat met zijn lange dunne vingers op de tafel; voor
hem stond een glas donkerbruine koffie te dampen. De muziek was zeer eigenaardig
begonnen. Eerst rookten de muzikanten enige minuten hun lange, kleine pijpen; toen
vatten zij hun instrumenten en het begon. Eerst leek het op een vreemd gegons.
Eenieder zocht als het ware naar een ritme; eenieder scheen zachtjes dromerig in de
ether te tasten naar een lijn, een vorm, een melodie. Allen schenen zij nauwelijks op
hun instrument te letten; het was tussen hun handen, hun vingers; het moest en zou
bespeeld worden. Eindelijk werd het wakker gestreeld, wakker geroepen en het leefde
nu door, nog onzeker, zoekend, wankelend, tastend en de grote Arabier vóór ons
mijmerde voort, geduldig en wachtend, de schelgele pantoffels rustig over elkander
gekruist.
De wanden bij plaatsen met borden van bontkleurig Arabisch aardewerk, waren
hier en daar ook versierd met kleurige matten, en deze bedekten ook de koude stenen
vloer. Iedere muzikant zat met gekruiste benen op een rood, blauw, oranje of groen
lederen kussen en al het houtwerk om hen heen was diep gentiaanblauw geverfd.
Daar eensklaps een ritme dat vast werd, dat de toon aangaf, alles met zich mee
slepend! De
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kleine handtrommeltjes, getooid met blauwe en witte tekeningen, gelijkend op grote
klossen, werden vaster, geregelder, zwaarder geslagen. De violen, die op hun kop
stonden, begonnen te klagen, de fluiten zeurend mee te trillen, te piepen en de grote
Arabier ontwaakte uit zijn verre stille droom en een zachte glimlach zweefde langzaam
over zijn streng-peinzend gelaat. Wilder werd het ritme, vaster nog; en de trommels
bonsden nu hard en onstuimig, de violen kreten, schreiden en de fluiten gilden
triomfantelijk.
Een oude man, die stil in een hoekje had geslapen, zijn edel masker als van ivoor
tegen de witte muur, opende wijd de grote ogen. Hij boog over zijn gekruiste armen
heen en ook hem zweemde een verraste glimlach over het gelaat; en eensklaps lachte
hij hardop, klapte in zijn handen en al de anderen die op hun kussens zo stil om het
orkest hadden gezeten, ontwaakten insgelijks, doofden hun pijpen en begonnen ook
in de handen te klappen; en muziek verrees uit hun midden, als zwevend uit een
eeuwig deinende, kolkende zee. De grote, witte Arabier keek met verrukking, sloeg
luider op de tafel. De oude man met het ivoren gelaat lachte nog harder en alles
daverde ritmisch verrukt om ons heen. Toen smolt de muziek weg, het ritme brak,
de gezichten verstarden langzaam, en daar opeens een stem, een hoge, schrille stem,
die zich klagend verhief, als van een wilde watervogel, treurend om de vallende
nacht. De stem zong en zong, rees hoger en hoger. Het was alsof de grote vogel
opwaarts wiekte, aldoor maar hoger de wolken in, terwijl zij allen starend luisterden.
Af en toe roffelde stil-dof een trom; zachtjes kreunde even de viool en de fluit scheen
vanuit het verre verschiet even mee te klagen.
Toen eensklaps zweeg de stem; de stilte viel en als uit een droom ontwaakt,
ontgoocheld, verdwaasd staarden wij elkander aan, strak vragend, als verlegen. De
grote Arabier in zijn blanke boernoes rees op, schoof ruw de houten tafel voor zich
weg en fier, trots, onverschillig schreed hij de kamer uit. Machinaal volgden wij zijn
hoge gestalte langs de donkere smalle trap en het was alsof met zijn grote, stille
figuur de ziel
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zelf van dit lied verdween en alsof zijn heengaan allen weer in het duister wierp,
vragend-zoekend.

De zwarte Arabier
Hij woont daar heel alleen in de hoogte, op de berg boven Tanger, waar de steile,
kronkelende weg (mag dat nog wel een weg genoemd worden?) in een soort wildernis
van heesters en rotsen doodloopt. Rechts en links, eer men daar aankomt, de door
muren omgeven mooie buitenplaatsen van de rijke Arabieren en de rijke
vreemdelingen. Men toont u het weelderig verblijf van de onttroonde Sultan
Abd-el-Azis, die nu zijn ruime vrije tijd besteedt aan het in- en verkopen van meubelen
en de niet minder weelderige buitenplaats van een vermogend Engelsman, die zich
daar van de wereld heeft teruggetrokken. Maar bij de Zwarte Arabier is het eenzaam
en verlaten. Men komt er voor een vermolmd houten hekje, dat men openduwt; men
loopt enkele passen door een verwaarloosd tuintje en eensklaps, tussen een gewirwar
van neerhangende twijgen, staat men voor een wonder: de zee, de blauwe zee, onder
een blauwe, van zon stralende hemel!
Daar is de Zwarte Arabier! Hij heeft ons zien binnenkomen en is ons gevolgd door
het tuintje. Zijn donkere ogen van eenzaamheid kijken ons vriendelijk aan; zijn fijne
mond lacht ietwat melancholisch.
- C'est beau, n'est-ce pas? zegt hij met doffe stem. Wij bewonderen; en hij vertelt
ons wat wij zien. Beneden ons, diep in de diepte tussen de bruine rotsen en de groene
tuinen, het witte Tanger. Vlak vóór ons, aan de overzijde van de zee-engte, het
Spaanse Tarifa en ginds verre, aan de einder, de sombere rots van Gibraltar als een
gebalde vuist tegen de blauwe hemel. Dan vraagt hij ons of wij thee willen drinken.
Hoe lang daar hebben wij gezeten, onder een prieeltje, kijkend, peinzend, dromend?
Het is er zo onuitsprekelijk mooi! De zon neeg reeds naar het westen toen wij er nog
zaten, als konden wij er niet meer weg geraken. Eindelijk stonden wij op en de
donkere Arabier begeleidde ons tot aan
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het hekje. Een waas van heimwee doofde de schittering van zijn ogen en een vreemde
plooi trok om zijn lippen. Ja, het was er mooi, goddelijk mooi, maar eenzaam, o, zo
knellend en aangrijpend eenzaam!
Hij liet ons uit en groette diep. Het hekje viel achter ons toe en het was alsof een
graf zich boven hem dichtsloot...

Rabat
(avondstemming)
Over de Bled waren wij gekomen, over de eeuwig groene, glooiende Bled. Door de
wilde bloemen, langs de kudden rustig weidende schapen, langs opstijgende vluchten
van sierlijke, sneeuwwitte ibissen. Langs velden van kleur en geur. Onze ogen staarden
steeds in de verte en de grote, zware wagen, bedolven onder een laag wit stof, met
onze bagage hoog opgeladen, ronkte heet. Aldoor maar rolden wij voort, voort, in
die oneindigheid. Daar heel in de verte iets, dat aan de kim scheen op te komen; eerst
wat verwaasd, toen sterker van lijn; en opeens, boven op een scherpe, steile rode
rots, een hoge vierkante toren, de rossigrode toren van Hassan, aan de ingang van
Rabat. Wij raasden nader, nader; heter nog ronkte de motor, grote stofwolken achter
zich opjagend. En de brug over, de lange brug over de rivier, en voor ons de hoge
fiere muren van Rabat, gloeiend-roestig in de fonkelende stralen van de ondergaande
zon. Door de prachtige brede poort, met Moorse boog, reden wij, waarvan de diepte
bij het doorrijden weergalmde en waarvan de koele schaduw even een duisternis
over ons wierp en toen in de schelle nuchtere banaliteit van de moderne stad.
Verder reed de grote wagen, zijn horen nijdig blaffend, door een gedrang van
onverschillige Arabieren, langs trage, bleke Europeanen, langs stoffig gehavende
palmbomen en wachtende rijtuigen, waarvan de gekwelde, bottige, uitgehongerde
paarden, moe in het gareel hingen. Wij kwamen langs lange eentonige colonnades,
langs zielloze hoge blanke muren, als uit wit suiker gehouwen. Nog een boog door,
weer even die koele schaduw en dan weer verder; en daar stopte de wagen
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voor een lang, laag, wit gebouw dat achter in een klein voortuintje lag, waar een
armoedig waterstraaltje opspatte in de schelblauwe lucht en klaterend weer neerviel
in zijn kom van lapis-blauwe mozaïek, met roodgelakte meubeltjes stijf in groepjes
er omheen.
De lange tocht was voorbij. Moe en verstijfd stapten wij uit en traden in een
vereuropeest moderne Marokkaanse hal. Wij werden naar boven geleid, naar onze
kamers en voelden ons daar even als bedeesd. Mijn boograam stond nog open en
terstond ging ik er heen en leunde ver over de vensterbank en tuurde naar buiten.
Was dit een fata morgana van 't verleden, het visioen van een legende als uit de
duizend-en-één-nacht? Verdwenen de moderne huizen, de bottige paarden, de
vermoeide, verbleekte Europeanen! Vóór mij een pleintje eerst, dan hoge gekanteelde
muren, diepe, sierlijk gebogen poorten en op de machtige torens de statige, filosofische
figuren van de grote, roerloze ooievaars, die als 't ware dit droombeeld schenen te
bewaken met magische kracht, het peinzende hoofd voorover, de snavel tegen het
hart gedrukt, de borstveren alleen zacht heen en weer bewogen door het koele windje
van de aankomende nacht.
Onbeweeglijk stonden zij daar als peinsden zij het verleden weer wakker; als
trachtten zij met hun mystieke kracht de heldentijd van Rabat el Fath te doen herleven;
en de zon, dalend langzaam over de stad, wierp haar laatste gloed nog over die muren,
die poorten, die stille bewakers heen, als deelde zij in hun glorie-gedachten, als
herscheppend weer, maar nu voor 't laatst, die glans van roem en praal. Toen brak
de stilte en een stem die als zingend zich verhief, luider steeds, luider, krachtiger en
zij scheen het heelal in te roepen, met die smeekbede gans de omgeving doorgalmend.
En als met een toverslag ten enenmale ontwaakten lichtjes als duizend twinkelende
sterretjes. Lichtjes overal, achter de poorten, tussen stukjes verbrokkelde muren,
langs de wallen, in de huizen. En daar was het nu alsof het antwoord aan de moëddzin
op de slanke minaret nog louter vreugde, louter blijdschap was! Toen daalde langzaam
de nacht. De hoge gekanteelde muren schenen zich stil terug te trekken, de hoge
poorten zich diep in de duisternis weg te sluiten. Alléén de lichtjes waakten over
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de nu stil geworden stad. Hier en daar nog de blanke silhouet van een laag Arabisch
huis.
De lucht was geurig geworden van de rook der aangestoken cedervuren. De
bedauwde aarde om de verweerde muren wasemde vreedzaam de aromen van haar
planten uit en de wallen en torens schenen te verademen in de verluchtende koelte
van de nacht, die hen terugdrong in het geheim van hun diepe dromen en de vergane
macht van hun oude heerschappij.

Rabat en Salé
‘A l'embouchure d'un lent fleuve africain, où la mer entre largement en longues lames
frangées d'écume, deux villes prodigieusement blanches, deux villes des Mille et
Une Nuits: Rabat-el-Fath, le camp de la Victoire, et Salé-la-Barbaresque se renvoient
de l'une à l'autre rive, comme deux strophes de la même poésie, leurs blancheurs et
leurs terrasses, leurs tours et leurs grands cimetières pareils à des landes bretonnes,
à de vastes tapis de pierres grises étendus au bord de la mer’.
Aldus beschrijven, in hun mooie Franse taal, les frères Tharaud, de eerste indruk
die men krijgt van de twee, legendair vijandelijke steden aan beide oevers van de
blonde Bou Regreg: Salé en Rabat!
‘Deux strophes de la même poésie’, ja, die eerste impressie geeft het, uiterlijk
beschouwd. Maar wat een grondig verschil, zodra men er binnentreedt!
Rabat heeft nog zijn ‘ville indigène’ met zijn mooie oude poorten en zijn
vestingmuren, waar de Europese stad nu is omheen gebouwd; maar Salé, het oude
grimmige zeeroversnest, is uitsluitend een Arabische stad gebleven, zonder een
enkele Europese woning erin of omheen.
Die grote innerlijke verscheidenheid heeft zijn onmiskenbare stempel op het
karakter van de beide steden en hun bevolking gedrukt. De inwoner van Salé heeft
een heel ander type dan die van Rabat. De een heeft voortdurend omgang met de
Europeeër; de andere zogoed als niet. Rabat dreef te allen
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tijde handel; Salé leefde bijna uitsluitend van zeeroverij. De Arabische bevolking
van Rabat zou men als weinig interessant kunnen kenschetsen. Die van Salé grijpt
je dadelijk machtig aan. Wat 'n types! Dezelfde nog zoals men ze ziet van moordenaars
en gekruisigden op de schilderstukken van de oude meesters! Dáár zijn de modellen
vandaan gekomen! Die dáár, met zijn sombere ogen en beenderig-hard gezicht, is
vereeuwigd op een of ander religieus doek van Rubens, in deze of gene kathedraal!
En die andere, waar komt die vandaan? Hij heeft een roze gezicht, lichte ogen en
blonde wenkbrauwen. Is dat ook een Arabier of een vermomde noorderling? Men
staart hem met verbazing aan, zoals hij detoneert tussen al die harde, bronsbruine
koppen; en eerst na overdenking beseft men dat het een afstammeling moet zijn van
de gevangenen die de middeleeuwse zeeschuimers van hun rooftochten als slaven
meebrachten.
Rabat haatte Salé en Salé verachtte Rabat! Nu nog, aan beide oevers van de Bou
Regreg, gapen tussen de kantelen van de oude vestingmuren, de muilen van de
kanonnen waarmee zij elkaar beschoten; en de enorm-uitgestrekte, thans verlaten en
verwaarloosde kerkhoven, die met hun dicht opeengedrongen, afgebrokkelde zerken
tot aan, en haast tot in de zee neerdalen, getuigen van het overweldigend aantal
slachtoffers die aldaar gevallen zijn.
Nu grijnst Salé, waar slechts enkele jaren her nog geen Europeaan een voet mocht
zetten, in zijn grimmige gedwongen rust; en Rabat wordt een grote, moderne witte
stad, met hotels, koffiehuizen, cinema's en luxewinkels. Wat echter blijft zoals het
was, dat zijn de oude, magnifieke monumenten. O! die forteres en die tuin der
Oudaya's, dicht bij de aldoor bruisende zee, als een bestendige dreiging vlak in 't
gezicht van het gehate Salé aan de overzijde van de rivier! De minaret van een moskee
slankt er gracieus ten blauwen hemel op en daaronder, op de bruine kantelen, daar
waar vroeger de muilen van de kanonnen gaapten en de afgehakte hoofden van de
vijanden ten toon werden gesteld, houden nu de talrijke ooievaars hun rustige wacht.
Wat een zachte vrede geven zij aan 't oord van zoveel woestheid! Peizend staan ze
bij hun nest, als in diepe mijmeringen verzonken. 't Is of zij aldoor
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aan het lang voorbij verleden dachten. Soms klepperen zij houterig met hun lange
bekken; soms stijgen zij eventjes op en in een sierlijke glijvlucht van witte en zwarte
vleugels komen zij weer neergedaald en als zij terug op hun nest zitten denkt men
aan monniken inn wit-en-zwarte pijen, biddend onder de tinnen van de minaret.
Dat is nu de rust van het oord na zoveel eeuwen strijd en woeling. Een stille tuin
vol groen en bloemen ligt daar onder in de diepte tussen de grimmig gekanteelde
muren en daarnaast is een openluchtig Arabisch cafeetje, waar gitaar wordt bespeeld
en waar men zoet-gesuikerde thee drinkt, met groene munteblaadjes, op houten
banken onder bloemenprieeltjes gezeten.
Salé... Rabat... Een wereld op zichzelf! Een stil-vergane wereld aan beide oevers
van de rivier destijds gedrenkt met bloed... een wereld die van lieverlede herleven
zal, meegaande met de strijd, Rabat het eerst, Salé het laatst, onder hun vernieuwde,
veranderde vorm!

De tuin der Oudaya
Door de grote, massieve, donkere poort van de Oudaya komt men in een wondertuin.
Wie zou kunnen vermoeden dat achter die zware, streng-gekanteelde muren iets zou
schuilen dat zo liefelijk-strelend en zo geurig is? Geen enkele boom in die tuin, geen
heesters of struiken; terrassen alleen, met oude, als vermoeide, versleten treden en
palmen-randjes om de stijf-rechthoekige bloemenperkjes. Links een lange, lage
pergola begroeid met rozen; en van alle kanten, geheel de tuin omsluitend, de
verweerde muren met brede torens en op die torens en schansen ooievaars stijf en
statig, roerloos, of zeilend-neerstrijkend, in breed-gewiekte glijvlucht. Zij alleen
brengen leven en beweging boven die stilglanzende bloemenweelde. Verder is alles
rust en droom, bespiegeling en mysterie... Bijen gonzen zacht van bloem tot bloem;
een eenzaam roodborstje kweelt zijn ijl-teer gezang; een hagedisje ligt in de zon op
de warme treden behaaglijk uitgestrekt. Een van de muren is bedekt met heet-rode
bougainvilliers-
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bloesems; een andere is als 't ware diep bedolven onder een blauwe draperie van
bloeiende convolvulus. Aan de voet van een der torens ligt een bed van purperen,
geurende viooltjes en verder rankt een rand van freesia's, wit als ivoor, tegen het
donker rossig-bruin van een vervallen schans. In een hoek bij een deur, waarvan het
zware slot geheel verroest is, kleurt een tapijt van kleine tulpen, wiegelend op hun
tengere stengels; en daarboven klampt zich vast een klimmende, zacht-paarse
heliotropen-struik; en tussen de verbrokkelde stenen kruipen varentjes als
teer-smaragden veertjes. Op de vermolmde balustrade van een oude trap ligt
glinsterend groen en donzig het weelderige mos.
Wat is het alles rustig in die tuin van dromen, rustig en vredig, een kleine wereld
op zichzelf, waar alleen de geesten van 't verleden schijnen rond te dolen en waar de
herinnering nog kan heersen, even levend als voorheen! En toch beuken daarbuiten,
tegen die forse wallen, de krachtige golven van de Atlantische Oceaan en achter die
zware poorten wemelt het van drukke mensenlevens, zijn er rumoerige straten en
huizen, - heel de macht van de moderne stad. - Maar de tuin der Oudaya blijft
verzonken in zijn droom van eeuwen, bloeiend, geurend, kalm en heerlijk, in zijn
weelde ongestoord.

De droom van Chella
Even buiten de nieuw-aangelegde Europese stad, achter de blanke gebouwen van
het regeringspaleis en de verschillende ministeries, ligt de aangrijpende ruïne van
het dromerige Chella...
Een antieke vesting met afgebrokkelde omheiningsmuren, een statige ingangspoort
met nog prachtig-gaaf-gebleven Moorse boog, een uitgestrekte, verwaarloosde, naar
beneden glooiende tuin; en gans in de diepte, bij een bron, het geheiligde graf van
de Zwarte Sultan...
Daar leeft de Droom... het Mysterie...
Er hangt als 't ware iets heiligs in de atmosfeer. Is het de weergaloze rust en vrede
waarin alles baadt? Is het de zachte
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schoonheid van de omgeving?... de bekoorlijkheid der vergezichten?... de fijne
nuancering der kleuren?... ik weet het niet; maar iets is er van droom en van
bespiegeling, dat ik nooit ergens anders heb gevoeld.
Er is een heilige kapel (een maraboet); er staan heel oude bomen vol
ooievaarsnesten rond de bron; en er is ook een eigenaardig tuintje achter een muur
en een aldoor gesloten poort; een tuin waarin men aan de bomen rijpe sinaasappelen
ziet schitteren, zo even boven 't muurtje en de poort, als oranje ballonnetjes voor de
aardigheid door kinderhanden daar gehangen.
Alom de doodse eenzaamheid en stilte. Geen ander leven dan dat der ooievaars,
dromend in de nog bladerloze takken van de oude bomen.
Zij zijn er als 't ware de stille bewakers van het geheiligde graf. Zij zijn zeer talrijk.
Zij zitten bij plaatsen met drieën en vieren naast elkaar. Af en toe wieken zij op, maar
niet voor lang en nooit voor verre. Zij komen dadelijk terug en hervatten hun stille
wacht, hun peinzende droom.
Zij zijn als de zoekende, dwalende ziel van de reeds zolang overleden Zwarte
Sultan. Ligt hij daar nog, gebalsemd in zijn graf, of is hij als een ijle droom in de
ether verzwonden? De wacht houden zij, moeten zij houden. Zij zijn de heilige vogels
van 't geheiligd graf.
Er is een stilte als van iets dat komen moet. Een grote stilte van verwachting, eensklaps
gestoord door vreemd geluid. Wat is het? De vogels stijgen even op, strijken terstond
weer neer. Zij klepperen met hun snavels. En ginds in de verte, bij de hoge
ingangspoort, verschijnt iets, komt iets aan dat in het stille rustoord een zo
onverwachte wanklank aanbrengt. Een kleurrijke stoet, een processie, met kreten,
gezang en wilde muziek! In bonte schakering komt zij langzaam naar beneden
geslingerd en verspreidt zich te allen kante om de bron, de bomen en de ‘maraboet’
van het geheiligde graf. Een vreemde warboel; er is van alles bij. Het
diepgevoeld-religieuze naast het grof-profane. Witte gestalten knielen biddend neer,
met het hoofd tegen de grond. Een soort van tent wordt opgeslagen, waar men
suikergoed en vetkoekjes bakt; en op een
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grasveldje, tegen een heuvel aan, wordt, bij het snerpend geluid van de pijpers en
het gebeuk op de tamboerijnen een ‘danse du ventre’ aangevangen. Een echte ‘danse
du ventre’, zinnelijk en wulps. De aanhitsende vrouw, in wit keurslijf en oranje rok,
komt met springende borsten en wringende heupen naar de man toe, die, in witte
broek en schelgroen vest, breed-lachend slaande op zijn tamboerijn, haar bewegingen
beantwoordt. De menigte om hen heen onderstreept juichend met ritmisch handgeklap.
Dat duurt zo een hele tijd, in razende drukte en oorverdovend lawaai. Alles beweegt
en krioelt door elkaar. Alleen de ooievaars blijven ongestoord en roerloos,
bespiegelend op hun takken zitten. Het is een bedevaart, mengsel van innige piëteit
en wilde uitspattingen, een voorbereiding tot de ramadan (de vasten) die morgen
begint.
De avond daalt. Rood gloeit de ondergaande zon over de dromerige schoonheid
van het in zijn rust gestoorde Chella. De kleuren schieten vonken, de wilde bloemen
gloeien in het gouden-groene gras. Van lieverlede wordt het stiller; de wilde bende
trekt zich langzaam terug. De vetkraampjes zijn uitgedoofd; de pijpers en de
tamboerijnen zwijgen. Hier en daar ligt nog een biddende gestalte roerloos
neergeknield, de witte boernoes als met goud omgoten in de glans van 't avondrood.
Zij liggen er als lijken op een slagveld. Maar ook zij rijzen eindelijk op en schuiven
langzaam naar de uitgang. Dan wordt het plotseling weer stil, verlaten en doodstil
op 't dromerige Chella. De felle kleuren zijn getaand, verdwenen en versmolten in
een zilverig-mauve waas, dat de scherpheid van de contouren afstompt. De ooievaars
spreiden zacht hun witte en zwarte vleugels uit. Zij wieken even op en strijken dadelijk
weer neer, in de naakte bomen rond de bron.
Daar houden zij nu weer hun stil-peinzende wacht. Evenals onder de minaret te
Rabat sluiten zij hun vlerken als monniken die hun wit-en-zwarte pij dichthalen en
op hun beurt schijnen zij roerloos te bidden, over de tombe van de Zwarte Sultan.
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De jonge Sultan
Elke vrijdag, om twaalf uur, begeeft zich de Sultan met een plechtige stoet van zijn
paleis naar de moskee.
Het cherifijns paleis van Rabat is er geen van antieke Moorse pracht. Het vormt
een complex van zeer banale, moderne witte gebouwen omgeven door hoge witte
muren. Het staat in 't Europees gedeelte van de stad, op een uitgestrekt weiland,
slecht onderhouden en rommelig, waar Arabieren ganse dagen in het gras liggen te
luieren of er hun schapenkudden hoeden. Op een van de hoeken verrijst de moskee,
vrij onaanzienlijk; en eenieder heeft er vrije toegang op het vrije veld, dat slechts
gedeeltelijk door de troepen van de cherifijnse garde wordt afgezet op de zeldzame
dagen dat de Sultan zijn paleis verlaat.
Even vóór twaalf uur zijn wij ter plaatse. De garde te paard staat er reeds opgesteld.
Uitsluitend zwarte troepen in rode tunieken, blauwe broeken en witte tulbanden,
onder bevel van een Frans officier in grijsblauw uniform. Geen mooie paarden, en
weinig gesoigneerd; en een vage discipline, die veel vrijheid toelaat. Demanschappen
praten en lachen onder elkaar, maken grapjes, gaan even uit 't gelid als zij er zin in
hebben. De toeschouwers zijn niet bijzonder talrijk. Slechts hier en daar, op 't ruime
veld, een groepje wit-gesluierde vrouwen of in het gras neergevlijde Arabieren; en
ook enkele toeristen, meestal Amerikanen, van dat soort dat tegenwoordig zoveel
reist en niet het meest-beschaafde van de natie is, met de sigaar scheef in de mondhoek
en de kodak onder de arm.
Het duurt heel lang vooraleer de plechtigheid begint. Tijd schijnt voor de
mohammedanen slechts een relatieve betekenis te hebben. Zij bekommeren zich
vooreerst nog maar niet om de Vierde Dimensie. Maar plotseling klinkt schelle
muziek achter de witte muren en een brede poort gaat wijd open. Daar komt de stoet
te voorschijn! Schelgekleurde uniformen, glinsterende koperinstrumenten, wapperende
banieren in het zonnig lentebriesje. Men ziet een opvallend kleine glazen koets achter
de ruiten waarvan iets wits schemert, terwijl twee dienaars, rechts en links, met witte
doeken wuiven. Dat is de

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 6

585
traditie; dat dient om zeer denkbeeldige vliegen uit de nabijheid van de vorst te
verjagen. Op de koets volgen talrijke ruiters in witte boernoessen en de optocht wordt
gesloten door een afdeling voetvolk, evenals de garde te paard in bonte rood-en-blauw
en witte kleuren.
Dat alles komt langzaam en statig, onder de tonen van de muziek, tot de moskee
genaderd. Soms galmen de klanken zacht en teer en dan weer plotseling
wild-onstuimig. En overal waar de kleine glazen koets passeert wordt diep tot op de
grond gebogen. Wij zien de Sultan vagelijk. Hij is zeer jong, - pas zeventien - en
lijkt zeer klein. Hij past geheel bij zijn klein koetsje. 't Is of die speciaal op zijn maat
was gebouwd. Zijn boernoes en tulband zijn van een glinsterwitte blankheid en zijn
klein figuurtje zinkt als 't ware in de diepte van de kussens weg.
Zo rijdt hij door de open poort van de moskee, die achter hem weer gesloten wordt.
Hij is nu binnen en hij bidt. Boven op de hoge minaret zijn de ‘moëddzins’
verschenen. Zij verkondigen met luide, melodieuze stemmen de macht van de vorst
en de glorie van Allah! Het klinkt verheven in de zonnige lucht, onder de helderblauwe
hemel. Maar weinig stemming is er onder de toeschouwers. De vrij ongedisciplineerde
troepen van de zwarte garde zijn alweer aan 't grapjes maken en aan 't praten, zo luid
soms, dat de Sultan, in gebed in de moskee, het zonder twijfel horen kan.
Dat duurt een hele poos. Dan klinkt eensklaps een hard commando en de mannen
en de paarden komen weer in 't gelid. Daar gaat de poort van de moskee breed open.
Statig verschijnt opnieuw de kleine glazen koets en diep buigen de witte ruggen voor
de blanke schim die als een opgezette pop daarbinnen zit. De muziek speelt zacht en
wild dooreen; de dienaars verjagen met hun witte doeken de denkbeeldige vliegen;
de schelle banieren wapperen in het zonnig lentebriesje en de dignitarissen in lange
witte boernoessen volgen te paard, met grote waardigheid.
't Is afgelopen. De stoet keert terug over het rommelig grasveld, waar hier en daar
schapen en geiten staan te grazen en te blaten; de vendels buigen sierlijk onder de
staatsiepoort van het paleis; de muziek schettert haar laatste wilde tonen uit en
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de hoge witte muren omsluiten voor een week het verdwijnend, schitterend visioen.

Arabische metselaars
Het is mij niet mogelijk een Arabische metselaar au sérieux te nemen. Een metselaar
in witte boernoes en rood-of-zwart-of-witte tulband, hoe kan dat! 't Is een
vermomming! 't Is toneel! 't Is niet echt!
Er zijn er daar niet minder dan een achttal bezig, vlak naast ons hotel, aan het
optrekken van een terrasje. Het is er een gepraat van gutturale klanken, en een gelach,
en een gescherts, en slechts bij tussenpozen hoort men af en toe het fijn geklikklak
van een truweel die een brok steen vastmetselt. Nu en dan zelfs wordt het werk
helemaal stil gelegd en zij gaan er in de zon bij liggen of zitten; en men krijgt de
indruk dat de arbeid slechts als tijdverdrijf en uitspanning en het praten en het lachen
als werkelijke arbeid wordt bedoeld.
Dat alles voor het optrekken van een doodeenvoudig terrasje! Ik vraag mij af: hoe
komen zij ooit klaar met het opbouwen van een huis? Hoeveel weken, maanden,
jaren? En toch; die huizen staan er, met duizenden en duizenden; en ook die sierlijke
Moorse poorten, en die verrukkelijke fonteinen, en die prachtige moskeeën, en de
slanke minaretten met hun zo mooie, geglazuurde, groene en blauwe en gele tegels!
Het waren toch ook mannen met voor de arbeid zo onpraktische lange witte
boernoessen en tulbanden die destijds deze wonderen van bouwkunst schiepen; en
ik begrijp dat de grote schepper hier de tijd is: de Tijd, die voor dat volk geen waarde
heeft; de Tijd, die altijd wachten kan, tot fantasie, of lust, of inspiratie de ambachtsman
en de artiest aan 't werk doen gaan.

De soeks te Rabat
De wit-banale huizenrijen van een boulevard beplant met ziekelijke palmbomen; 't
geraas van auto's en 't geklap van
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zwepen op de rug van de magere paarden; en dan ineens, onder de sierlijke boog van
een antieke Moorse poort, de verrassende krioeling van de soek.
Een deining van kleuren en beweging!
Neergehurkte Arabieren op de drempel van winkeltjes van niemendal;
wit-gesluierde, langzaam voortschuivende vrouwen met slechts één zichtbaar oog;
overladen ezeltjes met neergebukte hoofden, gelaten voortgedreven door de harde
stok; bedelaars in onbeschrijfelijke lompen van op elkaar genaaide kleurenlappen
die aan flarden hangen; smekende blinden met uitgestoken handen; stoeiende knapen
op blote voeten; uitstallingen waar men braadt en bakt; slachtershokjes waar rauwe,
als 't ware nog lillende stukken vlees aan spijkers hangen; en dan die grote, rustige
gevaarten van kamelen, die met hun brede en hoge vracht het ganse steegje vullen,
als reuzenschepen door een veel te eng en vol kanaal. Dat alles in blakende zon of
koele schaduw, onder een hemel van korenbloem-blauw. De kleuren tintelen; de
reuken benauwen; de rauwe, Arabische keelklanken dreunen in de smalle ruimte.
Aan een helder fonteintje in een mozaïekgevel vullen de waterdragers hun zakken
en tegen de saffieren hemel rijst een goudgele minaret, als een zacht-troostend beeld
van verheven schoonheid.
Dáár, onder een tweede antieke, Moorse poort, als bij de ingang, loopt de ‘soek’
weer op 't banaal-moderne leven uit: auto's, rijtuigen, winkels, stof en drukte, en een
verblindendwitte boulevard, beplant met ziekelijke palmbomen...

Carnaval te Rabat
Morgen begint de ramadan (de vasten) en vandaag is 't carnaval en uitgelaten pret
in het oude, stemmige Rabat. Ginds verre, aan het uiteinde van de pas-aangelegde
boulevard, dichtbij de magnifieke vestingpoort, staan de versierde wagens voor de
optocht klaar. Straks zullen zij, met hun papieren reuzen en hun nagemaakte dieren,
tussen de dubbele rij wachtende nieuwsgierigen, voorbijtrekken. Een eigenaardig
tafereel. Dit Europees vermaak, voornamelijk ten pleziere
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van de Europese ingezetenender stad bedoeld, wordt vrijwel uitsluitend door de
inlandse bevolking bijgewoond: deftig geboernoesde en getulbande Arabieren,
dichtgesluierde vrouwen en een ontzaglijke menigte straatbengels, die een
oorverdovend lawaai maken. Zo af en toe komt een verklede en vermomde Europeaan
opdagen; een domino, een pierrot; en telkens is 't een wild kabaal onder de opjoelende
straatjeugd; zij vergezellen het ‘masker’ als een zwerm vliegen en daarbij schreeuwen
zij een klank uit, steeds dezelfde: ‘Antarrrí! Antarrrí! Antarrraní! Antarrraní!’ met
rollende r's en buitengewoon-sterke klemtoon op de i: iets zo lawaaiigs en sarrends,
dat men er met beide handen zijn oren voor dichtstopt. Ik heb niet kunnen uitmaken
wat ze met die kreet bedoelen: of het hoon is dan wel opgewekte vrolijkheid; maar
hartstocht zit er in, en hoe! Zij zijn trouwens de enigen, die reageren op het
schouwspel. De stoet komt los en trekt voorbij onder de meest placide
onverschilligheid van de Arabieren. Zij kijken ernaar maar geen spier van hun gelaat
beweegt zich. Zij staan daar roerloos rechts en links, als witte standbeelden. Wat
zouden ze wel denken van dit staaltje van Europese beschaving? Vinden ze 't mooi,
aardig, grappig? Of vinden ze 't gemeen, verachtelijk, laag? En waarom staan ze daar
en blijven ze daar staan, als het hun toch niet interesseert?
Mysterie! Hun gesloten ziel, evenals hun gesloten wezen, zijn als 't ware van een
andere planeet. Men voelt slechts, bij zulke omstandigheden, hoe diep en ver zij van
hun overheersers af staan. Geen tastbare vijandigheid, geen merkbare haat of
verachting: alleen het zwijgend protest van hun totale onverschilligheid.
De enige die werkelijk genieten zijn de haveloze straatbengels. Het wilde ‘Antarrrí!
Antarrrí! Antarrraní! Antarrraní!’ is niet van de lucht en wij horen het nog tot laat
in de avond, als de carnaval-malligheid reeds lang is afgelopen. Maar ook hun kreet,
waarvan wij de betekenis niet kunnenn begrijpen, blijft voor ons een raadsel. Wij
vroegen om uitlegging aan de directeur van ons hotel, die daar al vele jaren woont.
Hij glimlachte ietwat geheimzinnig en antwoordde, terwijl hij enigszins verlegen
naar mijn dames keek:
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- On ne sait pas! C'est intraduisible!
Zijn antwoord lijkt mij voor Europeeërs op het ganse Arabische leven van
toepassing.
Wij weten niet; wij begrijpen niet; wij staan voor een raadsel dat wij nooit zullen
ontcijferen.

De gevangenen
Vóór de gesloten poort van de stadsgevangenis staat een cherifijns soldaat op
schildwacht: witte tulband, rode tuniek, blauwe broek, mooi genoeg om op een
expositie te vertonen. Af en toe maakt hij enkele passen heen en weer, 't geweer over
de schouder.
Daar gaat de zware poort van de gevangenis open en de gevangenen komen te
voorschijn. Een veertigtal mannen, allen in grauwe lompen, met schoppen, bijlen,
haken en dergelijke in de hand. Een gewapend cherifijns soldaat vergezelt hen en de
zware poort wordt weer gesloten.
Zij komen op de boulevard en volgen, hem tot aan de zee. Geen mens die ook
maar enigszins nieuwsgierig naar hen kijkt. Zij vallen in 't geheel niet op; er is geen
smart of droefheid op hun aangezicht; en ware 't niet van de gewapende soldaat die
met hen meeloopt, men zou denken: een doodgewone ploeg van Arabische arbeiders!
Zij komen aan het strand. Er ligt daar een rommel van allerlei en die moeten zij
wat opruimen. Meer dan bedaard vallen zij aan 't werk en de soldaat gaat er rustig
bij neerzitten. Zijn dat werkelijk misdadigers, die streng moeten bewaakt worden?
Er loopt daar anders geen mens. Hoelang zou het duren om de soldaat te ontwapenen,
hem onschadelijk te maken en dan in vrijheid de ‘Bled’ in te vluchten? - Zij denken
er niet aan. Zij knutselen zo wat, zo weinig en zo langzaam mogelijk; zij kijken naar
de lucht; zij maken een praatje, op hun gereedschap geleund; en, als de soldaat
oordeelt dat het lang genoeg geduurd heeft, volgen zij hem gedwee, zoals zij gekomen
zijn.
Daar kuieren zij weer langs de boulevard, door niemand aangekeken. Men krijgt
de indruk dat zij in-gemoedelijk,
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onder vriendelijk geleide van hun bewaker, een gezondheids-wandelingetje hebben
gedaan. De poort gaat open, zij stappen gedwee naar binnen, de poort wordt weer
gesloten; eenieder heeft zijn plicht volbracht.
Gelatenheid; berusting in hun lot en in het Noodlot, dát is het! Zij zijn er zich ten
volle van bewust dat zij hun straf verdiend hebben en zij willen die ook zonder
opstand dragen. Het een is het logisch gevolg van het ander. In hen leeft het intiem
gevoel, dat geen lotsverbetering voor hen mogelijk is, zolang zij niet uitgeboet hebben.

Van Rabat naar Marrakech
Een lijnrechte weg van honderd kilometer, breed, glanzend, als 't ware gepolijst,
strekt zich tussen Rabat en Casablanca uit.
Hoelang zal het geleden zijn, dat de machtige caïds der Chaouïa de Franse troepen
in Casablanca, waar toen nog zogoed als geen Europees leven was, ingesloten hielden
en dat de Franse kruiser Du Chaÿla nog juist op 't nippertje opdaagde om de benauwde
vesting van totale ondergang te redden? Zeker niet meer en wellicht minder dan een
twintig jaren her. De Du Chaÿla bombardeerde dag en nacht de posities van de
Marokkanen, die eindelijk de belegering moesten opgeven. Velen kwamen zich aan
de Fransen onderwerpen; en de overigen vluchtten in het ontoegankelijk
Atlas-gebergte, waar zij heden ten dage nog de onafhankelijke of ‘dissidente’ stammen
vormen. Nu is Casablanca een grote Europese stad geworden van meer (de inlandse
bevolking meegerekend) dan honderdduizend inwoners en zij breidt zich steeds
razend snel uit, rondom haar prachtige haven, de grootste en belangrijkste van heel
Noord-Afrika. Het land is heerlijk groen tussen Rabat en Casablanca en de vele grote
boerderijen, die men overal over de vlakte ziet, getuigen van zijn vruchtbaarheid en
welvaart. Het is een streek van frisheid en van rijke kleuren. Daar waar de grond nog
niet ontgonnen is zijn het als eindeloos uitgespreide tapijten van gele wilde
koolzaadbloemen, van oranje
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goudsbloemen, van lichtmauve irissen en asfodelen. De wilde palm groeit er
tussendoor als onkruid en hier en daar, rondom de boerderijen zijn het als schitterende
roze en blanke reuzentuilen van bloeiende fruitbomen. Er wordt beweerd dat de
Marokkaanse wevers in de kleurenpracht van de ‘Bled’ hun inspiratie vonden bij het
vervaardigen van hun prachtige tapijten. Het zou mij niet verwonderen als het
werkelijk zo was. Die ongerepte velden zijn wondere taferelen van de weelderigste
schoonheid.
Zo reist men uren en uren door de bloeiende vlakte tot men komt in Settat, een
Marokkaans provinciestadje. Ik vind provinciestadjes doorgaans overal interessant
en aardig. Meer dan de grote hoofdsteden geven zij het eigen karaktervan een land
en een volk weer. Zo ook Settat. Een armzalig rommeltje van lemen hutjes, een paar
banale, Europese woningen, een marktplein! Op dat marktplein wordt er markt
gehouden. Ik weet niet of het elke dag in alle Marokkaanse plaatsen marktdag is,
maar tot nog toe ben ik in geen Marokkaanse plaats geweest waar het geen marktdag
was. Ook hier dus. Een duizelingwekkend gekrioel van mensen en dieren door elkaar.
Overladen ezeltjes, filosofisch rustende kamelen, gesluierde vrouwen, geboernoesde
Arabieren, deftig en nobel als profeten. Maar hier is ook reeds een ander ras
vertegenwoordigd: het ras der Berbers of Chleuhs, de oerbewoners van het land, die
zich onder de vreemde invasies van lieverlede in het Atlas-gebergte hebben
teruggetrokken, maar geregeld weer in de vallei afdalen om er op de markten hun
produkten te verkopen of tegen andere waren in te ruilen. Het zijn sterke, levendige
kerels, zeer verschillend van de fiere, maar lakse Arabieren. Hun vrouwen lopen
ongesluierd rond en laten soms zeer mooie lichaamsvormen en knappe gezichten
zien; en de mannen, donker van kleur, hebben fel-glinsterende ogen, vol pit en durf.
Velen onder hen behoren nog tot de onafhankelijke of ‘dissidente’ stammen en het
moet geen verwondering wekken dat zij het aandurfden om het fuifgezelschap Steeg
en Co. dat in hun buurt eens was gaan piknikken, op een eenzame plek aan te vallen,
te ontvoeren en slechts tegen het niet-onbeduidend rantsoen van drie miljoen
driehonderdduizend frank weer los te laten. Behalve aan hun
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type zijn ze ook herkenbaar aan hun boernoes, die van zwarte wol is met een rood
vierkant laag in de rug. Dit is een trots symbool. Het herinnert aan hun zege op de
Portugezen, die zij destijds, met een trap... onder de rug, uit hun land verjoegen!
Het dreunt van lawaai en van drukte op die markt en wij worden er zó omzwermd
door taai-volhardende, jonge en oude bedelaars, dat wij het al spoedig moeten opgeven
en onze toevlucht nemen tot het uniek hotelletje van de kleine plaats, waar wij ook
van plan zijn te lunchen. Hier worden wij echter omzwermd door een andere soort
parasieten, die wij nog meer moeite hebben van ons af te weren: met name de
schoenpoetsers! Men vraagt zich af wat er wel mag te schoenen-poetsen zijn in een
oord waar geen schoenen aan de voet worden gedragen, tenzij door de zeer enkele
Europeeërs die er wonen of er toevallig als toeristen passeren. Vóór de ingang van
't hotelletje tel ik niet minder dan zeven van die jonge knapen, die onder elkaar
schreeuwen en vechten om onze schoenen, die niet gepoetst hoeven te worden, toch
maar te mogen poetsen. Ik offer eindelijk, om ervan af te zijn, gedwee mijn voeten
op. Maar dan ben ik eerst recht gevangen. Terwijl een van de zeven met bedrijvigheid
mijn net-gepoetste schoenen nog eens overpoetst, omringen de zes anderen mij met
uitgestrekte handen en de schooierskreten klinken om mijn oren:
- Bakschisch, monsieur! Penny monsieur! Des sous, monsieur!
't Is om er dol van te worden. Mijn dames, die reeds aan tafel op mij zitten te
wachten, laten mij waarschuwen dat wij geen tijd mogen verliezen om nog vóór de
nacht in Marrakech te komen. Ik roep tenslotte de hôtelier ter hulp, die met
dreigementen en gevloek de schooiers van mij afweert.
Marokko is een prachtig land vol wondere verrassingen; maar zijn ontelbare
bedelaars, die als klitten aan de vreemdelingen hangen, zijn er een echte ramp, een
ware pest.
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De Bled
Geen woestijn vaan zand en dorre rotsen, oneindig verdroogde onvruchtbaarheid,
maar als een tapijt van bloemen, van schelgele bloemen, overgaand in mals zacht
groen, om later weer diep teer-blauw te worden van de irissen en wéér groen en dan
paars, dan wit, dan oranje van de goudsbloemen tot langs de kant van de weg, die
snijdt breed-glad en glanzend door deze uitgestrektheid, asfodelen, velden van
asfodelen, wit-mauve doorzichtig gelijk de geesten van afgestorven bloemen als
opnieuw verrezen, de Natuur tot troost, in haar eindloze verlatenheid.
Doch niet alleen een liefelijke Bled, maar een Bled soms van de meest verrassende
aspecten. De hier en daar als het ware grillig neergestrooide maraboets, heilige graven,
gekoepeld blank hagel-wit, tussen de groteske gesticulerende cactus, planten die zich
wild fanfastisch verwringen. Dan palmgroepen sierlijk, met gevederde kruinen,
bedoeïenen-kampen, de vreemde, grijsgrauwe, lage tentjes als geworteld in de aarde;
daar omheen grazende pakdieren, slanke Arabische paardjes, blauwgrijs of bruin of
wit, met lange zwiepende staarten en verwarde manen; muilezels, ezels; en daar
tussendoor de Arabieren in gestreepte, witte of bruine boernoessen gehuld,
neergehurkt, stil rokend of trots en fier heen-en-weer wandelend; en kinderen, massa's
van kinderen en hier en daar een vrouw zorgvuldig gehuld in haar zware sluiers, druk
bezig in of buiten de kampen. Maar ook kan de Bled tragisch zijn met zijn wilde
rotsen en vreemde bruine dorpjes tegen een helling op gebouwd of in een vlakte
schuilend. Dorpjes op de kleur van de aarde soms zo gelijkend, dat zij dikwijls maar
nauwelijks zichtbaar zijn; maar verder steeds die oneindige vlakten van uitgestrekte
verlatenheid, die zich oplost in het blauw van de bergen en eindelijk in het
Atlas-gebergte, gedeeltelijk dromend verscholen of prijkend in zijn dichte sluiers
van donzig witte wolken, of statig verrijzend in de volle pracht van zijn grootse
majesteit van sneeuw en ijs en zijn oneindigheid.
Op de weg, die door dit alles heenvoert, stofwolken opjagend, transportauto's die
hijgend zwaar beladen uit een an-
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dere wereld schijnen te komen, klagend, kreunend, knarsend. Dan voorbij razende
luxeauto's met brutaal blaffende horens en zeurende sirenes en, als die verdwenen
zijn, alleen nog de brede, gladde, glanzende weg in zijn eentonige lengte en banale
eindeloosheid en de Bled, de grote schone oneindige Bled in zijn fiere verlatenheid.
En dan ineens een groep van vreemde schommel-wiegelende gedaanten rossig
geel-bruin, zandkleurig. Hoog deftig deinend komen zij naar ons toe. Het is alsof zij
voor-wereldlijk zijn, uit een tijd van sprookjes en legenden. De lange halzen bewegen
zij vragend, als zoekend heen en weer. De grote, zwarte ogen van onder de zware
leden staren somber enigmatisch en de lange loshangende lippen schijnen vol
verachting te zijn voor een wereld die hen slechts last en leed bezorgt, voor de mens
die hen slechts tot de arbeid dwong. Verder schreden zij in hun hoge minachting,
gevolgd door hun drijver in zijn versleten oude boernoes, gezeten op zijn deemoedig
schurftig ezeltje; en het was alsof die troep kamelen heel de smart van hun ras met
zich meevoerde en heel de klacht van hun bittere verveling. Verder gingen zij, verder
steeds verder en het was alsof de Bled hen opnam in het ritme van zijn heuvels en
de aarde in de rijkdom van haar kleuren.

De lastdieren van de Bled
Arme lieve kleine Marokkaanse ezeltjes met uw zachte triestig-hangende kopjes,
altijd overladen, nooit eens gekamd, nooit eens gewassen, met rauwe wonden en
brede onthaarde vlekken door het aldoor wrijven en wringen van dezelfde harde
strengen op dezelfde pijnlijke plekken, o arme lieve geduldige ezeltjes, wat heb ik
droevig medelijden met uw ongelukkig lot!
En ook met u, arme afgebeulde muildieren en paarden, zo zwak, zo mager, met
al uw ribben als hoepels om uw afgejakkerd lijf waarop de zweep aanhoudend
neerklettert, wat heb ik droevig medelijden!
En ook met u, o arme, ruige, stoïcijns-wijze kamelen, met u, eeuwige dorst- en
hongerlijders, die men laat dorst en honger
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lijden omdat het heet dat het u niet kan deren, wat heb ik met u liefderijk medelijden!
want waarom, als het zou waar zijn dat gij niet geleden hebt, waarom dan liggen op
zovele plaatsen uw beenderen weg te bleken onder de zengende zonnestralen van de
dood-eenzame Bled?
Uw aller droevig lot blijft onveranderd. Of het Arabieren, Chleuhs of negers zijn
die u meedogenloos met stokslagen voortdrijven, aldoor en overal wordt gij overladen,
afgebeuld, mishandeld! Zal er dan nooit verlossing voor u dagen? Zal de Franse
regering, die werkelijk zo veel, op bijna elk gebied, tot opbeuring van dit land en
volk gedaan heeft, dan nooit eens aan u denken? De verontwaardigde vreemdelingen
noemen die schreeuwende misbruiken een schande; en dat zijn ze ook. Een droeve,
beschamende smet op een werk dat anders, onder menig opzicht, zo rijk en zo schoon
is!

Ramadan
Om zes uur 's ochtends galmt het kanonschot in de stilte. De zon staat op. Meteen
begint de lange vastendag. Niets mag gegeten worden, niets gedronken en ook niet
gerookt, zolang de zon boven de aarde is. 't Zijn dode dagen; dagen van niets
uitvoeren; dagen van eindeloze verveling.
Daar komen de Arabieren langzaam aangeslenterd. Wat zouden zij ook anders
doen dan langzaam slenteren? Slenteren, of in het gras gaan liggen, aan de oever van
de suizende zee. Zij staren een wijle naar 't water, hurken neer, strekken zich uit in
't gras.
Daar liggen ze, in hun grijze boernoessen gehuld, in groepjes, of hier en daar
verspreid, tussen de verweerde zerken van het oude kerkhof aan de oever van de
Oceaan. Daar liggen hun voorouders begraven, de ontelbaren die sneuvelden in de
eeuwenoude strijd tegen Salé. Ook in Salé, aan de overkant van de rivier, liggen
degenen begraven die sneuvelden in de strijd tegen Rabat. Daar liggen ze, langs beide
zijden: de levenden en de doden. 't Gezang van de golven wiegt hun uitgeputte
moeheid en hun doffe dromen. En soms weet men niet meer welke de doden zijn en
wie de levenden: zij liggen
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daar zo roerloos uitgestrekt, in hun boernoessen als in lijkkleden; het is of zij even
uit hun graf zijn opgestaan, om deel te nemen aan de plechtigheden van de ramadan.
Zo duurt dat, heel de lange dag. Alleen tegen de avond, als de zon naar 't westen
neigt, komt er langzaam beweging. De gestalten rijzen op, staren naar de einder.
Daar zinkt de zon in 't water weg: een rode schijf die zich verdrinkt. Een knip,... een
knip... en nog een knip... een allerlaatste vonk... en plotseling 't kanonschot...het
einde van de vastendag! Hoezees weergalmen, trommen bonzen, fluitjes gillen, de
nachtelijke fuif mag nu beginnen: eten, drinken, roken, tot morgen vroeg bij 't krieken
van de dag, als het kanonschot streng-gebiedend weer zal dreunen...

Marrakech
Een lange, metalen brug over een brede, blond-kolkende rivier. Ik kijk op mijn kaart
en lees, langs de kronkelingen van de zwarte streep: ‘Oumm er Rbia’! Vragend kijk
ik de chauffeur aan. Hij knikt met het hoofd. Wij rijden langzaam over de grootste
van de Marokkaanse rivieren!
Oued Oumm er Rbia! De moeder van de lente! Welk een lieve, poëtische naam
voor een rivier! De stroom van de vruchtbaarheid; de levenswekker van een streek!
Vóór ons de eindeloze groene vlakte. 't Is als een roerloze smaragden zee. Geen
bomen, geen huizen; niets dan de grenzeloze groene zee onder de effen-blauwe,
wolkenloze hemel! Dat duurt zo uren... uren...! De zon neigt naar de einder en tovert
goud over die groene oneindigheid. De scherpe blaadjes van de wilde dwergpalm
glinsteren als kleine vuurzwaarden; de grond krijgt hier en daar een rode kleur.
Langzaam aan begint de weg te kronkelen en te stijgen. De motor trekt; ik hoor hem
zwoegen. En plotseling, van op de hoogte van een heuvelkam, ontvouwt zich een
wonder en onverwacht panorama. Eerst de lange, donkergroene streep van een
uitgestrekt woud. Boven dat woud, oprijzend als het ware uit het midden van het
woud, een hoge, vierkante toren; en achter die toren, verre, heel héél verre, gans aan
het uiteinde
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van de horizont, iets als een opstapeling van glinsterwitte en blauwe wolken, een
eindeloze, vage streep van geschakeerde wolken onder de immense, hardblauwe
hemelkoepel.
Ik keer mij om naar de chauffeur:
- Is dat Marrakech?
- Ja. U ziet reeds duidelijk de Koutoubia-toren!
- Maar achter de toren... die wit-en-blauwe wolken?
De chauffeur glimlacht:
- Dat zijn de bergen en de sneeuwtoppen van de Atlas-keten!
- En daar, op de voorgrond, dat uitgestrekt woud?
- De ‘palmeraie’, het palmenbos van Marrakech!
Wij naderen... De slanke palmenbomen, donkergroen gekuifd met uitgekarteld,
sierlijk wuivend blad, verrijzen hoog langs beide zijden van de roodachtige weg.
Hier en daar, in de schaduw, een nietig huisje, of een kleine, hout-en-strooien loods,
of een half-verbrokkelde omheiningsmuur. En dan eensklaps, zonder overgang, om
een bocht, een boulevard beplant met bomen en aan beide kanten lange rijen moderne
huizen, grijsachtig-wit, banaal, met cafés en winkels: de Europese stad van Marrakech!
Teleurgesteld snellen wij er in een stofwolk doorheen. Wij komen vóór een hoge
muur met prachtige, Moorse ingangpoort; en meteen zijn wij in 't echte, in het
historische, in het nog half wilde, Arabisch Marrakech!
Er is veel gepraat en geschreven en bijna gekibbeld over de kleur van Marrakech.
Ieder reiziger neemt aan of geeft toe dat Rabat en Casablanca schel-blank zijn; en
Fez en Meknès vaalgrijs; maar over Marrakech zijn de meningen zeer verdeeld. De
broeders Tharaud, als ik mij niet vergis, spreken van Marrakech-la-Rouge; andere
schrijvers of schilders hebben het over Marrakech-la-Fauve; en in een boekje,
uitgegeven en verspreid door het ‘Syndicat d'initiative et de Tourisme de Marrakech’
lees ik van Marrakech-couleur noisette. Dit benadert m.i. het dichtst de werkelijkheid.
Rood kan ik het volstrekt niet zien. Fauve (vaalbruin) misschien; maar ‘couleur
noisette’, ja, ik begrijp dat men het zo ziet of, liever nog, zo voelt. Ik ken echter geen
stad ter wereld, waarvan de kleur zo veranderlijk is, al naar gelang van
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het uur van de dag en de belichting. Ik heb haar grauw gezien, asgrauw onder een
loden hemel waarin de stormwind wolken stof opjoeg. Ik heb haar van het rijkste
gouden-bruin gezien onder de nog hete stralen van de ondergaande zon; en ik heb
haar gezien van het teerste licht-roze, op een wazige vroegochtend, toen nauwelijks
de dageraad aanschemerde. Maar nooit heb ik haar weer gezien als op die tweede
avond van onze aankomst, toen wij boven op het terras van ons hotel de glorie van
het schouwspel roerloos zaten te bewonderen. De zon ging onder. Beneden ons lag
de uitgestrekte stad in haar palmentuinen. De minaretten rezen er slank uit op en
tegen de horizont glinsterde de blanke en blauwe feeërie van het meer dan vierduizend
meter hoge Atlas-gebergte. Wij keken naar de stad. Welke kleur had zij nu? Roze,
mauve, met diepe glinsteringen van opaal en amethist die er als lichtaders doorheen
liepen. Zij leefde niet bedrijvig en rumoerig meer als overdag; zij sliep nog niet; zij
ademde en droomde, als in een mijmering van ver verleden. Het was van een
immaterieel-aangrijpende schoonheid. Het leek doorschijnend, broos als kristal; men
kreeg de indruk of het een soort luchtspiegeling was die straks als een illusie zou
vernevelen en verdwijnen. Ik zocht een woord, een vorm, een kleur. En eensklaps
dacht ik aan Pierre Loti, de grote wereldreiziger en hoe hij de kleur van de oude
Perzische steden had genoemd: ‘Couleur tourterelle!’ Ja, dát was het! Niet één kleur;
maar een ideale schakering en versmelting van de teerste en fijnste tinten! Die avond
had Marrakech de tortelduif-kleur! Langzaam aan verzwond het visioen, doofde uit
in grijs en grauw. Lichtjes glommen in die grijsheid en de melodieuze stemmen van
de ‘moëddzins’ weergalmden dromerig op de minaretten. Aan de kim, over de
besneeuwde toppen van de Atlas, blonk nog even, als een symbool, een lange,
tintelende vuurslang...

De plaats Djemaa el Fna
De grote markt van Djemaa el Fna, (sinistere naam: het kamp der Doden; daar waar
vroeger, nog niet zo héél lang geleden, de afgehakte hoofden van de vijanden werden
tentoongesteld)
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Djemaa el Fna, vlak vóór de ingang van de inlandse stad te Marrakech, is wel de
levendigste, de drukst-bezochte, de meest pittoreske markt van geheel Marokko. Het
zijn vooral de bergstammen uit de Atlas, - de Chleuhs - die er het leven en de
beweging in brengen. Die pittige, meer dan halfwilde kerels, waarvan wij in Settat
slechts enkele exemplaren zagen, hier komen ze dadelijk in drommen, met honderden
en honderden. Zij staan daar met hun zwaarbeladen ezeltjes, met hun kamelen, met
hun muildieren, hun geiten en hun schapen. Zij venten van alles; zij overrompelen
de ganse markt met hun geschreeuw en druktemakerij; en de nobele Arabieren, die
daar statig door het wilde gekrioel heenkuieren, lopen er als vreemdelingen, die er
niet thuis meer horen.
Er zijn de slangenbezweerders; er zijn de openbare schrijvers; er zijn de
legenden-vertellers; er zijn de knappe meisjes, ongesluierd, die liedjes zingen en
rondeke dansen. Uren lang zou men er onvermoeid naar staan kijken en ervan
genieten! Wij schaarden ons achter de wijde neergehurkte kring van toeschouwers
en aanhoorders, die er naar een verteller zaten te luisteren. Vroeger waren die
schijnbaar onschuldige vertellers wel eens zeer geduchte oproerzaaiers. Tussen hun
eenvoudige verhaaltjes door riepen zij de fanatieke bevolking tot opstand tegen de
‘Roumi's’. De Franse regering is er eindelijk achter gekomen en nu zijn de vertellers
heel wat voorzichtiger geworden. Degenen die nu 't woord voerde was een donker
type met vlugge bewegingen en ogen die fonkelden van levendige opwinding. Hij
klopte even, om de aandacht te wekken, met de hand op een klein trommeltje, dat
een holle klank gaf als van een leeg vat en ratelde in vlugge woorden enkele zinnen
af. Wij verstonden natuurlijk geen woord, maar de neergehurkte omgevers verstonden
't wel en de gezichten glommen dadelijk van de pret, terwijl de ogen straalden. Er
waren er terstond een paar die hardop lachend in hun handen klapten en een
opgewonden stem uitte een kreet: - Abààjo!
De verteller maakte een breed en wild gebaar. Hij klopte driftig op zijn trommeltje,
bukte half neer, schreed achteruit, sprong weer naar voren en hij vertelde verder,
dingen die voor ons absoluut onbegrijpelijk waren, maar die zijn drukke

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 6

600
schaar toehoorders tot de dolste pret opwonden. Er golfde als een deining door de
neergehurkte bende heen, de handen knetterden onder 't applaus en driftige stemmen
gilden, in schittering van ogen en tanden:
- Abààjo! Abààjo! Abààjo!
Zo ging dat voort, onbedaarlijk. Soms luwde 't even en de ‘Abààjo's’ klonken
minder opruierig; maar 't ogenblik daarna was het weer volop opgewondenheid en
passie en de ‘Abààjo's! Abààjo's! Abààjo's!’ loeiden, alsof 't een oproer werd.
Vlak daarnaast waren de meiskes aan 't dansen. Allen nog zeer jong: veertien, vijftien,
zestien, in witte of lichte rokjes, het donker haar doorvlochten met rode of oranje,
op de rug hangende linten. Zij dansten, hand aan hand, op blote voeten, bij het gekerm
van een instrument dat op een viool leek en toch geen viool was, een vrij onnozel
ronde-en-trippeldansje, maar zij hielden ons goed in de gaten en af en toe was er een
die zich even uit de schakel losmaakte om bij ons te komen bedelen.
- Niets geven! Niets geven! Anders hebben we geen ogenblik rust meer!
vermaanden dringend mijn dames. Maar die sluwe Chleuhtjes voelden ook wel
instinctmatig dat er bij de dames niets zou te krijgen zijn; 't was naar mij toe dat ze
kwamen en hoe zou een man een paar stuivers kunnen weigeren aan een heel mooi
gezichtje met donkere ogen, door welks weelderige haren een oranje lint, sierlijk
gevlochten, over de fijne bronzen schouders afhangt? Ik gaf dus, tot diepe
ontstemming van mijn dames, die mij allerlei rampen voorspelden. En die rampen
gebeurden wel niet; maar er was hoegenaamd geen eenheid meer in het gedans; zij
dansten automatisch door, helemaal verstrooid, alleen nog maar bezig met die vreemde
meneer, die eenmaal gegeven had en zeker nog wel meer zou geven. Ik kon geen
enkele beweging met mijn handen maken; ik mocht niet tasten in mijn zak om er een
sigaret te nemen, of daar stormden zij met drieën en vieren op mij af, denkend dat
ik munt te voorschijn haalde.
Ik kan het niet helpen, maar ik voel een soort van sympathie
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voor de Chleuhs. Ik mag hen beter dan de Arabieren. Ik weet dat ze tot veel, zoal
niet tot alles in staat zijn; Ik weet dat het kerels van hun ras zijn die de onvoorzichtige
toeristen in hinderlaag lokken, ze van alles beroven en desnoods vermoorden; maar
er zit gang en fut en pit en leven in dat volk en ik houd het ervoor dat, als de Franse
regering eens goed met hen zal afgerekend hebben, zij heel wat meer aan hen zal
hebben dan aan de trotse, aristocratische, maar zo onverschillige en lakse Arabieren.
Ik vraag mij af wanneer die razende drukte op het marktplein van Djemaa el Fna
een aanvang neemt en wanneer het eens ophoudt. Nooit, geloof ik. Het lijkt me zonder
begin en zonder eind. Ik ben er aan alle uren van de dag en de avond geweest en
nooit was het er ook maar een enkel ogenblikje rustig. Wild is het er; onstuimig wild
en driftig. Maar pittoresk in hoogste mate. Het grijpt je aan; je loopt er soms van
weg, maar je komt er steeds terug naar toe, omdat het er zo dol is, omdat het er zo
buitengewoon interessant en boeiend is.

Feest in het Paleis Djamaï
Er was feest in het Paleis Djamaï, groot feest!! De hoge ingelegde muren, in de grote
bovenzaal, waren getooid met een Arabische wandbekleding in de krachtigste felste
kleuren van schelrood, blauw, geel en groen; en op de mozaïekenvloeren lagen divans,
kussens, van de rijkste tinten en prijkten tapijten zacht en donzig. Van het kunstig
gebeeldhouwde stuc-en-houten plafond hingen enorme zilveren en koperen lantarens
waarvan de kleurige glazen als edelgesteenten fonkelden en onder de bogen, in
groepen, en tot dicht tegen de wand van de achterzaal zaten de muzikanten allen in
't wit en vooraan onder de sierlijke, smalle ramen, waar nog heel in de verte het laatste
geroep van de moëddzin weggalmde, de zangers en de danseressen, rijk als idolen
geverfd en getooid, met rinkelende, schitterende juwelen en glanzende sombere ogen.
Boven aan de trap stond cheriff Mohamed Abdul El Hamed en ontving zijn gasten,
minzaam, hoffelijk en het was
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alsof hij een Alladin zelf was, ons verwelkomende, opgewonden en verrukt aan de
deur van zijn schatkamer die hij ons nu voor het eerst zou laten aanschouwen.
En de gasten?? Drie weinig modieuze dikke Amerikaanse dames, dan een bejaarde
heer met een rond flauw gezichtje en waterige blauwe ogen, een stijf-correcte magere
Engelsman, zijn sentimenteel vrouwtje met kort haar en nog kortere rokjes, een
donkere Fransman met een ondeugend smuilende mond, zijn geverfde gemalin en
een Franse gids van de C.I.A. die deze feesten reeds zo dikwijls had meegemaakt en
dus blasé was; en dan wij drieën en onze zeer verlegen, fatsoenlijke Schotse kamenier.
De cheriff geleidde eenieder persoonlijk bij de hand, naar zijn zitplaats en eenieder
plofte zwaar neer, niet gewend aan die lage kussens en ongemakkelijk verschuivend
buigend en trekkend met de benen, geen raad wetend met zijn ledematen en stijf
gegeneerd door een corset, een gesteven overhemd en de verdere Europese kleding.
Het concert begon, of liever gezegd een gedwarrel, gegons, gepiep, gemiauw en
gekerm van instrumenten. Ieder muzikant scheen bezig te willen zijn, hoe en waarom,
wist hij nog niet. Maar met bekend Arabisch fatalisme was hij overtuigd dat hij er
wel op een of andere manier zou komen. Op dezelfde wijze verhieven zich de
stemmen en de cheriff op een hoog kussen dicht bij zijn muzikanten gezeten, knikte
behaaglijk met het hoofd en klapte in de handen.
Zo verliep een poosje en toen begon één stem te domineren schel en hard en dan
een tweede stem, tegen de andere in. En opeens sprong een klein jong vrouwtje naar
voren... en la ‘danse du ventre’ begon. Eerst schoof zij haar schelkleurig geborduurd
ceintuur wat in de hoogte, toen strekte zij beide armen voor zich uit, een klein doekje
strak van hand tot hand gespannen en terwijl haar gehele lichaam roerloos bleef
schuifelde zij op haar kleine voetjes naar voren haar buikje bewegend, deinend,
kringelend wiegelend, de mondhoeken omlaag getrokken, de grote zwaargewimperde
ogen glanzend als vragend naïef starend en de muzikanten opeens uit hun dromen
ontwaakt, speelden een vreemde, krijsende, heftige melodie begeleid door de hese
harde stemmen van de nu opgewonden mannen en vrouwen. Wilder, onbeheerster
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werd de melodie, woester de stemmen en het vrouwtje schuifelde nu pijlsnel
voorwaarts en dan weer terug, het buikje tollend cirkelend, schokkend, de ogen nu
glazig in een zalige extase van emotie en passie; en de oude cheriff, de kap van zijn
hoofd gevallen, de mond luid schaterend, klappend en stampend als een bezetene.
Toen hield zij op, bewoog haar buikje even als in groet en ging weer rustig en
onverschillig zitten.
De fatsoenlijke Amerikaanse dames zagen elkander even terloops diep gechoqueerd
aan en de onverschillige Engelsman trok stijf en correct zijn zwart vest neer; het
oude heertje droogde zijn vochtige blauwe ogen; de Fransman glimlach zéér
ondeugend en zijn geverfd vrouwtje fluisterde stralend iets zeer geheims en
geriskeerds in zijn oor en kneep hem daarbij in de arm; en de geblazeerde Franse
gids nam gapend een sigaret uit zijn zak en stak die aan. Daar begon het concert
weer, het gezang en de dans. Dit keer wilder nog, realistischer, woester dan voorheen,
en de Amerikaanse dames verschoven zich onrustig op hun kussens heen en weer,
de Engelsman kuchte zenuwachtig en de Fransman kneep zijn vrouw in haar heup.
De cheriff grijnslachte evenwel verrukt van onder zijn zware oogleden, zijn gasten
observerend. Toen kwam de thee ‘à la menthe’ uit de heerlijk geurende puntige
zilveren samovar en amandelkoekjes werden gepresenteerd en daarna rozenwater
ter afwassing en toen rees de cheriff Mohamed Abdul el Hamed op en hoog en statig
trad hij op een van zijn gasten toe, gevolgd door het eerste danseresje die een ronde
rokende wierookbal in de handen droeg. Hij hief de oude Amerikaanse dame met
moeite van haar zitplaats op, boog zich stralend over haar heen, gleed zijn hand in
haar zedig bedekte corsage, rukte er even aan en legde de warme wierookbal tegen
haar huid. Daarna lichtte hij, tot haar verstijfde ontzetting, de volle geplooide rok
op... en weer verdween de bal. Nog vóór zijn hoogrood-bevend slachtoffer hersteld
was van haar schrik, had hij reeds een tweede bij de hand. De emotie was zó dat
eenieder als versteend bleef staren, totdat de bescheiden, verlegen en correcte Schotse
kamenier ook aan de beurt kwam. Met een knal van losvliegende drukknopen sprong
haar blouse onder de vin-
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gers van de cheriff open. De bal gleed onder haar rokken weg en toen zij wit van
ontroering, uitgeput tegen de muur aanviel, kregen wij zulk een onbedaarlijke fou-rire,
dat alleen het geschreeuw van de zangers, het gepiep en gekreun van de violen ons
kon redden en wij hijgend tegen de kussens achterover zakten, dankbaar dat het feest
ten einde liep en het uur van afscheid gekomen was. Eenieder rees nu pijnlijk van
zijn ongemakkelijke zitplaats op; eenieder drukte bij het vertrekken de cheriff
dankbaar de hand... en haastte zich zenuwachtig om maar weg te komen. Het contrast
tussen sommige oosterse en westerse opvattingen was toch wel wat al te bar geweest.

De soeks te Marrakech
Wit de zon; wit de tinteling van licht in de duisternis van de soeks. Want zij leven
in de schaduw, in 't geheim. En toch dwarrelt daar een leven; toch krioelt daar een
mensheid, een drukte van dieren, een wereld van contrasten, een wanorde, en een
vuilheid soms, dat men er als bedwelmd door wordt. Eerst ontwaart men alles
schelhelder omlijnd in het scherpe licht van de zon, dan dit mysterie... en de ogen
zoeken, vorsen, pijnigen zich in 't donker, en de oren trachten al de geluiden en de
stemmen op te vangen, te ontwarren, te begrijpen. Voort gaat men, voort, door een
mensenmenigte vooruit gedreven. Men kan nauwelijks blijven staan, want de
lastdieren komen voorbij, de ezeltjes met grote pakken en manden op de rug; of
ruiters te paard; of trots-deinende kamelen. Alles dringt door de menigte heen, door
de nauwe straten, en men drukt zich tegen een muur, tegen een winkel, een deur aan
om hen voorbij te laten. De ezeltjes, als verborgen onder hun last, schurftig, gehavend
en kaal, trachten ruimte te geven ootmoedig, gehoorzaam. De kamelen evenwel
deinen langs, in eeuwig wiegende majesteit, het gewoel dominerend, geruisloos, en
de paardjes met hun tomen en zadels van geel en scharlaken, trippelen voorbij, de
fijne hoofdjes fier opgeheven, de slanke ruiter met zijn schelblauwe boernoes in 't
zadel. Overal kleur, overal taferelen vol afwisseling, fan-
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tastisch. Een blinde sukkelt tastend met zijn stok door modder en vuilnis heen,
gebeden prevelend als een monnik. Wat verder, de waterdrager voortdravend, met
de zware waterzak op de rug, gebogen, zich haastend, de ogen hol, het smalle bruine
gelaat diep gegroefd door de ellende van zijn uitputtende arbeid. Dan elegante
jongelui, de felrode fez koketscheef op 't hoofd, de sierlijke boernoes gedrapeerd
over de fijne schouders, de bontgeborduurde muiltjes plassend in 't slijk, vrolijk
lachend. Dan voorbij sluipende vrouwen gehuld in 't wit. En dáár, bij een deur, een
gehurkte reus, als uit brons gegoten, een enorme, krachtige, naakte neger. En ginds
verder tegen een bruine muur, een profeet met witte baard, met fijn ivoren gezicht,
schrandere, wilde, donkere ogen, en handen teer, bijna doorzichtig, rustend op zijn
lange stok. Daar nog drie wilde Berbers, komend uit de bergen, de krachtige benen
gespierd, de woeste hoofden gretig, als roofvogels begerig-buigend over een gehurkte
man, die messen verkoopt in gedamasceerde scheden. Zij lachen; de witte tanden
flitsen op in hun woest gelaat en hun handen grijpen naar de wapens. Men voelt als
't ware hun vechtersaard. Weer verder verkoopt een grijsaard witte boernoessen.
Gezeten en als omwolkt door 't witte goed, hijzelf in 't wit met zilverwit haar en
baard, lijkt hij wel een sneeuwman, levend geworden, of de beminde Santa Claus.
Dan een rij winkeltjes van bontkleurig leer; dan de kaarsenmaker, de Arabische schel
gekleurde kaarsen voor de moskee. Daarna het gerinkel en daverend geraas van de
koperslagers die in hun sombere winkeltjes het rode koper bewerken met vuur en
hamer, en de tapijtenhandelaar. Het is een bedrijvigheid van alle ambachten, grote
ijver en grote traagheid. Hier een man die mager en uitgehongerd ijverig voort werkt;
naast hem één die staart, dromend voor zich uit, niets doende. Het is een doolhof van
leven, een doolhof van miserie, een doolhof van kleur, contrasten, schaduw en zon,
schoonheid en vuil zoals nergens ter wereld. En dan opeens daagt uit de benauwing
van de soeks een grote heerlijke moskee op. Haar bronzen deuren met prachtige
kloppers staan open. De ingang is versierd met het fijnste, schoonste beeldhouwwerk
en haar mozaïek-tegels glinsteren als duizenden edelstenen. Een luisterrijke praal
hier te mid-
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den van al dit vreemde bestaan; een rustpunt te midden van die ellende; en de witte
en grijze duifjes vliegen in en uit door de open poort; en 's avonds roept de ‘moëddzin’
zijn kinderen tot het gebed en van de fiere slanke minaret klinkt de eeuwenoude roep:
Allah! Allah is groot.

Azrou
Azrou, het wereldvermaarde cederwoud! Azrou, vrijwel het uiterste plekje in
Midden-Atlas, waar de Europeeër, de ‘Roumi’ zich in betrekkelijke veiligheid kan
wagen... tot vijf uur in de namiddag, op welk ogenblik de weg, op last van de militaire
autoriteit, met prikkeldraad versperd en voor alle verkeer wordt afgesloten. Men is
daar op de grens van de ‘tribus dissidentes’, de nog half wilde stammen die niet de
heerschappij van de Sultan en nog minder die van de Franse Republiek erkennen. In
die buurt hebben de moorden en aanrandingen plaatsgehad waarvan men overvloedig
in de bladen heeft gelezen!
Een attractie! Een onweerstaanbare, ietwat griezelige attractie van het onbekend,
mysterieus gevaar! Vooral de dames voelen zich machtig aangetrokken. Zij zijn in
het geheel niet bang; zij zien alleen het avontuurlijke, het romantische! De weg, door
de eindeloze vlakten van Meknès, is lang en eenzaam. Slechts af en toe een Arabier
op zijn ezel, donkerbruin gezicht met zwarte baard onder de grijze boernoes, als van
een profeet der oude tijden. Hij kijkt ons nauwelijks in onze auto aan. Zijn nobel
silhouet komt uit de einder, gaat naar de einder, als in een sprookje.
Daar rijzen de bergen! Zij komen naar ons toe, de machtige reuzen. De weg wordt
kronkelend en steil, de motor hijgt, een diepe kloof sluit zich als 't ware om ons dicht.
Geen mens, geen dier, geen woning meer: de totale, absolute eenzaamheid!
Ik kijk mijn dames aan. Een zachte glimlach streelt hun frisse wangen en hun ogen
blinken. Zij genieten! Zal nu het avontuur plaatshebben? Zal zich hier het
griezelig-aantrekkelijk mysterie openbaren? Wij stijgen! Wij stijgen! Het wordt
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angstwekkend tot wij plotseling op een hoogvlakte komen, waar de chauffeur zijn
auto stilhoudt en ons verzoekt uit te stappen.
De rovers-... Neen, geen rovers, maar een panorama zoals ík er nog nooit een heb
aanschouwd! Een Frans officier had er ons op voorbereid. ‘Vous verrez un paysage
lunaire’ had hij gezegd. Maar 't was toch nog iets anders. Een maanlandschap is iets
doods en dit leefde zo aangrijpend-intens! Het leefde als in een droom, als in een
hallucinatie! Het was een diepe, diepe en uitgestrekte vallei, hier geel, daar groen,
ginds mauve, te allen kante ingesloten en omringd door bergkammen, die achter en
boven elkander oprezen, in doezelige of scherpe lijnen en in kleuren en tinten die
zich in etherische fijnheid schakeerden van het teerste grijsroze tot het somberste
lei-blauw en bijna tot het nachtelijk zwart. Het had iets Dantesk, iets van een andere,
onbekende, nooit-geziene wereld. De roververhalen verzwonden in 't niet; hier was
een tragedie op zichzelf, een machtig Natuur-epos van overweldigende grootsheid!
De chauffeur stond bij zijn auto te glimlachen, genietend van onze verbaasde
bewondering. ‘C'est beau, n'est-ce pas?’ zei hij niet zonder trots, alsof het iets was
dat hem toebehoorde. Maar wij moesten verder om het cederwoud te zien; en weer
ging het stijgen en hijgen tot waar wij in 't verschiet de eerste cederbomen zagen,
sierlijk afgetekend tegen blauwe hemel, op een wit-besneeuwde bergkam.

De gewonde reuzen in het woud van Azrou
Daar stonden zij met honderden en duizenden, de gewonde reuzen in het wilde woud
van Azrou! Tegen de flanken van de bergen, op hun top, zij aan zij, of afzonderlijk
trots zich verheffend tot een overweldigende hoogte, hun prachtige kruinen als tegen
de zware wolken, hun krachtige takken kronkelend grillig of uitgespreid in hun
sierlijk tooisel van bruingroene naalden, met goud getipt, zegenend over een aarde
nog dromend onder haar last van witglinsterende
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sneeuw. Geen vogel die zong; geen eekhoorntje dat schalks van tak tot takje wipt.
Verlaten stonden zij daar en het was alsof zij geduldig met een moed oneindig
wachtten op de naderende Dood. Aan hun voet heel het dal, de vlakte, heel de enorme
woeste uitgestrektheid van de Natuur en boven hen de wolken alleen, de zon, de
hemel.
Het was de mens die hun kracht brak. Het was de mens die om zijn gretige zucht
naar geld, hen de wond toebracht die hun bestaan gedoemd had. De kleine nietige
mens en de grote fiere reuzen. Aan hun voet had hij een vuur ontstoken en de lekkende
vlammen hadden gretig in het hout gevreten tot de verkoolde, kankerende wond
voortwoekerde tot in het hart van de bomen en zij eindelijk neerstortten met een
geweldige daverende slag op de aarde die zij zo lang beschermd hadden, de sierlijke
takken gebroken, de naalden verdord, verbruind... Daar lagen zij nu hier en daar
verspreid, wachtend tot hun uur gekomen was, en zij verhakt, geschonden, vervoerd
werden uit het woud waar zij eens heersten! En als gedachtenis zou alleen nog
overblijven grote, verkoolde, tragisch-gehavende stompen, die als klagende, roetzwarte
puinen nog opstaken uit het zachte, groene mos.

Meknès
Meknès is de glorieuze stad van de geweldige oude vestingmuren en de prachtige
gouden poorten waarvan de bogen zich openen op het hemelsblauw. Het zijn er
aldoor taferelen die aan toneeldecors doen denken. Het is het decor van Aïda; het is
het decor van Salammbó. Het zou mij niet verwonderen als de regisseurs dáár hun
inspiratie gezocht en gevonden hadden. Die indruk dringt zich vooral zeer sterk op,
wanneer men Meknès ziet van de heuvel die er achter ligt, 's avonds, onder
maneschijn. De ganse, breed-uitgestrekte stad lijkt dan als van doorschijnend ivoor
gespikkeld met de glinsterende topazen van de elektrische lichten. Het is als een
droom. Het is van een irreële schoonheid. Men denkt aan een uitgestorven stad, aan
een reusachtig graf, waaromheen te allen kante waskaarsen branden. Geen klank
stijgt eruit op; alleen een

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 6

609
vaag gegons, als een geprevel van gebeden. En de donkerblauwe, fonkelende
sterrenhemel is als een immense koepel, die dat luisterrijke graf omsluit.

Fèz
Een smal, lijnrecht kanaaltje, belijnd met dunne populieren; een fonkelwit gebouw
met een fabrieksschoorsteen ernaast; dit alles in een vlakke, groene wei zoals men
ze in Holland ziet, zo is de eerste indruk van het toverachtige Fèz, wanneer men er
per auto uit de richting van Meknès aankomt. Groter desillusie en teleurstelling zijn
niet denkbaar. Is men daarvoor zo verre gereisd! Dat kanaaltje van niemendal; die
dunne rechte boompjes; dat banaal-witte stationsgebouw, waarvoor een klein
locomotiefje amechtig staat te puffen, is dát Fèz, de nobele, heilige stad, de grootste
en belangrijkste van heel Marokko? Men heeft het gevoel of men bedot is; men zou
rechtsomkeert willen maken!
Een bocht van de weg; een mooie poort in de ruige vestingmuur en terstond een
gewirwar van smalle, sterk stijgende en kronkelende straatjes, waar de auto nauwelijks
doorheen kan. Een heel klein pleintje meteen paar bomen en op dat pleintje, onder
een boogpoort, de ingang van het hotel! Een bediende met wit schort en rode fez
treedt dadelijk naar voren.
- Is het hier Djamaï Palace? vraag ik, vrij lusteloos.
- Neen, meneer, het is hier Hôtel de France.
Ik keer mij tot mijn dames om. Onze chauffeur heeft zich vergist. Wij hebben heel
de dag geáutood. Zullen wij nu maar uitstappen, te voet naar het ander hotel gaan en
de auto met bagage laten volgen?
De bruine man met rode fez schiet in een lach.
- Te voet, meneer! Acht kilometer!
Wij denken dat hij ons voor de gek wil houden. Maar hij meent het heel ernstig;
hij herhaalt het met nadruk. Hij voegt erbij dat wij alleen nooit de weg zullen vinden
en stelt voor ons erheen te begeleiden.
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Wij nemen hem mee en dadelijk begint de feeërie!
Nauwelijks zijn wij het pleintje voorbij of daar ontvouwt zich het prachtigste
panorama dat men dromen kan. Het is een banale en versleten vergelijking, maar ik
ken er geen die het juister uitdrukt: Fèz, immens-uitgestrekt, teer-grijze stad, ligt
daar in de diepte tussen de haar te allen kante omringende bergen als een reusachtig
juweel in zijn groene juweelkist! Het is als een droom die toch een werkelijkheid
blijkt. De ondergaande zon bepoeiert met een stof van goud de glinsterende minaretten
en strijkt lange, dwarse gouden vegen over de krioeling van de als het ware boven
op elkaar gestapelde terrassen. Het zijn ál kleine straatjes en steegjes, waar geen
rijtuig door kan; om van noord naar zuid of van oost naar west te rijden moet men
de ganse stad om trekken. Een voortdurende afwisseling! Prachtige tuinen met palmen
en oranjebomen; blond-suizende watervalletjes; een bos, een rots, een oude brug:
het gevoel alsof men uren ver van een stad is; en plotseling dan weer die stad, onder
een ander aspect in de diepte, met de felle glinstering van de besneeuwde Atlastoppen
als een flonkerend reuzenscherm tegen de verre horizont: de droom, de feeërie, die
met u meereizen, mijlen en mijlen lang, van verrukking in verrukking, met het gevoel
dat men geen zintuigen genoeg heeft om van al die weelderige schoonheid te genieten.
Maar eensklaps is het uit! De auto houdt stil voor een plechtige poort en daar moeten
wij uitstappen. Hoezo: rijdt de wagen niet tot vóór het hotel? Neen, dat kan niet; het
steegje is te smal: wij moeten een eindje te voet. Het hotel is een oud Moors paleis
en bezit geen andere toegang!
Het is wel wat ontnuchterend na de heerlijke betovering van daarstraks. Het
kronkelsteegje ligt vol vuil en modder en wij baggeren er samen door, omzwermd
van een bende bedelaars, met een kudde vee, door schor-schreeuwende Arabieren
voortgestuwd. Zij beschreeuwen de dieren bij hun naam, onder het uitdelen van harde
stokslagen; en wij horen met verbazing, dat een kalf Mohammed heet en een ezeltje
Ali en een koe Zoeleima!
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Daar zijn we aan het paleishotel. Een rommel van duistere gangen, een binnenplaats,
een tuin, een terras... en plotseling weer de ongeëvenaarde feeërie: het
immens-uitgestrekte Fèz in de diepte, grijs en goud tussen het groen van zijn tuinen
en bergen met de flikkerende sneeuwtoppen van de Atlas in het ver verschiet; een
wonder om voor te knielen; een verwezenlijkt vertelsel uit de duizend-en-één-nacht!

Tetouan
De weg van Tanger naar Tetouan loopt door wat men wel enigszins romantisch zou
kunnen noemen ‘een woeste, onherbergzame streek’. Eenzame, golvende velden,
waar herders in grauwe boernoessen hun schapenkudde hoeden en rechts, tegen de
horizont, hoge bergen, waarachter het bendenhoofd Raisouli, door miss Forbes zo
pittoresk beschreven, destijds zijn geduchte schuilplaats had. Hij was om beurten
vriend en vijand an de Spanjaarden, al naar gelang hij er voordeel bij had; en dat
duurde zo jaren en jaren, tot Abd el Krim, toen in zijn kracht en glorie, hem op een
ochtend sterk-gewapend bezoek bracht en in een ommezien het ganse boeltje definitief
opruimde. Abd el Krim nam tegelijk met Raisouli en zijn harem, een aanzienlijke
buit aan wapens en voorraden mee en daarmee keerde hij zich tegen de Spanjaarden
en later ook tegen de Fransen, met de gevolgen die alom bekend zijn. Nu heet het
dat er rust en vrede heerst in dat gebied; maar het doet toch nog enigszins vreemd
aan, dat iedere herder die zijn kudde wacht, evenals elke Arabier die zijn akker
beploegt, een geweer over de rug heeft hangen. Een oude gewoonte waarschijnlijk,
die nog maar niet zo dadelijk wordt afgeleerd.
Streng is ook het militaire toezicht op paspoorten en dergelijke. Wij zijn niet ver
gevorderd of twee gewapende Spaanse gendarmen komen in het midden van de weg
staan en doen ons teken te stoppen. ‘Pasaporte!’ klinkt het nogal kort en gebiedend.
Maar wij zijn in het bezit van iets beters dan ‘pasaporte’: namelijk een
aanbevelingsbrief, van een bekende autoriteit, voor de Hoge Spaanse Commissaris
te Tetouan,
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Zijne Excellentie ‘el general Sanjurjo!’ Wondere en plotselinge uitwerking! De twee
gendarmen hebben nauwelijks de brief gezien of stellen eensklaps niet het minste
belang meer in onze ‘pasaporte’. Alles is in orde; wij mogen gaan en onder een
stram-militair saluut snorren wij verder door.
Wij rijden een paar uren. Weinig afwisseling in het verlaten landschap. Hier en
daar een zeer armzalig huttendorp; en verder steeds de gewapende herders met hun
kudden, en de gewapende boeren op hun akkers; en ook de hoge bergen rechts die
al hoger en woester worden, naarmate men het destijds zo onrustig en gevaarlijk
Rif-gebied nadert. Opnieuw een teken dat wij moeten stoppen. Wij zijn bij de ingang
van een bouwvallig dorp van leem en stro; en daar staat een menigte Spaanse soldaten,
met aan hun hoofd een officier, die dadelijk op onze chauffeur toetreedt. Een palaber
heeft plaats, waarvan wij niets begrijpen. Mogen we niet verder? De chauffeur keert
zich enigszins verlegen tot ons om en zegt, naar de officier wijzend:
- El señor capitan moet naar Tetouan op een receptie bij general Sanjurjo en vraagt
of hij met ons mee mag rijden. Mooier kon het waarlijk niet! De señor capitan wordt
terstond opgeladen en verder reden wij, onder de stramme militaire groeten van het
ganse escorte. De officier sprak enige woorden Frans; ik sprak enkele woorden
Spaans; wij begrepen elkander uitstekend en toen wij eindelijk in Tetouan aankwamen,
was het de Spaanse kapitein, die ons naar het paleis van de Hoge Commissaris
begeleidde.
Ik vrees dat wij daar wel zeer ongelegen aankwamen. Er stond een prachtige eregarde
opgesteld: mooie, grote kerels met witte tulbanden en schitterende oranje mantels
over sneeuwwitte boernoessen! Niet ter onzer ere, maar ter ontvangst van de Franse
gezant in Madrid, die juist die dag en op 't zelfde uur verwacht werd! Wij traden
binnen in het wit paleis en stonden voor de generaal omringd door zijn staf. Hij is
klein van gestalte, van iets meer dan middelbare leeftijd, een beetje zwaarlijvig. Ik
liet mijn brief zien. Een moeilijk bedwongen uitdrukking van consternatie kwam op
zijn gezicht. Ja, we waren welkom, zeer welkom, maar de Franse gezant
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die elk ogenblik verwacht werd! Een geheim en vrij langdurig palaber had onder de
Spanjaarden plaats, waarvan het resultaat tenslotte was, dat de Arabische gids van
het paleis ons de stad zou laten zien. Met diepe excuses voor de onvrijwillige stoornis,
buigend onder nog diepere excuses van de Spanjaarden omdat zij ons niet konden
ontvangen zoals zij dat zouden gewenst hebben, verlieten wij de deftige en plechtige
omgeving, nogmaals onder geleide van de kapitein die er ons had heen geloodst.
Doch daar, op de binnenplaats, onder de palmenallee, tussen de stoep en het
monumentale ingangshek, wachtte ons een geweldige emotie. Zodra wij verschenen
weerklonk een commando en de oranje en witte prachtgarde stelde zich op in het
‘présentez armes!’ Ik twijfelde geen ogenblik of het was voor de kapitein. Maar de
kapitein nam in 't geheel geen notitie van 't eerbewijs en toen ik door een van mijn
dames een por in de rug kreeg, begreep ik dat het voor ons was bedoeld. Ik sloeg
aan. In sportpet, in sportbroek en sportkousen sloeg ik waarachtig voor de magnifieke
eregarde aan! ‘Hoe heb ik het gedaan?’ vroeg ik hijgend van emotie, toen wij buiten
't hek waren. ‘Goed, tamelijk goed!’ antwoordden mijn dames lachend. Nou... 't is
mogelijk, maar ik betwijfel het!
Daarbuiten, bij het hek, stond de nobele Arabische gids op ons te wachten. Hij duwde
met zijn stok een bende kijkers opzij en bracht ons rond. Tetouan is liefelijk oud,
ivoorgeel en lichtblauw in zijn gordel van grijze, verweerde vestingmuren. De typen
van de bevolking leken vrijwel op veel andere die wij reeds gezien hadden. Alleen
de strohoeden van de vrouwen zijn iets heel apart: reusachtig-grote dingen, echte
parasols of manden, waaronder het gezicht totaal verdwijnt. Van op het aardig
marktpleintje dat tussen de pittoreske oude en de moderne stad met haar banaal-witte
gebouwen ligt, toonde de gids ons de grimmige berg vanwaar Abd el Krim maanden
lang de stad liet bombarderen. Dat geschiedde vooral 's ochtends wanneer er mist
was in de bergen, zodat men vanuit de stad rook noch vuur kon zien en ook in de
war geraakte met de richting van de geluiden. Tevergeefs zochten de vliegers heel
't gebergte af: het kanon
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(er was er maar een) bleek onvindbaar. Men ontdekte het eerst toen men vlak vóór
zijn muil stond, na ontzettende verliezen van manschappen. Wat is dat alles nog
recent en wat lijkt het toch al lang voorbij! Nu drinkt men gemoedelijk zijn vermouth
of zijn sterkgesuikerde thee met groene munteblaadjes, daar waar slechts een paar
jaren geleden nog de barstende granaten vielen.

Reis-Misèretjes
Ekipaghee
Zo'n reis als wij deden loopt niet zonder een paar kleine misèretjes af, waarvan er
enkele wel te voorzien en te vermijden, maar andere absoluut niet te voorkomen zijn.
Tot de eerste behoren de beslommeringen en onaangenaamheden met wat de
Spanjaarden ‘Ekipághee’ noemen.
‘Equipáje’, uit te spreken als ‘ekipághee’, is wat wij reisgoed ofte bagage noemen.
- Wat neemt u mee als bagage? hadden mijn dames mij vóór het vertrekken gevraagd.
- Geen koffer; alleen handgepak! was mijn antwoord. - Dat doen wij ook! juichten
zij. En, met een gerust gemoed, zag ik de schone toekomst in.
Maar,... toen ik 's ochtends van de reis in de hal van het hotel de berg grote en
kleine valises monsterde, die als handbagage mee moesten, kropen mij koude rillingen
over de rug.
- Ja, maar een gedeelte daarvan gaat niet in de coupé, maar gewoon als reisgoed
mee! zeiden mijn dames opgetogen, denkend mij daarmee te troosten.
- Dan had u net zo goed, en zelfs veel beter, elk een koffer kunnen meenemen!
was mijn m.i. logisch antwoord.
Dat begrepen mijn dames niet. Zij vonden mijn redenering blijkbaar zeer achterlijk
en dom. Zij kwamen eerst tot het besef dat het nog niet zo absoluut dom was, toen
zij het bagage-biljet in handen kregen en zagen wat daarop te betalen stond. Zij waren
er eigenlijk niet zo heel verre van af de waarheid van mijn axioma te erkennen:
namelijk, dat kleine bagage alleen dan als kleine bagage kan gelden, wanneer zij
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aan de hand gedragen en in de coupé kan meegenomen worden!
En toch... en toch... mijn dames zouden toch nog eens gelijk halen met de
ekipághee-kwestie, al gebeurde dat dan ook meer door geluk dan door verstand. Dat
was te Algeciras, op de terugreis. De Gibraltar-boot kwam met vertraging aan; de
Andalusië-Express - de ‘loegho’ stond reeds woest te snuiven, als ongeduldig om te
vertrekken. Daar komt onze berg ‘ekipághee’! Geen sprake van iets te enregistreren;
't is zo in de trein te springen of niet mee te komen! Mijn dames wippen erin en de
‘ekipághee’ wordt hun nagegooid. - Dat gaat niet; er is veel te veel ‘ekipághee’! gilt
de conducteur. Mijn dames smeken: ‘Wij willen enregistreren, maar hebben geen
tijd!’ Hijgend kom ik aansnellen en speel met peseta's. De conducteur speelt mee en
incasseert, haalt machteloos zijn schouders op en de laatste stukken ‘ekipághee’
worden, niet zonder protest van enkele medereizigers, in het smalle gangetje geperst.
- Zie je wel! Kleine bagage! Kleine bagage! jubelen mijn dames.

Hotel-Misère
Hier nu een geval dat niet te voorkomen is:
In het hotel waar wij zijn afgestapt is de kamer naast de mijne bezet - ik kon haast
zeggen: bezeten! - door een Amerikaans paar. Ik ken ze niet, maar ik hoor ze! Elke
namiddag tussen vijf en zeven, terwijl ik mijn reisindrukken neerschrijf, hoor ik
daarnaast de akelige neus-en-buikstem van de man die aan zijn vrouw iets voorleest.
Het is afschuwelijk! De eentonige, nasale klanken dringen door muur en deur; 't is
als een modderbeek die onophoudend over voortrollende keien vloeit. Klokslag zeven
wordt het boek gesloten en ik hoor de buikstem die uitbraakt: ‘well, we 'll stop it
now!’
Ik veradem! Ik kan weer werken! Ik denk weldra aan de akelige stem niet meer
en breng ook verder de avond vrolijk met mijn vrienden door. Bij het naar bed gaan
ben ik de vreselijke klanken helemaal vergeten, tot eensklaps, uit de
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kamer daarnaast, een geluid opgaat, iets zó verschrikkelijks, dat mijn laatste haren,
als 't nog mogelijk is, ervan te berge rijzen. Het is de vrouw nu, die aan de man
voorleest! Maar zijn stem is zoet gekweel vergeleken bij de hare. Waar haalt ze 't
vandaan? Hoe is zo iets mogelijk? Waarom verbiedt hij dat niet? Waarom schaamt
hij zich niet? Is dat niet strafbaar volgens de Wet?
Dat duurt zo, elke avond, een vol uur, van halfelf tot halftwaalf. Dan is het uit;
dan hoor je niets meer. Ik veronderstel dat beiden, man en vrouw, zó op zijn, zij van
't gruwel-klanken uiten, hij van ernaar te luisteren, dat zij machteloos, als dood, naast
elkaar te bed liggen.
Gisteren, echter, hoorde ik niets meer; en vanavond ook niet. Wat zou er gebeurd
zijn? Ik ben naar beneden gegaan om het aan de directeur te vragen.
- Vertrokken! zei hij met een stille glimlach, alsof hij wel voelde waarom ik dat
vroeg.
Ik kwam terug op mijn kamer en zat daar even, doelloos, als naar iets wachtend.
Zal ik het durven bekennen?... Ik mis hen; ik mis hun gruwelijke
neus-en-buikklanken! Zij waren mij, onbewust, een ziekelijke behoefte, een soort
ondeugd geworden!
Het is toch wel afschuwelijk: een echte aberratie van mij; een obsessie; een geval
van morele verwording!

Lucifers-Misère
Ik verdeel de landen in tweeërlei soort: landen waar je lucifers kunt krijgen; en landen
waar je geen lucifers kunt krijgen. Holland, België zijn heerlijke landen, waar je
altijd volop lucifers hebt. Frankrijk, Spanje, Marokko zijn akelige landen, waar je
steeds zonder lucifers zit!
O! die droeve, altijd lege luciferbakjes in cafés, restaurants en hotels! En dan dat
sparen van je eigen schrale voorraad; en dan dat stelen van lucifers overal waar je
er toevallig, o zo zelden, enkele ziet slingeren; wat 'n armoede, wat 'n schande en
zelfvernedering voor een fatsoenlijk opgevoed mens! Maar het ergste wat je, als
verslaafd roker, kan overkomen, dat
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overkwam mij op een middag in de ‘Bled’, waar ik een lange, eenzame wandeling
was gaan maken. Op een gegeven ogenblik wilde ik roken, moest ik roken. Geen
enkele lucifer, helaas! Niets dan een plat, verschrompeld doosje, leeg van binnen!
Ik trachtte vuur te slaan uit keien; ik wreef twee stukken hout hard op elkaar; ik keek
wanhopig smachtend over de wijde eenzaamheid van de ‘Bled’ waar de zon op
brandde: alles tevergeefs!
Ik ben er een halve dag ziek van geweest!

Amerika über alles
Wie reist op 't ogenblik het meest in Spanje en Marokko, evenals trouwens in alle
overige landen van de wereld?
Het zijn de Amerikanen. Men ontmoet ze overal!
Er bestaan hoofdzakelijk drie soorten van Amerikanen:
1. De grote, zware, onbeschofte, zelfbewuste, lomp-materiële, dollar-dikke.
2. De zwakke, magere, overwerkte, maagziekelijk-geagiteerde.
3. De kalme, vriendelijke, niet opvallend superieur-doende, maar zich wel degelijk,
in zijn hoedanigheid van Amerikaan, superieur-voelende.
Men vlucht voor nr. 1, men vermijdt nr. 2, maar het is wel de moeite waard om af
en toe een poosje met nr. 3 te praten. Zo deed ik.
Wij ontmoetten elkander in Rabat en hadden vrij lange gesprekken.
Het was, zoals gezegd, een vriendelijke man, met rustige gebaren. Hij had een fijn
gezicht met innemende glimlach en kleine, donkere, intelligente ogen. Hij was als
Amerikaan, in Amerika geboren, maar zijn voorouders waren van Poolse herkomst.
Hij had pas in Polen gereisd, maar eigenlijk zei Polen hem niets meer: hij was
Amerikaan! Polen of een ander land, 't was voor hem allemaal hetzelfde: ‘old country’.
Hij was vermogend, ‘he had sold out his business’ en daarna was hij gaan reizen
zowat de wereld rond.
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Over alles wat hij gezien had sprak hij gemoedelijk, met een toegevende glimlach.
Al die ‘old stuff’ van de oude landen had hem slechts matig geïnteresseerd. Feitelijk
had hij alleen gereisd om tot de door hem wel voorgevoelde overtuiging van Amerika's
algehele wereld-superioriteit te komen. Hij verkondigde zulks zonder de minste
verwatenheid; het stond enkel onomstootbaar en als een paal boven water in hem
vast. Hij sprak over de grote oorlog. Wat zou er gebeurd zijn met de geällieerden als
Amerika niét was te hulp gekopen? Finale catastrofe! Het was niet Foch, maar wel
Amerika met zijn miljoenen manschappen en zijn volmaakte organisatie, dat de
oorlog had gewonnen. Men hoefde daar niet trots over te zijn, maar 't was eenvoudig
zo en niet anders!
Hij glimlachte en keek mij vriendelijk aan.
- Amerika is pas in wording, is pas aan het eerste begin van zijn taak! zei bij. Amerika is 't wereldland! Kijkt eens op de wereldkaart en ziet wat er nog moet
veranderen. Er is een groot land, dat Canada heet. Het behoort nog min of meer aan
Engeland. Waarom? Wat is de zin daarvan? Er liggen rijke eilanden, niet verre van
de Amerikaanse kust. Zij behoren ook aan Engeland, en aan Frankrijk, en aan Holland.
Waarom? Er liggen nog meer uitgestrekte staten op 't Amerikaanse vasteland: Engels
Guyana, Frans Guyana, Nederlands Guyana. Waarom Engels, Frans en Nederlands?
Wat zouden Engeland, Frankrijk en Nederland wel zeggen als wij hun kusteilanden
en staten gingen annexeren? Dat is een doorn in ons oog en een belediging in ons
hart. Dat zijn Amerikaanse landen en Amerikaans zullen zij worden!
Ik keek de man met enige verbazing aan. Hield hij mij voor de gek of sprak hij in
ernst? Neen, hij sprak wel degelijk in volle ernst. Zijn gezicht was verbleekt en zijn
ogen blonken. Ik voelde dat ik een ander specifiek Amerikaans produkt, een ‘schemer’
vóór mij had. Een plannenmaker, een illusionist, een dromer in 't groot: een vonkje
van genie onder een warboel van halve krankzinnigheid. Ik liet hem doorpraten.
Dat is iets, voer hij voort, - iets dat vanzelf spreekt, maar lang nog niet alles. Er
is meer, oneindig veel meer. Amerika moet en zal één worden van Noord tot Zuid.
Er zal een Trans-American spoorweg komen, van Hudson Bay tot
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Kaap Horn. Waarom niet? Er bestaat wel een Trans-Siberian en een Trans-African!
- Alles op United States gebied? riep ik.
- Natuurlijk! zei hij, schitterogend.
- En al die andere grote en kleine staten: Mexico, de Centrale Republieken, Brazilië,
Argentinië?
- Allemaal United States!
- Na veroverings-oorlogen?
- Zonder oorlogen. De een na de ander zullen al die staten zich vrijwillig bid de
Unie aansluiten, omdat het hun belang zal zijn zulks te doen.
Weer staarde ik hem met verwondering aan. Er schitterde een vast geloof in zijn
dweperige ogen. Even glimlachte hij om mijn diepe verbazing.
- Amerika is 't eerste land ter wereld! zei hij. - Amerika heeft alles, kan alles, is
alles! Het dient tot norm aan de Mensheid. Lach maar, haal maar uw schouders op,
u zult zien, of, zo niet u, uw kinderen, als u er hebt!
Hij lichtte een sigaar en stak die scheef in zijn rechtermondhoek. Hij bood er mij
ook een aan. Hij rees overeind en drukte mij de hand. Hij glimlachte weer kalm, met
zijn gemoedelijke glimlach.
Ik zag hem gaan. Zijn benen waren ietwat krom, wat aan zijn gang iets waggelends
gaf. Een landgenoot klampte hem in het voorbijgaan aan. Zij verdwenen samen om
de hoek van het hotel, in de richting van de zee, over welks golven zij gekomen
waren.
Een ‘schemer’? Misschien!... Misschien ook niet! Wie weet!...
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Slot-impressies
Vragen en antwoorden
V. Hoe is de reis geweest?
A. Uitstekend.
V. Hoe reist men ginds?
A. In Spanje liefst per trein; alleen voor betrekkelijk korte afstanden per auto.
V. En in Marokko?
A. Alles per auto. De wegen zijn er voortreffelijk en de autobusdiensten in de
perfectie ingericht. Men kan er ook heel mooie, goede en comfortabele particuliere
auto's huren. Er zijn ook spoorwegen. Ik heb de rails zien liggen, maar er nooit een
trein zien langs rijden.
V. Waarom niet?
A. Dat vraag ik mij ook af. 't Is mij een raadsel.
V. En de hotels?
A. De beste zijn heel goed en keurig.
V. Ook zindelijk?
A. Volkomen. Men had ons bang gemaakt voor ongedierte. Nooit hebben wij iets
van die aard ondervonden.
V. En het eten?
Ik doe of ik niet hoor. De vraag wordt herhaald.
A. Wat bedoelt u: het eten van de Arabieren?
V. Wel nee! Het eten dat je krijgt in hotels en restaurants?
A. Er is een uitstekend restaurant in Casablanca. Een van de allerbeste op dit
ondermaanse. Ik zal het bij de naam niet noemen omdat ik geen reclame wens te
maken; maar heel Marokko kent het en zal u zeggen hoe het heet. Dit restaurant is
het treffend bewijs dat er in Marokko lekker kan gegeten worden.
V. Maar in hotels?
A. In sommige hotels is het vreemd. Het vlees is er als rubber en de vis heeft er
driedubbele graten.
V. Hoe komt dat?
A. Ik weet het niet, maar het is zo. Vlees als rubber en vis met driedubbele graten.
Wij hebben avond aan avond met vork en mes gestreden tegen de Marokkaanse kip
die
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vast iedere dag op het menu kwam, en de kip heeft overwonnen!
V. Is het er veilig reizen?
A. M.i. wel; op voorwaarde dat men een zekere omzichtigheid in acht neemt. B.v.
's avonds liefst niet te laat uit zijn.
V. Is het land rustig?
A. Ja. Het ziet er althans rustig uit.
V. Is de bevolking tevreden onder Franse en Spaanse heerschappij?
A. Ik denk dat de bevolking, als zij voor de vrije keuze stond, liever de Fransen
en de Spanjaarden zou missen; maar dat zij toch ook wel, onbewust misschien, het
vele goede waardeert, dat de vreemde bezetting met zich heeft meegebracht.
V. Lijkt het land op Algerië en Tunesië?
A. Heel weinig. Algerië en Tunesië zijn meestal dorre landen. Marokko is heerlijk
groen en vruchtbaar.
V. Is het klimaat er gezond?
Ik doe alsof ik niet hoor. De vraag werd herhaald.
A. Ja en neen. Nogal verraderlijk. Het water is er absoluut niet te vertrouwen; en
het brood, dat met water wordt gebakken, ook niet! Zeer voorzichtig zijn! Zeer goed
oppassen!
V. Een laatste vraag. Is het er duur reizen?
A. In Spanje verschrikkelijk. In Marokko veel minder. 't Is niet voor niet dat een
peseta meer dan vier frank waard is. Wie dat heel goed snappen zijn de slimmeriken
van Tanger. Hoewel die stad internationaal gebied is, wordt er bijna uitsluitend in
peseta's gerekend. Daarom ook is Tanger de duurste... en zeker niet de aangenaamste
stad van heel Marokko.
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Terugblik
Het is voorbij die reis, waarvan de rijkheid onze herinnering zó kleurt, dat veel ons
nu dof toeschijnt en het wel een hele tijd zal duren, eer wij ons weer zullen kunnen
inleven, in de oude routine van ons hedendaags bestaan. Iedere reis opent een nieuwe
wereld, een nieuwe horizon voor de verbeelding. Iedere reis werpt opnieuw haar
bekoring over het gedachtenleven en als men terugblikt dan herinnert men zich in
miniatuur wat men in grote lijnen heeft gezien en genoten en de kleinigheden die
soms storend en stuitend waren voor het geheel, smelten weg, alleen de ware emoties
van schoonheid in hun volkomenheid ongeschonden achterlatend.
Is Marokko een land dat men eenieder zou aanraden om te bereizen? Is het een
land dat tot eenieder zou spreken? Dat geloof ik niet. De woestijn, de lange karavanen
van fantastische kamelen, het gebed van de Arabieren bij zonsondergang in 't zand,
een vlucht roze flamingo's tegen de fel blauwe lucht en een ruiter met zijn wapperende
boernoes, weggalopperend op zijn wit, vurig, vlug paard, dat werpt terstond zijn
charme over eenieders gemoed. Maar Marokko levert zich niet zo gemakkelijk, wel
ziet eenieder terstond de schoonheid van haar kolossale forse stadsmuren, de pracht
van de hoge, diepe poorten, de charme van de rijkversierde moskeeën, de tere
slankheid van de minaretten. Wel geniet eenieder van de kleurenpracht, de rijkheid
van licht en schaduw. Maar elke stad heeft slechts enkele monumenten die nog
voortstralen uit het verleden. Niet eenieder houdt van die eindeloze lange autotochten
door een bled, voor velen zo eentonig en weemoedig. Niet eenieder dringt gaarne
door tot het hart van die oude steden en niet eenieder geeft zich rekenschap van wat
er daar geleefd en beleefd wordt. De vuilheid kan velen afschrikken, ook het wilde,
ongetemde. Het rauwe vlees onder een laag van plakkende, plagende vliegen; het
schurftig-magere vee dat zich in de smalle steegjes verdringt; de bedelaars in de
onbeschrijfelijkste lompen en de verminkten met de afgrijselijkste kwalen,
schreeuwend, klagend.
Om waarlijk van Marokko te kunnen genieten moet men zich kunnen terug
verplaatsen in de middeleeuwen en nog verder.
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Men moet zich weer voorspiegelen de heldendaden van Haroen al Rashid; de schone
vertelsels van duizend-en-éénnacht; die vertelsels die nog steeds verhaald worden
bij de ingang van de oude stadsmuren dagelijks, en waarvan de aanhoorders in
schilderachtige, onbeweeglijke groepen nog zitten te luisteren met dezelfde spanning
en geduld, met dezelfde aandacht als voorheen. Men moet zich kunnen indenken in
't gemoedsleven van die mensen voor wie onze civilisatie grotendeels nog onbekend
bleef en van wie de grootste drijfkracht zijn: de leefregels van de Grote Profeet. Maar
niet eenieder heeft behoefte om dit te doen. Velen willen slechts genieten en zo
gemakkelijk als maar mogelijk met het grootste comfort. Aan zulke mensen zou ik
beslist afraden om die reis te ondernemen; alleen die een geheel ander gezichtspunt
op 't bestaan wil ondervinden die in de wijde uitgestrektheden, rust en vrede vindt
en bij een volk dat nog ongecompliceerd leeft en denkt, ontspanning zoekt, zou ik
aanraden om naar Marokko te gaan en ik geloof dat hij terug zou komen sterker in
lichaam en in geest dan voorheen, in zijn gedachten groter en ruimer geworden en
in zijn ondervinding rijker.
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Ongebundelde reisverhalen
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Impressies en herinneringen
Van Parijs naar Algiers
Even buiten 't station om na de lange spoorreis eens de benen te bewegen en wat uit
te blazen...
Uitblazen in Parijs! Pfoe!...
Wij komen maar liefst niet verder dan tot op het buitenperron. Die eerste indruk
van Parijs, daar aan het station, lijkt me telkens weer afschuwelijker en afschuwelijker.
Is dát nu nog een mensenleven, die hel van rijtuigen, stoomtrammen, automobielen,
fietsen en voetgangers? Gelukkig dat er elders toch nog mooie plekjes rust en frisheid
op de wereld zijn! Genoeg, genoeg. Wij gaan maar spoedig weer naar binnen en eten
daar aan het buffet van 't station, heel slecht en weinig, voor heel veel geld. En dan
direct weer naar de trein, ruim een half uur te vroeg, om vooral goede plaatsen te
bewaren.
Wij vinden een lege coupé, waarvan wijij dadelijk de banken met onze valiezen
bedekken. En dan rokend, alle drie pijpen rokend, vóór 't open portier, om de
indringelingen af te schrikken. Een van ons neemt zijn rond hoedje af en plaatst dit
bovenop een valies vóór een der raampjes, alsof daar ook nog een kleine zat. Reizigers
hebben over 't algemeen een afkeer van met kinderen in de trein te zitten. Weldra
verschijnt een conducteur. Wij vragen hem hoeveel wij wel zouden moeten extra
betalen om een coupé-lit te krijgen. Hij aarzelt even met zijn antwoord, alsof hij daar
geen vast tarief voor kende. Eindelijk biedt hij er ons een aan, tegen vijfenveertig
frank supplement per persoon. Zo iets ontneemt ons vanzelf alle lust, en niet zonder
spijt denk ik aan de prachtige Amerikaanse slaapwagens, waarin men voor twee
dollar per nacht zulk een heerlijk breed bed krijgt. Een fooi dus maar aan die
eigenaardige conducteur met zijn fantastische tarieven; en dit gelukt ons best: de
fooi, de tabaksrook, de valiezen en het kleine hoedje, dat alles schijnt zo machtig de
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andere reizigers af te schrikken, dat wij met ons drieën heel alleen blijven op het
ogenblik dat de trein zich langzaam in beweging zet.
Penibel ingedommel, afwisselend met schokken van plotseling-weer-ontwaken,
telkens als de trein ruisend door een tunnel, of donderend over een brug rolt. En dan,
om vijf uur 's ochtends, Lyon, in de kille stilte van het grote lege stationsgebouw,
waarin niets staat dan een buffetwagentje met warme koffie en brioches. Maar wat
een vreugd toch, en hoe lekker smaakt die lauwe, flauwe kop! Een praatje, een
sigaretje en weer dommelt men in. Doch het gevoel leeft in mij dat de dageraad
nadert. Met halfgesloten ogen ontwaar ik een flauwe grijze schemering om de rand
der neergelaten gordijntjes. Op maar. De rolgordijntjes ratelen in de hoogte, en links,
in een vaag licht van grijs en roze, staan aan de horizont enkele sneeuwtoppen van
het Savooise bergland. Rechts, vlak bij de spoor, vloeit het lichtgroene water van de
Rhône. En heel het landschap, buiten die stroom en die bergen, lijkt wel één kale,
lelijke uitgestrektheid. 't Is overal eentonig grijs en bruin, met zeldzame, schrale,
grijze boompjes, op een dorre, keiachtige bodem. Hier en daar een huisje, een dorpje,
alles vuil, vervallen, triestig. 't Is of er nooit een muur of een luik werd geverfd. Het
heeft er alles de vuile kleur van de grond, alles lijkt er uitgedord door de wind,
doodgebrand door de zon. Steden vliegen voorbij: Valence, Montélimar, Avignon,
Arles, en, niet te vergeten, Tarascon, dat steeds een glimlach op de lippen van de
reizigers doet komen. En dat alles, hoe interessant misschien ook als men het van
dichtbij ziet, lijkt nu, in het voorbijsnorren van de trein, eentonig doods-grijs-en-bruin,
met oude torens en ruïnes van een onuitsprekelijk melancholische verlatenheid. Men
denkt aan oude, grauwe grafzerken op verlaten, omgewoelde kerkhoven. Dan komt
een ‘lande’ van keien waarop niets meer groeit, geen graspijltje, en plotseling is 't
een baai van de Middellandse zee, grijsgrauw als al 't omliggende, grauw als een lei.
En wij zien de eerste olijfbomen, grijsgroen, met lange dunne blaadjes als van wilgen,
en grote velden van magere perzik-abrikoos-en-amandel-bomen, fris blank-en-roze
bloeiend als ontelbare
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boeketten, zonder één groen blaadje. Die zachte bloesems en hier en daar de gouden
schittering van de bloeiende mimosa's zijn de énige, lief-lachende kleur van 't ganse
dorre landschap. En dan is 't eindelijk Marseille, Marseille-la-Grise, Marseille-la-Sale,
grijzer nog en vuiler dan alles wat er omheen ligt, en wel degelijk in
lelijkheidsharmonie met die grijze hemel, met die grijze zee, met al het doffe, en
grijze, en grauwe, en triestige van die in-lelijke streek.
De zee is even groen en blauw geworden, lichtgroen, lichtblauw, heel eventjes maar,
terwijl de stoomboot uit de haven voer. En Marseille, zo vanuit zee gezien, leek
eventjes heel mooi en fris, wit-groen-en-roze tegen de achtergrond van grijze rotsen.
De tuinen met amandel-en-olijfbomen lagen daar aardig en popperig als 't ware door
kinderhandjes aangelegd, en zo leken ook de huizen, de villa's, de kerken. Doch het
heeft maar een ogenblik geduurd. De zee is weer zo grauw geworden als de rotsen
van de kust, en een geweldige wind heeft het schip doen rollen en dansen. O! die
overzeese tochten! ik ken er al het akelige van! Ik ken ervan de nare ziekte en de
grenzeloze verveling. En dat men zo iets toch nog wel voor zijn plezier onderneemt!
Alleen weldra en ziek in mijn stikkende en stinkende kajuit, vraag ik mij af waarom
ik die reis heb aangevangen en wat er wel de belangstelling en het genoegen van
uitmaakt. Is het niet veel meer een nutteloze foltering, die ik mij zelf vrijwillig heb
opgelegd! Waarom bleef ik niet thuis, waar ik het zo lekker en gezellig had?
Stommerik! verwijt ik mijzelf. De zee wordt nog onstuimiger, het schip danst en
springt op de hoge golven, enorme pakken water bonzen op het dek, boven mijn
hoofd. Ik word er helemaal naar van, evenals de meeste andere reizigers. Aan 't
dejeuner verschijnen enkel zes van de vijftig eerste-klas-passagiers aan tafel. Onder
die zes bevindt zich een Hollandse dame. De kapitein, een goedige Marseillaanse
babbelaar, complimenteert haar over haar flinkheid, en vernemend dat zij een
Hollandse is, begint hij te juichen: ‘Ah! moi je suis pour les Boërs! moi j'aime les
Boërs!’ waarna hij haar 't menu van het diner begint op te sommen, met zo'n
lekkerbekkerige uitvoerigheid, dat wij, die reeds zo ziek zijn, er nog akeliger
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van worden. Ho ho! die plezierreis! En al die andere mensen die ook, evenals wij,
voor hun plezier uit zijn! Laat ons maar hopen op ruime vergoedingen, na de
aankomst.

Algiers
‘Nous verrons Alger à toucher’, verklaart de kapitein, daardoor te kennen gevende
dat wij niets zullen merken van het bewonderenswaard panorama, dat de stad, vanuit
de zee gezien, bij mooi weer aanbiedt. En 't is dan ook in de sluiers van een mistregen
dat wij haar plotseling van heel dichtbij ontwaren, bedekkend de groene bergen met
de dichte massa van haar grijze en witte huizen. Alweer het grijze en het grauwe in
het Europees kwartier der ‘mooie huizen’, dat zich vlak aan de oever uitstrekt. Hoger,
in het Arabisch gedeelte, is er gelukkig wat meer kleur, lichtgroen, lichtblauw,
lichtroze. Wij landen aan onder een regenbui, een lauwe regen in een benauwde
atmosfeer van rottende groenten. En dadelijk weer is men getroffen door de vuile
vunzigheid van straten, rijtuigen en huizen, evenals in het Zuiden van Frankrijk. Het
is een foltering voor ogen die gewend zijn aan de netheid van het Noorden. De
bevolking, het eerste wat wij ervan zien, maakt de indruk van een menigte in
carnavaltijd. De Arabieren met hun grote wit-en-bruine tulbanden en hun lange witte
boernoessen, lopen als vermomden en gemaskerden in de banaal-geklede foule der
Europeanen. Schoenen en blote voeten ploeteren onder elkaar in de kleverige grijze
modder; en de militairen, met de rode en blauwe vlekken van hun uniformen,
versterken nog die eerste indruk van een derde carnavaldag, als de costumes niet
meer fris zijn, en zij die ze dragen afgesjouwd en slonsig van het heen en weer lopen.
De straten, in het laag gedeelte van Algiers, hebben datzelfde disparaat karakter als
het volk dat er zich in beweegt. Een ‘mooie’ nieuwe straat, naast een kronkelig,
donker steegje; een ‘mooi’ grijs huis met vijf of zes verdiepingen naast een krot
zónder verdieping, dat zelfs geen dak schijnt te bezitten. Alleen de vuiligheid, de
alom-heersende vuilheid is overal dezelfde. Men krijgt een indruk of huizen en straten
er aan
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elkaar van kleefden. En aldoor regent het, met stromen nu. Het licht van de
aangestoken straatlantarens wordt erdoor verduisterd; zelfs de overdekte galerijen,
vóór de huizen, geven geen beschutting meer, zodat wij eindelijk in nood moeten
vluchten en in een café-chantant terechtkomen.
De carnaval-impressie, aldoor de carnaval-impressie. Naast burgers met slappe
hoeden, zitten Araben in tulband en boernoes, enkelen zelfs vergezeld door gesluierde
vrouwen. Nu wordt het helemaal een maskerade. De sluier van de Arabische vrouw,
die niets laat zien van het gezicht dan de twee donkere ogen, is werkelijk het masker
der vermomming. En die mensen van een andere wereld, die antipoden van de
Europeeër zitten daar in roerloze belangstelling te kijken en te luisteren naar een
walgelijk toneel van zesderangs chanteuses en danseressen, midden in de stank van
alcohol en in de nevel van tabakswalmen.
Genoeg alweer, genoeg. Wij vluchten door de kletsregen naar ons hotel, dat in de
gidsen aangetekend staat als eersterangs, doch waar men raadzaam handelt met zijn
ondergoed en kousen aan te houden om naar bed te gaan.
Groot lawaai, vanmorgen, in de vroegte, en in de halve duizeling van het ontwaken,
een sensatie van intense beweging en leven, daar beneden, in de straat, vlak onder
onze ramen.
Ik wip uit mijn bed, trek de jaloezieën op, gooi open de vensters; en 't is de mooie
zon ditmaal, een jonge en zachte en frisse lentezon. Ik adem diep, met volle teugen.
Ik voel mijn ogen glinsteren, en mijn mond glimlachen. De straat krioelt, en lacht,
en schreeuwt, en zingt, bont van wemelende mensen, dreunend en ratelend van allerlei
snel over 't macadam vliegende vehikels, bespannen met muildieren en paarden,
waarvan de belletjes rinkelen. Wat een verschil met gisteren! Wat een zalig genot
nu eindelijk de zachte, frisse ochtendlucht te ademen, zo fris en zacht en heerlijk als
bij ons op de mooiste zomerochtenden. En nu is de zee ook wel blauw, wel heerlijk
en intens groen-blauw, diep en doorschijnend blauw bezaaid met zeiltjes van een
schitterende blankheid. Gekleed algauw, en gauwer nog ontbeten, en buiten met de
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gids dan, die al op ons wacht, recht naar de kronkelende, nauwe straatjes van de oude
kasba.
Langs brokkelige stenen trapjes stijgen zij de hoogte op, en de grillig-gebouwde
huisjes zijn wit, of bleekgeel, of lichtblauw, of lichtpaars, of lichtroze, soms met de
bovenverdieping dwars over het smalle steegje tegen elkaar aangestut, zodat het
straatje als een tunnel wordt, waar nooit een zonnestraal in doordringt. En 't is er
vunzig en smerig, met lauwe, weeëdampen uit de greppels die in 't midden van 't
onmogelijk plaveisel liggen, en overal zijn arme, vieze winkeltjes, waar neergehurkte
Arabieren fruit en groenten verkopen, en ook vlees en brood, en gebraden vis en
gebak, en alles met één woord wat voor het dagelijks verbruik van een armzalige
bevolking nodig is. Arabische vrouwen, dicht gesluierd in hun bijna tot aan de grond
reikende wit-grijze haiks, lopen heel langzaam en statig in het gerinkel van de zilveren
kettinkjes die hun passen afmeten heen en weer, doen hun inkopen aan de kleine
uitstallingen, sprekend met lage, doffe stemmen. Enkel hun ogen zijn zichtbaar, en
deze lijken bijna alle mooi, groot en donker, onder de zwarte, sierlijke boog van de
zware wenkbrauwen. Strak staren zij de vreemdeling in 't gezicht, met als het ware
een mysterieuze uitdrukking van toornige verachting. Kijkt men ze even te lang of
te scherp aan, dan gaat de sluier nog dichter; en men ziet niets meer dan twee zwarte,
strakke oogappels, die schijnen te haten.
Ziehier, midden in de vieze donkere steegjes, huizen van rijke Araben.
Ternauwernood zou men ze uiterlijk onderscheiden van de arme krotten. Naakt en
grijs zijn de muren, met slechts heel enkele, kleine betraliede raampjes, en een
verweerde, geheimzinnig gesloten deur. Al de luxe, die de Europeaan nooit mag
zien, is bewaard voor binnen. Toch is er hier en daar één woning waar hij binnen
mag: zo b.v. dat oud, rijk, Moorse huis, waar nu een Franse dame aan jonge Arabische
weesmeisjes handwerken leert. Overal zijn daar de prachtigste gekleurde mozaïeken
en tegels. De muren zijn er van onder tot boven mee bedekt. Geel en groen zijn er
de dominerende tinten. En in het gehele huis heerst een frisse koelte, die verrukkelijk
moet zijn gedurende de hete zomer. De kamers zijn er klein en menigvuldig, aan
elkaar verbonden
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door smalle kronkelgangetjes en trapjes. Het lijkt wel of de kronkel-architectuur van
de straatjes ook als model voor de bouwtrant der huizen heeft gediend. Wij klimmen
bovenop het dakterras en daar begrijpt men al de ‘charme’ van het stil-gesloten
Arabisch huiselijk leven. Het vuile, vieze slopje daar beneden telt niet meer mee, is
geen hindernis meer; men leeft op de dakterrassen, waar de atmosfeer fris en rein is,
en vanwaar men het heerlijkst panorama over de witte stad, over de blauwe baai en
over de groene omgevende bergen aanschouwt. Overal, om ons heen, is het één
wemeling van soortgelijke dakterrassen, verblindend van witheid in de scherpe zon;
en overal vertonen zich witgeklede vrouwen, de ene gesluierd, de andere ongesluierd,
langzaam hun werk verrichtend dat uitsluitend schijnt te bestaan in linnen te drogen
hangen. Geen enkele man op die terrassen. Een mohammedaan durft er overdag niet
komen, want alleen zijn eigen vrouw of vrouwen mag hij ongesluierd aanschouwen.
Ook brengt onze verschijning heel wat opschudding op de omringende daken teweeg.
Vele vrouwen wenden haastig 't hoofd opzij om zich weer te sluieren; andere
verdwijnen helemaal. Slechts enkelen blijven ons roerloos, met grote nieuwsgierigheid
van onder hun dichte witte sluiers met donkere ogen aanstaren.
Heeft onze komst daar werkelijk stoornis verwekt en zijn er al klachten ingediend
dat wij te lang op het terras vertoeven?...
Het lijkt wel zo. Haastige blote voetjes komen naar boven getrippeld, guitige
meisjesgezichten duiken van onder het dakluikje op en roepen ons in gebrekkig Frans
toe dat wij naar beneden moeten komen.
't Zou wel de moeite waard zijn om eens na te gaan wat er later zo al wordt van
de meeste van deze gechristianiseerde Arabische weesmeisjes. Ze zijn vlug en speels
als jonge katjes en hun ogen tintelen van prettige levenslust. Ze brengen ons zelf
rond terwijl de Franse dame zich met andere bezoekers ophoudt, en laten ons lachend
hun werkjes zien, en babbelen en giechelen af en toe onder elkaar, in vreemde taal.
En plotseling is er een die 't waagt, die 't fluisterend waagt, met ernstig strak gezicht
en uitgestrekte hand: ‘Un sou, m'sieu,
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donnez-nous un sou, m'sieu?’ Niet gering is onze verbazing. ‘Wat!’ zeg ik, ‘leert de
juffrouw jullie bedelen?’ Maar ze zien wel dat mijn gramschap niet gemeend is, en
nu ze 't eenmaal gewaagd hebben zijn ze niet meer te houden, de sterke bedelaard
van hun ras komt onbedwingbaar boven, en twintig handjes strekken zich nu woelend
en grijpend naar ons uit, terwijl ook al de mondjes fluisterend smeken: ‘Un sou,
m'sieu? Un sou, m'sieu? pour moi aussi m'sieu? pour moi aussi m'sieu?’ tot er
plotseling harde kloppen van een roede vallen, en 't hele troepje als een verschrikte
bende snoep-vogels voor de streng optredende Franse dame wegvlucht.
Het lijkt me een bedenkelijk verschijnsel, en ik vrees erg dat er later van al het
christianiseerwerk van de Arabische weesmeisjes niet veel terecht zal komen.
Vlak naast het Arabisch kwartier, en ook in de kasba, is het kwartier van de
Kabylen, eigenlijk, voor zover de geschiedenis het kan aanduiden, de oorspronkelijke
bewoners van het land. De wijk waar ze nu wonen lijkt armer, en is nog vuiler, dan
die van de Araben. De vrouwen, bronskleurig van huid, zijn er ongesluierd, en meest
alle met een soort van blauwachtig kruis op voorhoofd en wangen getatoeëerd. Wij
zagen er geen enkele mooie, en het gehele ras, daar in Algiers tenminste, lijkt diep
vervallen en verarmd. Ontelbaar zijn er de ooglijders en blinden. Toch wordt beweerd,
dat zij te lande, in de hoogvlakten en bergen van hun geboortestreek, een mooie,
flink-gezonde stam gebleven zijn.
Hoger, steeds hoger stijgen de kronkelige straatjes, tot men eindelijk uit de kasba
is, en in die frisse open ruimte komt van tuinen en villa's, die Algiers als met een
groene gordel van luxueuze rijkdom omsingelt. Men is weldra in Mustapha-Supérieur,
het kwartier van de rijke Europeeërs en ook de verblijfplaats van enkele zeer
vermogende Araben. Dáár zijn de grote en luxueuze hotels met prachtige tuinen, die
in de benedenstad totaal ontbreken; daar ook de prachtige witte villa's in Moorse
stijl, waar rijke vreemdelingen, meest Engelsen, het hele jaar vertoeven. De lucht is
er van een ideale frisheid en zuiverheid, en 't is er als een paradijs van palmen en van
bloemen. Met een kreet van bewondering staart men op een witte Moorse gevel, tot
aan het dakterras bedekt als
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met een dikke draperie van purperrode bloemen onder schelazuren hemel. Het zijn
de bloeiende amaranten. Men ziet geen enkel groen blaadje. Niets dan die zware
brede deken van bloedrood, op 't glinsterend-witte van de muur, onder de eindeloze
blauwe luchtstolp, met hoog en sierlijk in 't ijlblauw enkele slanke palmbomen, de
gemskleurige stammen licht gebogen, de donkere vederkruinen als beschermend
wuivend over 't prachtig tafereel. Soms klimmen de wondere bloemen tot boven in
de hoogste toppen van die kruinen, of slingeren zich in purperen kransen van de ene
palmboom naar de andere, of mengen zich met andere bloemkransen, nu eens
oranje-vurig als de westergloed van de ondergaande zon, dan weer van 't tederste
lichtblauw, het vroege tere blauw als dat der hyacinten en pervenches. Daar, in dat
toverachtig oord, met zijn vergezichten over stad en zee en bergen, is het zomerpaleis
van de gouverneur-generaal, en ook daar, helaas! is de English Club, met de platte,
magere misses en de jeugdige, in wit flanel geklede snobs, die er tennis, football, en
meer dergelijke komen spelen. Het is een vreemd en ergerlijk-detonerend gezicht,
zo een dikke vuile zwarte football te zien opgaan in de blauwe lucht, midden in die
heerlijke omgeving van palmbomen en bloemen.
Vele monumenten en publieke gebouwen van Algiers hebben hun noodlot ondergaan,
met van de handen der eerste bezitters in die der overwinnaars te vallen. Zo, b.v. is
van een prachtige moskee een katholieke kerk gemaakt, zo is het winterpaleis van
de dei het winterpaleis van de gouverneur-generaal geworden, en... ‘coïncidence
bizarre et qui fait rêver,’... de oude harem het aartsbisschoppelijk paleis. Die prachtige
monumenten van vroeger zijn gelukkig nog niet al te erg door de Fransen ontheiligd
geweest. Men heeft zich tevreden gehouden met de nobele binnenplaats van het oud
Moors paleis te profaneren door een burgerlijk-lelijke galerij van marmeren beelden
die zoveel gewezen Algerijnse generaals en gouverneurs moeten voorstellen, en met
diezelfde heerlijke, vroeger openluchtige binnenplaats te bedekken, te bevuilen, door
een stoffig dak van ijzer en glas. In de harem tenminste is de ruime blauwe
hemelkoepel als enig dak geble-
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ven; maar kardinaal Lavigerie, die daar gewoond heeft, en wellicht in het wellustig
halfduister der mozaïek-arcades en galerijen de ware stemming voor zijn vroomheid
niet kon vinden, heeft moderne ramen laten maken in de zijgevels, waardoor de
indruk van tedere, mysterieuze intimiteit geheel verloren is gegaan.
En toch, ik herhaal het, men mag nog niet te hard brommen. Het had heel veel
erger kunnen zijn. De prachtige mozaïeken, de met goud-en-purper geïncrusteerde
gewelven van de sierlijke Moorse arcades en galerijen, zijn tenminste ongeschonden
gebleven; en weinig Europese regeringen zouden in een dergelijk geval zoveel en
zo zuiver hebben bewaard van het oude, als het Frans gouvernement hier gedaan
heeft. Alleen het nieuwe gedeelte, dat men aan de oude moskee heeft bijgebouwd,
is een schande. Na de fijne witte zuilen die de gracieuze Moorse bogen dragen,
moesten dan toch wel die grove vormeloze pilaren komen, met het barbaars
polychroom bekladsel van de St. Lucas-school! Men hoeft niet te vragen welk gedeelte
vroeger de moskee was, en waar men er heeft bijgeknoeid om er een grote kathedraal
van te maken. Het steekt de ogen uit van platte lelijkheid. Een missionaris met grote
baard is er bezig aan kleine meisjes de cathechismus te leren op het ogenblik dat wij
er binnenkomen. En de kinderstemmen klinken schril, met fausset-klanken, onder
de hooggewelven, in volkomen disharmonie met wat er nog mooi en zuiver overblijft
van de mooie oude moskee.

Blida
De streek, tussen Algiers en Blida, lijkt origineel noch mooi. Zij doet enigszins
denken aan het zuidelijk gedeelte van Vlaanderen, maar veel minder lief, en 't feit
alleen dat men kan vergelijken is op zichzelf al voldoende om de indruk van iets
origineels en nieuws te doen verdwijnen. Het is de Mitidja met zijn banale, op modern
Europees model gebouwde boerderijen, met zijn korenvelden en zijn weilanden, en
was het niet om de wijngaardvelden die nu nog zonder groen staan, en om de dichte
hagen en struiken van reuzen-cactus-
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sen en aloë's die hier en daar te voorschijn komen, men zou zich in om 't even welke
bekende streek van de wereld kunnen denken. Zelfs de lucht, grijsachtig-bewolkt in
de vroege ochtend, versterkt nog die impressie van het reeds bekende, van het reeds
geziene. Wat echter nieuw is, volkomen nieuw en onbekend, dat is de Kabylse boer,
beploegend zijn akker in een klederdracht, die doet denken aan een bladzijde uit het
Oud Testament. Wie heeft dit reeds gezien: een lange magere boer in lange boernoes
en in bruin-en-grijze tulband, langzaam en blootsvoets stappend als een profeet der
oude tijden achter zijn ploeg met ossen bespannen!
Weldra wordt een hoge blauwe bergketen vaag zichtbaar in 't verschiet en de trein
snort voorbij grijze dorpjes met vreemde namen: Birtouti-Chebli, Beni-Mérid, van
die raar-klinkende namen die de Franse soldaten eerst niet goed konden uitspreken,
en waaraan zij, met hun gewone lichte ‘blague’ de algemene naam van Biribi gaven,
die zij trouwens daarna op heel Afrika hebben toegepast. Vandaar dat bekende liedje
van Aristide Bruant, à Biribi.
A Biribi c'est en Afrique
Où que l'pus fort
Est obligé d'poser sa chique
Et d'fair' le mort;
Où que l'pus malin désespère
De fair' chibi,
Car on peut jamais s'fair' la paire
A Biribi.
A Biribi c'est là qu'on marche,
Faut pas flancher;
Quand l'chaouch crie: ‘En avant! Marche!’
Il faut marcher,
Et quand on veut fair' des épates,
C'est peau d'zébi:
On vous fout les fers aux quat' pattes,
A Biribi.
A Biribi c'est là qu'on crève
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De soif et d'faim,
C'est là qu'i faut marner sans trève
Jusqu'à la fin!...
Le soir on pense à la famille,
Sous le gourbi...
On pleure encor' quand on roupille,
A Biribi.

De verre blauwe bergketen komt weldra nader, met groen van bomen en met wit van
maraboets1. en huisjes, en eindelijk verschijnt het witte Blida midden in zijn groene
oranjeboomtuinen, waarin de laatste rijpe vruchten hangen te schitteren als de vergeten
luchtballonnetjes van een illuminatie.
Blida is hoogst interessant. Het Europees gedeelte is er banaal zoals overal elders,
maar men komt weldra op de grote Arabische markt, waar het zo eigenaardig wemelt
van al die mensen in lange grijze boernoessen, en dadelijk daarna verdwaalt men in
een doolhof van kleine kronkelstraatjes, waar, onder andere, zeer vele huisjes zijn,
geschilderd in het tederste lichtblauw. De huisjes die in 't wit gekalkt zijn, houden
hun deuren dicht gesloten; dat zijn gewone Arabische woningen; maar van de blauwe
huisjes staat het deurtje open, en van op de drempel kijkt men in een
blauw-geschilderd binnenplaatsje, waar vrouwen zitten neergehurkt, ongesluierd,
licht, zeer licht gekleed met schitterende kleuren, de wenkbrauwen zwaar aangedikt
met roet, de wangen schel gekleurd met rood. Het zijn publieke vrouwen, en hun
getal, te Blida, waar veel soldaten zijn, is zeer aanzienlijk. Toch lijken zij in niets op
wat wij bij ons van dat soort gewend zijn. Zij kijken de voorbijganger strak en ernstig
aan, maar vallen hem niet lastig om hem naar binnen te lokken. Zij voelen zich daar
als een natuurlijk en noodzakelijk iets, als iets ernstigs, waarmee niet te lachen of te
schertsen is. Zij behouden steeds een soort deftige waardigheid. En wij worden
voorgesteld aan een oude

1.

Het graf van een heilige. Talrijk zijn zij over 't land verspreid, waar zij als grote witte
paddestoelen uit de grond schijnen op te rijzen. Ook de heilige zelf wordt maraboet genoemd.
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grootmoeder, aan haar dochter en haar kleindochter, alle drie daar, in hetzelfde
lichtblauw huisje, opgegroeid in dezelfde ‘betrekking’, en die ons heel kalm en ernstig
daarvan vertellen, zoals men bij ons spreken zou van een kruideniers- of
groentenzaakje. Er is geen aanleiding tot gemene grappenmakerij bij een zó volkomen
en bijna bewusteloos naïeve openhartigheid. Allen behoren tot het Kabylse of
Arabische ras en over 't algemeen zijn ze niet mooi.
Even buiten die wijk is het zogenaamd Arabisch dorp: één lange, smalle, kronkelige
straat met lage witte huisjes zonder daken, en waarvan al de deurtjes dicht gesloten
zijn. De vrouwen, die men daar op straat ontmoet zijn ‘des femmes honnêtes’, en zó
dicht gesluierd, dat men meestal niets kan zien van hun gezicht dan één enkel oog,
het strikt-nodige om niet als een blinde over straat te lopen. Al het overige van hoofd
en lichaam is verborgen onder de grijs-witte haik, reikend tot aan de voeten, die
veelal bloot zijn, in sloffen. Het is vrijdag, een heilige dag, en talrijk gaan ze naar
het kerkhof, dat in de buurt ligt. Daar, ontsluierd, zitten zij neergehurkt rondom de
grafsteden, die voor het onderhoud aan hun zorg zijn toevertrouwd. Van op een
afstand zou men denken dat het wiedsters zijn, die een veld van onkruid zuiveren.
En liefst zitten zij in een groepje om de lage zerken, lachend en babbelend, als op
een gezellige bijeenkomst. Maar zodra een man verschijnt houdt alles op, wenden
zij 't hoofd opzij en sluieren zich weer, en men ziet niets meer dan dat ene oog, hard
en stug op de indringeling gevestigd. Toch zijn er daar ook, evenals elders, die
koketter zijn dan andere, en wij zien er een paar, jong en mooi, die ruim genoeg om
heel hun aangezicht te tonen, eventjes de sluier openslaan, alvorens hem weer dicht
te vouwen. Het kerkhof zelf lijkt op een genegligeerde boomgaard. Hoog groeit het
gras tussen de lage, witte zerken, vol bloemen, kapellen en vogelgezang. En als
achtergrond verheffen zich, mysterieus en groots, de blauwe bergen van Kabylië.
De smalle straatjes van Blida's Arabisch gedeelte, zijn vol leven en beweging.
Overal ziet men mooie typen van bruine Araben, statig gehuld in hun lange
boernoessen, traag lopend, met nobele gang. Anderen zitten op ezels, tussen twee
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reusachtige, rechts en links hangende korven, overladen met produkten van het veld.
Nog anderen zitten of liggen uitgestrekt in de zon op houten banken langs de gevel
van de Moorse koffiehuizen. Een volk van werkers schijnen ze helemaal niet, en dat
zijn zij ook niet. 't Is of ze zomaar leefden om statig te wandelen en te paraderen.
Men ziet er die elkaar begroeten met een handdruk, en dan met een heel mooi en
nobel gebaar de hand zoenen die de groet ontvangen heeft. Anderen zoenen elkaar
met een kus op 't voorhoofd; en in de minste van hun bewegingen ligt iets van
aangeboren aristocratie.
Van Blida uit maakt men een rijtoer, door de oranjeboomtuinen, naar de bergengten
van de Chiffa, een smalle, bruisende stroom, tussen hoge, steile rotswanden. Er is
daar in de diepte een waterval ‘Ruisseau des Singes’ genoemd. Dat is het doel van
de excursie. Men beweert dat er daar in de omliggende bergen nog wilde apen zijn.
Wij zagen er geen enkele, en het lukt alles wel een Tartarinade, op touw gezet door
de eigenaar van een klein hotelletje dat zich daar bevindt, en waar men zeker op die
manier de vreemdelingen hoopt aan te lokken. Er is daar een Araab, die veel drukte
en beweging maakt, zich buigend en kruipend, klimmend op bomen en rotsen, elk
ogenblik de aandacht wekkend of het nu gebeuren zou. Maar daarbij blijft het ook.
Men ziet alleen twee heel tamme apen in een kooi, die zogezegd in de omtrek
gevangen zijn, en waaraan men klontjes suiker en nootjes mag geven. Men betaalt
trouwens een entreegeld van vijftig centimes vóór men in die interessante gelegenheid
binnen wordt gelaten; en al de belangstelling blijft gevestigd op de sluwe bewegingen
van de Araab, die zijn rol ‘au sérieux’ schijnt te nemen, en met de meeste inspanning
steeds heen en weer klautert en kruipt, zolang als de bezoeker zich daar ophoudt.
Het natuurtafereel is overigens wel zeer bewonderenswaard en loont de moeite van
de tocht. Maar nogmaals is het hier meer de gelijkenis met wat men kent dan het
contrast dat treft. De vormen van die bergen, hun plantengroei en kleur, alles doet
denken aan een reeds geziene en bekende bergstreek, ergens in Zwitserland of in
Tirol.
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Van Algiers naar Sétif
Eerst zelfde ‘scenery’ als op de weg naar Blida. Het is slechts voorbij Ménerville
dat de streek bergachtig begint te worden. Wij zijn daar op de grens van Kabylië; en
weldra stoomt de trein tussen hoge bergen, groen-begroeid op rood-bruine grond
onder helderblauwe hemel. De atmosfeer is van een zachte warmte, van een
verrukkelijke zuiverheid. Men voelt iets heerlijks-limpide in de lucht. Weinig grote
bomen. Het zijn meestal kleine eucalyptussen, wilde olijfbomen en grote struiken
van goud-bloeiende, heerlijk geurende mimosa. Hoog in de azuren ruimte, boven de
groen-blauwe en bruinrode kimmen van de bergen, verschijnen weldra de
sneeuwtoppen van de Djurdjura. Oogverblindend is hun virginale blankheid in het
schitterend zonnelicht. Dan komen steile, woeste kloven, teer-zalmkleurig, met een
bruin-blonde, schuimende stroom in de diepte. En eindelijk zijn wij op de
‘haut-plateaux’ zonder één boom, hier dor, ginds vruchtbaar, tussen de tot in de lauwe
verte weggeweken bergketens. Weinig of geen woningen, en de enkele die men ziet
zijn armoedige, lage kleikrotten met grauw strodak, zó klein, en laag, en grauw, dat
men ze ternauwernood van de kleur der aarde, waarmee en waarop zij gebouwd zijn,
onderscheiden kan. Het is de desolate eenzaamheid en nooit heb ik met meer intensiteit
gevoeld, dat een streek, hoe groots ook als natuur, ‘bewoond’ moet zijn om werkelijk
schoon te wezen. En plotseling, midden in die woeste, dorre ‘lande’ zien wij een
drukke menigte van mensen, op één enkel punt verzameld. Het is een veemarkt die
daar wordt gehouden in de volle eenzaamheid, en de grijs-en-grauw-geboernoesde
Araben lijken meer op bedevaarders dan op kooplui. En zij lijken ook op bewegende
planten, op iets levends en bewegends dat daar opgeschoten is, rechtstreeks uit de
kale grond. En nóg dorder en armer wordt deze, vol rotsblokken en keien, tussen 't
schraler wordend gras, en de zeldzame krotten zijn nu niet meer gebouwd met klei
en stro, maar met die grauwe stenen en die keien. Niets lijkt armoediger en droever
dan die lage kleine huisjes, met slechts een donker gat als deur en een nog kleiner
gat als venster. Zelfs het wrakkig dak
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bestaat uit keien die op dorre takken rusten, want niets meer schijnt te kunnen groeien
op die ondankbare bodem. En 't wordt, zo mogelijk, nóg armer, en de woningen zijn
nu slechts tenten meer, opgeslagen met een paar stokken, en bedekt door een
gescheurde, grauwe lap. Vijf of zes van die hutten maken een dorp uit. Het is er 't
primitieve leven in al zijn armoede en naaktheid, en ook nergens meer ziet men een
kerkje, een maraboet, noch om het even welk embleem van godsdienst. Uren en uren,
als ware 't zonder grenzen, strekt het land zich in die grauwe kaalheid, tussen de in
het verschiet wegblauwende bergketens uit.
Het is een tafereel van onuitsprekelijke grootsheid en verlatenheid. De bergketens
verschijnen en verdwijnen, hoe langer hoe grandiozer, gekleurd met violet en roze
in de gloed van de ondergaande zon; en de trein verslindt mijlen en mijlen, zonder
dat men in die aangrijpende verlatenheid nog enig ander leven ziet dan hier en daar,
op grote afstanden, een magere kudde schapen, bewaakt door een eenzame herder,
die roerloos op zijn staf geleund de snel voorbijvliegende trein staat na te staren, zijn
grijze lompen als met goud begoten in het gloeien van het avondrood.
Sétif lijkt op een naar, zuidelijk-Frans of Italiaans modern stadje. Naar in deze zin,
dat door het pittoreske van de oude gedeelten kruis-rechte, met platanen beplante
straten en boulevards zijn getrokken. 't Is burgerlijk-banaal modern, en bijna zindelijk,
en, daar het vrij hoog ligt, is het er ook koud. Het krioelt er van soldaten, wat de
Europese indruk nog vermeerdert. In de vallei is alles groen en bloeiend; hier, op de
kale hoogvlakte, alles grijs en doods. Nooit zou men zich in Afrika denken, en de
grijze boernoessen van de Araben detoneren hier. Alle harmonie tussen volk en
milieu is verbroken; men draagt dikke winterjassen met bontkragen, men valt vanzelf
in een café-chantant en zit er naast een warme kachel grog te drinken. Het is 't banale
Europese kleine-garnizoenstadsleven met al het lelijke en vervelende dat erbij behoort.
En talrijk zitten daar dan ook de soldaatjes, als in een hoekje van hun vaderland waar
ze zich thuis voelen, met prettige gezichten te kijken en te luisteren naar de verlepte,
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afschuwelijk geblankette danseressen en chanteuses. Allen zijn ze daar, al de mooie,
lichtgekleurde, schitterende uniformen: de chasseurs d'Afrique met hun bloedrode
broeken en hun heel-lichtblauwe, bijna grijs-blauwe tunieken; de donkerrode en
hardblauwe zouaven, met hun broeken als rokken zo breed en hun rode mutsen met
de lange kwasten achterover in de nek; de flinke tirailleurs sénégalais in blauw en
geel, en de mooie spahi's, rood, wit en blauw, met hun hoge wit-en-bruine tulband
en hun nobel Arabisch voorkomen. En helemaal alleen, achteraan in de benauwde,
rokerige zaal, zie ik een echte Arabier, één enkele maar, een man met een
buitengewoon mooi en fijn profiel, die ernstig met zijn grote donkere ogen naar het
schouwspel zit te staren. Hoe is hij daar verzeild geraakt in dat vreemd milieu? Wat
komt hij daar doen? Waar denkt hij aan?... Vermaakt hij zich daar? of voelt hij enkel
minachting? Wie zal het zeggen. Geen spier van zijn nobel gezicht beweegt, en zijn
lange fijne hand, roert langzaam met het lepeltje in 't kleine kopje koffie dat vóór
hem staat. Allen om hem heen schreeuwen en lachen, en drinken alcohol. Hij alleen
blijkt ongestoord en sober. En 't is of men het gehele contrast voelt van twee
antipoden-rassen, die toevallig naast elkaar zijn komen leven, maar die zich nooit
en nooit met elkaar zullen versmelten.

Van Sétif naar Biskra
Ik weet niet of er, als landschap, nog wel iets zo volkomen lelijks en droevigs op
aarde bestaat, dan de streek die men tussen Sétif en Biskra met de spoor doorreist.
Dat gehele Algerijnse haut-plateau lijkt van een wanhopende dorheid, zonder een
boom, zonder een fris plekje groen, en men begrijpt maar niet waar vandaan de rijke
oogsten moeten komen, die er toch werkelijk schijnen te groeien. Zo ver als 't oog
kan reiken ontwaart men steeds niets dan de koude, grijze, keiachtige vlakte, tussen
de hoge, in 't verschiet wegblauwende bergen. En naarmate men Biskra nadert wordt
de grond, of, beter gezegd, de rots, nóg kaler en onvruchtbaarder. Vlakten en bergen
lijken als 't ware doodgebrand, van
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een kleur als gebakken aarde; en sinds uren en uren in de trein heeft men niets gezien
dan die desolate dorheid en verlatenheid, tot plotseling, vlak buiten de
tragisch-uitgekanteelde, bijna rode kimmen van de rotsengte El-Kantara, een fris en
liefelijk tafereel het oog verrast. Een woud van wuivende palmen, aan de oever van
een kronklende rivier. Het is de eerste oase in de dorheid van de woestijn. Een dorpje
verschijnt, klein en liefelijk als een Zwitsers buitenplekje, met de stenen boog van
een brugje over 't bobbelend water; en de donkergroene, wuivende palmkruinen
schijnen ons te groeten, terwijl andere, wit-en-roze bloeiende bomen, die in hun
schaduw tieren, prachtige geurende boeketten naar ons schijnen uit te reiken.
Maar 't is slechts als een zonnestraal door onweerswolken. 't Verrukkelijk visioen
verdwijnt in 't ruisend snellen van de trein, en weer begint de dorre eenzaamheid,
tussen de bruine en gele kale bergen, die evenwijdig en onafgebroken met ons
meevliegen. Tot eindelijk, nog heel heel verre vóór ons uit, als een brede golf van
donkergroen verschijnt tussen de plotseling wegzinkende bergen, met ver en wijd er
overheen, een grenzeloos zich uitstrekkende, blauwachtige vlakte, als een zee.
Het is de oase van Biskra op de drempel van de Woestijn.

Biskra
Witte, stoffige straten, grijs-groene, stoffige palmbomen, een air van
Zuidelijk-Italiaans klein stadje, ziedaar onze eerste indruk van Biskra. Hij is
teleurstellend. Wij hadden heel iets anders verwacht. Wij zien rijtuigen, fietsers,
jongelui in wit flanel, en dames in zomertoilet met schitterende parasols. Wij menen
te horen ruisen, en zien werkelijk ruisend om de hoek van een straat op ons afkomen:
een automobiel!... Een automobiel in de woestijn! Ik vraag je! En dan het hotel, het
Grote Hotel, het eerste Hotel van de plaats: wit, enorm, important, vol mensen, in
hoofdzaak Engelsen en Amerikanen, jonge meisjes met tennisraketten, jongelui met
kromme
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stokken die voor ik weet niet meer welk ander snobsspel moeten dienen. Wij vallen
in volle snobisme enfin, gelijk te Oostende, gelijk te Monte-Carlo. O deceptie! En
wij die hier dachten de grote, ruime, ware indrukwekkende Natuur te vinden!...
Het hotel heeft een dakterras groot als een plein, en haastig klim ik erop, om aan
al die droeve banaliteit te ontsnappen en ten minste van het schouwspel der
ondergaande zon te genieten. En dáár biedt zich voor mijn verrukte oog een tafereel
aan, dat ik nooit vergeten zal en dat mij voor al mijn andere teleurstellingen ruim
vergoedt.
Het is haast met geen woorden te beschrijven. Men zou kleuren moeten hebben,
een nog niet uitgevonden pracht van kleuren, en ze met meesterhand kunnen hanteren.
Ik sta daar op 't terras als midden op een heuvel, omringd door een hoefijzervormige
cirkel van hoge bergen, die zich naar 't zuiden als in een reusachtig-brede monding
openen. In 't westen kleurt de ondergaande zon de helderblauwe hemel met één lange,
hoge brede vlek van 't brandendste oranje. De bergtoppen waarachter zij verdwijnt,
zijn violetkleurig. Degene aan de overzijde van de vallei, waarop haar laatste stralen
branden, zijn van het teerste, zachtste, ijlste roze. En de gehele bodem van de vallei
is één ongeëvenaarde prachtschakering van rood-bruin, schel-groen, fonkelend-wit
en laaiend-geel, dat alles als het ware overpoeierd door een onvoelbaar zeefsel van
goudroze lichtstof, terwijl ginds verre, naar het zuiden, zo eindeloos ver als 't oog
kan reiken, de mysterieuze, blauwachtige zee van de Woestijn ligt uitgestrekt, met
aan de einder een lage, rechte, donkere streep, niet groter dan een pennetrek over
een landkaart, en die de volgende oase is. 't Is een van de mooiste harmonieën van
vormen en van kleuren, die het menselijk oog bewonderen kan, en de indrukken van
onbeweeglijke immensiteit en ‘infini’, van eindeloze dood als 't ware, die men daar
gevoelt voor die reusachtig-wijdopenstaande poort van de geheimvolle, gevaarlijke
Woestijn, zijn veel sterker en aangrijpender dan wat men voelt bij 't eerste zicht van
de nog grotere, maar meer bewogen en daardoor ook levendiger uitgestrektheid van
de Oceaan.
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Een nacht van zware slaap na die ganse dag afmattende spoorreis, en, in de frisse,
zonnige ochtend, het zacht ontwaken als van een hernieuwde jeugd. Het klimaat van
Algerië, daar waar het werkelijk mooi is, zoals te Biskra in de vroege lente, is een
ideaal-verrukkelijk iets. Het is een vaste zekerheid van prachtige zon,
stralend-verlustigend elk ogenblik van de dag. Men is zeker van ze 's avonds in haar
purperen stralenbundel achter de violette bergen te zien ondergaan, zeker van ze 's
ochtends weer terug te zien, strooiend het gouden-pulver van haar warme licht, als
een onuitputtelijke schat.
En spoedig hebben wij ontbeten, en weg dan maar op wandeltocht, om te zien wat
er van onze eerste indruk zal gebleven zijn.
Ja, het is wel zoals wij gisteren gezien hadden. Het is gearrangeerd, getruqueerd,
gebanaliseerd, gelijk b.v. (alle verdere vergelijking daargelaten) te Volendam of
Marken. Biskra, een der verst-afgelegen kleine stadjes van Algerië, is ook een der
minst originele. De hotels hebben er een omvang en een ‘chic’ zoals in onze grote
badplaatsen. Er is een opvallende ‘Cercle Militaire’, en ook een Casino, met toneelconcert- en speelzaal. Men heeft er pas Cyrano de Bergerac opgevoerd. En er zijn
ook cocottes, en grote magazijnen, en boekhandels en cafés, evenals in elke moderne
stad. Het beroemde kwartier der Ouled-Naïls, met zijn Moorse koffiehuizen en zijn
‘danses du ventre’, is precies wat men gezien heeft in Europa, op elke
wereldtentoonstelling. De danseressen zijn er niet eens eigenaardiger ‘gedecolleteerd’
dan ze waren te Parijs of Brussel. En feitelijk komt de eer van het
pittoresk-karakteristieke in Biskra toe aan de kameel, het goede, zacht, verstandig
dier, dat daar als een gewoon mens in de straten wandelt. De overvloed van toeristen
in dit stadje heeft voor gevolg gehad, de natuurlijke neiging van de bevolking tot
bedelen, luieren en stelen, tot een bijna ongelofelijke graad te ontwikkelen. Het aantal
bedelaars van beide geslachten is er niet te overzien. Om de hoek van iedere straat,
van ieder huis bijna, gaapt of kromt zich een verminkte, uitgestrekte hand, ligt een
voorgeschoven been met vieze wonden, vertoont zich een gezicht dat afschuw wekt
als een gedrochtelijke verschijning.
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En wat aangaat de bedeljongens-en-meisjes, daar weet men helemaal geen raad mee.
Zij kleven aan de ongelukkige reiziger, als ongedierte, hangen aan zijn kleren, kruipen
achter in de kap van de rijtuigen, onophoudelijk zeurend en smekend: ‘Un sou,
monsieur! Un sou, monsieur! Un sou, monsieur!’ Zij spreken het uit als ‘so’, en
leggen steeds de klemtoon op het eerste woord: ‘Ún so, monsieur! Ún so, monsieur!
Ún so, monsieur!’ zodat het klinkt als de hijgende rhythmus van hun halsstarrig
met-het-rijtuig-meehollen. Wee de reiziger die hun een ‘so’ nagooit in de hoop van
ze kwijt te raken! Er is geen rust meer voor hem, geen ogenblik meer laten zij hem
los, en onveranderlijk moet hij eindigen ze met ruwe stokslagen van zich af te weren.
Overal elders in Algerië wordt men gesard door jongens die uw laarzen willen poetsen.
Hier, in Biskra, door geen enkel. Zij bedelen; dat is gemakkelijker. En daar ze
doorgaans geen andere kleren dragen dan een vuile, aan flarden hangende lomp,
dient de mond hun tot geldbeugel. Zij stoppen er de ‘sos’ in weg, die er weldra een
soort van krop vormen, als bij de apen, tot zij eindelijk afgemat of verzadigd, ergens
in 't zonnige stof plat op hun buik gaan liggen, en er de ‘sos’ onder malkaar
verdobbelen. De klederdracht, van beide seksen, is hier veel kleurrijker dan in de
provincie Algiers. Vooral de Ouled-Naïl-vrouwen, een bedoeïenenras uit de woestijn,
houden van de schitterendste kleuren: schel-roze op smaragd-groen, verblindend
oranje op hard-blauw, met daartussen in nuances die men haast niet meer weet te
noemen, zo verkleurd, verbrand, versmolten als ze zijn, door de hete winden van de
woestijn en door de verzengende stralen van de zon.
En plotseling worden wij toeschouwers van een eigenaardig tafereel. Een man,
blootshoofds en hoog van gestalte, het ganse gelaat uitstralend in een geëxalteerde
glimlach, loopt daar met grote passen midden in de straat, gehuld in een lang,
grijsblauw gewaad, en vergezeld door een jonge, bijna blanke vrouw met vettige
zwarte lokken, die, evenals hij zonder hoofddeksel en ongesluierd, de grootste moeite
schijnt te hebben om hem bij te houden. Hij spreekt voortdurend luid en opgewonden,
en vijf of zes mooie Araben, in schitterende boernoessen, volgen trouw en eerbiedig
zijn gejaagde schre-
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den. Het is een maraboet, een heilige, die zijn gelovigen komt zegenen. Voortdurend
komen boeren, herders, kameel- en ezeldrijvers naar hem toegelopen, en zoenen hem
de handen, ootmoedig voor hem buigend. En steeds glimlachend, in
enthousiast-opgewonden woorden spreekt hij hen aan en zegent hen, zonder een
enkel ogenblik zijn vlugge pas te onderbreken. Hij blijft zomaar aanhoudend
glimlachen, en opgewonden praten, in vreemd contrast met de diep-ernstige eerbied
waarmee allen tot hem naderen of hem volgen. Wij vragen de betekenis daarvan en
men vertelt ons dat de heilige man en vrouw alle twee krankzinnig zijn. En daar wij
onze sterke verbazing te kennen geven over het feit dat men een gek tot groot-priester
aanstelt, wordt ons verzekerd dat zo iets heel dikwijls gebeurt, aangezien een gek
dichter tot Allah staat dan enig ander sterveling. 't Is mogelijk; maar zoals het daar
voorgesteld werd, had het toch wel veel weg van een carnavalgrap met satirische
bedoelingen. Of zou het soms door een syndicaat van hotelhouders ingericht zijn,
als de wedrennen met paarden of automobielen, tot meerdere distractie van de
vreemdelingen?
Zoals bekend is, zijn de beroemde dadelpalmen van Biskra een ingevoerd en niet
oorspronkelijk voortbrengsel van de streek. Zij zijn er talrijk, en daar het zogoed als
nooit regent te Biskra, houdt men ze in 't leven door middel van irrigatie. Tot dit doel
heeft men een bergstroom, de Oued-Biskra, in ontelbare kleine vertakkingen
gekanaliseerd. Te allen kante vloeien de smalle beekjes met blond water in de kuilen
die om de wortels van de palmbomen gegraven zijn. En deze zijn groot en mooi
geworden, en hun donkergroene waaierkruinen rijzen hoog en sierlijk onder het
helder azuur. Wanneer hun slanke, gemskleurige stammen schuin voorover buigen,
wat dikwijls voorkomt, dan krijgen de nobele kruinen boven een wit of geel-gekalkte
muur, iets van mysterieuze grootsheid. Doch weer gaat de illusie verloren, wanneer
men, dichterbij gekomen, aardappels of kolen ziet groeien aan de voet van de edele
stammen. Het heeft zonder enige twijfel zijn nut en reden van bestaan, vooral in een
land waar ieder zeldzaam strookje vruchtbare grond zo heel veel waarde bezit, maar
niettemin stoort en profaneert het oog en gevoel van hem, die
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hier in de eerste plaats de grootse en harmonieuze poëzie van de tropische natuur
kwam zoeken.
Onder de disparate merkwaardigheden van Biskra behoort ook nog een reusachtig
bronzen standbeeld van kardinaal Lavigerie, op de drempel van de Woestijn. O! die
kardinaal, wat ontmoet men hem dikwijls, te dikwijls bijna, in Noord-Afrika! En hoe
mooi dit beeld op zichzelf ook moge zijn, zoals 't daar staat met gouden bisschopsstaf
en staatsiemijter, het schijnt er toch maar, - ook figuurlijk gesproken - in de woestijn
te prediken. De christelijke leer is niet van deze landen. Zij heeft er niets te betekenen
voor een ras waarvan zij onder geen enkel opzicht 't ideaal bevredigt. Zij hoort er al
niet beter thuis dan die mussen die een grappenmaker er ingevoerd heeft, en die er
nu storend schreeuwen en krioelen, ter uitsluiting van bijna alle andere vogels. Maar
't christendom krioelt er helemaal nog niet en heeft er nog maar heel weinig van het
oude uitgesloten.

De woestijn en de oasen
Wanneer men, in zuidelijke richting, Biskra verlaat, komt men haast onmiddellijk
in de eerste grote palmen-oase. De bomen staan nagenoeg op gelijke afstand van
elkaar verspreid, omringd van het kringvormig kuiltje, waarin het blonde, uit de
bergstroom afgeleide water vloeit. Tussen de lichtbruine stammen groeit weelderig,
hard-groen hoog gras, of ook nog graangewassen, zoals gerst, haver en tarwe. Hier
en daar ook, maar zeldzaam, een vijgeboom met grillig in de breedte uitgestrekte en
gewrongen takken, als zoveel voelhorens van een onbekend eigenaardig beest. De
eerste bladeren, schaars nog, maar ieder op zichzelf reeds breed ontwikkeld,
geel-groenen aan de kronkelige grijze takken. En door het palmenwoud, naast het
steeds te allen kante meekronkelend gele modderstroompje, is als een doolhof van
smalle wegen getrokken, alle rechts en links omzoomd door lage, gele, bouwvallige
kleimuurtjes, die de eigendommen van elkander scheiden. Zo dringt men tot in 't hart
van de woud-oase, waar plotseling een dorp verschijnt, geheel en al
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gebouwd in gele klei, met lage huisjes zonder dak, en van een vuilheid die alle
beschrijving te boven gaat, onder de wuivende pluimen van de statige palmen. Dat
is het Oude-Biskra, zoals men 't noemt, en hier is waarachtig nog niets getruqueerd.
Zo is wel het Arabisch dorp, zo is het steeds geweest, sinds de oase bestaat. De
kleigrond van de Woestijn, en 't hout van de dode palmen zijn de materialen waarmee
het werd opgebouwd. Ieder huisje is als een teerling van kleiaarde, het ene wat hoger
dan het andere, maar alle met een langwerpig-vierkant gat, dat dient tot deur en raam
en énige gemeenschap met de buitenlucht. Die gele, in de zon gebakken klei, is van
een buitengewone broosheid, en het zou niet heel veel moeite kosten om zo'n dorpje
met wat stokken in gruis te slaan. Gelukkig ook maar dat het in die streek haast nooit
regent, want onder een flinke onweersbui zou het wel tot modder wegsmelten.
Maar ach! wat zou het de fatalistische luiaards die daar wonen ook kunnen schelen?
Valt er een bres in een muur dan stoppen ze die met wat verse modder dicht, of
stoppen ze niet, en 't zorgeloos leven gaat maar verder zijn gang. Men houdt zijn
zakdoek voor de neus, men weet niet waar de voet te zetten tussen al die vuiligheid
van de kronkelige straatjes, maar de Araab voelt zich daar thuis, en als een koning
gehuld in zijn stinkende lompen loopt hij daar langzaam en statig doorheen. ‘Wat
doen die mensen toch om van te leven?’vraagt men zich voortdurend met verbazing
af. Het is een hoge zeldzaamheid als men er een ziet werken. Meestal liggen zij in
de zon uitgestrekt te rusten of te slapen in houdingen van een geraffineerde luiheid.
Zij hebben weinig behoeften, en fortuinmaken tenteert hen niet. Hun kleren hebben
geen waarde, zij zijn verslaafd aan drank noch tabak. De warmte van de zon, een
armzalige woonplaats of ook geen woonplaats, een beetje couscous (zeer goedkope
hutspot van schapevlees en mielie) en nu en dan een slokje zure geitenmelk, meer
hebben zij niet nodig. Daar in Oud-Biskra, bedelen ze zelfs niet; ze laten dat aan de
kinderen over. En ook genezen zij hun etterende wonden niet, noch de verschrikkelijke
oogziekten waarvan zo velen onder hen zijn aangetast.
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Dwars door de oase komt men in de Woestijn.
Ik weet niet of er nog veel mensen zijn, die zich deze voorstellen als een
grenzeloos-uitgestrekte goudgele zandvlakte, waaruit hier en daar, donker als eilanden
in bleke zee, de vruchtbare oasen oprijzen. Zij die er nog met deze visie voor de geest
komen, moeten wel een grote teleurstelling ondervinden. De woestijn is grotendeels
vruchtbare grond, zo vruchtbaar als waar de oasen tieren, en 't enige wat ze dor maakt
is gebrek aan water. Er komen wel hier en daar kale zandduinen en vlakten in voor,
maar het zijn uitzonderingen over een eindeloos wijde uitgestrektheid van zeer kloeke
bodem, waarop nu echter, door de droogheid, niets groeit dan een klein vet plantje,
dat nagenoeg de ganse oppervlakte dicht bedekt, en tot voedsel dient voor de kamelen.
Als zeldzaamheid laat men dan ook in de buurt van Biskra aan de reiziger de
zogenaamde ‘dunes de sable’ bezoeken. En 't beste bewijs van de kloeke stevigheid
van de woestijnvlakte is, dat men van Biskra uit, ‘per rijtuig’ naar Touggourt reist,
een vierdaagse trek door de volle en eenzame wildernis. Water, ziedaar wat aan de
woestijn ontbreekt om een van de vruchtbaarste streken van de wereld te worden.
Overal waar water kan aangevoerd worden, 't zij door een rivier, door een meer, door
een natuurlijke bron of artesische put, zoals er in de laatste tijd door de zorgen van
de Franse regering zeer veel zijn geboord, overal springt de vruchtbaarheid als vanzelf
uit de grond. En daar waar er geen water is lijkt de woestijn op een grijsgroene wei
en geenszins op een dorre, goudgele zandvlakte, en ware 't niet de sensatie van
immensiteit, de brandende zon, de staalblauwe hemel en 't vreemd gezicht van de
lange karavanen met kamelen, men zou zich in een welbekende streek van weiland
en landouwen zonder woningen of bomen kunnen wanen, eerder dan in de woeste,
barre, bijna ontoegankelijke Sahara. Al het karakter van de streek zit in de mensen
en dieren, die er zwerven en leven. Een kameel, zijn lading en zijn drijver, ziedaar
voor ons een totaal nieuwe en onbekende kleine wereld. En lange tijd kan ik peinzend
staan staren op de fijne, intelligente kop van dat zacht en trouwe dier, dat neerknielt
om de zware, zware vracht te torsen, waarmee het, honderden en honderden uren
ver,
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dwars alle gevaren en ontberingen, zo kalm en filosofisch-berustend, als in een gevoel
van diepe verantwoordelijkheid voor de hem opgedragen plicht, door de naakte,
eindelooseentonige barheid van de woestijn zal trekken.
Eén enkel, heel eigenaardig iets, kregen wij in de woestijn zelf te aanschouwen:
een verschijnsel van luchtspiegeling. Plotseling, terwijl wij in ons rijtuig zitten, zien
wij, over de naakte uitgestrektheid van de grijsgroene vlakte, twee palmbomen
verschijnen, waarvan de kruinen door elkaar worden gezwiept als onder een hevige
windbui. Wij merken heel duidelijk dat het palmbomen zijn, en zij lijken enorm. En
even duidelijk horen wij het zijig geruis van hun door de wind geschudde, lange
blaren. Maar, vreemd genoeg, er is volstrekt geen wind, zelfs niet het flauwste briesje,
en wij kunnen ons ook zelfs geen benaderende rekenschap geven over de afstand die
ons van het eigenaardig tafereel verwijdert. Nu eens lijkt het heel verre, en dan weer
heel dicht bij. En plotseling wordt het nog rarer: de twee palmbomen scheiden hun
dooreengestrengelde kruinen, vallen achterover, rijzen weer op, om zich weer dooreen
te strengelen en 't ogenblik daarna opnieuw te vallen. En tot onze diepe verbazing
zien wij nu ook twee mansgestalten onder die palmbomen, en horen duidelijk hun
verre stemmen, en zelfs een schaterlach. Dat wordt toch ál te gek. Ik laat de koetsier
even ophouden, spring uit het rijtuig en loop naar 't ongelofelijk schouwspel toe. Een
honderd passen en ik sta vlak bij wat wel uren verre leek. Het zijn doodeenvoudig
twee tirailleurs-sénégalais die daar ergens in de woestijn aan 't graven zijn en zich
een hutje van palmtakken opbouwen als beschutting voor de zonnegloed. Wat wij
voor twee grote door de wind geschudde palmbomen hadden aanschouwd, waren
eenvoudig twee palmtakken van misschien twee en half à drie meter lengte, waarmee
zij 't lage dakje van hun schuilplaatsje bedekten. Verwonderd keken zij naar mij op,
toen ze mij daar, wellicht met een onthutst gezicht zagen aangerend komen. ‘Bonjour’,
zei ik beschaamd, en, mij belachelijk voelend, ‘vous n'avez pas envie de fumer un
cigare?’
- Mais si monsieur, très volontiers, glimlachten zij vriendelijk.
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- Voilà, ça vous aidera à passer le temps, sprak ik, alsof ik alleen daarom bij hen
gekomen was. En met een groet, zonder verder naar het geval te informeren, liep ik
terug naar 't rijtuig.
Er zijn een aantal grote en kleine oasen in de woestijn rondom Biskra, maar een,
Sidi-Okba, is ongetwijfeld meer dan alle andere 't bezoeken waard. Zij ligt op
tweeëntwintig kilometer afstand, naar het zuidoosten, van Biskra, en 't dorp dat
midden in haar hoge groene palmen ligt verborgen, heeft bijna de omvang van een
kleine stad (5000 inwoners). Het draagt de naam en is de begraafplaats van de
beroemde Arabische krijger, die heel Noord-Afrika, van Egypte tot Marokko, tot het
Islamisme overwon. Daar is de vermaarde moskee, de oudste van heel Afrika, scheef
en schots gezakt door de jaren, met een kromgebogen minaret als de rug van een
grijsaard, en binnen in de tempel zijn kinderlijk-barbaarse versieringen, afwisselend
met ciseleer-werk in hout en koper, prachtig als de kunst van de grootste primitieven.
Een ‘moefti’ ontvangt ons bij de ingang, en, met sloffen over onze schoenen, slieren
wij in het halfduister tussen de ruwe colonnades, over de matten en tapijten, waar
hier en daar gelovigen op liggen neergeknield of lui ten gronde uitgestrekt. En wij
bestijgen ook de minaret, juist op het ogenblik dat een ‘moëddzin’ in wit gewaad er
de bevolking tot het avondgebed oproept. Naar de vier richtingen galmt hij het uit,
in schorre, diepe, trage klanken, die wegsterven over de woelende krioeling van het
volk in de bochtige straten. En heel het dorp ligt daar omheen, in gele klei omsloten
door zijn groene palmengordel, met in de wijdte van 't verschiet de grijsgroene
woestijn onder de blauwe hemelkoepel, als één oneindigheid. En daar beneden, op
de grote plaats, waar altijd markt gehouden wordt, of in de kleine straatjes, waar het
onophoudelijk krioelt van heen-en-weer-gangers, is het nog grijzer, en nog vuiler en
nog ouder dan in 't Oude-Biskra. Het is er als een optocht uit de vroege eeuwen, als
't komen in een stad van 't Heilig Land, waar een grote bijbelse gebeurtenis zal plaats
gaan grijpen. Beesten worden er geslacht in 't midden van de straat als voor een offer,
en talloze blinden liggen bedelend
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uitgestrekt, wijzen met hun vingers naas hun bloedige of witte ogen, terwijl
verminkten, gebochelden, mensenmonsters zonder armen of benen om je heen kruipen
of springen. Men denkt aan de oude schilderijen van Bosch of van Brueghel, als door
de macht van een toverroede plotseling verplaatst in 't volle Oosten: één onnoemelijke,
afschuwelijke krioeling van vuil, van menselijk verval en ellende, trillend in gouden
atmosfeer, onder een koepel van smaragd en van saffier.

Van Biskra naar Timgad over Batna
Vier uur sporen, en plotseling, zonder overgang, van de zomer in de winter.
Het is Batna, en weer het Algerijnse ‘haut plateau’, blootgesteld aan alle winden,
zonder een blaadje aan de schaarse bomen, zonder een bloempje in de tuinen. De
kou is bijtend, na de ideale temperatuur van Biskra, en gelukkig zijn ze die hun zware
winter-overjassen hebben meegenomen.
Batna lijkt, als zoveel andere Algerijnse steden, op een klein Europees
gemoderniseerd provinciestadje zonder iets dat de moeite waard is opgemerkt te
worden. Het zijn, als te Sétif, brede rechte straten met lage grijze huizen, zich kruisend
met andere brede rechte straten, waarin gelijke lage grijze huizen staan. Het is evenwel
een belangrijk militair kamp, en ontelbaar zijn er de schelrode en lichtblauwe
uniformen. Behalve dit lijkt het dood in de straten. De Arabische bevolking van
Batna is weinig talrijk, en men ziet slechts enkele Europese dames, vrouwen van
ambtenaars of officieren, doelloos wandelend in hun dikke bontmantels, door de
stille en verlaten straten. En overal in de omtrek is het de naakte barre wintervlakte
zonder bomen, met rondom heen de kale kimmen van de koude bergen, waarvan
enkele met sneeuw bedekt zijn. Het militair trompetten-blazen, het dof geroffel van
de trom in de kazernen, maken de indruk van eenzame verlatenheid nog aangrijpender.
Hoog op de toren van de katholieke kerk is een ooievaarsnest aan ieder van de vier
hoeken, en alle vier de grote vogels staan daar roerloos bovenop hun nest in de
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ijzige wind, als vier torenwachters naar de doodse uitgestrektheid van het land te
kijken.
Batna heeft voor de reiziger alleen dit belang, dat het de plaats is van waaruit hij
de Romeinse ruïnen van Lambessa en vooral van Timgad gaat bezoeken.
Het is een lange rit: drieënhalf tot vier uur per rijtuig, over steeds hetzelfde triestig
land van kale vlakten en nog kalere bergen. Slechts aan de zuidkant vertonen zich
even enkele fris-begroeide hellingen, maar weldra houdt alle vegetatie op, en eindeloos
strekt zich de grijze, golvende, keiachtige ‘lande’ uit, met hier en daar een plekje
van heel kort en mager groen, waarop, onder de hoede van hun pittoresk-geklede
herder, grijze schapenkudden grazen.
Weldra verschijnt Lambessa aan de horizon met de enorme, vierkante, gele massa
van haar ‘Maison Pénitentiaire’, (de grote, centrale gevangenis van Algerië) en de
enkele overblijfsels van haar Romeinse ruïnes, ook geel, en als het ware doodgebrand
door zon en wind. Veel hebben zij niet te betekenen. Het ‘prétoire’ is vrij goed
bewaard gebleven, en zo is ook de triomfboog van Septimus-Severus, en nobel staat
hij daar in zijn eenzaamheid, hoog en wijd open als een reuzenpoort over de barre
naaktheid van de grijze horizon. Maar nooit is daar met veel vlijt opgegraven en de
drie vierden van de oude stad liggen nog steeds onder het stof en de vegetatie der
eeuwen bedolven. Te allen kante steken uit het korte gras stukken van zuilen naar
boven, verweerd en half verteerd, grauw en grijs, en uitgevreten, als de overblijfsels
van een verwoest kerkhof.
Eindeloos en eindeloos strekt de bochtige weg zich uit, nu eens over de glooiing
van een heuvel, dan weer in de diepte van een ravijn, en steeds over de naakte grijze
‘lande’ tussen de hoge kammen van de met sneeuw bedekte bergen. De kou is bijtend,
ondanks de heldere zon in blauwe hemel, en nu en dan, op grote afstanden, verschijnt
het armoedig hutje van een Arabische herder, of de nog armoediger tent van een
nomadisch bedoeïenen-gezin, waaruit, op de voorbijtocht van 't rijtuig, een krioeling
van kinderen in het fladderen van hun lompen als het ware komt gevlogen, met de
hardnekkige
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kreet: ‘Un so, monsieur! Un so, monsieur! Ún so, monsieur!’ Enkelen, de kreet
verkortend in hun vlugge rennen achter 't rijtuig, roepen slechts: ‘Sórdi! Sórdi! Sórdi!’
Maar wij hebben geleerd niets meer te geven. Eenmaal geven is meteen je rust
verbeuren voor de hele reis. Toch is er eentje bij, een meisje, met zulke prachtig-mooie
ogen in het donkerbruin gezichtje, dat ik de lust niet kan weerstaan ze even van wat
dichter te bewonderen. Ik wenk het naast de trede, en plotseling grijp ik het op, en
til het in 't rijtuig. Maar,... jawel! Het begint te huilen, en te schreeuwen, en te trappen
en te krabben alsof het vermoord werd. Ik haast me het een paar ‘sos’ in de hand te
stoppen en weer uit het rijtuig te zetten. En dadelijk getroost loopt het weer verder
met de anderen achter 't rijtuig mee, de mooie ogen glinsterend, het hijgend mondje
onophoudend schreeuwend: ‘Ún so, monsieur! Ún so, monsieur! Ún so, monsieur!’
Nu is er echter geen kwestie meer dat we de bende kwijt raken, tot plotseling,
terwijl we langs een ondiep modderplasje rijden, een van ons de heerlijke ingeving
krijgt een stuk of wat ‘sos’ daarin te gooien. In een oogwenk ligt de hele bende in
het slijk te plassen en te ploeteren, en als zij er eindelijk weer uitkomen, en, met de
handen in de hoogte om te beduiden dat zij de ‘sos’ gevonden hebben, nogmaals op
het rijtuig komen aanhollen, zijn wij gelukkig reeds ver genoeg vooruit om aan hun
verschrikkelijke obsessie te kunnen ontsnappen.
En eindelijk verschijnt aan de gezichtseinder, op de zachte glooiing van een heuvel,
waarachter zich amfiteatersgewijze de bergketen van de Aurès met haar sneeuwtoppen
verheft, de ruïne van Timgad, het oude Thamugas van de Romeinen. Het is een
prachtige ruïne, heerlijk mooi bewaard gebleven als geheel. Het lijkt op een woud
van goudgele zuilen, van goudgele muren en goudgele tempels. De glanzende
triomfboog van Trajanus rijst als een kolossale reus midden uit de puinen op. Een
honderd meter verder, op een heuvelrug, schijnen twee slanke zuilen van de tempel
van Jupiter tot aan het hemelblauw te reiken, terwijl, om die twee slanke reuzinnen
heen, een twaalftal kleinere kolonnen, als 't ware in aanbidding staan. Straten, breed
en lang, met ongelofelijk
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goed bewaard plaveisel, doorkruisen te allen kante dit uitgestrekt kerkhof van muren
en zuilen, en over dat alles, goudgeel onder de blauwe hemel, trilt een atmosfeer van
gouden pulver, alsof niet de zon maar die dode stenen zelf 't licht uitstraalden.
Heel groot van uitgestrektheid moet Timgad geweest zijn, en ruime gedeelten
liggen nog, evenals te Lambessa, onder de grond begraven. En men begrijpt de pracht
van wat daar vroeger was, als men bedenkt dat al die heuvels, nu zo dor en kaal,
bedekt waren met groen-en-gouden tuinen van citroenen-van-oranjebomen. Van op
de hoogte van het Forum moesten de bewoners een wonderbaar panorama
aanschouwen over de gouden, zacht naar beneen glooiende stad, over de groene
vallei in de diepte, over de hoge blauwe bergen aan de overkant. En toen ze zich
omkeerden zagen ze de nog hogere majestueuze sneeuwtoppen van de Aurès, die
als 't ware beschermend de wacht schenen te houden over de nu voor altijd vernielde
oude stad...
De zon gaat onder op het ogenblik dat wij de ruïnes verlaten. Het tafereel is
aangrijpend van schoonheid. De ganse dode stad schijnt een ogenblik weer te herleven,
als 't ware dicht geschaard in de krioeling van haar zuilen om de recht gebleven
overblijfsels van haar grootse triomfbogen en tempels. De colonnes van Jupiter
fonkelen, als van vlammend-roze stralen-De triomfboog van Trajanus is rood, als
een vertoornde god. En al de ontelbare oude zuilen, de grote en de kleine, de door
de tijd half opgeteerde zowel als de in glanzende gaafheid nog onaangetaste, alle
zijn aan de westkant door een gele of roze vlam beglinsterd, en men zou denken dat
zij leven, dat zij glimlachen en zingen, trots en rijzig in hun onvergankelijke
schoonheid, tegen die hoge achtergrond van zilveren sneeuwtoppen, die
oogverblindend schitteren onder het donkerwordend hemelsblauw...

Constantine
's Nachts binnenkomen in een vreemde onbekende stad, het is alsof men kennis
maakte met een nooit geziene, dicht

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 6

658
gesluierde vrouw. Is ze schoon? Is ze lelijk? Men weet het niet. Men ziet enkel de
ogen; die glinsteren, zoals men niets ziet van de nachtelijke stad dan de gouden
glanspunten van haar lichten. Wel komt het ons voor dat wij in de duisternis hoge
bergen en diepe ravijnen ontwaren, maar wij weten 't toch niet zeker, wij zullen nu
wel moeten wachten tot het daglicht is...
Er zijn, in de gemengde bevolking van Algerië, buitengewoon lawaaiige en woelige
elementen. Vóór één of twee uur in de nacht hoeft men aan slapen niet te denken,
als men per ongeluk, - en zo is 't bijna altijd, - een hotel treft in een druk gedeelte
van de stad. Die lui kunnen elkaar geen goendag of goenavond zeggen, kunnen geen
krant of lucifertje vragen, zonder daarbij schelle kreten uit te stoten, als in een
vechtartij. De paarden, die een echte pagode van belletjes boven hun tuig agen,
verergeren nog zeer het oorverdovend lawaai, en van de vroege ochtend tot de late
nacht gaat dat zo onverpoosd zijn gang, zonder een ogenblik op te houden. Ook zijn
we, na een schijnslaap die veel weg heeft van een nachtmerrie, al heel vroeg op en
aangekleed, en buiten om te zien wat het in duisternis zo half vermoede tafereel ons
wel in werkelijkheid zal aanbieden.
Het is mooi, heel mooi. Het is zelfs grandioos. Constantine, ontwakend uit haar
nachtelijke sluiers, staat als een wonder op haar hoge steile rots, met blauw-diepe
valleien aan haar voeten, in een immense circus van groen-en-blauwe bergen die
haar in 't verschiet te allen kante omlijsten.
Het is, afzakkend van de verre bergen in het zuiden, als een lange, smalle tong,
die zich plotseling aan het uiteinde opkrult tot een kolossale, steile rots, door diepe
afgronden omgeven. Heel Constantine is op dat uiterste, hoge punt gebouwd, als een
eiland in de zee. En de enige verbinding van de stad met wat men 't vasteland zou
kunnen noemen, bestaat, aan de oostkant, uit vier prachtige natuurlijke rotsbogen,
gemiddeld 2 à 300 voet hoog boven de afgrond, en waarvan een tot een kolossale
brug voor rijtuigen en voetgangers herschapen is. Op die plaats is het ravijn, - Rummel
genoemd, naar de stroom die in de afgrond bruist, - niet meer dan ruim een

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 6

659
honderd meters breed; en de beide steile rotswanden, lichtzalmkleurig, lopen nagenoeg
evenwijdig, maar zichtbaar stijgend, een drie à viertal honderd meters ver naar 't
noorden, tot zij daar plotseling, als 't ware steil afgekapt in de afgrond wegzinken,
een reuzenpoort openend op het prachtigste landschap van groene valleien en verre
groen-blauwe bergen die een menselijk oog bewonderen kan. Duizelend staat men
daar voor de wijd gapende afgrond, en als men zich dan naar het zuiden keert, heeft
men rechts het zicht over de ganse oude stad met de duizenden, tot aan de afhellende
rand van de afgrond op elkaar gedrongen witte, gele, en lichtblauwe huisjes van de
kasba. Het lijkt van verre op een kudde schapen, dicht naast elkaar gedrongen
schuilend voor een komend onweer, of op een ontelbare bende witte en grijze duiven,
die straks in dwarrelende vlucht zullen gaan opvliegen.
In het ravijn zelf heeft men een zogenaamde ‘chemin des touristes’ gemaakt, een
soort van doorlopend smal bruggetje, rustend op ijzeren staven, langs de hele lengte
van de steile rots. Het is gelijk in Zwitserland. Voortdurend hangt men als het ware
over de afgrond, waarin de blonde stroom daar beneden over rotsblokken bruist,
terwijl omhoog het schelle hemelsblauw tussen de grillig van elkaar gescheurde
rotswanden gaapt. Het tafereel is wonderbaar. In die diepte merkt men niets meer
van de drukke stad daarboven, en statig drijvende valken en kleine gieren
vermeerderen nog de indruk van ongerepte woestheid. Maar helaas ik word duizelig.
Vruchteloos poog ik tegen dat akelig gevoel te worstelen; mijn benen worden flauw,
mijn adem wordt benauwd, het klamme zweet breekt op mijn voorhoofd uit en een
floers zweeft voor mijn ogen. Een kleine gele gier, die, schuins over de kloof op ons
aan komt drijven, doet me met angst de rotswand vastgrijpen; en voor een scheef
zigzaggend bruggetje dat dwars over de diepte is gespannen, raak ik geen voetstap
verder meer. Een klein-kinderachtige zwakheid kruipt verlammend langs mijn benen
op, ik krijg een gevoel of niets meer om mij heen nog vast en stevig is, of de railing
bij de minste aanraking zal omvallen, of 't bruggetje zal in de diepte storten, of dat
ik zelf gelijk een gek eensklaps over alles heen zal springen en mij aar in de afgrond
op de rotsblokken
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verbrijzelen. Er is niets aan te doen, k moet weg. De gids neemt mij bij de hand en
trekt mij terug; en ik veradem eerst nadat ik weer boven op de berg op een stevige
bodem in veiligheid ben. Middelerwijl gaan mijn gezellen verder door en na een uur
komen zij bij mij terug, opgetogen door wat ze gezien hebben: roze en blauwe grotten,
warme bronnen en kristallen vijvers, allerlei wonderheden waar ze mij geestdriftig
van vertellen zonder evenwel de minste spijt noch het geringste verlangen bij mij op
te kunnen wekken.
De stad zelf, - de kasba uitgezonderd - biedt weinig belangrijks aan. Het is nog steeds
en weer de banale provinciestad zoals men ze zoveel in Frankrijk ziet. Het ganse
hogere gedeelte van die reusachtige rots waarop heel Constantine gebouwd werd, is
geprofaneerd door grote, gele kazernen, die daar een allerlelijkst effect maken. Verder
toont men aan de reiziger de grote moskee, ook al niet veel bijzonders, en het oude
paleis van de bei, thans gebruikt als militaire bureaus een slordig onderhouden
gebouw, met weinig kunstvoorwerpen en waarvan de anders mooi gestukadoorde
binnengalerijen op barbaarse wijze beklad zijn door schilderijen van een christenslaaf,
gewezen schoenlapper, die daarmee zijn vrijheid afkocht.
Wij bezoeken dit paleis tegelijk met twee verlept-magere, meer dan rijpe Engelse
of Amerikaanse juffrouwen, aan wie de gids zijn uitleggingen geeft: ‘Ici, mesdames,
c'était le harem du bey, qui possédait au delà de trois cents femmes’. Het interesseert
mij om het gezicht van de juffrouwen te zien, en ik kom nader. Zij houden zich
kramg: geen de minste opmerking. Alleen de oudste, die een paar lange gele haren
op haar vooruitstekende kin heeft, sluit even wat nauwer de dunne, bloedloze lippen.
- Ici, mesdames, sous ces galeries et dans ces cours, le bey, chaque matin, passait
toutes ses femmes en revue; et celles qui l'avaient mécontenté, qui avaient refusé de
se prêter à ses désirs, à ses pááássions’...
De man, die zulk een mooie klemtoon op dit laatste woord legt, spreekt helaas!
voor de muren: alle twee, zonder een blik of een woord, hebben zij hem de rug
gekeerd, en staan
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weer onder de galerij te kijken naar de barbaarse schilderingen van de schoenlapper.
‘Eh ben, quoi?’ roept hij in onthutste verbazing uit; maar dadelijk neemt hij 't grappig
op, en geeft ons het vervolg van die interessante uitleggingen. ‘Vous savez, c'est
parce que vous êtes là’, fluistert hij nog met een blik naar de stijf-heengaande
juffrouwen. ‘Seules elles écoutent toujours, et volontiers, allez!’...
Ik had bijna vergeten te gewagen van een echt meesterstuk, een monument van
wargeestig, bureaucratisch geknoei, dat daar prijkt aan de ingang van 't paleis. Het
is een geschrijf in vorm van bericht tot het publiek, en ik heb het woord voor woord
afgeschreven, op gevaar van als spioen gearresteerd te worden. Het luidt als volgt:
CONSIGNE
Les personnes n'habitant pas le palais ne doivent pas y circuler à moms d'y avoir été
autorisées.
Elles doivent y pénétrer par l'entrée où se trouve la loge du concierge qui leur fait
visiter ou les fait accompagner là où elles ont à faire.
Si un spahi rencontre une personne seule se promenant dans le palais, il doit la
conduire soit au bureau de l'officier d'ordonnance, soit auprès d'un secrétaire ou
planton européen qui la fait à son tour conduire là où elle veut aller. Si c'est une
personne désirant visiter elle est conduite au concierge.
Une consigne sera donnée en consequence au factionnaire du poste de la place; le
planton de la Direction du Génie devra recevoir de M. le Colonel directeur du Génie
des ordres identiques.
Heel duidelijk en eenvoudig dus, en ook zo mooi als taal, zoals men ziet.
Aldoor keert men terug naar de Arabische kwartieren, in die oude Afrikaanse steden.
De bekoring van een leven dat sinds eeuwen niet veranderde, trekt de vreemdeling
onweerstaanbaar aan. En ditmaal is het avond als wij in de kasba komen. Het wemelt
en krioelt als in een mierennest, in die doolhof van kronkelstraatjes waarvan enkele
zó steil naar de diepte
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zinken, dat men zich aan de muren moet vasthouden om niet te vallen. Het is een
onophoudend heen en weer zweven van lange witte boernoessen en hoge tulbanden,
van rode en blauwe uniformen, van vreemdelingen als wij, die naast een gids met
gegalonneerde pet rondkuieren. Overal zijn open winkeltjes waarin een oliepitje
brandt, en waar in oorverdovend lawaai alle soort van waren: vruchten, vis, vlees,
groenten enz. te koop worden geboden.
't Is van een animatie en een kleurenrijkheid zonder weerga. De Araab, geboren
winkelier en koopman, vertoont zich daar eerst in zijn volle element. Hij wandelt er
voor zijn plezier, hij gaat er in op, al had hij zelf ook niets te kopen noch te verkopen,
't genot straalt op zijn anders stroef en ernstig aangezicht. En ook de talrijke
lichtblauwgeverfde huisjes zijn alle hel verlicht, maar slechts van binnen, en door
een open tralieluik in het gesloten deurtje ziet men op een stenen bank de vrouwen
zitten. Ernstig en kalm onder hun klatergoud en hun blanketsel zitten ze daar op de
komst van de cliënten te wachten. Want ook zij houden markt, nemen hun zaken
ernstig waar. Vele behoren tot de Woestijnstam der Ouled-Naïls, waarvan de meisjes
vrij algemeen dit bedrijf uitoefenen. Zo komen zij enkele jaren in de steden ‘werken’,
en keren dan rustig naar hun verre land terug, waar zij met het verdiende geld, - hun
bruidsschat - een goed en ernstig huwelijk zullen doen. En zij beantwoorden met een
minachtend stilzwijgen de schuine grapjes die de soldaten, - slechte cliënten - hun
door de tralieluikjes toeroepen; en wordt het ál te bont, het luikje zelf vliegt met een
korte klets potdicht. Ernstige, liefst bejaarde, deftige cliënten moeten zij trachten te
krijgen.

Hammam-Meskoutine
Dor, triestig, lelijk land alweer tussen Constantine en Hammam-Meskoutine. Waar
zijn toch die duizenden en duizenden hectaren bossen, waar de werken over Algerië
van spreken? Ik twijfel niet of ze bestaan, aangezien die boeken het vermelden, maar
nu reizen we toch al dagen en dagen door het
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Algerijnse landschap, en wat we van bomen hebben gezien, is de moeite niet waard
om erover te spreken. Nog geen enkele echt grote, mooie boom. Daar waar bomen
zich vertonen zijn het bijna altijd de droeve eucalyptussen met hun treurend groen
en hun gepelde stammen, ofwel de wilde olijven die op onze wilgen lijken, ofwel de
half verdorde kurkeiken, die lijken op olijfbomen. Alle triestige bomen met grijsachtig
groen, zonder frisse jeugd noch kleurschakering, alsof een vuile stofwind er dagen
lang had overheen gewaaid. En ook hier zijn ze weer dezelfde, bedekkend de bergen
als met een eentonig-grijsgroen kleed, naarmate wij Hammam-Meskoutine naderen.
Toch is het beter dan de kale rots die men haast overal elders ziet. Het geeft een
beetje vrolijkheid aan 't doodse, onbewoonde landschap; en soms staan zo een krom
oliviertje heel kranig alleen op de top van een rots of een heuvel, als een grappig
scheefgezakte parasol of hoed, als iets dat leeft en glimlacht.
De warme bron van Hammam-Meskoutine, - men mag wel zeggen ‘de kokende’
want het water heeft 95 centigraad warmte - is een eigenaardig natuurverschijnsel.
Op 't eerste zicht denkt men aan iets artificieels, een rokende kalkoven of iets
dergelijks. Het is, midden in een eenzaam, heuvelachtig landschap van weiden en
struikgewas, een witte-en-bruine rots met platte kop, vanwaar het kokend water,
gehuld in witte dampen, in ontelbare snelle vlietjes langs de steile helling naar beneden
stroomt. Het eeuwenlang vloeien van dat zilte water heeft op de rotswanden een
dikke laag van kalk en roestbruin nagelaten, die precies de vaste vorm heeft genomen,
welke de beweging van het water erop aftekent, zodat de hele rots nu lijkt op een
gestolde, wit-en-bruine cataract. Men kan niet zeggen dat het mooi is. Het is vreemd.
Onwillekeurig denkt men aan de wansmakelijke grotwerken van gips en schulpjes,
die sommige ‘bourgeois’ in hun tuin laten oprichten. 't Is of de mooie Natuur hier
voor een enkele maal, als persiflerende grap, het belachelijk knoeiwerk van de mens
had nagebootst. En de mens heeft er dít voordeel uit getrokken, dat hij het water van
die kostbare bron geleid heeft naar een badinrichting, waar, ik weet ook niet meer
wat al ziekten, kunnen genezen worden. De hele installatie trouwens, als-
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mede het hotelletje dat ernaast staat, is nog heel primitief. Het zogenoemd ‘hotel’
heeft veel weg van een eenvoudige boerenwoning met wat bijgebouwen, die alle van
elkaar gescheiden, en tot slaapvertrekken ingericht zijn. Zo moeten wij, om van ons
logies tot de restauratiekamer te komen, in de duisternis de ganse breedte van de tuin
doorkruisen. In de salon van het hotel is het licht meer dan gebrekkig en de enkele
geïllustreerde week- of maandschriften die er op de waggelende tafel slingeren, zijn
maanden, en sommige zelfs jaren oud. Er ligt ook een lijvig register, waarop de
gasten beleefd verzocht worden hun namen in te schrijven, en ook te willen aanduiden
welke veranderingen of verbeteringen aan de gelegenheid wel zouden dienen
toegebracht te worden, om er meer vreemdelingen aan te trekken. Het zijn werkelijk
lieve, goede mensen die dat hotelletje daar openhouden, maar hun onwetendheid en
naïeveteit zijn ontzaglijk. Welke veranderingen en verbeteringen?... och, eenvoudig
alles; van de kamers waar men eet en slaapt tot de gelegenheid waar... Doch niemand
schijnt de moed te hebben hun die waarheden te zeggen. Men kijkt naar de bron en
slaapt er een nacht, en dan haast men zich weg. Al die getuigschriften van het register
zijn vleiend, en, uit sympathie voor de mensen, een beetje gejokt, denk ik. Het oord
is overigens heel lief. Alles is er fris groen en bloeiend, en talloze vogels galmen er
hun lentezangen uit. De grote boomgaard is vol met citroen- en oranjeappelbomen,
waarvan men, -heerlijk in de vroege ochtend! - de sappige, lekkere vruchten gaat
plukken. Er zijn ook heel mooie dadelpalmen, zwaar beladen met vruchten, en die
er wellicht zouden rijpen, als het er niet zo dikwijls, en, als nu, zo vinnig koud kon
wezen.

Van Hammam-Meskoutine naar Tunis
Eindelijk toch een streek met véél bomen, al zijn 't ook maar de droevige
eucalyptussen en de wilde olijven. Het is een vruchtbaar gewest, waar de trein nu
door stoomt, rijk aan weilanden en graanoogsten, met talrijke kudden en hele velden
van bloemen op de zachte glooiingen der heuvelen.
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Ruime vlakten zijn vurig oranje van een bloem die precies, maar in 't klein, de vorm
en de kleur van onze goudsbloem heeft; andere zijn paars gekleurd door een soort
wilde koolzaadbloem, nog andere van 't teerste blauww op dikdonzige kleden van
zwaargroen: bloeiende maagdepalmen. Het modder-gele water van een ‘oued’ (rivier)
loopt bijna aldoor langs de spoorweg mee, schuimend en bobbelend over reusachtige
keien, dik en rond als buffetruggen. En langzamerhand groeien de heuvels tot bergen,
en wij komen in een mooie pittoreske streek, met hoge rode rotsen pijlrechtaande
oever, met diepe ravijnen waarin het struikgewas zwart schijnt, met dreunende
bruggen en ruisende tunnels, waar de spoorweg beurtelings de kronkelingen van de
rivier terugvindt of verlaat. Voelbaar daalt de weg, en kronkelt zich en slingert, en
plotseling ontsnapt de trein aan de knelling van de bergen, en rolt over een platte
groene vlakte, die zich tot in 't oneindige schijnt uit te strekken, tussen de rechts en
links aan de horizon wegdeinende lijn der blauwe bergen.
Wij zijn in Tunesië; en Ghrardimaou, het eerste station waar de trein ophoudt,
vertoont ons de eerste Tunesiaanse tolbeambten, in donkerblauw uniform, en met de
rode ‘fez’ op 't hoofd. Het zijn beleefde, hoffelijke mensen en het lijkt wel of ze maar
‘pour la forme’ ons reisgoed onderzoeken. Zij vragen enkel of wij geen tabak en
sigaren binnensmokkelen. Tabak is hier het monopolie van de regering, in
tegenstelling met Algerië, waar dit produkt aan geen belasting onderworpen wordt.
En 't enigste wat ik mij verder van Ghrardimaou herinner is een katholieke missionaris
met zwarte baard en zwarte soutane, die, terwijl de trein daar ophoudt, van wagen
tot wagen aan de portieren gaat bedelen om geld voor het opbouwen van een nieuwe
kathedraal.
Ook naar ons komt hij toe, met uitgestrekte hand. Het is een mooie knappe man
met zijn helderbruine ogen en zijn lange zwarte baard. Ik twijfel er niet aan of meest
al de dames zullen hem wat geven. Maar bij ons loopt het mis, diep overtuigd als
wij zijn van de volkomen overbodigheid van een nieuwe kathedraal te Ghrardimaou.
‘Als het nog voor een nieuwe moskee was’, gekscheert een van ons. Hij neemt de
grap niet euvel op. Hij beantwoordt met een glimlach onze beleefde
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maar besliste weigering, en loopt met vlugge, elastische stap naar het volgend portier.
Van 't ganse Tunesiaanse landschap herinner ik mij slechts die eindeloze groene
uitgestrektheid zonder bomen tussen de verre wegblauwende bergketens. Uren en
uren na elkaar strekt het zich aldus uit, haast onbevolkt, met hier en daar op grote
afstanden een armoedig hutten-dorpje, of een nog armzaliger groepering van enkele
bedoeïenen-tenten. Ook nu en dan een witte maraboet, eenzaam in 't wijde groene
veld, gelijk een grote witte paddestoel. En langzaam daalt de zon naar 't westen, in
ongeëvenaarde kleurenpracht. Groen, oranje, violet, purper en blauw mengen en
versmelten zich door elkaar, in een toverachtige harmonie van lijnen en schakeringen.
Men onderscheidt niet meer waar de vlakte eindigt en waar de bergen beginnen, noch
waar de bergen eindigen en waar de avondwolken drijven, het is een droom, een
feeërie, een godenschemering. En langzaam smelt en dooft alles weg en in het geruis
van de vliegende trein zien wij weldra niets meer dan de gouden flonkering van de
sterren op het donkerblauw uitspansel.

Tunis
Tunis is een grote, moderne, Europese stad, vlak naast eenn oudere, nog grotere,
Arabische, Joodse, Turkse stad. En allebei die naast en in elkaar gebouwde steden,
de nieuwe en de oude, zijn wit, krijtwit, en zindelijk gehouden, wat al heel
buitengewoon merkwaardig is in de Oost.
De zeer wijd uitgestrekte Arabische wijk getuigt hier dan ook van veel meer
rijkdom en welstand dan te Algiers het geval is. Men ziet overal prachtig balkon- en
venster-traliewerk, en sommige huizen van rijke Arabieren vertonen, door de even
vluchtig geopende koetspoort, binnenplaatsen als van paleizen, met heerlijke Moorse
arcades en galerijen, waarvan de muren bedekt zijn mett de fijnste mozaïek-tegels.
Het Arabische type, daarentegen, is hier veel minder zuiver bewaard gebleven dan
in Algerië. De inlandse bevolking is
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een mengsel van allerlei Europese, Aziatische en Afrikaanse rassen; en de joden,
buitengewoon talrijk te Tunis, versterken nog die indruk vzn algemeen, cosmopolitisch
mensenmengsel. De vrouwen, in zover men die op straat ontmoet, zijn, op weinig
uitzonderingen na, bepaald lelijk en onsierlijk. De klederdracht van de Arabische
vrouw van Algiers, zo bekoorlijk in haar mysterie, en die alleen, onder de witte
sluiers, de donkere, doorgaans zo mooie ogen laat zien, heeft hier volkomen haar
gratie verloren. De Arabische vrouw van Tunis is onveranderlijk met zwart of
donkergrijs gesluierd, en 't lijkt wel of ze 'n lelijk masker droeg gelijk die
carnaval-mommen van zwart fluweel, waaronder de nauwelijks zichtbare ogen zulk
een valse en boosaardige uitdrukking krijgen.
Het interessantste van de Arabische wijk te Tunis is wat men noemt de ‘soeks’. Het
zijn talrijke smalle kronkelstraatjes, soort van gangetjes en tunnels bedekt met
metselwerk of planken, en waarvan ieder klein huisje een open winkeltje is. Zij zijn
verdeeld volgens de ambachten: hier de tapijten en broderieën, daar de goud- en
zilverwerken, ginds de oude wapens, enz. meestal luxe-artikelen. Het is nagenoeg
onmogelijk voor de vreemdeling om daarin te wandelen zonder vergezeld te zijn van
een gids die de opdringers op een afstand houdt. Met een ongelofelijke hardnekkigheid
wordt men door de verkopers nagezeten. Men mag nergens rustig naar kijken, men
mag geen ogenblik stilstaan, of met tientallen tegelijk komen ze je overweldigen om
hun waren aan te bieden. Wij hebben het ongeluk een paar dingen daar op straat te
kopen en van dat ogenblik af loopt een compacte groep prulverkopers met ons mee,
die het ons zó lastig maken dat wij eindelijk, als in nood, achter een hek vluchten,
en terechtkomen op een ruime binnenplaats, waar een dicht op elkaar gedrongen,
maar verder rustige menigte staat, die tenminste iets anders schijnt te doen dan
handeldrijven.
En, inderdaad, wij zijn daar in het Arabisch gerechtshof. Een kadi (Arabisch
rechter) staat daar, onder een open galerij, en door een traliewerk van het publiek
gescheiden, een zaak te horen. Hij staat daar als het ware in een kooi, en, in het
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halfduister, achter de ijzeren staven, zien wij een dicht-gesluierde vrouw, die schor
en vlug spreekt, met grote gebaren, terwijl een man, vlak naast haar ten gronde
neergehurkt, kalm en aandachtig zit te luisteren. Het is, naar men ons vertelt, een
kwestie van echtscheiding. En ook de op elkaar gedrongen menigte luistert met grote,
eerbiedvolle aandacht. Een weinig verder komen wij in een ruime zaal, waar men
de correctionele zaken behandelt. Een rechter, in Europese kledij, maar met een rode
fez op. 't hoofd, zit achter een goene tafel tussen twee assessoren, insgelijks met rode
fezzen op als hoofddeksel. En drie kerels in lompen verschijnen, die beschuldigd
zijn van een os gestolen te hebben. Wel typisch, en echt van de streek, zo een
ossendiefstal. En ook zij spreken alle drie tegelijk met verbazende radheid, in schorre
woorden, waar onophoudend de sterk aangeademde h in doorklinkt. Dan komen twee
advocaten in 't midden, ook met de rode fez op 't hoofd, die op hun beurt heel sterk
en schor de h's doen klinken. Ik weet niet of er in 't Arabisch zoveel schorre
keelklanken nodig zijn om het geval van een gestolen os op te helderen, maar men
hoort haast niets anders.
Eindelijk brabbelt de rechter enige haastige woorden ook vol van die lelijke
klanken, en de beschuldigden vertrekken. Zij zijn vrijgesproken, het schijnt dat het
feit te hunnen laste niet voldoende is bewezen. En dat alles loopt gauw, heel heel
gauw van stapel. Zo wonen wij in enkele minuten tijd de oplossing van drie of vier
verschillende zaken bij. Men hoort geen enkel lang pleidooi, en ook geen enkel van
die storende uitroepingen, waardoor bij ons, zowel advocaten als beschuldigden,
maar al te dikwijls de gang van de rechterlijke gedingen verhinderen.
Wij zetten verder onze wandeling voort en weldra komen wij volop in het joodse
kwartier. En daar vallen wij ook plotseling in de walgelijkste smerigheid en in de
onbeschaamdste bedelarij. Wij gaan even een tempel binnen, waar kleine kinderen
het godsdienstig onderwijs ontvangen; maar niet zo gauw hebben zij ons gezien of
boeken en leien vliegen op de grond, en allen komen als een onverjaagbaar ongedierte
aan onze kleren hangen. Zó kleverig-opdringerig-brutaal als nu hebben we 't nog
niet gehad. Wij vluchten dadelijk weg, maar

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 6

669
worden achtervolgd naar buiten. ‘Frappez!... frappez dessus avec:vos cannes.!’ roept
onze gids, die zelf met een bende aan 't worstelen is. En daar die manier van
vrijmaking ons tegenstaat, neemt hij zelf een van onze stokken, en gooit er maar
geducht op los, tot hij ons eindelijk, met heel veel moeite, van dat ellendig gespuis
verlost.
En dan hebben wij de gelegenheid om naar afschuwelijke verschijningen te kijken.
Dikke, monstrueus-dikke jodinnen, lijkend op zeugen of hippopotami op hun
achterpoten, en in een klederdracht die aan het ongelofelijke grenst! Een witte
pantalon, lijk een enorme mansonderbroek, wijd als een luchtballon om de heupen,
nauw als een pijp om de enkels; daarop een losse gekeurde blouse waaronder de
kolossale borst hangt te waggelen, en op het hoofd een heel klein puntig hoedje,
zoals de clowns soms dragen in de cirken, en aan het uiteinde waarvan een witte
sluier hangt, die op de rug tot aan de benen reikt. Als schoeisel dragen zij slofjes die
te klein zijn, met platgetreden hakken, zodat ze zich slechts langzaam en met grote
inspanning kunnen bewegen. Het is niet mogelijk grotesker en onsierlijker karikaturen
te bedenken; en aangezien volgens Tunesiaans-joodse esthetische begrippen, de
logste zwaarlijvigheid het dichtst de volmaakte vrouwelijke schoonheid nabij komt,
zo legt iedere joodse vrouw er zich door een aparte voedingsregel op toe, om in de
minst mogelijke tijd zo dik en zwaar te worden als 't maar kan, en wel tot zúlk een
overdreven graad, dat die weerzinwekkende vorm van schoonheid, door het
suggestieve van haar klederdracht geheel en al tot zijn recht gekomen, aan het
onbetamelijke grenst.
Wij verlaten maar spoedig die smerige, stinkende straatjes en komen weer in het
banaal Europees gedeelte. Wij gaan even op het terras van een koffiehuis zitten, om
er wat op te frissen en uit te blazen. Maar kort van duur is onze illusie. Rusteloos,
onophoudend worden wij geplaagd door ‘camelots’, tientallen, twintigtallen camelots,
die file maken om ons hun prullaria aan te bieden: geïllustreerde postkaarten,
borduursels en tapijten, geldbeugels, messen, spiegeltjes, alles zogezegd Tunesiaans
maaksel, maar inderdaad gefabriceerd in Frankrijk of in Oostenrijk, en dan naar hier
geëxporteerd tot beetne-
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ming van de naïeve vreemdeling, en tot wanhoop van de ernstige reiziger, die hier
gekomen is om echte en mooie kunst-en-nijverheidsprodukten van het land te zien.
Het is niet mogelijk om het langer uit te houden. Geen seconde worden wij met
rust gelaten, zodat wij eindelijk onze half verbruikte consumptie in de steek laten en
naar het hotel vluchten, vanwaar wij op 't perron naar de bonte krioeling van de
boulevard staan te kijken. Maar zelfs dáár zijn we niet veilig en tot op de trappen
van de stoep zitten de camelots ons na. En dan komen ook andere kerels; ‘des pisteurs’
zoals men ze noemt, verdachte lummels met gluiperige gezichten, die je even in 't
voorbijgaan fluisterend komen aanstrijken: ‘Voulez voir les femmes mauresques,
monsieur? Voulez voir ce soir les danses du ventre, monsieur?’ En dan ook verkopers
van levende dieren: honden, apen, schildpadden, hagedissen, wat weet ik al, totdat
wij ook eindelijk van het perron worden weggedrongen, en binnen in 't hotel een
schuilplaats zoeken. Maar zelfs dáár, achter de salonramen, worden wij nog van
buiten gesard door die hardnekkige kerels, door beesten die men tegen de ruiten laat
aankrabbelen, door voorwerpen die men heen en weer voor onze ogen doet
schommelen, zodat wij ons per slot van rekening tot in de donkere diepte van de
kamer terugtrekken, vanwaar wij met een soort van consternatie blijven zitten staren
op al die verschrikkelijke lui, die hier zo volkomen en zo hopeloos ons genot bederven.
Tunis, gebanaliseerd door een te drukke Europese omgeving, bezit ook niet de
prachtige omstreken, die het verblijf te Algiers zo aantrekkelijk maken.
Het zijn bijna overal grijze, kale, lage heuvelruggen, met geen of weinig bomen,
met meestal niets anders dan dichte struiken en hagen van grijs-groene
reuzen-cactussen en aloë's die de schrale velden tegen de wind en ook tegen vreemde
indringing moeten vrijwaren. Zo staat, vlak bij de stad, op een kaal-grijze heuvel,
het Bardo, vroeger buitenpaleis van de beis, schelwit zonder een boom tegen de
blauwe hemel, prachtig alleen van Moorse arcades en zuilen, met zijn beroemde
Leeuwentrap en al zijn sierlijke patio's en galerijen, glanzend in kleurenpracht van
de fijnste en mooiste mo-
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zaïektegels, onder geajoureerde gewelven van purper en goud.
Maar de enige eigenlijke excursie die men vanuit Tunis onderneemt, is het bezoek
aan de ruïne van Carthago. Het is een rijtoer van één dag heen en weer, over La
Marsa en Sidi-Bou-Saïd.
De we gaat monotoon en vlak tussen plat-uitgestrekte korenvelen, met rechts de
golf van Tunis, nauwelijks gerimpeld door het briesje, en grijs als een lei, die ochtend,
onder het lei-grijze van een zwaarbewolkte hemel. Het is koud, ijskoud, en eerder
zou men zich in Friesland denken dan in Afrika. Alleen een Arabier, in witte boernoes
op een ezel, of hier en daar een kampement van nomadische bedoeïenen, geeft de
stemming van het ongewone, van het verre, van het vreemde. Maar bijna plotseling,
in een van die vlugge atmosfeerveranderingen zoals men ze in Afrika zo dikwijls
waarneemt, wordt het weer warm en mooi, met glinsterende zon en prachtig-blauwe
hemel, en weldra staat La Marsa voor ons uit: schitterend wit met donkergroen van
cypressen en palmenpluimen, onder onbevlekt azuren ruimte.
La Marsa is de tegenwoordige verblijfplaats der beilikale familie. Het is een klein
wit dorpje, vuil en slordig in de straten, zoals meest alle Arabische dorpen, en midden
daarin een groot wit paleis, met sierlijke groene balkons, en groene, aan de voorkant
neergelaten persiennes en luiken. De rode vlag met witte halve maan wappert hoog
boven de dakterrassen; en daar achter zijn de tuinen, niet zeer uitgestrekt, met geen
bijzonder mooie bomen, maar toch nog een oase in de algemene, grijsgele, omringende
dorheid.
De bei van Tunis, vervallen van zijn vroegere grootheid, bewoont nu 't ganse jaar
met zijn familie dit zomerpaleis, waar hij beschermd wordt door zijn lijfgarde, die
niet meer dan een duizend man telt, en daar vlak onder zijn ramen haar kazerne en
oefeningsterreinen heeft. Het uniform van zijn soldaten lijkt zeer op dit der Franse
zouaven: rood en donkerblauw, maar met de rode fez als hoofddeksel in plaats van
de rode, in de nek afhangende zouavenmuts. Zij zien er vuil en slordig uit, met door
de zon verkleurde broeken en tu-
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nieken, nog vuiler en slordiger dan de Franse soldaten zelf; en dat is heel wat gezegd.
Ze schijnen weinig ‘tenue’, weinig; ‘allure’ te hebben; en men krijgt ook de indruk
alsof tucht en prestige ervan luttel betekenis zijn. Wij zien onder meer een officier
die zelf in het dorp een kip is gaan kopen, en met het magere beest in zijn hand naar
de kazerne terugkomt. Hij houdt het vast, tussen wijsvinger en duim, bij de twee
uiterste pennen van de veren. Kop en staart hangen omlaag, strak en verwilderd staart
het ronde oog, krampachtig krabbelden de poten zonder steun te voelen. En zo iets
lijkt toch heel gewoon en heel natuurlijk daar: de soldaten maken ernstig front voor
hem, en hij groet ernstig terug, de linker hand even vluchtig aan de hoogte van zijn
fez, de krabbelende kip tussen de duim en vinger van zijn rechterhand.
Dwars door de binnenplaats van de kazerne, die als een publieke weg gebruikt
wordt, komt men verder in het dorpje, en aan 't eind van de bochtige, smalle straat,
tussen de laatste lage wit-en-grijze huisjes, ontwaart men plotseling de wijde zee.
Nu is ze toch weer blauw, wel prachtig groen-en-blauw, en ligt daar zo heel
onverwacht en feeëriek-verrassend, waar de helderwitte huisjesrij plotseling eindigt.
Het is daar, in de diepte, als één wijd-uitgestrekt-lichten-en-deinen van levend en
wemelend groen-blauw, waarop de blanke, scheefhellende zeiltjes onbeweeglijk
schijnen, terwijl een verre stoomboot met zijn grauwe rookpluim als een trage, lange
rups over de horizontlijn kruipt. De palmentoppen in de tuinen van La Marsa wuiven
sierlijk-zacht tegen het schitterend-zonnig hemelsblauw, de reuzen-cactussen en
aloë's stralen uit in stekelige paletten en in scherpe stengels, en de bloeiende amaranten
hangen als purperen-draperieën van de grijze rots. Van op zijn ruime terrassen, vanuit
zijn golvende, als 't ware hangende tuinen, mag de oude bei, vereenzaamd in zijn
vervallen grootheid, als laatste troost nog genieten van een der heerlijkste
natuur-panorama's die het menselijk oog bewonderen kan.
Kort, en scherp stijgend, is de weg van La Marsa naar Sidi-Bou-Saïd, de zomerplaats
aan zee van de welgestelde Tune-

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 6

673
siaanse Arabieren. En van Sidi-Bou-Saïd heb ik als beeld onthouden, het
schitterend-witte van de drukke huizengroep op top van de heuvel, schel-afgetekend
tegen het vlekkeloos en ijl azuurblauw van de hemel. Toch is 't, van dichter bij gezien,
ook niets dan een armoedig vuil dorpje, met heel op de hoogte enkele nauwe, bochtige
straatjes, waarin de rijke huizen staan. Vreemdsoortig lustoord en zomerverblijf,
waar geen tuintje, geen boompje, geen enkel hoekje fris en liefelijk groen, al dat
verblindend schelle wit van de naakte muren ietwat tempert. En zo is wel het beeld
van heel dat somber volk, dat niets geeft voor 't uitwendige, dat enkel leeft in het
geheime van de gesloten woningen, en enkel frisse lucht geniet en vrije ruimte op
de veilige afzondering van de dakterrassen. Niets dan muren, schelwitte muren, met
zware, steeds gesloten deuren, en hier en daar een schaars balkonraam van prachtig
gesmeed ijzerwerk, maar zó dicht door traliewerk beschut, dat nooit een blik van
buiten kan naar binnen dringen. Het is er stil en eenzaam nu, gelijk de dood. De rijke
bewoners zijn nog niet ‘buiten’. Slechts de bewakers wonen er. Even gaat een poort
half open, en vluchtig zien wij een sierlijke binnenplaats, met marmeren fontein en
arcades-galerijen schitterend van groen-en-blauw mozaïekwerk. Dáár leven zij; dáár
is het mooi en heerlijk. Maar even spoedig gaat de poort weer dicht, en in de doodse
witte straat, die trilt van schel zonlicht onder diep azuren hemel, zien wij niets meer
dan drie of vier magere katten, aan wie nooit iemand iets te eten geeft, en die
miauwend van de honger, aan een dode, half verrotte kip zit te knagen.
Nu daalt de steile weg, hobbelig, vol gaten en geulen, onmogelijk, onbruikbaar voor
ons rijtuig, dat er toch doorheen schommelt, en, on emerkt haast, komen wij op de
brede vlakte waar eenmaa Carthago stond.
Er is zogoed als niets meer van de enorme stad overgebleven. Enkel nog de bijna
onherkenbare ruïne van een basiliek, en ook de ruïnes van grafkelders en van citernen,
enkele dezer toch zo gerestaureerd, dat zij nog gedeeltelijk de waterleiding van Tunis
alimenteren. In andere, die niets meer zijn dan wrakken van ondergrondse, gemetselde
holen en kuilen, wo-
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nen arme bedoeïenen-gezinnen.
Carthago is een ruïne in de echte zin van het woord, en vreemd doet het aan voor
die puinhopen een spoorbaan te zien liggen, en daar ergens een klein stationsgebouw
te zien staan, met de grandioze, historische naam, in zwarte letters op een gele muur
geschilderd: Carthage. Dat lijkt wel het ontroerend symbool van 't laatste einde van
een grootse glorie: een tienderangs, modern, klein stationsgebouw als enig souvenir
van dat oord van macht en weelde, waar eenmaal reuzentempels en paleizen stonden.
Het stemt tot mijmerende bespiegelingen en lang staat men erop te staren, op dat
nietig geel gebouwtje, zo diep melancholisch beschaduwd door een bosje van
grijsgroene eucalyptussen, oprijzend uit het triestige grijsgroene van
aloë-en-cactusstruiken. Nu zijn het velden, nu groeit er gerst en koren waar eenmaal
Carthago stond. Mens en tijd hebben vernield, maar de eeuwig jeugdige natuur is er
weer komen leven en herscheppen. Overal, mijlen en mijlen ver, waar men ook gaat,
waar men zich ook ten gronde buigt, ziet men, en raapt men tussen 't groen,
verbrijzelde overblijfsels op van de oude, grootse stad. Het is een veld van steengruis,
gemengd met schitterend email en marmer, met paarlemoeren glasscherven en
mozaïekstukken, en de Arabier die er nu ploegt, kan er geen aardkluit omkeren zonder
meteen als 't ware nog levende herinneringen uit 't verleden op te diepen. Nooit, wat
er ook mee gebeure, zal de bodem er geheel van gezuiverd worden. Er zijn er té veel.
Enkele overblijfsels zijn haast niet meer te herkennen, en toch bestaan ze, als b.v.
de ruïnes van een paar waterleidingen. Het zijn niets meer dan verweerde, half in de
grond gedolven rotsblokken; en enkel de nog min of meer regelmatige lijn die zij
dwars door 't landschap volgen, verraadt dat zij door mensenhanden zijn gemaakt.
Een zwaar-drukkende stemming van melancholie komt over de reiziger die deze
taferelen aanschouwt. En alles wat gedaan werd om dit doodse oord te doen herleven,
is evenmin van aard om het gemoed op te vrolijken. Waartoe dient ze daar, die grote
witte kathedraal, die Notre-dame-d'Afrique alweer, door kardinaal Lavigerie, die er
begraven ligt, gebouwd? En wat dat grootwit klooster van de Pères Blancs,
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dat er vlak naast staat? Ze staan daar, heel alleen, schelwit onder de blauwe hemel,
midden in de woestijn van puinen, nutteloos en zonder invloed, gelijk het christendom
zelf, in dat land en midden in dat volk van louter mohammedaans geloof. Het oude
is er dood, en het nieuwe kan er niet leven. Er is geen behoefte aan iets meer daar;
het is iets dat geleefd heeft, dat zijn rol en zijn loopbaan voleindigd heeft; het is een
ruïne. Er is geen andere bevolking meer dan enkele zwervende bedoeïenen-stammen,
die niets anders zoeken dan hun dagelijks miserabel voedsel in hun wrakke, miserabele
tenten. De mohammedaan bouwt evenmin weer op als hij verandert van godsdienst,
en dit is nu eenmaal het land van de mohammedaan. Zijn sociaal en godsdienstig
leven bevredigt hem zoals het nu is, zoals het van het begin af geweest is. Hij
verlangtniet naar iets anders. Het andere, dat mag dan 't einde zijn, de dood. En overal
daar, waar men zich ook wendt, voelt men de Dood, voelt men alleen nog die ‘force
d'inertie’ die de kwijnende dingen ongestoord hun laatste gang naar de vergetelheid
laat gaan.

Laatse indrukken
In 't park
Even buiten Tunis, op een hoogte, naar de westkant, is aangelegd het grote nieuwe
stadspark. Stijgende en dalende kronkel-alleeën en paden, veel bomen, planten,
bloemen, alles nog heel jong. Een groot gebouw, daar middenin, wit met Moorse
arcades, een imitatie van de prachtige, oude, Moorse bouwtrant, beter in elk geval,
en minder banaal, al is 't ook slechts een imitatie, dan alt lelijk nieuw-moderne dat
men elders opbouwt. Het is een Casino met restaurant en speelzaal, nog niet volkomen
ingericht en daar gevestigd door de fameuze Compagnie der Wagons-Lits, die, vreemd
genoeg, de kunst verstaat in haar ‘hôtels et restaurants de luxe’ ontzettend duur te
doen betalen voor heel slecht en weinig eten, en desniettegenstaande onvoordelige
zaken te maken. Het uitzicht is er heerlijk; dát tenminste is veel waard. De golf
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van Tunis ligt beneden aan de voet der heuvels, groen-blauw onder azuren hemel,
of lei-kleurig grijs onder grijs-grauwe wolken, al naar gelang van de luchtgesteldheid;
en aan de overkant ziet men veel hogere bergen, met een witte badplaats aan de voet,
dichtbij het water. En Tunis zelf lijkt van hier uit als een wit juweel in
groen-en-blauwe gordel, glinsterend-wit nu in de schitterende zon, met al haar witte
koepels en haar witte minaretten van de moskeeën, één grote harmonie van
glanzend-wit-en-groen aan blauwe zee en onder blauwe hemel.
Eenzaam, dood-eenzaam en verlaten is het park op dit uur en jaargetijde. Ik wandel
heel alleen over de grintwegen, en in de grote stilte hoor ik niets dan het klagend
geluid van de kiezeltjes, die onder mijn schoenen kraken.
Dan komt ineens de klank van een gezang tot mij. Vreemd, onplezierig neusgezang,
met schril-klinkende fausset-stemmen, zoals men dikwijl hoort bij ons van
boerenvrouwen op de akker.
Ik keer mij om, en aan een bocht van de weg zie ik een rijtuig, een dichte coupé
bespannen met twee paarden, die stapvoets naar de hoogte klimmen. Op de bok zit
een Arabische koetsier met korte, paarse jas en rode fez. Zodra hij mij ziet keert hij
zich om en maakt grote gebaren naar binnen in het rijtuig, waarbij het schrille
neusgezang plotseling ophoudt... Toch heb ik nog de tijd om heel vluchtig, als in een
weerlicht, iets te zien: twee vrouwen op de achterbank, een jonge en een oudere: en,
tegenover hen, op 't voorbankje, een man in witte boernoes en hoge tulband. Twee
prachtige zwarte ogen in een bleek en mooi gezicht, iets paars, bloem of juweel, in
't zwarte haar, 't is alles wat ik zie.
Haastig sluiert de oudere vrouw met de wit-zijden haik het jeugdig, mooi gezicht
van de jongere, en daarna sluiert ze ook zichzelf. En ik zie niets meer in het dichte
rijtuig dan vier zwarte vrouwenogen, starend in 't voorbijrijden op mij gevestigd.
Het zijn twee vrouwen van een rijke Arabier, en de man die met hen in het rijtuig zit
is een eunuch, die op hen waken moet.
Wat een leven! denkt men onwillekeurig. En men krijgt een haat tegen de domme
traditie, die enkel gesteund op de tiran-
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nieke jaloersheid van de man, de individualiteit van de vrouw volkomen onderdrukt.
Hoe is 't mogelijk dat zo iets kan blijven bestaan, zelfs in de totale onwetendheid van
alles, waarin de Arabische vrouw nog als een slaaf verkeert! Men vergeet het vele
mooie van dat volk en krijgt er eindelijk een hekel aan. Men voelt in zich de lust
opkomen om die sluiers eens voorgoed weg te rukken en te roepen: ‘genoeg met al
die domheid! Leeft dan toch eindelijk het ware leven, en kent iets beters om u te
vermaken dan dat nare neusgezang in een gesloten rijtuig!’

In de drukke straat
In een der drukste straten van 't moderne Tunis, tegen de avond...
Een Arabier te paard, in witte boernoes en wit-en-bruine tulband, met iets dat hij
zorgvuldig, door een doek omwonden, op zijn beide armen houdt.
Voorzichtig stijgt hij met het pakje in zijn armen af, en belt aan een gesloten deur,
waarop een koperen plaat prijkt.
Hij is weldra omringd door andere Arabieren, die gewichtig met hem komen
spreken, terwijl zij met bezorgde gezichten naar het pakje kijken.
Dat pakje is een kind, een stervend kind. Hij, vouwt het doek even open, en geel,
met dichte ogen, hangt het slappe hoofdje over zijn arm.
Sinds lang is het kind ziek en hij heeft niets beproefd om het te genezen. Ginds
verre, in de bergen waar zijn tent staat, heeft hij zich vooraf aan de onverbiddelijk
wet van 't Noodlot onderworpen. Wat geschreven staat moet gebeuren. Wat Allah
wil is niet te veranderen. Slechts op de lange duur, slechts in de lange bange strijd
tussen dood en leven is een twijfel in hem opgekomen, is zijn vaderhart tot vaderlijke
gevoelens ontwaakt.
Dan heeft hij de tovenaar van zijn dorpje geraadpleegd. Maar kruiden en gebeden
hebben niets gehol p en. Met de dag werd het wichtje al zwakker. En daar staat hij
nu eindelijk met 't stervend kindje voor de deur van de Europese dokter, in wie hij
geen vertrouwen heeft, doch waarvan hij de geheime
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macht vreest en eerbiedigt, zoals hij vreest en eerbiedigt de macht der Europese
wapenen, die zijn land veroverd hebben. Dat is zijn laatste, wanhopige toevlucht: de
toevlucht tot zijn vijand. En als ook dit niet helpt, dan was het toch de wil van Allah
dat het kind zou sterven, dan triomfeert toch eindelijk Allah, dan is Allah weer sterker
dan de god der Europeeërs. De deur is open en de man treedt langzaam binnen.
Voorzichtig, met het wichtje op zijn beide armen, gaat hij statig in zijn witte boernoes
de trap op. Een jongen houdt zijn paard vast. De andere Arabieren kijken. En in grote
stilte wachten zij op de uitkomst van de strijd tussen hun God en de macht der
Europeeërs.

Bizerta
't Gebrul van de stoomfluit scheurt de warme middagstilte. De touwen zijn los, de
boot drijft langzaam van de kade weg. Kleiner worden de figuren op de oever, die
vaarwel juichen. Armen zijn opgeheven, hoeden en zakdoeken zwaaien en wuiven,
enkele gezichten zien rood-gezwollen van gestorte tranen. Tunis krimpt langzaam
weg, schelwit tegen zijn achtergrond van lage grijze heuvelen.
In rechte lijn door het kanaal dat tussen lage dijken midden in het meer gegraven
is, stoomt de boot naar volle zee. Het water, dat golvend tegen de kanten opschuimt,
schijnt in gelijke vaart met de stoomboot mee te snellen. Hier en daar schommelt in
't heftig zog een roeibootje waaruit kreten opgalmen, en armen wild zwaaien, en
vrolijke gezichten opgewekt lachen. En dan de kleine, doodse witte stad La Goulette,
en eindelijk de volle zee.
De ganse namiddag varen wij langs de eenzame bergkusten, en als de bergen
blauw, en paars, en roze worden in de gloed der ondergaande zon, lopen wij de haven
van Bizerta binnen. De boot houdt er een paar uren op en het is nacht als wij even
voor een wandeling aan wal stappen.
Een plein, enkele cafés en huizen, en een tingeltang, meer zien wij niet. Het is er
kil en ongezellig. In de cafés zitten slechts enkele Franse officieren. In de tingeltang,
die bijna leeg is,
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insgelijks officieren, en ook gewone soldaten, en enkele burgers en matrozen. En
alles is er zo doods-bekend en banaal, de deuntjes die er gespeeld worden en de
geblankette vrouwen die er dansen en zingen, dat men zich door een somber heimwee
aangegrepen voelt bij de enkele gedachte in zo een oord te moeten leven.
Wat doen ze daar in godsnaam toch, waarmee doden ze hun tijd, hoe brengen ze
de lange dagen door, al die jonge officieren en die jonge ambtenaren die gedwongen
zijn hier te verblijven?
Daar brult de stoomboot voor 't vertrek en allen staan ze op, en verlaten koffiehuis
en tingeltang om de afreis bij te wonen. Zij hebben er niets te verwachten, er niemand
een uitgeleide te doen, maar men voelt dat ze daar telkens door hun heimwee
aangetrokken worden, om nog eens weer dat schip te zien dat naar het vaderland
terugkeert of er vandaan komt.
Daar staan ze, met hun vijftien of twintig op de lichter onder de elektrische lampen
in hun kleurrijke uniformen. De stoomfluit brult, de schellen klingelen, de boot drijft
langzaam, in de sterrenflonkering van haar talrijke lichten, van wal. En als een laatste
visioen van Afrika zien wij ze daar nog even roerloos staan: de rode broeken en de
blauwe broeken, de goud-gegalonneerde, lichte of donkere tunieken en kepies,
stil-melancholisch schitterkleurend onder 't vale schijnsel van de elektrische lampen...
Snel vliegt de boot weer naar de volle zee. De lichtjes aan de oever vluchten. De
donkere oeverstreep zelf wijkt weldra terug in 't holle van de nacht; en eindelijk
zwalpen wij weer over de onbegrensde watervlakte, ons schip, met schoorsteen en
met masten, scherp en somber gesilhouetteerd tegen de donkerblauwe hemelkoepel
tintelend van sterren...
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Wintervisioenen uit Engadin
Smachtend verlangen
Ik kijk de lucht niet meer in. Hopeloos drukt mij de grijze, vuile, zware hemeldeken,
die al dagen en dagen over alles hangt. Ik voel mij als levend begraven. Ik werk niet
meer, ik lees niet meer, ik zet geen voet op straat meer. Ik sluit mijn ogen en droom
van gouden zon in blauwe hemel, ginds verre en hoog, over de glinsterwitte
sneeuwbergen.
Hier gaat men dood, en ginds leeft men, ruim, gezond, hartstochtelijk.
Waarom hier nog langer gebleven? Ik móét toch niet.
Ik kán het niet meer uithouden! Het wordt een drang, een dwang, een ziekte, een
trillende behoefte. Ik moet en ik wil de zon nog eens zien, de stralende, bakkende
zon op de verblindend-witte sneeuw, onder die magnifiek-azuren koepel van deeindloos-reine hemel!

De nachttrein
De nachttrein snort met mij weg. De lange wagens schemertrillen in halfduister. De
slaapkooien zijn dicht, gordijntjes neergelaten. Af en toe nog een klappende deur,
een kort gesprek, een voorwerp dat bengelt, een voetstap die vlug en dof door het
gangetje loopt. Verder de stilte, met de machtige stem van de rollende trein, die de
ruimten verslindt.
Ik lig te bed, in mijn stikkend-benauwd kajuitje. Maar slapen doe ik niet. Ik kan
niet slapen. De wagen schommelt, schudt mij voortdurend heen en weer. 't Is
onuitstaanbaar. 't Is net of een plaaggeest met twee handen op mijn lichaam drukt en
mij voortdurend heen en weer beweegt, van rechts naar links, van links naar rechts.
Nu besef ik het voor 't eerst heel duidelijk: om te kunnen slapen moet men
onbeweeglijk lig-
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gen. Is er dan in godsnaam geen middel om ook maar even onbeweeglijk te liggen?
Ik klamp mij met mijn beide handen aan de sponde vast en druk mijn hoofd opzij
van 't hoofd-kussen. Zo lig ik tamelijk stil, maar voor een korte poos. Weldra verglijdt
er iets en mijn hoofd begint met kleine, hard-gescandeerde bonsjes tegen het
spondehout te knotsen. Het bed is vrij kort en ik ben wel zeer lang. Ik schraag me
met hoofd en voeten tegen beide uiteinden; ik wil onbeweeglijk liggen! Het helpt
niets. Ik blijf schommelen, wel niet zo hard meer, maar toch onverdraaglijk, juist
omdat ik mij zo inspan en ten prijze van mijn grote inspanning meen recht te hebben
op volkomen onbeweeglijkheid. In opstand gooi ik mij eindelijk om, spartel mijn
deken weg, verschuif met mijn voet het gordijn van voor 't raampje.
Dat geeft tenminste afleiding. Als in een cinematografische jacht zie ik, bij
maneschijn, de doorgereisde streek voorbijschieten. Triestige streek. Naakte
boomkruinen, mistiggrijze lucht, sombere, eenzame woningen en hier en daar een
verlaten en verdwaald lichtje in het veld. ‘L'áme des choses’, die uit dat alles spreekt,
is van een benauwende melancholie. O! daar ergens te moeten leven! Daar te moeten
verblijven, dag en nacht, winter en zomer, het ganse jaar door, altijd! De lange,
sombere trein rolt klagend door die eenzaamheid. 't Is of hij somber schreide van
meelijdend wee. En af en toe gilt hij het uit in langgerekte, scherpe gillen, alsof hij
riep om hulp in noodgevaar. Dan snort hij voorbij een klein stationnetje, even helder
verlicht, met een vlugge glans van leven en gezelligheid, als een oase in de woestijn.
En dan opnieuw de grauwe, doodse, kille eenzaamheid.
Ik dommel in; maar met een blijvend gevoel van half-bewuste onbehaaglijkheid.
Ik voel mijn wenkbrauwen zich fronsend samentrekken; ik voel vooral, door alles
heen, dat onuitstaanbaar-plagerig heen en weer geschommel. Tot het eensklaps
ophoudt! De trein staat ergens, in eindelijk verkregen stilte en rust, en dadelijk voel
ik de slaap, de echte slaap, als een zegenende weldaad zacht over mij komen. Maar
kort van duur, helaas, is mijn volzaligheid! Eensklaps word ik sidderend
wakkergeschrikt door een wild-barbaars gebrul, dat in het gangetje weergalmt. 't
Dreunt als verwoed, alles in
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‘ein’-klanken, er moet iets vreselijks gebeurd zijn: een aanslag, de achtervolging van
een misdadiger, misschien ikzelf, die een onbewuste euveldaad bedreven heb en
gearresteerd word. Gebiedende vingers tikken aan mijn deur, ik hang half uit mijn
bed en doe bevend open, en een angstwekkend man komt binnen, groot, fors, zwaar,
met een platte pet op en een lantaarntje tegen zijn borst, bars-schreeuwend iets dat
klinkt als: - Ein - jein - wein - schein!
Ik wil hem geven wat ik heb, mijn portefeuille, mijn horloge, mijn reisbiljet, als
hij mij maar uit mijn bed niet rukt en meesleurt naar de gevangenis...
Tot mijn grote verbazing neemt hij alleen het reisbiljet en stopt het in zijn zak. Ik
zou hem wel gaarne willen vragen of ik het nog terug zal krijgen, want mijn. ‘retour’
is er ook bij, maar vóór ik het waag heeft hij de deur reeds dichtgeknakt en is hij
weg, en verder hoor ik in het gangetje zijn woeste ‘Ein - jein - wem - schein!’ terwijl
zijn harde poot tegen de deuren knokt. 't Is om ervan te ijzen!
De trein is weer vertrokken en schommelt ruisend door de stilte van de nacht. Na de
verwilderde opruiing van daarstraks, is er weer doffe, matte rust gekomen. Men voelt,
in zijn eigen folterende slapeloosheid, het smachtend lijden van al de andere
gemartelde reizigers. Langzaam, dood-langzaam verlopen de trage, donkere uren.
Men weet slechts vagelijk waar men zich bevindt, welke stations de trein aandoet.
Af en toe schijnt hij een hele poos te trillen en te schommelen zonder vooruit te
komen; andermalen krijgt men de indruk of hij achterwaarts rijdt. Soms staat hij een
lange poos stil, alsof hij aan zijn einddoel was gekomen. En die te lange stilte baart
ook al onrust: men wil weten, deurtjes gaan open, stemmen informeren, voetstappen
lopen heen en weer, tot de trein zich langzaam weer in beweging zet en 't schommelen
en 't klepperen en 't schudden opnieuw de overspannen zenuwen doen trillen.
Maar in mijn kooi van slapeloosheid zijn de randen van het raamgordijntje
ondertussen grijsachtig geworden. Is het de dageraad, of slechts een zinsbedrog?
Mijn voet schuift het gordijntje weg. Het is de dageraad!
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Ik haal 't gordijntje op. De trein vliegt door een grijze streek, met hier en daar vuilwitte
vlekken op de grond. De sneeuw! De eerste groet van de sneeuw! De schuchtere
voorbode van al de glinsterende schatten, die ons ginds hoger wachten! De dag klaart
langzaam ietwat op en grijze bergen komen vagelijk in 't verschiet. O! bergen, de
steeds verrassende illusie van alle plattelandsbewoners!
Er komt beweging in de wagen. Deurtjes gaan open en gesprekken klinken. 't Is
als 't ontwaken en herleven na een nachtmerrie. En vlugge stappen lopen door de
gangen, terwijl opnieuw een opruierige stem luid schreeuwt van ‘ein - jeinwein schein’ en ook nog andere dingen.
Al spoedig ben ik uit mijn akelige beddebak, gewassen en gekleed.

Basel; Wereldkruispunt
Hier zijn ze bij elkaar, al de slachtoffers van die folternacht! Hoe zien ze eruit, na
die beproeving, in 't grijzig-kille van het vroege ochtendschemeren, ‘l'heure des
condamnés à mort’. Bleek, huiverig, met getrokken gezichten. 't Moeten in 't gewone
leven knappe meisjes zijn, de enkele die nu nog frisse kleuren op hun wangen hebben.
Want al die eerste-klas reizigers, al die luxereizigers maken nu, met hun plaids en
jassen en valiezen, de indruk van een bende landverhuizers.
Hongerige landverhuizers! In 't rauwe licht van de krijtachtig-naakte
restauratiekamer verslinden zij haastig wat ze krijgen kunnen. Alles is slecht en duur,
maar dat schijnt er zo bij te horen. 't Is alsof reizen iets laakbaars, iets strafbaars was.
Geen genade voor de reiziger! Hij is vreemd, hij is zwak en vermoeid van de nachtreis,
en daarom zal hij lijden, meedogenloos lijden. Reizen, ook voor zijn plezier reizen,
is daarom nog geen plezier hebben. Reizen is armoede lijden, en de reiziger is de
door de natuur geschapen en gezonden buit en vijand waar hij aankomt.
Ik heb mijn valies maar zelf weggezeuld. Er waren te veel lijders (reizigers) en te
weinig genieters (dragers) en deze laatsten keken mij, mijn geld en mijn reisgoed,
met superieur-
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stille minachting aan.
Nu zit ik in de Zwitserse trein, omringd door Zwitserse mensen. 't Is ook nog wel
van ‘ein - jein - schein’, maar lang niet meer zo brul-luidruchtig, met dreigende
gebaren. Integendeel: het heeft iets klaaglijks, iets jammerends en huilerigs. Ik kijk
om mij heen en luister naar de klanken, en merk dat al die lui spreken alsof zij
voortdurend allerdroevigste dingen vertelden. Geen mooi volk, die Zwitsers. Kort,
dik, ineengedrongen, en zo foei-lelijk gekleed. Burgerlijk, oer-burgerlijk, actief, bijna
agressief-burgerlijk zien ze eruit. En meteen ook degelijk-burgerlijk. Zij maken een
door en door degelijke indruk. Zij doen de reiziger lijden en nemen 't maximum van
zijn geld, wetende dat het zo hoort, aangezien hij een van God gezonden prooi en
natuurlijke vijand is; maar verder geloof ik niet, dat zij hem opzettelijk zouden
mishandelen. 't Ligt in hun aard niet; ze zijn er te degelijk en te fatsoenlijk en ook te
ín-burgerlijk voor. Ik meen: het zou hun verder in 't geheel niet kunnen schelen wat
er van de kaal-geplunderde reiziger wordt; zij zouden met klaaglijke stemmen hun
dagelijkse zaken voort afjammeren en zekerlijk niet weigeren desnoods een zeer
vertrouwd adres te even, waarde toerist zijn ring of zijn horloge kan te pand stelen.
In Hoededoos, b.v. gebeurt zulks ieder ogenblik. Maar zoverre zijn we nog niet en
de achtbare lezer zou wel niet begrijpen wat hier met dat woord bedoeld is. Een
beetje geduld, alles zal klaar komen.
De trein snort voort door kale heuvelstreken, die met grijsachtig-vuile sneeuw bedekt
zijn. De dag is grijs, de rook die uit de af en toe droef-gillende locomotief langs de
wagens neerslaat, is zelf als grijze, neervlokkende sneeuw. Een meer, gans
mistig-grijs, met saaie rijen dichtgesloten villa's langs de oever, vertriestigt nog de
algemene indruk van kille verlatenheid. Waar blijven de hogebergen? Waar is de
blauwe hemel en de gouden zon op ongerepte, glinsterwitte sneeuw?
Dáár zijn ze, de bergen! Ginds hoog en verre komen zij uit het verschiet te
voorschijn en boven hun toppen, die steeds scherper omlijnd naar voren treden en
met dikker witter sneeuw bedekt zijn, ontvouwt zich de hemel in een licht
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azuren kleed. 't Is als een eerste vóór-openbaring van wat komen zal. 't Is als iets,
dat plotseling begint te leven en de mensen in beweging brengt. De halzen reiken,
de ogen kijken gretig door de raampjes, en bij een klein station waar de trein even
ophoudt, komen vreemde types aan boord: bruingeelgebrande jongelui en jonge
meisjes, in wintersport-kostuum, met wollen truien en slobkousen, en lange, soepele
ski's over de schouder.
De sportsman voelt zijn hart popelen en zijn benen van ongeduld trillen. Wat
moeten ze zon, en sport, en gezonde heerlijkheid hebben genoten, om er zó uit te
zien! Als vliegende vogels zijn ze langs bergen en ravijnen neergedaald, hun
glinsterende ogen zijn nog vol van de verslonden ruimten, zij ruiken als 't ware naar
frisse kracht en gezondheid.

Chur
De trein stopt, de reizigers naar de hoge bergen worden afgeladen. Talrijk staan ze
daar eensklaps op 't perron, met koffers en valiezen, met plaids en mantels, met ski's
en sleetjes, in wollen mutsen, slobkousen en truien. Zij haasten zich naar de
bescheiden restauratie-kamer, waar zij vlug door Zwitserse meisjes worden bediend.
Vlug, maar op een diepklagende jammertoon, alsof iets allerakeligst gebeurd was.
Waarom toch jammeren die lui bij alles wat ze zeggen zo erbarmelijk! De
‘kalbsbraten’ die ik met zachte stem bestel, wordt door het jachtend dienstmeisje
weer verder doorbesteld met een huilerig gejank van haast onmenselijke narigheid.
‘Ein kalbsbraaaaaaten’ klinkt het tremolerend, alsof er 'k weet niet hoeveel aa's in
waren, en al de andere bestellingen gaan op diezelfde foltertoon van mond tot mond.
't Is niet om aan te horen; de levenslust verstijft in je aderen. Met neerslachtig gezicht
verorber ik mijn ‘kalbsbraaaten’ en mijn ‘weieieiein’. Zo spoedig mogelijk ontvlucht
ik aan de benauwende drukking van die jammerpoppen en 't ogenblik daarna zit ik
in het reeds volgepropte miniatuur-bergtreintje, dat mij in 't heerlijk sneeuw- en
zonneland zal brengen.
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Het is een lange en aanhoudende verrukking!
Weg is de vuilgrijze sneeuw en de mistige lucht, herschapen in een wonderzuiver
kleed van zilver-glinsterende weelde onder helderblauwe lucht en warm-stralende
zon. De kleuren en vormen zijn frank, integraal, strak en bijna hard. Een bergtop is
een scherp-blanke, grillige, als het ware met een mes geknipte lijn in 't fel-azuren
laken van de hemel. De sparrebossen staan groen-donker, elke stam gemskleurig
rijzend uit de sneeuw, elk takje met zijn ideaal-wit pakje sneeuw beladen, als hoopjes
watten voor een kerstfeest er zorgvuldig opgelegd; en de gestolde watervallen hangen
strak tegen de steile rotswanden geplakt, wit-groen als teer, doorschijnend was, met
in hun stijve buitel-lijnen nog al de woeste golvingen en sprongen van het levend,
vloeiend en neerstortend water. De spoorweg draait en stijgt, voortdurend. Soms
hangt hij over smalle kloven, met duizelingwekkende, groen-en-blauwachtige
afgronddiepten; vaak schiet hij weg, in lang en griezelig tunnelduister: een sombere
gevangenis-impressie, die dan plotseling weer, als het geluks-ontwaken na een helse
nachtmerrie, in de stralende verrukking van een toveroord verandert.
Af en toe een nietig dorpje: een hoopje gele houten huisjes, half-verzonken,
half-bedolven onder meterdikke sneeuw. De spoor krult en draait er zich omheen,
men ziet de platgetreden straatjes, de kleine deurtjes, de kleine mensjes die daar als
kaboutertjes lopen. Hoe leeft men daar, en wie leeft er? Wat doet men er gedurende
de zes of zeven dikke-sneeuw-en-wintermaanden? Voelt men er zich, van alles
afgezonderd, levend begraven? En is de werkelijke dood er bijna geen gebeurtenis:
het eenvoudig overgaan van 't ene graf naar 't andere?
Steeds hoger en steeds steiler stijgt de weg en meteen sluiten zich kolossale bergen
in overweldigende blokken dichter bij elkander aan. 't Zijn als verbolgen reuzen, die
met titanen-gebaar de weg willen versperren. Zij staan in woeste scharen om ons
heen, zij rijzen hoog boven ons uit; zij worden somberdreigend in hun kale barheid,
zij schijnen 't hijgend-puffend treintje tussen hun machtige drukking dood te willen
knijpen. Het wordt iets tragisch, 't wordt als een strijd op leven en
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dood; het treintje kan niet meer, 't is uitgeput en overwonnen,: het zucht zijn laatste,
hese krachten uit en gaat onder de formidabel-opdringende knelling bezwijken, als
het plotseling, op het allerlaatste ogenblik, gelijk een doodgejaagd beest, dat nog een
ongehoopte schuilplaats vindt, met een schrapende noodgil onder een tunnel verdwijnt.
Het is gered, we zijn allen gered; in schuifelende vaart donderen wij nu naar beneden,
en eensklaps komen wij uit in een droomwereld, in een onuitsprekelijk-bekorende
vallei van glinsterend zilver-blank, van stralend goud, van hemels azuurblauw, met
overal opgewekt leven en beweging, met vlaggende hotels en villa's, met schaatsende,
arrende, skiënde en sleeënde mensen, één wonder, stralend winterfeest van uitbundige
opgetogenheid, alsof het doel en de illusie van het ganse leven hier verwezenlijkt en
bereikt was.
De druk-bevolkte dorpjes volgen 't een na het ander als in snelle
cinematograaf-vertoning op. Hier is Samaden, bijna een stadje; dáár ligt het liefelijk
Celerina, ginds verder 't oude, pittoreske Cresta, en even daarover, nog verborgen
door de Cresta-heuvel: Hoededoos! Maar nergens houden wij ons op. Dat alles blijft
opzij liggen voor later, en wij stomen door naar het zeer nabije einddoel van onze
reis: naar Pontresina!
Daar zijn we er. O, die heerlijk-frisse, prikkelende lucht! 't Is als champagne, die
zalig-dronken zou maken, zonder te benevelen! Haast geen mens wil van de grote
hotelslee gebruik maken. Die moet maar dienen voor de koffers. Iedereen gaat te
voet, verrukt van uit de benauwd-warme treinen in de frisse lucht te zijn.
De avond daalt; de stralende oranjezon neigt naar de hoge kimmen, ginds verre,
achter Hoededoos; en aan de overzijde van de vallei, hoog boven Pontresina, kleuren
zich de witte toppen met machtig-schone tinten van goud-rood. Oranjerood en wit,
op een nu donkerblauwe hemel, 't is als een glorievlag...!
De stilte is volkomen, indrukwekkend, overweldigend. Geen ademtochtje in de
lucht. Het ganse, witbesneeuwde berglandschap wordt één strakke immensiteit en
de kou, die eensklaps ijzig is geworden, maakt nog aangrijpender de in-
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druk van gestolde doodsheid. Het zonnef eest is voor één dag, weer over, alles behoort
nu tot het donkérstill koninkrijk van de nacht.
Ginds, tegen de berg, glimmen de talrijke, elektrische lichtjes van de grote hotels.
Daar moet men nu maar heen. Daar heeft het leven zich in warme gezelligheid
teruggetrokken. Wel is er geen muziek en zang, en spel, gelijk in Hoededoos; maar
des te liever: is er intimiteit, en rust, en zacht-strelend comfort. Er is, wat in
Hoededoos totaal ontbreekt, gezellige en toch rijke, ja, zelfs luxueuze en voorname
huiselijkheid. Hoededoos loopt niet weg, en wij zullen en moeten er komen; maar
nu nog niet; morgen, overmorgen, later, als de behoefte zich doet voelen.

Hoededoos
Hoededoos is de doos waar een hoed - een dameshoed - in zit.
Hoededoos is het meisje dat de hoed van de dame naar huis brengt.
Hoededoos is de ouwe heer (le vieux marcheur) die met meer dan vaderlijke
belangstelling het hoedemeisje langs de straat volgt.
Hoededoos is de dame (de verondersteld enigszins lichte dame) die de hoed zal
dragen.
Hoededoos is het hotel (het luxehotel) waar de lichtzinnige dame, en wellicht ook
de ‘vieux marcheur’ zijn afgestapt.
Hoededoos, tenslotte, is de plaats, de luxeplaats, waarin dat hotel zich bevindt.
Zo zijn er hoededoos-steden en andere, die dat niet zijn. Utrecht, bijvoorbeeld, is
helemaal niethoededoos. Den Haag daarentegen, is wel een tikje,hoededozerig.
Hoededoos is vrouwelijk, past alleen en uitsluitend bij vrouwelijke steden.
Amsterdam, bijvoorbeeld, al lijkt het nog zo vrij, is in 't geheel niet hoededoos. Toch
is er een groot verschil tussen de onhoededozerigheid van Amsterdam en Utrecht.
Utrecht is integraal en virginaal onhoededoos, Amsterdam viriel-onhoededoos.
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Hoededoos, flink-hoededoos is-Brussel. Parijs is dat natuurlijk nog een heel eind
meer; en boven Parijs hoededozen zegevierend Nice, Monte-Carlo en Oostende.
Maar toppunt hoededoos, maar maximum hoededoos en tiptop hoededoos is St.
Moritz in de winter!
De lieve natuur heeft dat oord uitverkoren tot het nec plus ultra waarvoor het bestemd
is; of, beter gezegd, de mensen hebben er tot het uiterste partij getrokken van wat de
natuur zo mild aanbood. Het is er wel niet mooier dan in Pontresina of veel andere
plaatsen, maar door de eigenaardige ligging staat er één uur langer zon, en dát is
hoofdzaak. Leven, in die oorden, is zich koesteren in de zon, genieten van het wonder
samentreffen van de winter-en-de-zomervreugden op één zelfde plaats; en zo leeft
men in St. Moritz elke dag ruim één uur langer dan in andere plaatsen: Vandaar die
op-elkaar-ho-ping van prachthotels, van luxe en weelde, van hoog-opgevoerd
genotsleven. Nergens in de wereld is het voller, duurder, weelderiger. Nergens is
zoveel genot-voor-geld in een zo kort bestek bijeengebracht.
Het is de triomf en de glorificatie van Hoededoos?
Al die prachthotels liggen er aan één kant van het meer, stralend in de zon. Al de
opwindende wintersporten zijn daar om en bij en wandelaars en toeschouwers hebben
ideale plaatsen in die heerlijkheid, vanwaar zij alles, kuierend of zittend, kunnen
zien. Want, is St. Moritz vooral 's avonds hoededoos, overdag leeft het uitsluitend
en alleen van en voor zijn verschillende sporten. Het is er 't paradijs der wintersporten
en ik kan mij 't overweldigend geluk van een gezond en flink jong mens voorstellen,
die daarvan ongebreideld, met volle teugen mag genieten.

Skeleton
Vanmorgen ben ik voor het eerst naar de ‘Skeletons’ gaan kijken.
Over de lange, dik-besneeuwde heuvel, die het lief dorpje
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Cresta van St. Moritz scheidt, is, door allerlei-wendingen en bochten, tussen rotsen
en sparren, een-smalle ijsgoot gegraven. Ginds omhoog staat een man, of ook al een
vrouw, toegetakeld als een eskimo, met het klein sleetje, de ‘skeleton’ aan de hand,
klaar om de berg af te glijden. Een sein. De ‘racer’ legt zich plat op de buik op 't
sleetje neer en bliksemt de ijsgladde, steile helling af. Hij stuurt met zijn voeten,
waaraan scherpe, stalen klauwen zijn bevestigd, griezelig als de grijnstanden van
een draak. Hij slingert tussen de muursteile bochten, waar hij, door zijn dolle snelheid
meegesleept, als een klauterdier hoog tegen opklimt; een ogenblik verdwijnt hij gans
uit het gezicht, maar dadelijk is hij daar weer en in het laatste, rechte eind vliegt hij
als de schietspoel van een weefgetouw voorbij, om daar in de diepte weer een heuvel
op te klimmen, waar hij door zijn eigen uitstervende vaart geremd wordt. 't Is
afgelopen. 't Heeft een minuut of twee geduurd en een andere staat reeds klaar. Maar
niet allen zijn zo knap, dat ze 't er even goed afbrengen. Soms slingert er een met
geweld bovenuit een bocht, en, als toevallig op die plaats een boom staat, helaas...!
Staat er niets, dan is het maar een droog sneeuwbad, dat een witte wolk doet opstuiven,
en hij mag herbeginnen.
Beneden de heuvel worden de kleine sleetjes achter grote paarde-arren
aangehangen, en zo komen zij weer naar boven.

Bobsleigh
Altijd een flinke, stevige man op de voorplaats, de beide handen om de stuurtouwen
gekneld. Die heeft nu eens werkelijk het leven van de anderen in zijn handen. Een
tweede, flinke kerel achter aan de remmen, men, en, tussen die beiden, plat-achterover
uitgestrekt op de lange, platte slee, drie zorgvuldig-ingepakte hoededozen.
Aan het stralend gezicht van de drie hoededozen kan men zien, dat ze liggen te
genieten. Zij zijn de passieve kracht van 't sneltuig, zij hebben niets te doen dan af
en toe te gehoorzamen aan het commando van de stuurman: ‘one two bob, one
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two bob, one two die’, 't lichaam vlug voorover en weer neer, om: meer vaart te
geven.
Daar gaat het: eerst langzaam, weldra razen dvlug. Bij iedere bocht staan wakers,
donkere, bijna blauwzwart gebrande Italianen, die elkaar, met een lang-slepend
‘acht... ung’ de naderende komst aankondigen. De bochten zijn nog hoger en nog
steiler dan bij de skeleton-vaart. Meters hoog, in onbegrijpelijk evenwicht, vliegen
de ‘bobs’ er langs. De kleinste misgreep van de stuurman en zij buitelen om: slee,
mannen, hoededozen hals over kop en alles door elkaar. 't Gebeurt. Dan stuift de
mulle, dikke sneeuw als onder een lawine op, tenzij ook daar een telegraafpaal of
een spar staat en de zilverwitte sneeuw al dadelijk rood gekleurd wordt. Hoeveel
hebben er daar hun leven al gelaten? Hoeveel armen en benen zijn er al gebroken?
Never mind! De opwinding is zó groot; dat men er de kans voor overheeft.
Beneden wachten de arren, evenals voor de skeletons. De ‘bobs’ worden eraan
vastgehaakt en de ‘racers’ strekken zich uit, wie in de ar, wie op de ‘bob’ plat op de
rug en sigarettenrokend, ook de hoededozen, tot ze weer boven zijn, om nog eens te
beginnen.

Ski
Op zijn lange, smalle, platte, houten schaatsen, van voren sierlijk opgekruld, van
onder in het midden ietwat uitgehold, zodat de benen kunnen veren, glijdt de slanke,
elegante skiër, met zijn lange hulpstok in de hand, langs de wegen, over bergen en
door dalen. Soms heeft hij moeite om te stijgen en duwt stevig met zijn stok; maar,
is hij eenmaal op de hoogte en ziet hij, wijd vóór zich uit, in 't diepe dal, geen
hindernissen, dan neemt hij zijn aanloop en als een donkere vogel komt hij over 't
glinsterwitte veld gevlogen, zó licht, zó zacht, zó gracieus, dat het een droom lijkt,
een van die wonderen, die men 's nachts in zijn slaap ziet gebeuren, en waarover men
's ochtends, bij het nuchter daglicht, ongelovig glimlacht.
Hij snelt, hij vliegt, maar ginds, tussen de bossen, is een bruuske, steile helling,
een ravijn, waar hij in of overheen
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moet. Zijn scherpe ogen hebben het bijtijds gezien, hij heeft de keus, maar zonder
aarzelen, tussen de ‘telemark’ of de sprong. Kiest hij de telemark, verrukkelijk-mooie
beweging dan veert hij even door zijn knieën, vermindert een ietsje zijn vaart, zwenkt
het ene been vooruit, in een brede, sierlijke bocht, en net als een schip dat vóór een
havenmond het anker werpt, komt hij, bijna plat-neergestreken en toch nog op zijn
schaatsen staande, in een opwolkende sneeuwpluim, vlak vóór de afgrond stilhouden.
Is hij echter onversaagd en waagt hij de kans van de sprong, dan stuwt hij zich met
alle kracht vooruit, zwaait met zijn armen om nog groter vaart te krijgen, zweeft even
door de ruimte, 't lichaam rechtop, de lange schaatsen hangend... en met een doffe
plof valt hij in de diepte neer; waar hij, ofwel in 't sneeuwbad duikelt, of flink en
kranig; met een duizelingwekkende snelheid verder vliegt.

Curling
Ouwe-herenspel. - In de stralende zon, vlak vóór of naast ieder van de luxehotels, is
een spiegelgladde ijsbaan aangelegd. Op het ene uiteinde van die baan staat een
kegel. Aan het andere uiteinde ligt een mat of plank op 't ijs; en van daaruit mikken
de ouwe-heren naar de kegel met zeer zware, logschuivende voorwerpen, die de
eigenaardige vorm vertonen van een grijze, plat-neergestreken eend met hals en kop,
maar zonder poten. 't Kost moeite om het logge ding tot aan de kegel door te
schuiven;, de grote meerderheid bereikt het maar ternauwernood, en de ouwe-heren
lopen hartstochtelijk, gewapend met een bezem, met hun glijdende eend mee en
vegen zo vlug mogelijk het baantje vóór haar schoon, opdat zij toch aan het doel zou
geraken. Hoogst-geanimeerd zijn ze voor dat spel, de ouwe-heren. Zij gesticuleren
en schreeuwen, zij winden zich op, zij doen het maximum van wat ze nog kunnen
en kijken naar geen ander spel of sport, geheel en al in hun eigen ouwe-herenspel
geabsorbeerd.
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Schaatsenrijden
Naast de curling-baan glinstert de ijsbaan van de schaatsenrijders. De muziek speelt
meeslepend en de gracieuze paren walsen. Zij buigen verend door hun knieën, zij
zwieren sierlijk rond, laten elkander los, vinden elkaar terug, gaan rechts, gaan links,
gaan voor- en achteruit, steeds licht als vogels zwevend en in de glinsterende zon
schieten de stalen schaatsen gouden vonken, terwijl de warme, bruingebrande
aangezichten stralen van gezondheid en genot.
Andere, eenzame rijders voeren ontzaglijke kunsten uit. Wat ze doen over 't ijs is
als 't ware tekenen en schrijven met hun voeten, terwijl het lenig lichaam zich in de
wonderbaarlijkste en onverwachtste slingeringen kronkelt. 't Is of ze van caoutchouc
zijn. En dat kost alles schijnbaar niet de minste moeite; dat gaat zomaar, dat zweeft
en deint en tolt en dwarrelt; 't is alsof die soepele wezens andere organen dan het
gros der mensheid hadden, inwendige organen van een wondere gecompliceerdheid,
waarmee zij bewegingen uitvoeren, waarvan een gewoon mens het mechanisme niet
begrijpt.

Arren
Onder bont en plaids en mantels, rillerig ondanks de hete zon, zitten de rijke, dikke
dames die aan sport niet meedoen, als roerloos-ingepakte mummies in de opgetooide
arren. Onder pluimgewuif, onder zilverbelletjes-gerinkel komen zij van Pontresina,
van Celerina, van Camper of Silvaplana, en vóór ze thee gaan drinken kijken ze nog
even naar de bobbers, naar de skiërs, naar de schaatsenwalsers of de ouwe-heren aan
hun curling-spel.
Men kan niet weten of ze zich vervelen of vermaken. 't Zijn meestal oude
hoededozen en men ziet niet veel van hun gezicht. Zij hebben kleine hondjes in hun
grote moffen en als die hondjes zich bewegen of gaan blaffen, schijnt dat van meer
belang dan alles wat zij zien. Het maakt hen onrustig:en zenuwachtig, zij geven gauw
een wenk aan de koetsier en onder pluimgewuif en zilverbelletjes-gerinkel glijden
de arren verder door.
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Ski-skjoring
Het paard, zo eenvoudig mogelijk opgetuigd: niets dan een hoofdstel en twee
buitengewoon lange leidsels, waarvan de ‘skjörers’ de twee saamgebonden uiteinden
flink vasthouden. Hij, blootshoofds, met een dik-wollen sjerp om zijn hals; zij, heel
kort-en-nauw gerokt, of zelfs als een gewoon man gebroekt, met hoge slobkousen,
witte trui, wit-wollen mutsje. Het paard loopt in een flink gestrekte draf; en op hun
ski's glijden zij mee, heel dicht tegen elkander aangesloten, de bergen in. De hoeven
van het paard strooien de opgezweepte sneeuwbrokken om hun gezicht, de felle wind
van de vlugge vaart blaast hun het water in de ogen, maar onvermoeid en onversaagd
gaan zij steeds verder, strak vóór zich uitkijkend over het witte veld, onder azuren
hemel en oranje zon, door hun genot als 't ware gehypnotiseerd.
Soms brengen zij afwisseling in de rit. Hij bindt af, laat zijn ski's ergens achter in
een ‘wirtschaft’ en springt bovenop de rug van 't paard. Zo rijden zij verder. Zij alleen
wordt ‘voortgeskjörd’. Maar op haar beurt wil zij daar ook van proeven, zij geeft
hem haar ski's en neemt zijn plaats in bovenop het paard, ook schrijlings rijdend
zoals hij deed, en nu is zij het, die hem voortskjört.
Eindelijk keren zij terug. Hij vindt zijn ski's weer waar hij die gelaten had, en,
netjes naast elkaar zoals ze zijn vertrokken, trots in hun ski-bewustzijn van twee
knappe skjörers, eindigen zij de rit door Hoededoos, waar dat lang nog niet alledaags
tafereel telkens een beetje bewonderende sensatie verwekt.

Luge
Op een klein heuveltje, volop beschenen door de zon, een heuveltje dat daar gans
alleen, als een artificiële witte stolp, midden in het sneeuwveld staat, hebben de
‘lugers’ zich in een druk-geanimeerde schaar verenigd. 't Zijn meestal kinderen:
jongens en meisjes met hun gouvernantes; en in uitgelaten joeling wagen zij zich
met hun kleine sleetjes van de gladde
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helling af, glijdend, schuivend, rollend, buitelend door elkaar, één dolzinnig warboeltje
van spel en vreugd, in winterpret en zonnetinteling.
Breughel heeft zulke tafereeltjes van ijs-en-sneeuwjool geschilderd. Hier is het
als het ware 't kweeknest van de toekomstige ‘racers’. Over enkele jaren staan die
fijne spillebeentjes stevig op ski's en op schaatsen en zullen die kleine handjes
krampachtig-hard het staal van de ‘skeletons’ of het stuurtouw van de ‘bobs’
omknellen. Nu reeds komen de ouwe-heren met belangstelling kijken; en de knappe
gouver-nantes, die meedoen, genieten er onbevangen en zelfs een beetje hoededozerig
van hun vrijheid, blijkbaar gestreeld door de bewonderende blikken van de
ouwe-heren, die beneden aan de heuvel staan, om hen van boven te zien afkomen.

De sportgrokkers
Met onbezoedelde, indrukwekkende prachttruien, met onberispelijke slobkousen en
sneeuw-en-waterdichte vetlaarzen, zitten de sp ortgrokkers de ganse, godse dag in
de grote hals van de luxehotels. Zij genieten van de stralende zon door de hoge
spiegeiramen en hun gezichten zijn net zo rood-en bruingebrand als van de bobbers,
de schaatsenrijders en de skiërs daar beneden in de prikkelende, scherpe lucht.
Zij zijn van middelbare leeftijd en stevig voluum. Zij roken en grokken en kletsen
er maar lustig op los en nog nooit heeft een sneeuw- of modderspatje de virginale
reinheid van hun prachtpakken geschonden. Zij komen in sport-tenue uit hun kamers,
zij lezen hun couranten in sport-tenue, zij lunchen en theeën in sport-tenue en 't is
hun als een rouwverdriet wanneer zij 's avonds in gesteven hemd en rok moeten
verschijnen.
Zo blijven zij daar vele weken. En als ze thuis komen zullen ze praten over de
versterkende hoge berglucht en hun familie zal vertederd jubelen dat zij er zo krachtig
en gezond uitzien en dat het op hun leeftijd wel een zegen is nog zo flink aan die
verrukkelijke wintersporten mee, te kunnen doen.
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Het thee-uur
Maar de stralende heerseres van de dag neigt naar de hoge westelijke kimmen en 't
is als een kille, grijs-opalen mantel, die zich langzaam over alle dingen uitspreidt.
De bobsleighs worden voor het laatst weer opgehaald, de schaatsenrijders binden
voorgoed af, de skiërs stampen de sneeuw van hun zware vetlaarzen, de ouwe-heren
staken hun boeiend curling-spel.
Zoals ze van buiten komen, in wollen mutsen, slobkousen, sportpakken en truien,
zo vullen ze in dichte drommen de theehuizen en hotel-hals, waar het elektrisch licht
reeds schittert en waar de zigeunerorkesten rammelen en jammeren.
Dat is wel ‘het’ uur van de dag. Men monstert elkaar, na al die uren van gescheiden
en verspreid zijn. De gezichten zijn bruinrood, de houdingen getuigen van
vermoeidheid, de truien zijn bezoedeld, de loggeschoeide voeten slepen. Alleen de
vette sportgrokkers en de heropgeleefde ouwe-hoededozen zien er uitgerust en pienter
uit. Maar de thee zal dat alles bij de anderen ook weer goedmaken. Zodra eenieder
bediend en verzadigd is, komt er fleur over 't gezelschap en de gesprekken galmen
op, in alle talen.
Waar komen ze vandaan, al die lui? Uit welke oorden van de verre wereld zijn ze
hier naartoe gestroomd? Er zijn wondere typen bij; men moet ze zo eerst in de rust
aanschouwen om er opvallend door getroffen te worden. Dáár zit een tafeltje met
Fransen: drie heren en een dame. Wat is ze: prinses of hoededoos? Of allebei? Zij is
geheel in witte serge gekleed. Z'is lang en slank, niet jong meer en heeft
prachtig-mooie, valse tanden. Haar handen zijn overladen met ringen tot het uiterste.
De kleur van haar gezicht is niet te benaderen onder de dikke poudre-laag, het haar
is geel als hennep, de lippen zijn als 't ware rauw-gevild, en de ogen, de grote, donkere
ogen heeft zij nog groter en donkerder gemaakt, door ze onder en boven met zwart
te omsmeren. 't Is als een nachtmerrie-verschijning, als een recalcitrant lijk, dat weer
over de wereld is komen lopen. Maar hoe dan ook, succes heeft zij, de drie jongelui
maken haar assidu het hof, schijnen zich bijzonder in
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haar tegenwoordigheid te vermaken.
Vlak daarnaast, aan een ander tafeltje, zit een gans verschillende, talrijke groep.
Niet nodig te vragen wie dát zijn. Men hoeft ze maar even aan te kijken en te luisteren.
Dat is een bende roofdieren. Onder hun, o zo licht vernis van oppere vlakkige
beschaving, ruiken zij als 't ware nog naar de wildernis, naar de prairie en de
slachthuizen. Hun taal, hun stemgeluid, is mij een foltering. Ik heb twee jaar in
Amerika gewoond en nooit ben ik eraan gewend geraakt. Hoe doen ze toch om dat
horribel mengsel van buik-en-neusklank uit te braken? De vrouwen, vooral de oudere,
nog erger dan de mannen. Ik ken niets afschuwelijker en infamer in de wereld dan
zo een rijke, dikke, zestigjarige Amerikaanse met grof gezicht en witte haren, die op
luide, arrogante toon, die akelige buikklanken door haar keel en neus ophaalt.
Gunstig steken de Engelsen daarbij af! Vijandig tegenover alle opdringerij, maar
zichzelf ook nooit ergens opdringend, zitten zij rustig onder elkaar, dikwijls lelijk
en toch voornaam, kalm-zelfzuchtig de wereld als hun natuurlijk eigendom
beschouwend, maar zonder agressief optreden uit de weg gaande, zodra men hen
maar netjes-vastberaden laat begrijpen, dat er ook nog andere mensen op de aardbol
leven. Even verder zitten de Duitsers. Men ontmoet twee soorten van Duitsers op
reis, gemüth-Duitsers en deftige Duitsers. De gemüth-Duitsers zijn dik, vettig, vrolijk,
luidruchtig, vrij onsmakelijk in hun voorkomen. Het zijn natuurmensen en ze schijnen
zich meestal dol te amuseren. De deftige Duitsers zijn insgelijks dik, maar stroefdik
en stug in hun deftigheid, zonder de minste uitbundige pret. Gemüth-Duitsers zien
wij in Hoededoos niet; 't zijn deftige Duitsers die daar aan 't tafeltje zitten. Zware
mannen met monocles en gekorven gezichten; fade meisjes met blauwe ogen en
blonde haren. Ze zijn Engels gekleed, maar 't staat hun niet: een Duitser past niet,
heeft geen chic in sportkleren. Men voelt een poging die niet lukken kan. En 't is of
ze dat zelf ook voelden: de mannen kijken stuurs, de meisjes kijken schuchter naar
de echte losse, lenige sport-Engelsen en in hun blikken ligt spijt en naijver. 't Gaat
niet, 't zal nooit gaan, 't zal steeds een machteloos plagiaat blijven.
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De muziek speelt, de kelners zijn druk n de weer en onophoudend komen steeds
nieuwe bezoekers aanzetten. Wat al typen, wat al rassen! Daar komt een Adonis, een
veroveraar binnen. Wat is hij mooi met zijn vet-glimmende, zwarte haren, zijn
fluweel-donkere ogen, zijn zwarte, opgekrulde snor. Een Italiaan: type van
schoenmaker of mandoline-speler, Santa-Lucia-zanger, gentleman-cambrioleur of
zakkenroller! Maar wat is hij mooi en onweerstaanbaar en wat kijken de hoededozen
hem begerig-smachtend aan!
Hier is wat anders, waar komt die vandaan? Een grote, forse kerel met een dik
gezicht, dat absoluut leiblauw is. Hoe komt iemand aan zo'n gezicht? Je schrikt ervan.
Hij keert zijn griezelige kop half om en in de hals zie ik een lange, donkere streep,
alsof men hem had willen ophangen of onthoofden. Komt hij ergens uit de oerwouden
van Paraguay of Patagonië en heeft hij daar alvast aan een tak gehangen; of is hij
werkelijk onthoofd geweest en heeft hij dan zijn kop cadeau gekregen, die hij weer,
zo goed en zo kwaad als het ging, op zijn hals heeft gezet! Griezelig, allergriezeligst,
om van te nachtmerriën!
En wát komt dáár eindelijk aan, dat klein gedrocht, dat wurm, met ronde,
uitpuilende oogjes, als van een pasgeboren kip, die uit de eierschaal oppiept? Hij
komt zo op de wereld, hij heeft nog nooit iets gehoord of gezien, hij moet nog alles
leren, en, om te beginnen kijkt hij nuchter-geestdriftig, met verbaasde, opgekittelde
ontroering naar de mooie hoededozen. Arm, onnozel, pasgeboren kuiken, wat zal
die geplukt en afgekloven worden!

De avond
Ontelbaar schitteren, onder de donkerblauwe vries-en-sterrenhemel, van onder tot
boven de verlichte raampjes in de luxehotels. De dames en de heren zijn zich aan 't
verkleden! Langzaam aan, in kleine groepjes komen zij beneden en zij lijken op de
vermoeide en versjouwde sportlui van daar straks niet meer. De hoededozen zijn
keurig gekapt, glinsterend van juwelen, ontroerend gedecolleteerd. De heren zijn in
rok of
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dressed-jacket, de bruingebrande hals omgordeld door een stijve kraag, het
hard-gesteven borst-stuk glimmend als een zilveren kuras. Allen doen nu deftig,
plechtig, in bewuste avond-voornaamheid. Zij kuieren langzaam naar de grote eetzaal
en nemen plaats aan kleine tafeltjes.
Waar komt al het geld vandaan, en waar gaat het al heen, dat daar op één avond
verteerd wordt? De muziek speelt, banaalromantisch en zelfs melancholisch, de
kelners haasten zich hijgend, de ‘obers’ doen gestreng en gewichtig, de champagne
knalt overal, en toch is er wel drukte maar geen echte vrolijkheid en men denkt, niet
zonder weemoed, aan kleinere, goedkope plaatsjes, waar het zo aardig en zo gezellig
kan zijn. Er is bepaald iets overladens en daardoor iets ongezelligs over het geheel
en de beklemmende stemming wordt eerst wat losser en gewoner nadat 't diner is
afgelopen en allen weer hier en daar in intieme groepjes zijn verdeeld. Er wordt
gedanst, doch weinig, en zonder echt animo. Er wordt vooral gefluisterd in stille
hoekjes en hartstocht en begeerte glinsteren in de ogen. 't Is net of al die lui iets zeer
opprikkelends onder elkaar te komplotteren hadden. 't Is Hoededoos, de wereldmacht
van Hoededoos, die zich nu onweerstaanbaar openbaart! Dat eindigt de dag, dat hoort
er zo bij, als slotsport van een etmaal.

De nacht
De volle maan is op, en 't zal nu wel iets zeer bijzonders zijn om te voet over Cresta
en Celerina naar Pontresina terug te keren. De dikke sneeuwschoenen aan, de
mantelkraag op, en vooruit maar! Adieu, Hoededoos!
De maan staat al vrij hoog boven de bergen en 't is als in een maanlandschap dat
men nu wandelt. Een overweldigende, strakke, dode wereld, waarin niets, absoluut
niets meer beweegt. Het is een tafereel van eeuwigheid. De mens is niets meer in die
versteende en vervrozen roerloze oneindigheid. Zelfs de lucht, de kille, doodstille,
donkerblauwe sterrenlucht is als een gestolde reuzenkoepel boven de versteven aarde.
Wat lijkt het alles klein, nu, 't geen de mensjes hier vandaag met zoveel gewichtige
drukte hebben uitgevoerd!
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Kijk eens hier, dat bleke, nauw-zichtbare geultje tussen die sparren: dat is hun
bobsleigh-baan, waar ze zo 'n beweging over maken! En daar, dat glimmend
ijsgreppeltje: hun skeleton-run, waar ze zich geregeld de nek komen breken. Hier,
die kleine, vierkante vakjes, dat zijn hun schaatsbanen, waar al die mooie kunsten
worden uitgevoerd en daar even verder zie je waarachtig ook nog de curling-baan,
de grote opwinding der ouwe-heren. En verder is er niets meer: niets dan de helle,
witte maan, over de woeste bergen en de glinsterende, dood-eenzame verlatenheid
van de valleien.
Elf uur! Ergens slaat een torenklok het nachtelijk elf uur. En ginds, aan de overkant
tegen de bergen, tintelen de lichtjes van Pontresina. Ook dáár, evenals in Hoededoos,
zijn er nog mensen op. Maar Pontresina is in het geheel niet hoededoos; Pontresina
is het Utrecht van de Engadin, en, als ik in het hotel binnenkom, vind ik er de mensjes
bezig met onschuldige spelletjes: slofje-onder en zulk soort; en 'k weet eigenlijk niet
wat ik nu ongerijmder vind met de omgeving, het gescharrel van Hoededoos of 't
slofje-onder van Pontresina. 't Hangt van de momentele stemming af. Vanavond zou
ik beslist meer voelen voor Hoededoos dan voor slofje-onder. Maar Hoededoos is
nu buiten mijn bereik en slofje-onder tenteert mij niet en zo ga ik maar even in de
‘bar’ van het hotel een ‘slaapmuts’ gebruiken.
Vol is het er nog, ondanks het late uur, volle drukke, lawaaiige Duitsers. Dit zijn
nu eens de echte, gemüthliche Germanen. Zij drinken bier uit grote glazen, - ook de
vrouwen - hun warme koppen glimmen en zij schateren van ongegeneerde, uitbundige
pret.
Maar dikke, rode, lawaaiende en bierdrinkende vrouwen; 't is ook al niet dát. Wat
dan wel? Het bed!... Het bed is het begin en 't einde van een dag, en 't is ook meestal
het begin en 't einde van een leven.
Goede nacht!
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Reizen in oorlogstijd
I
Reizen is geen genoegen meer...
J
Waarom dan maar niet thuis gebleven? zal de geachte lezer vragen; want hij zal
algauw begrepen hebben, dat de hier beschreven reis geen gedwongene, doch een
vrijwillige was. Ja, waarom?... Omdat de mens nu eenmaal zo geschapen is, dat hij
zich nooit tevreden houdt met wat hij heeft. Omdat ik, ik vooral, een rusteloos wezen
ben, nieuwsgierig, tuk op nieuwe indrukken en onbekende emoties. Nooit kan ik
neen zeggen, als iemand mij iets ongewoons voorspiegelt. Ten hoogste vraag ik dan
een dagje tijd om er eens over na te denken, maar feitelijk heb ik reeds ja gezegd
vóór ik het woord heb uitgesproken.
Doch met dat al - ik herhaal het - reizen is in deze oorlogstijd geen genoegen meer.
Vroeger was het een heerlijkheid. Vroeger, als je plan eenmaal vaststond, had je
maar je koffer in te pakken en je reisbiljet te nemen. Het slagen of niet slagen van
je reis was van geen administratieve hindernissen en dwarsbomerijen afhankelijk.
Maar nu...
Nu begin je met je testament te maken als je over zee op reis gaat. Dat brengt je
alvast in een toestand van zenuwachtigheid, die je voorlopig niet meer verlaat. Na
je testament laat een half dozijn portretten van je maken. Je lacht wel om die malle
afbeeldsels, maar je lacht zenuwachtig, wrevelig, uit-jehumeurig. Daarna moet je,
in een of andere legatie, je paspoort halen. Je paspoort! Dat raar stuk papier, zwaar
bestempeld en bezegeld, waarop je portret wordt geplakt, waarop je naam en je
voornamen staan, en waar en wanneer je geboren bent, en waar je woont, en wat je
uitvoert in de wereld, en waar en waarom je op reis wilt. Wat je verklaart,
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moet je plechtig ondertekenen, ook al heb je zomaar wat verzonnen en met een
inktdruk van de linkerduim moet je 't bezegelen, net als een boef, die van een
moordaanslag wordt verdacht. Dan moet je met dat stuk naar de politie, waar nog
eens je bestaan, je geboortedag, je verdere levenswandel en deszelfs betekenis in
twijfel wordt getrokken, waarna je wordt verzonden naar een consulaat in een andere
stad, waar lui je in een vreemde taal aanspreken en vooreerst geen enkel woord
schijnen te geloven van alles wat je reeds herhaaldelijk verklaard, getekend en
bezegeld hebt en wat ook door je eerste inquisiteurs slechts na veel moeite was
geloofd en juist bevonden.
Eindelijk ben je klaar. Het heeft je twee à drie dagen tijd gekost, maar je bent klaar.
Je zit in de trein en je reist. Je krijgt zelfs de vredige indruk, dat je reist voor je plezier,
zoals je vroeger deed. Straks zal de trein op de plaats van zijn bestemming aankomen
en je zult van je coupé in de boot stapen, net als altijd. Illusie! Bedrieglijke
hersenschim en wrede, barre, kille ontnuchtering! Daar, aan het uiteinde van de loods,
ligt een mooie, grote boot, wachtend te stomen en te sissen en in een twintigtal flinke
schreden zou je wel aan boord wippen, als daar niet een soldaatje stond, één enkel
soldaatje, huiverend in zijn winterjas, maar met de bajonet op het geweer, die de
stroom der reizigers tegenhoudt en ze verwijst naar een nietig gebouwtje, achter
welks gesloten deur en vaag verlichte ruiten, geheimzinnige dingen schijnen te
gebeuren.
Daar staan ze weerloos, als een rillende kudde schapen, op elkaar gepakt en in
kleine groepjes van drie of vier worden ze, druppelsgewijze als 't ware, binnengelaten.
En voor de zoveelste maal wordt je bestaan in twijfel getrokken, je verleden
uitgeplozen, je toekomst onderzocht en ook je beurs ruim aangesproken. Meer en
meer krijg je de indruk een misdadiger en meteen ook een gevangene te zijn, tot de
celdeur eindelijk weer opengaat en je nog eens, ongehoopt, in relatieve vrijheid rond
mag lopen. Je loopt niet rond, je loopt recht naar de wachtende boot, met je bagage,
maar halt!... zo gaat het nog niet: eerst moet je bagage nauwkeurig onderzocht, of er
soms ook ik weet niet wat in zit. Er zit natuurlijk
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niets verdachts in; je scharrelt je boeltje zo goed en zo kwaad als het gaat, haastig
weer bij elkaar, je rent de brug van de, stoomboot op, maar halt, alweer! Uw papieren,
meneer! vraagt een man met gegalonneerde pet.
Papieren! Welke papieren? Je stikt in de papieren. Dit? Nee. Dát? Ook niet. Wat
dan wel? Je geeft maar hopeloos je hele boeltje over, waaruit de man tenslotte een
kaart afzondert, die hij annexeert. Oef! Nu ben je toch eindelijk, werkelijk klaar! Als
een nagezeten beest hol je naar je kooi toe en sluit je daar hardnekkig in op,
vastbesloten je desnoods met geweld tegen verdere aanrandingen te verdedigen. Je
kijkt op je horloge. Ruim twee volle uren heb je alweer nodig gehad om te bereiken
wat anders, in gewone tijden, zowat acht of tien minuten duurt!
Men merkt al spoedig op de boot, dat er geen concurrentie meer bestaat op zee. Men
merkt het aan de lakens en de dekens, aan de bediening of aan derzelve afwezigheid;
men merkt het aan het eten en aan de prijzen, die gevraagd worden voor wat men
krijgt. Er is blijkbaar rekening mee gehouden, dat wij in oorlogstijd leven en maar
tevreden moeten zijn met wat men ons, tegen welke prijzen ook, genadiglijk wil
afstaan. Hier heerst een begrip van recht, dat misschien wel niet het recht van de
sterkste, maar in elk geval het recht van de enige is.
Vroeg in de ochtend is de boot vertrokken. De meeste reizigers liggen nog te bed.
De machine stampt gelijkmatig, de wentelende schroeven doen de romp trillen en
het schip slingert een beetje, niet erg, maar toch genoeg om de gewaarwording, dat
men niet op vaste boden is, levendig te houden. Onvaste voorwerpen beginnen in de
hutten tegen elkander aan te rammelen en weldra klinkt hier en daar een klaaglijk
geluid, als van mensen, die zwaar verdriet hebben, terwijl men ook de indruk krijgt
van vloeibare stoffen, die met geweld van binnen naar buiten worden weggewerkt.
Men hoort hikken, hoesten, en af en toe als 't ware een geluid van kraaien, en vlugge
voeten lopen door de smalle gangen, ter hulp toesnellend op het alarm-gerinkel van
de elektrische belletjes.
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De vriend, die met mij de reis meemaakt, is, evenals ik, een beproefd zeeman en wij
kleden ons rustigjes aan en, veel menselijke ellende in de benauwde diepten van het
schip achterlatend, komen wij al spoedig boven op het dek, in de frisse, verkwikkende,
en wel wat felle zeebries.
Il y a du mouton, zoals de Fransen zeggen: korte, witgekuifde schuimgolfjes, die
nijdig tegen de romp komen aanbruisen en waar het grote schip majestatisch doorheen
ploegt, wel wat stijgend en nijgend en wringend, maar in rustig-volle kracht de aanval
trotserend, als een reus, die dwergen van zich afschudt. Jammer, dat de lucht zo grijs
is, anders ware 't schouwspel prachtig. Jammer ook, dat wij door die nevelachtige
grijsheid niets van de Belgische kust kunnen zien, het arme ongelukkig en mishandeld
land, waar ons hart zo vurig heentrekt, terwijl onze starende ogen geboeid staan op
het mysterieuze verschiet, waar wij weten dat het ligt.
Doch wij zien niets. Wij zien alleen de grijze, witgekuifde zee onder de grijze
lucht; en in die grijze lucht de wit-en-grijze meeuwtjes, die halsstarrig het deinende
schip blijven volgen. Zij hangen boven de achtersteven van het schip te drijven,
tortelgrijs op de rug, onbevlekt en als 't ware lumineus-wit van onder, met slechts
een drietal van hun uitgespreide pennen, zwartgestreept aan de uiteinden, de fijne,
gele pootjes weggegleden in het blanke dons, de snaveltjes lichtgroen, de oogjes
gitzwart en bolrond. Zij worden meegezogen in de luchtstroom van de vaart van de
boot en maken ternauwernood enige beweging om hun evenwicht te houden: doch
af en toe dwarrelen zij in krijsende bende op de golven neer, om iets dat van het schip
wordt weggegooid, uit het water op te pikken; en dan is 't net alsof het sneeuwde in
de grijze lucht: één warreling van witte en grijze, door elkaar vliegende vlokken, die
dan na een poos weer uit het water opstijgen en nogmaals zoet en glanzend-mooi
gaan hangen achter 't schip, boven de achtersteven, in een zwierige deining van
strak-uitgespreide, blanke vleugels.
Beneden, aan de ontbijttafeltjes, zijn een twintigtal passagiers verenigd. Wie reist
nu nog wel in een tijd als deze, waar niemand meer voor zijn plezier op zee gaat?
Laat eens kijken.
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Dat viertal, dáár, zijn goedige, stevige Hollanders. Niet nodig ze te horen praten.
Men ziet het al aan hun ruggen. De typische Hollander heeft een rug zoals niemand
anders in de wereld. Ik zal niet zeggen, dat hij bijzonder mooi is, ook niet beweren,
dat hij erg lelijk is: hij is Hollands; apart en enig. Ik zou haast gaan zeggen: hij is
neutraal; maar dat is hij ook alweer niet: hij is er te typisch voor. Ik kan hem niet
nader omschrijven: hij is Hollands.
Even verder zitten twee vage dames. Het is opvallend, hoe de vrouw haar
individualiteit schijnt te verliezen op zee, vooral wanneer die zee, als nu, ietwat
onstuimig is. Misschien zijn deze twee wel echte ‘dames’: misschien ook niets meer
dan gouvernantes of iets dergelijks. Men weet het niet. Alleen dit merkt men duidelijk:
dat ze niet zó zeevast zijn als hun tegenwoordigheid daar aan de ontbijttafel zou
kunnen doen vermoeden en dat ze wellicht beter zouden doen met hun kopje thee
en een droge beschuit boven op het dek in een leunstoel achterover te gaan liggen.
Bedoelde dames houden echter niet langer onze aandacht in beslag, die dadelijk sterk
geboeid wordt door een vrij rumoerig troepje van een achttal personen, die in een
hoek aan een grote tafel hebben plaatsgenomen.
Wat die wel mogen zijn, is vooreerst in het geheel niet uit te maken. Zij vertonen,
als ik het zo magg uitdrukken, geen sociale eenheid in hun uiterlijk voorkomen. Er
zijn ongetwijfeld enkele ‘heren’ onder, dat is duidelijk merk-envoelbaar aan hun
houding en manieren, doch de anderen lijken arbeiders of meer gewone mensen en
het komt wel enigszins vreemd voor, dat zij allen zeer kameraadschappelijk met
elkander omgaan. Ook hun kleding is een onsamenhangend samenraapsel van allerlei
stukken. Deze draagt een groezel-witte trui onder zijn veston, gene draagt alleen een
overjas over zijn sporthemd, die andere weer een allerraarst mengsel van militaire
uniformbroek, waarvan de bies is weggetornd en lange redingotejas als van een
lijkbidder. Zij praten hard en schijnen grote, levendige pret te hebben. Wij snappen
enkele woorden: Fort! Heraus! Schweinhund!... Wat! zouden die leuke, vrolijke
jongens Duitsers zijn! Wij schuiven een tikje nader en luisteren. Goddank! daar horen
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wij een andere, vriendelijker taal. Het zijn geen vijanden. Het zijn bondgenoten. Wij
glimlachen naar hen toe en zij glimlachen aanmoedigend terug. Wij schuiven helemaal
bij en stellen ons voor. Eerst tonen ze zich nog een ietsje wantrouwig, maar eindelijk
begrijpen zij, dat ze met geen spionnen of verraders te doen hebben en zij maken
vertrouwelijk plaats voor ons.
Het zijn ontsnapten uit een Duits gevangenenkamp. Een vol jaar hebben zij daar
ergens gezeten en gezucht, onder onnoemelijke ontberingen, tot het hun eindelijk
gelukte weg te komen. Met hun twaalven waren ze gevlucht: met hun achten bereikten
ze de grens! Wat er van de anderen geworden was, wisten zij niet. Dadelijk na hun
vlucht werden zij ontdekt en geweerschoten knalden hun razend achterna. Zij renden
in de duistere nacht zo hard en zo ver zij konden en verstopten zich toen. Drie dagen
hadden ze verstopt gezeten; drie nachten hadden ze gelopen, recht vóór zich uit, door
akkerland, door sloten, kanalen, moerassen en rivieren, zich richtend op de sterren
in de hemel. Eens kwamen zij voor een meer en moesten gans de nachtelijke tocht
terug afleggen. Hun etensvoorraad was op; zij dronken water uit de sloten om hun
honger te stillen. Toen kwamen zij eindelijk aan de veilige grens en daar hadden zij
gegeten, gegeten, zoals ze nog nooit van hun leven aten. Daar hadden zij ook de
warme, droge kleren gekregen, die ze nu droegen.
Nu was dat alles voorbij en geleden en zij vertelden opgewekt en vrolijk van al
hun ervaringen, en hoe ze de Duitsers bedot hadden. Die oude kapitein onder anderen,
die zo graag Frans en Engels wilde leren, wat hadden ze die heerlijk voor de mal
gehouden! En dan de vrouwen, haha, de Duitse vrouwen, die waren nog zo kwaad
niet: die wilden ook wel graag de vreemde talen leren, voornamelijk het Frans, en
daar hadden ze reuzenvorderingen in gemaakt, omdat enkele van die leuke jongens
zulke knappe leermeesters waren. Zij smulden nog van al die grappige avonturen en
proestten van het lachen; en dan bootsten zij weer de barse stem en de scheldwoorden
van hun bewakers na: Fort! Heraus! Schweinhund! en dat verhoogde nog geweldig
hun uitgelaten pret van weerom vrijgeworden mensen, die al de narigheid van het
afschuwelijk
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verleden overwonnen hadden, om blijmoedig en flink verder de toekomst in te gaan.

II
Doch er zijn nog meer interessante personages onder de toch niet talrijke passagiers
aan boord.
Er is namelijk een paartje, een verliefd paartje, dat een bijzonder aangename en
vriendelijke indruk maakt. De man is van middelbare leeftijd, een nogal donker type,
van middelmatige gestalte, met baard en bril, de vrouw is jong en mooi en elegant,
met fris gezicht en liefelijke ogen. Zij hangt vertederd aan zijn arm en kijkt verliefd
naar hem op, terwijl zij samen met flinke stap over het dek heen en weer lopen en
hij schijnt haar met gedempte stem allerlei dingen te vertellen, die haar in stille
verrukking en vervoering brengen. Zouden het jonggehuwden zijn, niet bang voor
oorlogsweeën en gevaren, die toch maar, ondanks de nare tijdsomstandigheden; hun
huwelijksreis over zee ondernemen? Wat zijn ze flink althans en zeevast, alsof ze
nooit anders gedaan hadden dan varen, terwijl zo'n zeereis toch waarschijnlijk ook
voor hen wel een uitzondering zal zijn. Maar onze lieve Heer is immers met de
gelukkigen en de verliefden; want, waar zovelen aan boord zeeziek zijn, blijven zij
maar zelfzuchtig in hun geluk verdiept en zonder zich in schijn met iemand te
bemoeien, stralend van zich-lekker-voelen over het dek op en neer stappen, tot het
aardig vrouwtje eindelijk moe wordt en zich gezellig in een leunstoel uitstrekt, naast
een groepje van een viertal andere dames en heren, die ook niet zeeziek zijn en in
druk gepraat de tijd doorbrengen. De man pakt haar zorgvuldig tegen de koude in,
geeft haar een boek om te lezen, wandelt nog even alleen rond en verdwijnt tenslotte
in de onderdiepten van het schip.
Dat aardig tafereeltje interesseert en vertedert ons. Het doet goed twee gelukkige
mensen te zien, die aan elkaar genoeg hebben en voor wie de verdere wereld niet
schijnt te bestaan. Vooral in deze droeve oorlogstijd. Wat er ook gebeurt, die twee
althans hebben elkaar in het geluk gevonden en zij zullen
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hun deel van het menselijk leed, als het ook over hen komt, lichter dan veel anderen
kunnen dragen. Ook wij wandelen nu eindeloos over het dek heen en weer en telkens
als wij het aardig vrouwtje voorbijgaan, wagen wij een blik naar haar toe en zien
haar nu aldoor vlijtig lezen in het boek, dat hij haar gegeven heeft, terwijl het drukke
viertal, dat zich naast haar op de dekstoelen heeft uitgestrekt, aldoor maar praat en
ratelt, zonder haar in 't minst in haar boeiende lectuur te storen.
Maar dat viertal, wat zijn het eigenlijk? Wij horen dat zij Frans spreken en het
over de oorlog hebben. Zij schijnen zich op te winden, de stemmen klinken soms
hoog en krijsend, blijkbaar ontstaat er verschil van opinie, zodat het ons tenslotte
wel enigszins interesseert en wij op een korte afstand blijven stilstaan, om te horen.
Eerst dachten wij, dat het Fransen waren, doch wij merken al spoedig, dat het
Belgen zijn. Men hoort het aan de toon, waarop zij de Franse woorden uitspreken.
Blijkbaar hebben zij enige taalkundige verwantschap met de welbekende families
Kaekebroeck en Beulemans.
Zij spreken over de oorlog én deszelfs gevolgen. Een van hen, een dikke meneer,
met rode kop, beweert met kracht dat België bij de aanstaande vredesbepalingen de
Duitse provincies moet annexeren tot aan de Rijn. Een ander, beek en mager, is voor
een Belgisch protectoraat over bedoelde provincies. Een van de dames, die opp de
dikke meneer lijkt, alsof ze zijn zuster was, heeft in een Belgische courant gelezen,
dat België door de Mogendheden desnoods tot annexatie zal gedwongen worden,
terwijl de andere dame van een hooggeplaatst, officieel personage heeft vernomen,
dat Engeland de Belgische kust, de Scheldemonden en Calais bezet zal blijven houden
en in ruil daarvoor aan Frankrijk en België bedoelde Rijnprovincies,
Elzas-Lotharingen en vijftig miljard francs op kosten van Duitsland als
oorlogsvergoeding zal geven.
Het is toch ergerlijk en bedroevend zulke onzin te horen uitkramen. En 't ergste
is nog wel, dat zulke en soortgelijke domheden werkelijk in sommige Belgische
bladen gepubliceerd worden. Daargelaten nog het stupide van annexatie
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te spreken, terwijl men zelf bijna geannexeerd is. Maar België, dat zo zuiver en
correct en eerlijk staat in deze oorlog - de rijkskanselier zelf heeft het immers erkend
- België, dat schandelijk werd aangerand en enkel vecht voor zijn bestaan, zou dus
de eigen misdadige praktijken gaan toepassen van de roofstaat, die het land vertrapte
en vernietigde! Is er wel een ergere ramp voor een hersteld België denkbaar, dan de
gedwongen toevoeging aan het land van enkele miljoenen van onze onverzoenlijkste
vijanden? Eerst dan zou men werkelijk van annexatie kunnen spreken, maar in de
verkeerde zin als door de holle praters bedoeld wordt! Hoelang zou het duren vóór
de geannexeerden inderdaad de annexeurs worden? Heeft België ooit voor enige
uitbreiding van grondgebied willen strijden? België vecht alleen voor zijn herstel
zoals het was, met een volle en ruime vergoeding, in zoverre zulks mogelijk is, voor
alles wat het heeft verloren en geleden. En daarvoor zal het blijven vechten op leven
en dood, al moest de oorlog nog vijftig jaar duren. Doch meer verlangt het ook niet.
Meer zou het geen geluk bijbrengen. Geen vergoeding of gebiedsuitbreiding zal ons,
helaas! de duizenden schuldeloze slachtoffers teruggeven, die wij verloren hebben,
en ik zie niet in hoe het gedwongen opnemen van vijandelijke volkeren in ons
staatsverband enige waarborg zou kunnen opleveren tegen een herhaling van de
gepleegde, infame misdaad. Wel het tegendeel: men denke maar even aan
Elzas-Lotharingen! De hemel beware ons voor zulk een cadeau!
Maar voort gaan de holle praters en zwetsers met hun bezopen toekomstplannen
en diep geërgerd en verontwaardigd wenden wij ons af en kijken meelijdend naar
het aardig vrouwtje, dat al die onzin moet aanhoren. Hoe houdt ze 't uit! Hoe loopt
ze er niet van weg! Maar misschien verstaat ze dat Frans ook niet!
't Is eigenaardig: het aardig vrouwtje zit roerloos in haar dekstoel, met het open
boek in haar handen, als 't ware geheel en al in haar lectuur verdiept, en toch: ik weet
niet goed waaraan het ligt, maar ik voel, meer dan ik zie, dat ze feitelijk niet leest.
Wij zien niet goed haar gezicht, dat achter het boek verscholen is, maar wij blijven
daar nog even staan en tellen de minuten en minuten, en bemerken dat er geen enkele
blad-
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zijde van 't boek wordt omgekeerd. Dan schuiven wij ons heel stilletjes even opzij,
zien het gezicht van 't aardig vrouwtje en merken dat haar mooie ogen strak opzij
staan, strak-luisterend in haar stijve roerloosheid naar de zwetsende praters gekeerd.
Zij merkt, dat wij haar bespieden, krijgt fluks een kleur, keert vlug een bladzij van
haar boek om en verdiept zich weer, met van geconcentreerde aandacht gefronste
wenkbrauwen, in haar zo boeiende lectuur.
't Is ons als 't ware eensklaps een beetje kil geworden om het hart. Hé! zou dat
aardige vrouwtje wellicht... Wij zien elkander ernstig-vragend aan, talmen daar nog
even, en gaan dan langzaam naar beneden in het schip, om zo mogelijk eens uit te
vinden wat er intussen van de zo zorgvolle en verliefde echtgenoot of teerbeminde
wel geworden is.
Wij vinden hem zitten in de restauratiezaal, aan een lessenaar met schrijfpapier
en enveloppen, vlak achter de tafel van de acht vrolijke, uit het gevangenenkamp
ontsnapte jongens, die daar nog maar aldoor blijven bomen en met grote pret hun
avonturen navertellen.
De echtgenoot of teerbeminde kijkt even schichtig op zodra hij ons ziet
binnenkomen, maar wij nemen geen de minste notitie van hem; wij doen net alsof
wij hem niet zien en hij, van zijn kant, gaat rustig door met brieven schrijven. Van
op de plaats waar hij zit, kan hij, zonder de minste moeite, alles horen, wat de vrolijke
jongens, zonder enige argwaan, luid genoeg verkondigen. Wij komen naar hen toe
en drukken de vinger op de lippen, naar de rug van de schrijvende teerbeminde
wijzend. Plotseling zwijgen zij allen en dan is het heel merkwaardig, dat men, in die
plotse stilte; de pen van de brievenschrijvende beminde hoegenaamd niet over het
papier hoort krassen. De teerbeminde schrijver schrijft dus in werkelijkheid niet,
evenals ginds, boven op het dek, het aardig lezeresje in werkelijkheid niet, las. Hij
begint eerst te schrijven, nadat de stilte een hele poos geduurd heeft, en, daar de stilte
blijft duren, krijgt zijn rug een soort van schommelende beweging en staat hij eindelijk
op, zijn brieven of papieren met zich meenemend. Zou hij niet even omkijken bij het
verlaten van de restauratiezaal? Nee, niks. Hij loopt zonder omzien recht naar de
trap, hijst zich langs de leuning naar
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boven, verdwijnt, eerst zijn kop met gouden bril, dan zijn romp, dan zijn benen, over
de wenteltreden. Hij heeft het gesnapt, hoor! Hij is te slim!
De vrolijke jongens blijven nog even stilzwijgend, een beetje van streek.
- Ken je die kerel? vraagt eindelijk een van hen aan een der stewards.
De steward glimlacht geheimzinnig en geeft eerst geen antwoord.
- Ken je hem niet? herhaalt de vreemdeling.
De steward glimlacht opnieuw en schijnt klaar om iets te antwoorden, als zijn baas
hem eensklaps met de elektrische schel bij zich roept. Uit! De steward wordt ik weet
niet waarheen gezonden en wij hebben 't voor het raden. De hofmeester kijkt even
in onze richting, met gesloten lippen en ernstige blik.
Boven op het dek heeft de teerbeminde zijn schat teruggevonden. Zij zien er beiden
weer zeer gelukkig en verheugd uit, als twee dierbaren, die elkander, na een pijnlijke
afwezigheid, teruggevonden hebben. Hij steekt een sigaretje op en neemt haar onder
de arm en nog eens gaan zij samen innig over het dek heen en weer kuieren. Hij wijst
haar de schuimende golven, en de mooie, blanke meeuwtjes, die zo sierlijk op hun
uitgespreide vleugels in de zuigende vaart van het schip meedrijven. Wij zouden wel
graag willen horen, welke taal hij met zijn innig-geliefde spreekt. Dit lukt ons echter
niet. Zodra wij in hun buurt komen, worden zij beiden zo stom als vissen. Zij toeren
nog enkele malen op en neer en dan verdwijnen zij samen in de diepte van het schip,
naar de kajuitgangen toe.
En de rumoerige kletsers op het dek, die van dat alles niets gemerkt hebben, gaan
maar ongestoord door met vijandelijke provincies te annexeren; en de vrolijke jongens
beneden in de zaal vertellen nu iets voorzichtiger en op stillere toon hun wonderlijke
avonturen en ervaringen, waarin nog af en toe, met een gedempte proestlach, het
obsedante Fort! Heraus! Schweinhund! dat zij zo dikwijls hebben mogen horen,
ondeugend weer opklinkt.
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Of er tegenwoordig ook gespioneerd wordt op de boten!...

III
Naarmate men de Engelse kust nadert, krijgt men steeds sterker de indruk dat er nog
heel wat zal moeten gebeuren vooraleer Duitsland, met zijn fameuze duikboten, 't
verkeer in de Engelse haven op noemenswaardige wijze kan belemmeren. Wat er
met die duikboten, die in de eerste maanden van de oorlog zo gevaarlijk spookten,
eigenlijk gebeurde, is nog niet volkomen opgehelderd, maar ze zijn althans op dit
ogenblik zogoed als geheel uit de wateren van de Noordzee verdwenen, en waar men
ook in de buurt van de Engelse kust komt, krioelt het op zee van allerhande schepen,
die in de grootste veiligheid ongestoord heen en weer varen.
't Is avond als wij aankomen. Langs alle kanten blinken, ietwat gedempt, gele,
rode, groene, blauwe, paarse lichtjes. Alleen in dat gedempte en aan een eigenaardige
stilte alom, voelt men iets ongewoons, iets van oorlogsstemming. Die indruk neemt
echter toe, zodra wij aan wal zijn. Het is alsof er een lijkplechtigheid moest plaats
hebben in de sombere loods, waar wij alweer, vóór de gesloten deuren van een
pas-bureau, wachtend, op elkaar gedrongen staan. De nachtelijke moordtuigen, - de
Zeppelins - mogen, als militaire kracht, van geen tel zijn; op de dagelijkse gang van
't gewone leven hebben zij in Engeland wel zeer sterk hun invloed laten gelden. Men
voelt bepaald een vage, alom tegenwoordige dreiging uit de hoge, sombere lucht. Er
gebeurt wel niets, maar men beseft dat er iets vreselijks gebeurd is, dat zich zou
kunnen herhalen.
Daar staan we dus weer, als vee geparkeerd, en in kleine groepjes van drie of vier
worden wij in het pas-bureau binnengelaten. Tegelijk met ons reist een jongeman,
die zich eindelijk, na veel aarzelen, bij zijn leger gaat vervoegen. Herhaaldelijk
hadden zijn vrienden erop aangedrongen, dat hij zich aanmelden zou, doch hij stelde
't steeds uit. Hij was bang, hij verafschuwde de oorlog, hij kende en voelde zijn plicht
niet. Nu eindelijk heeft hij moedig zijn besluit geno-
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men en dadelijk is hij als een ander mens geworden. Het is, trouwens, een aardige,
intelligente, vriendelijke jongen, die ons meer dan eens, in Nederland, met zijn leuke
opwerkingen amuseerde. Een van de uitingen van het Nederlandse leven, die hem
het meest troffen en amuseerden, was de eigenaardige, kinderachtige wijze, waarop
Nederlanders, ook deftige en bejaarde mensen, soms van elkander afscheid nemen.
Het welbekende ‘daa...ag’ en ‘dag schat’, was voor hem een bron van onuitputtelijke
vrolijkheid. Hij herhaalde 't bij elke gelegenheid en wel eens wat te veel. Nu stond
hij daar naast ons in het ongezellig pas-bureau, en zijn groot verlangen was met ons
nog een paar daagjes in Londen te mogen doorbrengen, alvorens zich naar het leger
te begeven. Wij zouden trachten die gunst voor hem te verkrijgen en hoopten wel,
dat ze zou worden toegestaan, aangezien hij nu toch eindelijk, eerlijk en trouw, zijn
vaderlandse plicht wilde gaan vervullen.
Helaas!... Zodra de heren ‘officials’ zijn naam op het papier hadden gezien, kwam
er een naar hem toe, die hem zacht, maar beslist de hand op de schouder legde en
verzocht hem te volgen. Beteuterd en verbaasd keek de jeugdige ‘embusqué’ ons
aan.
- Mag hij niet even voor een paar daagjes met ons mee naar Londen! vroegen wij.
Een zwijgende, maar energieke hoofdschudding was 't enig antwoord. Er viel
helemaal niet te praten en de jongeman was nog van zijn verbazing niet bekomen,
toen hij rechtsomkeert mocht maken en naar een aparte afdeling, waar zich nog
andere, soortgelijke jongelui bevonden, werd geleid. Bij de deur keerde hij zich nog
eens naar ons toe. Een guitige glimlach speelde eensklaps op zijn jeugdig gezicht en
met een allergrappigst, zelfbespottend-klinkend, ‘daa...ag, dag schat!’ was hij weg.
Wij hebben hem niet meer teruggezien.
De tegenwoordige indruk van Londen zelf is ontzettend, overweldigend.
Langzamerhand geraakt men er wel min of meer aan gewend, maar de eerste impressie
is of men in een onderaardse wereld was verdwaald, in een soort afschuwe-
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lijke, zwarte catacomben, een nachtmerrie, waardoor met hels gedruis een
ontembaar-woeste drukte raast.
Zo zijn nu de grote straten, die anders tintelen van licht en schitterende beweging.
Maar in de stillere buurten en wijken is de indruk wellicht nóg aangrijpender. Daar
rijzen de hoge, zwarte huizen als paleizen van verlatenheid en dood ten zwarten
hemel op. Hier en daar slechts, onder de donkerste gangen en gewelven, een zwak
lichtje, dat paars of groenachtig tegen een grauwe muur aan blikkert, zoals men soms
ziet in doodstille middeleeuwse, Spaanse en Italiaanse steden. Zo is Londen werkelijk
niet meer te herkennen. Het doet denken aan een der fantasmagorische scheppingen
van Gustave Doré, met sombere reuzenfiguren, zoals de verbeelding van een Rabelais
of een Swift ze verzon. En het is met een gevoel van beklemming en bijna van angst,
dat men eindelijk de straat verlaat om een van die, sombere nacht-en-gruwelgebouwen,
- een hotel - binnen te treden.
Wat zal men daarbinnen wel vinden? Benauwde, bevende wezens, die bedeesd en
stil spreken, met schuwe angstblikken omhoog, naar de elk ogenblik met instorting
bedreigde zolders en gewelven! Neen, hoor: het ziet er waarlijk helemaal anders uit.
De grote Londense hotels, evenals de restaurants, de koffiehuizen, de tea-rooms,
music-hall's en schouwburgen, zijn vol en overvol met een elegant en vrolijk publiek,
dat er zich komt amuseren. Het is zó, dat het, in den beginne, zelfs onaangenaam
aandoet. Men denkt onwillekeurig: is me dát nu een ernstig, waardig volk in
oorlogstijd, een volk, dat lijdt en strijdt voor zijn bestaan!
Die indruk echter is slechts oppervlakkig en weerstaat niet aan de toets van een
eerlijke beschouwing. Inderdaad is Londen op dit ogenblik stampvol met officieren
en soldaten, die met verlof van het front zijn gekomen, of zich klaarmaken om heen
te gaan. Is het te verwonderen, dat al die komende en gaande jongelui, zich nog eens,
- misschien voor het laatst - willen vermaken? Men mag niet uit het oog verliezen,
dat een groot gedeelte van het Westelijk front - en wél juist dát gedeelte, waar
verreweg de meeste troepen liggen, - heel wat
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dichter bij Londen is dan bij Parijs. In enkele uren komen ze heel gemakkelijk in de
Engelse hoofdstad. Om Parijs te bereiken, hebben ze dikwijls meer dan een dag
nodig. Want behalve de grotere afstand, heeft men ook rekening te houden met het
encombrement en de onvermijdelijke vertraging op spoorlijnen, die vlak achter het
gevechtsgebied liggen en waar op sommige dagen het ganse verkeer door militaire
transporten in beslag genomen wordt. Dit alles maakt het zeer begrij-pelijk, dat
Londen thans oneindig veel meer soldaten met verlof ziet komen dan Parijs.
Het krioelt dan ook overal van de welbekende, grauw-bruine uniformen. Dat ze
praktisch zijn voor de oorlog weten we wel. Of ze bepaald mooi staan aan een
luxerestauranttafel, in een salon of in een schouwburgzaal, naast gepareerde en
gedecolleteerde dames, is een andere kwestie. Ik vraag me zelfs af, of de
tegenwoordige veld-uniformen, in alle landen aangenomen, na de oorlog niet de
dood zal worden van het vroeger, militair prestige en ‘panache’. Ik stel me voor, dat,
na deze afgrijselijke oorlog, die de dood en de ruïne van zoveel miljoenen mensen
zal geworden zijn, het militarisme in alle landen zulk een verwoede afkeer zal
inboezemen, dat men zonder walging geen uniform en geen wapen meer zal kunnen
aankijken. Wie weet of de gewenste dood van het militarisme niet met de verdwijning
van de uniform, qua schittering, qua ‘panache’ zou samengaan? Waartoe dient
eigenlijk de uniform? Om de strijdenden van de niet-strijdenden te onderscheiden.
Doch deze oorlog heeft zo gruwelijk als 't maar kan bewezen, hoe weinig dit
onderscheid in de werkelijke praktijk van betekenis is. De infame franc tireurlegenden
zijn daar om het te bewijzen. In een veroverd land worden geuniformden en
ongeuniformden, met andere woorden: vreedzame burgers en vechtende soldaten,
zonder onderscheid door de vijand mishandeld en neergeschoten. Zelfs de vrouwen,
de kinderen en de grijsaards ontkomen soms aan de barbaarse behandeling niet. Zie
maar België, zie maar Servië. Waarom dan, als er toch geen verschil wordt gemaakt,
uniformen gedragen? Ik, voor mijn part, zou het dragen van uniformen in alle legers
willen zien verbieden. Alleman gewapend soldaat als het land wordt bedreigd en
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niemand in uniform! Ik zou een volksleger willen zien, waar geen twee strijders naast
elkaar dezelfde broek, dezelfde jas, hetzelfde hoofddeksel dragen en waarin allen,
zodra de strijd geëindigd is, weer gewone staatsburgers worden, zonder enig uiterlijk
herkenningsteken noch onderscheid. Zo zou het militarisme ophouden een
uiterlijk-herkenbare ‘kaste’ te zijn, die de verdere samenleving durft beheersen en
bedwingelanden, zoals voornamelijk het odieus Pruisisch beroepsmilitarisme, meer
dan alle andere, gedaan heeft.
Zoverre zijn we, helaas, nog niet, ook niet in 't vrije Engeland! Gedwongen
dienstplicht moge daar al dan niet van regeringswege ingevoerd worden, op dit
ogenblik heeft de uniform daar ook alles te zeggen en geen mooie, jonge, Engelse
dame zal zich in een luxerestaurant of in een schouwburg in schitterend avondtoilet
naast een jongeman vertonen, die niet de militaire kledij draagt.
Het hoeft er dadelijk bijgevoegd: de Engelse militairen hebben uiterlijk niets van
die arrogance en verwatenheid, waaraan wij bij sommige andere naties - en wel in
de eerste plaats de Duitse - gewend zijn geraakt. De Engelsman van goeden huize en dat zijn meestal die jonge officiertjes - is in de eerste plaats een ‘sportsman’ en
men voelt dat deze oorlog voor velen van hen eerder een boeiende sport dan een
hardnekkige en tragische volks- en landsverdediging is. Dit is ook nogal natuurlijk.
Want Engeland heeft slechts heel weinig het leed van de oorlog aan den lijve gevoeld
en, op zichzelf genomen en apart beschouwd, is 't ook nagenoeg overal tot nog toe
overwinnaar in de oorlog gebleven. Geen duimbreed van zijn eigen land noch
wereld-keizerrijk is door de vijand in bezit genomen, zijn vloot beheerst almachtig
alle zeeën en nagenoeg het ganse koloniale rijk van de vijand houdt het in zijn bezit.
Zelfs de voor Engeland zo sombere tragedie van de Dardanellen speelt zich toch nog
af op vijandelijk gebied. Is het dan wel te verwonderen, dat het Engelse volk, ondanks
al zijn schrikbarende verliezen, gans anders vóór de oorlog staat dan het zo zwaar
op eigen grond beproefde Frankrijk en België, en dat het de toekomst vol rustig
vertrouwen tegemoet ziet? En daarom verbaast het mij ook geenszins, dat het sombere
Londen thans een oord van louter uitspanning en
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van plezier geworden is, terwijl Parijs ernstig en gedrukt blijft onder de gruwel van
wat geweest is en onder de angst van wat er nog zou kunnen komen.
Of dit nu altijd even ‘sympathiek’ aandoet is een andere zaak. Maar natuurlijk en
begrijpelijk is het zeer zeker.
Engeland treurt eenvoudig niet, omdat het nog geen reden heeft tot treuren.

IV
Grauw... grauw... grauw... en nóg grauw; alles, álles grauw! De mistige straten
wemelen ervan; het maakt de indruk alsof duizenden en duizenden en nog duizenden
veldarbeiders hun werk op de akker gestaakt hebben om in de geweldige, woelige
drukte van de wereldstad langs de trottoirs te komen kuieren. 't Zijn flinke, knappe
jongens, mooie soldaten! De rustige kracht en 't stevig zelfvertrouwen van hun ganse
houding en allures deelt zich onweerstaanbaar aan de toeschouwer mee. Men voelt
dat zulke soldaten kunnen vallen, maar niet voor de vijand vluchten. Zij lopen in
kleine groepjes, hun kort houten pijpje rokend, het frisse gezicht gladgeschoren, of
de bovenlip heel kort en smal besnord, velen met een riet- of bamboestokje in de
hand. Ze praten niet veel en zijn vooral niet luidruchtig. Ze lopen, ze wandelen, flink,
stevig, mooirechtop en het lijkt wel alsof ze voorlopig geen ander verlangen of
levensdoel hebben.
Op 't eerste zicht lijken al die uniformen en al die typen van soldaten precies op
elkaar. Slechts na een poos bemerkt men de verscheidenheid. Gezichten vallen op,
die er niet specifiek Engels uitzien. Je luistert even naar de taal die wordt gesproken
en hoort een eigenaardig soort van Frans, het taaltje, dat men in Canada ‘rat musqué’
noemt. Even verder zijn het grote kerels, met een flaphoed op, waarvan de ene rand
is opgetrokken en met een soort gesp vastgehouden. Dat zijn Australiërs. Nog verder
soortgelijke mannen, maar met een kleine, grijswitte vederdos op de hoed:
Nieuwzeelanders!
Zeer zelden vertonen deze ‘colonials’, zoals de Engelsen, de kenmerken van een
specifiek ras. Zij zijn veeleer als een
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levende staalkaart van de talrijke volkeren-types, die de koloniën bewonen; en wat
ook sterk bij hen opvalt is 't groot verschil in gestalte: reuzen van lengte en carrure,
zoals men er in Engeland geen ziet, naast korte, vierkant-geschouderde dikkerds,
zoals men er in de Zwitserse bergstreken ontmoet. Dan ziet men af en toe, tussen al
dat grauwbruin, enkele licht-grijs-blauwe figuren zich bewegen. Ook al wist men
niet, dat dit Franse soldaten zijn, zou men het raden en voelen als 't ware, aan geheel
hun uiterlijk voorkomen. Op het gezicht van vele Fransen staat om zo te zeggen de
beleefdheid, de vriendelijkheid en beschaving van hun aard gestempeld. De Franse
glimlach, bijvoorbeeld, is niet te vergelijken met de Engelse glimlach. Er is minder
terughoudendheid, meer gulle bonhomie in. De vrolijke, lichte natuur van de Fransman
straalt uit op zijn gezicht en zelfs de gruwelen van de oorlog en het schrikwekkend
lijden van zijn volk hebben die uiterlijke minzaamheid, dat glimlachend en blijmoedig
optimisme op zijn vermagerd gelaat niet tot zorgwekkende somberheid kunnen doen
verstarren.
Maar die uniformen, die héél teer-licht-pervenche-grijze, die hier de ogen uitsteken,
tussen de grauw-bruine van de Engelsen, zijn die wel geschikt voor de hedendaagse
veld-oorlog? Het schijnt van wel, al lijkt het bijna onbegrijpelijk. Slechts op zéér
korte afstand vallen zij in 't oog. Hun tere ‘bleu-horizon-tint’, zoals de Fransen het
noemen, versmelt zich in de verte uitmuntend met het wazige van de Noordelijke
atmosfeer. 't Is mogelijk. Doch de grauw-bruine, aardkleurige Engelse dracht, zou
mij toch meer vertrouwen inboezemen.
En de Belgische? Want ook die is hier ruim vertegenwoordigd.
De Belgische uniformen lijken precies op de Engelse, met dit klein verschil, dat
de tuniek een opstaande kraag heeft in plaats van een omgeslagen en dat er even een
tikje rood schittert om hals en kepierand. Op dertig passen afstand is er absoluut geen
verschil aan te bemerken: maar, al waren de Engelse soldaten gekleed als onze
ouderwetse Belgische ‘piotten’ en de Belgen als de meest correcte Engelse
paradehorse-guards, nog zou ik, zonder mij ooit te vergissen, op
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honderd meter afstand, mijn dierbare landgenoten dadelijk van de Engelsen
onderscheiden. 't Zit hem in de gang, in een zeker nonchalant laisser-aller, dat de
Belg, hoe hij ook wordt geoefend en gedrild, weer eigen wordt, zodra hij met verlof
in vrije vrolijkheid mag kuieren. 't Is dezelfde waggelende slenterpas, waarmee hij
's zondags, op zijn dorp, de herbergen afloopt. Hij praat, hij lacht, hij rookt, hij klampt,
als 't mogelijk is, de Engelse misses aan zoals hij doen zou met zijn Vlaamse liefjes
en boerinnetjes als ze daar waren; kortom hij is de vrolijke, losse, wel eens op het
kantje af losbandige guit, gelijk Breughel, Jordaens en Teniers hem hebben
geschilderd en gelijk de onsterfelijke Charles de Coster hem in zijn wonder schoon
en zo innig-ontroerend epos van Tijl Uilenspiegel en Lamme Goedzak vereeuwigd
heeft.
Dit alles, al die diverse nieuwe en toch eigenlijk zo weinig afgewisselde uniformen,
zou op den duur wel zeer ééntonig en vervelend worden, als van het oude niet was
overgebleven een wonder van werkelijke en artistieke schoonheid: de Schotse
klederdracht!
Daar komen ze aan! Voorop de pijpers en de grote trom! Wat 'n prachtkerels! Wat
'n mannen! En welk een aangrijpende vertoning van wilde schoonheid! Dofgroen en
donkerblauw, met lichte schittering van geel en zilverwit zijn de kleuren. Groene en
blauwe linten hangen fladderend om de doedelzakken, zwarte linten fladderen
achteraan de zwarte mutsjes, en de tromslager, een slanke reus, zwaait hoog en dwars
over zijn hoofd, naar rechts, naar links, zijn met fladderende groene en blauwe lappen
omhangen trommelstok.
Daarachter volgt het bataljon. Wat 'n mooie, mooie, mooie kerels! Het geeft je 'n
emotie. Moest je je laten gaan, het zou je weer met het militair ‘panache’ verzoenen.
't Heeft zulk een grote, wilde, machtige poëzie! Het is schoonheid op zichzelf,
schoonheid zonder meer; de glanzende schoonheid van een heir levende
prachtbeelden! Moet dat nu alles dood, verminkt, vernietigd worden!
Lang hebben mijn geboeide ogen vastgehouden, zoals een spiegel vasthoudt het
beeld dat zich in zijn glanzend vlak weerkaatst, het aangrijpend visioen van die
fors-schone optocht. Het was een bataljon dat naar het front vertrok. De
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pijpers piepten met een doordringend gesnerp als van wilde natuurkreten, de trom
bonsde hard en snel: Boemboem! Boemboem! en al die sterke, blote, jonge benen
gingen veerkrachtig-vlug op en neer onder de opwuivende korte ‘Kilts’. Wat leek
dat alles dicht bij de oorspronkelijke oernatuur der woeste en verlaten Schotse
bergstreken! En wat stond het vreemd en verre buiten zijn verband in die overvolle,
overdrukke, lawaaiige en sombere, grote wereldstad! Zij gingen, en gingen; hun
schone, rijke kleurenpracht vergroezelde stilaan in 't opslorpend gedrang van de
anonieme en banale menigte; 't gesnerp der pijpers en het gedonder van de trom stierf
uit en eindelijk was het prachtvisioen weggesmolten en vergaan in de ontzettende,
alles-verslindende maalstroom van de Londense levenszee.
Hoe leven toch de Belgische uitgewekenen in Engeland en hoe schieten zij op den
duur met de Engelsen op? had mij iemand gevraagd.
Ik ben eens op informatie uit geweest en heb ook veel met eigen ogen gezien en
met eigen oren gehoord.
't Was vreemd en onverwacht in den beginne. Het was, onder de Engelsen van
alle standen, als een ‘run’ van liefdadige voorkomendheid. Doch het gebeurde zonder
enig discernement en de wonderlijke gevallen en ook de wederzijdse teleurstellingen,
lieten niet lang op zich wachten.
Men heeft mij, uit zeer vertrouwbare bron, het eigenaardig geval geciteerd, van
een gewone Antwerpse dokwerker, die met zijn gezin op een prachtkasteel, met
paard, auto en bediening, als een grand seigneur werd geïnstalleerd. Een ander
‘interessant’ geval was dat van een Vlaamse jongeman en een Vlaams meisje, die 's
avonds laat, met een troep vluchtelingen in Londen aankwamen. Zij stonden toevallig
naast elkaar in de groep en de Engelsen dachten, dat zij man en vrouw waren.
Niemand verstond wat zij zeiden; er was ook geen tijd over om naar veel praatjes te
luisteren; zij werden gewoon samen, ofschoon ze elkander in de verste verte niet
kenden, in één kamer gestopt, waar zij de nacht konden doorbrengen. De volgende
ochtend ging de jonge Vlaming heel beteuterd op zoek naar een tolk, die hij eindelijk
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vond en aan wie hij verklaarde, dat het wel gewenst zou zijn als hij nu maar zo
spoedig mogelijk met het meisje trouwde. Zulke en andere soortgelijke gevallen zijn
ontelbaar. Maar mettertijd heeft zich alles wel vanzelf geschikt, de verschillende
standen hebben zich van elkaar gescheiden en nu leven de Belgen in Londen en ook
verder in Engeland zoveel mogelijk zoals ze dat in hun eigen land gewend waren.
Van de hogere klassen merkt men niet veel. Die leven afgezonderd of zijn
versmolten in het algemeen maatschappelijk leven. Hetzelfde verschijnsel geldt
vrijwel voor de arbeidersklasse. Maar de middenstanders, zij, die in Engeland
gekomen zijn met enige middelen van bestaan en aldus, in betrekkelijke
onbezorgdheid en nagenoeg totale werkeloosheid het einde van de oorlog afwachten,
hebben, zoals in eigen land, zich tot een uitgebreide kring verenigd en treffen elkander
dagelijks aan, op vaste en welbekende uren en plaatsen.
Zo is er bijvoorbeeld, in het midden van de stad, een café, waar ze trouw vergaderen
en om zo te zeggen zich thuis voelen en de baas zijn. Uren lang zitten ze daar, onder
het uit lange-pijpen-roken en onder het drinken van borrels en pottekens bier zwaar
over de oorlog te bomen. Wat al merkwaardige, strategische plannen daar niet
ontworpen en wat al grote veldslagen daar niet geleverd worden! Vooral tijdens de
uren dat alcoholische dranken mogen geschonken worden is de bedrijvigheid
buitengewoon: maar zelfs in de ‘dry hours’ blijven zij er zitten en zij hebben, door
gewoonte, zulk een behoefte gekregen aan het innemen van vocht, dat ze waarachtig
Schweppes en limonades drinken in afwachting dat het uur der geestrijke dranken
weer geslagen is.
Verbroedering, sociale omgang bestaat er tussen die mensen en de Engelsen zogoed
als niet. Maar ook tussen het beter soort Fransen en Belgen en de Engelsen is de
maatschappelijke omgang zeer gering. Het kan ook niet anders. De levensopvatting
en de mentaliteit van die rassen is al te sterk verschillend. De Engelsman is een en
al uiterlijke reserve en correctheid. De Belg en de Fransman zijn hem te uitbundig
en misschien ook wel, volgens zijn begrippen van wellevendheid, ietwat te
ongemanierd, te vulgair. Het is voldoende dat een Engelsman een Belg of een
Fransman zijn soep ziet eten,
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hij heeft er al genoeg van; hij voelt in hem een man waar hij moeilijk mee kan
opschieten.
Dit wil echter niet zeggen, dat er wederzijdse afkeer of vijandigheid zou bestaan.
Verre vandaar. De Belgen en de Fransen worden nog steeds hoog om hun moed en
taaiheid door de Engelsen gewaardeerd en bewonderd; maar de verschillende rassen
zonderen zich het liefst af in hun eigen passend millieu; en, evenals men slechts
hoogst zelden een Engels soldaat met een Frans of Belgisch militair op straat zal
tegenkomen, zo ontmoet men haast nooit een Frans of Belgisch ‘civil’ in gezelschap
van een Engels burger.
Het is nu eenmaal zo, en, zoals het is, blijft de verhouding toch een zeer dragelijke
en ook dikwijls een zeer hartelijke.

V
Dikwijls heb ik mij vroeger afgevraagd: wat mag toch wel de Engelsen bezielen om
's winters, terwijl alles dor en droef en kleurloos is, op hun buitens te gaan leven en
in de lente en zelfs zomers, wanneer alles op het land zo mooi en fris is, in de grote,
drukke, sombere stad Londen zich te komen opsluiten? En geen aanneembare reden
daartoe kennend of begrijpend, dacht ik in mijzelf: 't is eenvoudig omdat ze alles
anders doen dan gewone mensen, omdat ze links rijden waar wij rechts rijden, omdat
ze bont dragen als het warm is en lichte kleren als het vriest, omdat ze hun oesters
op de platte bovenschaal in plaats van in de diepe onderschaal opdienen, omdat ze
van cocoa spreken, waar zij cacao bedoelen... Maar nu, na zowat een veertiendaags
winterverblijf in Londen, begrijp ik althans wel waarom zij, die 't kunnen doen, 's
winters die gruwelijke stad ontvluchten om buiten te gaan leven.
Nooit wordt het 's winters helemaal dag in Londen! Ik heb die stad gezien, terwijl
het helder blauw was in de hoge hemel en toch hing er nog een grauwachtig waas in
de straten en de stralende zon was daar niets anders dan een triestig-gele nevelbal,
hangend als in een halo van gore sluiers. Dat was een
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mooie dag, een prachtdag. Maar hoeveel andere dagen van zwarte mist, van zwarte
regen, van zwarte modder! Het ‘spleen’ komt als een loden kap over je neer en je
zucht en snakt in hopeloze droefheid en je kruipt terug in je hotel om al die narigheid
niet meer te zien, of je rent en vlucht naar buiten weg.
Maar wat? Wij zijn immers gekomen, niet om als gewone Engelsen van 't heerlijk
countryleven te genieten, maar wél om in Londens overweldigende maalstroom
indrukken op te doen.
't Is vier uur in de namiddag en de avondedities der couranten beginnen te
verschijnen. De woeling op straat is buitengewoon. Ik weet niet of de Engelsen
tegenwoordig veel couranten lezen. Wel is het mij opgevallen, dat zij er veel kopen
en er hun zakken mee volproppen. Die moeten dan waarschijnlijk dienen om de lange
avonden van het heerlijk countryleven te vullen. Doch wij, die weinig of geen
couranten kopen, omdat we toch geen tijd hebben die te lezen, wij staan verbaasd
en verbluft over de monumentale overdrijvingen en leugens, die de verkopers, in
grote plakkaten met dikke, zwarte letters, als lokaas op hun borst en op hun rug
ronddragen. O! wat al schitterende triomfen voor de legers der geallieerden waar we
niets van afwisten!
De Duitsers totaal verslagen, het ganse Bulgaarse leger op de vlucht, de Turken
tot de laatste man uit Mesopotamië verdreven!
Wat! is dat werkelijk zo gebeurd sinds de weinige dagen, dat wij in Londen
vertoeven en geen kranten meer lazen? Wij kopen er algauw 'n hele boel, slaan
koortsachtig de bladen om, en vinden niets van dat alles. Wij zijn verontwaardigd
en maken de verkoper bittere verwijten.
De man is zeer verwonderd, begrijpt niet goed, waarover wij ons ergeren. ‘That
is business, sir’, antwoordt hij flegmatiek, en keert ons kalm zijn met leugens beplakte
rug toe.
Van business gesproken!...
Wij ontmoeten een Fransman, die sinds enkele maanden voor zaken in Londen
vertoeft en over het ‘business-maken’ van de Engelsen niet bijzonder goed te spreken
is. ‘C'est le pays du moindre effort’, zei hij, vrij mistroostig. Die lui zijn zo
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gewend op hun dooie gemak volgens hun oude begrippen alles te beheersen, dat ze
zich voor iets nieuws geen den minste moeite willen geven. Je gaat b.v. in een winkel
en bestelt er een of ander voorwerp. Ze hebben het niet. Nu denk je wellicht, dat ze
zich enige moeite zullen geven om het te krijgen. Mis, hoor! ‘I am sorry’, klinkt het
koele antwoord, en daarmee uit. Je kunt gaan.
Hoe anders zijn de Duitsers! Bestel eens bij een Duitser iets dat hij niet heeft. Hij
zal je niet met 'n ‘I am sorry’ afschepen. Hij zal je met de grootste belangstelling
ondervragen, zijn best doen om precies te begrijpen wat je verlangt. En als je de
volgende dag, of de volgende week of maand in zijn winkel terugkomt, dan biedt hij
je 't verlangde voorwerp met een ‘schmeichlende’ glimlach aan.
Hoe deze oorlog ook eindigt, de Engelsen zullen er meer moderne begrippen van
handelsgeest moeten op nahouden, of de wereldmarkt gaat voor hen verloren.
Zo gaat het ook met het spreken van hun taal. Wij hebben allen, met genoegen en
liefde Engels geleerd, maar hoe dikwijls worden wij niet, voor al onze inspanning,
met teleurstelling beloond! Het is toch van ons, vreemdelingen, niet te vergen, dat
wij precies de taal zullen spreken als een geboren Engelsman. Welnu, als dat niet
precies zo in hun oren klinkt als zij gewend zijn het te horen, geven zij zich niet de
minste moeite om het te begrijpen. Alweer: ‘le pays du moindre effort’. Een van
mijn Belgische vrienden had werkelijk zijn uiterste best gedaan om die lastige
uitspraak zo goed mogelijk te leren. Hij dacht, dat hij 't nu eindelijk kon en ging er
vol vertrouwen alleen op uit. Hij moest ergens aan een politieagent de weg vragen
en deed dat, in zijn mooiste Engels. 't Was of hij tegen een muur sprak. Hij herhaalde
't nog mooier, nog duidelijker. Vergeefse moeite. De kerel keek hem aan, haalde
onverschillig zijn schouders op en liep verder. - Maar voortaan doe ik het anders,
lachte mijn vriend. - Als ik nu nog wat te vragen heb, dan pruttel ik maar binnenmonds
iets van ‘ouwouwouwouwou’, en weet je wat het gekste van al is: dat zot gebazel
schijnen ze te begrijpen; ze antwoorden dadelijk goedwillig ook met een
‘ouwouwouwouwou’ en waarachtig, we begrijpen elkaar. ‘Le pays du moindre effort,
quoi!’
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Waar het nu eindelijk echter niet langer ‘le pays du moindre effort’ is, dat is in hun
militaire toebereidselen.
Deze namiddag zijn wij even geweest naar een plaats buiten Londen, om een
militair kampement te bezoeken. Ik kan er maar één enkel woord voor vinden: het
is, onder alle mogelijke opzichten, volmaakt! Als die legers eenmaal goed afgericht
en gecommandeerd zijn, dan zullen de Duitsers ervan kunnen meepraten. Zeer ten
onrechte, mijns inziens, heeft men de Engelsen verweten, dat zij anderen voor zich
lieten vechten.
Het is genoeg bekend in Engeland, dat de beste jonge mannen van de ganse natie
bijna zonder uitzondering in 't leger opgekomen zijn.
Waarachtig, het zijn geen parade-troepen, die wij hier gezien hebben en zij hebben
ook de belachelijke, paskwillige paradepas niet nodig om flink te marcheren. Nog
nergens, ook niet in de beste Duitse regimenten, heb ik zulk een taaie, vlugge,
veerkrachtige ‘allure’ waargenomen. 't Waren allen uitgekozen, uitgelezen jonge
mannen. Ik weet wel: voor de doodsbezem der mitrailleuses zijn ze niets meer waard
dan anderen en worden zij als stof weggeveegd, maar laat zulke mannen een stelling
bestormen, waar het geschut tot zwijgen is gebracht. Onweerstaanbaar moeten ze
zijn!
En hun aantal wordt met de dag groter. Daar straks terugkomende, hielden wij ons
een poosje in Hyde Park op, om enkele recrutering-meetings bij te wonen.
Wat een eigenaardige vertoning! Vier personen spraken, van op vier afzonderlijke,
houten stellages, in de grijze, kille winterlucht, de menigte toe. Het waren een
Engelsman, een Hindoe, een neger en... een suffragette! De Engelsman leek mij
verreweg de tamste. Hij had ook niet veel gehoor. De Hindoe sprak als een profeet
en veel mensen luisterden stil, ernstig en aandachtig. De neger had een lachgezicht
met schitterende, witte tanden en deed ook af en toe gelach onder zijn toehoorders
opgaan. Maar verreweg de knapste, de krachtigste en de potigste was ontegenzeggelijk
de suffragette, die een drukke, dichte schaar aanhoorders om zich heen had staan.
Zij sprak heel duidelijk en helder en was voorzeker niet van de
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leer van ‘le moindre effort’. Haar ogen waren groot en zwart en haar mond was dik
en breed, met zware lippen. Haar schouders waren vierkant en met een bons van haar
gesloten vuist op 't hout van de stellage-rand, punctueerde zij af en toe haar krasse
uitspraken. Zij ging, en hoe! - tegen het beleid van de regering te keer. Nog nooit
heb ik zo heerlijk in 't publiek op ministers horen schelden. Ik dacht bij mezelf: wat
zou ze in Holland spoedig inge-Schróderd worden! En ik keek rond of ik nergens in
de buurt een policeman zag. Jawel, daar liep er een, doodkalm en bedaard, als een
gewoon zondagswandelaar heen en weer langs de paden. Zag hij dan niet, hoorde
hij dan niet, wat daar gebeurde? Jawel, jawel; af en toe keerde hij eens
kalm-glimlachend het hoofd om, maar dat was ook alles wat hij deed. Verder scheen
hij werkelijk meer belang te stellen in het gehuppel en gespeel van een paar mussen
op het grasveld. En onderwijl vermaakte en verkneuterde zich de menigte in de
razende uitvallen van de suffragette, die inderdaad buitengewoon welsprekend was
en groot succes inoogstte. En ik kon in mijzelf niet genoeg herhalen hoe goed en
wijs dat alles ging en welk een verstandige policeman dat was, die de suffragette
rustig liet uitdonderen, de menigte zich vermaken en de mussen hun natuurspelletjes
spelen op het platgelopen wintergras van Hyde Park.
Een eigenaardig volk, die Engelsen! Nu zijn we toch reeds langer dan een week in
Londen; wij hebben er allerlei mensen gezien en gesproken; het land is in oorlog en
vol soldaten, en nog hebben wij er geen enkel woord over de oorlog gehoord!
Interesseert het hun dan niet? Telkens verwacht ik, dat een of ander Engelsman met
mij er over zal beginnen; maar neen, nooit! Ze spreken mij over hun paarden en
automobielen, roemen mij de prachtige golf-links van Blackpool en de vossejachten
in Schotland, maar van de oorlog: nihil!
Ik waag het er maar op om er zelf eens over te beginnen. Dadelijk worden de
gezichten strak en ernstig. Met een air van chagrijnige verveling kijkt en hoort men
mij aan. Mijn woorden zijn als een koudwater-douche in de gezelligheid van het
gesprek gevallen... Ach ja, de oorlog, wel, daar is al
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niet veel over te zeggen. Die gaat zijn gang, die zal nog lang, nog wel heel, héél lang
duren, want hij is immers pas begonnen. Men praat daar maar niet over; het helpt
immers niets daar over te praten; het moet zijn tijd hebben; 't is iets van heel veel
gelen lange duur. Wij zijn nog maar pas bezig met ons leger te vormen. Eerst als het
in orde is zal de oorlog goed beginnen. Wat nu gebeurt is alles nog maar voorspel.
- En het einde? Hoe stelt u zich het einde voor? roep ik, over zoveel
onverschilligheid en flegma ietwat wrevelig uit.
- Het einde?... O, daar twijfelt immers niemand aan. Het einde kan niets anders
dan de overwinning zijn!
- Zo spreken ook de Duitsers, wierp ik tegen.
- Well, all right! dus maar uitvechten en niet meer over praten! klinkt het
onverstoorbaar koele, afdoende antwoord. ‘Le pays du moindre effort’, denk ik alweer
in mijzelf. En 't prikkelt mij, 'k voel me kwaad worden.
- Waarom denken en handelen jullie toch ook zo vreselijk langzaam? Waarom
komen jullie toch altijd en overal te laat? flap ik er eensklaps uit.
Er gaat een kalme glimlach door het gezelschap om mijn opgewondenheid. En
een oude heer, heel vormelijk, heel beleefd, herhaalt nog eens, voor het onwetend
kind, dat ik blijkbaar in zijn ogen ben, wat hij daar straks heel duidelijk en
uitdrukkelijk meende gezegd te hebben:
Dat de oorlog voor Engeland pas begint en er dus heus geen sprake van
te-laat-komen kan zijn.

VI
Het is, helaas, mogelijk dat de oude heer gelijk heeft en dat voor Engeland de oorlog
pas begint, maar 't is vandaag, bij uitzondering, mooi en zacht weer, 'n echte zoete
lentedag, en ik wandel, stil en traag, door Hyde Park en zie daar droeve dingen.
Veel jonge mannen, nog in uniform, alsof ze pas naar een militaire oefening toe
gingen, of ervan terugkeerden. Maar deze heeft slechts één arm, gene slechts één
been, een derde loopt pijnlijk op krukken, een vierde wordt in een wagentje
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gereden, en daar waar zijn benen zouden moeten liggen, strekt de deken, waarop een
bos viooltjes prijkt, haar effengladde plooi, met niets eronder uit.
De oorlog heet voor Engeland maar pas begonnen en daar zijn reeds enkele der
voor altijd verminkte slachtoffers!
Waar zijn de honderden, de duizenden anderen, die men niet ziet, in de hospitalen,
achter de slagvelden, in de gevangenenkampen? Waar de honderden en duizenden,
die voor altijd gevallen zijn, op al de slagvelden, verre en nabij, van de grote wereld?
Het is zo droevig om te zien, die jonge wrakken! Misschien in het begin, wekte
hun verschijnen medelijden en emotie. Nu reeds is men eraan gewend geraakt. Men
let er nauwelijks nog op. En naarmate de tijd verloopt, willen de mensen meer en
meer vergeten, dat het slachtoffers van de oorlog werden in de schoonste dagen van
hun jonge leven. Maar zij zelf, helaas, zullen het wel blijven onthouden!
Dat treurig schouwspel heeft het genoegen van mijn wandeling vergald. Ik voel mij
daar opeens doelloos en moedeloos ronddwalen, in het verre, dof gegons van de grote
stad, door de wijde eenzaamheid van Hyde Park, waar het alweer grijs en kil begint
te worden, terwijl de zon langzamerhand in licht-oranje nevelen, achter de zwarte
stammen en de sombere kruinen van de bomen in 't westen verdwijnt.
Wat zou ik nu nog wel kunnen aanvangen? Ik heb zowat alles gezien wat mij kon
belang inboezemen en mijn verblijf loopt nu op zijn eind. Ineens bedenk ik mij, dat
ik nog een, werkelijk te lang verwaarloosd, bezoek verschuldigd ben, een bezoek
aan het tehuis der gevluchte Belgische artiesten, waar onder anderen, enkele van
mijn beste vrienden een tijdelijk onderkomen hebben gevonden.
Het is gelegen in een stille straat, hoewel volop in het centrum en dichtbij een der
drukste verkeerspunten van Londen. Een liefdadige, adellijke dame, lady L., heeft
het kosteloos voor de Belgische kunstenaars laten inrichten. Een tiental wonen er,
of hebben er gewoond, enkelen alleen, anderen met vrouw en kinderen.
Het is er eenvoudig, maar keurig netjes ingericht. Ieder heeft
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er zijn eigen slaapkamer en allen maken gebruik van 'n gezamenlijke eetzaal en een
suite van huiskamer en bureausalon. Overal, aan de muren, hangen mooie schilderijen,
tekeningen, etsen, waarmee zij zelf hun tijdelijk ‘home’ hebben versierd.
't Is eigenaardig, maar een diepe weemoed grijpt mij daar aan. Ik denk
onwillekeurig aan 't verleden en maak vergelijkingen. Deze, zeer bekende schilder,
die hier nu in een hokje van twee-en-een-halve meter breedte op drie meter lengte,
moet slapen, bewoonde, in een van de grote, Vlaamse steden, een soort kunstpaleis.
Hij bezat er schatten aan schoonheden en zijn atelier was als een kathedraal,
vol-behangen met grote schilderijen en belegd met kostbare tapijten. En nu
twee-en-een-halve meter breedte en drie meter lengte! Een smal ledikant, een
wastobbe, een kleerkast en twee stoelen: 't is vol! Gene was een landschapschilder.
Zijn atelier was de wijde natuur. Hij woonde aan het water, met om zich heen de
weilanden, de korenvelden, de grote bossen, de molens en de torentjes van de verre
dorpen, onder de hoge, schone, blauwe of glanzend-bewolkte hemel. Hier ziet hij de
geelgrauwe, Londense mist, de hoge, zwarte huizen, de schoorstenen van de fabrieken.
In zijn helder-lichte ogen, spiegels van al het heerlijk natuurschoon, dat hij zoveel
lange jaren in vrijheid en vrede mocht bewonderen en op zijn prachtige doeken
weergaf, beeft nu als 't ware al het diepe heimwee der verloren paradijzen. Dikwijls
poogt hij tegen dat loom-neerdrukkende te reageren. Hij neemt zijn palet en gaat uit
om te schilderen, in de grote parken, of buiten Londen. Hij had daartoe een ‘permit’
nodig en heeft dat ook gekregen. Maar nooit zit hij ergens rustig in een aardig
buitenhoekje geïnstalleerd, of dadelijk voelt hij om zich heen een stille hostiliteit.
Mensen staan op een afstand achterdochtig naar hem te kijken, geheimzinnige
gesprekken worden gewisseld en weldra komt een politieman naar hem toe, die vraagt
om zijn papieren te mogen zien. Eenieder beschouwt hem als een ‘German spie’, die
daar plannen zit te tekenen. Het werkt zó ontzenuwend op zijn gemoed, het verlamt
zó de inspiratie tot zijn werk, dat hij het eindelijk opgeeft en maar niet meer schildert.
Zo zitten ze daar allen, wachtend op een einde, dat niet komt,
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met doffe machteloosheid geslagen. En zij dromen en spreken melancholisch van
de schone, rijke, oude Vlaamse steden en van de zo bekoorlijke, intieme weelde der
Vlaamse natuur. Zullen zij dat alles nog wel ooit terugzien en in welke toestand
zullen zij het vinden? Wanhopen doen ze niet, maar 't duurt zo lang, zo eindeloos en
droevig lang!
Lange stonden zaten wij daar in de schemering over al die dingen, over het verleden
en over de toekomst te praten. Het vuur laaide op in de haard en wierp rooddansende
glanzen en schimmen over de gebogen, peinzende gezichten. Enkele van de dames
waren aanwezig, een drietal kleine kinderen speelden zoetjes in een hoekje. Buiten
joeg aanhoudend, in dof gegons, de zware polsslag van de sombere wereldstad.
Toen werd er even over de taalkwestie, over de verhouding tussen Vlamingen en
Walen en over de onderlinge geschillen tussen Vlamingen zelf, in en buiten België
gesproken. 't Was nog de eerste maal sinds mijn verblijf in Londen, dat ik een enkel
woord daarover hoorde.
Wat is er ook over te zeggen? Hoe minder hoe beter. Onder de overgrote
meerderheid, ik durf gerust te zeggen: bij negentig op honderd Belgen, als 't niet
meer is, zowel binnen als buiten het land, en zowel bij Vlamen als bij Walen, bestaat
er op 't ogenblik slechts één streven, één verlangen; en dat is: België weer
onafhankelijk en van de tegenwoordige vijand verlost te zien! Het klinkt vreemd en
onbegrijpelijk, dat zo iets eenvoudigs nog steeds opnieuw gezegd en herhaald moet
worden. In Holland heerst veelal een gans verkeerde opvatting van de ware toestand.
Daar hecht men in sommige kringen buitengewoon groot belang aan zeker drijven,
dat inderdaad van geen of slechts luttel betekenis is. In voorname bladen heb ik er
lange, ernstige, zwaarwichtige beschouwingen over gelezen, die mij met stomme
verbazing hebben geslagen. Uit toestanden die niet bestaan werden allerlei
voorspellingen voor de toekomst afgeleid. Wat kennen die mensen toch weinig de
aard, de ziel, en het verlangen van ons volk! Hoe is het mogelijk zich zo beet te laten
nemen of, al is het ook in volle oprechtheid, zo absoluut verkeerd te voelen en te
verklaren wat men als uiterlijke verschijnselen waarneemt? Het is niet mijn bedoeling,
hier aanleiding tot een
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onverkwikkelijke polemiek te leveren, maar sommige correspondenten van
Nederlandse bladen die tegenwoordig over België schrijven, zouden toch heus beter
zwijgen. Ik twijfel geen ogenblik aan hun oprechtheid, aan hun eerlijkheid en zelfs,
tot in zekere mate, aan hun onpartijdigheid, ook al schrijven ze in pro-Duitse bladen,
en al zijn ze door hun naïeve bewondering voor alles wat Duits is, verblind. Ik voeg
erbij, dat ze België werkelijk kennen; dat wil zeggen: dat ze inderdaad het arme land,
zoals het tegenwoordig is, herhaaldelijk bezocht en er lang en veel met mensen uit
verschillende standen en streken en van allerlei meningen gesproken hebben. Maar
wat mij verbaast is, dat ze, het land en de bevolking van buiten afwerkelijk goed
kennende, erover schrijven alsof die voor hen geen geheimen meer had, terwijl ze
toch in de verste verte absoluut geen zier van de Vlaamse geest noch van de Vlaamse
ziel, vooral in de tegenwoordige omstandigheden, hebben begrepen. Alles,
radicaal-áles wat ze daarover schrijven is glad-verkeerd, totaal-mis. Hoe zou de
Hollandse lezer dan wel van de waarheid op de hoogte kunnen zijn? De Vlaming is
in schijn een eenvoudig, kinderachtig wezen. In werkelijkheid is hij ongelooflijk
complex en gecompliceerd. Nederlanders, die twintig jaar in Vlaanderen woonden,
hebben mij meer dan eens gezegd: ‘Ik begrijp nog niets van de Vlaamse toestanden
en van het Vlaamse karakter’. En ik zelf, geboren Oostvlaming, die bijna zijn ganse
leven in Vlaanderen heeft doorgebracht, erken zonder omwegen, dat de Westvlaming,
mijn buurman, voor mij een halve vreemdeling is, wiens karakter ik heus slechts
oppervlakkig ken, terwijl de ziel van de Brabander, de Kempenaar en de Limburger,
vrijwel onoplosbare raadsels aan mijn ontledingsvermogen stellen. Hoe zou dan de
Hollander, die nu pas sinds de oorlog, onder verdachte bescherming van de Duitsers
even in het land mag rondlopen, kunnen kennen en begrijpen wat wij zelf haast niet
weten?
Allemaal nutteloze praatjes. De Belg, zoals hij vóór de oorlog was, de Belg, zowel
de Vlaming als de Waal, met zijn zeer grote gaven en zijn ontzaglijke tekortkomingen
en gebreken, was niet ongelukkig in zijn land en verlangt enkel terug te
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krijgen wat hij vroeger bezat. De oorlog zal hem veel geleerd hebben en wij hebben
gegronde redenen om te hopen en te geloven, dat de afschuwelijke les goede vruchten
zal afwerpen.
Intussen woedt de schrikkelijke strijd maar aldoor voort over de landen. Nog geen
enkele oorlogvoerende partij is uitgeput, maar de krachten van meer dan een beginnen
te verzwakken, terwijl die van Engeland, daarentegen, met de dag toenemen. Een
niet onwaarschijnlijke toekomst laat zich reeds voorgevoelen. Duitsland wellicht
niet militair verslagen, maar financieel en economisch, misschien door eigen volk,
gedwongen het tenslotte op te geven: en Engeland, na invoering van dienstplicht in
het moederland en de koloniën, de toekomstige overheerser op zee en land van heel
de wereld!
Het kan ook anders lopen, wie zal het zeggen! Maar hoe dan ook, dat België weer
vrij komt, dat geloven wij allen, zo vast en zeker als de zon op aarde schijnt. En als
België eenmaal weer vrij zal zijn, dan moet er nog eens goed herinnerd worden aan
alles wat het arme land geleden en gedaan heeft: hoe het tegen alle wetten in, niet
alleen van papieren volkenrecht, maar van gewoon menselijk recht schandelijk werd
aangerand en onmeedogend werd geslachtofferd en hoe het tot tweemaal toe, te Luik
en aan de IJzer, zichzelf tot het uiterste opofferde om alleen, geheel alleen, tegen een
reuzenovermacht, zijn bestaan en dat van zijn toevallige bondgenoten, de Fransen
en de Engelsen, te redden!
Zulk een volk is waard, dat het in trotse, absolute, onafhankelijke vrijheid leeft.
Zulk een land moet hersteld, in de volste en ruimst-mogelijke mate, dat mag nog wel
eens goed herhaald worden, opdat men 't niet vergeten zou.
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Super-indrukken van Parijs in 1923
I
Parijs is naar mijn mening een stad die af en toe eens weer ontdekt moet worden.
Londen en New York en nog meer andere grote steden ook wel, maar niet in die
mate als Parijs. Het leven van Londen en New York houdt meer zijn vastgelijke
vormen. Parijs, daarentegen, wisselt sterk af, al naar gelang van de tijden en
omstandigheden.
Ik bezocht Parijs in oorlogstijd - in 1916 namelijk - en trof daar toen een stad aan,
die ik kende noch vermoedde, stil, ernstig, stug op 't grimmige af. Een volk met starre
ogen en op elkaar geklemde tanden, een volk waar ieder voelde dat het om zijn leven
of zijn dood ging. De kranten schreven wel met geestdriftig vertrouwen van ‘nous
les aurons’ en ‘jusqu'au bout’, maar de mensen waren daar lang niet zo zeker van en
de doodsangst zat diep in de harten al kwam het zelden tot uiting. Er waren nog wel
luxerestaurants en plaatsen waar men fuifde, doch zij die er zaten en aan meededen
waren geen Fransen: het waren vermogende neutralen: Spanjaarden, Zuidamerikanen,
Hollanders en Scandinaven. Parijs, in die tijd, had iets van het ernstige Londen, dat
toen niet ernstig meer was, want Londen, of het de oorlog niet voelde, had al de
vroegere loszinnigheid en losbandigheid van Parijs overgenomen. Londen was Parijs
geworden en Parijs was Londen.
Er zouden zeven jaar verlopen vóór ik Parijs weer terugzag, en dat terugzien was
voor mij als een ontdekking, een super-ontdekking!
Ik kom er rond voor uit: ik heb nooit van Parijs kunnen houden. Op gevaar af als
idioot gestempeld te worden, zal ik maar bekennen, dat ik mij steeds in Parijs heb
verveeld en dat mijn voornaamste attracties er waren:... schrikt niet... een
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dagelijks bezoek aan de Morgue!... en verder het eindeloos baliekluiverig-staren naar
de zeldzame hengelaars langs de kaden van de Seine! Ik kan het niet helpen; het is
zo. Een keer, een enkele keer, heb ik een van die vissers een brasem zien vangen en
ik ben geestdriftig naar de man toegedaald en heb met hem een lang gesprek gevoerd.
Ik voelde mij daar eensklaps thuis, het was iets echts, de openbaring van een stuk
natuur; ik heb toen een goede dag gehad.
Iets echts ook, en hoe; was de Morgue! Ik kon daar heel lang voor dat raam staan
kijken waarachter op het hellend vlak de drenkelingen en vermoorden lagen. Ik stelde
mij die levensdrama's voor en kon begrijpen dat zo iets in een stad als Parijs als 't
ware vanzelf gebeurde. Je kreeg immers genoeg van 't leven in zulk een stad! Je ging
aan 't dwalen, je ging bij nacht op een van de bruggen staan en 't water lokte
onweerstaanbaar. Ofwel je verloor je weg in die doolhof van straten; je kwam ergens
in een sinistere buurt terecht en daar sprongen plotseling een paar kerels op je af, die
je met messteken omvergooiden. Je brulde van gruwel en pijn en voor je daar in de
duisternis lag dood te bloeden had je nog juist bewustzijn genoeg om te beseffen dat
je portefeuille en je horloge werd gestolen. En 's anderdaags of een paar dagen later
lag je op het hellend vlak achter het raam en de mensen kwamen naar je kijken en
niemand wist wie je was.
Beide attracties bestaan nu niet meer. In Parijs zelf heb ik vruchteloos naar mijn
trouwe hengelaars van vroeger gezocht en de Morgue is voor het publiek gesloten!
Maar ik heb andere ontdekkingen, super-ontdekkingen gedaan.
Het eerste wat ik ontdekt heb is, dat verreweg de meeste vreemdelingen die Parijs
geregeld en ook voor lange tijd bezoeken, eigenlijk nooit in Parijs zijn geweest. Parijs
voor hen beperkt zich tot de rechteroever van de Seine, terwijl Parijs voor de
Parijzenaars zelf juist aan die oever ophoudt Parijs te zijn. Dát Parijs daar is het Parijs
van de vreemdelingen, waar de eigenlijke Parijzenaars zo weinig mogelijk, en in de
laatste tijd, hoe langer hoe minder komen.
Ik kwam er in een bekend restaurant waar ik destijds gewoon
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was te lunchen. Het was er stamp-en-stampvol en als taal hoorde ik niets als Engels
en we voornamelijk een soort Engels van aparte kwaliteit, dat in de diepte van de
keel en, ik zou haast zeggen, uit de buik gesproken wordt. Het waren lui van over
de grote waterplas: Amerikanen en men kon het hun aanzien dat ze genoten! Zij
waren immers uit hun triestig droge land en in Parijs, het enig Parijs, hún Parijs!
Ik heb een paar jaar in Amerika gewoond en het is de grief van heel mijn verder
leven lang gebleven, dat ik nooit hún taal heb kunnen leren. De wijze b.v. waarop
ze ‘Paris’ uitspreken! Tracht het hun maar eens goed na te doen! Ik heb er mijn slaap
voor gelaten; ik heb er mij maanden lang in geoefend, ik heb ijsberend, ginds in New
York, op mijn kamer heen en weer gelopen om het te leren; ik heb het afgeluisterd
en bestudeerd tot het een martelende obsessie werd en wat ik ervan terechtbracht
leek naar niks: ik kón het eenvoudig niet te pakken krijgen!
Nu weer. Met verwrongen trekken heb ik zitten luisteren terwijl de machteloze
wanhoop op mijn aangezicht te lezen stond. Maar nu was er ook nog iets anders bij
dat mij groot belang inboezemde en zeer sterk boeide: het kwam mij voor dat de
Amerikaan niet meer zo uitsluitend wil zijn eigen taal gebruiken, maar ook een andere
taal, en wel de Franse, wenst te leren.
Als schoollokaal kiest hij daarvoor een of ander Parijzer luxerestaurant uit en, als
leermeester, of, juister gezegd, als leermeesteres, een jonge, meestal niet
onknap-uitziende, zogezegde Parisienne.
Dat gaat zo: zij zitten samen aan een tafeltje behoorlijk te lunchen: de Amerikaan
met slappe boord en sportlike pak; de ‘Parisienne’ geverfd, gepoeierd, met blote hals
en misschien wel echte paarlenketting. Misschien ook niet echt, doch dat doet weinig
ter zake: het gaat om de les!
De Amerikaan uit enkele schorre klanken: ‘comman dites-vo cela?’ vraagt hij naar
het brood wijzend.
- Du pain, antwoordt de ‘Parisienne’ met geanimeerde glimlach.
- Du pain... bread... herhaalt de Amerikaan; en meteen klinkt in mijn oor de
welbekende gruwelklank die ik tever-
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geefs gepoogd heb aan te leren. Ik schok ervan op, ben er gans van ontdaan.
- Oui... brett...brett... echoot lachend de ‘Parisienne’. Een stilte. Niet te veel ineens.
De Yankee moet dat eerst rustig verwerken. Hij proeft van zijn glas, terwijl de
‘Parisienne’, om haar tijd te gebruiken, een sigaret opsteekt.
Eensklaps heeft de Amerikaan een soort inspiratie. ‘Duu vin!’ zegt hij,
triomfant-glimlachend, met gouden-tanden-glimlach, terwijl hij met de vinger naar
zijn glas wijst.
- Parfait! Parfait! jubelt de ‘Parisienne’.
Maar de Amerikaan, enigszins geringschattend, als voor een niet heel ernstige
moeilijkheid:
- Aoh c'est le meme chose en anglais: wine, vin.
Zo gaan ze voort. Telkens vallen er leemten in 't gesprek, dat vrijwel monosillabisch
blijft en wordt aangevuld door kijken naar elkaar en sigaretten roken. Dat duurt zo
een hele tijd. De Amerikaan schijnt niets geen haast te hebben. De ‘Parisienne’
daarentegen, geeft af en toe blijk van moeilijk bedwongen ongeduld. Wellicht heeft
ze nog meer lessen te geven die middag. Eindelijk lukt het haar toch hem om de nota
te doen vragen, die door de maître d'hôtel dichtgevouwen op een bord wordt
aangeboden. Er is een klein verschil of vergissing; dat wordt van beide kanten
besproken en opgehelderd in het Engels, met diepe keel-en-buikklanken, zonder een
enkel woord Frans daarbij. Is men hier werkelijk in Parijs of gebeurt het te New York
of te Londen? Zelfs de juffrouw die overjas en mantel aanreikt spreekt alleen Engels,
dankt voor haar fooi in het Engels.
Een auto staat voor. Een restaurant-groom opent het portier in 't Engels; de Yankee
geeft de chauffeur een adres op in het Engels en het tweetal stapt in om de les verder
voort te zetten... in het Engels!
Dat is nu het Parijs van 1923! Een filiaal van New York en Londen met nog wat
ander exotisch gedoe er omheen. Men mag van een plaats houden of er niet van
houden; het stemt toch weemoedig en het ergert bijna haar zo totaal 't karakter dat
haar eigen was te zien verliezen.
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II
Parijs is een stad waar de vreemdeling komt om zich te amuseren. Ik meen te mogen
beweren dat dit bijna als algemene regel geldt.
Hoe en waarmee amuseert zich de vreemdeling in Parijs? De een, - zoals ik vroeger
deed, maar dat zullen wel uitzonderingen zijn - met naar de hengelaars en naar de
‘Morgue’ te gaan kijken; de andere met veel geld te verspillen in luxerestaurants en
cabarets; nog anderen - in hoofdzaak dames - met druk bezoek aan schouwburgen
en modewinkels.
Haha die vreemdelingen in de Parijzer schouwburgen! Ik heb er Engelsen en
Amerikanen zien zitten voor een specifiek Parijs-Frans toneelstuk en ik heb van hun
tronies genoten! Het niet-begrijpen stond als 't ware op hun fatsoenlijk gezicht
gebeiteld. De Engelsen hielden zich strak; geen plooi verried hun gewaarwordingen.
Maar de expansievere Amerikaan verwrong zich af en toe op zijn fauteuil en slaakte
een verdoofd ‘bij George’ van verbouwereerdheid. Waar er gelegenheid was om te
lachen, lachten zij ook mee, niet omdat ze de aardigheid snapten, maar omdat anderen
om hen heen lachten. Toen lachten zij ook doorgaans een tikje te laat, zodat de
anderen ongeveer ophielden met lachen wanneer zij begonnen.
De dames moet men bij voorkeur in de rue de la Paix of langs de rue de Rivoli
observeren. Voor de prachtige uitstallingen van de juweliers in eerstgenoemde
luxestraat, zeggen zij niet veel. Zij staan er in stomme, strak-geboeide, als 't ware
aanbiddende contemplatie. Een man zou wel graag willen weten wat er op zulke
ogenblikken in hen omgaat. Het moet een fysiek genot zijn; een bijna animale wellust.
Kunstontroering is er bij zogoed als uitgesloten: stukjes aan elkaar geregen glas of
kralensnoeren zouden net dezelfde artistieke indruk maken als echte parelen,
diamanten en robijnen. Wat is het dan wel? Vraag het aan een vrouw; ze zal het je
niet duidelijk en aanneembaar kunnen of willen uitleggen. Ze geniet intens en meteen
schaamt ze zich een beetje onbewust, als voor een sensuele en enigszins perverse
zwakheid. ‘Het is

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 6

738
voor mij alsof ik van mooie muziek genoot’, bekende mij eens een vrouw. Ik heb
die woorden onthouden en werkelijk: meer dan eens heb ik later, bij
muziek-uitvoeringen, op vrouwengezichten diezelfde uitdrukking van zinnelijk genot
waargenomen, die ik op hun veranderde gelaatstrekken kon merken, voor een parelen
collier of briljanten diadeem van vele duizenden.
Langs de minder luxueuze maar toch nog zeer sterk boeiende winkelramen van
de rue de Rivoli wordt de vrouw weer meer zichzelf, voelt ze zich beter op haar
gemak. In de rue de la Paix zijn het slechts enkele geweldig-diep-woelende emoties;
in de rue de Rivoli is het lichter, rianter, minder zwoel genot en daarvan ziet men de
weerschijn op de rustiger gelaatstrekken en in de ganse houding en allures. Daar
fladderen ze van raam tot raam als vlinders over bloembedden; zij hebben er het
spraakvermogen terug gekregen; zij hoeven zich niet meer te schamen; zij kunnen
binnengaan en kopen; zij komen stralend weer naar buiten met een klein pakje in de
hand en huppelen verder, steeds nieuwe, lichte verrassingen en verrukkingen tegemoet,
gelukkig, gelukkig! met blinkende ogen en blozende wangen, als kleine kinderen op
een voortdurend feest.
O! die rue de Rivoli... dat gedeelte van de rue de Rivoli langs de tuin der Tuilerieën,
tot aan de Place de la Concorde! Men loopt er veilig onder de arcades als een hondje
dat door hoepels springt en men ziet en hoort er de vreselijke maalstroom van het
overweldigend en overdonderend verkeer langs zich heen razen, zonder erin gemengd
te zijn. Maar even voor de Place de la Concorde houdt de veiligheid op en men moet
terugkeren of zich in de bruisende golfslag verdrinken. Zij keren dus terug en lopen
nu de winkels in tegenovergestelde richting af. Een nieuw genot! Dingen die ze nog
niet ontdekt hadden steken nu de ogen uit. De glimlach van verrukking wijkt niet
van de roodgeverfde lippen en de kleine tasjes vullen zich met verse pakjes. Voor
de aardigheid heb ik eens het aantal vrouwen en mannen opgeteld, die in een half
uur tijd vóór een bepaald punt in de rue de Rivoli passeerden. De verhouding, te
vermenigvuldigen tot in 't oneindige, kwam ongeveer neer op tien vrouwen tegen
drie mannen.
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Tien vrouwen die naar de uitstallingen van de winkels keken, tegenover drie
slentermannen, die naar de mooie dames keken! Mooi! Zijn ze werkelijk mooi ten
jare 1923? Ik zou het bezwaarlijk kunnen zeggen, want ik heb geen gezichten gezien.
Neen, men ziet geen enkel gezicht meer in zijn geheel. Men ziet twee roodgeverfde
lippen, twee bleekgeverfde vlakken, die wangen moeten voorstellen, twee
zwartomrande ballen die de ogen zijn en twee klissen haar die de onzichtbare oren
bedekken. Dit alles onder een soort omgekeerde emmer die als hoed fungeert. Het
lichaam, voor zover er lichaam is, zit vormeloos verborgen in een vormeloze zak,
die met een snoer wordt bij elkaar gehouden. Dat snoer komt heel wat lager dan de
heupen en men krijgt de indruk dat het hele boeltje zou op straat neervallen als het
ook maar eventjes moest loslaten. De voeten met doorschijnende kousen steken in
voorwerpen op stelten waarvoor geen naam te vinden is.
Na de genoegens van de rue de la Paix en de rue de Rivoli komt een gewichtig
ogenblik van de dag: het thee-uur! Is dat wel een tea-room waar we zitten of zijn we
soms verzeild geraakt in een rare combinatie van toilet- en rookkamer? Zodra de
mooie dame binnenkomt gaat ze zitten en opent het handtasje dat haar nooit verlaat.
Zij schikt de voorwerpen die zij zal nodig hebben naast zich op het tafeltje: een
spiegeltje, een verfdoosje, een poeierkwastje. Daar gaat ze dan mee aan 't werk. Eerst
en vooral de lippen. Het spiegeltje in de linkerhand, het kleurstiftje in de rechter,
pleistert zij zorgvuldig bij. Daarna de wangen. Het is alsof zij in een meelzakje
gevallen was. Een ietsje te veel; zij poeiert weer af. Het laatst komen de ogen aan
de beurt. Dat lijkt een heel gewichtig iets. Denk maar niet dat die ogen glimlachen
of lachen! Zij kijken diep-ernstig, bezorgd, en bijna boos. Vooral niet storen in die
kapitale bezigheid! Ziezo 't is klaar! Daar zit weer alles in orde onder de omgekeerde
emmer en de mooie dame steekt een sigaret op. Zij kijkt eens rond en blaast als 't
ware uitdagend de dunne rook door fijn-geknepen lippen vóór zich uit. Daar komt
de deftige kelner met de thee. In de gonzende verte van de zaal met vele spiegels,
speelt gedempt het strijkje. Hier en daar beginnen elektrische lampjes zacht te glanzen.
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De genotvolle dag is afgelopen; de schitterende avondvreugde, diep gedecolleteerd,
met paarlen, diamanten, smaragden en robijnen als daar heel de dag gelegen hebben
achter de uitstalramen van de rue de la Paix, zal straks een aanvang nemen.
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Riviera-impressies
I
Nizza's villa's en hotels, rondom de woelig-drukke stad in nougat-stijl opgebouwd,
staan suikerwit te glinsteren in hun groene tuinen onder de diep-helderblauwe hemel.
In de verte zijn de bergtoppen nog met sneeuw bedekt, stralend onder 't goud van de
zon. En dit alles schept een tafereel van grote pracht, omgordeld in diepte en verschiet
door het azuurblauw van de zee.
De hotels leven! Ramen en deuren staan wijd open; tafeltjes zijn gedekt onder
kleurenparasols op de zonnige terrassen; talrijke gasten lopen in en uit. Men komt
er gul genieten van frisse zeelucht en warme zon.
Maar de villa's! Zogoed als zonder enige uitzondering zijn alle deuren, ramen en
luiken er potdicht. De palmbomen spreiden roerloos hun kruinen open; de mooiste
bloemen staan in de tuinen te bloeien zonder dat iemand ernaar kijkt, geen voet
wandelt over de zachte grintpaden; 't is of er achter ieder dicht-geluikte raam een
dode of zwaar-zieke lag.
En toch zijn de villa's bewoond en leven daar mensen zoals zij verlangen te leven.
Het zijn de ‘zonneschuwers’, meestal vaste bewoners van de streek. Dát wat wij,
verkilde bewoners van de sombere noorderlanden, in alle milde Zuiden komen zoeken,
- de Zon - die vluchten zij, die sluiten zij als een vijand buiten. De Zon, het is de
verkleurder van de stoffering, de opvreter van kleren en gordijnen, de barster van
lambrizeringen. Weg met de zon! Op straat de zon! En binnenshuis de schemerige
koelte, uit voorzorg, uit zuinigheid, uit nuchter eigenbelang!

De straat en de zeedijk
Ik krijg altijd de indruk in Nizza dat die grote, drukke stad

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 6

742
maar één straat bezit, evenals ik de indruk krijg, dat zij slechts één wandeling aan
zee heeft: de vermaarde Promenade des Anglais. Hoe die straat vroeger ook heette,
herinner ik mij niet meer. Thans, - dat is na de oorlog, - draagt zij de weidse naam
van ‘Avenue de la Victoire’.
Jawel! Avenue de la Victoire! De victoire van het razend gewoel over alles wat
maar enigszins aan rust en kalmte zou kunnen doen denken. 't Is iets ontzettends!
Erger dan Parijs en Londen! Die beruchte Avenue loopt lijnrecht van de spoor naar
zee; en alles wat in Nizza benen of wielen heeft, schijnt daar heen en weer te rennen
en te razen. Het is carnavaltijd en de platanen van de Avenue zijn vermomd in
schel-gekleurde paljassen terwijl de nog bladerloze kruinen vol hangen met
serpentines, als een orgie van lintwormen. Dat alles wordt 's avonds elektrisch verlicht,
en dan is het er één zwarte mensenstroom, die ieder ogenblik zich vaststolt in
gedwongen onbeweeglijkheid. Om deze en soortgelijke vertoningen te zien en mee
te maken komen toeristen van de ganse wereld naar het milde, bloeiende Zuiden!
Maar zij komen er toch ook om van de Promenade des Anglais te genieten. Het
is geen kleinigheid, die Promenade des Anglais! Of daar nog zo heel veel Anglais
rondkuieren, betwijfel ik, doch de blauwe zee is er nog steeds, al ziet men er ook
weinig van, vanwege de mensenzee op stoelen; - Anglais en anderen - die zich daar
langs de oever heeft vastgezet.
Op zichzelf is het schouwspel anders wel bekijkenswaard. Het mannelijk element
vormt er een neutrale massa. Men krijgt de indruk van gewone burgerlui zoals men
overal kan zien. De vrouwen daarentegen, - deze althans die up to date willen zijn zijn allercurieuste verschijningen geworden. Ik heb altijd de indruk gehad, dat de
wassen modepoppen, die men achter de grote winkelramen ziet, door grappenmakers
uitgevonden waren om het publiek voor de gek te houden. Die oer-domme gezichten
met nauwelijks half opengespleten ogen onder artificiële wenkbrauwen, die stokkerige
lichamen zonder enige vrouwelijke gratie, die haren van onnoemelijke kleur, die
geverfde en gepleisterde tronies, dat was toch wel duidelijk bedoelde caricatuur,
zoals de hedendaagse por-
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tretten in couranten, om door het rare en malle de aandacht te trekken! Welnu, ik
heb mij volkomen vergist, naar het schijnt.
De meeste vrouwen van de tegenwoordige tijd hebben die malloterij volkomen
au sérieux genomen en zijn het op zichzelf gaan toepassen. Men ziet gele, roze en
mauve haren, weggeschoren wenkbrauwen die vervangen zijn door idiootdunne
penseelstreepjes, ogen in een halo van blauwzwart, alsof er met de vuist op was
gebeukt. De gezichten zijn gepleisterd met bruin en rood en de lippen met vermiljoen
en oranje, zo verre mogelijk van de natuurkleur af. Het geheel maakt een ziekelijke,
ongezonde indruk en wekt een vreemd soort medelijden op. Men zou de
modepatiënten naar een kliniek willen brengen of een dokter gaan halen.
Dat zijn dan de jongere of die van middelbare leeftijd. Maar de oudere doen ook
mee: matrones op meer dan stervensleeftijd, met gepoederde rimpelgezichten en
doffe ogen, in 't wit met witte parasols en witte, lage schoentjes die witte à-jourkousen
laten zien, waaronder iets schemert dat roze vel zou moeten zijn. Zij waggelen penibel
over het toch zacht plaveisel en hun lichte japonnen met kant en guipure omhangen,
doen onweerstaanbaar denken aan oude gruyère-kaas vol gaten.
Wat 'n tragedie, die machteloze strijd ‘pour réparer des ans l'irréparable outrage’!
Ik kan er niet om lachen en ik kan mij er ook niet over verontwaardigen. In welke
ongerijmde illusie leven zulke mensen! Is het zelfverblinding of toch nog een
overschot van ongetemde vitale kracht? Ik ben er niet verre van af te bewonderen
eerder dan te minachten. Doch vies, gedegouteerd, dat ben ik wel. En tenslotte krijg
ik ook weer medelijden en zou een deskundige willen gaan halen, een bekwaam
specialist voor psychische en fysieke ontaardingskwalen.
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II Zijgang-idylle
In de trein naar Nizza
De hedendaagse opschik- en verfmanie van de dames brengt verrassingen met zich
mee. Het gebeurde in de trein, zowat een ruim half uur vóór wij in Nizza aankwamen.
Het zal menig reiziger wel opgevallen zijn, dat er tegen het eind van een lange
spoorreis meer dan gewone belangstelling bestaat voor een zeker hoekje, dat zich
doorgaans aan een der uiteinden van de wagen bevindt. Zo iets is zeer natuurlijk en
begrijpelijk. Men wil met sommige dingen klaar zijn alvorens uit te stappen.
Het wekte dus geen de minste verwondering bij mij op, toen ik een jongedame
vlug door 't gangetje zag lopen en in bedoeld hokje verdwijnen. Zij zag er knap uit,
voor zover ik kon oordelen en in haar hand droeg zij een tasje zoals tegenwoordig
bijna alle dames dragen. De deur van 't hokje knapte dicht en de trein reed verder
ongestoord zijn snelle gang. Een hele tijd verliep.
Toen kwam een klein, oud heertje door het gangetje gesukkeld, kennelijk naar 't
zelfde doel als de jongedame. Hij draaide even aan het handvat, kreeg nul op 't rekest,
probeerde 't nog eens, en ging dan bij een van de raampjes staan, in afwachting met
zijn flauwe oogjes naar het landschap kijkend.
Een poosje rust. De sneltrein vloog fluitend een klein station voorbij, schoot in
een donkere tunnel weg, kwam weer te voorschijn in de felle zonnegloed tussen
bruine rotsen, sierlijk begroeid met groene pijnbomen en bloeiende mimosa's. Toen
kwam er een dame in het gangetje: bejaard, streng gezicht, bril op de neus. Zij stapte
recht naar 't hokje, draaide aan de kruk, trok zich misnoegd terug. Zij keek het oude
heertje even uit de hoogte aan, alsof hij enige schuld aan haar teleurstelling kon
hebben en ging wachtend op een afstand van hem staan. En weer een poosje rust.
Daar kwam een flinke jonkman aangestapt, in ruitenpet en
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korte broek, alsof hij naar een match toeging. Hij excuseerde zich in het voorbijgaan
voor het oude heertje en de bejaarde dame, greep het handvatsel en gaf er een draai
aan dat het kraakte. Toen ook hij nul op 't rekest kreeg, bloeide er even een glimlach
op zijn mooie, witte tanden en ging hij naast de anderen in het gangetje staan. Uit
een der coupés kwam nu een heer met lorgnet en grijze baard te voorschijn, ook naar
het zelfde plekje toe.
Het schouwspel begon mij buitengewoon te boeien. Dat duurde nu naar mijn
berekening, op zijn minst een twintigtal minuten en er was nog geen eind aan te zien.
Ik nam de slachtoffers eens met aandacht op. Het oude heertje hinkte afwisselend
op het rechter been en dan weer op het linker, alsof hij een voortdurend ongemak
voelde; de bejaarde dame zette een verontwaardigd grijnzend gezicht vol rimpels,
de jeugdige sportsman keek nog eens even naar 't gesloten deurtje en stak dan
berustend een sigaret op en de strakke ogen van de deftige heer keken heel streng
achter hun brilleglazen, alsof hij met inspanning naar een afdoende oplossing zocht.
Eensklaps zag hij een der conducteurs aan 't eind van 't gangetje en wenkte hem met
een dringend pstt! naar zich toe.
- Qu'est-ce qui se passe là-dedans? hoorde ik hem vragen, terwijl hij naar het hokje
wees.
De man ging dadelijk zien. - Occupé, monsieur! kwam hij met een glimlach terug.
- Occupé depuis au moins une demi-heure; et le train va arriver! fulmineerde de
bejaarde dame met verwoede ogen. De conducteur ging weer zien. Hij luisterde even,
roerloos voorovergebogen, stond een ogenblik wachtend, klopte op de deur.
De deur ging open!...
Zij ging open en de jongedame trad te voorschijn, stralend, triomfantelijk, de
wangen vers bepleisterd met bruin en rood, de ogen omblauwd, de lippen vermiljoen,
de artificiële wenkbrauwen in twee dunne, fijne boogjes opgetrokken. Zij was zich
blijkbaar van geen schuld bewust; zij merkte niet de benauwdheid van 't oude heertje,
noch de vernietigende blikken van de bejaarde dame, noch de streng-hooghartige
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houding van de heer met de grijze baard. Zij keek alleen eventjes in 't voorbijgaan
naar de jonge sportsman met de vriendelijke glimlach en verdween statig in haar
coupé, het verftasje in de hand.
Het oude heertje trok zich even achteruit om de bejaarde dame te laten voorgaan.
Zij boog bescheiden en verdween in het hokje. Zij was in een minimum van tijd
terug, als om door haar voorbeeld te betuigen hoe het kon en hoorde. Het oude heertje
had iets meer speelruimte nodig. De jonge sportsman was in een wip heen en weer.
Alleen de deftige heer met grijze baard hield zich ook nogal een poosje bezig. Toen
hij weer in 't gangetje verscheen reed de sneltrein denderend het station van Nizza
binnen...
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III 't Mondaine dagblad
Concours de beauté
Een van mijn eerste zorgen, als ik in een badplaats verblijf, is een abonnement te
nemen op het meest mondaine dagblad dat aldaar verschijnt. Zo weet ik onmiddellijk
wat daar gebeurt, gebeurd is en gebeuren zal. Alleen het lezen van de namen op de
vreemdelingenlijst is alvast een genot voor mij. Ik zie de gekste typen voor mijn
verbeelding passeren, waarbij dan titels komen, die er volgens mij in 't geheel niet
bij passen. B.v. Duc et Duchesse de Pamir! Wie zijn dat? Waar komen zij vandaan?
Bestaat dat werkelijk, een duc de Pamir, of is 't maar iets uit de lucht gegrepen?
Marquis et Marquise de Carvaccioli! Dat bestaat; dat kán bestaan; ik voel het! Maar
waar in 's hemelsnaam is er een vicomte Patou te vinden en waar S.A.S. Madame la
Princesse Selisia? Wie is M. le chevalier de Valblan en wie vooral is Monsieur de
Londres? Stel je voor! Zomaar: Monsieur de Londres! Als het dan nog Monsieur de
Paris was zou men aan Deibler denken; maar Monsieur de Londres; 't is me wat! Ik
staar mij er suf op en voel mij in een rare wereld. En 't is mij een verademing als ik
even verder op de lijst een paar echte, onvervalste namen tegenkom: Monsieur et
Madame Bockstael en Monsieur et Madame Van Lerberghe, die mij weer op de
begane grond brengen.
De verslagen over mondaine gebeurtenissen zijn niet minder interessant. Mrs.
Allen Scott heeft in Imperia een lunch aangeboden, waaraan o.a. deelnamen: Comte
et Comtesse de Lopez Vega, Sir William Packston, Commander L.P. Wright en
S.A.S. Madame la Princesse Selisia. Waarom ook niet duc et duchesse de Pamir,
vicomte Patou en vooral: Monsieur de Londres? Dat de families Bockstael en Van
Lerberghe er niet bij hoorden, geef ik toe, maar Monsieur de Londres!...
Ik leef intens in al die dingen mee. En, daar zich een gelegenheid voordoet om er
ook persoonlijk iets van mee te maken, aarzel ik geen ogenblik. Er wordt in een der
grote hotels aan
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de ‘Reines de Beauté’ die juist in Nizza aangekomen zijn, een ‘thé d'honneur’
aangeboden. Dat moet ik zien! De prijs twintig frank is nog te betalen. Ik maak mij
netjes op en steven naar 't hotel.
De eerste persoon die ik er tegen 't lijf loop is een oude vriend van mij,
buitengewoon goed op de hoogte van alles wat in Nizza omgaat. Onmiddellijk wijst
hij mij miss Spanje, miss Hongarije en miss Frankrijk. Niet veel bijzonders, meen
ik. Mijn vriend is enigszins verwonderd en doet mij miss Denemarken en miss België
opmerken. Miss België valt mij zeer beslist tegen, maar miss Denemarken is een
prachtige blonde godin, die zonder enige verfhulpmiddelen, m.i. verre boven al haar
concurrenten uitblinkt1..
De ‘thé’ zelf is een rommelboel, een verlakkerij. Alles loopt ordeloos door elkaar,
bij 't gejank van een rumoerige muziek. Het theebrouwsel is infaam en voor zijn
twintig frank krijgt men er twee laffe koekjes bij. Maar men mag de ‘Reines de
Beauté’ bewonderen en morgenochtend leest men misschien zijn naam in de mondaine
courant.
Ik wens mij alvast te documenteren.
- Wie is, vraag ik fluisterend aan mijn vriend, - die dikke patapoef daar, die met
miss Polen staat te flirten?
- Weet je dat niet! 't Is le Duc de Pamir!
- Hij ziet er niet erg dukaal uit! meen ik. - Tot welke nationaliteit behoort hij
eindelijk?
- Dat weet geen mens. Daar moet je ook niet naar vragen! glimlacht mijn vriend.
Een oud, grijs, mager spook heeft het erg druk in een hoek met een slanke meneer,
die er bijzonder chic uitziet.
- Wie is die dame? vraag ik.
- O! Heb je die nog niet gezien! Een beroemdheid, mon cher. S.A.S. la Princesse
de Selisia.
- Zo zo! En de meneer?
- De meneer? - Monsieur Bockstael, arbitre des élégances, le Pétrone de Nice. Een
landgenoot van ons!
- Ken je ook Monsieur de Londres? vraag ik aarzelend.

1.

Dit is ook later gebleken, toen zij als miss Europa werd gekozen.
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- Monsieur de Londres? herhaalt mijn vriend in spannend denken wenkbrauwfronsend.
- Ja, zo staat hij in de vreemdelingenlijst.
- Neen, die eer heb ik niet! glimlacht mijn vriend.
- Je gelooft niet dat het zijn echte naam is!
Mijn vriend houdt raadselachtig zijn linkerhand in de hoogte.
- Verbaas je hier maar in niets en tracht ook maar niet te veel te doorgronden; dat
is 't verstandigste, meent hij. - Kom, zal ik je even aan miss Univers voorstellen?
Ik maakte kennis met miss Univers en met nog andere schoonheidsvorstinnen, maar
toch krijg ik de indruk dat het nieuwtje en de aardigheid er af zijn. Er zal iets anders
moeten verzonnen worden. Waarom b.v. niet eens een ‘Concours de beauté’ voor
mannen, met uitsluitend vrouwen als leden van de jury? Dat zou ongelooflijk leuk
en verrassend kunnen zijn. De smaak van de mannen op gebied van vrouwelijk
schoon is ons nu wel voldoende bekend. Maar wat de vrouwen in ons mannen mooi
en lelijk vinden, lijkt mij nog vol verrassingen. Ik hoop van harte dat het zal gebeuren
en dat er dan volgende winter een Sir Europe, roi de beauté gekozen wordt.
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IV Panorama
Oud Nizza, Monte-Carlo, en Monaco
Het moderne Nizza maakt geheel de indruk van een grote wereldstad met de erbij
behorende drukte en lawaaiigheid. Maar daarnaast is ook een oud Nizza, wel
bezoekenswaard. Het voelt daar helemaal Italiaans aan: zwarte haren en bruine
gezichten met donkere ogen; smalle kronkelstraatjes met hoge huizen waar drogend
wasgoed uit de ramen hangt, open winkeltjes met nog bloedend vlees, met droge vis,
met formidabele kazen, met zuur-ruikende groenten en stapels langwerpige broden,
hard als knuppels. Het is er vies en vuil. Men moet er maar niet vóór lunch gaan
kuieren. 't Zou kunnen gebeuren dat de herinnering aan het geziene volstaat als
maaltijd. En ook niet na-lunch, want mogelijk zou men stormzee-verschijnselen
krijgen.
Ik weet eigenlijk niet goed wanneer men er wél heen zou gaan. De meeste
vreemdelingen doen het dan ook heel vlug en oppervlakkig, wat misschien nog de
beste manier is.
Nizza is eigenlijk nog het mooist van op een afstand gezien, zo ver mogelijk van
de wreedaardige ‘Avenue de la Victoire’ en de niet minder ontzettende ‘Promenade
des Anglais’. Wie levend door het razend gejaag van de auto's heen kan komen,
begeve zich eens, bij avondschemering, naar een der bergen boven Nizza, - de Mont
Boron b.v. - en aanschouwe van daar hoog het tafereel.
Het is misschien wel enig op de wereld.
In de diepte, op de voorgrond, de kleine haven van Nizza, met rechts haar rood
en links haar groen lichtje. Het stille water blikkert vaal en de enkele stoomschepen
liggen te slapen. Daarachter strekt zich een donkere, als 't ware levenloze ruimte uit.
Maar even verder straalt en wemelt het van duizenden en duizenden elektrische
lichten en de ganse ‘Baie des Anges’ is er door omsnoerd, als door een reusachtige
ketting van edelgesteenten. Van het banale van de stad met haar nougatgebouwen
merkt men niets meer; Avenue de la
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Victoire en Promenade des Anglais bestaan niet meer; alleen de zee van twinkelende
lichtjes, die alles overstroomt en zich tot hoog en verre over de omliggende bergen
uitspreidt.
Daar zit een gans aparte poëzie in. Vooral die lichtjes op de verre bergen, daar
waar ze schaarser en eenzamer worden, spreken innig tot het gemoed. 't Zijn als
smachtende zielen naar een vaag verlangen. Zij zijn als de trillende uitsprankels van
de lichtgloed daar beneden, als de vrijwillige en mysterieuze bannelingen van een
leven dat hun te machtig werd en waar zij toch nog elke nacht naar hunkeren.
Een stille, weidse weemoed hangt over het nachtelijk Nizza heen.
Dat het die weemoed is welke de vreemdelingen er gaan zoeken betwijfel ik ten
zeerste, maar 't is een feit dat Nizza dit jaar ‘vol’ is, terwijl al de andere winterplaatsen
er omheen leeg en verlaten zijn. In Cannes, Juan-les-Pins, Antibes, Saint Raphaël;
en ook in Cap Ferrat, in Monte-Carlo en Menton is het heel stil; en Beaulieu heeft
reeds in 't volle van 't seizoen zijn Casino gesloten. Alle leven en beweging gaat van
Nizza uit; alle leven en beweging vloeit er weer naar toe. En toch zijn ook in Nizza
zelf, de winkels leeg en wordt er allerzijds geklaagd over slechte zaken. De prijzen
dalen met de dag en toch wordt er weinig of niet gekocht. De drukte van Nizza is
straatdrukte en die krijgt men gratis. Crisis!

De crisis en het casino
Waar men ook heel erg de crisis voelt is in Monte-Carlo! Wat kan zo'n duur luxe-oord
in korte tijd achteruitgaan! Het soort publiek dat het speelhol deed leven is er zogoed
als onzichtbaar geworden. Geen elegance meer rond de rouletteen baccarattafels.
Geen gek-opgewonden vrouwen meer, die de nummers volzetten met goudstukken,
zó dat ze meestal vergeten zijn waarop ze gemiseerd hebben wanneer het springend
balletje zich eindelijk in een van de gleufjes vastzet; geen dolle mannen meer die
plotseling, als geïnspireerd, naar een der tafels toe hollen en daar met verwrongen
gezicht, op één enkel nummer, zonder zelfs te tellen, een hoop bankbriefjes
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van duizend neerploffen, die het ogenblik daarna door de croupier worden weggeharkt.
Neen, wat men tegenwoordig ziet, zijn meestal bezorgde gezichten van eenvoudige
burgerlui, die daar zitten als op hun bureau, om met veel inspanning en oplettendheid
enige centjes te verdienen.
Ook de luxe-mondaine is er vrijwel verdwenen. Wat zou ze daar ook komen doen?
De crisis heerst en overheerst.
Jongelui hebben geen geld en geen tijd meer om te fuiven; en van die moesten ze
't in de eerste plaats hebben. Men ziet bijna geen jongelui meer aan de Rivièra; en
omdat die er niet meer zijn, zijn er ook veel minder jonge vrouwen. Monte-Carlo
lijkt mij erg verslordigd en verburgerlijkt, het heeft zogoed als niets meer van het
fastueuze en briljante van vroeger.
Die ‘verdoving’ van Monte-Carlo schijnt enige belangstelling van vreemdelingen
voor het daarnaast gelegen Monaco te hebben opgewekt. Vroeger reed men er
on-attent voorbij. Thans wil men wel eventjes de kleine hoofdplaats van het kleine
vorstendommetje met een bezoek vereren.
Men krijgt er de indruk van een slaperig provinciestadje. Operettesoldaatjes in
rood-wit-blauw uniform staan er doelloos op een verlaten pleintje, waar zich een
banaal gebouw verheft, dat het prinselijk slot moet zijn. Een niet zeer frisse witte
vlag met eigenaardige kleuren-figuren erop geschilderd, doet als vorstelijke standaard
dienst en verder is er al niet veel meer dan een mooi park langs de rotsachtige zeekust
en het bekende oceanografische museum dat de Vorst daar heeft laten oprichten.
Laten wij daar eens binnengaan.
Om te beginnen: entrée 8 francs. Is de vorst arm, dat hij zoveel vraagt? M.i. moest
men dat gratis openstellen, tot wetenschappelijke ontwikkeling van het volk. Enfin;
8 frank en binnen. Een drietal slaperige bedienden ontvangen ons en wijzen ons de
weg.
Wij dalen een trap af en komen in een soort vochtige, sombere kelder: 't Aquarium.
Niet veel zaaks, me dunkt. Amsterdam en Napels lijken me heel wat interessanter.
Alleen de vriend die met mij is, heeft even dolle pret om een vis met dikke kop, die,
naar hij beweert, sprekend op een oom van hem lijkt. Hij
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is er niet van af te slaan, hij praat ertegen, noemt hem oom Louis; en de zwemmende
vis, die grote, bolle ogen heeft, doet zijn bek gelijkmatig open en dicht, alsof hij
antwoordde. Mijn vriend vindt dat dát alleen de 8 frank waard is, maar ik vind het
niet en stel voor om maar uit die sombere, benauwde kelder weg te komen. Een
bediende stevent op ons af:
- Prenez l'ascenseur, messieurs!
Goed. Wij nemen de lift en laten ons naar boven zuigen.
- Cinquante centimes par personne! zegt de man, de deur openend.
Wat? Ook dát nog! Wij zijn verontwaardigd maar betalen. Boven zijn twee grote
zalen gevuld met allerhande tuig betrekking hebbende op de visvangst. Netten hangen
als draperieën aan de wanden; boten liggen klaar om uit te varen, gewapend met
harpoenen om op walvissen af te schieten; opgevulde vissen liggen op tafels, hard
en droog als karton. Alweer niet veel nieuws of bijzonders, me dunkt. Die vissen
hadden, voor ons part, wel ongeharpoeneerd in de zee mogen blijven. Vooral mijn
vriend toont minder dan matige belangstelling; en, een deur ziende waar de letters
W.C. op geverfd staat, doet hij die open en verdwijnt erachter.
Terstond is daar een suppoost en, zodra mijn vriend weer te voorschijn komt:
- Cinquante centimes, monsieur
- Wat!... Mijn vriend is woedend. - Zut! roept hij; en loopt de kerel voorbij.
- C'est cinquante centimes, monsieur! volgt de man.
- Zut! herhaalt mijn vriend flink doorstappend. En als we veilig buiten zijn is hij
heel trots, dat hij het prinselijk budget voor vijftig centimes bedot heeft.
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V Eeuwige lente
En Maeterlincks tempel
Er zijn vele legenden in omloop over de hele wereld; en een der taaiste en
hardnekkigste is wel die van ‘l'Eternel Printemps’ aan de Rivièra met stralende zon
en blauwe hemel en azuren zee. Ik wil geenszins hiermee zeggen, dat het klimaat
aldaar niet verre te verkiezen is boven dit van onze hopeloos droeve en sombere
noorderstreken. Integendeel, het is als 't verschil van de dag en de nacht; en wat men
ginder slecht weer noemt is nog van 't beste dat wij hier kennen.
Ik wil alleen maar zeggen, dat het ook aan de Rivièra soms geweldig koud kan
zijn en dat de lucht er grijs en mistig kan wezen, en dat de zee er ruw en grauw kan
zijn en dat er heel dikwijls een wind blaast, die je letterlijk dwars door het lichaam
snijdt. Ik heb toch in bontjas met opgezette kraag in Monte-Carlo en Menton lopen
rillen en van Villefranche ben ik eens teruggekeerd, zó verkleumd, dat ik mijn beide
handen als dode ijsstukken voelde. Maar 't zijn uitzonderingen en het duurt nooit
lang.
Bij ons thuis is de strijd tussen zon en wolken, of tussen warmte en koude doorgaans
al vooruit beslist. 't Is de triomf van de Dood. Aan de Rivièra vecht de zon tegen de
wolken en meestal behaalt zij een schitterende zege. Toch blijft de ‘éternel printemps’
met indigo zee en dito hemel een fabel, goed omm op de prentbriefkaarten af te
drukken.
Het is al mooi genoeg zoals het is: nooit vorst, een ongekende weelde van groen
en bloemen en bijna elke dag de warme, bakkende, stralende, leven en vrolijkheid
wekkende zon.

In de warme, bakkende zon
Nu weet ik hoe men doen moet om neger te worden. 't Is niet meer alleen met jazz
en dans te bereiken; er is wat anders op gevonden. Doen alsof je neger was is nog
altijd chic, nog altijd ‘bien porté’. Maar jazz en banjo zijn nu niet voldoende meer:
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ook uiterlijk moet je op een neger lijken.
Je gaat daarvoor naar Juan les Pins, een plekje van niemendal in de buurt van
Nizza, maar door het internationaal snobisme tot dure luxeplaats verheven.
Je gaat daar dus naartoe en, bij het strand gekomen, trek je al je kleren uit,
onverschillig of ge tot het mannelijk dan wel het vrouwelijk geslacht behoort: alles
uit en een schim van badpakje ervoor in de plaats.
En dan neer op het zand in de zon. Na enkele dagen wordt het ganse lichaam rood,
dan bruin, dan chocoladekleur en eindelijk zwart. 't Gezicht schijnt op te zwellen,
de lippen worden dik, het wit der ogen blikkert in de donkere tronie. Je bent een
neger!
Je prachtig uiterlijk verwekt de jaloezie der minder zwarten. Zwart en trots loop
je over de straat en kijkt met meewarige minachting de nog maar bruine of half
zwarten aan. Eigenlijk ben je een held, een soort van ‘star’, zoals een ‘cinema-vedette’
of een ‘danseur mondain’.
‘Pourvou que ça doure!’ zoals de wijze moeder Letitia zei.
Wie zich ook aan orgieën van zonnebaden bruin en zwart zou kunnen roosteren als
hij dat wenste - maar hij zál 't niet wensen! - dat is mijn oude vriend Maurice
Maeterlinck, in de nieuwe bezitting die hij onlangs in de buurt van Nizza heeft
aangekocht.
Het is, langs de zee, tussen Nizza en Villefranche, een lange smalle streep van
ongeveer tweehonderd meters lengte. Op de hoge, grote straatweg merkt men er heel
weinig van: het ligt vlak aan 't water, in de rotsachtige diepte. Men moet eerst naar
beneden dalen door een prachtig ingangshek van gesmeed ijzer en dan komt men
voor een wonder van reusachtige afmetingen. 't Schijnt een ‘folie’ te zijn geweest
van een vreemde fantast, die daar een kolossale speelzaal wilde oprichten. Toen hij
zowat een slordige zevenhonderdduizend frank verspild had alleen aan marmer, ging
de boel failliet en werd het eigendom te koop aangeboden. Maeterlinck kocht het,
legde er nog een paar honderd duizend bij; en nu verrijst daar een tempel (anders
kan ik het niet noemen) zoals er waarschijnlijk geen tweede op de wereld bestaat.
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Het zijn zalen en nog eens zalen, met marmeren parketvloeren en marmeren
lambrizering, onyxen zuilen als in droompaleizen, een wintertuin met grote bomenen
een vijver; en overal, door hoge en brede ramen, het weidse panorama van de
Middellandse Zee. Het is als 't ware de materialisatie van zijn eigen geniale
geestesschepping.
In die ruime, koele zalen waar de plechtige stilte heerst, is 't alsof men ieder
ogenblik de levende personages van zijn mystieke drama's kan verwachten: Princesse
Maleine, Pelléas et Mélisande, Aglavaine et Selysette, Golaud en Tintagiles, Alladine
et Palomides... Staan ze daar niet, achter dat woud van zuilen, te wachten, klaar om
in levend wezen op te treden? Zelden, nooit wellicht, is een groot kunstenaar in die
mate de materie geschonken waarmee hij zijn werken kan bezielen. 't Is dan ook wel
zijn plan om van die enige gelegenheid te profiteren. In de toneelzaal van Castel a
Mare - zo heet het paleis - zullen 't volgend jaar enkele van zijn drama's worden
opgevoerd.
In hoeveel verschillende buitenverblijven en kastelen heb ik mijn oude vriend nu
al bezocht? Ik moet ze uit mijn geheugen samenstellen.
Eerst was het ‘Gruchet Saint Siméon’, half kasteel, half boerderij, in 't hartje van
Normandië. Hij verbleef daar, in grote afzondering, enkele zomers. Toen kwam hij
in de prachtige en wijd-vermaarde ‘Abbaye de Saint Wandrille’, in de buurt van
Rouaan.
Toen kocht hij ‘le Mas des Quatre Chemins’, een Provençaals ‘Château-ferme’
niet ver van Grasse. Daarna ‘Les Abeilles’ bij Nizza. Daarna het kasteel van Médan,
vroeger verblijf van de dichter Ronsard, bij Parijs. En nu Castel a Mare!...
Zal Castel a Mare hem nu voorgoed vasthouden? Hij heeft er, behalve zijn
kunsttempel, een prachttuin in terrassen van wel ruim een hectare hij heeft er een
eigen ‘plage’ met een eigen badplaats in de Middellandse Zee; hij heeft er een eigen
kleine haven, waar hij zijn motorjacht in veiligheid kan vastmeren. Het is genoeg.
Het is misschien te veel. Voor, meer dan één zou het ook te veel zijn. Niet voor hem.
Hij is een stille wijze, die de dingen naar hun echte, altijd betrekkelijke waarde weet
te schatten!
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VI langs de kust
Wandelen, echt ‘wandelen’ gaat niet gemakkelijk in de buurt van Nizza. 't Is aldoor
zwaar stijgen en dalen, over hobbelige keipaden, of over grote, staalharde wegen,
die glad geteerd Aan auto's heeft men wel gedacht, maar aan de wandelaars heel
weinig. Er wordt dan ook niet veel gewandeld. Wie wandelen wil waagt dan ook
maar zijn leven in het onophoudelijk geraas en gedonder van de auto's, óf slentert
langs de zee, over de benauwende Promenade des Anglais.
Wie wandelt daar? Meestal mensen, die nog maar ternauwernood wandelen kunnen.
Oude mensen met slepende voeten; krommen, gebrekkigen, gebogenen, door hun
slappe knieën zakkenden. Zij dragen blauwe brillen tegen het felle zonlicht, zij
steunen op stokjes en krukjes, zij houden met in de wind bevende hand hun
deukhoeden vast.
Lange wandeltochten, zoals in onze streken, zijn hier alleen voor de
bergbeklimmers, voor de Alpinisten weggelegd. Men ziet ze hier en daar, mannen
en vrouwen, in kleine groepjes. Korte broek of korte rok, zware schoenen met dikke
rubberzolen, donkerblauwe ‘béret’ op het hoofd en, over de schouders, rugzak met
proviand.
Dat zijn vrijwel de enige, echte wandelaars!

Oorlogsschepen!
Van de top van Mont Boron ziet men ze liggen, als een hoop grote en kleine grijze
klompen, roerloos op het blauwe water, in de mooie baai van Villefranche. Straks,
na zonsondergang, zullen ze voor nachtelijke oefeningen zee kiezen, en vele
nieuwsgierigen staan te kijken, wachtend op het ogenblik van uitvaren.
De zon gaat in het westen onder, rood als vuur achter de mauve bergen van de
Estérel. De havenlichtjes beginnen te gloeien. De zee wordt vaal en paars. De hemel
donkert, met sterren bezaaid.
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Eensklaps een dreunend gezoem, ergens hoog in de lucht. Een vliegtuig! Het geruis
komt nader, doch niets is te zien. Plotseling prikt, op een van de schepen, een
elektrische straal recht omhoog. Hij staat daar even roerloos, als wachtend, en dan
gaat hij aan 't zoeken en als 't ware aan 't spelen, naar rechts, naar links, hoger, lager,
tot hij weldra de vlieger ontdekt en zijn felle straal niet meer van hem afwendt.
Het is een spannend ogenblik. Men denkt terstond aan een werkelijke
zee-en-luchtoorlog! Zó is 't geweest, zo zou het weer zijn als er oorlog kwam.
Misschien zou de vlieger neergeschoten worden. Misschien zou hij als een bom
neerploffen, die het schip deed zinken. Wie weet?
Nu is 't maar spelen; met vuur spelen! Maar 't is toch akelig. In de schelwitte,
elektrische straal van de kruiser ziet men duidelijk de gele ribben van het vliegtuig,
als de ribben van een skelet. Soms wijkt hij weg, doffe, grijze vlek tegen de tintelende
sterrenhemel, maar spoedig wordt hij door de witte straal weer opgepikt; en weer
begint de stille strijd, in spannende benauwdheid.
Langzamerhand is er ook leven en beweging in de vloot gekomen. De schepen
liggen daar niet meer als dode, grijze klompen: de schoorstenen roken; de zoeklichten
stralen; en één voor één, in lange rij, schuiven zij de haven uit.
Het zijn als beesten, die hun prooi gaan zoeken. Erzijn logge, dikke monsters bij,
te zwaar om zich vlug te bewegen; en fijne slanke, als hijgende jachthonden. Er zijn
er bij - onderzeeërs - smal en plat als snoeken; en er is ook een moederschip voor
watervliegtuigen, - vreemd verschijnsel - dat aan de verhuizing van een
timmermanswinkel doet denken. Ze zijn weg, in lichte, nachtelijke nevel uit het zicht
verdwenen. Dan ziet men eensklaps als een weerlicht, verre op zee en een dof
kanonschot dreunt. De nachtelijke oefeningen zijn begonnen!
De ganse nacht, tot in de ochtenduren, duurt de kruitverspilling voort. Het is als
een verwijderd onweer, dat beangstigt. Men denkt aan wat geweest is, en aan wat
nog weer zou kunnen komen. 't Is als een nachtmerrie. Men kan er niet van slapen.
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De volgende ochtend is de obsessie geweken. Weer liggen dee logge, grijze klompen
onbeweeglijk op het blauwe water in de schone baai van Villefranche en de matroosjes
komen lachend aan wal om uit te rusten en zich te amuseren.
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VII In de bergen
Per auto langs afgronden omhoog
Men voelt zich weer op vaste bodem en ginds verre lokken de mooie, hoge bergen
en men wil er ook zo graag heen! Elke ochtend zie ik ze uit mijn hotelraam, de toppen
zilverwit besneeuwd onder de blauwe hemel in de gouden zon. Er hangt een grootsheid
van mysterie over. Leven daar ook mensen? Zitten daar ook dorpen verscholen,
onzichtbaar als arendsnesten in de kloven van de rotsen? Te voet is 't te ver, maar er
zijn wegen en per auto is 't bereikbaar: ik moet en wil het zien!
Wij rijden door een banale stadswijk, langs de Paillon, die in zijn brede bedding
meer keien dan water heeft. Vrouwen uit het volk zitten er linnengoed te wassen,
primitief, zoals hun voorgangsters eeuwen geleden deden. Wij komen op een brede
straatweg en meteen zijn wij in een Provençaalse omgeving, alsof wij eensklaps uren
ver van het cosmopolitisch en mondaine Nizza waren: een stofferige straat beplant
met platanen; grijze huizen met dichte, verkleurde, bleekblauwe luiken waar de
schaarse verf afschilfert, kleine winkeltjes, kleine cafeetjes en een mairie waar een
verlepte, half in elkaar gewaaide of gerolde driekleur uitsteekt; een saai en doods
provincieplaatsje, een van die oorden waar de polsslag van het leven stil komt staan.
Wij hoeven er niet op te houden. Rechts ligt een bruggetje over een beek en
onmiddellijk daarna een smalle kronkelweg, die zich naar de hoogte slingert. Die
rijden wij op.
Terstond krijgt de motor, die eerst zacht zoemde, een ander geluid. Hij trekt, in
tweede versnelling, de steile helling op. 't Aspect van het landschap heeft zich
ondertussen helemaal gewijzigd. Geen grijze huizen meer en geen grijze platanen:
links een hoge rots begroeid met pijnbomen; rechts de afgrond, met olijfbomen op
weiland in de diepte. Volkomen eenzaamheid! Geen mens, geen dier, geen hut. Alleen
naast ons de vallei, die steeds dieper en dieper wordt; en vóór ons

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 6

761
de bergen, die schijnen te verkleinen en weg te smelten, naarmate wij hoger stijgen.
Van de sneeuwtoppen, die wij vanuit ons hotel konden zien, is niets meer te merken.
Even kijk ik bezorgd naar de weg die wij volgen. Wat is hij smal en kronkelig!
Waar moeten wij heen als wij hier een andere auto tegenkomen? Op de rand van de
afgrond staat hier en daar een hoopje steen, juist genoeg om een kinderwagentje
tegen te houden. Mijn oog valt op een opschrift vlak vóór 't stuurrad: ‘Défense de
parler au conducteur’. Ik kijk naar de chauffeur. Flinke man, sterk en rustig! Maar
hij kan toch plotseling iets krijgen, of zich een ogenblik vergissen. Wat dan?
De weg vóór ons schijnt tegen een enorme, roodbruine rots dood te lopen. Is dat
werkelijk zo en moeten wij achteruit terug? Neen, in een ontzettend scherpe hoek
stijgt hij weer hoger, en de chauffeur moet zijn eerste versnelling inschakelen. Het
is een zogenaamde ‘virage en épingle à cheveux’. Haalt hij die? Ja... Neen... Ja toch!...
Op 't kantje af, schurend tegen de rode rots.
De motor zwoegt en davert. Het wordt benauwd en warm in de wagen. Wat, als
de motor eensklaps weigert? Wat, indien achteruitrijdend, de remmen niet pakken!
En hoe lang nog dat angstwekkend stijgen, steeds hoger, steeds hoger, met links de
rots en rechts de afgrond!
‘Défense de parler au conducteur’! Ik waag het ook niet iets te vragen. Maar het
komt mij voor, dat de weg steeds smaller en steiler wordt en in het kort verschiet
opnieuw tegen een soort rode rotstoren doodloopt. Toch niet! In een bruuske wending,
onzichtbaar op drie meter afstand, schiet hij achter de rots verder de hoogte in. 't Is
een ‘Virage en bec de flûte’, de ergste die er zijn! die haalt hij ook niet; het is
onmogelijk! Hij rijdt met de radiator tot tegen de rots en zwenkt dan achteruit. Wij
hebben een speelruimte van twee à drie meter. Daarachter een hoopje steen sterk
genoeg om een kinderwagentje tegen te houden en verder de afgrond. Als nu de
remmen...
De remmen doen hun dienst! Gelukkig! Wij zijn alweer in eerste ingeschakeld en
klimmen verder. En eensklaps zien wij iets dat ons in vervoering brengt: een man
bij een gebouw, dat
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op een huis of stal lijkt; een man met een muildier; dat beladen is met droge takkebos!
Er leven dus toch werkelijk mensen in die doodsbenauwde eenzaamheid; wij zijn
niet verdwaald, niet verloren, wij gaan een levend wonder tegemoet!
Daar staat het! Daar lééft het: een dorp, met huizen en mensen, met smalle
kronkelstraatjes en een pleintje, waar op de achtergrond een heel oud kerkje staat
met torentje. En meteen zien wij nu van dichtbij wat wij elke ochtend vanuit ons
hotelraam ontwaren: de sneeuw!
Zij ligt een halve voet dik op het marktpleintje, maar 't is er geen glinsterwitte
deken onder diepblauwe hemel en stralende zon zoals we dat van verre dachten: ze
ligt vuil en vertrapt, met modder en steengruis bezoedeld, wegsmeltend in vieze dooi.
Zo valt zij elke nacht als een donzig gewaad van blankheid en verdwijnt weer elke
middag als een bedrieglijke illusie. De mensen die daar leven zijn eraan gewend.
Dat hoort bij hun bestaan als het ontwaken en het slapen gaan. Een groepje vrouwen
omringt een uit de rots spuitende fontein en wast er linnengoed onder vrolijk gepraat.
Enkele mannen staan sigaretten rokend tegen een ruig geveltje in de zon. Vele
woningen zijn eenvoudig holen in de rots zonder deur of raam. Hoe leeft men daar
's avonds als het donker is en hoe slaapt men er 's nachts, in de ijskille bedden? Er
staat een hotelletje op het pleintje. Wie komt daar een maaltijd gebruiken? Wie neemt
er logies? Wie gaat er naar de kerk ginds op de hoogte en waar en hoe leeft hier
mijnheer de pastoor? Daar komt juist een man uit het kerkje, blootshoofds, in lompe
schoenen en lange, vuilbruine jas. Een landloper? Een bedelaar?
Neen..! Een koperen kruis hangt op zijn borst en hij groet ons beleefd in het
voorbijgaan, als een heer. Het is zowaar meneer pastoor zelf: een herder van armoede,
met een bruinverkleurde, gescheurde en gelapte soutane, die een landloper niet op
zou rapen, als hij die ergens langs de weg vond. Hij nodigt ons uit om zijn kerkje
van binnen te bezichtigen; en wij volgen hem, door een soort medelijden aangegrepen.
Arm kerkje, oud, somber, ijskil, als 't ware beschimmeld van binnen! Er hangen
schilderstukken waarvan de kleur vergaan
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is; er staan heiligen op voetstukken, verminkt, alsof zij onder de greep van de
beeldenstormers waren geweest. Er zijn geen stoelen, alleen harde, houten banken.
De preekstoel is heel laag, heel klein en een verweerd harmonium moet dienst doen
als orgel.
Een vraag ligt mij op de lippen. Ik aarzel even, stel ze toch maar: - Komen er 's
zondags veel mensen ter kerk, meneer de pastoor?
Een soort van schimp grijnst op het aangezicht van de geestelijke. - Het is gebeurd,
antwoordt hij langzaam, - dat ik en mijn oude dienstmeid de enige bezoekers waren!
Wij nemen afscheid. Wij laten een kleine gift voor de kerk en stijgen weer in de
auto. Het komt mij voor dat de eenzame priester ons met een soort heimwee nakijkt.
De terugweg ligt vlak vóór ons en wij zien zijn kronkellint in het verschiet tegen de
bergflanken.
‘Niet zo steil en gevaarlijk als om er te komen’!... meen ik. Over het gezicht van
de chauffeur komt een mysterieus glimlachje. Hij zegt echter niets. 't Is als 't ware
de weg zelf, die zwijgend antwoordt.
't Is ontzettend! Nog smaller dan de eerste, en afgronden om van te duizelen. Hier
is het beslist onmogelijk een andere auto te kruisen. Ook lees ik met verbazing een
tegen de rots geschilderd opschrift: ‘Garage à 100 mètres’. Wat! Een auto garage,
hier in die woestenij, waar ternauwernood een auto voorbij kan! Ik kijk mijn ogen
uit mijn hoofd naar die ongelofelijke garage, en wat zie ik? Een andere auto, die
langs dezelfde weg recht op ons afkomt! Elkander passeren is onmogelijk, absoluut
onmogelijk. Een van beide moet uit de weg en, terwijl ik mij afvraag hoe dat gaan
zal, is de andere auto plotseling uit het zicht verdwenen.
Heel kalm en langzaam rijdt de onze verder. En eensklaps zien wij weer de andere,
onbeweeglijk in een soort inham van de rots verscholen. Dat is de zogenaamde op
het plakkaat aangekondigde garage!
Rakelings, geen voet van de afgrond, rijden wij langs. Het kan precies. Om de 100
of 200 meters zijn zo van die ‘garages’ in de rots gehouwen. Wie de rechterkant
houdt moet daar
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wachten om de ander door te laten. En meestal lukt het... Lukt het niet, dan leest men
daarvan de volgende ochtend in de courant (het gebeurde, de dag na ons bezoek, met
dodelijke afloop) maar niet te veel, om de vreemdelingen niet af te schrikken.
Zo rijden we nog een hele poos, tot wij eindelijk op een mooie, brede weg
uitkomen, met in de diepte de blauwe zee. En meteen keert de zwijgende chauffeur
zich met een glimlach naar ons om en zegt, even de rechterhand uitstrekkend Monte-Carlo!
O, heilig ploertendom van geldwegsmijterij en duivenschieten, ik heb u toch
gezegend toen ik, nog heelhuids, u daar terugzag aan de oever van de turkooizen
zee! En ook u, slaperig Monaco, waar men cinquante centimes betaalt voor een
lift-tochtje in 't museum en evenveel voor het oenen van een geheime deur; en u, oud
Eze op uw steile rotsklip, en u, Beaulieu, verlaten in de diepte, en u, Villefranche
met uw grimmige, grijze oorlogsschepen; en zelfs u, doodvermoeiend Nizza, met
uw ontzettende Promenade des Anglais en nog ontzettender Place Masséna en Avenue
de la Victoire, u alle heb ik gezegend, want ik durfde bijna niet meer hopen u terug
te zien! Alleen dat dorpje in de bergen wens ik niet terug te zien, althans per auto
niet.
Nog eens te voet... misschien!

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 6

765

Vier toneelstukken
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Het gezin van Paemel
Drama in vier bedrijven
Personen
VADER VAN PAEMEL
EDUARD } zijn zoons
DESIRÉ } zijn zoons
KAMIEL } zijn zoons
BARON DE VILLERMONT DE WILDE
MAURICE, zijn zoon
MASCO
DE PASTOOR
SCHIETTEKATTE, veldwachter
DE POSTBODE
DE BRIGADIER
DE GENDARME
MOEDER VAN PAEMEL
CELESTINE } haar dochters
CORDULE } haar dochters
ROMANIE } haar dochters
BARONES DE VILLERMONT DE WILDE
GERMAINE DE SAINT-SIFFRIDES

Het stuk speelt in een dorp van Vlaanderen op het einde van de XIXe eeuw

Voor de eerste maal opgevoerd door de Multatuli-Kring te Gent, de 25e januari 1903
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Eerste bedrijf
Een ruime boerenkeuken en woonkamer, laag van verdieping, met bruingerookte balken.
Rechts de haardstee, met brede schoorsteenmantel. Twee ouderwetse leunstoelen, rechts en
links van 't vuur. Boven op de schoorsteenrichel een rij tinnen en gekleurde borden. Tegen de
achtergrond een eetkast, waarop gemaakte bloemen onder glas, rechts en links van een groot,
bruinhouten Christusbeeld. Daarnaast een ouderwetse Vlaamse klok met houten kast en zinken
uurplaat, en verder tegen de muur nog meer richels vol met koper-, tin-, en aardewerk. In de
rechterwand, tegen de hoek, een deur. Links, in de achterwand, tegen de linkerhoek, een tweede
deur. Midden in de linkerwand, tussen twee klein geruite ramen, een derde deur. In 't midden
van de kamer een vierkante tafel en enkele stoelen.

Eerste toneel
MOEDER VAN PAEMEL, CELESTINE, ROMANIE, EDUARD

Bij het ophalen van 't gordijn zit Eduard aan de tafel bij een lamp in een courant te lezen.
Moeder Van Paemel loopt heen en weer, nu eens tot aan de haard, waar een ketel boven 't
vuur hangt; dan naar de eetkast, waaruit zij borden, vorken, lepels, enz. neemt, die zij op tafel
komt schikken. Links, op de voorgrond, naast een tweede tafeltje, waarop een aangestoken
lamp staat, zitten Celestine en Romanie kantwerk te maken. De lezing van het dagblad schijnt
Eduard erg op te jagen. Van tijd tot tijd maakt hij een driftige beweging op zijn stoel, slaakt
dof een korte kreet, pruttelt vertoornd enkele
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woorden, waarbij de vrouwen soms angstig-ondervragend opkijken.

MOEDER VAN PAEMEL

(tot Eduard)

Moar Edewoard, jongen, wa schilt er dan? Wat zit-e gij doar azue binnensmonds te
babbelen?
EDUARD

(driftig het blad neerleggend)

Z'hên op 't volk geschoten, Moeder.
MOEDER VAN PAEMEL

(verschrikt stilstaande)

Geschoten nogal! Wie dat-e?
EDUARD

De politie... de gendarmes!
Celestine en Romanie houden op met kantwerken. Romanie luistert aandachtig, met grote, ernstige
ogen. Celestine begint opnieuw te werken.

MOEDER VAN PAEMEL

Zijn d'r dueje?
EDUARD

(het blad weer opnemend)

In de twintig dueje en gekwetste, woaronder verschillende vreiwen en kinders. De
soldoaten worden binnengevroagd. De klasse van zeven en tachentig es al binnen en
ze peizen, dat de dieë van zes en tachentig uek zal opgeroepe worden.
MOEDER VAN PAEMEL

Och Hier, och God! de klasse van Kamiel! Os hij uek moar nie opgeroepen 'n wordt!
EDUARD

Hij zal zonder ienigen twijfel opgeroepe worden os de troebels blijven duren.
(heftig)

... En de troebels zillen blijven duren, zuelang dat de boazen aan d'eischen van 't
wirkvolk gien voldoenijnge 'n geven.
(Celestine houdt nu weer op met kantwerken, maakt een kruis en begint in stilte te bidden)
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We zijn d'r, nondedzu, beu van, van huel ons leven lang veur 'n drueg stik brued lijk
oarme sloaven te blijven wirken. We willen recht, we willen ons diel van 'tgien da
we zelve moaken. En goat 't mee zachtheid niet, dan zal 't mee geweld gebeuren. We
zillen der veure vechten, nondedzu, vechten tot ter dued!
MOEDER VAN PAEMEL

Och Hiere, jongen, Edewoard, zwijgt os 't ou belieft, zwijgt! Voader zal alle menuten
thuis goan komen en ge weet hoe dat hij es, newoar? Hij zoe hem kwoad moaken en
't zoe were ruize zijn. Toe Edewoard, jongen, leg gij die gazette liever wig; 't 'n zal
misschien zue irg nie zijn of da ge vriest!
(wijst naar Celestine)

Kijk, Celestine da jong zit al nen onzevoader te lezen opdat er weer
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vrede zoe komen. Loat ons liever allemoal nen onzevoader lezen.
(Zij gaat haastig, met gevouwen handen naar de eetkast, waarop het Christusbeeld staat en
zinkt er biddend op de knieën)

EDUARD

(toornig)

Schied er uit, Moeder!
(tot Celestine en Romanie)

Dat er ne God van rechtveirdigheid woare, doar 'n zoen zulk gien gruweldoaden op
de weireld keune gebeuren. 'k 'n Gelueve nie mier aan uldere God; d'r 'n es giene
God veur d'oarme meinschen.
MOEDER VAN PAEMEL

(schreiend)

O, zwijgt! 'n lastert niet. Ge goat 'n ongeluk over ons huis roepen.
CELESTINE

(woedend tot Eduard)

Gie ketter, die ge zijt! Ons Hiere zal ou straffen!
EDUARD

O gij stomme kwezel, woar da ge zit!
ROMANIE

(schreiend)

Ha moar zwijgt, Edewoard, 'n loat ons nou ne kier gien ruine moaken.

Tweede toneel
DE VORIGEN, CORDULA

CORDULA

(links op, met een volle emmer melk in iedere hand)

Kijk ne kier! Wa es dát hier! Woarom zit-e gulder hier te kijven en te schriemen?
(Celestine begint nijdig weer te werken)
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Woarveuren zit-e gij doar te lezen, Moeder?
MOEDER VAN PAEMEL

(opstaande)

Ha moar da 'n es gien kijven, Kerdule; 't es Edewoard die 'n beetsen overdreven es,
omdat hij in de gazette gelezen hee dat de sandurms te Gent op 't wirkvolk geschoten
hên.
CORDULA

Geschoten!... Woarom moen die sloebers op de meinschen schieten?
CELESTINE

(vinnig, zonder van haar werk op te kijken)

Omdat 't goddeluezen en vloekers zijn, die uldere plicht nie 'n willen doen.
CORDULA

(met een minachtende blik op Celestine)

Goddeluezen, verdomme!... Wa es da nou? Es da nou 'n reden om de meinschen
dued te schieten!?
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EDUARD

(tot Cordula)

Ha moar Kerdule, 'n geeft ou toch de moeite niet van mee die stomme kwezel doarover
te spreken. Ge weet toch wel dat da nie anders 'n kan klappen of van paster en van
kirke.
CORDULA

Ha nondedzu! Goddeluezen! Hèt-e dan nou nog oeit g'huerd?
(Zij gaat met haar emmers naar het achterhuis door de deur in de achtergrond links, en komt
dadelijk, van haar vracht ontladen, terug)

Ze zoen beter doen van d'oarme meinschen wa mier te betoalen veur al ulderen
oarbeid, in ploatse van d'r op te doen schieten, de smeirlappen!
EDUARD

't Es 't gien da 'k zegge!

Derde toneel
DE VORIGEN, MASCO

MASCO

(links op. Steekt voorzichtig 't hoofd naar binnen, terwijl hij iets achter de rug verborgen houdt)

Pst!... Es 'r gien belet?
(Allen kijken naar hem om)

CORDULA

(lachend)

Ha!... deugniet, zijt-e doar al were? Ala toe, kom moar huelegans binnen.
MASCO

(glimlachend binnentredend)

Schieten, zeide gij doar.
(haalt een dode haas van achter de rug te voorschijn)
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Kijk ne kier hier. Den dezen 'n es nie geschoten en hij es er pertan1. uek wel dued.
(ontwaart Celestine en verbergt weer de haas echter de rug)

Hola!... (fluit even)
EDUARD

G'n moet nie schouw zijn. Kom moar binnen en loat ouwen hoaze moar zien. Os de
rijke hieren d'oarme meinschen doen omverre schieten, meugen d'oarme meinschen
wel nen hoaze schieten.
MOEDER VAN PAEMEL

(angstig)

Joa moar, Masco, jongen, pas toch op newoar. Es 't ienen van den baron? Os hij
moest weten da g'r hier mee komt, hij zoe ons doen verhuizen.

1.

Pourtant.
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EDUARD

(nijdig schaterlachend)

Ha! nondedzu! Es 't ienen van den baron!? Nen hoaze van menier den baron!? En
woaraan zoedt-e da keunen erkennen, moeder, dat 't ienen van den baron es? Hoe es
't toch meugelijk, moeder, da ge nie 'n verstoat da nen hoaze an den dienen es, die
hem schiet!
MASCO

Moar 'k 'n hè ik hem nie geschoten, zeg ik ulder. Schieten moakt al te veel laweit.
Hij es in zijn dwoazigheid tegen mijne stok geluepen en 't es doarvan dat hij dued
es.
CORDULA

(lachend)

Ha! ha! ha!... O, Masco, gij zij nen deugeniet!
MASCO

(grappig opgewonden)

Dat 't gien woar 'n es! Kijk, hij zat doar zue schuen op zijn poepken in 't midden van
'n partij eirdappels mee zijn veurpuetses zijne kop en zijn uerkes te wasschen. Azue
zie!
(doet, neergehurkt, de bewegingen van de haas na. Eduard, Cordula en Romanie zien hem
lachend aan. Celestine werkt zonder opkijken voort)

Zue, peis ik in mijn eigen, wacht 'n beetsen, 'k zal ou wa goan helpen. 'k Pakke mijn
stokske, newoar?...
CORDULA

(hem lachend onderbrekend)

Zeker nogal 'n lang stoksken, hé?
MASCO

(insgelijks lachend)

Bah joa! bah joa! Azue nogal in de reden.
CORDULA

En nogal dikke uek, zeker?
MASCO
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Lijk of ge zegt, jongedochter... Hawèl, 'k kruip azue stillekes achter zijne rugge mee
mijn stokske veuruit
(doet de beweging)

en as 't azue huel schuene in 't midden boven zijn kopken es...
CORDULA

(lachend) Luept 'r hij zeker al mee ne kier tegenaan?
MASCO

Precies! g'hèt het gezeid.
(Algemeen gelach ter uitzondering van Celestine, die nijdig voortwerkt en van Moeder Van
Paemel, die bedenkelijk het hoofd schudt)

Ala, kijk, 'k 'n zoe misschien nie zjuust keune zeggen of dat hij noar mijn stokske
gesprongen es of dat ik 't uit mijn hand bate vallen hè; moar altijd zeker es 't dat er
hij mee zijn kopke tegenaan geluepen es, en dat 'r hij van gestorven es.
(Allen lachen, Moeder Van Paemel en Celestine uitgezonderd)
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Vierde toneel
DE VORIGEN, SCHIETTEKATTE

SCHIETTEKATTE

(van achter de deur links, die hij meteen half openduwt)

Es 't er gien belet?
Masco springt op, gooit de haas in een der leunstoelen bij de haard en laat er zich bovenop vallen.

MOEDER VAN PAEMEL

(angstig)

Kom moar binnen.
SCHIETTEKATTE

(op, met een stuk papier in de hand)

Elk ne goenoavond. Es uldere Kamiel thuis? 'k Hè hier 'n papierke veur hem.
MOEDER VAN PAEMEL

(met in elkaar geslagen handen)

Och Hier, och God, sampitter1., moet hij binnen?
SCHIETTEKATTE

Hij moe morgen binnen... De broave jongens zijn were bezig mee op uldere puet te
spelen in Gent.
Allen, roerloos, kijken Schiettekatte zwijgend aan; Eduard met iets uitdagends, Masco met
iets spottends in de blik. Moeder Van Paemel begint eensklaps te wenen. Celestine hervat haar
kantwerk.

MOEDER VAN PAEMEL

(snikkend)

Och Hiere da zijn dijngen! Och Hiere da zijn dijngen! En wij die hem hier toch zue
nuedig hên!
SCHIETTEKATTE

(legt het stuk papier op de tafel. Eduard neemt het op)
1.

Garde-champêtre.
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Tut, tut, tut, g'n moet doaromme nie schriemen, Moeder Van Poamel.
(met een scherpe blik op Eduard en hoger klinkende stem)

Loat z'r, nondedzu, moar ne kier goed in schieten in den boel; 't zal al gauwe gedoan
zijn.
(tot Masco, die hij plotseling in de hoek van de haard, de benen over elkaar gekruist, ontwaart)

Ah!... liefhebber van 't gebakken brued, zijt-e doar uek, joag’? Ge zit doar, nondedzu,
in diene zetel lijk nen baron, mee ouw bienen over mallekoar gekruist. Ge moest er
nog 'n flassche wijn bij hên en 'n sigare... A propos, keirel, ge moet oppassen, zulle!
Z'hên ou weeromme zien luepen in den barons jacht en ze goan ou oppakken, zulle!
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MASCO

Mij, sampitter?... Wie heet 'r mij in den barons jacht zien luepen?
SCHIETTEKATTE

Da es gelijk wie. 'k Zegge da z'r ou in zien luepen hên, niet langer of van den uchtijnk
nog.
MASCO

Ha!... 'k Hè ik doar wa konijneten weest trekken, langs de kanten.
SCHIETTEKATTE

Zoedt-e gij wel1.. G'n moet gij giene lange stok mee hên om konijneneten te trekken.
Past op, kerel, ge goat nog ne kier in den bak vliegen, ge keunt er op rekenen!
MASCO

Ha, nondedzu! 'k 'n Zal toch zeker gienen hoaze schieten mee ne stok?
CORDULA

Newoar?... ha da es toch om mee te lachen.
SCHIETTEKATTE

Ala toe toe, jongen, zwijg moar. Ge weet wel da 'k ou kenne, newoar! en da ge mij
gien konten 'n keunt ophangen. En 't es bovendien de loaste kier da 'k het ou zegge,
zulle! (tot Moeder Van Paemel) Hawèl, Moeder Van Poamel, es Kamiel...
EDUARD

(valt hem nijdig-spottend in de rede)

Sampitter... Zoedt-e gij pelzen dat da nen hoaze van den baron was, woar da Masco
op loerde?
SCHIETTEKATTE

He?... 't Was van eigen ienen van den baron. Ge weet gij, nondedzu, toch uek wel,
dat 'r hier gien ander jacht 'n es.
EDUARD

(zelfde toon)

En woaraan keunde dat erkennen, sampitter, as 't ienen van den baron es? An zijne
steirt? (Gedempt gelach van Masco, Cordula en Romanie)
MOEDER VAN PAEMEL

(tot Eduard) Ala toe toe, zwijgt.
SCHIETEKATTE

(wantrouwig)
1.

't is niet waar.
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Ah, joa joa, 't es woar, menier es socialist; 'k hoa 't al vergeten. Weet-e wat dat-e gij
doet, menier Edewoard: schiet gij uek ne kier nen hoaze woar dat ik het zie. Ge zilt
al gauw ondervinden woaran da g' erkent dat 't ienen van den baron es.
(tot Moeder Van Paemel)

Hawèl, Moeder Van Poamel, ge zilt ouwe zeune da briefke geen, newoar? en hem
zeggen dat hij zonder foute morgenoavond in zijnen diepo moe zijn of dat hij anders
op arrest zal vliegen. Ala, 'k goa 't ulder weinschen. Elk ne goenoavond, en de
gezondheid!
(Af links)
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masco
(opspringend met de haas triomfant in de hoogte)

Ha, ha! da es ienen van menier den baron!
(neemt zijn deukhoed af)

Dag, menier den baron. Hoe goat 't mee ou, menier den baron?
(Eduard, Cordula en Romanie schaterlachen. Moeder Van Paemel maakt bedroefde en Celestine
gebaren van verontwaardiging)

'n Blekt as 't ou blieft noar mij niet, menier den baron. 'n Blekt nie, zulle of 'k geef
ou 'n flitter1..
(Gooit de haas op de grond. Tot allen)

Nim, eet den baron op; hij hee ulder zelve lang genoeg opgeten.
CORDULA

(schaterend)

O, Masco, ge zijt toch nen deugeniet! Azue nen deugeniet lijk of ge gij zijt, dat 'n
bestoat op de weireld nie mier.
CELESTINE

(woedend)

't Es 'n schande! 'k Hope toch da voader hoast thuis zal komen.
MASCO

(lachend tot Celestine)

Ha joa moar, Celestine, g'n moet gij doar nie mee in zitten, jong. G'n moet 't moar
goan biechten an menier de paster os ge zonde ziet gebeuren. Hij zal ou nen
onzevoader of twintig veur ons ziele-zoaligheid doen lezen en we zillen al te goare
noar den hemel goan.
CELESTINE

(verwoed, tot Masco)

O gie sloeber, gie nieweirt woar da ge stoat!
(Gelach van Eduard en Cordula)

1.

Oorveeg.
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MOEDER VAN PAEMEL

Ha moar schiedt er nou ne kier uit mee kijven en mee lachen. 'k 'n Wee nie hoe da
ge de kroaze2. hèt van da te doen. Ik zoe mij duedschriemen os ik peize dat onze)
ongen nou wig moet en dat er hem zueveel ongeluk kan overkomen mee al die
troebels.
EDUARD

Hém 'n zal d'r nie veel ongeluk overkomen, Moeder. An d'oarme wirkmeinschen die
moeten vechten om van den honger nie te stirven, an de dieë zal d'er ongeluk
overkomen. De soldoaten zijn gewoapend mee geweiren woar da ze honderde meters
verre keune mee schieten; moar d'oarme wirkmeinschen 'n hên nie anders of wa
knuppels en wa stienen woarmee da z' an de soldoaten weinig of gien kwoad 'n
keunen doen. En doarom zeg ik nog ne kier dat 't 'n

2.

Courage = moed.
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schande es os ne soldoat, die toch uek moar, nen oarme wirkmeins 'n es, op andere
oarme meinschen, die zijn broers en zusters zijn, durft schieten.

Vijfde toneel
DE VORIGEN, VADER VAN PAEMEL, DESIRÉ, KAMIEL

(Links op, in werkkleren, met de spade in de hand of op de schouder. Desiré hinkt.)

VADER VAN PAEMEL

(gaat zijn spade in een hoek zetten)

't Es hier congres, geluef ik, of ruvelussie, da ze klappen van te schieten.
(kijkt naar de haas op de vloer)

Wa betiekent dat-e? Wie heet 'r diene hoaze hier gebrocht?
(tot Masco)

. Hèt-e gij da geweest, Masco?
MASCO

Joa ik, boas Van Poamel, da es ienen veur ou os g'hem wilt.
VADER VAN PAEMEL

Ge zij bedankt; we'n moen da hier nie hên. We'n zijn wij gien barons die hoazen
eten; we zijn wij boerenmeinschen die roggebrued eten, en pap, en eirdappels, en
somtijds ne kier 'n stikske vet virkevlies os den tijd nie ál te slecht 'n es.
MASCO

Joa moar, g'n moet gij hem nie betoalen, ge krijgt hem veur niet!
VADER VAN PAEMEL

(raapt de haas op en gooit hem kalm buiten)

'k 'n Moe hem nie hên, zeg ik ou. En weet-e wat dat er bovendien nog van 't affairen
es, Masco: da es da 'k geiren zoe hên da g'hier mee gien hoazen mier in huis 'n komt,
verstoat-e dat-e? Da zijn hoazen diede gij goat schieten in den barons jacht, en ik
ben 't die d'r 't koleke zoe veuren bloazen os 't moest uitkomen. 'k Loat ou hier komen
omda ge mee Kerdule vrijt, moar 't es op conditie da ge mij in gien moeilijkheden
'n brijngt mee mijne propretoarus, hèt-e da verstoan, Masco? 'k 'n Hè gien goeste
van veur ou te moeten verhuizen, weet-e da? D'r 'n schiet van nou af an al nie veel
over tusschen den baron en mij.
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Hoe zit da hier, Moeder? Zoen we keunen eten? 'k Zie ze vliegen1..
MOEDER VAN PAEMEL

Joa joa g', Voader, ge keunt eten os ge wilt, alles es geried. Moar weet-e wa dat er
gebeurd es?
(schreit)

De sampitter hee doar geweest mee 'n briefke veur Kamiel as dat hij morgen binne
moe.
KAMIEL

(verschrikt)

Ik?...
VADER VAN PAEMEL

Woar vueren dat-e, nondedzu?
MOEDER VAN PAEMEL

Ha veur die troebels die doar nou were zijn mee da wirkvolk in Gent.
VADER VAN PAEMEL

Ah! nondedzu! nondedzu! nondedzu! en zjuust in 't volle van 't wirk! Ha die verdomde
lege smeirlappen!
KAMIEL

En moet da nou direct zijn? Woar es da briefken, Moeder?
MOEDER VAN PAEMEL

(geeft hem het briefje)

Ha kijk jongen, lees gij dat-e. 'k 'n Wee ik niet wat er doar op stoat. De sampitter
heet hij 't toch gezeid.
VADER VAN PAEMEL

(loopt gejaagd heen en weer)

Ha nondenondenondedomme! En al da wirk dat doar blijft liggen.
(woedend)

Woarom 'n schieten ze ze van den leste kier nie dued, nondedzu!?
EDUARD

Wie zoen ze moeten duedschieten, voader? De rijke propretoarussen en de gruete
fabrikanten?
1.

Ik heb grote honger.
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VADER VAN PAEMEL

(opgewonden)

Wie da ze zoen moeten duedschieten?... Ha, de sloebers, de leeggangers die nie mier
'n wille wirken, de dieë zoen ze moeten duedschieten. Da 'k ik, nondedzu, keunijnk
woare, 't zoe gauwe gedoan zijn: 'k zette kanons en peirdevolk op al d' hoeken van
de stroaten en 'k schoot en sloeg erin lijk de musschen.
EDUARD

Zue, Voader, gij die zelve moar nen oarmen boer 'n zijt, gij die zelve moar 'n zijt
gelijk ne wirkmeins, ge zoedt gij op d'oarme wirkmeinschen helpe schieten?
VADER VAN PAEMEL

(dreigend)

Joa ik, nondedzu! 'k zoe d'r zeker op helpe schieten! 'k 'n Zoe verdomme nog nie
wachten... op die smeirige leeggangers!
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CELESTINE

Ha moar, Voader, 'n vloekt toch azue niet! Da es nou tóch te wried.
VADER VAN PAEMEL

Zwijg gij! Hou gij ou bezig mee ou wirk en 'n bemoeit ou mee mijn affairens niet.
EDUARD

(driftig)

Hawèl, Voader, en ik zegge dat 't 'n schande es van op d' oarme wirkmeinschen te
schieten! En 'k zegge da Kamiel ne lafoard en ne muerdenoar es os hij op 't wirkvolk
durft schieten!
MOEDER VAN PAEMEL

(tot Eduard; smekend)

O, Edewoard, os 't ou belieft...
VADER VAN PAEMEL

Van 't wirkvolk! Wie spreekt er van 't wirkvolk! 'k Spreke van de sloebers en de
leeggangers die nie 'n wille wirken!... Van de dieë spreek ik,
(met een uitdagende blik op Celestine)

nondedzu!
EDUARD

Voader,... die meinschen zijn in wirkstoakijnge gegoan omda ze nie genoeg 'n wonnen
om d'r van te leven, terwijl de rijke fabrikanten en de gruete propretoarussen nie 'n
weten wa gedoan mee 't geld dat d'oarme wirkmeinschen veuf ulder verdienen. Die
meinschen 'n vroagen nie beter as van te meuge wirken, moar z'n willen nie
uitgehongerd worden om veur ulder miesters schandelijke fortunen bijeen te zoamelen.
Ik weet er van te spreken. Ik wete wat da oarmoelijen es. Z' hên mij van mijn wirk
beruefd omda 'k veur mijne sloavenoarbeid drij centimen per ure verhueginge van
luen durfde vroagen. Z' hên mij in d' oarmoe gesmeten, z' hên mij gedwongen om
hier in ulder huis om 'n stik brued te komen bedelen... terwijl da Zenobie en heur
kinders in heur eigen huis moesten goan bedelen... hawèl, Voader, 'k zoe ne kier
wille weten wat dat-e gij zoedt doen os den baron ou azue in d'oarmoe dompelde,
os hij ouwe pacht dee opsloan tot da g' hem nie mier betoalen 'n keunt, os hij ou
uithongerde, os hij ou dued dee wirken veur 'n luen, woar da ge nie mier van bestoan
'n keunt?
VADER VAN PAEMEL

Wa da 'k zoe doen? Wirken zoe 'k doen, es 't hier niet, dan elders. Moar wirken,
nondedzu! tot da 'k 'r bij valle, en nie leeg luepen, lijk of ge gij wél gedoan hèt.
Spiegelt ou ne kier aan Desiré, dienen duts van ne jongen mee zijn gebrekelijk bien.
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Dat es ne wirker! G'n zilt den dienen, nondedzu, nie leeg zien luepen, leegganger
woar da
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ge zelve zit!
EDUARD

(driftig opstaande)

Ik, Voader! Ik, ne leegganger?
MOEDER VAN PAEMEL

(schreiend)

Och Hier! 'n kijft toch niet! D'r es hier al droefheid genoeg in huis.
VADER VAN PAEMEL

(tot Eduard)

Joa gij, ne leegganger! ne leegganger! Dat-e giene leegganger 'n woart zoedt-e hier
al drij weken zitten zonder iets te doen? Zoedt-e nie liever...
EDUARD

(hem driftig onderbrekend)

Voader, gij weet gij huel goed da 'k ik van den boerenoarbeid gien verstand 'n hè,
omda 'k het noeit gelierd 'n hè. Gij weet gij huel goed da nen ijzergieter gienen boer
'n es, en dat-e gij zelve rue mier verstand 'n hèt van mijn wirk as dat ik verstand 'n
hè van 't ouwe.
MOEDER VAN PAEMEL

Och Hier! as 't ou blieft, as 't ou belieft! Och Edewoard jongen!
VADER VAN PAEMEL

Nien ik... 'k 'n Hè d'r gien verstand van; moar 'k 'n ben nondedzu bij ou nie kome
scheuën uek! 'k Gijnge nog liever stront roapen!
EDUARD

(woedend opspringend)

Zue, Voader, ge verwijt mij 't beetsen eten da ge mij in d'oarmoe hier gegeven hèt!
(stapt driftig naar de deur toe)

't Es goed. 'k Zoe nog liever van honger craveren of hier nog 'n bete brued te vroagen.
MOEDER VAN PAEMEL

(houdt Eduard vast)

O nien, Edewoard, jongen, o nien, tien, 'n goa toch nie wig!
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EDUARD

Wig, Moeder!... Of 'k wig goa!
(algemeen rumoer en stemmengeluid)

CORDULA

(driftig en huilend)

Ha, Voader, woarveuren moet-e gij Edewoard da verwijten! Zijt-e nie beschoamd?
VADER VAN PAEMEL

(tot Cordula)

Wilde gij ne kier ou smoel houên, joa g'! Doar 'n es hier niemand die mij iets te
commenderen hee, weet-e gij dat-e?
EDUARD

(worstelt zich uit Moeder Van Paemels omarming los)

Nie, nie, Moeder, 'k goa wig! 'k goa wig! Rechte were noar mijn kameroaden, die
vechten veur ulder leven.
MOEDER VAN PAEMEL

en ROMANIE

(tegelijk hevig schreiend)

O, Edewoard, as 't ou belieft, 'n goa toch nie wig!
VADER VAN PAEMEL

Tut, tut, tut! Loat hem moar goan, en
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da z'r moar op 'n schieten. Hij 'n zal giene voet uit zijne wig zijn.
MOEDER VAN PAEMEL

en ROMANIE

(snikkend)

O!... O!... O!...
Celestine blijft zenuwachtig doorwerken zonder op te kijken. Kamiel staat roerloos recht tegen de
schoorsteenmantel geleund. Desiré loopt gejaagd hinkend heen en weer.

EDUARD

(tot Kamiel)

Kamiel... 'n schiet op de wirkmeinschen niet, want ge zoedt op ouw eigen broere
keune schieten!
VADER VAN PAEMEL

Kamiel zal zijn plicht doen. Hij zal doen wa da zijn euverheden hem commenderen.
MOEDER VAN PAEMEL

Oo!... Oôôô!... Oôôô!...
CORDULA

(woedend tot Vader Van Paemel)

Zue hij moe zijn eigen broere vermuerden!?...
EDUARD

(duwt zacht Moeder van Paemel terug)

Loat mij goan, Moeder, op ou 'n ben ik nie kwoad.
(gaat naar de deur links. Tot Kamiel, terwijl hij heftig op zijn borst slaat)

Kamiel!... ik zal op den ieste rang stoan van de wirkstoakers en 'k zal ou erkennen.
Schiet boven d' huefden, Kamiel! 'n Schiet op ouw eigen broere niet!
(Plotseling af, door de deur links)

MOEDER VAN PAEMEL

(valt snikkend tegen de gesloten deur)

Oôôô!... Oôôô!... Oôôô!...
VADER VAN PAEMEL

(ruw)
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Ala, Moeder... es da spel hier hoast gedoan? Keunen w'eten?
(Zet zich met een ruk op een stoel aan de tafel)

MOEDER VAN PAEMEL

(snikkend)

Joa g'; 't es geried.
Allen komen om de tafel zitten, terwijl Moeder Van Paemel een schotel van de haard neemt en hem
opdist.

GORDIJN
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Tweede bedrijf
Het erf van de boerderij. Links op de voorgrond een hekje. Daarnaast schuur en stalling.
Rechts, het woonhuis. In 't midden de boomgaard met fruitbomen. In de achtergrond een
vergezicht over de velden.

Eerste Toneel
DE BARON, DE BARONES, MAURICE, GERMAINE, VADER VAN PAEMEL, DESIRÉ, CORDULA, ROMANIE.
LATER MOEDER VAN PAEMEL

Bij het opgaan van 't gordijn liggen Vader Van Paemel, Desiré, Cordula en Romanie hier en
daar in de schaduw van de bomen in het gras te slapen. De barones komt uit het woonhuis.
De baron, Maurice en Germaine staan wachtend bij het hekje. Af en toe hoort men gekraai
van hanen.

DE BARONES

(boos)

Il n'y a personne, absolument personné! Je te l'ai dit plus d'une fois, Gontran, ces
gens sont des paresseux, qui laissent tout à l'abandon.
DE BARON

Je pense qu'ils sont tous aux champs.
DE BARONES

(ontdekt een van de slapers onder een boom)

Ah! par exemple! Voilà qui est trop fort!
(ontdekt een tweede en een derde)

Non, mais regarde moi ça: ils dorment, tout simplement, comme s'ils n'avaient pas
autre chose à faire.
DE BARON

(verbaasd)

Ah bah!
(nadert tot Vader Van Paemel)

Hé, Van Paemel, slaap je dan?
VADER VAN PAEMEL
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(half ontwaakt)

Heu!... wa schilt er dan? Hoe loat es 't al?
(herkent plotseling de baron, richt zich half overeind, en dan geheel op)

Heu!... Menier den

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 6

782
B'ron, zift-e gij doar!
(neemt zijn pet af)

en Mevreiwe, en Menier Maurice, en gezelschap.
(tot de andere slapers, met gillende stem)

Allo! op doar!
(Desiré, Cordula en Romanie ontwaken en rijzen langzaam op. Tot de bezoekers)

Excuseer, Menier den B'ron, en Mevreiwe, 't es vroeg op te zijn, 's morgens, en we
lagen 'n beetse te noenstonden.
(roept in de richting van het woonhuis)

Hé, Moeder, woar zit-e dan?
(tot de bezoekers)

Kom binnen, Menier den B'ron, en Menier Maurice, en Mevreiwe en gezelschap, ge
goat ulder 'n beetse zetten.
DE BARONES

(uit de hoogte)

Iek bijn geweest in huis, Van Paemel, en uw vrouw is daar niet.
VADER VAN PAEMEL

Toet toet1., Mevreiwe, z'es doar zeker, moar ze lig woarschijnlijk uek 'n beetse te
rusten. Hé, moeder!... Filemiene!... Nondedzu! woar blijfde dan?
MOEDER VAN PAEMEL

(komt haastig, half aangekleed, uit het huis gelopen)

Wel, Menier den B'ron, en Mevreiwe, en Menier Maurice en gezelschap, wa plezier
van ulder hier te zien. Da es toch woarme, newoar? en zulk 'n schuen were! Excuseert,
Mevreiwe: 't es 's morgens toch zuedoanig vroeg op te zijn en we lagen wij allemoal
'n uurken te noenstonden. Kom binnen, Mevreiwe, en Menier den B'ron en gezelschap,
ge goat ulder 'n beetse zetten en 'n beetse rusten. Zoedt-e gien gloazeke melk drijnken.
(Weigerende hoofdschudding van de baron en de barones. Tot Germaine)

En gij, Mejonkvreiwe?
DE BARONES

Merci, Bazin Van Paemel, wij zul niets gebruik, maar breng ons hier wat stoel. Wij
zijn moe en zul 'n beetje rust onder de booms.
1.

Jawel.
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MOEDER VAN PAEMEL

Lijk of ge wilt, Mevreiwe, 'k goa d'r direct omme.
(Zij loopt haastig in huis en komt terug met stoelen. Intussen komen Desiré, Cordula en Romanie
de bezoekers groeten)

DE BARON

(tot Van Paemel, terwijl hij met de hand naar de zoon en de twee dochters wijst)

En lig die ook zo te slaap, Van Paemel! Maar die zijn veel te jong om over dag te
slaap, die moet binst den dag werk, en 's avends slaap.
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MOEDER VAN PAEMEL

(biedt stoelen aan)

As 't ou belieft, Mevreiwe, as 't ou belieft, Menier den B'ron.
(Spoedt zich weer in huis)

VADER VAN PAEMEL

O... Menier den B'ron, zonder dat ge 't mij kwoalijk neemt, 't zijn nistige1. jongens
die 'k hè en ze doen doanig ulder devueren2.. Z'hên acht doagen achterien gesleten3.,
Menier den B'ron, van ten twieën van den uchtijnk tot den halver tienen van den
oavend.
MOEDER VAN PAEMEL

(met stoelen)

As 't ou belieft, Menier Maurice. As 't ou belieft, Mejonkvreiwe.
DE BARONES

(tot Van Paemel)

Jawel, Van Paemel, maar veel slaap is toch de manier niet om goed door de wereld
te kom, dat weet gij ook wel. (Terwijl de barones spreekt, kraait luid een haan)
CORDULA

(vrijpostig)

Van ten tienen van den oavend tot den twieën van den uchtijnk, Mevreiwe, en dan
nog 'n uurken 's noens, en anders huel den dag ziere wirken, dat 'n es toch nie te vele
sloapen, denkt 't mij. (Germaine fluistert iets in 't oor van Maurice)
MAURICE

(tot de barones, met een blik op Cordula)

Dis, mère, est-ce celle-là que tu veux donner à Germaine comme femme de chambre?
DE BARONES

Ah non, par exemple!... L'autre!
GERMAINE

Heureusement, car elle ne me plaît pas du tout, la première. Son ton est d'une
impertinence!...
1.
2.
3.

Vlijtige.
Devoir = plicht.
Vlas geoogst.
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MOEDER VAN PAEMEL

(tot de barones)

Joa, moar, Mevreiwe, ze zijn jong en struis, en ze keunen zij doar wel tegen, tegen
'n beetse veel wirk. Moar 't es spijtig, newoar! da we nou precies Kamiel moete
missen en toch zue overleit zijn van wirk!
DE BARONES

Die is weer opgeroepen bij den troep, niewaar?
MOEDER VAN PAEMEL

Joa hij, Mevreiwe, mee al die troebels newoar? Da es toch 'n dijngen! En hier zue
nuedig zijn!
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DE BARON

(tot Van Paemel)

Het is spijtig, Van Paemel, dat uw oudste zoon zich nie beter wil gedraag. Ik heb
gehoord, en dat doet mij veel verdriet, dat hij in Gent aan de hoofd staat vaneen bend
socialistes grévistes die schrikkelijk veel kwaad doen.
(Opnieuw schel gekraai van een haan)

VADER VAN PAEMEL

Menier den B'ron, 't es ne sloeber, en 'k zeg het hier rechtaf, al es 't mijne zeune.
Moar 't 'n es mijn schuld niet, Menier den b'ron, 'k 'n kan d'r niets an doen. 'k Hè al
gedoan wa dat er in mijn macht bestond om 't hem te beletten.
DE BARON

Ik wil 't geloof, Van Paemel. Maar, wil ik u nog wat zeg: gij zoudt moet meer
voorzichtig zijn in de keus van de vriend en de kennis waar uw kinderen mee omgaat.
Daar hebt ge bijvoorbeeld die Masco, die lelijke pensejager1., die al mijn wild skiet
en pak, die laat gij vrijen met uw tweede dochter! Is 't niet zo?
(Beweging van Cordula. Van Paemel schudt bedenkelijk het hoofd)

VADER VAN PAEMEL

't Es azue, Menier den B'ron, en 't es huel straf tegen mijn goeste, da weten z' alle
twieë. Moar wa kan ik doar an doen? Hij es ne jongen van goeje famielde en die 'n
huel schuen stuiverken zoe bezitten as hij wilde deugen. En zonder Kerdula 'n kan
ik hier nie vuert, Menier den B'ron. Ze wirkt lijk 'n peird en ze spoart ons wel twie
meissens uit. Wil ik heur die vrijoage verbiên, z'es in stoat om mee hem wig te luepen.
CORDULA

(nijdig)

Die jongen 'n doe niemand gien kwoad.
DE BARONES

Nee, maar hij doet veel kwaad in onze chasse!
CORDULA

(minachtend)

Chaasse!
DE BARONES

(tot Van Paemel)
1.

Wildstroper.
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En wij zul toch gaarne wil, Van Paemel, dat hij niet mier...
(Het gekraai van een haan valt de barones zó schel in de rede, dat zij even moet ophouden
met spreken. Nijdig)

Maar Van Paemel, wat is dat hier toch voor een violent lawaai, wij kun niet meer
spreek!
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VADER VAN PAEMEL

't Es die vuilkluet van dien hoane, Mevreiwe.
(tot Desiré)

Ala toe, Desiré, doe hem ne kier zwijgen; we verstoan hier mallekoar nie mier.
DESIRÉ

'k Goa mee ienen noar mijn wirk, zulle.
(Gaat hinkend naar de achtergrond, met grote bewegingen van de armen, of hij het beest
verjaagde)

GERMAINE

(tot Maurice)

Comme il botte! Est-ce celui-là que tu as blessé d'un coup de fusil dans une traque?
MAURICE

Oui, je crois bien que c'est celui-là.
GERMAINE

Tu as sans doute dû lui donner beaucoup d'argent?
MAURICE

Comme ça. Il a eu un louts. C'est le tarif.
DE BARONES

Enfin, Van Paemel...
(Plotseling valt de baron met een gil scheef van zijn stoel)

Gontran!... qu'est-ce que tu as? Tu n'es pas bien!
VADER VAN PAEMEL

(helpt de baron weer opstaan)

't 'n Es niets, Mevreiwe. 't Es de pikkel van zijne stoel die in 'n molshol geschoten
es.
DE BARON

(boos, klopt de aarde van zijn kleren)

Ja maar, Van Paemel, waarom boucheert gij ook de molshol niet? Dat zou al beter
zijn dan hier te ligge slaap.
VADER VAN PAEMEL
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Ha! 'k 'n Doe nie anders, Menier den B'ron. 't Es mijn ieste wirk iederen uchtijnk van
ten drijen os 'k buiten kome. Moar g'n vin gij toch de loaste mol niet, newoar?
DE BARONES

(opgewonden)

Ja maar, Van Paemel, de baron had wel zijn been kunnen breek. Ik sta te beef van
de schrik.
MAURICE

(tot Germaine)

Sont-ils cyniques, ces rustres, dis?
GERMAINE

(vliegt plotseling op, hollend en gillend over de boomgaard)

Ha!... ha!... ha!... Maurice!... Maurice!... Au secours!... Au secours! Aâââh!...
(Ontsteld vliegen allen haar na)

MAURICE

Qu'est-ce qu'il y a! Tu deviens folle, toi!
GERMAINE

Une chenille!... une horrible chenille!... Là, là... là! sur mon épaule!... dans mon cou!
Aâââh...
MAURICE

(gooit de rups op de grond en vertrapt ze)

Là... là... ce n'est rien. Elle est écrasée.
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DE BARONES

(verontwaardigd tot de baron)

Ils n'échenillent donc pas même leurs arbres, ces fainéants!
(tot Van Paemel)

Waarom neemt ge niet weg de rupsen van de boom, Van Paemel?
VADER VAN PAEMEL

Och Hiere, Mevreiwe, kan ne meins nou de loaste rissem van nen buem wignemen?
't Goa hier nog stijf wel, want we zitten d'r huele doagen achter. Kijk ne kier noar
Boer Landuijts hof, wat dat er doar op zit van rissems op dien bogoard.
Allen gaan langzaam weer zitten. De baron kijkt wantrouwend onderaan zijn stoel. In de achtergrond
ziet men Desiré hinkend heen en weer rijden met een kuip op een kruiwagen.

DE BARONES

(tot Van Paemel)

Enfin, Van Paemel, om tot ons gesprek terug te kom, wij zul gaarne wil dat die Masco
hier nie mier kom. Wil uw dochter met hem loop dat moet zij weet, maar hier mag
die Masco niet meer kom of gij moet verhuis.
CORDULA

(verontwaardigd)

Zue!...
(Beledigd in huis af)

VADER VAN PAEMEL

't Es het goed, Mevreiwe, ge zij gulder hier miester, hij 'n zal hier nie mier komen...
Moar nondemilledzu!...
(Verontwaardigd gebaar van de barones)

Pardon Mevreiwe, 'k wille zeggen dat 't zulk 'n dijngen zoe zijn veur mij da ze mee
hem moest wigluepen. 'k 'n Kan ze nie remplaceren, Mevreiwe. Mijn wijf 'n es moar
'n halve panne mier, mijn ouwste dochter zit huele godsche doagen in 't kluester of
in de kirke, 'k 'n zoe verdeke! nie anders mier hên of Romanie,
(wijst naar Romanie)

die huel broaf en nistig es, moar toch nog zue jong, Mevreiwe.
DE BARONES
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Ja, Van Paemel, dat doe mij spijt, maar ik moet u toch nóg iets zeg. Ik zal zeer gaarn
uw jongste dochter daar
(wijst naar Romanie)

in mijn dienst neem om haar op te voed als femme de chambre...
ROMANIE

(verschrikt)

Och Hiere!...
DE BARONES

Voor mijn zoon Maurice, die binnen enige maand gaat trouw
(wijst naar Germaine)

met mademoiselle de Saint-Siffrides.
In de achtergrond ziet men Desiré drukker met kruiwagen en
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kuip heen en weer gaan.

MOEDER VAN PAEMEL

(wanhopig)

Ha, moar Mevreiwe toch! Ha, moar Mevreiwe toch!
DE BARONES

Ja... ik heb ze nodig, en ik zal zeer verlang dat zij zal kom.
(tot Romanie)

Gij heb daar toch niets tegen om op de kasteel te kom, en daarna bij mijnheer Maurice,
nietwaar, Romanie?
ROMANIE

(diep treurig)

Ha... os 't het absoluut moet, newoar, Mevreiwe? Ge zij gulder ons miesters en we
moete wij g'huerzoamen. Moar 'k zoe toch zue veel liever thuis blijven.
(Zij begint te schreien)

VADER VAN PAEMEL

(krabt zich wanhopig in de haren).

Hêjêjêjêjêjêjê! Woar moet da hier noartoe! Woar moet da hier noartoe?
MOEDER VAN PAEMEL

(insgelijks in tranen)

Och Hiere! da zijn dijngen! da zijn toch dijngen!
DE BARONES

Gij hebt zeer ongelijk, Vrouw Van Paemel, van daarvoor te schriem. Het is een grote
eer die ik uw dochter aandoe. Het is tegenwoordig heel moeilijk om goede femmes
de chambre te krijg, en dat ik haar neem is een bewijs dat ik confiance in haar heb.
Zij zal bij mij schone manier leer en u een schone huur aanbreng, veel meer dan zij
hier op de boerderij kan verdien.
MOEDER VAN PAEMEL

Och Hiere, Mevreiwe, wa zijn wij, boerenmeinschen, mee die schuene menieren?
Dat 'n dient ons toch tot niets.
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Sinds een ogenblik heeft Germaine haar zakdoek uitgehaald en houdt hem voor haar neus, alsof zij
vieze lucht rook. Maurice doet weldra hetzelfde. Op haar beurt snuift de barones wantrouwend de
lucht op.

MAURICE

(tot de barones)

Quelle peste ici, mère! Qu'est-ce donc?
DE BARON

(haalt insgelijks zijn zakdoek uit)

Oh!... C'est insupportable!
DE BARONES

(ook plotseling met haar zakdoek vóór de mond)

Pouah... Qu'est-ce qui se passe? D'où vient cette odeur nauséabonde?
(tot Van Paemel)

Wat is dat hier voor 'n abominable stank, Van Paemel?
VADER VAN PAEMEL

(verwonderd)

Ne stank, Me-
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vreiwe!?... 'k 'n geriek ik niets.
MAURICE

(wijst naar Desiré in de achtergrond)

Oh! c'est là, cet homme, avec sa cuve. Il transporte des ordures.
VADER VAN PAEMEL

Ah joa, 't es misschien Desiré. Hij es bezig mee oale voeren. We moeten toch zurgen
veur ons eirdappels en ons boterhammekes, newoar, Mevreiwe?
GERMAINE

Ah!... c'est ça qui fait les pommes de terre et le pain! Quelle horreur! Je ne mangerai
plus que de la pâtisserie!
DE BARON

Oui, mais il faut pourtant admettre...
MAURICE

Mais, père, pourquoi est-ce qu'il n'emploie pas les engrais chimiques?
DE BARONES

(tot de baron)

Il me semble aussi, Gontran, qu'il pourrait fort bien...
(Ongeduldig gebaar van de baron. Tot Van Paemel)

Dat riekt zo slecht, Van Paemel, waarom gebruik gij geen chimique vette?
VADER VAN PAEMEL

Semiek, Mevreiwe! Ik semiek gebruiken!!... mevreiwe, doar 'n hè 'k gien geld veuren.
DE BARON

(haastig)

Nee, nee, Van Paemel heeft gelijk, de chimique mest is veel te duur en veel te veel
vervalst.
(tot de barones)

voyons, n'insiste donc pas, eléonore, comment veux tu que nous augmentions son
loyer si tu lui fais jeter son argent en engrais chimiques?
DE BARONES

Mais alors qu'il cesse au moins de contaminer l'air tant que nous sommes ici. On
aspire les microbes des pires maladies contagieuses.
(tot Van Paemel, met de zakdoek voor de neus)
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Doe hem toch ophou, Van Paemel, wij kun hier nie meer respireer van de slecht reuk.
VADER VAN PAEMEL

Lijk of ge wilt, Mevreiwe.
(tot Desiré)

Hé Desiré!... Dees!...
DESIRÉ

Wat es er?
VADER VAN PAEMEL

Uitschiên mee oale voeren, jongen. 't Stijnkt te vele, zegt Mevreiwe.
(Onduidelijk gebrom van Desiré)

DE BARONES

(tot vader Van Paemel)

Zo dus, dat is in ord, niewaar, met Romanie? Ik zal wil dat zij maandag aanstaand
op de kasteel kom. Gij, of Desiré kan haar koffer breng met de kruiwag. Maar de
kruiwag moet eerst goed worden gewas, dat hij niet slecht meer riek als hij op de
kasteel
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kom.
(Romanie langzaam af, in de achtergrond)

Maar nu, Van Paemel, is er nog een andere kwestie.
(Korte pauze)

Gij woont hier te goedkoop, Van Paemel.
(Verschrikt gebaar van Van Paemel en zijn vrouw)

Wij zul u niet gaarne doen verhuis, want gij zijt brave meins, maar als gij hier wilt
blijf, zult gij vijfhonderd frank per jaar moet opslaan.
Moeder Van Paemel slaat ontsteld de handen in elkaar. Vader Van Paemel springt als onder een
zweepslag op.

VADER VAN PAEMEL

Vijf honder fran opsloan, Mevreiwe! Vijf honder fran opsloan! Moar 't es 'n
reinewoassie!1. 'k 'n Kan ik nie opsloan, Mevreiwe! 'k 'n Kan ik da nie opbrijngen!
'k Zitte nou al overpacht!
DE BARON

Zie, Van Paemel, ik zal kaart op tafel met u speel. Uw buurman daar, Boer Landuijt,
heeft een zoon die gaat trouw, en hij heeft mij vijfhonderd frank meer geoffreer voor
de hofstee die gij pacht.
VADER VAN PAEMEL

Ah! die sloeber! Ah die luelijke sloeber! Wat-e! die sloeber kom mij 't brued uit
mijne mond pakken, ik die dag en nacht moe beulen om in d'oarmoe nie te dompelen!
DE BARON

Dat zal toch wel zo erg niet zijn, Van Paemel. Als dat zo slecht was zou uw concurrent
daar geen vijfhonderd frank meer voor offreer.
VADER VAN PAEMEL

Zue irg niet, Menier den B'ron! Zue irg niet!
(korte pauze)

Menier den B'ron en Mevreiwe, da es nou mier of tsjestig joar da onz' famielde op
ulder goed weunt. Mijn gruetvoader zoaliger hee dees hofstee van ouw gruetvoader
gepacht, mijn voader zoaliger hee ze van ouw voader gepacht, en ik hè ze gepacht
van ouw voader en van ou. Huel ons famielde, menier den B'ron, hee heur leven lang
'n famielde van treffelijke meinschen en felle wirkers geweest. Os mijn gruetvoader
hier op d' hofstee kwam, bezat hij over de drij en twintig duus fran, da hè 'k altijd
van mijn voader huere zeggen. Hawèl, Menier den B'ron, mee zijn leven lang te
1.

Ruïne.
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wirken en te sloaven, mee te zurgen en te spoaren cens veur cens, heet hij aan zijn
kinders, as hij stierf, negen en twintig
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duus fran achtergeloaten. Zue da was omtrent zes duus frak dat hij veuruitgegoan
was, mee huel zijn leven hard te wirken. En da was tons nog de goen tijd, Menier
den B'ron!
DE BARON

Enfin!...
VADER VAN PAEMEL

Mijn voader ha twie broers en 'n zuster, da was veur ieder, alle kosten afgerekend,
nog gien zeven duus fran. Mijn moeder ha van heure kant omtrent tien duus fran, en
doarmee, en mee 't zijne, es mijn voader op d'hofstee gebleven. Wulder, os mijn
voader stierf, 'n woaren moar drij kinders, Menier den B'ron: ikke, mijn broere Justien,
die in Amerika es, en mijn zuster, die getreiwd es in de Woale-pays.
DE BARON

(ongeduldig)

Hawèl!
VADER VAN PAEMEL

Hawèl, Menier den B'ron, os voader stierf en da alles vereffend was, 'n bleeft er moar
vijftien duus fran mier over, veur ieder vijf duus fran. Da was 't begin van den slechten
tijd, Menier den B'ron en Mevreiwe. Mijn wijf, Menier den B'ron, ha zeven duus
fran, zue da we toch were twoalf duus te goar hân om in den boerestiel te blijven. 'k
Hoa d'r moed op, Menier den B'ron, den dag da 'k hier veur mijn eigen rekenijnge
begon. 'k Dacht in mijn eigen: de tijen zillen beter worden, 't zal were worden lijk
in de goen tijd van gruetvoader. Moar 't hee wat anders geweest! 'k Hè drij kiers de
koeploag in mijn stallen g'had; 'k hè twie peirden dued g'had van de balgpijne, 'k hè
acht kinders g'had, Menier den B'ron en Mevreiwe. Mijnen eiwste zeune es gestorven
van 'n verhitheid in den heuitijd; mijnen derden es verongelukt deur 't sturmen van
zijn peirden; mijn twiede dochter es gestorven van de teirijnge. Al d'ander, uitgenomen
Edewoard, die op zijn zestiende joar noar de stad goan weunen es, 'n hên nie
opgehouên hier dag en nacht mee ons op 't hof te beulen en te sloaven, zelfs dienen
ongelukkigen duts
(met een snik in de stem)

van Desiré, die deur Menier Maurice zijn rechterbien half afgeschoten es. Da es nou
op 't twie en dertigste joar da 'k hier veur mijn eigen rekenijnge boere, Menier den
B'ron, twie en dertig joar van standvastig wirken, en zurgen, en spoaren, en alle
joaren getreiwe mijne pacht betoalen... hawèl, Menier den B'ron, da 'k hier morgen
alles moest verkuepen, in ploatse van de twoalf duus fran, die 'k hier over twie en
dertig joar mee mijn vreiwe te goare ingebrocht hè, 'n zoe 'k mi-
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schien gien twoalf duzen cens mier hên.
MAURICE

(tot germaine)

Ce qu'ils sons rusés, finauds!...
GERMAINE

C'est inouï.
DE BARON

Ja, Van Paemel, gij hebt de slechte tijd gehad, lijk iedereen. Denkt gij dat wij
misschien geen slechte tijd hebben gehad? De waarde van de grond is op de helf
gedaal en de leven wor van langs om duurder. Nu dat mijn zoon gaat trouw moet ik
hem ook een positie geef, en de volgende jaar doet mijn dochter haar entrée dans le
monde. De tijd is slech voor iedereen; wij moeten alle spaar.
VADER VAN PAEMEL

(loopt hoofdschuddend, met gebukt hoofd heen en weer)

't 'n Kan nie zijn, alij!! 't 'n Kan nie zijn! 't Es om d'r zot van te worden.
DE BARONES

(tot moeder van paemel)

De luxe is te groot geworden, ziet ge, dát is het. Vroeger waar de boerenmeisj content
met een zwarte mantel 't zondags en 'n muts met lint, maar nu wil de boerin en
dochters juweel en zijden kleer en schone hoeden draag precies lijk of ze dames
waar.
MOEDER VAN PAEMEL

Mevreiwe, ik toch niet, en mijn dochters uek niet. Ik hè nog mijn geiwen uerrijngen
en mijn zelveren kruisse die 'k van mijn moeder zoaliger gekregen hè; moar mijn
dochters 'n hên niets, Mevreiwe, zuedoanig da 'k er hoast beschoamd in ben os z'ievers
op 'n kirmesse gevroag worden. 't Es het 'n dijngen mee ons, alij; ge meug zeker zijn
dat 't tegenwoordig mee ons 'n huel triestig dijngen is.
DE BARONES

(opstaande)

Enfin, ge weet het nu, nietwaar? En het is niet nodig om daar nu nog langer over te
spreek. Gij kunt eens met malkander spreek en u bepeis en ons dan late weet.
(De anderen staan insgelijks op)

VADER VAN PAEMEL
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(met gebogen hoofd heen en weer lopend)

Sakerdeke! da zijn dijngen! Sakerdeke! da zijn dijngen! Hôôôô!... ne meins zoe d'r
zot van worden!
DE BARON

Maar gij zult niet te lang moge wacht, Van Paemel, want ik heb beloofd aan boer
Landuijt de volgende week antwoord te geef.
VADER VAN PAEMEL

(balt de vuist naar de achtergrond)

O de luelijke sloeber, die ne meins durft reineweren!
DE BARONES

(heengaande)

Allons, alzo verbleef,
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niewaar? En vergeet niet dat ik Romanie maandag op de kasteel verwacht.
(Maurice en Germaine zonder te groeten links af)

MOEDER VAN PAEMEL

't Es het goed, Mevreiwe.
DE BARON

(heengaande en even terugkomend. Tot Van Paemel)

En dat die wilddief, die Masco, hier niet meer op de hof mag kom. Allons, de goendag.
VADER

en MOEDER VAN PAEMEL

(tegelijk)

De goendag, Menier den b'ron en Mevreiwe.
(De baron en de barones links af)

CORDULA

(komt driftig uit het huis gelopen en roept de vertrekkenden na)

Smeirlappen!... Opeters! Nieweirds!
VADER VAN PAEMEL

(dreigend tot Cordula)

Ala!... in huis gij!
Cordula weer af. Vader Van Paemel grijpt plotseling een van de stoelen vast en verbrijzelt hem met
een vloek tegen de grond.

MOEDER VAN PAEMEL

(hevig ontsteld)

Ha moar, Voader, wa peinsde! Wa doet-e nou toch!
VADER VAN PAEMEL

'k Weinsche, nondedzu, da'k dued woare!
MOEDER VAN PAEMEL

(schreiend)

Och Hier! och Hier! och Hiere! Es da hier toch 'n leven! Es da hier toch 'n leven!
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VADER VAN PAEMEL

(trekt met een ruk naar de achtergrond)

Ala!... loat er ons moar were noar toe goan.
MOEDER VAN PAEMEL

(verschrikt)

Woar noar toe, Voader!
VADER VAN PAEMEL

(driftig)

An 't wirk, nondedzu! tot da 'k er bij cravere.
(roept in de achtergrond)

Ala, Desiré, voer moar vuert oale, jongen; 't 'n messant1. nou nie mier dat 't wa stijnkt.
En loat den hoane moar kroaien uek, d'hinnen zillen misschien zueveel te liever eiers
leggen: w'hên ze nuedig!
(Neemt zijn spade op de schouder en gaat met grote passen in de achtergrond af)

1.

Geeft.
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Tweede toneel
DE VORIGEN, KAMIEL, MASCO

KAMIEL

(half in soldatenkledij, half in werkmanspak, blootshoofds. Komt wild binnengehold door het
hekje links)

Moeder!... O! Moeder!...
MOEDER VAN PAEMEL

Och Hiere, Kamiel! Wat es da? Van woar komde gij?
KAMIEL

Moeder!... Moeder!.... 'k ben wiggeluepen van den troep en de sandurms1. zitten
achter mij.
MASCO

(springt door het hekje, een geweer in de hand. Hijgend tot Kamiel)

Steekt ou wig! Z'n hên ou nie gezien. Ze mienen da 'k ik ou ben. 'k Luepe noar de
bosschen toe en zal van doar op ulder schieten. Ze zillen mij achtervolgen in ploatse
van ou.
(Hollend weer weg)

MOEDER VAN PAEMEL

Och Hiere! Kamiel, wa es er toch gebeurd!
KAMIEL

(huilend)

'k Ben wiggeluepen. Z'hên d'r wried op geschoten, Moeder! Vreiwen, kinders,
mannen! En roepen en schriemen! En bloed langs de stroaten! O Moeder! Moeder!
Moeder! 't Es te wried! 't es te wried!
MOEDER VAN PAEMEL

Och God! och god!
(Men hoort een schot in de verte)

Hôôôô!...
KAMIEL

(gejaagd)
1.

Gendarmen.
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't Es Masco! Hij schiet op de sandurms. Ze mienen dat ik het ben en ze joagen d'r
achter in de bosschen. Broave jongen, die Masco! Hij reskiert zijn leven om 't mijne
te redden.
(vliegt zijn moeder om de hals)

Adzu, Moeder, 'k moe vluchten. 'k Hè geld! 'k Vertrekke morgen noar Amerika, bij
nonkel Justien! 'k Zal ou dikkels schrijven.
MOEDER VAN PAEMEL

O!... o!... o!...
KAMIEL

Adzu, Moederken, adzu! De komplimenten aan voader, aan Desiré, en aan de zusters.
Edewoard 'n hè 'k nie gezien, Moeder. 'k 'n Wee niet of hij nog leeft of dat hij uek
dued geschoten es.
(Verscheidene geweerknallen in de verte)

O! huer ne kier hoe da ze noar Masco schieten. 'k
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Hope toch da z'hem nie 'n zille passen! Adzu, Moeder gee mij 'n kruisken.
(Moeder Van Paemel schetst snikkend met haar duim een kruiske op zijn voorhoofd)

Adzu! adzu! 'k vlucht al achter wig, deur 't huis. 'k Zal ou schrijven, dikkels schrijven.
(Hollend af, door de huisdeur)

Derde toneel
MOEDER VAN PAEMEL, VADER VAN PAEMEL, LATER MASCO

VADER VAN PAEMEL

(komt gejaagd op de achtergrond op)

Wat es da hier mee al da schieten in de gebuurte?
MOEDER VAN PAEMEL

(snikkend)

O Voader! Voader! Voader!
VADER VAN PAEMEL

(ongeduldig)

Hawèl? wat es er, nondedzu, gebeurd?
MOEDER VAN PAEMEL

O Voader... Kamiel... Kamiel...
VADER VAN PAEMEL

(driftig)

Hawèl, wat es er van Kamiel, nondedzu! Woarom stoat-e doar azue te tuiten?
MOEDER VAN PAEMEL

Hij es... van den troep wiggeluepen...
VADER VAN PAEMEL

(woedend)

Wat-e!...
MOEDER VAN PAEMEL
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...omdat hij op 't volk nie 'n wilde schieten. Hij es gevlucht!... Hij goa... hij goa
morgen...
VADER VAN PAEMEL

Wa zegde doar! Kamiel wiggeluepen van den troep! Woar es hij? Heet hij hier
geweest?
MOEDER VAN PAEMEL

(smekend)

O Voader, Voader...
VADER VAN PAEMEL

(dreigend)

Woar dat hij es? vroag ik ou.
MASCO

(komt hollend in de achtergrond op)

Pas op! de sandurms! Ze zijn mijn spuer kwijt en ze komen noar hier! Es Kamiel
wig?
VADER VAN PAEMEL

(driftig, met uitgestrekte hand, tot Masco)

Zijt-e gij hier zelf hoast wig? Allo, van 't hof, en hier giene voet mier te zetten.
MOEDER VAN PAEMEL

O voader... hij hee Kamiel 't leven gered.
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VADER VAN PAEMEL

't Es gelijk! Hij moe hier wig!
MASCO

'k Goa wig; 'k goa wig. We zillen loater mallekoar wel spreken.
(Geluid achter het scherm)

Pas op, zulle! Ze zijn doar!
(Springt door de huisdeur weg)

VADER VAN PAEMEL

(hem nahollend)

Wat-e! gij sloeber! Ge durft gij in mijn huis nog komen!

Vierde toneel
DE VORIGEN, DE BRIGADIER, DE GENDARME, SCHIETTEKATTE

SCHIETTEKATTE

(links op door het hekje, dat hij achter zich sluit. Hijgend tot de brigadier en de gendarme,
die tegelijkertijd op de achtergrond verschijnen)

Alhier 'n zal hij nie mier wigspringen.
DE BRIGADIER

(buiten adem tot Vader Van Paemel, die driftig uit het woonhuis komt)

Van Poamel, woar es ouwe zeune Kamiel?
VADER VAN PAEMEL

Dat 'n weet 'k niet Menier den brugedier. 'k Zoek er uek achter.
DE BRIGADIER

(tot de gendarme)

Blijf gij hier de wacht houên.
(duwt Van Paemel opzij en dringt in huis)

We zillen de sloeber wel te pakken krijgen!
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MOEDER VAN PAEMEL

(zakt als in zwijm op een van de stoelen neer)

Voader... Voader...
VADER VAN PAEMEL

(ruw)

Hawèl?
MOEDER VAN PAEMEL

(haast onhoorbaar)

'n Zeg het ulder niet.
VADER VAN PAEMEL

Da 'k 't moar 'n wiste!
DE BRIGADIER

(gejaagd op de drempel van het woonhuis... tot de gendarme en tot Schiettekatte)

Toe!... hoast ulder!... alhier! Hij es al achter wiggeluepen. Hij vlucht in 't veld!
(Alle drie door de huisdeur af. Moeder Van Paemel valt in onmacht van haar stoel)

VADER VAN PAEMEL

(vangt haar in de armen op)

Desiré!... Kerdule!... Romenie!... Kom help mij! Moeder hee wa gekregen!...
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Desiré komt hinkend met Romanie uit de achtergrond en Cordula uit het woonhuis gehold.
(Schoten in de verte)

GORDIJN
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Derde bedrijf
Zelfde toneelschikking als in het eerste bedrijf.

Eerste toneel
VADER VAN PAEMEL, MOEDER VAN PAEMEL, DE PASTOOR, CORDULA, ROMANIE, CELESTINE

Bij het opgaan van het gordijn zitten, rechts, Vader en Moeder Van Paemel, elk aan
een zijde van de haard. Moeder Van Paemel, een weinig van het vuur af, in een
leunstoel, met kussens achter de rug. Links, op de voorgrond, zitten Celestine en
Romanie kantwerk te maken. Door een deur rechts, achter de haard, komt de pastoor
te voorschijn, gevolgd door Cordula, die terstond bedrijvig in de keuken heen en
weer loopt.
VADER VAN PAEMEL

(met matte stem tot de pastoor)

Hawèl, Menier de Paster, wa denkt er ou van? Hoe vindt g'hem?
DE PASTOOR

(neemt een stoel naast Moeder Van Paemel. Celestine houdt op met speldewerken en kijkt en
luistert vol belangstelling naar de pastoor. Romanie, het hoofd diep gebogen, werkt in stilte
voort. Af en toe veegt zij stille tranen weg)

Da goa nogal. De pijn es toch verminderd. Ge moet kroaze hên, Van Poamel, en ouw
vertreiwen stellen in ons Hiere.
VADER VAN PAEMEL

We zijn ongelukkige meinschen, Menier de Paster. Geluef mij da w' ongelukkige
meinschen zijn.
DE PASTOOR

Ons Hiere beproeft ou, Van Poamel, moar g'n meug nie wanhopen. Wie weet hoe
of hij ou misschien loater zal beluenen.
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VADER VAN PAEMEL

'k Ben zeven en tsjestig joar oud, Menier de Paster, en van mijn twoalfste joar af hè
'k zonder ophouên gewrocht. Es da nou de belueninge veur al mijnen oarbeid?
Telkens terwijl haar vader spreekt gaat Celestine stil weer aan 't werk. Zodra de pastoor spreekt blijft
zij aandachtig luisterend weer stil.

DE PASTOOR

Ge moet geduld hên, Van Poamel. Gods wegen zijn ondeurgrondelijk.
VADER VAN PAEMEL

We zijn oud en versleten, Menier de Paster, versleten van den oarbeid; mijn wijf es
ziek en z'n zal misschien noeit mier genezen. In 't begin van ons houwelijk en uek
loater os onz' kinders gruet wierden, hân we moed op ons leven, Menier de Paster.
W'hoopten da w' hulp en steune zoen g'had hên van onz' kinders, en 'n beetse rust
en welstand, in onzen ouên dag. Hawèl,... in ploatse van hulpe, rust en welstand, 'n
hên we nie anders as verdriet en ongeluk.
DE PASTOOR

Ha moar, Van Poamel, jongen, iederien hee zijn diel van verdriet op de weireld. G'n
meugt doar azue nie altijd op peizen.
VADER VAN PAEMEL

(zich opwindend)

Toet, toet, Menier de Paster, 'k moe 'k doar zeker altijd op peizen, want wulder hên
mier as ons diel; wulder hên te veel verdriet op de weireld, en 't ienigste da mij
somtijds nog 'n beetse truest, da es van d'r ne kier van te spreken.
DE PASTOOR

Och!...
VADER VAN PAEMEL

'k 'n Kan da nie altijd onder mij houên, Menier de Paster, 'k zoe d'r van versmachten
os ik op al ons ongeluk beginne te peizen; os 'k beginne te peizen da mijnen ouwste
zeune in 't kot zit veur te branden en te muerden, da mijne jongste zeune lijk ne laffe
voagebond gevlucht es noar Amerika, en da mijnen twieden
(met snikkende stem)

den besten en den broafsten en de nistigste jongen van de weireld op stirve ligt van
ziekte, zonder nog te spreken van al die ander ongelukken die op ons gevalle zijn...
dan moe 'k mij ne kier luchten, Menier de Paster, of 'k zoe d'r wa van krijgen... 'k
zoe d'r zot van worden.
DE PASTOOR

Joa zeker, 'k verstoa huel goed dat-e doar veel verdriet in hèt, Van Poamel. Moar
g'hèt toch uek wel
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truest in ou leven; g'hèt toch ouw dochters, die goed en broave zijn.
VADER VAN PAEMEL

(verwonderd)

Mijn dochters, Menier de Paster?
DE PASTOOR

Wel joa, ou dochters.
(wijst naar Celestine)

Es ou ouwste dochter gien nistig, broaf, godvruchtig meisken?
(Celestine valt zenuwachtig weer aan 't werk. De pastoor wijst naar Cordula)

Es ou twiede dochter nie fel en kroazig lijk 'n mannemeins?
(wijst naar Romanie)

Es ou jongste nie ierlijk en...
(Romanie begint plotseling hevig te snikken)

Kijk, kijk, wa schilt er dan?
MOEDER VAN PAEMEL

(zuchtend)

Ach!...
VADER VAN PAEMEL

Menier de Paster?...
(korte pauze)

Menier de Paster, weet-e gij misschien niet wa veur 'n gruet ongeluk, dat er nóg op
ons gevallen es?
DE PASTOOR

(verwonderd)

Wat veur 'n gruet ongeluk, dat er nóg op ulder gevallen es? Bah nien ik!... Wat es er
op ulder nog gevallen?
Moeder Van Paemel begint ook te wenen. Cordula loopt gejaagd heen en weer. Celestine werkt zonder
opkijken door.

VADER VAN PAEMEL
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Weet-e gij nie, Menier de Paster, da Romenie op 't kastiel was om doar heure stiel
te lieren as bovenmeissen en loater bij menier Maurice te goan dienen?
CORDULA

Om schuene manieren te lieren!
DE PASTOOR

(kijkt naar Romanie, die hevig blijft snikken)

't Es woar, 'k hè doar toch iets van g'huerd. En... es ze'r wiggezonden?
VADER VAN PAEMEL

Joa z', Menier de Paster, z' es 'r wiggezonden.
DE PASTOOR

Omdat...
VADER VAN PAEMEL

Menier, de Paster,... es 't serieus dat-e gij nog nie huere zeggen 'n hèt, wat dat er
gebeurd es?
DE PASTOOR

'k Geef ou mijn woord van iere.
VADER VAN PAEMEL

Hawèl, Menier de Paster, Romenie es van 't kastiel wiggezonden omda z'n kind moe
krijgen
(toenemend gesnik van Romanie)

... van menier Maurice.
DE PASTOOR

(hevig verbaasd)

O!... o!... o!... en hij stoat op 't punt van te treiwen!
VADER VAN PAEMEL

(heftig)

Zij es 'r veure wiggezonden,
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Menier de Paster, en wij moeten d'r veure verhuizen.
DE PASTOOR

Joa moar, joa moar, joa moar; es dat allemoal wel woar? Menier den baron es toch
ne godvruchtige, christelijke meies, en Menier Maurice hee toch altijd, veur zueverre
da 'k wete, 'n goe gedrag g'had.
CORDULA

'n Goe gedrag! Sloeber en smeirlap, geluepen mee slecht vreiwevolk uit de stad! Dá
heet hij huel z'n leven gedoan! En nou dat hij...
DE PASTOOR

(haar onderbrekend)

Joa moar, hij stoat op treiwen, jongedochter, hij stoat op treiwen!
CORDULA

(vinnig)

Hawèl joa, 't es dá precies! Vroeger liep hij bij 't slecht vreiwevolk in de stad, moar
nou dat hij ging treiwen moest hij hem stil houên, newoar?
(wijst naar Romanie)

En doarom heet hij da onnuezel schoap gepakt, de smeirlap!
VADER VAN PAEMEL

Azue es 't. Moar 't 'n es niettemin uek woar da...
DE PASTOOR

Joa moar, joa moar, jongedochter, en Van Poamel, weet-e gulder dat da 'n huel irge
beschuldigijng es! 'k Zit er compleet van te beven van de schrik.
CORDULA

(tot de pastoor)

Vroag het an Romenie zelve os ge mij nie 'n gelueft. 'k Weinsche dat 't leugens
woaren 't gien da 'k hier zegge.
DE PASTOOR

't Es wried! 't es wried!
(tot Romanie)

Moar, jongedochter, hèt-e gij toch nie gepeisd dat-e gij doar zonde en kwoad mee
deed. Peis toch ne kier hoe schrikkelijk dat da es: ou bezig houên mee ne jongeling
die op 't punt stoat van te treiwen!
CELESTINE
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O! da es toch 'n schande, newoar, Menier de Paster? Es da toch 'n schande!
(Zij schreit)

ROMANIE

(insgelijks schreiend)

'k 'n Wist ik nie wa dat hij wilde doen, Menier de Paster. Hij hee mij schouw gemoakt,
hij hee mij verdriegd da voader zoe moeten verhuizen os 'k zijn goeste nie 'n dee.
CORDULA

(tot de pastoor)

Joa moar, z' hên al mier gedoan, de smeirlappen. Os 't spel zueverre was dat 't uit
moest komen, heet de snotneus heur honder fran wille geen om 't op ienen van de
knechten te steken, en die ouwe vuilkonte van 'n baronesse heet 'r in mee gedoan.
Z'hên den toafelknecht
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uitgekocht om hem mee onz' Romanie te doen treiwen, en os Romanie gezeid hee
da ze nog liever zoe gestorve zijn dan dat te doen, hên z'heur zonder ne cens mee
pak en zak op stroate gesmeten. En den toafelknecht, die da nie schille 'n kan, van
de moment dat hij moar de cenzen hee, luept nou overal in d'hirbirgen van 't dorp
vertellen dat da kind van hém zal zijn. Smeirlappen, zeg ik, smeirlappen!
(balt de vuist)

O! da 'k ik 'n mannemeins woare!
VADER VAN PAEMEL

Ge zie gij wel, newoar, Menier de Paster, da 'k ik mij zuedoanig van mijn dochters
nie te beloven 'n hè, nie mier as van mijn zeuns! 't Kastiel hee op alle meneren
schandelijk mee ons gehandeld, da es zeker;
(wijst naar Romanie)

moar zij 'n hee uek nie gedeugen: ze was oud en gruet genoeg om heur nie mier te
loaten bedriegen.
MOEDER VAN PAEMEL

Ach moar, Voader, 't was toch nog zulk 'n onnuezel schoap os ze noar 't kastiel
vertrokken es.
VADER VAN PAEMEL

Tut, tut, tut, al wa konten. Al 't mannevolk es precies gelijk: d'r en es gien ienen die
't zal loaten liggen os hij de keur hee; moar 'n vreiwemens moe oppassen. Z' hee
precies wa da ze verdient, en dat 't nie 'n woare da 'k mijn zieke vreiwe gien altroassie1.
'n wil aandoen, 'k smiet heur uek op stroate, precies lijk of z' op stroate gevlogen es
uit 't kastiel, precies lijk of ik mijnen ouwste zeune op stroate geschupt hè omdat hij
nie 'n wilde deugen
(geeft een vuistslag op de tafel)

en precies lijk of ik, nondedzu! zal doen 't es gelijk mee dewelke van mijn jongens
die ulder nie 'n wille voegen.
CORDULA

(tot Van Paemel)

Ha ge zoedt gij uek ne sloeber zijn, da ge da moest doen.
MOEDER VAN PAEMEL

(angstig)

Kerdule! Kerdule!...
VADER VAN PAEMEL

1.

Hevige schrik.
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(tot Cordula)

Houd ouwen bek, gij. En os 't ou hier nie an 'n stoat
(wijst naar de deur)

aldoar keunde buiten, zie, zuewel as d'andere.
MOEDER VAN PAEMEL

(smekend)

Ha moar Voader toch...
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CORDULA

(boos)

Ah! c'est ça! Nou da ge toch moet verhuizen keunde mij missen, newoar? Ge zoedt
wel anders klappen da g'hier op ouw hof mocht blijven.
VADER VAN PAEMEL

(dreigend half opstaande, met een vuistslag op de tafel)

Ouw smoel houên, zeg ik. G'n hèt hier niets te zeggen, gij, niets, nie mier of 'n ander.
Hèt-e gewirkt, 'k hè d'r ou veuren onderhouên. En bovendien, 'k 'n wille nondedzu!
deur mijn jongens nie geduveld worden!
(Cordula beledigd af, in de ziekenkamer, rechts)

CELESTINE

(nijdig)

Ha moar, Voader, 'n vloekt toch azue niet in de presencie van Menier de Paster.
VADER VAN PAEMEL

(woedend, tot Celestine)

Wat-e! gie verdomde kwezel! Zoedt-e gij mij uek al durven wetten stellen! Goa gij,
nondedzu, noar 't kluester en wor nonne, os ge te leeg zijt om hier t' helpe wirken.
MOEDER VAN PAEMEL

O Voader, Voader!...
DE PASTOOR

(gezagvoerend opstaande)

Van Poamel, 'k verbie ou in mijn tegenwoordigheid Gods noame te lasteren. Ge
meug peizen en zeggen wa da ge wilt, moar ge 'n meug nie vloeken.
VADER VAN PAEMEL

(kalmer)

Pardon, Menier de Paster. 't Es woar 'k hè mij te verre loate goan; moar os ne meins
azue op alle meneren getormenteerd wordt, ge 'n weet op 'n einde nie mier wat da
ge nie 'n zoedt doen.
DE PASTOOR

(gaat weer zitten)

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 6

Ge moet kalm zijn, Van Poamel. 'k Zal ou helpen, en trachten goed te moaken 't gien
da 'k kan. 'k Zal trachten te moaken da Romanie ne goen dienst krijgt as memme1.,
en 'k zal den baron goan spreken en zurgen da ge nie 'n moet verhuizen.
VADER VAN PAEMEL

't Es al te loate, Menier de Paster. Mijn hofstee es onder mijn gat verpacht aan de
ouwste zeune van sloeber Landuijt die d'r al joaren lang op loerde. Da es mijn
beluenijnge om hier drij en dertig joar lang lijk 'n bieste te wirken en alle joaren mee
Kerstdag getreiwe mijne pacht te betoalen.
DE PASTOOR

't Es spijtig... 't es spijtig... moar d'r zijn nog

1.

Min.
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ander en misschien beter hofstees te vinden as de deze. 'k Zal moaken da g' 'n
geschikte doenijnge krijgt.
VADER VAN PAEMEL

G'en moet ou doar gien moeite veure geen, Menier de Paster, want 'k 'n hè toch gien
geld mier om op 'n ander hofstee te komen. 'k Ben gereineweerd, Menier de Paster,
zue plat as 'n luis gereineweerd!
DE PASTOOR

(ongelovig)

Och? och!... Azue ne fellen, nistigen boer lijk of ge gij zijt! Dat 'n es nie meugelijk!
VADER VAN PAEMEL

Zue plat of 'n luis, Menier de Paster, ge meug mij woar gelueven. Menier den b'ron
es rijke geworden mee mijnen oarbeid, moar ik ben deur mijnen oarbeid gereineweerd!
DE PASTOOR

(tot moeder Van Paemel)

Hij overdrijft wel 'n beetsen, es 't nie woar, Moederken?
MOEDER VAN PAEMEL

Bah! hij 'n doet, Menier de Paster. We 'n hên welder niets mier.
VADER VAN PAEMEL

(tot de pastoor)

Zoek gij mij 'n goeje kurtweunste1., Menier de Paster, os ge nog iets veur mij wilt
doen. Da es 't ienigste woar da 'k nog op kan komen.
MOEDER VAN PAEMEL

Ik zoe noar Amerika willen goan, Menier de Paster.
DE PASTOOR

(verbaasd)

Noar Amerika nogal?
MOEDER VAN PAEMEL

O joa, 'k zoe d'r toch zue geiren noartoe goan. Hier 'n hên we toch nie anders mier
as ongeluk te wachten. Da 'k genezen woar en da Van Poamel wilde, 'k zoe d'r tóch
zue geiren noartoe goan.
DE PASTOOR

Ha moar wa zoedt-e gij doar op ouwe leeftijd goan doen, Moeder Van Poamel?
1.

Huisje van het liefdadigheidsbestuur.
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MOEDER VAN PAEMEL

'k Zoe bij Kamiel goan. Hij es er toch zue content en hij vroagt standvastig of da we
wille komen.
(haalt met bevende hand een brief uit de zak en geeft hem aan de pastoor)

Kijk, lees da ne kier, Menier de Paster, 'k hè vandoage al were nen brief van hem
ontvangen. Hij 'n vergeet ons niet; 't es toch zulk nen broave jongen.
VADER VAN PAEMEL

Zeg liever: ‘'t was nen broave jongen...’ Want ik 'n hiete da gien broave jongens mier
die
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uldere post bij den troep deserteren. 'k Hiete da lafoars!
(met een snik in de stem)

Desiré... dá es nen broave jongen. Dat hij moar 'n kon genezen, 'k zoe mid misschien
in al ons ander ongeluk nog keunen truesten.
(weent)

Moar, ge zilt zien, hij 'n zál nie mier genezen. Hij trekt hem ons ongeluk veel te stijf
aan. Hij 'n zeg nie vele, diene jongen, moar 't eet hem op van binnen, 'k wete dat-e.
Sedert dat hij g'huerd hee da we moete verhuizen, 'n heet hij gien gezond ure mier
g'had.
(Weent)

DE PASTOOR

Hèt kroaze, Van Poamel, en ons Hiere zal hem over ou wel ontfirmen, es 't nou niet,
dan loater.
(leest in de brief)

Joa, joa Kamiel es doar content, da ziet-e. Hij es doar bij zijn nonkel Justien, newoar?
MOEDER VAN PAEMEL

Joa hij... Lees moar luie, Menier de Paster, da 'k het uek nog ne kier huere. 't Es uek
nog mijnen ienigen truest in al ons ongeluk.
DE PASTOOR

(zet zijn bril op)

Loat ne kier zien dan.
(Leest)

Rock Island, Illinois, den 2n October 18..
Beminde vader en moeder en
broeders en zusters,
Ik neem de pen in de hand om u te laten weten den staat van mijn gezondheid en
verhoop van u het zelfde. Moest het anders zijn het zou mij veel verdriet doen. Ik
peins nog wel dikwijls op Belzeland, en sitoe op u allen, beminde ouders en broeders
en zusters, en ook wel op de vrienden en de kennissen van 't dorp, maar alles is hier
toch zoo heel anders en de boeren en de werkmeinschen zijn hier rijke menschen in
vergelijking met wat ze in Belzeland zijn. Nonkel Justien is hier ne rijken boerenheere
geworden en hij en kan haast geen Vlaamsch meer klappen en verstaat er hem niet
aan dat gij allen al lang naar Amerika nog niet gekomen zijt. Hij zegt dat hij nog
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altijd gereed is om uw reize te betalen als gij wilt overkomen en dat gij hier in min
dan vijf jaar rijker zoudt zijn als dat gij oeit in Belzeland geweest zijt. Als ge toch
peist, lieve ouders, en broeders en zusters, dat de werkmeinschen
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hier drij keers per dag vleesch en visch en eiers eten, en alle dagen een stuk taart bij
hun noenmaal zoo goed als bij ons op de kermissen. Het eenigste wat ik hier nogal
lastig vind dat is in den zomer de groote warmte en de meuziets1.. Ze zijn maar den
helft zoo groot als bij ons en gij en hoort ze noeit ronken, maar zij kunnen stekken
dat gij er dagen lang weffels van op uw vel draagt. Maar dat is toch geen reden om
naar Amerika niet te komen, aangezien het er anders toch zoo goed is. Peis ne kier,
vader, dat nonkel Justien een rijpaard heeft, alleen voor zijn plezier. En hier en is dat
ook niet gelijk in Belzeland waar eenen boer of arme werkmensch zou beschaamd
zijn, van in een café te komen. Iedereen, arm of rijk, komt hier in de schoonste hotels
of cafés, en wordt voor zijn geld zoo goed bediend alsof hij eenen prinse was. Dat
kunt gij in Belzeland niet begrijpen, niet waar, en vader zou toch in geenen café een
druppel durven drinken, waar meneer den baron of menier Maurice ook zitten. Het
spijt mij niet, lieve ouders, dat ik naar hier gekomen ben en dat ik op de arme
werkmenschen niet geschoten heb. Al die dat hier weten, zeggen dat ik wel gedaan
heb met op de werkmeinschen niet te schieten, en dat het...
VADER VAN PAEMEL

Zeggen ze nie dat hij uek wel gedoan hee mee van den troep wig te luepen?
DE PASTOOR

Ala, toe toe, Van Poamel, g'n meugt zue hoatdroagend nie zijn. Ge moet keune
vergeven en vergeten.
VADER VAN PAEMEL

Vergeten niet, Menier de Paster. Zulke schande 'n vergeet ik noeit.
DE PASTOOR

Joa ge doet!
(Van Paemel schudt krachtig het hoofd)

Wacht ne kier, woar woaren we dan?... Ah...
(leest)

en dat het een groote schande zou zijn van op mijn broeders te schieten. Nu mag ik
als deserteur in het land niet meer komen, dat is wel waar, maar dat zou mij toch niet
spijten als ik u allen maar van tijd tot tijd eens konde zien. Maar ik verdien hier nu
al zestien dollars in de week; peis toch dat is meer dan tachentig franken en de
volgende maand wordt ik nog verhoogd, en ik hoop dat ik later ook met naarstig te
werken rijk zal worden gelijk nonkel Justien, en als

1.

Muggen.
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er dan eens eenen prinse of eene prinsesse trouwt in Belzeland krijgen de deserteurs
gratie en mag ik in 't land terug komen, te meer dat ik altijd goeden dienst gedaan
heb in het leger en nooit gestraft heb geweest, en toch maar drij maanden meer te
dienen had als die ongelukkige troebels uitgebroken zijn. Het spijt mij zeer stijf dat
Eduard nu in 't kot moet zitten maar ik heb eenen brief van hem ontvangen dat hij
toch gezond is ondanks de slechte kost die hij moet eten, en ik heb hem weer
geschreven dat hij sitoe naar Amerika moet komen als hij losgelaten wordt, want dat
hij hier vrij en gelukkig zal zijn met zijne vrouw en zijne kinderen, en dat er hier
voor hem in zijn stiel toch zulk een schoone daguur te verdienen is.
VADER VAN PAEMEL

(spottend)

Heu!... hij zal d'r wel gekomen zijn, peis ik, ne rasphuisveugel!1. Moar 't es woar, 't
zit er ginder vol van.
DE PASTOOR

Joa moar, hij kan hem toch beteren, Van Poamel.
VADER VAN PAEMEL

O joa joa hij, 'k peis 't uek. W' hên d'r hier stoalkes van gezien.
DE PASTOOR

Ik Enfin,... loat ons ne kier vuert lezen.
(leest)

Ik vraag u nog eens vergiffenis, beminde ouders, voor het verdriet dat ik u aangedaan
heb, maar als gij naar hier wildet komen zoudt gij toch oprecht zoo gelukki zijn en
zien dat ik gelijk had van te handelen zooals ik deed.
VADER VAN PAEMEL

Ha! nondedzu!...
DE PASTOOR

Hiermede sluit ik mijnen brief en verwacht spoedig nieuws van u allen.
Uwen verkleefden zoon en broeder,
Kamiel Van Paemel
P.S. Laat mij ook weten hoe Romanie het stelt op het kasteel.
(Wanhopige beweging van Vader Van Paemel. Hevig geween van Romanie)

en of zij al in haren nieuwen dienst is. Weet gij wat een goe meissen hier verdient
in Amerika!... Van de twintig tot de dertig dollars in de maand, en zij 'n heeft bijkans
niets te doen, en moet geen schoenen kuischen en heeft eenen salon met een piano
waar zij alle avonden hare vrienden en vriendinnen mag ontvangen. Ja, lieve ouders
en
1.

Veroordeelde.
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zusters, en broeder, gij zoudt aardig opkijken als gij hier de zoons en de dochters
van nonkel Justien moest zien. Den oudsten zoon schrijft op een kantoor waar hij
honderd dollars, dat is meer dan vijfhonderd franken in de maand verdient en hij is
schooner gekleed dan Mijnheer Maurice van 't kasteel, en zijn dochters zijn zoo
schoon gekleed als de baronesse en de eene speelt op de piano en de andere op de
viool.
Veel komplimenten aan Karel Van Hecke, aan Leo Walgraeve en de andere
vrienden uit het dorp en zegt hen dat zij maar spoedig naar Amerika moeten komen
en dat zij hier buufstukken zullen eten in plaats van kernemelkpap. En doet ook
vooral mijn complimenten aan Masco, aan wie ik grootendeels mijn geluk te danken
heb. Ik heb hem zelf al geschreven maar ik weet dat hij niet geleerd is en daarom
heeft hij mij geen antwoord kunnen zenden. Hij is toch eenen braven, goedhartigen
jongen al is hij zulk eenen grooten pensejager, en als hij hier in Amerika was zou hij
niet meer moeten pensejagen om hem te amuseeren, want er is hier wild in overvloed
en iedereen mag gaan schieten die er goeste naar heeft. Ik zou content zijn als hij
met Cordula wilde trouwen en ook naar hier komen, en eerlijk met werken zijn brood
verdienen.
MOEDER VAN PAEMEL

(ontroerd)

Hawèl, Menier de Paster, es da nou toch giene schuenen brief?
DE PASTOOR

Joa 't zulle, da es zeker ne schuenen brief, en 'k verstoa da ge zoedt goest hên om
doar uek noartoe te goan.
(tot Vader Van Paemel)

Gij niet Van Poamel?
VADER VAN PAEMEL

(somber; schudt traag het hoofd)

Nie... ik niet, Menier de Paster. Ik blijve woar da 'k ben.
DE PASTOOR

Hm!... 't es het nogal 'n dijngen uek... zue verre.
(kijkt even om naar de deur van de ziekenkamer alwaar Cordula verdwenen is. Tot vader en
moeder Van Paemel, met gedempte stem)

Moar Cordula, die moest er noartoe goan.
VADER VAN PAEMEL

Veur mij 'n moe ze 't nie loaten, Menier de Paster; ze mag goan os ze wilt, want 't 'n
es nie mier levelijk mee da jong, 't 'n es doar gien huis mier meet' houên.
DE PASTOOR
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(als boven)

Kamiel es ne wijze jongen, al heet hij ongelijk g'had mee wig te luepen van den
troep. Heur
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Vrijoage mee die Masco 'n zilde gij toch nie keunen, tegenhouên, en 't beste woare
dat hij er moar mee 'n trouwde en mee heur noar Amerika ging. Hij zoe d'r misschien
broave worden.
VADER VAN PAEMEL

Joa joa, 't es goed, Menier de Paster, hij mag z' hên, van morgen af os hij wil. 'k Hè
d'r iest huel straf tegen geweest, omdat 't ne leegganger en ne pensejoager es, en da
'k gien leeggangers in mijn uegen 'n kan zien; moar weet-e wa dat er van es, Menier
de Paster,
(lacht nijdig)

sedert dat hij weet da we gereineweerd zijn 'n komt hij nie mier af, zue slim es hij.
MOEDER VAN PAEMEL

Ha joa moar, Voader, ge weet toch wel da g'hem zelf aan de deure gezet hèt, en da
g'hem verboën hèt van hier nog in huis te komen.
Terwijl Moeder Van Paemel spreekt, gaat de deur links langzaam open en Masco steekt met aarzeling
het hoofd naar binnen.

DE PASTOOR

(verrast)

Kijk kijk, doar es hij!
VADER VAN PAEMEL

(spottend)

Ha!... da es de moeite weird! Hij hee zeker an de deure stoan urken1..

Tweede toneel
DE VORIGEN, MASCO

MASCO

(links op met aarzeling)

Es 'r gien belet? Elk ne goendag. Mag ik binne komen, of...
VADER VAN PAEMEL

Joa, joa g'; kom moar binnen; g'n moet ou nie mier generen.
MASCO

1.

Luisteren.
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(onthutst)

Ala, zueveel te beter. Moar...
(Zwijgt)

VADER VAN PAEMEL

Hawèl, wa moet-e hên! w' urken.
MASCO

(wantrouwig)

Gulder doe oardig, 't denkt mij. Wa... wa schilt er dan?
VADER VAN PAEMEL

Niets... d'r 'n schilt niets! We zijn
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content da w' ou were zien en we zitten te wachten noar 'tgiene da ge goat zeggen...
Woar veuren es 't da ge komt?
MASCO

'k Kwam ik ne kier vroagen hoe dat 't goat mee Desiré.
VADER VAN PAEMEL

(somber)

Stillekens.
MASCO

(haalt een patrijs van onder zijn vest)

En 'k hè hem iets meegebrocht... da veugelken. Hij zal da misschien geiren eten.
VADER VAN PAEMEL

(kijkt strak naar de patrijs. Spotlachend)

Haha!... 'n patrijsse. Iene van den baron, hé! Allo, 't es goed, leg ze doar moar, 't zal
ze wel iemand opeten. Nou 'n moen w' ons nie mier generen.
DE PASTOOR

(gejaagd tot Masco, die de patrijs wil op tafel leggen)

Nie, nie... 'n tueg ze mij niet; leg z' elders. 'k 'n Wille da nie zien... 'k 'n wille da nie
weten.
VADER VAN PAEMEL

(tot Masco)

Smijt z' in 't achterhuis,
(Masco gooit de patrijs in 't achterhuis)

en zet ou moar wat-e.
(Masco gaat zitten. Korte stilte)

Hawèl, es 't al da ge te zeggen hèt!
MASCO

(gegeneerd)

Al?... al en nie al.
VADER VAN PAEMEL
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Hawèl... wa es 't ander.
MASCO

(plotseling moedig)

't Andere!... Of da 'k mee Kerdule mag treiwen, da es 't andere.
VADER VAN PAEMEL

Joa g'...
(stil gelach van de pastoor)

MASCO

Joa moar...
VADER VAN PAEMEL

Joa g', zeg ik ou. Es 't nou nóg nie wel!
MASCO

Joa, joa 't... moar hoe komt da, da g' azue al mee ne kier...
VADER VAN PAEMEL

Wa kan ik nog mier zeggen of joa? Zoedt-e liever hên da 'k nie zegge?
MASCO

Nie nien ik, moar...
VADER VAN PAEMEL

Wat-e?
MASCO

O gie verdomme, ge zit mij te duvelen.
VADER VAN PAEMEL

't 'n Es gien gedacht van.
DE PASTOOR

't Es de zuivere woarheid, Masco. We woaren precies bezig mee van ou te spreken
os ge binnen gekomen zijt; en Van Poamel zei da g'hier were mocht komen os 't was
om mee zijn dochter te treiwen.
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MOEDER VAN PAEMEL

't Es de woarheid.
MASCO

(vrolijk opgewekt)

En woar zijn! Ala! zueveel te beter! Woar es ze?
DE PASTOOR

Z' es doar in de koamer, bij Desiré. Moar zeg ne kier, Masco, wa goat-e gij doen om
van te leven os ge treiwt.
MASCO

Wa da 'k goa doen om van te leven, Menier de Paster... lijk of ik altijd gedoan hè.
DE PASTOOR

Pensejoagen dan?
MASCO

(spotlachend)

O! pensejoagen!... De meinschen mienen dat-e... omdat er nou en dan ne kier ne hoas
of 'n patrijsse in mijn huis komt.
DE PASTOOR

Woarom 'n wirkte toch nie, Masco? Woarom 'n goat-e mee Cordula noar Amerika
niet, bij Kamiel, die doar toch zue content en zue gelukkig es?
MOEDER VAN PAEMEL

O ja, doe dat-e!... Da Desiré genezen woare, en da 'k kon goan en da Van Poamel
wilde, 'k 'n zoe hier nie lang blijven.
MASCO

'k Zal ik misschien wel goan; 'k 'n weet ik da nog niet; we zillen effen aan zien.
(geheimzinnig)

Moar 'k hè hier iest nog iets anders te doen. 'k Moe hier iest nog iets vereffenen.
DE PASTOOR

(nieuwsgierig)

Joa!... wat-e?
MASCO

Da zijn mijn affeirens, Menier de Paster. Ge zilt doar misschien loater wel van hueren.
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Derde toneel
DE VORIGEN, CORDULA

CORDULA

(komt haastig uit de ziekenkamer gelopen)

Voader!...
(tot Masco die zij plotseling ontwaart)

Och Hiere... zijt-e gij doar uek!
(weer tot Van Paemel)

Voader, Desiré zoe geiren hên da ge ne kier bij hem komt. Hij moe ou sitoe iets
zeggen.
(Vader Van Paemel staat op)

MOEDER VAN PAEMEL

Hij 'n es toch nie slechter, zeker?
CORDULA

Bah nien hij... 'k 'n weet nie..., hij 'n doet toch
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moar oardig. Hij wilde malgré hên dat-e gij uek bij hem kwam, Moeder.
MOEDER VAN PAEMEL

(klaaglijk)

Och Hiere!... en 'k zit ik hier, newoar? 'k 'n Kan ik nie mier oan!
DESIÉ

(achter 't scherm, met luie kreet)

Voader! Moeder!...
MOEDER VAN PAEMEL

Och Hier! och Hiere!...
Allen vliegen op naar de deur, rechts.

GORDIJN
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Vierde bedrijf
Het toneel stelt een klein, armoedig kamertje voor. Het hoogst nodige van meubilering en
huisgerief. In de achtergrond een deur en twee raampjes. Rechts de haard. Links een deur.

Eerste toneel
VADER VAN PAEMEL, MOEDER VAN PAEMEL

Bij het opgaan van het gordijn zit Vader Van Paemel midden op de vloer met een hakmes
kleine blokjes hout te klieven, die hij in hoopjes verzamelt. Moeder Van Paemel, steunend op
een stokje, komt uit de kamerdeur links.

MOEDER VAN PAEMEL

't Kindeken es stille... 't Sloapt. 't Zal 't al gauwe geweune zijn zonder zijn moeder.
VADER VAN PAEMEL

Joa, dat es nou 't ienigste, wa dat er ons in onzen ouên dag nog overblijft: de schande.
MOEDER VAN PAEMEL

Och Hiere, kan dat oarm schoapken dat helpen? 'k Zie ik het toch geiren... en God
hee de voader gestraft, ge moet dá peizen!
(Moeder Van Paemel gaat met inspanning zitten. Lange stilte, terwijl Vader Van Paemel werktuiglijk
blokjes hout blijft klieven. In de verte hoort men dof kanongebulder, luiden van klokken, muziek en
zang)

VADER VAN PAEMEL

God hee hem gestraft, zegde gij... God 'n schiet toch mee gien geweiren.
MOEDER VAN PAEMEL

't Es gelijk... ons Hiere hee toegeloaten, da de misdoadiger gestraft wierd. 'k 'n
Weinsche niemand gien kwoad, moar 't es toch God die 't zue gewild hee.
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VADER VAN PAEMEL

Masco hee hem gestraft... da es de woarheid. Masco heet er op geloerd en op
geschoten om hem dued te schieten, en God, verre van hem te straffen, 'n hee nie
gewild, dat hij stierf. Hij es iene van zijn uegen kwijt, 't es woar; moar dat 'n belet
niet dat hij van doage treiwt en rijk en gelukkig es, en da huel 't dorp fieste veur hem
viert.
(wijst naar de achtergrond)

Huert da schieten en da luiên, en da muziekspelen en zijngen; oud en jong, oarm en
rijk, iederien doe mee, iederien bewijst hem ier en ierbied. Straks komen ze alhier
veurbij, op ulderen terugwig noar 't kastiel, en d'r 'n es nog giene meins die zal durve
peizen, verre van 't te durve zeggen, dat da zijn kind es, die doar in de koamer ligt:
't kind van ne rijken baronszeune, dat deur oarme meinschen, die hij zelve
gereineweerd hee, opgekwiekt moe worden! Glen ienen 'n zal dat durve zeggen! 't
Es ommers 't kind van den toafelknecht, iedereen zegt het in 't dorp.
(Korte pauze)

Nie, nie... 'k 'n hiete da gien straffe Gods. Op óns, die 't nie verdiend 'n hên, die ons
leven lang ierlijk geleefd hên, op ons valt de straffe Gods.
(Met een snik in de stem)

Woarom hee Desiré, dienen oarmen duts, verdiend van te stirven? En woarom hên
we wij al ons ongeluk verdiend: ons reinewoassie, 't verlies van onzen broafste jongen,
de schande van ne zeune die in 't kot gezeten hee, de schande van ne zeune die nen
deserteur es, de schande van 'n dochter die 'n onwettig kind hee en de schande van
'n dochter die mee ne muerdenoare getreiwd es! (Kanongeschut, muziek en zang in
de verte)
MOEDER VAN PAEMEL

O, Voader, ne muerdenoare! G'n meug da toch nie zeggen. Niemand 'n hee 't gezien.
VADER VAN PAEMEL

Wat geef da, dat 't niemand gezien 'n hee? Doar 'n es toch zeker giene meins op huel
't dorp die d'r an twijfelt. Woarom had hij iest alles g'ried gemoakt om noar Amerika
te vluchten zonder dat er iemand iets van wist? Woarom es 't juust gebeurd den
oavend veur zijn vertrek? Woarom zat Kerdule al in Antwirpen op hem te wachten?
Ala toe toe! Vroagt aan al die ge wilt wie dat er op menier Maurice geschoten hee
en ze zillen ou antwoorden dat 't Masco es. 't 'n Es niet da den baronszeune ne voet
uit zijne wig zoe geweest hên had hij op de slag dued gebleven in ploatse van
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moar 'n uege kwijt te zijn, moar 't 'n es niettemin 'n schande te mier veur ons da onze
schuenzeune ne muerdenoar es.
MOEDER VAN PAEMEL.

Och... woaromme zoed' hij da gedoan hên?
VADER VAN PAEMEL

Woaromme?... wie weet da woaromme? Woarom es ne sloeber ne sloeber en ne
muerdenoare ne muerdenoare? Woarom hee onzen ouwste sloeber tegen de politie
en de soldoaten gevochten en woarom es onze jongsten lijk ne lafoard van den troep
wiggevlucht?
MOEDER VAN PAEMEL

Och, Voader, Kamiel es toch nen broave jongen en hij zie ons alle twieë geiren. Doar
'n komt toch noeit gienen brief van hem of d'r stoat in dat hij ons toch zue geiren nog
ne kier zoe were zien. En peis ne kier dat hij ons geld hee willen zenden om...

Tweede toneel
DE VORIGEN, DE POSTBODE

DE POSTBODE

(in de achtergrond op, met een lijvig pak onder de arm)

De goendag, Van Poamel en Vreiwe. Kijk ne kier wa da 'k hier hè veur ulder.
MOEDER VAN PAEMEL

Och Hiere, Facteur, wat es dat-e?
DE POSTBODE

'k 'n Weet het niet; 'k ben zelve curieus om 't te zien. 't Komt van Amerika.
MOEDER VAN PAEMEL

O! 't zal van Kamiel zijn! Moar hoe moen we da opendoen?
DE POSTBODE

Wil ik het doen? Moar ge moet iest den bulletijn aftiekenen.
MOEDER VAN PAEMEL

Ha moar Hiere, w'n keune wij da niet. W'n zijn wij nie gelierd.
DE POSTBODE

Da Van Poamel 'n kruiske zet, 't es uek goed.
Vader Van Paemel staat op en zet een kruisje met een potlood op het bulletin.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 6

MOEDER VAN PAEMEL

(tot de postbode)

Neem... doar es 'n mes om 't open te snijen.
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DE POSTBODE

(snijdt het pak open)

'k Ben curieus, 'k ben doanig curieus om te zien wat dat 't es... O!... 't es 'n kruene,
azue 'n schuene kruene van gemoakte blommen. O, kijk ne kier hoe schuene, hoe
schuene!...
MOEDER VAN PAEMEL

(met van bewondering in elkaar gekslagen handen)

Och Hiere, da es toch schuene! O Voader, kijk ne kier hoe schuene!
(Zij begint te schreien)

DE POSTBODE

En kijk ne kier, doar hangt 'n briefken an.
(leest)

Om op het graf van mijnen beminden broeder Desiré te leggen.
Getekend: Kamiel Van Paemel.
MOEDER VAN PAEMEL

(snikkend)

Och Hier, och Hiere!
Vader Van Paemel, sprakeloos, gaat weer, neergehurkt, hout klieven.

DE POSTBODE

Hâââ!... da es toch schuene!... da es toch schuene! Woar moe 'k ze leggen?
MOEDER VAN PAEMEL

Zet ze doar in den hoek, tegen den muur.
VADER VAN PAEMEL

(met ontroerde stem)

Trekteert... de facteur... mee nen dreupel.
MOEDER VAN PAEMEL

Joa ik.
(Zij geeft de postbode een borrel)

Nog eentje?
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DE POSTBODE

Bah joa, 'k wil ik nog wel eentje. Dat 'n zal gien kwoad doen.
(Moeder Van Paemel schenkt opnieuw het glaasje vol)

C'est ça, merci, ge zij bedankt, zulle! Ala, elk ne goendag. 'k Goa al gauwe ne kier
goan kijken noar de fieste ginder. 'k Ben curieus om te weten wat dat er doar gebeurt.
(Toenemend geluid van kanongeschut, muziek en zang in de verte. Postbode in de achtergrond
af)

MOEDER VAN PAEMEL

O, Voader, nou 'n meugde toch nie mier zeggen da Kamiel gienen broave jongen 'n
es.
VADER VAN PAEMEL

(weent in stilte, met afgebroken stem)

'k 'n Zeg ik doar niets van... moar... 't 'n es... die schuene kruene niet... die Desiré...
were... zal in 't leven roepen...
MOEDER VAN PAEMEL

'k Weet ik da wel, moar hij hee 't hij toch gedoan omdat hij ons en Desiré geiren zag.
Och... loat ons nou liever vergeten 't gien da de kinders ons misdoan hên, en peizen
dat er uek veel goed in ulder was. Ze goan nou toch
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allemoal wig en we blijven alliene.
(snikt)

Wie weet of we nog oeit ien van onz' kinders were zien. Vergeef het ulder, Voader,
as z'ou wa misdoan hên. 't Es toch zue triestig om misschien veur altijd in onienigheid
van onz' kinders te moeten schiên.
(Stilte)

VADER VAN PAEMEL

Joa 't, 't es triestig om in onienigheid van ou kinders te moeten schiên; moar es 't uek
nie triestig van te moete peizen da ge huel ou leven veur ou kinders gewrocht hèt,
en da z' ou allemoal verloaten os ge ziek en oud en oarm en versleten geworden zijt?
Es da nou 'n meniere van handelen, lijk of Celestine mee ons gedoan hee van ons
hier in onzen ouên dag in ons miseroabel huizeken alliene te loaten om in 't kluester
nonne te goan worden? En es da 'n meniere lijk of Kerdula gedoan hee van mee heure
sloeber noar Amerika te vluchten zonder ons zelfs goenoavend te kome zeggen?
MOEDER VAN PAEMEL

Edewoard zal toch komen ier dat hij vertrekt; hij hee 't mij vaste beloofd.
VADER VAN PAEMEL

Hij hee 't ou vaste beloofd van te komen, zegde, en hij vertrekt morgen en we 'n hên
hem nog nie gezien. 'k Ben curieus om te weten wannier dat hij zal komen. Moar 't
'n kan mij woarachtig nie schillen of hij komt of niet. Hij mag vertrekken os hij wil,
den dienen, 'k 'n zal giene menuut mier op hem peizen.
(Geluid achter 't scherm)

MOEDER VAN PAEMEL

(smekend)

Och voader, 'k huere zijne stap, hij es doar! Och, os 't ou blieft, 'n zijt er toch nie
kwoad tegen; zegt hem 'n goe woordeken ier dat hij veur altijd wiggoat.
(snikt)

Peis toch da g'hem woarschijnlijk noeit mier 'n zilt zien. Wilde 't doen, Voader?
VADER VAN PAEMEL

(stug)

'k 'n Weet niet; 'k zal zien.
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Derde toneel
DE VORIGEN, EDUARD

EDUARD

(in de achtergrond op. Men hoort duidelijker het geluid van de klokken, de muziek en het
kanongebulder)

Dag, Voader, dag, Moeder. Hoe goat 't mee ulder?
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MOEDER VAN PAEMEL

Dag, Edewoard. Nogal goed, jongen, en mee ou? Zet ou: ge zij welgekomen.
VADER VAN PAEMEL

(kijkt slechts even om, met koele stem)

Edewoard.
EDUARD

(tot Vader Van Paemel)

Voader, 'k kom ou adzu zeggen; we vertrekken morgen noar Amerika.
VADER VAN PAEMEL

(hakkend zonder op te kijken)

'k Hè 't huere zeggen.
EDUARD

'k Weet da ge verdriet g'had hèt in mij, Voader, en gij uek, Moeder. Moar 'k 'n wil
in vijandschap van ulder nie schiên, en ier da 'k wig goa kom ik ulder vergiffenesse
vroagen.
MOEDER VAN PAEMEL

(ontroerd)

We vergeven 't ou, jongen, we vergeven 't ou, en w' hopen da ge ginder zilt gelukkig
zijn, en Zenobie en de kinders uek.
EDUARD

Zenobie en de kinders zillen ulder van den achternoen uek adzu kome zeggen, Moeder.
Ik moe veurop noar Antwirpen te wille van de koefers.
VADER VAN PAEMEL

(half omgekeerd, tot zijn vrouw)

Hij 'n hee hij ons vergiffenesse nie nuedig. Hij hee hij ommers altijd zijn eigen gedacht
gedoan. Hij 'n hee hij ommers uek onz' permissie nie gevroagd om tegen de soldoaten
en de politie te goan vechten.
MOEDER VAN PAEMEL

Och...
EDUARD

't Gien da 'k gedoan hè was om wel te doen, Voader.
VADER VAN PAEMEL
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(omgekeerd, tot Eduard)

Joa?... Was 't om wel te doen dat-e gevochten hèt tegen de soldoaten? dat-e muerd
en brand hèt helpe stichten?
MOEDER VAN PAEMEL

Och, Voader...
EDUARD

(zacht)

Joa 't, Voader, 't was om wel te doen;
(Van Paemel spotlacht)

moar dat 'n keunde gij misschien nie verstoan, Voader; en doarom...
VADER VAN PAEMEL

Nien ik, zulle, dat 'n kan ik zeker nie verstoan. Zue verre 'n goa mijn verstand nog
niet...
EDUARD

Hawèl, doarom es 't beter van doar nie mier van te spreken.
(Goedkeurend hoofdgeknik van Moeder Van Paemel)

'k Hè vele geleën, Voader, op alle manieren; maar 'k wete da mijn leven nou
verbeteren zal, en da 'k gelukkiger
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zal zijn as vroeger. En doarom wil ik in vriendschap, van ou schiên, Voader, want
'k hè nog altijd 'n hope dat-e gulder uek ons ellendig Belzeland zilt verloaten om in
Amerika bij ons te kome weunen.
(ziet de krans)

Van wie es die schuene kruene doar?
MOEDER VAN PAEMEL

't Es van Kamiel, om op Desirés graf te leggen; de facteur hee ze doar seffens
gebrocht. Zilt 'em toch wel bedanken, Edewoard?
EDUARD

Joa ik, Moeder, 'k beloof het ou. 't Spijt mij da ge 't zelve nie 'n zilt keunen doen.
MOEDER VAN PAEMEL

O!... da voader moar 'n wilde!...
VADER VAN PAEMEL

Ik blijve woar da 'k ben.
EDUARD

G'hèt ongelijk, Voader; ge zoedt misschien nog zueveel schuene rustige doagen
keunen hên os ge mee ons meegijngt. We zoen al te goare veur ulder wirken, lijk of
ge gulder veur ons gewirkt hèt os we jong woaren.
VADER VAN PAEMEL

(hakkend)

Ik zal mijn eigen wel helpen, 'k ben da geweune. 'k 'n Hè huel mijn leven nie anders
gedoan of wirken en zwoegen, en, os ik nie mier 'n kan... hawèl, 't Oarmhuis es doar
uek nog.
(houdt even op met hakken)

'k Ben op dees dorp geboren, 'k hè d'r in de tsjestig joar gewirkt en gesloafd, en 'k
wil d'r uek stirven. 'k Wille liggen woar da mijn ouêrs liggen, woar da Frans en
Leonie liggen,
(snikt)

woar da... Desiré ligt.
(Korte stilte)

Mij 'n moet-e van Amerika nie kome spreken;
(wijst naar zijn vrouw)

moar wil ze zij mee ou meegoan, aangezien da ze doar zulk'n goeste noar hee, da
moe ze weten. Elk moe zijn zoaken weten, ik 'n zal heur nie tegenhouên.
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EDUARD

(hoofdschuddend)

O, Moeder...
MOEDER VAN PAEMEL

Nie, nie, jongen, o nie, ik blijve bij voader, hoe geirne da 'k uek mee ou mee zoe
goan. 't 'n Es nie as ge bijkans vijftig joar te go are geleefd hèt, da ge vrijwillig van
malkander schiedt. Nie, nie; o nie nie!
Zij weent in stilte. Van Paemel blijft langzaam voort klieven. Luider weergalmt in de verte kanongeschut
en gelui van klokken.

EDUARD

Wannier es Romanie vertrokken?
MOEDER VAN PAEMEL

Iergisteren; 't schijnt dat het ne goeien memmedienst es die menier de paster heur
bezorgd
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hee.
EDUARD

En 't es vandoage dat de sloeber treiwt, newoar?
MOEDER VAN PAEMEL

Joa 't.
(Sterker gelui van de klokken)

'k Peize dat den dienst nou gedoan es en da z' uit de kirke komen.
(Gaat naar een van de raampjes)

O, doar es volk ginder in de verte! 'k Gelueve woarachtig da z' alhier zille komen.
VADER VAN PAEMEL

Ze zillen huel zeker alhier veurbij komen: ze moen ommers deur de triomfpuerte die
ginder aan 't einde van de wig stoat. Sloeber Landuijt goa ulder 'n aansproak houên,
hè 'k huere zeggen.
(Korte stilte, waarin men buiten het hoger opstijgend lawaai hoort)

Moar 'k 'n peinze niet, dat 't ulder goest es da z' alhier veurbij moeten. Ze zijn zeker
schouw dan we wa zoen doen. Iergisteren kwam ik de paster tegen. Zegt hij: Van
Poamel, g'n zilt toch gien schandoal moaken newoar, os 't moest lukken dat de stoet
ouw huis veurbij komt? Zij zoen 't zeker wél doen, os z' in ons ploatse woaren.
EDUARD

Zoen ze 't misschien nie verdienen os er wa gebeurde?... Huert da schandoalig laweit
veur die sloeber! Buiten 'n durven de meinschen azue niet, moar dat 't in de stad
woare hij zoe veel kans hên da z' hem vitriool in zijn gezichte sloan.
MOEDER VAN PAEMEL

(trekt het raam half open. Naderend geluid van muziek en zang en juichkreten. Verre
kanonschoten en klokkengelui)

Voader!
(Geschrei van het kind achter 't scherm)

VADER VAN PAEMEL

(opstaande)

Ze moaken 't kind wakker mee ulder smeirig laweit. 't Schriemt.
(Heviger geschrei van het kind)

MOEDER VAN PAEMEL

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 6

(gaat naar de deur links)

'k Zal 't uit zijn beddeke nemen.
EDUARD

(rukt het raam open)

En loat het ulder moar zien aan de smeirlappen!
Moeder Van Paemel komt sussend met het kind op de armen uit de kamer. Alle drie roerloos, op een
afstand van hett raam, Van Paemel met zijn hakmes nog in de hand, zien de stoet voorbijgaan: eerst
een spelend muziekkorps, dan de schooljongens met de meester opzij, dan een wagen met maagdekens
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in 't wit, dan een erewacht van boeren te paard, dan het rijtuig van de jonggehuwden, waarin ook de
baron en barones zitten, dan de dorpsgemeenteraad en eindelijk het volk, door Schiettekatte met
getrokken sabel op behoorlijke afstand gehouden. Juichkreten - ‘Leve de jonge baron! Leve de jonge
barones!’ - weergalmen onophoudend, en in de verte luiden de klokken en buldert het kanon. Maurice
draagt een zwarte monocle voor zijn uitgeschoten oog. Hij en de baron kijken heel even, uit de hoogte,
bij Van Paemel in. Schiettekatte staart dreigend; het gepeupel werpt spottende blikken naar binnen.
Sussend wiegt moeder Van Paemel het stil geworden kind op de arm.

EDUARD

(knarsetandend)

Sloebers van kastielhieren!... Sloafs, ellendig volk!
De stoet is voorbij en het lawaai sterft langzaam in de verte weg.

EDUARD

(balt dreigend de vuist)

Den tijd 'n es nie verre mier da zulke dijngen nie mier 'n zille gebeuren. D'ure van
de wroake zal welhoast gekomen zijn.
(Moeder Van Paemel gaat langzaam weer zitten, Vader Van Paemel gaat opnieuw, neergehurkt,
hout klieven. Eduard neemt zijn pakje op, en reikt zijn moeder de hand)

Ala, moeder, ik moe wig.
(Ontroerd)

Adzu, Moeder, stel het al wel. 'k Hope dat 't veur altijd nie 'n es da we van malkander
schiên. 'k Hope da we mallekoar nog were zillen zien en da w' al te goare nog gelukkig
zillen zijn.
MOEDER VAN PAEMEL

(begint eensklaps te snikken. Vader Van Paemel hakt langzamer)

'k Hoop het uek, Edewoard, en God bewoare ou, jongen. Kom... 'k zal ou 'n kruiske
geven. Ge 'n geluef gij doar wel nie an, moar 't es toch nog nen truest veur mij,
(Eduard buigt zich naar zijn moeder en zij schetst bevend met de duim een kruisje op zijn
voorhoofd)

en ge moet het aan Kamiel overgeven. De goe reize, Edewoard jongen. Zurg da g'
ou geld nie 'n verliest en da g'in gien slecht gezelschoap 'n dompelt. Schrijft ons al
gauwe van os g' angekomen zijt en van os ge Kamiel gezien hèt.
EDUARD

(haar wenend omhelzend)
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Joa ik, Moeder, 'k beloof het ou, 'k zal 't doen! Adzu, Moeder... Moederken.
MOEDER VAN PAEMEL

God bewoare ou, Edewoard jongen,
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en da ge nog iets moest vergeten hên, we zillen 't ou zenden.
(Zenuwachtig, zonder gedachten, wiegt zij het kind op de knieën)

EDUARD

(tot Vader Van Paemel die opgestaan is)

Adzu, Voader,
(hij drukt hem de hand)

adzu. (Gaat plotseling snikkend naar de deur)
VADER VAN PAEMEL

(met hikkende stem)

Edewoard... de goe... reize, en 'k hope... dat-e ginder... zilt gelukkig zijn.
(Eduard opent de deur. Moeder Van Paemel, de beide handen voor de ogen, snikt aanhoudend
door)

En doe uek... onz' complimenten... aan nonkel Justien.
EDUARD

En aan Kamiel, Voader, moe 'k niets zeggen aan Kamiel? Mag ik hem nie zeggen
da g'hem vergiffenesse schijnkt en da g'hem geiren ziet.
VADER VAN PAEMEL

Joa g'... zeg het hem... Zegt hem da 'k hem uek geluk weinsche in zijn leven... en
(snikkend)

da 'k hem danke... veur die schuene kruene... die hij gezonden hee... veur Desirés
graf...
Eduard af en Vader Van Paemel, hevig snikkend, weer gehurkt bij 't hoopje brandhout.

GORDIJN
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Driekoningenavond
Drama in drie bedrijven
Personen
CLOET
ROSTEN TJEEF
JAN
JULKEN
DE PASTOOR
DE BUURMAN
VROUW CLOET
DE BUURVROUW
ZULMA
EERSTE GENDARME
TWEEDE GENDARME
DORPELINGEN
Tussen eerste en tweede bedrijf vijf jaar tijdruimte

Voor de eerste maal opgevoerd door de Multatuli-Kring te Gent, de 15e december
1903
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Eerste bedrijf
Een laag vertrek, slecht verlicht, dienende tot woonkamer en keuken. Links de haard. In de
achtergrond een deur, rechts een tweede deur. In de rechterhoek de zoldertrap. Links tegen
de achterwand, een oude Vlaamse klok en een eetkast. Op de kast een Lievevrouwebeeld tussen
vazen met gemaakte bloemen. In 't midden een vierkante tafel, waarop een brandende olielamp.
Enkele stoelen. Alles ziet er somber en armoedig uit.

Eerste toneel
VROUW CLOET, DE BUURVROUW

Bij het opgaan van 't gordijn komt vrouw Cloet met een dampende rood-stenen papschotel
van de haard en plaatst hem midden op de tafel. Dan gaat ze naar de kast en haalt er twee
gele bikstenen borden, een roggebrood, een mes en twee houten lepels vandaan, die zij insgelijks
op tafel komt schikken. (Stappen) Even blijft zij onbeweeglijk staan, met een der lepels nog zn
de hand, het angstig gezicht half gekeerd naar de deur in de achtergrond, waarachter men
een dof geluid van voetstappen hoort naderen.

DE BUURVROUW

(duwt de deur half open en steekt omzichtig 't hoofd naar binnen. Sneeuwvlokken bedekken
haar hoofd en schouders. Met gedempte en geheimzinnige stem)

Es 't er glen belet? (Terwijl de deur half open blijft, hoort men de wind loeien, en in
de verte een onduidelijk geluid van zang - lied van Driekoningenavond - door de
tonen van een harmonica begeleid)
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VROUW CLOET

(met een zucht van verlichting)

Och Hiere! Zijt-e gij doar nog! Och, gij hèt mij doen verschieten.
(drukt de hand op het hart en houdt zich met de andere aan tafel vast)

't Hee mij aan mijn herte gepakt. Moar kom binnen... komt al gauwe binnen en zet
ou wat.
DE BUURVROUW

(komt binnen, sluit de deur. Schudt de sneeuw van haar kleren)

Pouah! wat 'n were! Hondenwere!
VROUW CLOET

Jong, jong, gij hèt mij doen verschieten! Mijn bienen die schudden en beven d'r van.
(hijgt)

'k 'n Kan d'r hoast gien woord van spreken!... Moar zet ou toch... 't zal wel passeren...
'k ben toch hiel content da 'k ou zie.
DE BUURVROUW

(huivert)

Brrr...
(gaat zitten: spreekt langzaam)

Ge peisde zeker dat 't Cloet was, he!?
VROUW CLOET

Joa ik... want ou 'n verwachtige 'k nie mier.
DE BUURVROUW

Moar 't kosten toch uek ou kinders zijn. Ge moest gij ou zue schouw nie moaken ier
da ge wist, wa da 't was.
VROUW CLOET

Joa, joa... 'k wist ik da hiel goed da 't mijn kinders nie en woaren... en toch verwacht
'k ulder ieder uegenblik. 'k Huer ik da subiet as ze 't zulder zijn die komen... 't Snieuwt
nog altijd vuert, geluef 'k?
DE BUURVROUW

(schudt de laatste sneeuwvlokken van zich af)
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Joa 't zulle... de stroate ligt huel de gans wit, en as 't nie en woare van 't laweit van
de wind en 't zijngen van de kinders, g'en zoedt gij gien muizeken mier huere piepen.
D'r ligt al ten minste 'nen halve voet snieuwe. De kinders die nog veur de deuren
stoan te zijngen zien d'r hiel de gans wit van, en de dutsen stoan zuedanig te dudderen
da z' er van blitten gelijk gietses. Als 'k noar hier kwam ben 'k de sandurms
tegengekomen die op ulder nachtronde uitgijngen: ze zagen d'r precies uit lijk spueken
onder ulder lange mantels...
(geheimzinnig)

Moar zeg: zoedt-e gij pelzen dat hij nog zal komen van den oavond?
VROUW CLOET

(na een ogenblik gedrukt tobben)

Och hiere, 'k en wee 'k da niet, newoar? 't Es het altijd tusschen vier en vijven da de
dieë losgeloaten worden die ulderen tijd uitgedoan hên. Bijgevolg os ze zij Cloet uek
losgeloaten hân
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en dat hij direct noar huis gekomen was zoed' hij hier al lang moeten zijn. Moar hên
z'hem losgeloaten? dat es de kwestie! Os hij gien verminderijnge van straffe gekregen
'n hee, 'n zulle zij hem nie losgeloaten hên. Toe rond de zessen hè 'k hem verwacht,
al bevend en schuddend lijk 'n riet. Nou voel ik mij weer 'n beetse geruster en 'k en
gelueve nie dat hij vandoage nog zal komen. Moar, bij 't minste da'k huere, begin 'k
toch lederen kier were van schouwte te schudden en te beven. 'k 'n Zal moar were
veur 'n weke gerust zijn os dien ongelukkige zoaterdagoavond nog ne kier veurbij
es.
DE BUURVROUW

(schudt het hoofd)

Ik hè toch al dikkels op ou gepeisd die loatste doagen, en 'k hè mij toch al zue dikkels
afgevroagd wa da 'k in ouw ploatse zoe doen... moar 'k moe ou zeggen da 'k 't nie en
wete. 't Es schrikkelijk zulle! Ne meins zoe beter dued zijn! Moar woarom hèt-e da
nou toch uek gedoan!
VROUW CLOET

Ha joa? woaromme? Doar hèt-e gij schuen spreken over, omdat-e gij gelukkig zijt
en niets te kort 'n hèt! Moar 'k zoe wel ne kier wille weten wa dat-e gij zoedt gedoan
hên as ge gien stik brued in ou huis mier en hèt, veur ou en veur ou kinders?... Da
es nou de vierde kier in drij joar tijd da Cloet in 't kot zit, iederen kier veur vechten
of pensejoagen. 't Es van den oavond precies tien moanden dat er hij de loatste kier
noartoe gegoan es: Hawèl, weet-e gij wa da 'k nog hoa as hij wig was! (Ontkennend
hoofdschudden van de buurvrouw) Nog twie zakken eirdappels, ne zak meel, vier
stikken buikschotel, en dertien fran vijf en tseventig in geld.
(Kruist de armen op de borst)

Begin gij doar 'n kier mee ou drijen tien moanden van te leven! En anders van niemand
iets krijgen! - G'hèt doar ulder buriel van weldoadigheid, die d'r toch es om d'oarme
meinschen 't helpen, newoar? Zoedt-e gij peinzen da 'k doar oeit ne cens van gekregen
hè? Niet dat!
(knapt met de nagel van haar duim op haar voortanden)

We 'n stoan nie ingeschreven op ulder boeken, zeggen ze!... G' hèt doar al die rijke
keirels: den burgemiester, de notoaris, de twie dokteurs; miende gij dat er wa van te
krijgen es... Giene cens, gien stikske brued: ‘Hoadt ou beter gedregen, g'n zoedt in
d'oarrnoe nie zijn!’ durven die vetlappen ou antwoorden; precies lijk of da 't mijn
schuld
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woare da Cloet zulk ne vechter en pensejoager es?... En de paster 'n es gien merken
beter: die poait ou mee wa zoete woorden uit de catechissemus; moar doar en worde
niet vet van, zulle... Hawèl, wat moest 'k anders doen?... Rosten Tjeef wildege mij
helpen en 'k hè 't ik aangenomen... Moar natuurlijk en deed hij da nie veur niet, en
os hij gekomen es om d'r veuren te krijgen wat dat hij wildege, 'n hè 't ik hem nie
keune riffezeren. Al wa da 'k doen kost en wa da 'k uek gedoan hè, da was van hem
schuene te spreken dat hij toch veurzichtig zoe zijn. Moar 't es precies lijk of ge nie
'n sprak; 't en es moar os de pap verbrand es, da ze weten wa da ze gedoan hên. En
tons nog 'n kan 't ulder nie schillen.
DE BUURVROUW

Joa, zwijg mij van 't mannevolk! Da zijn sloebers. 't Es ulder al precies gelijk, wa
dat er gebeurt, os ze zij moar ulder gedacht 'n hên! Moar 't es nog 't irgste van al os
da gebeurt woar dat er ne keirel es lijk ouwe Cloet. 'k 'n Weet ik nie wa dat-e gij doar
moet mee doen.
VROUW CLOET

'k 'n Weet ik 't uek niet; en os ik doar begin op te peizen voel ik mijn huefd droaien
precies lijk of 'k zot zoe worden. 'k Weinsche da 'k dued woare! 'k Weinsche da 'k
in de Leie versmuerd lag! Os de Leie doar veur mijn voeten lag, op 't uegenblik dat
hij zal binne komen, 'k gelueve da 'k er in zoe sprijngen. 'k 'n Weet ik nie, wa dat er
zal gebeuren: 'k peize dat hij mij dued zal schuppen, of mij duedsteken mee 'n mes,
(wijst naar het mes op de tafel)

doar, mee da mes da doar op toafel ligt; lijk 'n varken die ze de kele afsnijen.
DE BUURVROUW

(kijkt verschrikt naar het mes)

Doe 't gij wig, jong; doe 't gij wig!
VROUW CLOET

Wa geeft da. Hij zal wat anders pakken. Hij zal mij de kop insloan mee ne stok, mee
ne stoel, mee 'n koterijzer!
DE BUURVROUW

(rilt)

Ha!... 't es wried... 't es wried! Zoedt-e gij peizen dat hij d'r al wa van weet?
VROUW CLOET

'k 'n Kan ik doar niets van peizen, jong; moar 'k vrieze van joa. Hij zal hij da toch
wel oardig gevonden hên da 'k hem sedert verscheidene weken gien iene kier in 't
kot nie mier bezocht 'n hè. En os hij toevallig in dien tusschentijd iemand anders van
't durp gezien hee, ge keun gij toch wel peizen da z'hem doar zulle van gesproken
hên.
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DE BUURVROUW

(geheimzinnig)

In ouw ploatse zoe 'k toch geprobeerd hên, van de kuiel kwijt te geroaken.
VROUW CLOET

Ha!... ge zijt er wel mee os ge peist da 'k nie geprobeerd 'n hè! 'k Hè 'k mee alles
geprobeerd: mostoardtreksels, zoavelblomme op dzenuiver, azijn en ziepluege,
bedevoarten, geloften en offranden, al wa da ge moar peizen 'n keunt... en alles
vruchtelues. Zij moar zeker dat z'er wel komen, die keirels die d'r veel beter noeit
en zoen zijn.
DE BUURVROUW

'k Hè ik 'n wijf gekend, die da kwijt gerocht es mee heur de vijfde moand van de
zoldertrap te loaten rollen.
VROUW CLOET

Dat 'n hè 'k nie geprobeerd, moar 'k ben wel zeker dat 't toch nie en zoe g'holpen hên.
Ne kier os da bij mij zue verre es, die goat da vuert. Zie ne kier wat al sloagen en
oarmoe da 'k nie g'had 'n hè in den tijd da 'k gruet ging van Zulma! Hawèl z'es er zij
toch gekomen, newoar?... Nie, nie, 't es gedoan mee mij. 'k Zit hier zue goed as dued
op mijne stoel.
(Zij schreit)

DE BUURVROUW

(na een ogenblik stilzwijgen)

En Rosten Tjeef... komt den dienen ou nog bezoeken?
VROUW CLOET

Moar joa, joa hij! Wa kan hem da schillen zuelang os hij d'r van kan profeteren: moar
weet-e gij hoe slim dat hij es: vandoage 'n hè 'k hem nie gezien. Hij weet da Cloet
zoe keunen thuiskomen en hij houdt hem uit de goaten.
Terwijl de beide vrouwen met elkander spreken hoort men vaag geluid van voetstappen, en
dan de klagende tonen van een harmonica, die zingende kinderstemmen begeleidt. Zang.

VROUW CLOET

(staat ongeduldig op)

Al were die zangers!... Ze mienen zij da 'k ik de baronesse van 't Kastiel ben, geluef
ik!
(tot de buurvrouw)

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 6

Da es nou al de zesde bende in min dan 'n ure tij d en 'k hè al drij stuivers uitgedield;
moar 't es gedoan zulle! 'k 'n Geve niets mier:
(roept dwars door de deur)

Goa moar vuert. 'k 'n Geve nie mier.
(Het lied, even onderbroken, herneemt. - Komt met nijdige spotlach weer in 't midden van de
keuken)

O! wilde gulder nog 'n beetse blijven zijngen, 't es mij uek goed.
(tot de buurvrouw, terwijl men het lied achter de deur aldoor blijft horen)

Moar 'k 'n zal ik zue stom nie zijn van mijn loaste cenzen wig te geen aan
vrendelijngen, binst da 'k mijn eigen
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jongens uit zende zijngen om te goan scheuën. Zijn da nou manieren van doen, mee
oarme meinschen! Woarom en goan ze bij de rijke nie zijngen? Moar de rijke zijn
te biestegierig; da zijn ze en 't es altijd weer op den oarmen duvel zijne zak da ze
komen kloppen.
(Er wordt op de deur geklopt, Vrouw Cloet keert zich om)

Joa, joa, klop moar, 'k huer ulder wel! Moar 't es mij precies gelijk zulle, al smiet ge
huel den boel omverre.
(Er wordt harder geklopt. Vrouw Cloet vliegt naar de haard en grijpt de pook)

Moar 'n kom verdomme in huis niet of 'k sloa ulder de kop in!
(Het lied houdt even op)

DE BUURVROUW

Tut! tut! tut! 'n moakt ou doar nie kwoad in.
(voelt in haar zak)

Kijk, 'k hè hier nog drij cens. Geef z' ulder en da z' ons gerust loaten.
(Er wordt opnieuw aan de deur geklopt en het zingen herneemt)

VROUW CLOET

(met een dreigend gebaar)

Nien, ik! 'k 'n Geve niets mier! Os ge vuert blijft geven goan ze 't al aan mallekoar
vertellen en g'en hèt giene menuut ruste mier.
DE BUURVROUW

(gaat naar de deur)

Tut! tut! tut!
(opent de deur en steekt de hand buiten)

Neem, doar zijn drij cens, en hoast ulder nou wig, zulle.
(Het zingen houdt op midden in 't refrein en men hoort een dof gemompel van dankende
stemmen)

En zeg sitoe aan d'andere dat er hier nie mier gegeven 'n wordt.
(Opnieuw hoort men verdoft geluid van stemmen en de deur gaat dicht. Aftrekkend gezang en
harmonicaspel)
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VROUW CLOET

G'hèt ongelijk: ze verdienen 't niet.
DE BUURVROUW

(komt weer op haar plaats)

Nou... ze zijn doarmee toch wig en we keunen nog 'n beetse klappen.
(schudt sneeuwvlokjes van haar mouw)

God van den hemel es da toch 'n were! Zue, ge peis gij da Rosten Tjeef vandoage
nie en durfde komen, he! Moar zeg ne kier: os Cloet nou thuiskomt en dat hij ziet
wa dat er gebeurd es goat-e gij hem zeggen, dat 't van Rosten Tjeef es!
VROUW CLOET

(neerslachtig)

Och Hiere, jong, 'k 'n wete 'k da niet. Ge meug gij mij woarachtig gelueven, da 'k da
nie 'n wete. 'k 'n Wete 'k nie mier, wa da 'k zeggen zal, as da 'k 'n wete wa dat er zal
gebeuren. Da zal allemoal van d'omstandigheden afhangen. Al wa da 'k wete es dat
't schrikkelijk zal zijn. Da 'k het nog duiken kost, dan zoe 'k tenminste nog
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tijd hên om d'r over te peizen. Moar da 'n es nie mier meugelijk, newoar? Van os hij
mij ziet, weet hij alles.
DE BUURVROUW

Nie, ge keunt 't nie mier duiken. 't Es wried. Hij zal ou dued sloan!... Ik zoe wigluepen.
(Geluid van voetstappen buiten de deur)

VROUW CLOET

(keert zich angstig om)

Och, hiere godheid...
(eensklaps, gerustgesteld)

Och god, nie; 't zijn de kinders. 'k Herken ulder stappen!
(De deur gaat open, Zulma komt binnen, de sneeuw van haar kleren schuddend)

Tweede toneel
DE VORIGEN, ZULMA

VROUW CLOET

(verbaasd tot Zulma)

Wa es da nou. Zijt-e gij doar alliene dan? Woar es Jan?
ZULMA

(met steunende stem)

't Es wel al ten minste 'n ure, dat hij van mij wiggeluepen es, om mee andere zangers
rond te goan. ‘Goa gij van ouwe kant zeid’ hij, 'k zal 'k uek mijnen eigen wig goan;
op die maniere zulle we mier krijgen dan os we te goare blijven’.
VROUW CLOET

(woedend)

Ha! die sloeber! Ha! die kuifel! 'k hè hem wel tien kiers gezeid dat hij bij ou moest
blijven! Maar woarom 'n zijt-e gij zelve bij hem nie gebleven, gij dwoaze kalle? Hee
de sloeber ou tenminste 't geld gegeen?
ZULMA
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(schreiend)

Nie uien hij! 'k Hè 't hem wel gevroagd, moar hij 'n hee 't nie willen geen; hij zei da
'k 't zoe verliezen. 'k Hè ik tons geprobeerd om 't uit zijne zak t' hoalen moar hij hee
mij sloagen gegeen en 'k ben wiggeluepen.
VROUW CLOET

Verdomme!... en ge kom zonder ne cens noar huis!
(Zij vliegt op Zulma af en geeft haar slagen... - Zulma vlucht schreeuwend in een hoek)

DE BUURVROUW

Ha! moar wa kan da schoap da nou toch helpen! Da en es toch heur schuld niet! Wa
moe ze zij goan doen tegen azue ne keirel lijk Jan!
VROUW CLOET

Wa da ze moe doen!... Heur weiren, verdomme! Bijten, scharten en klauwen, os 't
anders nie en
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goat.
(tot Zulma, terwijl ze die heftig schudt)

Zue ge 'n hèt gij nou niets mee? Of ge steekt het misschien wig! Ala! kier ne kier
sebiet ou zakken omme!
ZULMA

(snikkend)

'k Hè ik toch iets mee, Moeder.
(Zij maakt haar zakken leeg en geeft het geld aan vrouw Cloet. Gaat dan, snikkend aan tafel
voor de papschotel zitten)

VROUW CLOET

Nou... iets... 't es wel de moeite weird.
(minachtend tellend)

Dertig, twie en dertig, viertig.. al te goare viertig cens, verdomme! En hoeveel hèt-e
achtergehouwen? hoeveel hèt-e gestolen?
ZULMA

Niets Moeder, giene cens, ge meug mij aftasten os ge mij nie 'n gelueft.
VROUW CLOET

(minachtend, het geld aan de buurvrouw tonend)

Nondedzu! viertig cens! Da durven z'ou tegenwoordig meebrijngen! Es da nou nie
om d'r van dued te vallen! Os me wulder in onzen tijd op Dertienoavond gijngen
zijngen, die brachte we dikkels, vijve, zesse, zeve fran mee noar huis! Ge zoedt doar
toch van craveren!
(Langzaam met nog snikkende keel, bedient Zulma zich van pap en begint te eten)

DE BUURVROUW

Joa dat-e!... de menschen zijn zue biestegierig geworden.
ZULMA

Moeder!
VROUW CLOET

(ruw)

Hawèl, wa es 't er?
ZULMA
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Moeder, 'k hè doar Rosten Tjeef gezien aan den hoek van de stroate en hij hee mij
gevroagd of da voader al thuis was.
VROUW CLOET

Goat 't hem aan?
ZULMA

'k 'n Weet ik nie, Moeder; moar hij hee mij ne stuiver gegeen en d'r mij nog ienen
beloofd os ik hem kwam zeggen da voader nog nie thuis en was... as voader wel thuis
was 'n moest ik niets zeggen of vroagen. Hij stoat doar te wachten achter 't hoekhuis.
VROUW CLOET

Hier zulde blijven! En os Rosten Tjeef nie 'n durft noar hier komen zonder
gewoarschouwd te zijn, dat hij noar al de gloeiende duvels van d'helle luept! 'k Hè
d'r verdomme genoeg van, van altijd veur de zot g'houên te worden.
(Buiten achter de deur, hoort men verdoft geluid
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van voetstappen en dan harmonicaspel en zingende kinderstemmen)
Het is vanavond
Driekoningenavond,
En 't is morgen
Driekoningendag;
Enz., enz.

VROUW CLOET

(opspringend)

Alwere.
(schaterlacht)

Verdomme, da es hier plezierig van den oavend.
(wijst naar Zulma)

Hier gejank en... welverdiende kletsen op heur smoel!
(wijst naar de deur)

Doar muziek en zang! Bravo! jongens! doe moar vuert! en geneert ulder nie!
(barst opnieuw in een schaterlach uit en vliegt dan plotseling woedend naar de deur)

Wacht! wacht! 'k zal ulder 'n beetsen helpen! 'k Zal ulder cenzen goan geven, zie,
mee huele pueten!
(Rukt de deur open, strekt de hand uit in de duisternis, grijpt een van de zangers vast en sleurt
hem naar binnen, de arm opgeheven om te slaan. Blijft eensklaps stom en roerloos staan, in
verwildering de knaap aanstarend)

Derde toneel
DE VORIGEN, JAN

VROUW CLOET

Gij! gij!... Zijt-e gij dat!
(stottert van woede)

Zij... zij... zijt-e gij dat, die hier komt zijngen... die... die... die hier komt scheuën aan
ons eigen deure! Ge zendt ou zuster wig om hier te komen stelen, sloeber!
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(zij slaat erop los en Jan huilt)

Ge komt ou moeder bestelen in ploatse van heur 't helpen!
(nieuwe slagen en geschreeuw; de buurvrouw slaat van verbazing haar handen in elkaar en
verschrikt houdt Zulma op met eten)

Ge zijt 't gij mee ou bende die hier huel den oavond geweest hèt!
(schudt hem heftig)

Zeg sloeber, kuifel, hoe dikkels hèt-e geweest? Hoeveel geld hèt-e mij gestolen?
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DE BUURVROUW

Da goa nou toch te verre!
JAN

(huilend met vergeefse pogingen om te ontsnappen)

Loat mij los, gij! Loat mij los! 'k 'n Doe ik ou uek gien kwoad! Aie, aie, loat mij los,
zeg ik ou!!
VROUW CLOET

(sleept Jan op de voorgrond)

Ik ou los loaten. Ik ou losloaten!... Ge zilt hier iest ou zakken uitijlen! Ge zilt mij
hier iest al geen wa da g'hèt, tot de loaste cens.
(Zij voelt in zijn zakken, neemt er het geld uit en keert die om. Tast in de voering)

Ha! gie sloeber! Hier in de voerijnge zitten d'r uek nog!
(geeft hem een oorveeg; voelt in de rug)

En hier uek, verdomme! Ala, ou vest uit! Ou vest uit, zeg ik ou!
(rukt hem die met geweld af, voelt onderaan in de broekspijpen)

En hier uek!
(nieuwe oorvegen)

Doar, doar, doar, doe ou kloefen uit, kuifel!
JAN

(doet huilend zijn klompen uit)

Moar, 'k 'n hè ik niets mier: kijk liever.
VROUW CLOET

Joa, ge doet, sloeber; 't klijnkt, 't klijnkt! D'r zitten d'r in ou keisen, kuifel. Doe z'uit;
doe z'uit, zeg ik ou!
(heft dreigend de hand op)

Wilde ze verdomme uit doen!
(Snikkend doet Jan zijn kousen uit; enkele centen rollen op de grond, Zulma gaat ook weer
aan 't schreien - raapt het geld op)

Ha, die lielijken deugniet! Es 't er nou al, dief?
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(bevoelt hem weer)

Moe 'k ou nou wurmnoakt stellen? Wil ik ou vel omme kieren?
(strekt gebiedend de hand uit)

Ala! hoast ou nou noar den zolder zulle, zonder eten of drijnken! en morgen 't zelfde
spel!
JAN

(wanhopig huilend)

'k Hè honger! 'k Hè honger.. 't was om d'r mij een poar schoaverdijnen mee te
kuepen!... 'k 'n hè sedert van den noene gien beetsen eten mier g'had. Gee mij 'n
beetse pap mee ne roggesmeiterham.
VROUW CLOET

(spotlachend)

Schoaverdijnen! 'k zal ou lieren schoaverdijnen!... Wacht 'n beetsen!... Zijt-e hoast
wig, joa g'?
JAN

(vliegt naar de zoldertrap)

'n Stikske broed, Moeder, 'n stikske brued. 'k Hè toch zuk nen honger.
VROUW CLOET

(neemt een snede brood van de tafel en gooit die hem na)

Doar es 'n stik brued!... en craveert ermee.
(Huilend neemt Jan het brood op en verdwijnt langs de trap)
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VROUW CLOET

(met gevouwen armen tot de buurvrouw)

Hawèl, es da ne nie om d'r roazend van te worden, verdomme?!
(neemt een stoel en slaat hem tegen de grond. - Tot Zulma)

En wat zit-e gij doar nog in ouwe pap te zieveren. Ala, uit mijn uegen, of 'k zoe
ongelukken doen.
(Zulma vliegt spoedig de zoldertrap op)

DE BUURVROUW

(staat op)

't Es woar: ne meins zoed' er wa van krijgen!... Moar zeg ne kier, hoe loat es 't al?
(kijkt op de klok)

Verdomme! 't es al over halfnegen. Wa vliegt dien tijd toch om os ge begint te
klappen. 'k Luepe wig zulle! Os mijne man iest thuis es, krijg ik op mijn smoel!
(Zij loopt naar de deur. Op 't ogenblik, dat ze die wil openen, verschijnt Rosten Tjeef op de
drempel, schuchter naar binnen kijkend. Even schrikkend wijkt de buurvrouw een stap opzij)

Vierde toneel
VROUW CLOET, DE BUURVROUW, ROSTEN TJEEF

ROSTEN TJEEF

(verlegen)

Goenoavend!... goenoavend!
VROUW CLOET

Goeien oavend!... da es 'n were, he? Nog altijd woaien en snieuwen?
ROSTEN TJEEF

(komt aarzelend met schuwe blikken rechts en links naar voren)

Nog altijd woaien en snieuwen...
(tot vrouw Cloet)
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Goenoavend, goenoavend... gien belet? 'k weinsch ulder ne zoaligen Dertienoavend...
zulle: wille we te goare 'n dreupelken pakken?
(haalt uit de binnenzak een jeneverfles te voorschijn)

DE BUURVROUW

(komt weer in 't midden van de keuken)

Lijk dat: 'n gloazeken 'n kan precies gien kwoad in zulk 'n luelijk were.
VROUW CLOET

(tot Rosten Tjeef)

Hawèl... Kom moar binnen, ge 'n moet aan de deure nie blijve stoan dudderen!
(bekijkt Rosten Tjeef spottend uitdagend)

Hé! ge ziet er woarachtig uit lijk of ge schouw woart!
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ROSTEN TJEEF

Bah 't en doet! bah 't 'n doet! moar 't es zue kaud! o, 't es zue kaud! En uek, 'k peisde
da 'k ulder misschien stuerde. 'k Hoa aan Zulmatje gevroagd of ze mij wilde komen
zeggen of 't er soms gien belet 'n was, en 'k en wist nie wa peizen omdat ze nie en
kwam.
(tilt de fles op)

Hèt-e gloazekens, kleine gloazekens?
VROUW CLOET

(gaat naar de kast, neemt er glaasjes uit en brengt die op tafel)

Kijk, doar zijn d'r
(spottend)

Wil ik schijnken os ge te vele beeft?
ROSTEN TJEEF

(vult bevend de glaasjes)

G'hèt ongelijk van de zot mee mij 't houên. Woarom doet-e da nou toch?
(neemt een glaasje en drinkt met vrouw Cloet en de buurvrouw)

Ala, op ulder gezondheid; wel bekome 't ulder!
(kijkt om naar de deur, waarachter men de wind hoort loeien)

Verdomme da es toch 'n were! 'k 'n Peize nie dat er nog veel meinschen langs de
boane zijn. 'k Hè doar twie sandurms tegen gekomen die op ulder nachtronde
uitgingen, 't was al da ge ze nog kost herkennen, zue wit as ze woaren. Al wa da ge
nog ziet of huert in de stroate zijn een poar kinders die bevend van de kauwe veur
de deuren stoan te zijngen.
VROUW CLOET

Ge wil zeker zeggen da ge peist as da Cloet mee da slecht were van den oavend nie
mier thuis en zal komen?
(Rosten Tjeef maakt een gebaar van schrik)

Es 't gien woar da ge da peist?... Joa moar ge zoedt er keunen aan bedrogen zijn,
zulle. 't Kan gemakkelijk gebeuren dat da slecht were hem moar 'n beetse vertroagd
'n hee.
ROSTEN TJEEF

Ha moar schied er toch uit van azue te babbelen!
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(wijst met schrik naar de buurvrouw die haar borreltje leegdrinkt)

't Es zotteproat da ge vertelt! 't Es woarachtig zotteproat!
VROUW CLOET

O! ge moet gij nie schouw zijn! Veur de buurvrèwe en moeten w' ons nie generen.
Peisde gij misschien da ze zij nie 'n weet wat dat er gebeurd es? Peisde gij misschien
da huel 't dorp da nie 'n weet?
ROSTEN TJEEF

(hevig ontsteld)

Moar ge wor gij huel de gans zot, geluef ik! Keunde gij dan ouw eigen kwoad nie
mier zwijgen? Vertelde gij dan aan huel de weireld al wa dat-e gij weet?
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VROUW CLOET

(barst in woede uit)

Nou moar zeg ne kier, Tjeef, veur wie aanziet-e mij dan! Ha, ge peis gij misschien
da 'k aan Cloet nie zeggen 'n zal dat-e gij den doader zijt! Ge peist da 'k mij zal loaten
duedsloan zonder 'n woord te spreken, lafoard, woar da ge stoat!
DE BUURVROUW

Ssut, ssut,... Zwijgt... in godsnoame, zwijgt, 'n kijf niet! Moakt dat de gebueren 't nie
'n hueren! Ik mage da wel weten, dat 'n geef niet: ik kan zwijgen. Moar 'n moakt in
godsnoame toch al da laweit nie veur de hiele weireld. Ge keunt toch wel peizen da
de meinschen nie beter en vroagen...
VROUW CLOET

(valt haar in de rede)

Joa moar hoe vinde gij dat van diene lafhertigoard!
ROSTEN TJEEF

Joa moar, joa moar!
DE BUURVROUW

Moar zwijg toch, zeg ik ulder. 't Zal al slecht genoeg zijn zonder dat-e 't gulder nog
verirgert. Ala toe toe, tracht mallekoar liever te verstoan. Ik moe wig!
(neemt haar glas)

Geef mij nog 'n dreupelken om deur dat hondewere te goan.
(Rosten Tjeef vult bevend het glaasje, waarvan zij de inhoud in één teug binnen slaat)

Merci, merci, en elk 'n goeien oavend; 'k ben wig zulle! 'k ben verdomd schouw da
'k op mijn smoel zal krijgen.
(loopt rechts naar een stoel)

Wacht ne kier, wacht ne kier! 'k Hoa nen hoarijng meegebrocht; hij es veur mijne
man! 't Zoe wa zijn os ik hem nie mee 'n hoa.
(Plotseling vliegt de deur open in de achtergrond en vloekend holt de buurman binnen. Vrouw
Cloet en Rosten Tjeef springen met een angstkreet opzij, terwijl de buurman, na een seconde
aarzeling zijn vrouw ontwarend, razend naar haar toesnelt en haar bij de keel grijpt)

Vijfde toneel
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DE VORIGEN, DE BUURMAN

DE BUURMAN

Alweer hier in da smeirig kot, bezig mee zuipen en babbelen binst dat de jongens
thuis liggen te vechten en te schriemen en da huel den boel overhuep stoat!
(Hij
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schudt heftig zijn vrouw, die scherp gilt en huilt, en duwt en trapt haar naar de deur)

'k Zal ou verdomme wel lieren thuis blijven!
(Beiden af; achter de gesloten deur hoort men het gevloek, gegil en gehuil trapsgewijze
afnemend zich verwijderen)

Zesde toneel
VROUW CLOET, ROSTEN TJEEF

ROSTEN TJEEF

(bevend van schrik)

O! wa veur 'n bieste! 'k Stoa d'r van te schudden en te beven. 'k Miende da... dat 't
Cloet was! 'k Ben d'r schouw van geworden... 'k vrieze, dat hij van den oavend toch
nog zal thuiskomen.
VROUW CLOET

(met hikkende stem)

O! 'k hè toch uek zue wried verschoten!
(legt de hand op Rosten Tjeefs arm)

Voel 'n kier hoe da 'k beve... Ge moet wiggoan, gien laweit moaken... 't zal al irg
genoeg zijn. Tjeef, ge moet wiggoan. De buervrèwe hee gelijk; we meugen gien
laweit moaken. Toe, goa wig, ge 'n meugt hier nie blijven. 'k 'n Peize wel nie, dat hij
van den oavend nou nog zal komen, moar ge moet toch wiggoan, 'k ben te schouw
geworden!... 't Hee mij aan mijn herte gepakt... 'k 'n kan mijnen oasem nie mier
hoalen. 'k 'n Kan hoast nie mier spreken... Mijn tonge es zue drueg os 'n stik leer!
ROSTEN TJEEF

(half luid)

Os ge de deur op 't nachtslot doet! 'k Zoe zue girn nog 'n beetse blijven... 'k 'n Hè ou
van huel den dag nog nie gezien... En doe de lucht uit... toe, doe de lucht uit en loat
ons doar goan,
(wijst naar rechts geheimzinnig, met fluisterstem)

doar in de koamer. Os hij per ongeluk nog moest binnenkomen zoe 'k al achter keune
wigsprijngen, binst dat-e gij al veuren de deure opendoet.
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VROUW CLOET

O, gie lafoard, gie lafoard, gien drijdobbele lafoard, woar da ge stoat. Es da nou al
da ge mij te zeggen hèt?
ROSTEN TJEEF

(vastberaden)

Nien 't, 't en es nie al. En 't es precies omda 'k ou nog veel mier moe zeggen, da 'k
mee ou alliene zoe willen zijn. We moeten eindelijk 'n besluit nemen. Os we niets
en doen zullen w'alle twieë lijk biesten duedge-
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slegen worden. Gij zegt da ge 't spel nie mier en keunt verduiken. Os da woar es 'n
blijft er ons moar iene moyen nie mier over.
VROUW CLOET

Wa veur ne moyen?
ROSTEN TJEEF

Wigluepen.
VROUW CLOET

Ik alliene?!
ROSTEN TJEEF

Mee mij.
VROUW CLOET

O!!... en de kinders?!
ROSTEN TJEEF

De dieë, die moeten hier blijven.
VROUW CLOET

O!!
ROSTEN TJEEF

Doar en es nie anders mee te doen. We zillen verre wig goan, noar 't Fransche, woar
da 'k mijn brued zal verdienen als tirresier!1. Veur ons alle twieë en veur de kleinen
die moe komen, kan ik het verdienen. Moar mee d'andere 'n kan ik mij nie bezig
houên.
VROUW CLOET

Ha, joa moar; wa moet er van geworden, van d'andere?
ROSTEN TJEEF

Die moete moar bij Cloet blijven. Hij kan zurgen veur de zijne, lijk of ik zal zurgen
veur 't mijne.
VROUW CLOET

O!!
ROSTEN TJEEF

(gaat naar de deur rechts)

Kom... kom nou mee mij in de koamer, we zillen er doar op ons gemak over klappen
(komt terug en neemt haar bij de hand. - Fluistert)

Kom..., sluit de deur en doe de lucht uit... Wil ik het doen... Ala, goa gij moar in de
koamer; 'k komme seffens bij ou.
1.

Terrassier: aardewerker.
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VROUW CLOET

(keert zich half om en staart luisterend naar de deur in de achtergrond)

Ssut!... zwijg ne kier. 'k Miende da 'k doar iets huerde!
ROSTEN TJEEF

(luistert)

Nie... 't zijn kinders die nog in de verte zijngen...
(beiden een tijd roerloos luisterend)

Of 't es de wind die in de schouwe bloast.
(Men hoort het loeien van de wind)

Joa 't, 't es de wind.
(fluisterend terwijl hij haar de arm om het middel slaat en haar poogt mee te trekken)

Ala toe, kom, kom! 'k moe ou hên, 'k en kan zonder ou nie mier leven.
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VROUW CLOET

(gaat twee stappen rechts, in de richting van de kamerdeur en fluistert)

Zeg... pak da mes mee, da doar op toafel ligt; g'n keunt somtijds nie weten!... En 'n
moak sitoe gien laweit; te wille van Jan en van Zulma, doar boven...
ROSTEN TJEEF

(neemt het mes in de hand; - fluistert)

Zij moar gerust...
(Vrouw Cloet rechts af. - Roept haar met gedempte stem terug)

Hm! pst... zeg... loat ons iest nog 'n dreupelke pakken, da geeft koeraze.
(Vrouw Cloet komt glimlachend op de tenen, in de keuken weer. Rosten Tjeef legt het mes even
op de tafel en tilt de fles op. Op het ogenblik, dat vrouw Cloet haar glaasje in de hand neemt,
gaat de deur in de achtergrond plotseling open en Cloet komt te voorschijn, met een stok en
een pakje in de hand)

Zevende toneel
DE VORIGEN, CLOET

VROUW CLOET

en ROSTEN TJEEF

(tegelijk met een gebaar van schrik)

O!!
(Vrouw Cloet laat het glaasje vallen en Rosten Tjeef springt instinctmatig van naast haar weg.
Dan blijven zij alle drie een ogenblik roerloos, als versteend, staan. Met een vervaarlijke
uitdrukking van woede gaat Cloets blik zich op zijn vrouw vestigen)

VROUW CLOET

(met schorre stem)

Zij... zij... zijt-e gij doar!... Wij... Wij... 'k 'n... 'k 'n hè ik ou van den oavend... nie
mier verwacht... Ge zij welgekomen... ge zij... welgekomen.
ROSTEN TJEEF

(als boven)
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De... de buurvrèwe... es doar sebiet wiggegoan... Ze... ze was mee ou wijf... Ik... ik
was ulder ne zoalige Dertienoavend komen weinschen en... en ulder mee 'n dreupelken
trekteren... Wil... wilde gij uek 'n druepelken pakken.
CLOET

(zonder Tjeef een antwoord te geven treedt drie stappen naar voren; de woedende blik
halsstarrig op zijn vrouw gevestigd. Strekt plotseling de hand naar haar lichaam uit)

Wie heet er da mee ou gedoan?
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VROUW CLOET

(hevig ontsteld)

Gedoan?... wa... gedoan?
CLOET

(als boven knarsetandend)

Dat doar...
(Vrouw Cloet barst in tranen los zonder te antwoorden)

CLOET

(gooit stok en pak af en springt naar haar toe en grijpt haar bij de keel)

Wilde mij, nondedzu zeggen, wie dat er da gedoan hee, of 'k wrijng ou de kele toe.
VROUW CLOET

(slaakt een scherpe gil, terwijl Rosten Tjeef verwilderd naar de deur vliegt. Maar Cloet, die
zijn beweging ziet, laat dadelijk zijn vrouw los en verspert hem de weg. Hij knakt de deur dicht
en doet die op slot. Dan holt hij naar de tafel en grijpt er het mes. Op dit ogenblik hoort men
een dof geluid van voetstappen achter de deur en kinderstemmen zingen zonder begeleiding
van harmonica)

Het is vanavond
Driekoningenavond,
En 't is morgen
Driekoningendag.
(De zang gaat door. Alle drie luisteren een ogenblik als versteend)

CLOET

(holt weer naar zijn vrouw en grijpt haar bij de keel, het mes in de hoogte)

Joa of nie, wilde mij zeggen wie da er da mee ou gedoan hee?
VROUW CLOET

(in een worgkreet met de vinger wijzend naar Rosten Tjeef)

Hij!...
CLOET

(laat zijn vrouw los en holt Rosten Tjeef na, die door de keuken vlucht, stoelen omgooiend.
Het liedje houdt plotseling op in 't, midden van 't refrein)
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ROSTEN TJEEF

't En es gie woar! Ze liegt... ze liegt!
(Met een gebrul van woede grijpt Cloet hem eindelijk vast en geeft hem een messteek in 't lijf
- Rosten Tjeef valt achterover)

Muerd!... muerd!
(met reutelende stem)

Muer... rrd...!
(Scherp gillend loopt vrouw Cloet heen en weer in de keuken; huilend komen Jan en Zulma half
aangekleed langs de zoldertrap beneden gesneld. Cloet, stom en roerloos, het bebloed mes nog in de
hand, staart als versteend zijn slachtoffer aan.
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Buiten hoort men wild lawaai van kreten. Hevige slagen bonzen op de deur, die wijkt, en eindelijk
open vliegt. Twee gendarmen hollen binnen, door enkele dorpelingen gevolgd)

Achtste toneel
DE VORIGEN, JAN, ZULMA, DE GENDARMEN, DORPELINGEN

EERSTE GENDARME

Wat es dat hier! Wa gebeurt er hier!?
(Hij vliegt naar Cloet, vat hem bij de kraag, rukt hem 't mes uit de handen)

TWEEDE GENDARME

(drijft de joelende dorpelingen achteruit)

Achteruit, achteruit, in noame van de Wet!
(Midden in een verward geraas van kreten en gehuil duwen zij Cloet, die geen tegenstand
biedt, naar buiten)

GORDIJN
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Tweede bedrijf
Zelfde toneelschikking als in het eerste bedrijf; daarbij een klein tafeltje naast de haard.

Eerste toneel
JAN EN ZULMA

Bij het opgaan van 't gordijn zit Jan gehurkt midden in de keuken bezig met een lang touw
tussen de reetjes van de vloer te verbergen. Zulma staat naast hem en kijkt onbeweeglijk toe.

JAN

Hawèl, houd ou nou ne kier stille en urkt; Pere en Mere 'n meugen 't nie zien, da
verstoat-e of we zoen keunen kletsen op ons smoel krijgen.
(hij gaat zich verstoppen onder het tafeltje aan de haard)

Kijk: ik houwe mij hier stiller dan een muizeken, binst dat-e gij op de zulle stoat te
wachten! Os 't Mere en Pere zijn die ge zie komen, ge kiert ou omme en zegt: ‘Pere
en Mere!’ en ik houwe mij koes. Os 't den bastoard es, ge komt al gauwe weerom in
de keuken geluepen en luept noar de gruete toafel en van os g'hem in 't deurgat ziet
roept: ‘Hé Julken, kom ne kier hier, d'r es hier wat te zien! Moar hoast ou, hoast on,
of anders es 't wig’. Doarop komt den bastoard natuurlijk gevlogen en, binst dat hij
over de kuerde luept trek ik ze op! Paf, doar vliegt hij mee zijn smoel tegen den
grond, en gij komt noar hem geluepen om hem zue gezeid 't helpen opstoan, binst
da 'k de kuerde wigtrekke en in mijne zak stoppe, precies lijk of ik van niet en wist.
We zillen verdomd veel leute hên! Peisde 't uek niet?
(Hij wrijft lachend in de handen)

ZULMA

(koel)

Nou.. 'k en weet het niet!
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JAN

Ala, veuruit! Begin gij moar mee op de zulle te goan stoan. Alle menuten kan d' ien
of d'andere binnen komen.
ZULMA

Ach! loat ons da liever niet doen. Da kind en hee ons toch niets misdoan.
JAN

(komt half van onder het tafeltje uit)

Ha, nondedzu, wa zijt-e gij 'n dwoaze kalle! Meuge we nou ne kier gien beetse leute
hên.
ZULMA

Bah toet! Moar woarom moet dat op die maniere goan?
JAN

(staat op; boos)

He! wa zegde doar?
(geeft haar een duw)

Zijt-e gij hoast op de zulle?
(Langzaam, in stilte schreiend, gaat Zulma naar de deur en doet die half open. Jan kruipt weer
onder het tafeltje, de blik gevestigd op Zulma. Enkele ogenblikken stilte)

ZULMA

(met moedeloze stem)

Hij es doar.
JAN

Wie es 't er doar?
ZULMA

Hij... Julken!
JAN

(woedend)

Hawèl! woarom en goa je noar de toafel niet!
(Zulma gehoorzaamt snikkend)

JAN
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Wilde ophouên mee kwijlen of 'k sloa ou den kop in!
(Julken verschijnt op de drempel. Bij 't gezicht van Zulma, die weent, blijft hij verschrikt
stilstaan. Jan komt uit zijn schuilplaats gevlogen en geeft Zulma slagen)

Ha! gij lafhertige slonse!
(Zulma gilt en Julken vlucht huilend in de diepste hoek van de keuken. Binnen vrouw Cloet en
de buurvrouw)

Tweede toneel
DE VORIGEN, JULKEN, VROUW CLOET, DE BUURVROUW

VROUW CLOET

Wa es dat hier? Wa gebeurt er hier alwere?
(grijpt heftig Julken bij de arm en schudt hem)

Wa stoat-e gij doar te tuiten?
(tot Jan en Zulma)

En gulder doar?... Zwijgen, zulle!
(heft dreigend de hand op, als om te slaan)
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JAN

(wijst naar Zulma)

't Es al 't schuld van die dwoaze kalle, die veur mij noeit iets en wil doen.
ZULMA

't 'n Es gie woar, Moeder, hij liegt! Hij wilde mij Julken doen kwoad doen.
VROUW CLOET

Ssut!... zwijgen! zeg 'k.
(wijst naar de deur in de achtergrond)

Voader es doar. Den eersten die nog z'n muile roert krijgt 'n koaksmete
(gaat naar Julken en rukt hem ruw de handen van voor het gezicht)

En schied er gij nou uit mee tjiepen, zulle, of anders goat-e zonder eten noar ou
bedde.
DE BUURVROUW

Ik goa vuert noar huis; 'k zie da ge geried zijt om 't eten.
VROUW CLOET

(gaat naar de haard, neemt er een ketel van 't vuur en giet de dampende karnemelkpap uit in
twee schotels, een grote en een kleine, staande op de grote en de kleine tafel)

Ha moar blijf nog liever 'n beetsen. 'k Ben altijd blije os er 'n vrendelijng in huis es.
Anders ben ik altijd schouw en die jongens zoen mij de dued aandoen mee ulder
kijven en vechten. Ala toe toe; zet ou doar 'n beetsen bij de toafel, ge zult 'r op ou
gemak zijn.
DE BUURVROUW

(gaat zitten)

Enfin... om ou plezier te doen. Moar 'k en magge toch nie lange blijven, zulle, 'k ben
altijd schouw, os ik te lange wig blijve, dat mijne keirel.. ge weet wel...
(De buurvrouw maakt een gebaar met de hand of zij een oorveeg kreeg. Tegelijk gaat de deur
in de achtergrond open en Cloet stapt loom binnen met een spade op de schouder)

Derde toneel
DE VORIGEN, CLOET
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Zonder iemand aan te kijken, noch een woord te spreken gaat Cloet zijn spade in een hoek
zetten en komt naar het tafeltje bij de haard. Een van zijn voeten raakt verward in het door
Jan dwars over de keuken gespannen touw. Met een doffe vloek bukt hij zich, rukt het touw
los, rolt het op en stopt het in zijn zak. Dan gaat hij zitten aan het tafeltje naast de haard en
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begint te eten, driekwart met de rug naar de anderen gekeerd. Algemene stilte. Men hoort het
slurpen van Cloets lippen in de houten lepel.

VROUW CLOET

(tot de kinderen)

Ala! allemoal aan toafel
(tot de buurvrouw)

Eet-e mee? d'r es genoeg, zulle.
DE BUURVROUW

Nie, nie, merci; 'k hè al geten.
VROUW CLOET

Anders...
DE BUURVROUW

Joa, joa 'k weet 't wel...
(Allen nemen plaats aan de grote tafel en de maaltijd begint, in volkomen stilte. Men hoort
alleen het slurpen van de lippen in de lepels)

VROUW CLOET

(tot de buurvrouw)

Da es toch 'n luelijk were newoar? die loaste doagen?...
DE BUURVROUW

't Es schrikkelijk. Ne meins leeft compleet in woater en in smuer. Mijne veint zegt
da den helft van ons eirdappels noar den duvel zijn.
VROUW CLOET

Cloet es sedert moandag begost mee d'onze uit te doen en ge zoedt toch schriemen
en vloeken os ge da ziet: van de tien struiken zijn d'r wel zesse vurt!
(Op dat ogenblik gaat er een gekibbel op tussen Jan en Julken, die naast elkaar aan 't uiteinde
van de tafel zitten)

VROUW CLOET

Wa es da doar?
(tot Julken)

Ou stil houên zulle! anders...
(wijst naar de deur van de slaapkamer)
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JULKEN

(jankend)

Moeder, 't es Jan die standvastig irreweten in mijn tallure smijt. 'k 'n Kan d'r nie mier
van eten...
VROUW CLOET

Irreweten!... Verdomme...
(spotlachend)

Ha, ha!... den dienen bekloagt hem nou da z' irreweten in zijn tallure smijten? Wa
zoedt-e dan willen hên, jongen? Gebroadte kiekens? O gie verdomde snotneuze die
kloagt omdat hij eten krijgt! Worde misschien zot, jongen? Wie heet er dat oeit van
z'n leven g'huerd; janken omdat g'eten krijgt!
JULKEN

Joa moar moeder, 't es zue hard! 't Zijn drueg irreweten.
VROUW CLOET

Wat-e?... ge durft tegenspreken! Kom hier, nondedzu!
(Roerloos, zijn houten lepel in de hand, kijkt Julken met verschrikte ogen zijn moeder aan;
Jan en Zulma staken insgelijks het eten. Alleen Cloet blijft door eten, met slurpende lippen)
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VROUW CLOET

(tot Julken)

Goat-e komen, joa of nie! Moe 'k ou misschien bij 't vel van den nekke van ouwe
stoel hoalen?
(Julken maakt een beweging op zijn stoel en men hoort zijn klompjes op de grond vallen. Hij
komt schuw schoorvoetend om de tafel heen bij vrouw Cloet)

VROUW CLOET

(geeft hem een oorveeg)

Doar! eet da op!... da zulde misschien zachter vinden.
(Snikkend vlucht Julken weg; vrouw Cloetstaat dreigend op)

Wilde zwijgen, ezel!... of ge krijgt nog wat.
(Bang gaan Jan en Zulma weer aan 't eten. De Buurvrouw schudt het hoofd. Zulma legt haar
lepel neer en begint ook weer, in stilte te schreien. Cloet, die zijn schotel geledigd heeft, blijft
even roerloos onverschillig zitten als een bruut. Vrouw Cloet keert het hoofd naar hem om,
staat op, schiet bereidwillig toe)

Nog 'n beetse pap?
(Zonder te antwoorden haalt Cloet zijn pijp uit en vult die met tabak)

VROUW CLOET

(neemt de schotel weg, gaat ermee naar de haard, vult hem met pap en brengt hem weer op 't
tafeltje)

Kijk... en d'r es nog os g'er wilt.
(Opnieuw geeft Cloet geen antwoord. De grootste stilte heerst. Julken en Zulma smoren hun
tranen. Vrouw Cloet komt weer op haar plaats en eet alleen voort. Eindelijk staat Cloet op,
steekt zijn pijp aan en verlaat de keuken. - Driftig opgewonden tot de buurvrouw)

't Es om d'r zot van te worden! 't Es om d'r roazend van te worden! 'k 'n Kan 't nie
langer mier uithouên
(met naar de deur in de achtergrond gebalde vuisten)

Azue 'n bieste van ne man.
(met de vuisten naar de kinderen)

Azue sloebers van jongens. Ala! noar ulder bedde, nondedzu! 'k 'n Kan ulder in mijn
uegen nie mier zien!
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(Angstig vliegen de kinderen op. Jan en Zulma langs de zoldertrap; Julken naar de kamer
rechts)

DE BUURVROUW

Es hij nou altijd azue?
VROUW CLOET

Wie?
DE BUURVROUW

Cloet.
VROUW CLOET

Altijd. Da es nou weer al vier moanden dat hij uit 't kot gekomen es, woar dat hij,
lijk of ge weet, vijf joar gezeten hee veur de muerd op Rosten Tjeef, en nog 'n heet
hij zijn muile niet ope gedoan anders as om t' eten en te drijnken.
DE BUURVROUW

Ala dan!... En wa zeid' hij os hij were
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thuiskwam? Vertel mij da ne kier, ge 'n hèt mij doar nog noeit iets van verteld.
VROUW CLOET

Gien woord 'n sprakt hij! Ik en de jongens, we zeien hem goeien oavend; ge zij
welgekomen; moar da was precies of da we nie gesproken en hên... Zonder noar ons
zelfs te kijken lei hij zijn paksken en zijne stok op ne stoel, kwam noar de toafel,
nam de paptiele wig en gijnk ermee bij 't vier zitten, mee zijne rugge noar ons gekierd,
precies lijk of g' hem van den oavend doar zien zitten hèt.
DE BUURVROUW

(hoofdschuddend)

Wel, wel, wel! 't En es hoast nie te gelueven!... Joa moar toch, os hij... os hij 't kind
gezien hee... de... de kleinen bastoard, enfin, wa heet hij tons gezeid?
VROUW CLOET

Niets, zeg ik ou, niets, absoluut niets! En 't es precies doarvan da 'k zue schrikkelijk
schouw geworden ben. 'k Hè ik gepeisd newoar? dat hij mij half dued zoe geslegen
hên os hij were thuiskwam; moar hij 'n doet of hij zegt hij niets en da es al veel irger
veur mij. - Os 'k hem doar azue zie zitten, da es precies veur mij lijk of dat er doar
'n wilde bieste zat, die heur al mee ne kier zal omme kieren en die mij op 't lijf zal
sprijngen. En da zal toch den ienen of den anderen dag ne kier gebeuren. Ge moet
gij nie verwonderd zijn os ge gij ne kier op ne nuchtijnk huert zeggen dat hij mij
vermuerd hee!
DE BUURVROUW

O! 'k 'n Peist 't niet! 'k 'n Peist 't niet. 'k Peize dat er hij 'n reden van gemoakt hee.
Die loaste vijf joar in 't kot zullen hem wel 'n beetse getemd hên... Misschien 'n loat
zijn conscience hem nie gerust noar die muerd.
VROUW CLOET

D'r es doar gien gedacht van. Ge kent hem nie zulle os ge da peist. Ik die hem moar
al te goed 'n kenne, voel d'r huel wat anders achter. We zillen misschien noeit weten,
wat dat er in zijne kop omme goat, moar zij moar zeker dat 't zijn conscience nie en
es die hem kwelt.
DE BUURVROUW

En hoe goat da anders? Sloapte gulder te goare?
VROUW CLOET

Wa zoen we!.. 's Oavends os hij thuisgekomen es achter dat hij doar alliene, lijk 'n
bieste ha zitten eten, es hij opgestoan, en, in ploatse van noar de sloapkoamer, rechte
noar de zoldertrap gegoan. D'r stoat
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doar boven onder de pannen, nog 'n oud versleten bedde, nog van in den tijd os mijn
schuenbroere bij ons weunde. Hawèl, van os 'k zag wa dat hij ging doen, die gijnge
'k achter hem en 'k zei: Boas, 't en es doar nie da we sloapen, 't es hier in de koamer.
Moar 'k wil hoadt-e da gezien! Hij bekeek mij mee 'n poar uegen lijk kogels en in
ploatse van joa of nie t'antwoorden, gijnk hij den trap vueder op. 'k Was er compleet
deuzig van geslegen! Wa moe 'k nou doen? peisde 'k in mijn eigen. 'k Wachtte tot
dat hij boven was, en tons gijnk 'k uek noar boven. Moar 'k en was nog aan de deure
van 't zolderkoamerke niet of hij kwam d'r al weer uit.
DE BUURVROUW

En wa zeid' hij!
VROUW CLOET

Hieruit schandoal! zeid' hij! 'k Verschoot ervan da 'k hoast achterover van den trap
vloog... Da zijn d'ienigste woorden die 'k hem sedert vier moanden hueren zeggen
hè.
DE BUURVROUW

Ha! da es oardig zulle; da verwondert mij toch. Over 't algemien es 't en ander affeiren.
Ze sloan ou iest half dued moar 'n koartier doarnoar moen z'ou toch were hên. Mee
de mijnen es da toch altijd 'tzelfde spel.
VROUW CLOET

Mee de mijnen niet. Hij 'n geeft hij om gien vreiwvolk. Hij sloat hij ou plat en 't es
ermee gedoan.
DE BUURVROUW

Hij 'n kan pertan anders van ou nie kloagen. Ge bedient hem lijk 'n meissen, en hij
'n kan ou woarachtig nie verwijten da ge da kind van Rosten Tjeef te geiren ziet.
VROUW CLOET

'k 'n Kan da kind nie geiren zien. Dat doe mij telkens weer aan zulke schrikkelijke
dijngen peizen. Alle kieren os 'k noar hem kijke zie 'k weer die wrieë muerd gebeuren.
DE BUURVROUW

Da kind 'n kan da toch nie helpen! 't Es het toch uek 't ouwe lijk al d' andere.
VROUW CLOET

'k Weet ik da wel! moar 't 'n es doarom niettemin woar, dat 't d' uerzoak es woarom
da 'k mee Cloet niet mier overien 'n kan komen. Diene jongen es mijn straffe en mijn
torment. Zuelang of dat hij ons in de wig stoat en zal 't er gien ruste zijn.
DE BUURVROUW

Zend hem liever wig.
VROUW CLOET

Joa, joa! da es al gemakkelijk gezeid, moar
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woar noar toe?
DE BUURVROUW

't Es gelijk woar. Iest en veural rust en vrede in huis. Oarme meinschen lijk of wij
zijn en keunen ulder mee older jongens nie vele bezighouên. Da es amoal goed os
ge rijke zijt.
VROUW CLOET

Joa, joa, da es al wel gezeid, moar 't en helpt nie. 'k 'n Hè ik gien geld genoeg om
hem ieverst in de kost te doen.
DE BUURVROUW

Ha joa moar, kijk; ge moet doar ne kier op peizen. Gent en Brugge en zijn op ienen
dag nie gemoakt. As Rosten Tjeef nog leefde, da zoe gemakkelijk zijn newoar. Ge
liep mee hem wig en alles was juust. Moar nou, ha joa, 't es het moeilijk.
VROUW CLOET

Och!... 'k 'n Weet niet of 'k mee hem zoe wiggeluepen zijn. 'k Zag ik hem wel geirne,
da es zeker; moar 't en zat toch moar weinig koeroaze in hem.
DE BUURVROUW

Woar zoe Cloet nou zijn?
VROUW CLOET

Joa, dat 'n weet ik nie! Doar ieverst in den donkeren buiten luepen, zeker, lijk 'n
bieste. W'n zien wij hem noeit anders of 't en zij as 't tijd es van 't eten of te goan
sloapen.
DE BUURVROUW

En zit hij doar iederen dag azue alliene t' eten aan da toafelken?
VROUW CLOET

Iederen dag! Hij 'n wil hij mee niemand van ons gien gemiens mier hên.
DE BUURVROUW

Wat-e... zelfs mee zijn eigen kinders niet. De dieë 'n hên hem toch niets misdoan.
VROUW CLOET

't Es verloren! - Hij 'n spreekt hij nie mier mee ulder as mee mij. Hij hoat ons allemoal
om 't miest. 't Es of hij thuis zelve verdomde.
DE BUURVROUW

Goat hij nog pensejoagen?
VROUW CLOET

Noeit mier. Hij beult en hij zwoegt lijk 'n bieste van den uchtijnk tot den oavend op
zijn land.
DE BUURVROUW

Os ik in ou ploatse woare 'k gijnge van den oavend op den zolder, ier dat hij were
thuis es. Hij 'n zoe de kroaze nie hên om d'r ou uit te smijten.
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VROUW CLOET

(met een gebaar van schrik)

O! dat en zoe 'k nie durven doen. Hij zoe mij duedsloan, hij zoe mij noar beneen
schuppen.
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DE BUURVROUW

't Es gelijk! 'k zoe 't toch proberen. Es da 'n leven lijk of ge nou hèt!?
(Buiten, achter de deur hoort men gerucht van naderende voetstappen)

VROUW CLOET

(verschrikt, met doffe stem)

Zwijgt, zwijgt! Hij es doar were!
(De deur gaat open en Cloet komt binnen, 't gelaat somber, zonder naar iemand te kijken noch
een woord te spreken, gaat hij naar de schoorsteenmantel, neemt er een blaker, steekt het licht
aan en klimt met zware tred de trap op naar boven)

DE BUURVROUW

(stoot Vrouw Cloet aan, fluisterend)

Ala toe... reskiert ou.
VROUW CLOET

(aarzelend opstaande, fluisterend)

'k 'n Durve niet! 'k 'n Durve niet!
(Door de buurvrouw voortgeduwd, nadert zij echter de trap en is op 't punt er op te stijgen,
als Cloet, omhoog gekomen, met een schop het trapluik dicht slaat)

VROUW CLOET

(verschrikt achteruitwijkend)

O!!
DE BUURVROUW

Wat es er?
VROUW CLOET

Hij hee gezien wa da 'k wilde doen; en hij schupt de valle toe om 't mij te beletten.
Os 'k nou moest durven boven komen zoed' hij mij duedsloan.
(Een ogenblik stilte)

DE BUURVROUW

(de ogen naar de zoldering, waar men Cloet hoort heen en weer lopen)
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't Es toch ne wrieë keirel, zulle! Hij es nog irger as de mijnen. 't Es woarachtig precies
'n wilde bieste.
VROUW CLOET

(heftig opgewonden met naar de kamerdeur rechts gebalde vuisten)

Ha, ha, ha! doar, zie!... doar ligt d'uerzoake van alles! Doar ligt de noagel van m'n
duedkiste!
(komt naar de buurvrouw, sidderend, knarsetandend met gebalde vuisten)

Weet-e wa da 'k weinste?
(strekt de hand naar de kamerdeur)

Dat hij craveren zoe,
(strekt de hand uit naar de zolderdeur)

en hij uek!
(strekt de hand naar de buurvrouw uit)

En ouwe sloeber uek!
(slaat op de borst)

En ik zelf uek, verdomme.
(met een breed cirkelvormig gebaar)

En uek gij en al die hongerlijders van ons miseroabel ras.
(slaat herhaald en driftig op de borst)

Da weinsch ik, verdomme!
GORDIJN
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Derde bedrijf
Zelfde toneelschikking als in het tweede bedrijf. Buiten hoort men bij tussenpozen het loeien
van de wind en het spatten van de regen.

Eerste toneel
DE PASTOOR, VROUW CLOET

DE PASTOOR

(zit neer; spreekt langzaam)

Enfin... da es toch 't gien dat de meinschen zeggen. D'r zijn d'r hier op nen oavend
twieë veurbij gekomen, die 't kind huere schriemen hên, en ze zijn overal in 't durp
goan vertellen, dat-e gij probeerde om 't de kele toe te douwen... 'k 'n Wete nie wa
da 'k ervan gelueven moe... Gij die houdt stoan, dat 't leugens zijn, en de bewijzen
van ou schuld ontbreken... Moar onthoud wel wa da 'k ou zegge: os ge woarlijk
geprobeerd hèt van die schrikkelijke misdoad te begoan, dan zal God, die alles ziet
en alles weet, ou vroeg of loate straffen os 't de meinschen nie en doen. Os ge
gezondigd hèt zult g'r veuren boeten.
VROUW CLOET

(opgestaan, zeer ontsteld)

Moar Menier de Paster, g'hèt 't kind nou gezien. G'hèt het onderzocht en ondervroagd.
Hèt-e gij iets aan hem ondervonden van mishandelingen of van sloagen? Da kind es
fleiw en ziekelijk, moar kan ik dat helpen? 'k Doe ik mijn best om hem te genezen,
ge meugt da woar gelueven, Menier de Paster; moar we zijn wulder oarme meinschen
en 't en es toch mijn schuld niet os ik hem nie iederen dag bouillon en eiers 'n kan
geven, lijk aan 'n rijke meinschenskind. 't Zijn leugens, Menier de Paster; 't zijn
leugens, gruete leugens, Menier de Paster, wa
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da ze van mij verteld hên!
DE PASTOOR

Ik hope veur ou da ge de woarheid zegt; en os 't azue es 'n zullen uek de lasteroars
aan de goddelijke wroake nie ontsnappen. Al wat da 'k ervan zeggen kan es 't giene
da 'k van de meinschen gehuerd hè. Liegen ze zulder, dan liege ik. D'r wordt verteld
da g' iest 't kind ziek hèt gemoakt mee 't nie genoeg eten te geen en da ge tons ne
kier op nen oavend geprobeerd hèt om hem in zijn bed onder de soarzen te
versmachten.
VROUW CLOET

Menier de Paster, da kind hee hier altijd precies zueveel as d'andere zijn diel g'had
in al wa da we zelf hên. 't Es woar, 't en was het dikkels nie vele, moar os ge gij oarm
zijt moet-e gij ou content houên mee 't gien da g' hèt. Aangoande van hem onder de
soarzen te willen versmachten, da es alwere 'n schandoalige leugen, Menier de Paster.
Al wa dat er gebeurd es, es da 'k hem op 'nen oavend onverwist 'n huefdkussen op
zijn huefd gesmeten hè, omda 'k huel de gans vergeten ou dat hij nog op zijn bedde
lag te sloapen. Van as 't hij beginne schriemen es ben ik het gewoare geworden en
hè 'k 't huefdkussen wiggenomen.
DE PASTOOR

(kijkt haar een ruime tijd met doordringende blik aan, die zij tracht te ontwijken)

't Es meugelijk... 't es meugelijk... 'k en zal nie zeggen da 't gien woar en es. Ik hope
veur ou da ge de woarheid zegt. D'r nog bij liegen zoe ou misdoad nog veel irger
moaken... Moar 'k moe ou toch were doen opmirken, da ouw woorden nie overien
'n komen mee 'tgien dat er in 't durp van verteld wordt. De meinschen beweiren, da
g'ou mee gruet geweld op 't kind loaten vallen hèt en da g' het moar were losgeloaten
'n hèt as ge gevoeld hèt dat hij nog veel stirker was dan da ge peisde... Es hij nie
seffens doarop uit zijn beddeken gesprongen en achter ou in de keuken gekomen, al
schriemend en al schuene sprekende da g' hem toch nie mier zoedt mishandelen!
VROUW CLOET

Hij was hij schouw en ziek, Menier de Paster. Hij hee geschriemd zonder te weten
woarom. Da es allemoal huel veel overdreven.
DE PASTOOR

Enfin, 't mag zijn lijk as 't wilt ge zijt en ge blijft toch altijd 'n luelijke zondoaresse
en 't es Gods rechtveirdigheid, da ge de straffe van ou slecht gedrag moet
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droagen. Ge zijt de vrijwillige uerzoak van de dued van den man, die mee ou
gezondigd hee; ge zijt de vrijwillige uerzoak van de schande van ou ongelukkig
huisgezin.
(Een ogenblik stilte. Vrouw Cloet begint te wenen)

Moar ach... d'r es vergiffenesse veur alle zonden, hee ons Hiere in zijn almachtige
goedheid gezeid... en... os ou berouw oprecht es wil ik nog wel iets veur ou doen.
VROUW CLOET

(snikkend)

O, Menier de Paster, 't es zue oprecht. 't Es toch zue oprecht. 'k Hè al zue lang en
zue veel geleen. 'k Ben zue ongelukkig!
DE PASTOOR

Hawèl, 't ieste da ge moet doen es were mee ouwe man overeenkomen.
VROUW CLOET

'k 'n Vroage nie beter; Menier de Paster; moar 't es hij die d'r nie 'n wil van weten.
Ge keun gij da niet peizen, Menier de Paster, hoe kwoad dat hij op mij es. Hij es in
stoat van mij dued te sloan bij 't ieste woord da 'k er zoe van spreken.
DE PASTOOR

Ge vergeet misschien dat-e gij alliene de schuldige zijt en dat uek alles van ouwe
kant alliene moe komen.
VROUW CLOET

Bah! 'k 'n doe, Menier de Paster! 'k Wil ik alles doen da meugelijk es, os hij moar
een beetse 'n wil meehelpen.
DE PASTOOR

't Es van den oavend, dat hij were thuiskomt, newoar?
VROUW CLOET

'k Peize 'k van joa, Menier de Paster; moar 'k en wete 't toch nie zeker. 't Es het nou
omtrent vijf moanden, dat hij ginder wirkt aan 't sas van Lauwegem, en van al dien
tijd 'n hè 'k ik van hem were niets mier gehuerd of gezien. Al wa da 'k wete es dat 't
wirk nou gedoan es en da 't ander wirkvolk van 't dur van den oavend noar huis komt.
'k Peize toch wel dat hij zal meekomen.
DE PASTOOR

Joa hij... hij zal meekomen. Van den oavend zult g' hem zien.
VROUW CLOET

Hoe weet-e gij da, Menier de Paster?
DE PASTOOR

Omda 'k mee hem gesproken hè!
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Vandoage?
DE PASTOOR

Nie; passeerde weke op nen achternoen da 'k ne kier noar de wirken ben goan kijken.
'k Wilde 'm absoluut
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ne kier spreken. Zuewel veur ulder eigen geluk as veur d'iere en de goeje reputoasie
van mijn parochie, moet die vijandschap tusschen ou en ouwe man eindigen. Nie
langer as van dezen oavend moete-e were goeie vrienden worden.
VROUW CLOET

(ontsteld)

En hèt-e woarlijk mee hem gesproken, Menier de Paster? En wa heet hij geantwoord?
DE PASTOOR

Niets; hij hee mij aanhuerd zonder een woord te spreken en zonder zijn wirk te
stoaken. Moar 'k en hè hem uek niets gevroagd. 'k 'n Hè hem moar gezeid wat da
zijn plicht was, en uek wa dat ouw plicht es.
VROUW CLOET

En hij 'n hee hem nie kwoad gemoakt? Hij 'n es nie beginne vloeken? Hij 'n hee niets
gezeid, absoluut niets?
DE PASTOOR

Gien woord. Moar 'k hè gevoeld da mijn woorden indruk op hem moakten. Veur de
reste hangt alles nou van ou af.
VROUW CLOET

Wa moe 'k doen, Menier de Paster? Zeg mij wa da 'k moe doen, en 'k zal blendelijngs
gehuerzoamen. 'k Wil alles doen, álles!
DE PASTOOR

Nederig zult g'hem welkom hieten, os 't hij binnenkomt.
VROUW CLOET

Da zal 'k doen, Menier de Paster; moar dat 'n zal niets helpen. Hij 'n zal mij nie
antwoorden, hij 'n zal noar mij nie kijken.
DE PASTOOR

't Es gelijk, ge moet het toch doen... Doarachter zilt 'em zijn eten geven.
VROUW CLOET

(wijst naar de haard)

't Stoat al geried, Menier de Paster, alhoewel da 'k hem nie zeker 'n verwachte. 'k Hè
mijn loaste dertig stuivers uitgegeen om hem iets geried te moaken, dat hij hiel geiren
eet; 'n stikske van den buikschotel met saveuën en eirdappels. k' Hè uek bier...
DE PASTOOR

Huel goed... huel goed. Zue veel as hij wilt zilt g'hem van dat alles bedienen.
VROUW CLOET

Da zal ik, Menier de Paster.
DE PASTOOR
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Moar g'n meugt hem nog nie seffens van overienkomste beginne spreken. Ge moet
hem iest zeggen da 'k hier gekomen ben om hem te vroagen of hij in 't veurjoar 'n
poar moanden in mijnen hof zoe wille komen wirken. 'k Zal hem doar 'n aangenoam,
gemakkelijk, wel betoald wirk ver-
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schaffen.
VROUW CLOET

O! wa zijt-e gij toch broave, Menier de Paster, en wa ben ik ou dankboar. Ge redt
ons uit d'oarmoe.
DE PASTOOR

'k Probere sitoe om ou ziele te redden, die 't huegst nuedig hee. Doarom hoop ik uek
da die schrikkelijke lesse veur ou nie verloren 'n zal zijn.
VROUW CLOET

O! Menier de Paster!
DE PASTOOR

Enfin, da zille we wel zien... Moar achter dat hij zal geten hên, dan zal ou moeilijkste
wirk nog moar beginnen. Woar sloapt hij?
VROUW CLOET

(wijst naar de deur rechts)

Ha, Menier de Paster, in den tijd sliep hij doar, mee mij, in de koamer. Moar sedert
dat hij uit 't kot gekomen es en dat hij van mij nie mier weten 'n wil, (wijst naar de
zolder) sloapt hij alliene, doar op de zolder.
DE PASTOOR

En de kinders?... Jan en Zulma wil ik zeggen.
VROUW CLOET

Ha uek...
DE PASTOOR

Op de zolder?
VROUW CLOET

Joa, Menier de Paster.
DE PASTOOR

Zijn z'al thuis?
VROUW CLOET

Nog nie, Menier de Paster; moar 'k verwacht ulder alle menuten. Lijk ieder joar zijn
ze Dertienoavend goan zijngen.
DE PASTOOR

Hawèl, ge zilt ze van den nacht doar in de koamer doen sloapen, en ge zil zelve bij
Cloet goan op de zolder.
VROUW CLOET

(met schrik)
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O! Menier de Paster, dat 'n es nie meugelijk! Hij zoe mij noar beneen schuppen. Hij
zoe mij duedsloan.
DE PASTOOR

Het móét wel meugelijk zijn, anders 'n keunde mee mallekoar nie overeenkomen.
VROUW CLOET

O!
DE PASTOOR

Ge zilt hem op de zolder volgen, al zond hij ou wig, al gaf hij ou sloagen. Ge zilt
hem volgen alsof ge zijn sloavinne woart en lijk 'n sloavinne zult g'er hem om
vergiffenesse vroagen, mee gevouwen handen op uw bluete kniens.
VROUW CLOET

O! Menier de Paster!
(Buiten hoort men 't loeien van de wind en 't kletteren van de regen)

DE PASTOOR

Da zulde doen; da moet-e doen. En os hij,
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niettegenstoande dat-e, van gien overienkomste 'n wil weten, kom 't mij dan
morgenuchtijnk zeggen, dan zal ik ne kier hiel serieus mee hem spreken.
VROUW CLOET

O!
DE PASTOOR

Adzu! Da God ou bijstoa en vergiffenesse schijnke!
(Af)

Tweede toneel
VROUW CLOET

(Alleen)

Hij zal mij duedsloan: 'k ken hem, noeit en zalt hij mij 't gepasseerde vergeven,
(wijst naar de deur rechts)

zuelank of da den dienen ons in de wig stoat.
(Zij luistert met aandacht naar een klagend geluid, dat uit de kamer komt)

Wa es dat-e? 'k gelueve dat hij ligt te koarmen... of dat hij druemt... 't Was 'n gerucht
om d'r schouw van te worden!... 't was gelijk iemand die zoe stirven... 'k Beve...!
(twijfelachtig)

O! 't en es misschien nie anders of de wind die in de schauwe bloast... 't Woait zue
hard van de oavend!
(Opnieuw klagend geluid in de kamer; Vrouw Cloet hevig schrikkend)

Och Hier, och God, wa es da toch! 'k worde schouw! Es hij dat of es 't iemand anders.
Es... es... da misschien de giest van Rosten Tjeef die werekomt... Dat 'n gelijkt op
zijn stemme nie mier!
(Vrouw Cloet maakt twee passen in de richting van de kamer. Dan blijft ze stilstaan, angstig
aarzelend. En op hetzelfde ogenblik hoort men een verdoft gerucht van voetstappen achter de
deur in de achtergrond en gedempt met een nuance van melancholie weerklinkt het spelen van
de harmonica en het gezang der kinderstemmen)
Wel sterre wel sterre, gij moet er zo stille niet staan,
Gij moet er mee ons mee naar Bethlehem gaan,
Naar Bethlehem, naar die schone stad,
Waar Maria met haar klein kindeke zat.
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VROUW CLOET

(half omgekeerd met stille stem

Wa
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zijnge ze zachte van oavend...
(in gedachten)

Dertienoavend! 't Es vijf joar dat hij Rosten Tjeef en mij zelve hoast vermuerd hee!
(Plotseling houdt het zingen op en men hoort verward gerucht van stemmen. - Komt weer in
't midden van de keuken en schrikt)

Wa es da... Zoed' hij doar zijn... of zijn 't de kinders?
(De deur gaat open en de buurvrouw treedt op)

Derde toneel
VROUW CLOET, DE BUURVROUW

DE BUURVROUW

'k Hè ze wiggejoagd: 'k hè ulder gevroagd of ze nie beschoamd 'n woaren van te
komen zijngen aan de deure van oarme meinschen, woardat er 'n kind op stirven ligt.
(geheimzinnig)

Hoe goat mee hem?
VROUW CLOET

Nie goed, geluef ik; 'k miene da 'k hem doar straks huere koarmen hè. 'k Wierd er
schouw van! 't Klonk zue oardig, zue wried! 't Es best da ge die jongens wiggezonden
hèt. Zet ou 'n beetsen.
DE BUURVROUW

(vertrouwelijk)

Zie... 't es misschien luelijk da 'ne meins da zegt, moar 't zoe toch 'n gruet gemak
veur ou zijn as ge doarvan
(wijst naar de deur)

verlost woart.
VROUW CLOET

Joa 't... en toch ben 'k alliene de schuld van al wa dat er gebeurd es. O, jong, 'k hè
doar zue schouw geweest! 'k Stoa d'r nog van te beven.
(met een blik angstig naar de deur)
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'k Gelueve da 'k zoe wiggeluepen zijn os ge gij nie gekomen 'n woart. Moar zet ou
dan toch, zet ou 'n beetsen.
DE BUURVROUW

(neemt een stoel)

G'hèt bezoek g'had van de paster. 'k Hè hem zien wiggoan.
VROUW CLOET

(gaat insgelijks zitten)

Joa ik... en peis ne kier: hij wil mij absoluut were mee Cloet doen overienkomen.
DE BUURVROUW

Hij hee gelijk! Es da 'n leven gelijk of ge nou hèt?!
VROUW CLOET

Joa moar, peis ne kier; hij wil da 'k van de
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nacht bij Cloet goa sloapen, al was 't mee geweld. 't Es mijn dued; hij zal mij
duedsloan.
DE BUURVROUW

Tut, tut, tut, 'n zij ne kier zue dwoas nie! 't Moest al lank gebeurd zijn. 't Zal allemoal
veel beter goan of da ge peist!
VROUW CLOET

O! jong; 'k ben d'r zue schouw van! 'k Ben d'r toch zue schouw van!
(Een korte stilte. Eensklaps hoort men weer het klagend geluid, in de kamer rechts. Vrouw
Cloet staat verschrikt op)

DE BUURVROUW

Wa es dat-e?... es da de kleinen? Es hij zue ziek.
VROUW CLOET

(met schorre stem)

Joa 't, joa 't; 't es hem. 't Es weer da zelfde geruchte!
(gaat aarzelend naar de kamerdeur)

Wacht... wacht... 'k moe toch ne kier goan zien... 'k 'n hè gien ruste mier
(Zij verdwijnt in de kamer. Op hetzelfde ogenblik komen Zulma en Jan nat van de regen binnen)

Vierde toneel
DE VORIGEN, JAN, ZULMA

DE BUURVROUW

Ha! dat es broave zijn, da g' azue te goare thuiskomt! en zue goed op ulderen tijd!
Moeder zal content zijn.
JAN

Joa moar, wil 'k ou ne kier wa zeggen? 't 'n Es de moeite nie weird om langer uit te
blijven, zulle. 't Weer es te slecht om d'r nen hond deure te joagen, en g'n krijgt toch
hoast niets.
(keert zich om naar de haard)

Hm! wa riekt er hier zue goed? Wa es er doar in? Woar es moeder?
DE BUURVROUW
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(wijst naar de kamerdeur)

Doar binnen bij Julken.
(tot Zulma, die bibberend haar voetjes warmt aan de haard)

Hèt-e zue koud mijn kind?
ZULMA

Joa ik, buurvrouwe! O, 't es toch zue koud en mijn voeten zijn zue nat.
(buigt voorover)

Hm! joa 't da riekt hier goed. Hm!... 't woater komt ervan in mijne mond. Hoe goat
mee Julken, buurvrouwe? Es 't hij nie 'n beetsen beter?
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DE BUURVROUW

Bah nien hij, geluef ik.
(tot vrouw Cloet, die weer binnenkomt)

Newoar... 't en goat er nie al te best mee.
VROUW CLOET

Hij ligt hij nou stille... 'k en huere 'k hem toch nie mier koarmen. 'k Hè 'k hem
woarmkens ingedekt en 't kijnkeetsen1. 'n beetsen ingedroaid. 'k Geluef ik, dat hij
nou sloapt.
(tot de kinderen)

Hawèl, hoeveel hèt-e mee?
ZULMA

(gaat in de zak en geeft geld aan vrouw Cloet)

Drij fran en twie en twintig cens.
(Jan gaat een deuntje fluiten aan de haard)

VROUW CLOET

Es 't al, hèt-e nie achter g'houên?
(Zulma schudt het hoofd; tot Jan met nadruk)

Gij uek nie, Jan.
(Jan schudt fluitend het hoofd; tot de buurvrouw)

'k 'n Betrouwe die keirel nie vele, moet-e weten.
(tot Jan)

Ala toe, schied er nou uit mee schuifelen, en komt eten. En van den oavend sloapte
doar in de koamer, zulle.
(gaat naar de haard, neemt een paar schotels en brengt die naar de tafel)

En omda ge nogal broaf geweest hèt zal 'k ulder ne kier wa geen da goed es: 'n stikske
van den buikschotel mee eirdappels en saveuën.
JAN

en ZULMA

(tegelijk, verrukt)

Hm!...
1.

Lampje (quinquet).
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JAN

't Es dát da hier zue goed riekt!
(Zij beginnen te eten, Jan gulzig, Zulma bedaarder)

DE BUURVROUW

(lachend)

Da es kunnen eten, newoar? 't Es plezierig om te zien.
VROUW CLOET

(loopt heen en weer in de keuken, een en ander schikkend)

't Zoe nogal veel plezieriger zijn os 't zuevele nie en kostte...
JAN

(de mond vol, wijst met zijn vork naar de kamerdeur)

Moeder... Moeder... waarom moen wij doar sloapen van den nacht?
VROUW CLOET

Omda... omda ulder bedden op de zolder moen gekuist worden. 't Es lijk op ne
messijnk da-ge ligt mee huele doagen in de morre te luepen en ulder noeit te wasschen.
ZULMA

En woar goat-e gij tons sloapen, Moeder?
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VROUW CLOET

G'n moet gij ou doar nie mee bekommeren, 'k zal ik wel ploatse vinden.
JAN

(tot Zulma)

Ha!... woar zoe ze sloapen?... In voaders leeg bedde natuurlijk?
DE BUURVROUW

Hm! Hm!
VROUW CLOET

Ssut!... Zwijgen en vuert eten; 't wordt al loate: ge moet gauw noar ulder bedde.
JAN

(met volle mond)

't Es het mij precies gelijk woar da 'k sloape os den bastoard mij moar nie 'n embeteert,
mee zijn ronken. Hij kan ronken, die keirel!
ZULMA

En gij nie zeker! Os 't er ienen es die 's nachts laweit moakt zijt-e 't gij wel!
JAN

(minachtend)

En gij dan! Ze ligt almets te roepen lijk of ze vermuerd wierd!
VROUW CLOET

Wilde gulder ne kier beginne zwijgen en gedoan moaken mee eten! Den iesten die
nog zijn smoel roert krijgt 'n koaksmete!
(Enige ogenblikken stilte. Dan hoort men in de slaapkamer een geluid als 't kraken van een
deur of raam. Allen wenden het hoofd om)

DE BUURVROUW

(verschrikt)

Wa was dat doar in de koamer?! 't Was lijk of er iemand deur 'n veister inbrak of
wigliep.
VROUW CLOET

(angstig luisterend)

't 'n Es niets... 't es de kleinen, die hem in zijn bedde ommekiert.
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DE BUURVROUW

'k 'n Gelueve 't niet... 't was huelde gans anders.
VROUW CLOET

't Es misschien de regen... of de wind.
(Men hoort het loeien van de wind)

Urk ne kier wat 'n luelijk were!
DE BUURVROUW

't 'n Es toch da niet... 't en es toch da niet... 't was huel anders!
(Op dat ogenblik hoort men buiten het luguber huilend blaffen van een hond)

ZULMA

(houdt op met eten)

Moeder, 'k ben schouw... d'r es doar iemand in de koamer.
DE BUURVROUW

'k Gelueve 't uek... 'k word uek schouw..
VROUW CLOET

(hevig ontsteld en boos)

Ha ge wor gulder zot, geluef ik! 't Es 't zieke kind, zeg ik ulder; 'k wee ik toch wel
wa da 'k zegge!
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JAN

'k 'n Ben ik gien beetse schouw, ikke. Ge mueg gulder mij in 't midden van den nacht
alliene loaten; 't es mij precies gelik woar en wannier!
Een ogenblik stilte. Allen blijven onbeweeglijk en kijken luisterend elkander aan. Dan klinkt
het eensklaps, buiten voor de deur, melancholisch, slepend, zonder begeleiding van harmonica,
en zonder dat men enig voorlopig geluid van voetengetrappel heeft vernomen.
Het is vanavond
Driekoningenavond,
En 't is morgen
Driekoningendag.

ZULMA

(in tranen losbarstend)

Moeder!... 'k ben schouw! 'k ben wrie schouw! 'k en durve in die koamer nie sloapen!
VROUW CLOET

(woedend)

Wat-e? g' 'n durft gij niet! Wat-e?... Ge wilt gij ons hier allemoal schouw moaken!
We zillen 'n kier zien, wie dat er hier miester es!
Vrouw Cloet tracht Zulma vast te grijpen. Scherp gillend vlucht het meisje door de keuken.
Jan lacht haar uit. Aan de deur houdt het gezang plotseling op.

DE BUURVROUW

(tot vrouw Cloet)

Tut, tut, tut... loat heur gerust. Wat es er doar aan te doen os ze schouw zijn! Loat ze
van den nacht bij ons kome sloapen; d'r es ploatse.
ZULMA

O, joa, moeder! Os 't ou blieft, loat mij meegoan? 'k Ben toch zue schouw! 'k Ben
toch zue schouw!
VROUW CLOET

Wel!... moakt ou uit de voeten os 't azue es; en 'n komt onder m'n uegen nie mier.
DE BUURVROUW

Goa gij moar, Zulmatje... 'k komme seffens achter.
ZULMA

Mag 'k alliene goan, Buurvrouwe? Kan 'k alliene binnen?
DE BUURVROUW
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Joa, joa g'...en zegt aan mijne man da 'k seffens achterkome.
ZULMA

(weggaande)

Sloap wel, Moeder, sloap wel, Jan!...
VROUW CLOET

Sloap wel... en hoast ou moar wig; ge
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moest er al zijn.
(Zulma af)

JAN

(opstaande)

Sloap wel, allemoal.
(gaat, zich uitkledend, naar de kamerdeur)

Ge zil ne kier zien of da 'k ik uek zue schouw ben. Binnen vijf menuten lig ik te
ronken gelijk 'ne poater.
(Af)

VROUW CLOET

Ha! 'k miende dat-e gij nie 'n ronkte!
DE BUURVROUW

(lachend)

Da es ne keirel, he, die Jan! Den dienen zal zijne wig wel moaken in de weireld!
(kijkt naar de klok en staat op)

Joa moar, verdeke, ik moe uek wig, zulle; 't es al over halfachte en Cloet kan alle
minuten komen. Ala, sloapwel, en veul leute.
VROUW CLOET

Ha, moar toe, blijf nog 'n beetsen. 'k 'n Ben weeromme gien beetsen op mijn gemak
deur da spel doar mee Zulma. Ala toe, toe, zet ou nog wat-e, nog 'n poar menuutses;
't en zal doar nie op aan komen. We zillen te goare 'n dreupelke pakken.
(Haalt jeneverfles en glaasjes uit de kast)

DE BUURVROUW

(gaat weer zitten)

Joa, moar, 'k ben ik uek schouw, zulle! Mijne keirel die sloat hard, os 't hij begint.
VROUW CLOET

(schenkt de glaasjes vol)

Ala, toe, toe, hij 'n zal hij nog nie thuis zijn.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 6

DE BUURVROUW

(klinkt aan)

Ala, op ouw gezondheid!
VROUW CLOET

Op d'ouwe... Nog 'n beetsen?
DE BUURVROUW

'n Klein beetsen... nie, nie... nie vul; 'k zoe zat zijn.
VROUW CLOET

Wa geeft dat-e... ge goat sloapen.
DE BUURVROUW

(ondeugend)

En gij dan!... Sapristi!... Hoe lank es 't uek geleen!
VROUW CLOET

Wat-e?
DE BUURVROUW

Ala, toe, toe... 'n geboart ou nie onnuezel!... Vijf joar, hé?
VROUW CLOET

(ernstig)

Nou,... os ge peist da 'k doarom... 'k wil dat 't al lang veurbij woare...
DE BUURVROUW

't Es het wel woar... ne meins lacht ermee; moar 't es het veur ons 'n huel affairen..
Verdomme... achter vijf joar!... 't es het firm gevoarlijk...
(slurpt haar glaasje leeg)

Ala! nou ben ik wig, zulle!
VROUW CLOET

(slurpt ook haar glaasje leeg)

Wacht 'n menuutsen; 'k goa nog ne kier kijken in de koamer, en 'k goa
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tons tot, aan den hoek van de stroate mee mee ou.
Zij gaat in de kamer. Terwijl zij er is, hoort men weer in de verte het akelig huilend blaffen
van een hond. Een regenbui barst los; de wind doet deuren en vensters kraken.

DE BUURVROUW

Brr!... wat 'n were!
VROUW CLOET

(komt weer in de keuken gehold, bleek, verwilderd, met schorre stem)

Buurvrouwe, buurvrouwe! Och Hiere, och God, komt toch zien. 't Es wried! 't es
wried! Hij es snieuwwit en koud! Hij es dued!
DE BUURVROUW

(schrikt op)

Wat es er? Wa zegde! Wie es 't er dued?
VROUW CLOET

Hij!... hij!... de kleinen!
DE BUURVROUW

De kleinen!... Julken?
VROUW CLOET

Joa!
DE BUURVROUW

O!!
VROUW CLOET

O! kom toch!... kom toch kijken.
Beiden lopen naar de kamer. Op 'tzelfde ogenblik komt Cloet langs de deur in de achtergrond binnen,
een pakje in de hand, een spade dwars over de schouder. Even blijft hij onbeweeglijk staan, als
verbaasd niemand aan te treffen. Dan zet hij zijn spade in de hoek, legt zijn pakje op een stoel, aarzelt
weer even, gaat naar de tafel, dan naar de haard, dan weer naar de tafel, als om zich zelf van eten
te bedienen. Vrouw Cloet en de buurvrouw komen weer in de keuken. Bij 't zicht van haar man blijft
vrouw Cloet plotseling stilstaan.

Vijfde toneel
DE VORIGEN, CLOET
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VROUW CLOET

(tot Cloet met schorre stem)

Hij es dued!... hij es doar pas gestorven!... Moar 't es woar... g' en keun gij da nie
weten... g'n wist gij niet da hij ziek was!... Ge zij welgekomen... zet ou... Moar hij
es dued, zulle!... Hij es doar pas gestorven!
CLOET

(kijkt haar strak aan met barse blik. Een ogenblik volkomen stilte)

Wie?... wie es er dued?
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VROUW CLOET

(wijst naar de kamerdeur)

Hij!... Hij!... de kleinen!... Julken!...
Roerloos met gefronste, lage wenkbrauwen blijft Cloet een ogenblik in 't midden van de keuken staan.
Angstig wachtend op een antwoord staart zijn vrouw hem aan. Hij geeft geen antwoord. Zijlings gaan
zijn blikken naar de haard. Eindelijk neemt hij een bord van tafel en gaat ermee om eten.

VROUW CLOET

(toeschietelijk)

Nie, nie, loat mij dat doen, en goa gij moar zitten. Ge zij gij moe! 'k Zal ik wel zurgen
da ge niets te kurt 'n hèt.
(Zij bedient hem)

Kijk, doar es 'n schuen stik van den buikschotel mee saveuën... En hier hèt-e brued
en koantjesseisse.
(Sprakeloos gaat Cloet aan tafel zitten en begint te eten)

DE BUURVROUW

(halfluid tot Cloet)

Ik moe wig, zulle. 'k Goa noar huis, moar os ge mij nuedig hèt om hem 't helpen
afleggen, moet-e moar komen!
VROUW CLOET

(als boven)

Merci, sloap wel; 'k zal ou misschien wel nuedig hên.
DE BUURVROUW

(vertrekkend)

Hawèl, ge moet moar komen.
(tot Cloet)

Sloap wel, Cloet.
(Zonder het eten te staken, knikt Cloet nauw merkbaar met het hoofd, en bromt iets als een
doffe groet. De buurvrouw af. Een ogenblik stilte)
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VROUW CLOET

(gaat aan de hoek van de tafel zitten, 't gezicht naar de deur van de kamer, waar het dode kind
ligt; met schorre stem)

Menier de paster hee hier geweest...
(Een ogenblik stilte, Cloet eet voort, haar angstige ogen staren op de kamerdeur)

Hij hee hier van den oavend geweest en hij hee gezeid... dat hij ou... in 't veurjoar...
wirk kan geen... in zijnen hof... os ge doar veuren zijt.
(Onduidelijk gebrom van Cloet, die aldoor eet, zonder het hoofd op te richten. Geluid van
wind en regen. Verwijderd gehuil van de hond)

VROUW CLOET

Zeg... nou dat hij dued es... zillen w'hem toch moeten afleggen, newoar?... 't Spijt
mij da 'k de buurvrouwe loate wiggoan hè... Wil ik ze were goan hoalen?
(Cloet, de ogen op zijn bord, eet somber voort zonder te antwoorden. Dan klinkt opeens achter
de deur het lied, nu door één enkele zwakke kinderstem en zonder begeleiding van harmonica
gezongen)
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Het is vanavond
Driekoningenavond,
En 't is morgen
Driekoningendag.
Enz.
Beiden, Cloet en zijn vrouw, blijven even roerloos en sprakeloos. Maar Cloet, die gedaan heeft
met eten, kijkt somber rechts en links over tafel, alsof hij iets zocht.

CLOET

(met holle, doffe stem)

Hèt-e nie wat te drijnken?
VROUW CLOET

(snelt naar de eetkast)

Och Hiere! 'k hoad vergeten! 'k Hè zuk 'n goe glas bier!
(neemt een kruik van de eetkast en schenkt er een glas bier uit)

Kijk... proef ne kier!
(In een lange teug drinkt Cloet het glas leeg. Dan staat hij op en gaat sprakeloos naar de zoldertrap.
Vrouw Cloet, eerst roerloos van verbazing, volgt hem)

VROUW CLOET

(met een snik)

O, zeg... moete w'hem nou toch nie afleggen?
CLOET

(reeds op de onderste trede keert zich om)

't Es mij gelijk... doet 'r mee wa da ge wilt!
VROUW CLOET

(met een gebaar van schrik)

O!...
(Zij werpt een angstige blik op de kamerdeur. Dan komt zij vastberaden naar de zoldertrap en begint
hem te bestijgen)

CLOET
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(houdt stil en keert zich om)

Wa goat-e doen dan?
VROUW CLOET

(vastberaden)

Ou volgen... de paster hee 't mij g'hieten.
Met strakke ogen staart Cloet haar even aan. Dan haalt hij krachtig adem en stijgt verder op. Vrouw
Cloet barst plotseling in hevig snikken los en volgt hem op de trap.

GORDIJN
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Sususususut!
Eenakter
Personen
ULEKEN
TANTE
EDUARD
DE NOTARIS
ALGOET
STIEN
HONORÉ
DE JUGE
DE ONTVANGER
VALÈRE
IEPLIET

Voor de eerste maal opgevoerd door het gezelschap van de Koninklijke Nederlandse
Schouwburg te Gent, de 14e december 1929
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[Sususususut!]
Het tafereel stelt een deftige dorpsherberg voor. Links, voorgrond, een deur. Rechts een
vensterraam. Tafeltjes en stoelen hier en daar. Achtergrond, middenvak, schenktafel met
flessen, glazen, enz. Tegen de wand, achter de schenktafel, een spiegel tussen twee tuilen van
gemaakte bloemen. Links achtergrond, een deur. Rechts, in de hoek, een ouderwetse
horlogekast.

Bij het opgaan van 't gordijn is Uleken achter de schenktafel bezig met het omspoelen en
afdrogen van glazen.

TANTE

(met struikelgang door achterdeur links op)

Hoe loat es 't al?
ULEKEN

(wringt zich voorover om op de klok te kijken)

Vijf menuten veur den elven, Tante.
TANTE

(bezorgd)

Vijf menuten veur den elven! Ha, da es oardig da Edewoard hier nog nie 'n es mee
den trekker van de pompe. 'k Zoe malgré moeten mijn petoaders opzetten. We 'n
zillen te noene gien eten hên.
ULEKEN

Hij zal wel goan komen, Tante.
(Eduard links voorgrond met pomptrekker op)

Ha, kijk, da es de moeite weird.
(lacht)

Tante kwam zjuust vroagen woar dat-e bleef. Ze begost al schouw te worden da we
van den noene gien eten 'n zoen hên.
(beminnelijk)

Daag. Wilt g' iest 'n dreupelken hên?
EDUARD

(knikt haar vriendelijk toe)
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Bah joajik.
TANTE

(spreekt langzaam)

't Es woar. 'k Zeije zjuust tegen Uleken: 'k ben verwonderd da Edewoard mee den
trekker van de pompe nie 'n komt; 'k zoe malgré moeten mijn petoaders opzetten.
ULEKEN

(biedt Eduard een borrel)

Os 't ou blieft, Edewoard.
EDUARD

Doeje nie 'n beetse mee?
(Uleken steekt)
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eventjes de lippen aan het glas)

Merci.
(tot Tante)

't 'n Es mijn schuld niet, Tante; 'k zoe hier al geweest hên, moar 'k hè sitoe tot aan
den burgemiesters moete goan veur 'n gote die lekte.
(drinkt zijn glas leeg)

Joa, zillen we ne kier goan kijken, Tante?
TANTE

Joa w'.
(Beiden achtergrond af)

DE NOTARIS

(links op, rookt een pijp; doet druk)

Haa!... dag Uleken. Hoe goat 't mee ou?
ULEKEN

(vriendelijk)

Ha goed, lijk of ge ziet, Menier de Notoaris. En mee ou uek, denke mij. Pak ne stoel
en zet ou.
De notaris vliegt onstuimig op Uleken af en tracht haar te omhelzen.

ULEKEN

(hem zonder geweld afwerend; fluisterend)

Sususususut! Ge 'n meug niet! Ge 'n meug niet!
(Wijst waarschuwend naar de deur in de achtergrond)

DE NOTARIS

(eveneens fluisterend)

Es er belet?
ULEKEN

(krachtig hoofdknikkend)
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Joa 't. Joa 't.
DE NOTARIS

Wie dat-e?
ULEKEN

Tante.
DE NOTARIS

Tante!... O! os 't moar dát 'n es!
(Vliegt haar weer zoenend aan)

ULEKEN

(hem afwerend)

Sususususut! Ge 'n meugt niet, zeg ik ou. Sususususut! Ge 'n meug niet. Ze zoen 't
keunen hueren?
DE NOTARIS

(verwonderd)

Ze...! Es er mier of ien Tante dan?
(Laat haar los)

Eduard en Tante, onder elkaar pratend, achtergrond op.

EDUARD

Afin... dat er nog iets aan moest mankeren, ge 'n moet het mij moar loate weten;
moar 'k peize wel dat 't nou zal hèwen.
(ziet notaris)

Dag, Menier de Notoaris.
DE NOTARIS

Dag Edewoard.
TANTE

Ha, 'k hoop het toch dat 't nou zal hèwen. 't Es toch 'n ieuwig dijngen os ne meins
gien woater 'n hee... Dag, Menier de Notoaris.
DE NOTARIS

Dag, Tante.
(plagerig)

Koeste gien woater krijgen, Tante?
TANTE
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Nien ik... en 'k moest malgré mijn petoaders opzetten.
DE NOTARIS

(als boven)

't Zal nou wel goan... 'k weet ik
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dat-e.
TANTE

(ernstig)

't Es te hopen newoar.
(Langs achter af)

ULEKEN

(tot Eduard)

Zoe je nie nog ientje pakken, Edewoard?
EDUARD

Ha... iene soldoat 'n vecht niet, zeggen ze.
(Uleken schenkt in)

Merci.
(drinkt ineens leeg)

Ala tot ziens, Uleken, Menier de Notoaris...
ULEKEN

(gaat een eindje met hem mee)

Tot ziens, Edewoard.
(Eduard links af)

DE NOTARIS

Edewoard.
(tot Uleken, na een pauze; plagerig; halfluid)

Hahààà...! Hahààà...! Dá was de twiede Tante!
(vliegt op haar af en zoent haar)

Nou moe 'k toch uek mijn poart hên!
ULEKEN

(hem afwerend)

Sususususut...! Sususususut!... Tante zoe 't hueren!
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DE NOTARIS

Tante es wig!
ULEKEN

Nie nie... sususususut... sususususut...
(De notaris laat haar los)

DE JUGE

(links op)

Bonjour, Notaire. Dag, Uleken.
DE NOTARIS

Bonjour, Juge.
ULEKEN

Dag, Menier de Juge.
DE JUGE

Uleken, gee mij nen dreupel.
DE NOTARIS

Gee mid uek ienen, Uleken.
(met gewichtige stem tot de Juge)

Vous n'avez pas rencontré Algoet ce matin?
DE JUGE

Je viens de le quitter. Hij zit bij Manse.
DE NOTARIS

Heet hij nie gezeid dat hij alhier kwam?
DE JUGE

Non, il n'a rien dit.
DE NOTARIS

Je dois absolument le voir.
(schertsend)

Uleken, hèw mijnen dreupel woarm; 'k kome seffens were.
ULEKEN

(ook schertsend)

C'est ça, Menier de Notoaris, 'k zal hem op de stove zetten.
Notaris vlug links af.
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ULEKEN

(met een borrel op een presenteerblad)

Os 't ou b'lieft, Menier de Juge.
DE JUGE

Doe 'n beetse mee.
ULEKEN

(zet even de lippen aan het glas)

Op ou gezondheid, Menier de Juge.
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DE JUGE

(ineens leegdrinkend)

Santé, Uleken.
(Hij betaalt meteen)

ULEKEN

Merci, Menier de Juge... D'r es hoaste bij, geluef ik, mee de notoaris.
DE JUGE

(geringschattend)

'n Beetse van zijnen neuze moaken... 'n beetse beslag moaken.
ULEKEN

'k Zoe 't ik wel gelueven. 't 'n Spant er zeker zuedoanig niet.
DE JUGE

(als boven)

Ne notoaris die huele doagen tijd hee om in d' hirbirgen te zitten...! Gee mij nog nen
dreupel, Uleken.
ULEKEN

(inschenkend)

Os 't ou b'lieft, Menier de Juge.
DE JUGE

(vliegt haar plots om de hals)

Uleken!... Uleken!...
ULEKEN

Sususususut!... Susususususut!... Wa peisde, Menier de Juge... ge 'n meug niet... ge
moet veurzichtig zijn... Susususut! Tante zoe 't keunen hueren, Sususususut!... D'r
zal alle menuten volk goan binnenkomen.
De juge laat haar los.

STIEN

(links op. Vuurrood. Stokstijf, met een buikje en stramme armen. Spreekt stotterend en
onduidelijk)
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Dag, Menier de Juge. Dag, Uleken.
DE JUGE

en ULEKEN

Dag, Stien.
ULEKEN

Zet ou 'n beetsen.
STIEN

(brabbelend)

Uleken, wilde mij nen dreupel bitteren geven?
DE JUGE

(tot Stien)

Goe weer hé, Stien?
STIEN

(als boven)

'n Beetse te veel natte, Menier de Juge. Nie goed veur de petoaders.
ULEKEN

Os 't ou b'lieft, Stien.
STIEN

Doe 'n beetse mee.
Uleken proeft even. Stien gaat met zijn borrel zitten.

DE JUGE

(insgelijks plaatsnemend)

Uleken, gee mij nog 'n dreupelken.
ULEKEN

Joa, Menier de Juge.
Stien brabbelt tegen de juge iets onverstaanbaars.

DE JUGE

Wa b'lieft er ou?
STIEN

(zich inspannend om iets duidelijker te spreken)

Hoe dat 't stoat mee mijn proces.
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DE JUGE

(enigszins onwillig)

Wel... da ligt op zijnen toer te wachten.
ULEKEN

(met een presenteerblad)

Os 't ou b'lieft, Menier de Juge.
DE JUGE

Merci, Uleken.
(Betaalt)

ULEKEN

Merci, Menier de Juge.
STIEN

(klinkt met zijn glas tegen dat van de Juge aan)

Santus, Menier de Juge.
DE JUGE

Santus.
Opnieuw brabbelt Stien iets onverstaanbaars.

DE JUGE

Wa zegde... 'k 'n Verstoa ou niet.
STIEN

(zich inspannend)

Of ik ou ne kier 'n menuutsen zoe keuken alliene spreken, Menier de Juge.
DE JUGE

Over ou proces?... Keunt ge 't mij hier nie zeggen?
Stien brabbelt onverstaanbaar.

ULEKEN

(wijst naar deur, achtergrond)

Goa doar in 't koamerken nevens de keuken, Menier de Juge.
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DE JUGE

(met enige tegenzin)

Joa moan niet te lang trekken zille, Stien.
(lacht)

Ala, we goan ne kier, tribenoal hèwen in 'n hirbirge.
ULEKEN

(ook lachend)

Ba joa... 't es ne kier 'n veranderijnge.
STIEN

Ge meug gerust zijn, Menier de Juge... 't 'n es moar veur 'n menuutsen.
(Beiden achtergrond links af)

Pauze. Uleken droogt met een handdoek glazen af achter de schenktafel.

HONORÉ

(links op)

Dag, Uleken.
ULEKEN

Dag Honoré.
HONORÉ

Goe weer, he!
(Komt glimlachend naar Uleken toe)

ULEKEN

(steeds afdrogend)

Joa 't... 't es oprecht goe were. Zet ou 'n beetsen.
HONORÉ

(plots Uleken pakkend en zoenend)

Uleken...! Uleken...!
ULEKEN

(hem afwerend)
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Sususususut... Sususususut...! Ge 'n meug niet... ge 'n meug niet... Sususususut!
(wijst naar achterdeur)

't Es doar volk.
HONORÉ

Wie dat-e?... Ala toe, toe ge wil mij wa konten
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ophangen.
(Omhelst haar opnieuw)

ULEKEN

Sususususut!... Ge 'n meug niet... Sususut... 't es zeker, zeg ik ou! Wacht: 'k zal ou
goan kriebelen. 'k Weet da ge doar nie tegen 'n keunt.
(Kittelt hem geweldig)

HONORÉ

(wegspringend)

Huij!... Huij!... Ge 'n meug niet! Ge 'n meug niet! Toe, gee mij nen dreupel.
ULEKEN

(grappig dreigend)

Ou koest hèwen, zille, of anders...
(Doet of ze hem weer gaat kittelen)

HONORÉ

(wegspringend)

Huij!... Ge 'n meug niet!
DE NOTARIS

(links op)

Es mijnen dreupel al goe woarm, Uleken?
(ziet Honoré)

Haa!... Stoaje gij hier alliene mee Uleken te vrijen! Wacht!
(Wil hem kittelen)

HONORÉ

(wegspringend)

Huij! Huij! Ge 'n meug niet!
(Uleken lacht hardop)
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DE NOTARIS

Woar es de juge dan?
ULEKEN

(knipogend)

Hij es doar achter in 't koemerken, mee Stien, Menier de Notoaris.
DE NOTARIS

(slaat de handen ten hemel)

Sap... risti! Da zal 'n zoage zijn!
De Juge en Stien pratend door de achterdeur op, gevolgd door Tante, die op een stoel naast de klok
gaat zitten.

DE JUGE

(tot Honoré)

Kijk kijk... zijje gij doar uek?
(Steekt de hand uit om hem te kittelen)

HONORÉ

(wegspringend)

Huij!... Ge 'n meug niet!
Allen gaan zitten. Stien brabbelt nog even tegen de Juge door.

DE JUGE

(ongeduldig)

Joa moar, Stien, nou es 't tribu noal afgeluepen, zille. We goan over wa anders
spreken. Uleken, gee mij nog 'n dreupelken.
(tot notaris)

. Hèt-e Algoet gevonden?
DE NOTARIS

Joa ik... hij kom noar hier.
(Algoet links op)

Kijk, hij es doar!
ALGOET
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(grappig doende)

Dag Meniers. Uleken, gee mij nen dreupel Buenekamp. Hèje da g'huerd van mevreiw
de baronesse van 't kastiel?
ALLEN

(nieuwsgierig)

. Wat-e?
ALGOET

Da ze van den baron geschied es.
ALLEN

O, gie leugenoare!
ALGOET

Dat 't gien woar 'n es?
ULEKEN

't 'n Es van eigen gien woar en nog moar zes
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weken getreiwd zijn!
ALGOET

En 'k ben ze doar alliene tegengekomen!
ULEKEN

Hawèl!... wa wil da zeggen?
ALGOET

Ha da ze van hem geschied es!
ULEKEN

(lachend)

O, gie loeder! En ne meins stoat doar nog serieus noar te luisteren uek!
Algoet heeft zulk een genot van zijn eigen grap, dat hij, schaterlachend van uitbundige pret, met beide
handen op zijn knieën slaat.

DE JUGE

Algoet... Weet-e gij wa veur 'n verschil dat er es tusschen nen baron en 'n baronesse?
ALGOET

(even ernstig nadenkend)

Nien ik.
DE JUGE

(tot de notaris)

Weet-e gij 't verschil, Notoaris?
DE NOTARIS

(opsnijerig)

Joaik, zille!
DE JUGE

(tot Honoré)

En gij, Honoré?
HONORÉ

Ha 'k peis 't toch, Menier de Juge.
DE JUGE

(tot Stien)
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En gij, Stien?
Stien stottert lachend onduidelijke brabbelklanken uit.

ALGOET

(als in plotseling begrijpen)

Ha joa joa moar, azue weet ik het uek wel! Ha gie sakkerdeke!
Allen proestlachen, slaan van de pret op de knieën.
De ontvanger en Valère samen links op. De ontvanger bleek, ernstig gezicht, netjes gekleed. Valère
vriendelijk type, maar ietwat verboerst.

DE ONTVANGER

(beleefd)

Dag, Menier de Juge. Dag Hieren, Dag Uleken.
ALLEN

Dag, Menier den Ontvanger.
DE ONTVANGER

Uleken, wilde mij 'n glas bier geven.
ULEKEN

Joa ik, Menier den Ontvanger. Pakt ne stoel en zet ou 'n beetsen.
VALÈRE

Uleken, mij nen dreupel.
ULEKEN

Joa, Meniere Valère.
Beiden gaan bij de anderen zitten.

DE JUGE

Ontvanger, weet-e gij wa veur 'n verschil dat er es tusschen nen baron en 'n baronesse?
De ontvanger glimlacht gegeneerd en enigszins wantrouwig.

ALGOET

Past op, Ontvanger, wat da g' antwoordt.
DE ONTVANGER

'k Zal d'r ne kier op peizen, Menier de Juge.
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DE JUGE

Hij 'n weet het niet!
(tot Valère)

Weet-e gij het, Valère?
VALÈRE

(leuk)

'k Weet het wel, Menier de Juge, moar 'k 'n durf het nie luie zeggen. 'k Zal 't ou aan
ou uere vertellen.
(Fluistert iets aan 't oor van de juge. Allen lachen uitbundig)

ULEKEN

(met een presenteerblad)

Os 't ou b'lieft, Menier den Ontvanger. Da zijn amoal deugnieten newoar?
(tot Valère)

Os 't ou b'lieft, Menier Valère.
DE JUGE

(plagerig)

Ontvanger, 'k gelueve da ge 't hier nog nie goed geweun 'n zijt op de gemiente.
DE ONTVANGER

(ietwat gedrukt)

'k Hope dat 't zal komen, Menier de Juge.
ALGOET

Ge 'n zilt het hier noeit geweune worden zuelank of da ge 's nuchtijnks pinten bier
blijft drijnken. Pouah! Hoe keunt g' 't in ou vel krijgen! Ge moet dreupels drijnken,
gelijk wij. Uleken, gee mij nog nen Buenekamp.
ULEKEN

Joa, Menier Algoet.
DE ONTVANGER

Jenever es te stirk veur mij. 'k 'n Kan d'r nie goed tegen.
DE JUGE

Ik uek niet. Uleken, gee mij nog nen dreupel.
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Algemeen gelach.

HONORÉ

(wijst naar Tante, die naast de klok in slaap gevallen is)

Kijk ne kier noar Tante; ze zit nevens d'harloezie te sloapen; heur eirdappels zillen
aanbranden.
(Algemeen gelach)

ULEKEN

(bezorgd)

O, jongens, da zijn toch dijngen! Azue altijd sloapen!
(tot Honoré)

Ge zeg het gij om mee te lachen, moar 't zoe het wel keune gebeuren, dat heur
eirdappels aan 't aanbranden zijn.
(Haastig achtergrond af

DE NOTARIS

Es da nou nie precies d'horloge-zelve, lijk of ze doar zit?
(Algemeen gelach)

DE JUGE

Vroagt heur ne kier hoe loate dat 't es.
ALGOET

(gillend)

Tante!
TANTE

(wakkerschrikkend)

Wie es er doar? Wa schilt er?
(Algemeen gelach)

HONORÉ

Ou petoaders branden aan, Tante!
TANTE

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 6

(opstaande)

O, jongens, da zijn dijngen!
ULEKEN

(hijgend door achterdeur op)

Ha moar, Tante,
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wa peisde gij toch van azue altijd binst den dag te zitte sloapen! Hoa 'k er nie
opgekomen de ketel was aan 't overluepen!
Tante pruttelend achterdeur af. Algemeen gelach.

ULEKEN

Zwijg mij van die ouwe meinschen: 't zijn zjuust kleine kinders. Ge 'n keun ze giene
menuut alliene loaten.
DE JUGE

En woar blijf mijnen dreupel, Uleken?
ULEKEN

Och Hiere, mee al dien boel hè 'k hem vergeten. As 't ou b'lieft, Menier de Juge.
DE JUGE

Doe 'n beetse mee.
Uleken proeft even.

STIEN

Uleken, wilde mij nog nen...
(het vervolg vergaat in onverstaanbaar gebrabbel)

ULEKEN

Nog nen dreupel bitteren, Stien?
Stien knikt bevestigend.

IEPLIET

(links op)

Elk ne goendag. Uleken, gee mij 'n pijntsje.
ULEKEN

(aarzelend)

'n Pijntsje bier, Menier Iepliet?
IEPLIET

Och!... 't bier es toch zue slecht. Gee mij liever nen dreupel.
ULEKEN

(die alvast ingeschonken heeft)
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Os 't ou b'lieft, Menier Iepliet.
IEPLIET

(na in een teug zijn borrel naar binnen geslagen en betaald te hebben)

Goendag, Hieren.
(Haastig links af)

STEMMEN

Dag, Menier Iepliet.
ALGOET

(lachend)

Hij hee hem were mee, zille!
ULEKEN

Die meins drijnkt toch geiren dzjenuiver, newoar?
DE ONTVANGER

Hij 'n doet er nie veel tijd af.
VALÈRE

Da es azue standvastig van d'ien hirbirg in d'ander. Wilde wedden dat hij van hier
noar Manse goat?
(kijkt door het raam)

Zie je wel? Ziet-e hem zeilen?
(De anderen kijken insgelijks door het raam)

ULEKEN

(ook kijkend)

En overal 'tzelfde spel, zille! Iest 'n pinte bier bestellen, om te zeggen: alij, 'k en ben
gienen dronkoard; en as ge te wege noar de kelder goat, ou were roepen om te zeggen
dat 't bier nie en deugt en dat hij liever nen dreupel zal pakken. Moar doar 'n es grenen
‘danger’ dat er hij mij nog zal aan vangen. Van os ik hem zie binnenko-
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men, pak ik noar mijn dzjenuiverflassche.
DE ONTVANGER

Moar diene meins zal hem dueddrijnken! Hij zie blew!
VALÈRE

Zoed' hij wel. Hij kan hij doar tegen.
HONORÉ

Kijk... hij hee den dienen van Manse uek al binnen. Ziet-e hem goan? Dwis over de
stroate noar Selevie. Hij schiet er hem binnen.
DE ONTVANGER

't Es schrikkelijk!
DE NOTARIS

(Honoré kittelend)

Woar schiet hij hem binnen?
HONORÉ

(wegspringend)

Huij!... Ge 'n meug niet!
Stien brabbelt glimlachend iets tegen de ontvanger.

DE ONTVANGER

(tot Valère)

Qu'est-ce qu'il chante?
VALÈRE

Je ne sais pas.
(tot Stien)

Wa zegde gij, Stien?
STIEN

(zich inspannend)

Dat den ontvanger hier nogal wat zal hueren en zien ier dat hij 't hier geweun es.
ALGOET

(door het raam kijkend)
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Kijk, Ontvanger, 'tgien dat doar aankomt zoe ou beter gelijken. De drij iefers Dufour.
Jeunes filles à marier. En van den dienen, zille!
(Wrijft duim en wijsvinger over elkaar)

DE ONTVANGER

Zijn dat de dochters van den vroegeren notoaris?
ALGOET

Joa 't. Dewelke wilde? Ge meug kiezen.
ULEKEN

't 'n Es gien woar, Menier den Ontvanger. Ze zijn veel te stijf. Dat 'n gelijkt ou niet.
DE NOTARIS

(Honoré kittelend)

Moet-e gij doar giene van hên?
HONORÉ

(wegspringend)

Huij!... Huij!...
De Juge, die zich achter Uleken geschoven heeft knijpt haar heimelijk in de lenden.

ULEKEN

(onwillekeurig)

Sususu...
(Schrikt. Allen kijken verbaasd om)

DE NOTARIS

Haha!... Es 't alweer Honoré!
HONORÉ

Nien 't! Nien 't! 't Es de Juge!
DE JUGE

't Es gien woar. Hè 'k ik iets gedoan, Uleken?
ULEKEN

(lachend)

Ge zij al thuepe deugnieten.
ALGOET

(langzaam hoofdschuddend, terwijl hij door het raam blijft kijken)
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ULEKEN

Ge zeg gij dat-e, Menier Algoet. Die meiskes hên misschien toch uek ulder plezier.
ALGOET

Wa zoen ze! Huele doagen in de kirke zitten! Ze 'n zillen noeit giene veint krijgen.
ULEKEN

Ze 'n hên zij doar woarschijnlijk gien goeste noar.
DE NOTARIS

't Es spijtig dat de pasters nie 'n meugen treiwen.
DE JUGE

De protestantsche pasters meugen treiwen.
ULEKEN

O, gie luelijke leugenoare!
DE JUGE

Dat 't gien woar en es?
(tot Notaris)

Notoaris, zeg gij ne kier...
DE NOTARIS

Natuurlijk meugen ze treiwen.
ULEKEN

Oo... zij je gulder toch nie beschoamd!
TANTE

(achtergrond op)

Hoe loat es 't al?
Algemeen gelach.

ULEKEN

Ha moar Tante, wa kan ou dat toch schelen hoe loate dat 't es. We 'n keunen wij toch
moar eten os ons volk wig es.
TANTE

Da es gelijk. 'k Mag ik toch wel weten hoe loate dat 't es.
DE JUGE

Tante, weet-e gij dat, dat de protestantsche pasters meugen treiwen.
TANTE

Joa...? Ha ze zillen zij rechte noar d'helle goan as ze dat doen.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 6

Stien brabbelt lachend onverstaanbare klanken.

DE NOTARIS

(Honoré kittelend)

Dat-e gij protestantsche paster woart, he!
HONORÉ

(wegspringend)

Huij!... Huij!... Ge 'n meug niet!
VALÈRE

(tot Ontvanger)

Comment trouvez-vous la conversation?
DE ONTVANGER

Incroyable...
DE JUGE

(tot Ontvanger)

Voilà notre vie, mon cher, il faut s'y faire.
(opstaande)

Ala, ik goa vuers, zille! Meniers, gesmoakelijk eten.
ALLEN

Van 's gelijke, Menier de Juge.
(De Juge links af)

DE NOTARIS

Uleken?
ULEKEN

Wa b'lieft er ou, Menier de Notoaris?
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DE NOTARIS

Hoeveel dreupels hee de Juge hier nou gedronken?
ULEKEN

Zoe je wille gelueven da 'k 't zelve nie 'n wete, mee dat hij altijd effen aan betoalt.
DE ONTVANGER

Woarveuren doet hij dat-e?
VALÈRE

(lachend)

Ge verstoat da wel. Omdat den huep anders te gruet zoe zijn. Veronderstel ne kier
dat hij moar 'n betoalt bij 't wiggoan en os hij zijn schuld vroagt da Uleken hem moe
antwoorden: zeventien dreupels, Menier de Juge! Dat 'n kan toch nie zijn veur ne
Juge.
DE ONTVANGER

O... o... nou overdrijfde toch wel...
HONORÉ

Zij moar zeker dat hij hem stekken kan, dien élixir de vie! Te minsten zueveel as
Iepliet.
DE NOTARIS

Mier as Iepliet... mier as Iepliet.
ULEKEN

Joa moar... en ge zie 't niet aan hem. Hij zit doar altijd moar te bleuzen lijk 'n krieke.
Stien brabbelt onverstaanbare klanken.

ALGOET

(opstaande)

Joa, ik schiet er mij uek van onder, zulle! 'k Goa ne kier firm hutsepot goan eten.
ULEKEN

Nou al hutsepot! O, Menier Algoet, 't es toch nog veel te vroeg op 't seizoen. 't Moet
toch iest ne kier goe gevrozen hên!
ALGOET

Tuttuttut... hutsepot es altijd goed. 'k Zoe d'r mij dued in eten.
(smakt met de tong)

Meniers, 'k weinsch het ulder.
(Links af)
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ALLEN

Salut, Menier Algoet.
ULEKEN

Die meins spreekt toch geiren van eten, newoar?
HONORÉ

Hij doet 't nog liever.
ULEKEN

Dátte!... En da es hem al precies gelijk, os 't moar eten 'n es! 'k Hè hem hier toch ne
kier zien eten, newoar, op ne souper van de koarters... Kijk, kijk... 'k 'n kost het nie
mier zien. 'k Wierd er compleet ongemakkelijk van. 't Vet liep azue langs zijne kinne
af. Hij zegt dat hij hem dued zoe eten; moar 't zal wel ne kier woar zijn uek!
STIEN

(opstaande)

Joa, 'k goa uek ne kier goan kijken. Ala, Meniers, Uleken!
ALLEN

Stien... gesmoakelijk.
(Stien links af))

DE NOTARIS

Stien 'n eet nie vele, geluef ik; moar...
ULEKEN

Oo!... da veintsen ziet toch rued, newoar! 'k
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Ben ik almets schouw dat hij zal bersten.
VALÈRE

Da ge moest in zijn koakskes stekken mee 'n spelle doar zoe azue 'n schuen
fonteintsjen zuiveren alcool uit spieten.
(Gelach)

ULEKEN

Bitteren!... En stijf dat hij luept, newoar? Ooo...
DE NOTARIS

(Stien nadoende)

Kijk... azue luept hij.... mee zijn oarms stijf veuruit lijk in ne kurtewoagen.
(bootst Stiens brabbeltaal na)

Beuweuweu... beuweuweu... Uleken wilde mij nen dreupel bitteren geven... Doe 'n
beetse mee... doe 'n beetse mee...
Allen proestlachen.

HONORÉ

Ge keun gij da goed, zille, Notoaris. 't Es precies Stien.
(plots wegschrikkend van de notaris, die hem wil kittelen)

Huij... ge 'n meug niet! Ala, 'k ben uek weg, zille! Meniers... Uleken.
DE NOTARIS

Wacht, 'k goa mee.
HONORÉ

Joa, moar... ou manieren hèwen op stroate, zille!
DE NOTARIS

(hem kittelend)

Wa zegde doar!
HONORÉ

(wegspringend)

Huij!... Huij!...
Beiden links af.
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ULEKEN

Da zijn deugnieten newoar?
DE ONTVANGER

Joa 't zille!
VALÈRE

't Es zuk ne schavuit, die notoaris!
ULEKEN

O... lijk dátte, Menier Valère...! Moar alij, 'k zeg het rechtuit: 'k zie Honoré toch
liever.
DE ONTVANGER

Es die meins zue zenuwachtig of doet hij da moar uit zottigheid?
ULEKEN

O, Menier den Ontvanger... hij zoe deur 'n vier sprijngen os g'hem kriebelt.
VALÈRE

(plagerig)

Ha ge weet gij da nog goed, Uleken. Hèt-e gij hem uek almets gekriebeld?
ULEKEN

Moar nie nien ik, zij je nie wijs dan! 'k Zie ik da van d' andere. De notoaris hee hem
hier overloast gekriebeld binst dat hij zijn glas bier dronk. Hij hee 't loaten vallen. 't
Lag wel in duzend stikken!
EDUARD

(links op)

Goendag, Hieren...
DE ONTVANGER

en VALÈRE

Dag, Edewoard.
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EDUARD

(tot Uleken)

Hawèl, Uleken, goat de pompe nou?
ULEKEN

Ba joa z' geluef ik; goa kijk ne kier.
Eduard langs achterdeur af door Uleken gevolgd.

DE ONTVANGER

(geheimzinnig tot Valère)

Zeg...?
VALÈRE

Ja...
DE ONTVANGER

(naar de achterdeur wijzend)

L'amant de coeur?
VALÈRE

Yes, sir.
DE ONTVANGER

Gelukkig!
VALÈRE

(verwonderd)

Woarom gelukkig?
DE ONTVANGER

Omdat er hier dan toch nog iets gezond en natuurlijk es.
VALÈRE

Ach, ge zil zien... ge zilt dat hier allemoal geweune worden. In 't begin was ik hier
zjuust zue ongelukkig as gij. 'k Hè soms van miserie in mijn bedde liggen schriemen.
Moar aangezien da 'k hier nou toch moest leven hè 'k mij aan d'omstandigheden
aangepast. 'k Hè hier 's morgens mijn dreupels lieren drijnken en 's oavens mijn
pinten... 'k hè Uleken gepakt os er occoasie was en...
DE ONTVANGER

(verwonderd)
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Uleken gepakt!
VALÈRE

Wel joa... woarom niet! Hèt-e gij Uleken nog nie gepakt!?
DE ONTVANGER

En z' hee 'n lief!
VALÈRE

Wa geeft dat-e! Ne kier pakken en wa totses geven. Kende gij de Sususususut nog
niet?
DE ONTVANGER

(verbaasd)

De Sususususut!...
VALÈRE

Hèt-e 't heur doar straks nie hueren doen. Ze was 't kwijt zonder da ze 't wist, binst
da de Juge heur langs achter pakte. Ze verschoot ervan... Sususususut... ze doet dat
altijd os ze gepakt wordt. Probeer moar ne kier, ge zilt het direct hueren. Da wil
zeggen: schied er uit, moar doe toch vuert?
DE ONTVANGER

En Edewoard, wa zegt hij doarvan?
VALÈRE

Dat 'n kan hem nie schelen, os de stamenee moar goed 'n marcheert. En hij marcheert,
zille, principoal deur de Sususususut. Loater zal Edewoard hier intreiwen en dan zal
't uit zijn mee de Sususut!
DE ONTVANGER

(moedeloos)

Ik vind het hier een droevig leven. 'k 'n Gelueve niet da 'k 't hier oeit zal kennen
geweune

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 6

882
worden. Leesde gulder noeit gienen boek? Goat-e gulder noeit ne kier in de stad,
noar 'n concert, noar den theoater?
VALÈRE

'k Hè da amoal gedoan; w'hên da allemoal gedoan, moar we zijn allemoal g'eindigd
mee hier were te komen en te blijven. La force de l'habitude, mon cher! 'k Geef ou
zes moanden tijd om te worden gelijk wij: 's morgens ouw dreupels, 's oavens ouw
pinten, de conversoatie lijk of da ge z' hier g'huerd hèt en Sususususut os er occoasie
es.
Uleken met Eduard langs achterdeur op.

EDUARD

Hawèl, ze steek zij nou goed. 't Es t'hopen dat 't azue zal blijven.
(kijkt naar de klok)

Joa, 't es bij den twoalven. 'k Goa ne kier goan zien of da onz' eirdappels zochte zijn.
Dag, Meniers.
ULEKEN

(hem tot deur links vergezellend)

Hawèl joa! 't 't Zal het al stillekes aan beginne smoaken. Dag, Edewoard.
EDUARD

Dag, Uleken.
(Af

VALÈRE

Uleken?
ULEKEN

Wa b'lieft er ou, Menier Valère.
VALÈRE

(plagerig)

Den ontvanger 'n gelueft niet dat hij ou uek zoe meugen 'n totse geven.
ULEKEN

O gie zot!
VALÈRE

Zoe 't hij nie meugen?
ULEKEN
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'n Tode es 'n kaf. Wilt ge 't niet, voag het af!... zegt 't spreekwoord.
VALÈRE

(tot de Ontvanger)

Ziet-e wel da ge meugt!
DE ONTVANGER

Mais enfin, Valère.
VALÈRE

'k Zal 't hem woarachtig nog moeten veuren doen!
(Vliegt plots op Uleken af, pakt en zoent haar)

ULEKEN

(hem zwak afwerend)

Ha moar, Menier Valère toch! Susususut... ge 'n meug niet... Susususut... Tante zoe
't keunen hueren.
De ontvanger barst in een zenuwachtig lachen uit, dat eensklaps in hikken en snikken van droefheid
overslaat.

VALÈRE

(Uleken loslatend)

Verduveld! Wa krijgde gij!
ULEKEN

(schrikkend)

Och Hiere toch! Menier den Ontvanger...!
DE ONTVANGER

't 'n Es niets... 'k 'n wee nie wa dat 't es.. 't es lijk of ik mij verslikt hoa.. 't zal wel
passeren... 't es al gepasseerd.... 'k Ben hier nog te kort... 'k 'n ben da allemoal
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nog nie geweune... Weet-e wat-e... gee mij nen dreupel, Uleken... 't zal d'r mee gedoan
zijn!
VALÈRE

Bravo! Azue zie 'k ou leven! Ge zilt het hier nog ier geweune zijn of da 'k gepeisd
'n hoa.
TANTE

(langs achterdeur op)

Ha moar, Jongens, es da nou nog gien twoalve!
Terwijl Tante spreekt slaat het twaalf uur en begint de klok van de dorpskerktoren te luiden.

ULEKEN

(lachend)

Ha, Tante, gij keunt het passen, zille!
VALÈRE

Newoar! 't 'n Es niet te verwonderen os de meinschen zeggen dat Tantes gezicht op
heur harloezie lijkt. Ala, Uleken, gesmoakelijk, zille!
ULEKEN

(Valère en de Ontvanger tot aan de deur vergezellend)

Van 's gelijke, Menier Valère en Menier den Ontvanger. Tot ulderen dienst, zille!...
Os ge wilt...!
GORDIJN
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De plaatsvervangende vrederechter
Satire in een bedrijf
Personen
PACKAL, 60 jaar, plaatsvervangende vrederechter
DE SAEGHER, 30 jaar, advocaat van de verdediging
VAN PRAET, 30 jaar, advocaat van de beschuldiging
HUIJSMANS, 35 jaar, deurwaarder
DE STAERCKE, 40 jaar, openbaar ministerie
PIENTJENS, 50 jaar, griffier
GRONDNAGEL, 50 jaar, eerste beschuldigde
GROMMEN, gendarm
DE KANTERIK } veldwachters
LOMME } veldwachters
VERHEGGE EN ANDERE BESCHULDIGDEN
EEN STEM IN 'T PUBLIEK
ZUTTERMAN } getuigen
DE WRIJVER } getuigen
WRIKKELAERS } getuigen
MUIJSHONDT } getuigen
HET KNAAPJE
VROUW ROETJES, 50 jaar
ELODIE ROETJES, 25 jaar
ANGÈLE, 22 jaar
PUBLIEK

Voor de eerste maal opgevoerd in de Minardschouwburg, einde 1895
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[De plaatsvervangende vrederechter]
Het toneel stelt een kantonnale gerechtszaal voor. Deze is in drie afzonderlijke, door houten
balustraden van elkaar gescheiden vakken verdeeld: 1e Op een soort van estrade, achter een
rechthoekige groene tafel, de plaats van de Rechtbank. Een deur links; een andere in de
achtergrond. 2e Een trede lager links de bank van de advocaten en rechts de bank van de
beschuldigden. 3e Nog een trede lager, de plaats voor het publiek. Een deur rechts. De
balustrade, die de plaats van de Rechtbank van die der advocaten en beschuldigden scheidt,
staat in het midden, op een paar meters breedte, open: die, welke de plaats der beschuldigden
en der advocaten van het vak voor 't publiek afzondert, moet door een hekje kunnen geopend
worden.

Eerste toneel
HUIJSMANS

HUIJSMANS

(links in vak nr 1 binnentredend, met een lijvig pak papieren onder de arm)

Oef!...
(werpt zijn papieren op de groene tafel)

Là... dáár ligt de boel... de domme boel...!
(neemt de hoed af - is kaalhoofdig - en hangt die aan een kapstok; gaat zitten voor zijn pak
papieren en begint die wrevelig te doorbladeren. Optellend)

Een... twee.... drie....
(vlugger tellend)

vijf, zes, zeven, acht, negen zaken...! negen verschillende politiezaken, alle af te
spinnen deze morgen, in minder dan drie uur tijd, en dat nog wel met zulk een held
als onze plaatsvervangende vrederechter... 't Ziet er hem lief uit...! 't Zal proper zijn!
(luistert naar een geluid van stappen achter de schermen)

Ze zijn daar al,
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geloof: ik... verduiveld!
(kijkt op zijn horloge)

Wel neen, 't is niet mogelijk... nog ruim een kwartier te vroeg.
(staat op)

Wie mag daar zijn?
(Geklop op de deur)

HUIJSMANS

Binnen!

Tweede toneel
HUIJSMANS, DE SAEGHER

DE SAEGHER

(binnentredend)

Dag Meneer.
(houdt verwonderd stil)

Tiens...! wie ik hier ontmoet!
(glimlachend vooruittredend, met toegereikte hand)

Meneer Huijsmans, een oud schoolkameraad, als ik mij niet vergis?
(de hand drukkend van Huijsmans)

Hoe gaat het Meneer Huijsmans, en sinds wanneer bekleedt gij het ambt van
deurwaarder bij de kantonnale rechtbank van Wemelbeke?
HUIJSMANS

Tiens, tiens, Meneer de advocaat De Saegher! Wat genoegen u hier te zien! En hoe
is 't met u? Wel, wel, wat is het lang geleden, dat wij elkaar ontmoetten!
DE SAEGHER

Ja!... dat is al 'n tijd, hé?
(kijkt verbaasd naar Huijsmans' kaal hoofd)

Hé, maar wat hebt ge toch vroeg uw haar verloren!
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HUIJSMANS

(niet op zijn gemak)

Ja, ja, dat komt zo met de jaren.
DE SAEGHER

Zeg, als het u niet verveelt, laat mij hier een weinig rusten vóór de zitting begint.
HUIJSMANS

Zeker, zeker, Meester De Saegher; blijf maar; zet u maar op uw gemak: er zal nog
wel een tiental minuten verlopen vóór we beginnen.
DE SAEGHER

(gaat zitten)

Merci.
(neemt de hoed af, gaat die aan de kapstok hangen en keert op zijn plaats terug. Achteroverhellend en de benen gekruist)

Sapristi..., 'k heb daar de weg afgelegd van het station naar hier, gezamenlijk met
mijn confrater Van Praet, wiens ouders hier te Wemelbeke wonen, geloof ik, en die
heden, tegen mij, in een zaak moet pleiten... Wat voor een domme pretentieuze vlegel
van een jongen is dat toch geworden!
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HUIJSMANS

Dat is iets, he! Daar is wat domheid en pretentie bij! Heeft hij onderweg niet
gefranskiljoneerd?
DE SAEGHER

Hij heeft de hele tijd niet opgehouden. Ach! ik kom hier zo zelden, nietwaar? en,
daar ik hoegenaamd Mijnheer Packal, de laatsvervangende vrederechter, die heden
zal zetelen, niet ken, vraag ik zo onder het wandelen aan Van Praet enkele inlichtingen
over die ambtenaar,
(zoekend in zijn portefeuille)

die, naar mijn cliënt beweert, niet minder dan een zestal verschillende ambten of
betrekkingen uitoefent. Ziehier een enveloppe: ‘François Packal, négociant en
charbons et cokes’; een tweede: ‘François Packal, grains et graines, tourteaux de lin
et de colza, guanos, engrais chimiques’; een derde: ‘François Packal, koopman in
bouwmaterialen, kalk en steen’; een vierde: ‘François Packal, specialiteit van
tonnezaad’ ... Curieus he, tonnezaad! Enfin twee visitekaartjes: ‘François Packal,
docteur en médecine’, en: ‘François Packal, plaatsvervangende vrederechter bij de
kantonnale rechtbank van Wemelbeke’. Zeg, die man moet soms erg verlegen zijn
om een vonnis uit te spreken. Dat zijn haast allen zijn klanten, die vóór hem
verschijnen. Ik stel mij voor, dat hij soms niet weet, hoe gedaan om zich uit de slag
te trekken.
HUIJSMANS

Jongen, dat is iets kolossaals, iets ongelooflijks! Dat is iets, waar ge geen denkbeeld
van hebt.
DE SAEGHER

Allons donc!... Maar ik begrijp dan niet, hoe hij dat ambt van plaatsvervangende
vrederechter heeft willen aanvaarden.
HUIJSMANS

Uit hoogmoed, om later gedecoreerd te worden.
DE SAEGHER

Zo... zo...! Enfin, om verder over Van Praet te spreken. Wij zetten samen onze weg
voort, tot wij, aan de ingang van het dorp, voorbij een nogal lief buitentje gaan, waar
een jonge juffer voor een venster zat. Ge moet weten, dat die jonge juffer mij een
weinig intrigeert. Ik ken ze niet, maar, 'k vind haar wel een lief gezichtje; en telkens,
als ik naar Wemelbeke kom, zie ik haar voor haar venster zitten of ontmoet ik haar
op straat. En... nou ja, - het maakt mij toch die indruk - 't is of ik haar ook niet heel
en al onverschillig ben, want telkens kijkt ze mij zeer vriendelijk aan, ja zelfs zo
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met iets dieps en serieus in haar blik, alsof zij ook wel graag zou willen weten, wie
ik ben.
HUIJSMANS

(glimlachend)

Tiens, tiens, tiens...
DE SAEGHER

Enfin, ik neem dus de gelegenheid te baat en vraag aan Van Praet, op een zeer
vriendelijke en zelfs zo wat vertrouwelijke toon, enfin zoals jongelui, als ze van
meisjes spreken, met elkander doen: ‘Zeg, wie is toch die jongedame, die daar vóór
haar venster zit: ze ziet er waarlijk lief uit!’... Welnu, wilt ge eens weten, hoe die
vlegel mij antwoordt? Zo, zie:
(hevig en nijdig)

‘Mais tenez vous donc tranquille; ne la regardez pas ainsi!’ Stomverbaasd zag ik
hem aan. Hij was zo rood geworden als een Engels haantje; en, daar wij enige stappen
verder aan zijn ouders huis waren, stak hij, met een soort van weerzin, de hand, of
liever de vinger, zo
(maakt het gebaar)

de eerste vinger van zijn hand als afscheidsgroet naar mij uit, zeggend: ‘Au revoir!’
Verwaande domkop! dacht ik. En 'k moest mij bedwingen of 'k zou op zijn vinger,
die hij zo altijd, uit een verwaande gewoonte, in plaats van de hand naar u uitreikt,
geslagen hebben. Doch ik vond nog beter tot zijn wijsvinger mijn pinkje uit te steken,
zó, mijn pinkje,
(maakt opnieuw het gebaar)

en daarop namen wij afscheid. Maar zoudt gij daar nu niet op trappen, op zulke
kerels?
HUIJSMANS

(lachend)

Niet slecht, dát!... niet slecht! Daar proeft ge wel echt de kerel in, zoals hij is. Waar
was het, zegt ge, dat die jongedame zat? Voor 't venster van een buitentje aan de
ingang van 't dorp?
DE SAEGHER

Ja, zo nogal een vriendelijk buitentje, met een mooi huis en bloemenparkjes vóór de
deur. Achteraan staan er gebouwen: 'n soort van remises of magazijnen.
HUIJSMANS

(lachend met het hoofd knikkend)
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Juist, juist, 't is precies zoals ik dacht. Weet ge wie daar woont?... Meneer Packal,
de plaatsvervangende vrederechter!
DE SAEGHER

Ach kom! Is 't heus waar? En die jongedame, die... die is...
HUIJSMANS

Zijn dochter, zijn enige dochter! Un bon parti, mon cher; z' is rijk.
DE SAEGHER

Ah!...
HUIJSMANS

Ja, ja, en 't schijnt ook wel, dat uw collega Van

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 6

890
Praet haar een beetje 't hof maakt. Sapristi, als ik in uw plaats was, dan poogde ik
hem de loef af te steken, bij juffrouw Angèle.
DE SAEGHER

(zeer belangstellend)

Ah!... dat is haar voornaam, Angèle! Een lief naampje.
HUIJSMANS

Haar centen zijn nog liever. Saperlotte! Kerel, gij moet uw best doen, hoor. Wat zou
ik er 'n pret in hebben als die stommerik van die Van Praet zich daar 'n blauwe scheen
kon lopen!
(Geluid achter de schermen)

Holà, daar zijn ze.
(Staat op en scharrelt zijn papieren samen)

Het lolleke gaat beginnen. Zeg, we zullen daar later verder over spreken.
DE SAEGHER

(staat insgelijks op, neemt zijn hoed van de kapstok, verlaat het vak van de Rechtbank en stapt
beneden het trapje, in de plaats van de advocaten)

All right! Nu zullen we eerst een uurtje flauwe praat verkopen.

Derde toneel
De Vorigen, Packal, De Staercke, Pientjens, Van Praet
(binnen langs de deur links in vak nr 1)

. Grondnagel, Verhegge en andere beschuldigden; Vrouw Roetjes, Elodie Roetjes,
Lomme, Grommen, De Kanterik, Muijshondt, Wrikkelaers, De Wrijver, Zutterman,
en publiek
(binnen langs de deur rechts, in vak nr 3) praten verward onder elkander. Het publiek bestaat
uit allerlei landelijke typen: kleine renteniers en boeren, ambachtlieden in werkklederen,
vrouwen zonder muts op, een paar dorpsheren, een soldaat. Van tijd tot tijd komen
nieuwsgierigen reikhalzend en op de tenen binnen; anderen verlaten de zaal.

HUIJSMANS

(doet met geweld een belletje klinken)

Silence!
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PACKAL

(zet zich in zijn zetel achter de groene tafel. De Staercke, Pientjens, en Huijsmans, zetten zich
ook, rechts en links van Packal)

Allo! de zitting is geopend!
HUIJSMANS

(houdt in de hand een stuk papier. Vlug en met luider stem)

Grondnagel, Van de Woestijne, Van Riddervoorde, De Plekker, De Kamper, De
Cloedt, Stijl, Bal,
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Boontjens, Verhegge, Verschaffelt, Poorter en Cram.
(Beweging in vak nr 3. Lomme opent het hekje tussen de plaatsen 2 en 3, en in kudde maken
de afgeroepen personen hun intrede in nr 2. Gaan rechts, op de bank der beschuldigden
plaatsnemen. Die bank is te kort; de beschuldigden zitten dicht op elkaar gedrongen; een
drietal moeten blijven rechtstaan. Verhegge vergist zich en stapt het trapje op, in vak nr 1)

HUIJSMANS

en LOMME

(tegelijkertijd)

Héla, Héla! Langs doar niet, langs ginder!
VERHEGGE

(zich op het trapje omkerend)

He?
LOMME

(hem bij de mouw grijpend)

Langs ginder, gij kalf uek! Ziet-e niet woar dat d'ander' zitten dan!
VERHEGGE

(zich bij de anderen voegend)

Ah, joa, joa!
(Gelach onder 't publiek)

.
HUIJSMANS

(voort afroepend)

Grommen, De Kanterik, Zutterman, De Wrijver, en Muijshondt.
(Beweging onder het publiek. De afgeroepen personen komen dwars door de plaatsen 2 en 1
en verdwijnen langs de deur in de achtergrond 1. Alleen Muijshondt gaat bij vergissing naast
de bank van de beschuldigden staan)

LOMME

(tot Muijshondt)

Héla! woar goat-e noar toe dan?
MUIJSHONDT
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(met een Westvlaamse tongval, na een poosje aarzeling)

'k En wèt ekik zelve nie, Meneire.
(Gelach onder 't pubiek.)

LOMME

Hoe zue, ge weet het niet? G' hiet gij toch wel Muijshondt, newoar?
MUIJSHONDT

Jè ik, Meneire, 'k hètte 'k ik Muushondt.
LOMME

Ala, toe, toe, hoast ou wat-e. Schiet ou moar bij d' ander ginder, in de getuigenkoamer.
Anders zoedt uek nog in den bak keune vliegen.
(Gelach onder 't publiek)

MUIJSHONDT

(langzaam heengaande, zich omkerend)

Wa blieft er joen, Meneire?
LOMME

(toespringend)

O, gij kalf die ge zijt: zijt-e hoast wig!
(Muijshondt spoedt zich in 't getuigenkamertje. Gelach in 't publiek)

HUIJSMANS

(afroepend)

Ursula Vergote, huisvrouw Roetjes.
(Vrouw Roetjes komt uit het publiek te voorschijn en bestijgt het trapje van vak 1. Blijft vóór
Packal rechtstaan)
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PACKAL

(wijst naar een vóór de groene tafel staande stoel. Op een zeer vriendelijke toon)

Allo, mamatje; zet ou moar.
(Vrouw Roetjes zet zich langzaam neer)

Hoe es ouwe noame?
VROUW ROETJES

(verbaasd)

Ho, jongens, Menier den Docteur toch, kende gij mij nie mier?
PACKAL

(met een vluchtige beweging van ongeduld)

Natuurlijk ken ik ou; moar we 'n zijn hier in gien hirbirge, weet ge't: de wet vereist,
da ge mij zelve ouwe noame zegt!
VROUW ROETJES

(lachend naar het publiek omkijkend)

Ha, moar jongens toch! da es oardig!
(tot Packal)

Ha, 'k hiet ik Urzela, Menier den Docteur, lijk of ge gij wel weet: Urzela Vergote,
huisvrouw Roetjes.
Pientjens begint te schrijven.

PACKAL

Hoe oud zijt-e?
VROUW ROETJES

Ten oeste komende twie en vijftig joar, Menier den Docteur.
PACKAL

Woar weunde?
VROUW ROETJES

Ha moar Menier den Docteur toch, ge weet gij toch...
PACKAL

Joa moar...
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VROUW ROETJES

Alij, kijk, ei joa, te Wemelbeke, in de Kernmelkstroate; moar ge weet gij da zue wel
as ik, Menier den Docteur.
PACKAL

G'n zijt gien familie noch ten dienste van Grondnoagel, den iesten beschuldigde?
VROUW ROETJES

Nien ik, zilde, Menier den Docteur! Moar nie nien ik!
PACKAL

(de twee eerste vingers van de rechterhand opstekend)

Wilt ge 'ne kier rechte stoan en mij noar zeggen?
VROUW ROETJES

O ba joa ik, Menier den Docteur.
(Staat op en steekt insgelijks de hand omhoog)

PACKAL

Ik zweire...
VROUW ROETJES

Ik zweire...
PACKAL

Van de woarheid te zeggen...
VROUW ROETJES

(laat schielijk de hand neer)

Joa, joa ik, Menier den Docteur; ge meugt doar hiel gerust in zijn, Menier den Docteur.
Voor niets in de weireld 'n zoe 'k wille
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liegen.
PACKAL

(met moeite zijn ongeduld bedwingend)

Joa moar, joa moar, 'k verstoa dat hiel goed, mamatje, moar dat 'n es de kwestie niet.
De Wet vereist, dat ge mijn woorden noar zegt, verstoat-e da niet dan?... da ge ze
letterlijk noar zegt.
VROUW ROETJES

Ha joa joa... eiwèl, eiwèl, 't es het goed, Menier den Docteur, 'k zal ik dat doen. 'k
Zweir ou van de woarheid te zeggen...
PACKAL

Gehiel de woarheid... steekt ouw hand omhuege.
VROUW ROETJES

(heft weer de hand op)

Joa joa zeker, Menier den docteur, hiel de woarheid...
PACKAL

Joa moar...
(trekt zijn schouders op)

Enfin... Nie anders dan de woarheid...
VROUW ROETJES

(met een hoofdschudding)

En nie liegen; ge meugt doar gerust in zijn, Menier den Docteur.
PACKAL

Joa moar... nie anders dan de woarheid...
VROUW ROETJES

Nie anders, Menier den Docteur, zue woar of da 'k hier stoa!
PACKAL

Zo helpe mij God en al zijn Heiligen.
VROUW ROETJES

Zo helpe mij God en al zijn Heiligen.
PACKAL

't Es goed... zet ou.
(Vrouw Roetjes zet zich neer)
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PACKAL

(in zijn zetel achteroverhellend)

Eiwèl, mamatje, wa es er doar nou gebeurd in ouw huis op dienen oavond, da
Grondnoagel doar kome ruize moaken es. Vertel mij da ne kier!
VROUW ROETJES

(haar stoel naderschuivend en de slippen van haar mantel samenrapend)

Eiwèl, joa ik, Menier den Docteur, 'k zal ik ou da ne kier van noaldeken tot droadje
goan vertellen. Ge moet wel verstoan, Menier den Docteur, we zaten wij mee ons
gevieren: ik, mijne man, onz' Eeldie en Pier Wrikkelaers in ons achterkeukentje te
koarten. 't Was rond den tienen van den oavond, misschien 'n poar menuutjes d'r
veuren, misschien 'n poar menuutjes doarnoar, 'k en kan 'k da toch zue zjuust nie
zeggen, Menier den Docteur;
(met ontroerde stem)

, moar al mee ne kier, hueren wij doar 'n laweit en 'n getier aan ons veurdeure, lijk
of da nog van al den tijd da w' hirbirge houên niet gebeurd 'n es, Menier den
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Docteur. Och Hiere godheid, zeg ik, wa mag da toch zijn! Ik loate mijn koarten
vallen, Menier den Docteur, en 'k luepe noar de veurdeure, mee mijne man, die nou
ziek van altroassie te bedde ligt, lijk of ge wel weet, newoar, Menier den Docteur,
(met een snik in de stem)

aangezien dat g'r alle doagen komt an miesteren, moar ier da we zue verre woaren,
hueren w' onz' ruiten al veuren in stikke vliegen, en al deur de veisters, Menier den
Docteur, zie 'k doar in den donkeren, Stien Grondnoagel stoan, die moar altijd toujours
standvastig bezig es mee ne grueten dikke stok onz' ruiten in te sloan...
GRONDNAGEL

(een dikke grijze met vlugge bewegingen en stout gezicht. Schielijk hevig, met opgeheven vinger
van de bank der beschuldigden opstaande en onderbrekend)

Menier den Docteur, os 't ou belieft, mag ik uek ne kier 'n woordeken spreken?
PACKAL, HUIJSMANS

en LOMME

(tegelijkertijd en dreigend) Wilt ge zwijgen!
GRONDNAGEL

(vlug en opgewonden)

Joa moar, Menier den Docteur, 't en es moar om te zegen...
DEZELFDEN

(hem in de rede vallend)

Wilt ou ne kier al gauwe beginne stil houên en zwijgen!
LOMME

(alleen, dreigend Grondnagel achteruit duwend)

Ge moet beginne zwijgen, zilde, Stien, of 'k goa ou in den bak droaien!
Grondnagel zet zich nijdig spotlachend terug neer en pruttelt nog halfluid enige onverstaanbare
woorden.

PACKAL

(tot Vrouw Roetjes)

En woarom deed Grondnoagel dat? Heet hij iets tegen ulder?
VROUW ROETJES

(met een wanhopig gebaar en tranen in de stem)
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Ha joa, Menier den Docteur, wa weet ik dat-e! Omdat hij op alle manieren van ons
jaloers es en dat hij ons nie verdroagen 'n kan! Os ge toch peist, Menier den Docteur,
dat da nou al mier of vier joar duurt, dat hij ons op alle manieren achtervolgt en ons
uitmoakt veur dieven en al da slecht es, en dat allemoal omdat hij schouw es da Pier
Wrikkelaers, zijn gewezen zwoager, van wie dat hij dielen moet, met onz' Eeldie zoe
hertreiwen!... Zie, Menier den Docteur, gij die ons nou al zue lang kent en aan wie
da we sedert mier dan vijf en twintig joar onze guano en onz' kolen kuepen, gij keun
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zeggen of da w' ou niet altijd treffelijk betoald en ierlijk mee ou g'handeld 'n hên, en
of da we wij die schande verdienen hier veur den ieste kier van ons leven op 't
tribunoal te moete komen!
(Verbergt wenend het aangezicht in de beide handen)

GRONDNAGEL

(nijdig schaterlachend)

Ha! ha! ha!
(met de hand op de knie slaande)

Sakerdzie!... wa da 'k hier hueren moe! Sakerdzie!... Sakerdzie!...
HUIJSMANS

(dreigend opstaande)

Wilt ge zwijgen, Grondnagel?!
PACKAL

(blijkbaar verveeld, op een verzoenende toon)

Tut, tut, tut, tut, tut! Ge 'n meugt ou doar azue nie mee te doen moaken, mamatje!
Hèt-e getuigen, die da alles gezien hên?
VROUW ROETJES

(haar tranen afdrogend)

Joa, joa ik, Menier den Docteur, 'k hè van eigen getuigen.
(naar 't getuigenkamertje wijzend)

Al die meinschen dien doar binne zijn, hên d'r iets van gezien of gehuerd. Ge keunt
da toch wel peizen, Menier den Docteur, azue 'n publiek schandoal moaken en
vloeken. Hiel de gebuurte stond uit!
Gedurende de ganse voorgaande scène heerst er een opgeruimde belangstelling onder het publiek.

PACKAL

Nochtans, mamatje, al de getuigen hên in 't onderzoek verkloard da ze wel 'n geruchte
van vloeken en gebroken ruiten g'huerd hên, moar eigenlijk niet, dat ze Grondnoagel
die misdoad zien bedrijven hên. Hèt-e doar gien ander ueggetuigen van dan ou eigen
en ouwe man! Hên Pier Wrikkelaers, en ouw dochter Elodie, die uek in huis woaren,
doar niets van gezien!
VROUW ROETJES
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Ha nien z', Menier den Docteur, ze zijn zij in 't achterkeukentje gebleven.
PACKAL

Joa moar, os ze nou da gevloek en da laweit g'huerd hên, en ou en ouwe man noar
de veurdeure zagen luepen, zijn ze tons mee ulder nie meegegoan om ulder desnueds
t' helpen!
VROUW ROETJES

Bah nien z', Menier den Docteur, van os da mijne man en ik op 't laweit uit ons
achterkeukentje geluepen zijn, heeft ons Eeldie de kijnkee uitgebloazen en es Pier
Wrikkelaers onder de toafel gekropen, om nie herkend te
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worden.
(Beweging en verdoft gelach onder 't publiek. Packal wisselt glimlachend met Pientjens en
De Staercke in stilte enige opmerkingen)

PACKAL

(tot vrouw Roetjes)

Allo, 't es goed, g' hèt gedoan!
Vrouw Roetjes, op de aanwijzingen van Huijsmans, verlaat haar plaats en gaat op een bank, achter
de advocaten neerzitten.

PACKAL

(tot Huijsmans)

Allo, breng d' ierste getuige binnen.

Vierde toneel
DE VORIGEN, GROMMEN

HUIJSMANS

(de deur van het getuigenkamertje openend)

Grommen Henri.
Langs de trappen komt de gendarm in uniform uit het getuigenkamertje en gaat op de stoel, vóór de
vrederechter, plaatsnemen. En, terwijl die deur open is, ziet men, van in de zaal, de hoofden van de
overige getuigen. Het maakt de indruk, alsof zij in een kelder zitten.

PACKAL

(tot Grommen)

Allo, stoa ne kier rechte!
Grommen staat recht.

PACKAL

Uwe noam en veurnoame?
GROMMEN
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Grommen Henri.
PACKAL

Hoe oud zijt-e?
GROMMEN

Twee ijn veertik joar.
PACKAL

G'n zij gien famielde of niet ten dienste van een der beschuldigden?
GROMMEN

Non
PACKAL

(de hand opheffend)

Ik zweire...
GROMMEN

Iek swer...
PACKAL

Van de woarheid te zeggen...
GROMMEN

Van de waarheid te zeg...
PACKAL

Gehiel de woarheid en niets anders dan de woarheid...
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GROMMEN

Gèl de waarheid ijn niets ands dan de waarheid...
PACKAL

Zue helpe mij God en al zijn Heiligen.
GROMMEN

Zo hijlp mij God ijn al zijn heil.
PACKAL

(de blik beurtelings op een pak papieren en op de getuige gevestigd)

G'hebt den zondag, viertienden mei loastleden, den beschuldigde Grondnoagel en d'
ander medeplichtigen in contraventie genomen veur overtredijnge van 't communoal
politiereglement van Wemelbeke, nopens het ontijdig openhouden en bezoeken der
hirbirgen?
GROMMEN

Ja, Mijnheer.
PACKAL

Ge zijt van doar noar d' hirbirge van Roetjes gegoan, en g' hebt doar were Grondnoagel
gevonden, die bezig was mee van veuren de ruiten in stik te sloan?
DE SAEGHER

(hevig de hand uitstekend)

O! pardon, Mijnheer de Vrederechter, tegen die manier van ondervragen moet ik
duchtig protest aantekenen, en u beleefd maar dringend verzoeken aan de getuige te
willen vragen: niet of hij dát en dát gezien heeft, maar eenvoudig wát of hij eigenlijk
gezien heeft.
Terwijl De Saegher spreekt, komt een wielrijder met zijn rijwiel binnen in het vak bestemd voor het
publiek. Enkele nieuwsgierigen, waaronder een knaapje, komen belangstellend naar het wiel kijken.

PACKAL

(boos)

Eiwèl!... hè 'k da misschien nie gevroagd? En os ik mij altemets misse, es da te
verwonderen? Den iene reclameert al hier, den anderen onderbreekt al doar, en g'n
weet op den duur zelve nie mier wat da ge zegt!
(met toenemende gramschap)

Zoedt-e wille gelueven da 'k er beginne genoeg van 't hên, van mijn ploatseken van
ploatsvervangende vrederechter?! Os 't azue moe vuertgoan, goa 'k mijn demissie
geven, weet ge't.
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(Een poos stilte. Kijkt vergramd in 't rond)

HET KNAAPJE

(tot de wielrijder)

Boas, toet ne kier.
Beweging en gelach in 't publiek.

HUIJSMANS

(half opstaande)

Ss...t. Zwijgen doar!
VAN PRAET

L'interruption de mon collègue est absolument déplacée et ridicule.
PACKAL

Hein!... wa vertelde gij?
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VAN PRAET

Que c'est ridicule, dis-je, de la part de mon collègue, de vous interrompre.
EEN STEM IN 'T PUBLIEK

In Vloanderen Vloams!
HUIJSMANS

SS... t! Zwijgen!
PACKAL

Allo, loat ons vuert doen!
(tot Grommen, ruw)

Eiwèl, wat weet-e gij van die zoake? Allo, doe ouw verkloarijnge.
GRONDNAGEL

Meneer de vrederech, het was één kwar na tien, ijn...
(Op dit ogenblik, terwijl Grommen begint te spreken, komt een oud ventje, met een pijp,
langzaam en gebogen, binnen 't vak van het publiek. Hij kijkt als idioot in 't rond en houdt de
pet, een overgrote haren pet op het hoofd)

HUIJSMANS

(rechtstaande)

Klak af! En die puip uit de mond!
(Het oudje zonder te begrijpen kijkt steeds onnozel rond zich)

HUIJSMANS

(met luider stem, gebiedende toon)

Klak af! En die puipe!
LOMME

(een paar schreden in de richting van het oudje makend)

Ouw muts afnemen, en die puip uit ouën bek! Zijt-e duef dan!?
(Een drietal personen wijzen met de vinger naar het hoofd van 't oudje, die eindelijk zijn pet
afneemt. Op zijn kale schedel staat geen enkel haartje meer. Gelach onder 't publiek)

GROMMEN

(zijn onderbroken verklaring hervattend)
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Hijt was dus à peu près een kwar na tien, Mijnheer de Vrederech, toen ijk doar met
mijn gezijl Bruno De Kantérik de estaminet van Gronnagijl voorbij kwam. Daar was
zeer veel laweit en gekijf in de huis, ijn, omdat ik zag op mijn horloge, dat de uur
van police was voorbij, trok ik bij Gronnagijl bin.
(half omkijkend naar de bank van de beschuldigden)

Al de beticht die daar zit, Van de Woestine, Van Riddervoor, De Kampèr, De Plekkèr,
enz... war daar bezig met de kaart te speel en jeneef te drijnk; ijn, als iek zei:
Kameraad, gij moet uitscheid, want het is de uur van police, dan kwam Gronnagijl
heel gewijldig naar mij toe en vroeg mij zeer insolent: ‘Heb gij bij Roetsch ook police
gemaak?’ ‘Luister eens, Gronnagijl,’ zei ik, ‘dat zijn niet uw affairs en gij moet zijn
heel braaf en seffens sluit uw herberg, of ik neem u in contravention!’ ‘Wat! zeg gij’,
antwoordde hij, ‘gij mij
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neem in contraventie! Gij heb hier niets te neem in contraventie! ik vaag alhier en
ik vaag aldaar, en ik moet nie eer mijn herberg sluit dan Roetsch!’... Daarop, Mijnheer
de Vrederech, hijb ik hijm met al de aanwezig proces-verbal gedresseer en bijn met
de vijldwachter De Kantérik voortgegaan. Ik gijng naar de herberg van Roetsch,
maar ziend da daar geen licht meer was, trok ik voorbij, en ik was juist aan de kleine
achterpoort van uwen hof gekom, Mijnheer de Vrederech, als ik ineens een gewijldig
laweit van gevloek ijn gedruis ijn aan stuk geslaag ruit hoor. Ik kom spoedig op mijn
stap terug, en zie, dáár, vóór de herberg van Roetsch, waar verscheide ruit in stuk
gekpop waar, Gronnagijl, Roetsch, en zijn vrouw, en
(naar 't getuigenkamertje wijzend)

de getuig, die daarin zijn, staan, bezig mijt roep ijn gewijldig te kijf. Roetsch ijn zijn
vrouw zeg dat Gronnagijl met een stok hun ruit heeft aan stuk geklop; Gronnagijl
beweer dat al geen waar is; dat hij was achter mij gekom, om te zien of ik ook de
herberg van Roetsch zou doen sluit, ijn ook de laweit heeft gehoor, maar zijlf niet
heef gedaan; ook de getuig weet niets precies te declareer: enfin, ik moet mijn
contenteer met nogmaals de proces-verbal te dresseer en de getuigenis op te neem.
Ziedaar, Mijnheer de Vrederech, de verklaring die ik had te doen.
GRONDNAGEL

(in 't algemeen stilzwijgen rechtstaande)

Menier den Docteur, zoe 't mij nou as 't ou blieft toegeloaten zijn uek ne kier 't mijne
te zeggen?
(Gelach in 't publiek)

PACKAL

(kortaf en gebiedende toon)

Nien 't!... ge moet zwijgen!
(schielijk woedend opstaande)

Ge moet zwijgen, zilde... Ge moet zwijgen, of, 'k condamneer ou zonder nog een
enkele getuige t' hueren!
DE SAEGHER

O! o! o! Mijnheer de Vrederechter, dat recht hebt ge niet!
PACKAL

(zich woedend tot De Saegher wendend)

Hoe...! da recht 'n hè 'k niet.
(de hand naar Grondnagel uitstekend)
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Heet hij misschien 't recht van mij stanvastig t' onderbreken?
VAN PRAET

(minachtend tot De Saegher)

Vous n'allez quand même pas prétendre que votre client a le droit de
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troubler l'audience.
DE SAEGHER

(ook eensklaps woedend)

Bah! loop voor den duivel, gij, met uw Frans altijd! Spreek Vlaams, sapristi!
VAN PRAET

(zeer hevig)

Qu'est-ce que ça vous regarde, espèce de faiseur d'embarras! Je parle comme je veux!
DE SAEGHER

(schaterlachend)

Ha! ha! faiseur d'embarras! Beslagmoaker, he jongen; traduction littérale. Gaat
daarmee naar Parijs niet, hoor! want ze zouden er u voor een ‘Belge comme une oie’
of een ‘sale Prussien’ uitschelden!
PACKAL

Hé là là, Messieurs, un peu de calme, s'il vous plaît, en loat ons vuertdoen, he!?
(tot Grommen)

Allo, 't es goed, g'hèt gedoan
(tot Huijsmans)

Brengt de twiede getuige binnen.
Grommen staat op en daalt links in plaats nr 2.

HUIJSMANS

(de deur van het getuigenkamertje openend)

Bruno De Kanterik!

Vijfde toneel
DE VORIGEN, DE KANTERIK

De Kanterik neemt plaats op de stoel vóór de vrederechter.
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PACKAL

Ouwe noame?
DE KANTERIK

Wa b'lieft er ou, Menier den Docteur?
PACKAL

(roepend)

Ouwe noame, vroag ik.
DE KANTERIK

Bruno De Kanterik.
PACKAL

Hoe oud zij je?
DE KANTERIK

Twie en vijftig, Menier den Docteur.
PACKAL

G' zij gien famielde of niet ten dienste van een der beschuldigden?
DE KANTERIK

Nien ik, Menier den Docteur.
PACKAL

(de hand opheffend)

Stoa recht en zeg mij noar!
(De Kanterik staat op)

PACKAL

Ik zweire...
DE KANTERIK

Ik zweire...
PACKAL

Van de woarheid te zeggen...
DE KANTERIK

Van de woarheid te zeggen...
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PACKAL

Gehiel de woarheid en niets anders dan de woarheid...
DE KANTERIK

Gehiel de woarheid en niets anders dan de woarheid...
PACKAL

Zue helpe mij God en al zijn Heiligen.
DE KANTERIK

Zue helpe mij God en al zijn Heiligen.
PACKAL

Zet ou, Bruno.
(De Kanterik zet zich)

PACKAL

Eiwèl, wa weet-e gij doar van dien boel die doar ploatse g'had hee?
DE KANTERIK

Wa blieft er ou, Menier den Docteur?
PACKAL

(woedend)

Zijt-e gij duef dan? 'k Vroag ou wat dat er doar gebeurd es, tusschen Grondnoagel
en Roetjes.
DE KANTERIK

Bah joa ik, Menier den Docteur, een beetsen.
PACKAL

Eiwèl, wa heet er ploatse g'had?
DE KANTERIK

Da es sedert die slag op mijne kop, Menier den Docteur.
(Gelach in 't publiek)

PACKAL

(ieder woord afbrekend)

Wat... dat... er... ploatse... g'had... hee... tusschen... Grondnoagel en Roetjes... vroag
ik ou. Hoe loate was 't os ge mee Grommen bij Grondnoagel binnengekomen zijt?
DE KANTERIK

Tiene, Menier den Docteur, ne minuut of tiene noar den tienen.
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PACKAL

Was Grondnoagel nog stout?
DE KANTERIK

Joa joa, joa, Menier den Docteur, hij was zeker stout. Hij sprak van ons alle twie
buiten te smijten. 'k Was ik er schouw van.
(Gelach in 't publiek)

HUIJSMANS

(opstaande)

Zwijgen...! Die wil lachen moe buiten goan.
PACKAL

(tot De Kanterik)

Was hij zat?
DE KANTERIK

(gebelgd)

Bij nien ik, Meniere, 'k en was nie zat.
PACKAL

(roepend)

Of Grondnoagel zat was, vroag ik ou!
DE KANTERIK

Ah! joa, joa, 'k wille zeggen...!
(rechts en links kijkend als om de aanwezigen tot getuigen te nemen)

Doar 'n hee mij nog noeit iemand zat gezien... os ik in mijnen dienst ben te minste.
PACKAL

(met de vuist op de tafel slaande)

Eiwèl,... hoe
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was 't?! Was hij zat of was hij nie zat?
DE KANTERIK

(opschrikkend)

Nie zat, nie zat, Menier den Docteur, hij 'n was hij nie zat! 'k 'n Geluef 't ik toch niet.
PACKAL

En wie was er doar al in huis?
DE KANTERIK

(opkijkend)

Ha, omtrent al dien doar zitten, Menier den Docteur!
(met de vinger wijzend)

Van de Woestijne, Van Riddervoorde, De Plekker, De Kamper, Cloedt, Stijl, Bal,
enz... enz...
HET KNAAPJE

(tot de wielrijder)

Boas... toet ne kier!
HUIJSMANS

(half opstaand)

Ss...t! Goat-e zwijgen doar!
PACKAL

Eiwèl, en wa hèt-e doar gezien?
DE KANTERIK

Eiwèl, Menier den Docteur, 'tzelfde da Grommen gezien hee.
(Gelach in 't publiek)

HUIJSMANS

(opstaande)

St...t! Zwijgen zilde! Die nie 'n zwijgt zal aan de deure vliegen.
LOMME

(tot aan de plaats van het publiek komend)

Sakerdzie, keunde g'ulder gien vijf minuten stilhouden dan!
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PACKAL

(tot De Kanterik)

Joa moar, eiwèl, wa hèt-e gezien?
DE KANTERIK

Eiwèl, Menier den Docteur, da Grondnoagel en Roetjes en zijn wijf doar te midden
van die gebrokene ruiten stonden te kijven, en dat Grondnoagel zei dat 't hij niet
geweest 'n hâ.
PACKAL

En es dat al?
DE KANTERIK

Joa 't, Menier den Docteur.
PACKAL

't 'n Es nie vele, weet ge. Allo, 't es goed, g'hèt gedoan!
(De Kanterik af, in plaats nr 2) (Tot Huijsmans)

Allo! breng de volgende getuige binnen.
HUIJSMANS

(de deur van het getuigenkamertje openend)

Zutterman Francies.

Zesde toneel
DE VORIGEN, ZUTTERMAN

Zutterman komt stijf en langzaam boven; maar als hij op 't bovenste trapje is, en in de
gerechtszaal gaat treden, slaat het
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trapje om en valt hij met gans zijn lengte op de dreunende planken, naast de groene tafel.
Hevig gelach in 't publiek.

HUIJSMANS

(tot het publiek)

St...t! Zwijgen!
PACKAL

(woedend tot Lomme)

Sampetter, steek de laweitmoakers buiten!
LOMME

(springt in de afdeling van het publiek, vat twee van de luidruchtigste spotters bij de kraag en
duwt ze de deur uit. De deur weer dicht gooiend)

Nij...! da zal ulder lieren!
PACKAL

(op vriendelijke toon tot Zutterman, die rechtgestaan is en op de stoel vóór de groene tafel
plaatsgenomen heeft)

Allo! Sies, 't en zal niets zijn...! Wa weet-e gij doar van dien boel tusschen
Grondnoagel en Roetjes... ge weet wel, van die ruiten doar, die Grondnoagel bij
Roetjes uitge...
(zich onderbrekend om naar De Staercke, die hem fluisterend bij de mouw trekt, te luisteren)

Hein?...
(tot Zutterman)

A propos, 't es woar... stoa ne kier op, Sies, en zeg mij noar!
Zutterman staat op.

PACKAL

(de hand omhoog)

Ik zweire van de woarheid te zeggen...
(Zutterman, sprakeloos, knikt goedkeurend met het hoofd)

Allo Sies!
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ZUTTERMAN

(gans onthutst)

Allo, Sies!
(Hevig gelach in 't publiek).

HUIJSMANS

St...t! Wilde zwijgen!
PACKAL

(de schouders optrekkend)

Tut, tut, tut. 't Zoe hier blijven duren! Ge zil gij wel de woarheid zeggen, zonder
da-me doar al da beslag aan moaken! Niewoar, Sies?
ZUTTERMAN

(herhaaldelijk het hoofd knikkend)

Joa, joa ik, van eigen, van eigen...
PACKAL

Allo, 't es goed, zet ou moar. Eiwèl, wa weet-e gij van die kuiel? Wa heeft
Grondnoagel doar bij Roetjes uitgesteken?
DE SAEGHER

Ja maar, Meneer de Vrederechter, ik herhaal het nog eens, ik moet tegen zulke manier
van ondervragen protest aantekenen. Gij toont u bepaald te weinig onpartijdig
tegenover de beschuldigde.
PACKAL

Hoe?... te weinig onpartijdig?!
(naar Grondnagel wijzend)

'k Zoe hem zeker moeten acquitteren, zonder da 'k wete wa dat er gebeurd es.
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VAN PRAET

C'est ridicule!
PACKAL

(tot Zutterman)

Allo, Sies, wa weet-e gij doarvan?
ZUTTERMAN

Ha, Menier den Docteur, da 'k mier dan dertig joar lang mee mijn ker en peird deur
dien uitwig gereen hè.
PACKAL

(verbaasd)

Hoe! Wa es da nou! Wa vertelde gij nou?
ZUTTERMAN

Ha doar, van dien uitwig, Menier den Docteur.
PACKAL

Hoe! van dienen uitwig? Wa veur gemiens hee dat mee de zoak tusschen Grondnoagel
en Roetjes. Allo! woar woarde gij os die ruiten doar bij Roetjes uitgesmeten zijn?
ZUTTERMAN

'k En wee ik da nie, Menier den Docteur!
PACKAL

Zue! ge 'n weet gif van niets?
ZUTTERMAN

'k 'n Wee ik van niets, Menier den Docteur.
PACKAL

Moar wie heeft er ou hier dan doen komen?
ZUTTERMAN

'k 'n Wee 'k da uek nie, Menier den Docteur.
PACKAL

Ha, da goa verre!
(tot Van Praet)

Hèt-e gij die getuige doen citeren, Miester Van Praet?
VAN PRAET

(na zijn papieren overgezien te hebben, langzaam het hoofd schuddend)
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Nullement, Monsieur le Juge.
PACKAL

(tot De Saegher)

Gij, Miester De Saegher?
DE SAEGHER

(hoofdschuddend)

Neen, Meneer de Vrederechter.
PACKAL

Moar wie heet er hem dan doen komen?
(tot de Staercke)

Gij, Menier De Staercke!
(De Staercke schudt het hoofd) (tot Pientjens)

Gij, Menier Pientjens?
(ontkennende hoofdschudding). (tot Huijsmans)

Gij, Menier Huijsmans!
(hoofdschudding)

ZUTTERMAN

Ik uek niet, Menier den Docteur.
(Gelach in 't publiek)

LOMME

Ss...t!
HUIJSMANS

(die een' wijl zijn papieren doorzocht heeft, zeer ontsteld)

O, pardon, Menier den Vrederechter, pardon! 't Es mijn schuld, 'k hè mij gemist, de
getuige es in de volgende zoake geciteerd.
PACKAL

Ah! Sakerbleu! Dat es de moeite weird! (tot
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Huijsmans) Ge zij ne slimmen, zulde!
(tot Zutterman)

Allo, 't es goed, Sies, g'hèt gedoan. Z'hên hulder gemist, jongen.
Zutterman staat met moeite recht en wil in het getuigenkamertje terug.

HUIJSMANS

Héla, Zutterman, langs doar niet!
(naar plaats nr 2 wijzend)

Hier zie, kom langs hier, bij de anderen.
Zutterman keert terug en bij het afdalen van 't trapje, struikelt hij en dreigt opnieuw te vallen.
Gelach bij 't publiek.

LOMME

Ss...t! Stille zijn!
PACKAL

(de deur van het getuigenkamertje openend)

De Wrijver Basiel.
(Een veertigjarig ventje met glimlachend gelaat en vlugge bewegingen komt binnen)

Zevende toneel
DE VORIGEN, DE WRIJVER

DE WRIJVER

(zeer opgeruimd)

Dag, Menier den Docteur, en Menier de Greffier!... Ha! dag Menier de Commissoaris,
hoe goat 't er nog mee?
(Hij poogt met de laatste een praatje te slaan)

PACKAL

(ongeduldig)
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Allo! Allo! zet u nere.
(De Wrijver zet zich op de stoel vóór de groene tafel)

PACKAL

Allo! stoa op, en zeg mij noar!
(De Wrijver staat op)

PACKAL

(de hand omhoog)

Ik zweire van de woarheid te zeggen...
DE WRIJVER

(zeer vlug)

Ik zweire van de woarheid te zeggen, en nie anders dan de woarheid.
PACKAL

Joa moar, nie t' hoastig, nie t' hoastig! Hiel de woarheid en nie anders dan de
woarheid...
DE WRIJVER

Hiel de woarheid en nie anders dan de woarheid...
PACKAL

Zue helpe mij God en al zijn Heiligen.
DE WRIJVER

Zue helpe mij God en al zijn Heiligen.
DE STAERCKE

Pardon, Menier de Vrederechter, moar g'hebt vergeten aan de getuige te vragen, hoe
dat hij heet.
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PACKAL

Sakerr... Kan da missen uek, mee al dienen boel.
(tot De Wrijver woedend)

Allo! hoe hiet-e gij!
DE WRIJVER

(zeer levendig)

De Wrijver Basiel, Menier den Docteur.
PACKAL

Hoe oud zijt-e?
DE WRIJVER

Van 't joar 43, Menier den Docteur.
PACKAL

Eiwèl, hoe oud es dat tons?
PIENTJENS

Da zal zeker drij en vijftig zijn, Menier de Vrederechter. We zijn immers in 96.
PACKAL

Bah! 't es mij precies gelijk!
(tot De Wrijver)

Wat doet-e gij?
DE WRIJVER

Ha niets, Menier den Docteur... niets jongen, hoegenoamd niets!
PACKAL

(spotlachend)

Joa, da es aangenoam, zilde!... 'k zoe da uek wille keunen! Zue ge leeft dus van ouw
renten?
DE WRIJVER

Joa moar, nie nie, Menier den Docteur; ge 'n meugt dat azue nie verstoan; 'k wille
zeggen da 'k niets controarie 'n doe, Menier den Docteur, niets controarie!
PACKAL

D'r 'n zoe moar da mier aan mankeren!... Ge 'n zij geen famielde of niet ten dienste
van Grondnoagel?
DE WRIJVER

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 6

Ha, ten dienste, nien ik, Menier den Docteur, moar os ik toch moe de woarheid
zeggen, ik en kezijn Grondnoagel zijn eigenlijk wel een beetje famielde.
PACKAL

Joa?... in 't hoeveelste groad wel?
DE WRIJVER

(even aarzelend)

Bah!... wa zoe 'k zeggen, Menier den Docteur?... Wel... mijn voaders gruetmoeders
zwoager zoaliger en zijn gruetvoaders moeders zeune woaren schuenbroers.
(Gelach in 't publiek)

HUIJSMANS

Ss...t!... Zwijgen!
PACKAL

Allo! da 'n telt nie mee, zet ou moar nere!
(De Wrijver zet zich)

PACKAL

Eiwèl, vertelt ons nou ne kier wat da ge van die zoake weet!
DE WRIJVER

Ge meugt gerust zijn, Menier den Docteur, 'k zal ou da ne kier hiel precies in korte
woorden goan uitien doen. Ge moet verstoan, Menier den Docteur, 'k was ik dien
achternoene ne kier mee ons wijf tot aan Floorke Pestels - heur voaders schuenbroers
kozijn gegoan. Zue, 't es doar boerenhof en hirbirge, lijk of ge weet, niewoar, Menier
den

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 6

907
Docteur, - ha joa, 'k gelueve zelfs da ge doar kolen en guano levert
(verveelde gebaren van Packal)

en binst da mijn wijf mee Floorkes dochters kinders wa halfrijpe kersen aan 't trekken
was, was ik mee Floorkes halfzusters nonkel en nog twee ander boerenzeuns beginnen
bollen... Zue, 't was rond de zessen of halfzeven...
PACKAL

(hem ongeduldig in de rede vallend)

Joa moar, joa moar, ge 'n moet dat allemoal van zueverre nie aanhoalen: dat 'n hee
geen gemiens mee 't geschil tusschen Gondnoagel en Roetjes. Allo! zij ne kier kort
en helder in ouw verkloarijngen.
DE WRIJVER

Joa, joa, moar zeker, Menier den Docteur; zeker, jongen, zeker... 'k Verstoa da hiel
goed en 't es om ou uek alles goed te doen begrijpen, da 'k ou wilde vertellen hoe dat
kwam da mijn wijf een poar uren veur mij vertrokken was, en hoe da 'k al spelende
den tijd liet passeren, zue dat 't al donker was os ik noar huis gijnge en da 'k op die
maniere zjuust aan Roetjes hirbirge kwam, os hiel da spel doar aan den gang was.
Verstoat-e da, Menier den Docteur?
PACKAL

Joa, joa, ik, 't es goed, goa moar vuert!
DE WRIJVER

W' hân dus vier pijntjes gevroagd op ons bolspel, Menier den Docteur, en ik was
zjuust...
PACKAL

Halt!
(met de vuist op tafel slaande)

Azue nie, zilde! Ge moet hier kort zijn of zwijgen. Hoeveel pijntjes of dreupels da
ge gedronken hèt 'n moe 'k nie weten... Omtrent wat ure zijt-e veurbij Roetjes hirbirge
gepasseerd? Antwoord kortaf.
DE WRIJVER

Menier den Docteur, 't was azue 'n koartje noar den tienen; ik was zjuust...
PACKAL

(hem onderbrekend met een vuistslag op de tafel)

En wa hèt-e doar gezien?
DE WRIJVER
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Eiwèl, Menier den Docteur, 'k was zjuust aan 't hoeksken van de stroate gekomen
en 'k stond doar mee permissie, tegen d'hoage van ouwen hof...
PACKAL

(hem met een vuistslag onderbrekend)

Wa da ge doar gezien hèt, vroag ik ou!
DE WRIJVER

Twie meinschen, Menier den Docteur: 'n mannemeins en 'n vreiwemeins, die aan 't
achterpuertje van ouwen hof, gien twintig stappen van Roetjes huis, in stilte
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mee mallekoar stonden te klappen.
GRONDNAGEL

(triomfant onderbrekend)

Ha, ha! doar es toch ienen, die 't gezien hee!
PACKAL

(woedend)

Moar wilt ge zwijgen, onderbreker!
(tot De Wrijver)

Hoe zegt ge... aan 't achterpuertje van mijnen hof?
DE WRIJVER

Joa, Menier den Docteur.
VAN PRAET

(met een blijkbare ontsteltenis)

Pardon, Monsieur le Juge, voudriez-vous demander au témoin, si, par hasard...
PACKAL

(hem driftig onderbrekend)

Pardon, monsieur l'avocat, voudriez-vous me permettre de continuer l'interrogatoire
et attendre votre tour pour parler?
PACKAL

(solemneel)

En wie woaren die man en die vreiwe, die doar aan mijn achterpuertje stonden?
DE WRIJVER

Dat-e... Menier den Docteur, 'n zoe 'k toch niet mee volle zekerheid durven bevestigen.
PACKAL

Joa moar, allo! was 't nen boer en 'n boerinne of zagen z' er uit lijk nen hier en 'n
iefer?
DE WRIJVER

't Was azue tusschen twieën, Menier den Docteur. Alij, os ik 't moe zeggen, 'k hè z'
anzien veur Pier Wrikkelaers en Ele Roetjes.
(Sensatie in 't publiek)
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PACKAL

(verbaasd)

Joa!...
ELODIE ROETJES

(uit de afdeling van 't publiek te voorschijn komend, met geweldig ontzette stem)

Moar, Menier den Docteur, ge 'n zult da toch zeker niet gelueven; 't zijn de mieste
leugens van de weireld! 'k En ben van hiel dienen oavend uit ons huis nie geweest!
(Zij valt aan 't schreien)

VROUW ROETJES

Moar jongens, jongens toch!... zulke dijngen durven zeggen!
(tot De Wrijver)

O, gie leugenoare, gien deugniet!
ELODIE ROETJES

(geweldig schreiend)

Menier den Docteur, 'k mag hier in de subieten akt dued vallen os ik ne stap uit ons
huis gedoan hè, dienen oavond.
GRONDNAGEL

(luid juichend)

Ha, ha, ha! Hèt-e 't nou mijn konijntjes! He, hèt-e 't nou mijn konijntjes!
PACKAL

(woedend)

Grondnoagel, os ge nog iene kier durft onderbreken, vliegt ge den bak in!
(tot het publiek, dat lacht)

En os er nog gelachen wordt, doe ik de zoal
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ontruimen! Allo! woar es Pier Wrikkeloars? 'k Zal den dienen ne hier ondervroagen.
Es hij hier in de zoale?
EEN STEM IN 'T PUBLIEK

Hier es hij, Menier den Docteur; moar hij 'n wil nie komen, zegt hij.
VAN PRAET

(wenkend naar Huijsmans)

Monsieur Huijsmans, puis-je vous dire un mot, s'il vous plaît?
Huijsmans komt bij Van Praet; zij spreken geheimzinnig met elkaar; na een ogenblik verlaat Huijsmans
de zaal.

PACKAL

(reikhalzend)

Wat-e! hij 'n wil nie komen...! Allo, Pier 'n beetje rap, zilde!
WRIKKELAERS

(zich met geweld achter het volk verbergend)

Menier den Docteur, 'k wee van niets, van niets!
PACKAL

(tot Lomme)

Allo! veldwachter, brengt hem veur de Rechtbank.
(Wrikkelaers poogt van langs om meer zich te verbergen). (Een stem uit de hem omringende
groep)

Ala, toe, gij kalf, goat!
LOMME

(vat Wrikkelaers bij de kraag)

Ha, gien domme loeder, wilde ou wat hoasten!
(Hij brengt hem voor de Rechtbank. Ineengekrompen van schrik blijft Wrikkelaers rechtstaan)

PACKAL

Eiwèl, woarom 'n komt ge nie os ik ou roepe?
(Wrikkelaers, zonder te antwoorden, kijkt schuw en bevend rond zich. Huijsmans komt terug
in de zaal en knikt met het hoofd naar Van Praet)
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PACKAL

Zijt-e misschien stom geworden?... Allo, wa stondt ge doar op dien oavond met
Elodie Roetjes aan mijn achterpuertje te doen?
WRIKKELAERS

Ik niet, Menier den Docteur, ik niet, ik 'n ben d'r noch aan noch omtrent geweest.
PACKAL

(ruw)

Hoe!... ge zijt er noch aan noch omtrent geweest! En De Wrijver hee ou herkend. 'k
Ben dienen nacht blomkuelen gestolen, weet ge!
WRIKKELAERS

(bevend het hoofd schuddend)

Ik niet, Menier den Docteur. O, ik niet.
PACKAL

Eiwèl, woar woart ge dan, os Roetjes ruiten uitgesmeten zijn.
WRIKKELAERS

In 't achterkeukentje, Menier den Docteur.
PACKAL

Woart ge doar alliene?
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WRIKKELAERS

Nien ik, Menier den Docteur, Eeldie was bij mij.
(Gelach in 't publiek)

HUIJSMANS

Ss...t!
PACKAL

En wat deedt-e doar?
(Wrikkelaers antwoordt, maar men begrijpt zijn woorden niet)

PACKAL

(reikhalzend)

He?... wat-e...?
WRIKKELAERS

Ha een beetje rusten, Menier den Docteur.
(Nieuw gelach)

PACKAL

Ha!... ge zat gij doar 'n beetse te rusten. Onder toafel he! binst da de dochter de
kijnkee uitbloasde.
(Gelach)

En os ge da laweit g'huerd hèt 'n zijt-e zelfs nie buitengekomen, he! Wa hèt-e gij
doarvan gepeisd, van da laweit en da gevecht?
WRIKKELAERS

Ha, 'k 'n hè ik doar niets van gepeisd, Menier den Docteur. Ik ben almets wel acht
doagen da 'k gien gepeizen 'n hè.
(Hevig gelach)

HUIJSMANS

Ss...t!... Zwij...gen!
PACKAL

Zue dat-e gij nie 'n weet, wie dat er aan mijn achterpuertje gestoan hee?
WRIKKELAERS

O, da es Grondnoagel, Menier den Docteur, g'n moet gij doar nie aan twijfelen.
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PACKAL

Joa moar, hèt-e 't gezien?
WRIKKELAERS

Ha, nien ik, Menier den Docteur.
(Gelach in 't publiek)

HUIJSMANS

Ss... t!... Zwij...gen!
GRONDNAGEL

Da zijn toeren, he? Da zijn toeren, he?!
PACKAL

Wilde zwijgen!
(tot Wrikkelaers)

Allo, 't es goed, g'hèt gedoan.
(tot De Wrijver, die op zijn stoel is blijven zitten)

Allo, g'hèt uek gedoan!
(Beiden af, in plaats nr 2). (Op dit ogenblik roept Van Praet, Huijsmans opnieuw bij zich.
Beiden kouten in stilte: Huijsmans knikt herhaaldelijk bevestigend)

PACKAL

(achteroverhellend in zijn zetel; op gestrenge toon tot Grondnagel)

Eiwèl, Grondnoagel, ge meugt nou uek ne hier spreken. G'hèt dat allemoal gehuerd,
niewoar?... Wa weet-e gij doar nou op te zeggen? Hèt-e gij aan mijn achterpuertje
gestoan?
GRONDNAGEL

(driftig opstaande en drie stappen vooruittredend)

Ik, Menier den Docteur, allo dan, zijt-e toch nie
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wijzer?... 'k Ben blije, 'k ben stijf blije da 'k nou uek ne kier mag spreken om ou
uitien te doen wa dat er al gebeurd es.
(Maakt een vierde stap vooruit)

LOMME

(hem achteruitduwend)

Joa moar, op ou ploatse blijven...
GRONDNAGEL

Ziehier, Menier den Docteur, zue woar of da 'k hier stoa, wat dat er eigenlijk gebeurd
es. We zaten wij mee twie toafels aan 't koarten, in mijn hirbirge:
(omkijkend)

ik, Van de Woestijne, Van Riddervoorde, De Plekker, De Kamper, Bal, Stijl, enz...
en 't was nog vijf minuten van den tienen op mijn slag, da meugde woar gelueven,
Menier den Docteur, os de Woale en Bruuntje al mee ne kier binnenkomen en mij
bevelen, da 'k moe sluiten.
PACKAL

De Woale en Bruuntje!... wa es dá nou?... wie zijn dat-e?
GRONDNAGEL

Eiwèl, Menier den Docteur, da es de gendarm, Grommen en de veldwachter De
Kanterik. Tegen Grommen zeggen wij altijd de Woale omdat hij schier gien Vloams
'n verstoat, en De Kanterik ha joa, Menier den Docteur, die wordt bij ons noeit anders
dan Bruuntje gehieten. Bah, zeg ik azue: Ari, jongen,... Ha joa, Menier den Docteur,
hij hiet Ari van zijne veurnoame, lijk of ge weet, zeg ik azue, Ari jongen, 'k zal ik
sluiten, moar loat ons iest ons pijntjen uitdrijnken.
PACKAL

(ongeduldig onderbrekend)

Ja, ja, ja, we weten dat allemoal; al dat 'n es de kwestie niet: de kwestie es hier te
weten, wie dat er aan mijn achterpuertje gestoan hee. Z'hên dienen nacht mijn
blomkuelen gestolen.
DE SAEGHER

Pardon, Meneer de Vrederechter, dat ik u onderbreek; maar die kwestie te weten wie
er aan uw achterpoortje gestaan heeft, schijnt me van minder belang in deze zaak
dan te weten, wie de ruiten uitgeslagen heeft.
PACKAL

(verontwaardigd)
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Joa!?... zue!?.. vinde gij dat-e? Zue ge vindt gij dat da van gien belang 'n es, os er 's
nachts dieven aan ou achterpuertje kome stoan?
DE SAEGHER

Dát wil ik niet zeggen, Meneer de Vrederechter. Ik vrees alleen maar dat we met die
manier van ondervragen van de eigenlijke zaak afdwalen, en het geschil tussen
Grondnagel en Roetjes zeer moeilijk zal op te klaren zijn.
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PACKAL

(spottend)

Zue, ge vriest gij dat-e! Moar ge zij nog jong uek: ge zil nog vele lieren in ou leven.
(tot Grondnagel met nadruk)

Joa of nien, Grondnoagel, hèt-e gij volk aan mijn achterpuertje zien stoan?
GRONDNAGEL

Joa joa ik, Menier den Docteur, 'k hè d'r van eigen zien stoan.
PACKAL

En wie woaren dat-e?
GRONDNAGEL

Zie, Menier den Docteur, da 'k ou da toch op mijn gemak mocht vertellen, ge zoe 't
toch allemoal zue schuene weten.
PACKAL

Joa moar, 't moe een beetje rap goan, zilde: kom spoedig ter zoake en 'n houd ou mee
gienen onnuezele proat bezig. Ala!
GRONDNAGEL

(opnieuw een stap naderend)

't Zal rap goan, Menier den Docteur, 't zal hiel rap goan, zij moar gerust. Zue, eiwèl,
Menier den Docteur, van os de Woale mij zei da 'k mijn hirbirge moest sluiten, hè
'k da gedoan, Menier den Docteur. Moar, peis ik in mijn eigen: 'k zoe wel wille weten
of ge gulder Roetjes hirbirge uek zult doen sluiten, en 'k zoe ulder wel 'n kier durven
achtervolgen om te zien wa da ge doet.
(opnieuw een stap naderkomend, op een mysterieuze toon)

Zue gezeid, zue gedoan. Ik goa langs achter buiten, en, op een honderd meters afstand
volg ik ulder. Ik zie ze d'hirbirge van Roetjes veurbijgoan, en, os 'k noader kome,
zie 'k dat er doar inderdoad al veuren gien licht mier 'n es. Ik zeg in mijn eigen, os
er toch geen licht 'n es 'n kan ik nie eischen da z'er binnen goan om politie te moaken,
en ik ben zjuust op 't peunt om were noar mijn huis te goan, os ik al mee ne kier, een
twintigtal meters verder, zjuust aan 't achterpuertje van ouwen hof, Menier den
Docteur, in den donkeren, twie persuenen: 'n mannemeins en 'n vreiwemeins zie
stoan. Verdomd, peis ik, wa es da te zeggen!... Ik hurke mij nere, azue zie, Menier
den Docteur, (hij hurkt zich in 't midden van de zaal neer en spreekt voort in die houding, terwijl Packal,
De Staercke en Pientjens opstaan om over de tafel heen naar hem te kijken)
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om te zien wie dat 't es, moar nauwelijks zit ik nere of 't koppel schiedt van mallekoar:
de man luept in de richtijnge van Roetjes huis, de vreiwe vlucht langs het puertje
binnen ouwen hof, Menier den Docteur, en
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schier terzelfder tijd huer ik Roetjes ruiten in stik vliegen. Zue natuurlijk, doar 'n kan
gienen twijfel zijn, newoar. De man, die mee da vreiwemeins aan ouwen hof stond,
es dezelfde, die de ruiten uitgesmeten hee. En da es de woarheid, Menier den Docteur,
de zuivere woarheid.
(tot De Saegher)

Menier den avecoat, doet er gij nou de leugens bij.
(Gelach in 't publiek).

HUIJSMANS

Silence!
VROUW ROETJES

(met ten hemel opgeheven handen)

Ha jongens!... jongens!... jongens! azue schandelijk durven liegen! En ik die hem
mee de stok in zijn handen hè zien stoan!... Ik, die hem onz' ruiten uit zien sloan hè,
zue woar of da 'k ou doar zie zitten, Menier den Docteur!
GRONDNAGEL

(woedend tot Vrouw Roetjes)

Gij!... gij mij zien sloan, sakerdzu!
VROUW ROETJES

(met gebalde vuist)

Joa ik, 'k hè ou zien sloan, sloeber, die ge zijt, en ge weet het wel! Ge moet hier gien
onschuldigen komen betichten!
GRONDNAGEL

Wat-e!... Ik?... Ik!...
VROUW ROETJES

Joa! Gij! Gij!
GRONDNAGEL

(razend)

Ik!... ik!...
PACKAL

Allo! Allo! een beetje stiller, zilde, Gondnoagel!
VROUW

en ELODIE ROETJES
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(tegelijk)

Joa!... gij, gij... gij sloeber!
GRONDNAGEL

Gij! Gij! gij beticht onschuldigen!
PACKAL

(woedend op tafel slaande)

Goat-e zwijgen, Grondnoagel?!
(Vrouw Roetjes en Grondnagel komen van langs om dreigender tot elkander). (Tot Lomme).

Veldwachter, schied ze, en os Grondnoagel nog ien woord durft spreken, steekt hem
in den bak!
(woedend tot Grondnagel)

't Es wel, zilde, Grondnoagel! Ge zilt er noar hên! Wacht een beetje!
(zoekt koortsig in zijn papieren)

Wacht een beetje, 'k zal ouw zonk hier ne kier kloar goan spelen! Veur valsche
getuigenesse!...
DE SAEGHER

Ja maar, ja maar, Meneer de Vrederechter...
VAN PRAET

(nijdig tot De Saegher)

Mais de quoi vous mêlez-vous!... Laissez donc la justice agir.
DE SAEGHER

(woedend tot Van Praet)

O! gij!... gij zijt gek!
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PACKAL

Tut! tut! tut!... 't es gedoan! Zijn zoak es kloar, zeg ik ulder!
(tot De Staercke)

Geef mij ne kier 't Wetboek, Commisoaris.
GRONDNAGEL

(kalm, met gevouwen armen)

Joa moar, ge weet het nog nie al, Menier den Docteur. Iertijds was 't al wel wat da'k
zei of dee...
(naar Vrouw Roetjes wijzend; met nadruk)

Moar sedert da ze vernomen hee, Menier den Docteur, da 'k ik uek mee den
aanstoanden oest in de kolen en de guano goa doen, 'n kan ze gien lielijke woorden
genoeg vinden om mij uit te schelden en kwoad van mij te zeggen. Zie ne kier, Menier
den Docteur, 't es nou zeker...
PACKAL

(schielijk gesust, onderbrekend)

Joa... goat-e gij uek in de kolen en de guano doen? Hoe komt da, Stien? Hèt-e gij
doar geschikte magazijnen veuren?
GRONDNAGEL

Magazijnen, Menier den Docteur?!... Of da 'k doartoe geschikte magazijnen hè? Wel!
doar 'n es toch zeker niemand op hiel Wemelbeke, die schuender magazijnen hee
dan ikke? 'k Hè doar ne stal, Menier den Docteur, d' er keunen ten minste twie gruete
woaleschepen in.
PACKAL

(zeer belangstellend)

Zue dan...! En 't es mee den aanstoanden oest, zegde gij, dat ge goat beginnen, Stien?
GRONDNAGEL

Ha ja, natuurlijk, mee 't seizoen da aankomt, newoar, Menier den Docteur. Joa moar,
zij moar gerust, Menier den Docteur, 'k zal ou wel op tijd komen spreken.
VAN PRAET

(onderbrekend)

Mais ne semble-t-il pas, monsieur le juge, que nous nous écartons un peu de l'affaire
qui nous occupe.
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PACKAL

Allo, 't es goed, zet ou moar nere, Stien, we zullen doar loater van spreken. Weet-e
wat-e... we goan dat onnuezel spel hier al gauwe gedoan moaken.
(tot Vrouw Roetjes)

Eiwèl, mamatje, ge zie wel, newoar, dat de zoake toch zue irg nie 'n es of da ge wel
mient!... Weet-e wat da ge gulder doet?
(op een verzoenende toon)

Goa gulder te goare noar huis en pak gulder te goare 'n firm pijntjen op ulder goeie
overienkomste. Da zal al beter zijn of ulder geld aan tribunoalen en avecoaten t'
hangen.
VAN PRAET

Ah! pardon, monsieur le juge!...
DE SAEGHER

Ja maar, Meneer de Vrederechter!...
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VROUW ROETJES

O, Menier den Docteur, toch!...
PACKAL

Wat-e!... dat 't gien woar 'n es!?
VAN PRAET

Mais, monsieur le juge, vous disqualifiez le barreau!
DE SAEGHER

Zulke woorden kunnen wij toch niet goedkeuren, Meneer de Vrederechter!
VROUW ROETJES

(naar Grondnagel wijzend)

Wulder mee hem overienkomen!?... Alzue ne sloeber!!
(Op dat ogenblik gaat de deur van het getuigenkamertje open, en Muijshondt, de laatste getuige,
komt langzaam te voorschijn)

Achtste toneel
DE VORIGEN, MUIJSHONDT

MUIJSHONDT

(traag, met Westvlaamse tongval)

Hèje mien vergeten dan?... (Stomme verbazing van de Rechtbank)
HUIJSMANS

(met een papier in de hand, waar hij verwilderd op kijkt, de getuige tegemoet snellend)

Muijshondt Télesphore, zijt-e gij dat?
MUIJSHONDT

Bi jè ik, hèje mien vergeten dan?
HUIJSMANS

(wanhopig)

God van den Hemel! 't es mee al da ieuwig laweit en gebabbel! Wie 'n zoe d'r zijn
huefd nie bij verliezen!
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PACKAL

(woedend)

Och!... woare hij moar blijve zitten!
(tot Muijshondt)

Eiwèl, woarom bleeft ge zue lange wachten? G'huerde wel dat de getuigenessen
geëindigd woaren!
(naar de stoel wijzend)

Allo! een beetje rap, zet u doar nere.
(Muijshondt zit neer)

PACKAL

Allo, eiwèl, wa weet-e gij te vertellen van dien onnuezelen boel doar?
(tot De Staercke, die hem vermanend bij de mouw trekt)

He!... wat?... den ied?... Tut! tut! tut! 't zoe al veel te lang duren: loat hem azue moar
babbelen. Hij 'n weet hij toch niets te vertellen.
(tot Muijshondt)

Allo, wa weet-e gij doarvan.
MUIJSHONDT

Woa blieft er joen, Meneir den dzuze?
PACKAL

(de Westvlaamse tongval van de getuige nabootsend)

Wa da je gien davan gezien hèt, van dat onnoizel spel

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 6

916
doar tussen Grondnoagel en Roetjes?
(Gelach in 't publiek)

HUIJSMANS

Ss...t! Zwijgen!...
MUIJSHONDT

Meneir den dzjuze, 'k zonne kik joep da ne kie precies goan zeggen. 'k Kwomme kik
doa gereejn ma mien steekkarreke, Meneir den dzuze, om 's onderdoags oal vruug
mienen blekkenbloe uut te voeren, toen ekik oal ma ne kie Stien Grondnoagels oal
vlukend en zweirend uut zien huus hoire komen en azwoi oal vlukend voirt rechte
noar Roetjes huus zien loipen, Meneir den dzuze; Dzjoizes, woa mag dat hier zien,
pienze kik ien mien eigen, en 'k loiper kik oal goe deroachter, Meneir den dzuze, om
ne kie te zien of ten ie oan Roetjes of zien vroewe zoe durven tiekken hên...
DE STAERCKE

(onderbrekend)

Ah! c'est ça! Ge liept er gij achter om op Grondnagel te helpen sloan, in geval dat er
zou gevochten zijn geweest.
MUIJSHONDT

(naïef)

. Bi jè ik, Meneire...! Gusten Roetjes is van mien beste klanten, en
(tot Packal)

iederèn stoat toch zien klanten te veuren, es 't nie woa, Meneir den dzuze?
DE SAEGHER

(verontwaardigd)

Dat gaat nu toch te verre! Die schaamteloosheid is ongehoord!
(tot Muijshondt)

Zo ge durft gij bekennen dat ge, zonder te weten langs welke kant het recht was, in
voornoemd geschil op Grondnagel zoudt helpen slaan hebben, enkel omdat zijn
tegenstrever Roetjes uw klant is?
MUIJSHONDT

Bi jè ik, Meneire... 'k durve 'k doa zeker bekennen.
DE SAEGHER

(verbaasd)
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Zo iets ben ik nog niet tegengekomen!
(tot Muijshondt)

Maar is uw handel met Roetjes dan zo belangrijk? Wat verkoopt g'hem dan al?
MUIJSHONDT

Blekkenbloe, Meneire, blekkenbloe!
DE SAEGHER

Blekenblauw!... Verduiveld!... maar dat heeft geen waarde. Tot hoeveel belopen wel
uwe jaarlijkse onderhandelingen met Roetjes?
MUIJSHONDT

Azwoi van de vuuf en twintig tot de dertig frank, Meneire.
DE SAEGHER

Van de vijf en twintig tot de dertig frank!... En 't is daarvoor...
(de armen omhoog, met een gebaar van komieke wanhoop)

Ah!...
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MUIJSHONDT

(met nadruk)

Joa, joa, Meneire, die langs de boane zien broidje wil verdienen muut zien werk
behartigen, wè-je...
(tot Packal)

Es 't nie woa, Meneir den dzuze?
PACKAL

Hoa moar, huer ne kier, ge 'n meugt da zue publiek nie zeggen, weet ge? Allo, vertel
maar vuert wat dat ge gezien hèt. Hèt-e gij Grondnoagel Roetjes vensterruiten zien
uitsmijten?
MUIJSHONDT

Woa blieft er joen, Meneir den dzuze?
PACKAL

(wrevelig)

Of ge gie Muushondt Roetjes ruten zien uutsmieten hèt?
MUIJSHONDT

(verbaasd)

Muushondt!... moar 'k zienne kik Muushondt, Meneir den dzuze!
PACKAL

(woedend)

Och! 't es mee al die pruts van da Westvloams! Waarom 'n spreekt uek nie lijk ander
meinschen? Allo! ik vroag ou
(met Westvlaamse tongval)

of ge gie Roetjes... nee, nee, sakerr..., of ge gie Grondnoagel Roetjes ruten zien
uutsmieten hèt?
MUIJSHONDT

Nèn ik, Meneir den dzuze, doa en mak nie zeggen.
PACKAL

Hèt-e gie volk aan 't achterpuertje voan mienen hof zien stoan?
MUIJSHONDT
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Jè ik, Menier den dzuze; doar stonden twei persoinen: 'n man en 'n vroewe. En oal
da 'k joen kan zeggen is dat gèn boeremeiske woas: 't woas 'n effertje. Dak ze nog
moest weiromme zien, Meneir den dzuze, 'k zoen ze nog alle bie huel goed herkennen.
VAN PRAET

(die sinds enige stonden meer en meer zichtbare blijken van gejaagdheid en ontsteltenis
verraadt)

Monsieur le juge, s'il vous plaît...
PACKAL

(hem onderbrekend)

Attendez donc un peu... (tot Muijshondt, met grote belangstelling) Hoe zegde, 't was
'n juffer, een juffer die doar oan mien achterpuertje bie nen boer stond?
MUIJSHONDT

De man 'n woas ie oik gènen boer, Meneir den dzuze: 't woas ie nen heire!
PACKAL

(verbaasd)

Nen hiere!... nen hiere die met een iefer ten tienen van den oavond oan mijn
achterpuertje... 't es zeker gekken, jongen, da ge doet? Allo! Kiert ou ne kier
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omme en kijkt of ge dienen hiere en die iefer nie 'n ziet.
MUIJSHONDT

Woa blieft er joen, Meneir den dzuze?
PACKAL

(roepend)

Joen eens omme kieren, dommen uul, en kieken of ge dien heir en die juffroe hier
nie 'n ziet.
(Gelach in 't publiek)

HUIJSMANS

Ss...t!
VAN PRAET

(dringend)

Monsieur le juge, je vous en prie...
MUIJSHONDT

(zich omkerend en aandachtig op Van Praet starend)

Jè ik, Meneir den dzuze, 'k zien hem hier!
(met de vinger naar Van Praet wijzend)

't Is ie dien heire.
Verbazing van de Rechtbank. Gelach in 't publiek.

PACKAL

Hoe!... den avecoat! Zijt-e gij misschien wa krankzinnig, jongen?
MUIJSHONDT

Woa blieft er joen, Meneir den dzuze?
PACKAL

(schreeuwend)

Of ge gie zot ziet... sakerr... Zie je niet da 't den avecoat is?
VAN PRAET

Meneer de Vrederechter, ik verzoek u een nieuwe en zeer belangrijke getuige vóór
de Rechtbank te laten verschijnen.
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Wie dat-e? Hee 't nou nog nie lang genoeg geduurd?
VAN PRAET

(diep buigend)

Mejuffer Angèle, uw dochter, Mijnheer de Vrederechter!
(met emfase)

. Het wordt hoogst noodzakelijk, Meneer de Vrederechter, voor haar zowel als voor
u en voor mij, dat zij hier, nopens die zaak, enkele inlichtingen komt geven.
PACKAL

(woedend met gekruiste armen)

Hoe! mijn dochter! Wa heeft die doar mee te doen? Worde gij nou uek zot? Verliesde
gij ouw huefd, jongen?
VAN PRAET

(nederig)

Geenszins, Meneer de Vrederechter! Ik weet zeer wel, wat ik zeg, en ik zweer u, dat
mejuffrouw uw dochter u nopens die zaak zeer belangrijke verklaringen zal kunnen
mededelen. Mag ik haar laten roepen, Meneer de Vrederechter? Zij is reeds door
Mijnheer Huijsmans verwittigd en wacht daar in de voorzaal.
PACKAL

(opspringend)

Hoe!?... verwittigd!? Wie heeft er ou die permissie gegeen?
VAN PRAET

Meneer de Vrederechter, ik smeek u, zij wacht
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daar in de voorzaal. Meneer Huijsmans is er daar nog even bij geweest.
PACKAL

Hoe!? Menier Huijsmans is er doar nog even bij geweest! Maar wat ten duvel gelijkt
dat hier! (tot Huijsmans) Allo, doe ne kier seffens die deur open en loat ze binnen:
'k wille weten wa da ge gulder hier uitsteekt.
(Huijsmans opent de deur, en Mejuffer Angèle, in 't zwart gekleed, met een dichte violette,
komt binnen)

Negende toneel
DE VORIGEN, ANGÈLE

DE SAEGHER

God!... 't is zij! 't is waarlijk zij! De schone van voor 't venster! De mooie juffer van
Wemelbeke!
ANGÈLE

(hevig ontroerd, met een heel fijn stemmetje)

Papa, Meneer Huijsmans heeft mij hier doen komen, hij zei dat ik moest uitleggingen...
MUIJSHONDT

(na met aandacht Angèle aanschouwd te hebben, onderbrekend)

't Is ze zien, Meneir den dzuze, 'k herken ze nu oik.
PACKAL

Hoe! 't is ze zien! wa wijl je doarmee zeggen?
MUIJSHONDT

Dat ze zien is, Meneire, de juffroe die bie den avecoat stond, aan joen achterpuertje.
PACKAL

(opspringend)

Wa zegt ge doar, schelm!
DE SAEGHER

Die kerel wordt gek, 't is zeker!
VAN PRAET

Meneer de Vrederechter, 't is de waarheid. Ik heb die avond om tien ure, met
mejuffrouw Angèle enige ogenblikken aan het achterpoortje van uwen hof staan
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praten. Ik was die zondag, als naar gewoonte, te Wemelbeke, in het huis van mijn
ouders komen doorbrengen. Ik was met de avond een wandelinkje gaan doen, en ik
keerde langzaam huiswaarts, toen ik, in de duisternis, Grondnagel al vloekend uit
zijn huis hoorde komen en hem in de richting van Roetjes herberg zag lopen. Ik was
dan juist aan 't achterpoortje van uw lusthof, Meneer de Vrederechter, en bleef er in
de schaduw van de haag stilstaan, om te horen en te zien wat er verder
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zou gebeuren. Nauwelijks stond ik er enkele seconden, toen uw poortje geopend
werd, en mejuffer Angèle, wellicht door het gedruis uitgelokt, vóór mij verscheen.
Ik groette haar, wisselde met haar enige woorden, bleef daar een wijltje naast haar
vertoeven. Beiden, Meneer de Vrederechter, hebben wij Grondnagel met een stok
Roetjes ruiten zien aan stukken slaan. Wij namen spoedig afscheid van elkaar. Meneer
de Vrederechter, indien gij denkt, dat ik daardoor mejuffer Angèle in haar eer
gecompromitteerd heb, ben ik bereid mijn misdaad te herstellen op de manier zoals
zulke dingen te herstellen zijn. Wees zo goed, Meneer de Vrederechter, mejuffer
Angèle te willen ondervragen, zij zal u zeggen of ik, ja dan neen, de waarheid spreek...
DE SAEGHER

Ah sapristi!... sapristi!...
HUIJMANS

(apart)

Peuh!... 't ziet er moar vies uit veur meester De Saegher.
PACKAL

Joa moar!... joa moar!... joa moar!...
(tot Van Praet)

Allo! weet ge wat, Georges, zet ou ne kier nere, we moeten dat in 't kloar trekken...
(tot Muijshondt)

En gie, Muushondt, gie hèt gedoan; moakt doar ploats, wijje, da 'k mien dochter oik
kan ondervroagen.
(Muijshondt verschuift zich derwijze, dat hij maar half op de stoel neerzit. Hevig gelach onder
't publiek)

PACKAL

(woedend)

Ruim de plaats, zeg ik, gij domkop! Mient ge dan dat mijn dochter nevens u op
denzelfden stoel zal zitten?! (Muijshondt vertrekt en Angèle neemt zijn plaats)
DE SAEGHER

Ah! Sapristi!... Sapristi! Wie zou dát gaan denken!
PACKAL

(gestreng)

Eiwèl Angèle, wa betiekent dat-e? Wat hadt ge doar te verrichten om tien uur 's
oavends aan ons achterpuertje?
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ANGÈLE

(hevig ontsteld)

Eiwèl, Papa, ik was juist op 't punt van te gaan slapen, toen ik eensklaps, bij het
sluiten van mijn bovenvenster, een hevig gekijf en laweit hoor in onz' achterbuurt.
Ik kom terug beneden, en loop al door de tuin tot aan ons achterpoortje, en, Papa,
als ik daar kom vind ik daar Meneer Georges, die daar ook juist...
De ontroering van de jonge juffer wordt zo hevig, dat zij niet meer spreken kan en bezwijmend van
de stoel zakt.
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DE SAEGHER

en VAN PRAET

(tegelijk toesnellend)

Och God! Och God! zij zwijmt! zij sterft.
DE SAEGHER

(die haar in zijn armen vangt en ze weer op de stoel zet)

Mejuffrouw!... Mejuffrouw!...
(Hij trekt koortsachtig een flesje vluchtig zout uit de zak en houdt het haar onder de neus)

HUIJSMANS

(juichend, apart)

Bravo!... Bravo!... dat es beter!
VAN PRAET

(woedend)

Mais cessez! cessez! laissez-la tranquille.
PACKAL

(verschrikt opstaande en rond de tafel gaande)

Angèle! Angèle!
ANGÈLE

(zwijmend)

Ha!...
MUIJSHONDT

'k Herken ze van loangs om beter! Ginder oan den hof woas z' oik zo eeuwig vervoard,
da menier den avecoat hoar most vasthoeden of ze zoe gevallen zien.
(Gelach in 't publiek)

DE SAEGHER

Mejuffrouw, is 't beter? is 't beter?
VAN PRAET

(De Saegher bij de mouw trekkend)
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Mais laissez-la donc tranquille, vous dis-je! C'est répugnant!
PACKAL

(op De Saeghers schouder kloppend)

Allo! 't es goed, loat ze moar gerust, z'es genezen.
DE SAEGHER

(buigend)

Zeer wel, Meneer de Vrederechter... en... als ge zoudt denken dat ik hierdoor de eer
van uw dochter gecompromitteerd heb, ben ik ook gans bereid mijn misdaad te
herstellen op de manier zoals zulke misdaden te herstellen zijn.
PACKAL

(tevreden glimlachend)

Joa!... gij uek al? Allo! 't 'n Zal nog zuedoanig irg nie zijn!... Weet ge wat, Miester
De Saegher, we zullen doar loater ne kier op ons gemak over spreken.
VAN PRAET

Geloof wel, Meneer de Vrederechter, dat ik, dienaangaande, van de edelste en
grootmoedigste gevoelens doordrongen ben.
DE SAEGHER

Twijfel niet, Meneer de Vrederechter, aan de oprechtheid van mijn inborst en de
inschikkelijkheid van mijn eisen...
VAN PRAET

Ik vraag niets beter dan alles ten beste te zien eindigen.
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DE SAEGHER

De goede en gelukkige oplossing van deze zaak is mijn vurigste verlangen.
PACKAL

(gans opgeruimd)

Weet ge wat, Georges en Miester de Saegher, die zoak es nogal ingewikkeld geworden
en 'k gelueve dat 't beter zal zijn van doar ne kier goed over te peizen.
(tot Angèle)

Wa peisde gij doarvan; Angèle?
ANGÈLE

(met een strelende blik tot De Saegher)

. O, ja, Papa, laat ons liever nog een beetje wachten.
VAN PRAET

Zoals gij wilt, Meneer de Vrederechter; ik vertrouw mijn belangen aan uw vaderlijke
rechtvaardigheid.
(tot Angèle)

Wat is er? waarom wilt ge naar mij niet meer kijken?
ANGÈLE

(met een blik naar De Saegher)

Och! er is hier zoveel te zien...
DE SAEGHER

(vreugdestralend)

Een gevoel van gekoesterde hoop, Meneer de Vrederechter, zal mij, van nu af, tot
het uur van uw uit te spreken vonnis, niet verlaten.
PACKAL

Eiwèl, alzo verbleven dan. We zillen d'r nog ne kier goed over peizen, en dan
besluiten.
(tot het publiek)

Allo, meinschen, de zoak es uitgesteld tot binnen viertien doagen!... En doarmee es
't hier gedoan, zulle!...
Het belletje klinkt en het gordijn valt.
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Ongebundeld toneelwerk
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Maria
Drama in vijf bedrijven
Personen
REUS BALDUK
BEERT
SLIMKE SNOECK
GUUSTJE MEULE
DONDER DE BEUL
BOEF VERWILST
KLOD DE VOS
SMUIK VERTRIEST
HONDERD EN EEN
BRADDEN D'HONDT
CLEP SANDRIE
HET SLIJPERKEN
TJIEPKE BAERT
SOEN
EERSTE BURGER
TWEEDE BURGER
EERSTE GENDARME
DE PASTOOR
HET MANNETJE MET DE HONDEKAR
MARIA
LISATJE
WITTE MANSE
STOUTE THRESE
VROUW BEERT
OELE FEEFFE
MAAIE TROET
MUIJMME TAEY
LUIZEMA
VROUW TJIEPKE BAERT
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Eerste bedrijf
De Zijstraat, tegen de avond. Een bochtige, tamelijk brede straat, met lage, bouwvallige huisjes.
In de achtergrond het open veld met bomen. Rechts, op de voorgrond, een uithangbord: ‘In
de Gelapte Sjako’. Hier en daar kermiskramen. Er is ook een kleine mallemolen. Honderd en
Een, Boef Verwilst, Donder de Beul, Clep Sandrie, Het Slijperken en meer andere mannen
liggen rechts en links, enkelen pijpen rokend, vóór de eerste huizen in het zand neergevlijd.

Eerste toneel
HONDERD EN EEN, CLEP SANDRIE, MAAIE TROET, STOUTE THRESE, MUIJMME TAEY, DONDER DE
BEUL, BOEF VERWILST, BRADDEN D'HONDT, GUUSTJE MEULE, SOEN, HET SLIJPERKEN, SMUIK
VERTRIEST, KLOD DE VOS, OELE FEEFFE

Bij het ophalen van 't gordijn levendige kermisscène. Geluid van draaiorgel en schietgeweer;
gillende, lachende stemmen, draaiende mallemolen. In een hoek schieten kleine jongens naar
kaarsjes. Opkomend links een harmonica-speler gevolgd door hossende, dansende koppels
die zingen:
'k Ben koperoal van 't ieste rezement,
Doar ben ik kontent
Doar mag ik commenderen:
Marche en avant! formez la compagnie,
Par le flanc droit, pas militaire!
Mannen, vrouwen, kinderen lopen om de bende heen. Anderen verschijnen op de drempels
van de huisjes. Bij het eindigen van 't liedje wild gejuich en kreten. De harmonica-
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speler vangt een polka aan en de koppels gaan aan 't dansen.

HONDERD EN EEN

(neergevlijd tegen de rij huizen links, tot een van de dansende meiden)

Hè! Maaie Troet, ouw keissebanden vallen af! 'k Zie ouw bluete bienen!
MAAIE TROET

(laat even haar danser los en neemt haar rok op)

O! gij leugenoare!
(Gelach onder de neergevlijde mannen. De voortdansende koppels stoten haar ruw aan)

Verdome! es da hier nen boel!
STOUTE THRESE

(in 't deurgat van haar herbergje ‘De Gelapte Sjako’)

O, gij dwoaze kalle, wa da ge gelueft! As 't woar was 'n zoed't Honderd en Ien ou
nie zeggen! Hij zoe 'em plat op de grond leggen om d'r noar te kijken.
MAAIE TROET

(weer met haar danser in de ronde springend)

Dat hij noar zijn eigen bienen kijkt, die luelijke mankepuet!
(Gelach onder 't volk)

CLEP SANDRIE

(rechts neergevlijd)

Hij 'n kan ze nie zien; zijnen buik es al te dikke!
Lawaai van kreten en gelach. De harmonica-speler haalt met zijn pet centen op.

Tweede toneel
DE VORIGEN, VROUW BEERT

VROUW BEERT
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(treedt langs de achtergrond op)

Es onz' Maria hier niet?
MUIJMME TAEY

Nie, w' hên ze mee Reus Balduk en Slim Snoeck en Witte Manse in de ‘Gloeiende
Koteroar’ achtergeloaten.
VROUW BEERT

Verdome! Kon ze dan mee ulder nie meekomen?
DONDER DE BEUL

(liggend rechts)

Ha! wa keunde gij doar an doen, moederken, as de meiskes mee ulder lief uit zijn?
VROUW BEERT

Nou... ulder lief! 't Zijn mij de lieven die z' hier hên! Op heur smoel zal ze krijgen
as ze thuis komt.
(Af)
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BOEF VERWILST

(links uitgestrekt, schreeuwt haar spottend na)

G' hèt gij toch uek jong geweest, moederken!
(Gelach)

STOUTE THRESE

(vertrouwelijk, tot de troep neergevlijde mannen)

't 'n Es toch nie woar, zeker, da Reus mee heur vrijt? Z'es zij al t' hueveirdig om mee
de jongens van onz' stroat omme te goan.
BRADDEN D'HONDT

Hèt-e gij meschien gepeisd dat hij mee ouw Witte Manse vrijde?
STOUTE THRESE

(woedend, de vuisten op haar heupen)

Verdome!... wa kan mij da schelen mee wie dat-ie hij vrijt! Onz' Manse hee
woarachtig keure genoeg. Z' 'n hee moar heure vijnger uit te steken en g'hangt er
allemoal an.
DONDER DE BEUL

(spottend)

Da es woar, Threse! 'k hè ze gisteren nog twie kiers tegen mijn onderveste getrokken.
STOUTE THRESE

(nijdig tot Bradden d'Hondt)

Verdome!... zoe-je nie zeggen dan...
GUUSTJE MEULE

(de arm om 't middel van een van de vrouwen; tot Stoute Threse)

Ha moar ge moet de meinschen loaten klappen. Ge weet toch wel hoe dat da goat in
de weireld.
(tot Soen)

Ala, Soen, speelt ons e-kier 'n valsken.
Soen speelt de wals en de koppels gaan weer aan 't dansen, terwijl Stoute Threse nog even door blijft
pruttelen.
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HET SLIJPERKEN

(tot Muijmme Taey)

Muijmme!... Muijmme!... ouë rok valt af.
MUIJMME TAEY

(dansend)

Roapt 'em op.

Derde toneel
DE VORIGEN, LUIZEMA

LUIZEMA

(komt gejaagd uit de achtergrond op)

Schiedt er ne kier uit mee dansen! Schiedt er ne kier uit mee dansen!
(Harmonicaspelen en dansen houdt op met kreten van protest)

GUUSTJE MEULE

(zijn danseres nog vasthoudend)

Hawel, wat es er?
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LUIZEMA

(hijgend)

Wilde nou ne kier wa weten... Reus Balduk en Maria Beert hên te goar in 't kueren1.
gezeten!
Algemeen gescheeuw en gejouw. De langs de huizen neergevlijde mannen staan op en komen in de
drukke groep.

SMUIK VERTRIEST

Om veugels te zoeken?
(Gelach)

LUIZEMA

(levendig buigend als om te groeten, terwijl ze met de beide handen op haar dijen slaat)

't Es lijk of ik ulder zegge, zue woar as da 'k hier op mijn billen sloa!
(kijkt om)

Kijk, ze komen ginder, achter Witte Manse en Slimke Snoeck.
(Verwarde uitroepingen. Allen kijken in de richting door Luizema aangeduid)

Vierde toneel
DE VORIGEN, WITTE MANSE, SLIMKE SNOECK

WITTE MANSE

(komt driftig op, gevolgd door Slimke Snoeck)

Of ik het zal zeggen! Of ik het zal zeggen!... 'k Zal 't zeker zeggen! 'k Zal 't uitroepen
veur al die 't hueren wilt! 't Es ne smeirlap, ne sloeber, die zijn leven lang in 't kot
moest zitten! Hij hee heur mee geweld omverre gesmeten, 'k hè 't gezien!
(tot Slimke Snoeck)

En gij zij uek ne smeirlap. G'hèt mee mij uek willen proberen! Ge woart mee
mallekoar afgesproken!
1.

Koren.
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(Verward geraas en kreten. De kleine jongens houden op met kaarsjes schieten om zich bij de
drukke groep te scharen)

SLIMKE SNOECK

(verontwaardigd)

Ik? Ik?
WITTE MANSE

Joa, gij, ge weet het wel.
STOUTE THRESE

(driftig toesnellend)

Wa es dat hier?
(tot Witte Manse)

Woarom stoa-je doar azue te tuiten?2.
WITTE MANSE

Da z' ons alle twieë mee geweld aangerand hên,
(wijst naar Slimke Snoeck)

hij en Reus. Hij wilde ierst mee Maria beginnen, moar Reus hee z' hem afgepakt en
dan es hij op mij afgevlogen.
(Verward geraas en gegil)

2.

Toeten, brullen.
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SLIMKE SNOECK

(woedend, tot Witte Manse)

'k Zegge da g'r omme liegt! Reus hee 't gedoan en 't es ne smeirlap, moar ik 'n hè
niets gedoan.
DONDER DE BEUL

Ge zij gij nen ezel as ge 't nie gedoan 'n hèt.
Wild gelach en schrille nabootsing van dierengeluiden. Vooral de kleine jongens maken scherp lawaai.

STOUTE THRESE

(tot Witte Manse)

G'n moet gij ou de smeirlapperije van anderen nie aantrekken. As ze mee ou wa
willen doen dan ouw goeste1. nie 'n es sloa ze nondedzju de kop in, en doarmee uit.
(poogt Witte Manse mee naar huis te krijgen)

Ala! noar ouw kot.
WITTE MANSE

(zich heftig verdedigend)

Loat mij gerust, gij. Goa gij zelve noar ouw kot.

Vijfde toneel
DE VORIGEN, VROUW BEERT, LISATJE

VROUW BEERT

(komt hollend op, links, gevolgd door Lisatje)

Wa goat er hier omme? Es da mijn slonse die hier al da laweit verwekt?
LISATJE

Ha moar, moeder, 'n roept toch azue niet! Da jong 'n hee ou nie misdoan.

Zesde toneel
1.

Zin.
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DE VORIGEN, REUS BALDUK, MARIA

REUS BALDUK

(komt met Maria, die huilt en snikt, en zich haast voort laat sleuren, in de achtergrond op. Tot
Maria)

Moar, verdome, schied er nou toch uit mee janken. Es da nou de moeite weird? Wa
goan de meinschen doarvan peizen?
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VROUW BEERT

(snelt naar Maria, gevolgd door Lisatje)

Verdomde slonse! Zij-je doar eindelijk?
(schudt haar met geweld)

Woar hèt-e zue lang gezeten? Wa hèt-e gedoan?
WITTE MANSE

Ze 'n hee zij niemendalle gedoan. 't Es Reus Balduk die heur mee geweld omverre
gesmeten en verkracht hee in 't kueren.
(Scherp geschreeuw onder de menigte)

REUS BALDUK

(woedend; tot Witte Manse)

't Spijt ou zeker dat-e gij in heur ploatse nie 'n woart?
VROUW BEERT

(tot Maria, die ze weer vastgrijpt en nog heftiger schudt)

O! gij schandoal! gij schandoal!
(Zij geeft slagen aan Maria, die wanhopig huilt)

LISATJE

(snelt huilend Maria ter hulp)

Ha moar, moeder, loat heur toch gerust! G'huert toch wel dat 't heur schuld nie'n es!
Wa kan ze zij doen, tegen die sloeber?
REUS BALDUK

(dreigend)

Sloeber! Sloeber! Es 't van mij da ge da zegt?
LISATJE

Joa 't, 't es van ou, sloeber!

Zevende toneel
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DE VORIGEN, BEERT; LATER DE GENDARMEN

BEERT

(springt woedend toe, links)

Wa huer ik doar? Wa huer ik doar?
(tot Reus, die hij bij de keel grijpt)

Wa hèt-e gij nondedzju mee mijn dochter gedoan?
REUS BALDUK

(duwt Beert heftig van zich af)

Houd ou 'n beetse stille, gij, zulle, ouwe zatlap.
BEERT

(komt razend terug)

Durfde nog ne kier an mij komen, smeirlap? Durfde nog ne kier, hè?
REUS BALDUK

(duwt Beert opnieuw met geweld achteruit)

Wilde mij verdome beginne g'rust loaten, gij!
BEERT

Nondedzju!
(Hij geeft Reus een vuistslag, en de beide mannen gaan aan 't vechten onder een oorverdovend
schreeuwen van het volk. Vrouw Beert slaat ook uit al haar macht op Reus. Huilend en gillend
pogen Maria en Lisatje ze van elkaar te trekken)
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GUUSTJE MEULE

(poogt ze insgelijks te scheiden)

Ala, toe, toe, hier nie te vechten, zulle! Ge moet verdome broave zijn!
(Twee gendarmen in uniform, met het geweer over de schouder, komen haastig in de
achtergrond op)

BOEF VERWILST

Opgepast! de pandoeren!
(Dadelijk laten de vechters elkander los)

EERSTE GENDARME

Wat es dat hier? Zijn d'r hier meschien die goest hên om in de kasse1. te vliegen?
BEERT

en VROUW BEERT

(tegelijk, wijzend naar Reus)

't Es die smeirlap, doar, brugedier, die onz' dochter omverre gesmeten en verkracht
hee in 't kueren.
REUS BALDUK

't Es amoal gebabbel, brugedier. Den ouwen stoa zat en 't wijf 'n weet nie wa da ze
zegt.
WITTE MANSE

Hij liegt, brugedier; hij hee 't zeker gedoan. 'k Hè 't gezien en 'k zal 't vertellen an de
huele weireld.
(Wild gejoel onder de menigte. Scherpe nabootsing van dierengegil)

BEERT

en VROUW BEERT

(tegelijk)

Menier den brugedier die lielijke smeirlap durft zeggen da...
BEERT

(tot zijn vrouw; woedend)

Hou verdome ou smoel, gij. Loat mij alliene spreken!
VROUW BEERT

Hou gij verdome zelf ou smoel, ouwen dronkoard.
1.

Gevangenis.
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(Wild gelach en geschater)

BEERT

(grijpt zijn vrouw bij de keel en geeft haar slagen)

Wa zegde doar! vuile slonse?
EERSTE GENDARME

(rukt met geweld Beert van zijn vrouw)

Beert, houd ou stille, zulle! of 'k droai ou zelf in de kasse.
(Oorverdovend geschater onder 't gepeupel)

EERSTE GENDARME

(tot de menigte)

En gulder2. doar uek, zulle! Of ge vliegt er uek bij!
BOEF VERWILST

(uitdagend)

We meugen toch wel lachen, zeker?
EERSTE GENDARME

Ge 'n hèt gij hier niemendalle te lachen.
BOEF VERWILST

'k 'n Zoe 't veur ou verdome toch nie loaten.

2.

Jullie.
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EERSTE GENDARME

(laat Beert los en komt dreigend af op Boef Verwilst)

Durfde da nog ne kier zeggen?
EERSTE GENDARME

(grijpt Boef Verwilst bij de kraag. Tweede gendarme snelt zijn makker ter hulp)

Ge zil verdome mee mij meekomen!
(Hevig gevecht. Scherpe kreten en gejouw)

BOEF VERWILST

(ontsnapt aan de gendarmen)

Ge 'n hèt mij nondedzju nog niet!
EERSTE GENDARME

(grijpt hem weer vast)

Zoe-je 't peizen!
Boef Verwilst verdedigt zich met razende woede. De twee gendarmen, gevolgd door het jouwend
gepeupel, slepen hem met stoten en duwen naar de achtergrond.

GUUSTJE MEULE, CLEP SANDRIE

en DONDER DE BEUL

(Boef ter hulp snellend)

Loat 'em los, brugedier; loat 'em los! Die jongen 'n hee niets misdoan!
EERSTE GENDARME

(Boef steeds voortsleurend)

Mee,... mee,... mee zal hij goan.
Het volk fluit, en douwt de gendarmen uit, en gooit met stenen.

EERSTE GENDARME

(trekt zijn revolver en keert zich dreigend naar de menigte)

Pas op, zulle! As er nog iene stien gesmete wordt schiet ik!
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Enkele mannen en vrouwen vluchten rechts en links in de huizen. De anderen blijven voort jouwen
en fluiten. Gendarmen met Boef af. Woester stijgt het lawaai weer op, en opnieuw worden hun stenen
achterna gegooid.

KLOD DE VOS

(holt even de gendarmen na)

Sloebers!... Sloebers! 'k Weinsche da ge dued vielt!
DONDER DE BEUL

(als boven)

Smeirlappen! Smeirlappen! Past op as 'k ulder ne kier alliene tegenkome! 'k Steek
ulder alle twieë mee mijn mes de beulijngen1. uit 't lijf!
OELE FEEFFE

(als boven; met gebalde vuist)

Nondedzju! Nondedzju!...
GUUSTJE MEULE

(tot Beert)

Stommerik! gij stommerik! Woarom moeste doar die sandurms2. tusschen brijngen?

1.
2.

Ingewanden.
Gendarmen.
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OELE FEEFFE

(huilend)

E-woar! Hè-je da nog oeit geweten van azue 'n kalf? Wie weet veur hoe lang mijn
lief alweer in 't kot1. zal moete zitten!
(Verward geraas onder de menigte. Allen komen dreigend en verwijtend op Beert af)

BEERT

(tot Guustje Meule)

Stommerik?... Stommerik, zegde gij! 'k Zoe wel wille weten woarom da'k ik ne
stommerik ben! 'k Zoe wel wille weten wa dat-e gij zoedt doen as g'in mijn ploatse
woart!
GUUSTJE MEULE

'k 'n Zoe d'r verdome toch de sandurms nie tusschen brijngen.
ALLEN

E-woar! Hè-je nog oeit azue nen ezel geweten!
BEERT

Ha, joa moar, sakerdzju!...as g' azue den...
GUUSTJE MEULE

Ach! stopt ouw smoel! ge zijt 'n kalf!
BEERT

(huilend)

Nondedzju! Nondemilledzju! moet-e gulder nou amoal tegen mij zijn!
(wijst naar Reus)

En dat te wille van die sloeber, die mijn dochter...
Luid gelach en gejoel onder 't volk.

GUUSTJE MEULE

Ala, toe toe, schiedt er nou moar uit mee zieveren en drijnkt nog nen dreupel of zeven
dat-e huel-degans zat zijt.
(tot Soen)

Soen, dongen, speel gij ons nog 'n deuntjen.
1.

Gevangenis.
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SOEN

Joa, joa, laot ons moar vuert leute moaken!
(Hij speelt en weldra zingen allen mee)

'k Ben koperoal van 't ieste rezement
Doar ben ik kontent
Doar mag ik commanderen:
Marche en avant! formez la compagnie!
Par le flanc droit, pas militaire!
DONDER DE BEUL

Veuruit, Soen, we goan noar de ‘Pantalon Blanc’.
CLEP SANDRIE

En alleman mee!
ALLEN

(juichend)

Alleman mee!
REUS BALDUK

(tot Maria, die hij poogt mee te krijgen)

Ala, toe, schied er nou uit mee schriemen, we goan uek mee.
MARIA

(snikkend; tracht zich los te wringen)

O, nie, nie, loat mij g'rust; as 't ou blieft loat mij toch g'rust!
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BEERT

en VROUW BEERT

(toesnellend)

Hier zal ze blijven.
LISATJE

(tot Reus)

Loat ze g'rust, gij sloeber; g'hèt heur al kwoad genoeg gedoan!
DONDER DE BEUL, CLEP SANDRIE, BRADDEN D'HONDT, SMUIK VERTRIEST en 'T SLIJPERKEN

(Reus, Maria Beert, Vrouw Beert en Lisatje omringend)

Nie, nie, ze moe mee! ze moe mee!
DONDER DE BEUL

(tot Maria)

Es da nou 't schriemen weird, gij dwoashuefd! Lacht er liever omme.
MUIJMME TAEY

E-woar!... 't moest het toch ne kier gebeuren.
MAAIE TROET

't 'n Hee het mee mij zue lang nie geduurd.
LUIZEMA

Verdome! mee mij uek nie, zulle!
BRADDEN D'HONDT

Ala toe toe, laat ons gaan drijnken.
REUS BALDUK

'k Traktere mee 'ne pot dzjenuiver.
ALLEN

Bravo...!
BEERT

Joa moar as 't azue es 'k goa ik uek mee.
VROUW BEERT

(tot Beert)

En miende gij meschien da 'k ik hier alliene zal blijven! 'k Goa ik uek mee! (Lachend
gejuich. Spelend gaat Soen naar de achtergrond, door de menigte gevolgd)
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STOUTE THRESE

(van op haar drempel)

't Es hier uek nog hirbirge, zulle!
REUS BALDUK

(Maria, die steeds huilt, meeslepend)

We komen were! 'k Geef in ouw kot uek ne pot dzjenuiver!
(Zingend en brullend allen af)
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Tweede bedrijf
Een armzalig binnenhuisje. Rechts een deur en een raam met kleine ruitjes en gordijntjes.
Links, tegen de muur, een ouderwetse klok. In de achtergrond de haard. In 't midden een tafel.
Aan beide zijden van die tafel zitten Maria en Lisatje bezig met kantwerk maken.

Eerste toneel
MARIA, LISATJE

Bij het ophalen van 't gordijn zijn de beide meisjes aan de arbeid, het hoofd over hun
kantwerkkussen gebogen. Gedurende een paar minuten hoort men niets dan het eentonig
rammelen van de door elkaar geslingerde klosjes. Af en toe achter de schermen, verwijderd
geluid van stemmen en gezang.

MARIA

(staakt even haar werk en richt zuchtend het hoofd op)

Ach...!
LISATJE

(kijkt insgelijks op, maar werkt door)

Goat 't nog nie 'n beetsen beter?
MARIA

Ach! 't es altijd da huefd, dat mij zulk 'n pijne doet. Ne meins zit 'em compleet zot1.
te peizen en te dubben2..
LISATJE

Dat 't 'r nog moar mee 'n hielp! Moar, lachen of schriemen, 't blijft al 't zelfde.
MARIA

't Zijn gelukkige meinschen die dued zijn.

1.
2.

Suf.
Tobben.
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LISATJE

Weet-e wie dat er gelukkige meinschen zijn in onze stand: de dieë die ulder mee
niets te doen 'n moaken.
MARIA

Joa, moar z'n zijn nie amoal zue ongelukkig as ik.
LISATJE

Ah! bah toet1. jong. 't Es het mee amoal al verre 't zelfde. Kijk ne kier rond ou en ge
zil mij wel gelijk geen... G'hèt gij doar Maaie Troet: z'n was nog gien zeventien joar
as z'al heur ieste kind hâ, bij Guustje Meule. Z'es er nou vijfentwintig en z' heet er
al viere, bij drij verschillende mannen... G'hèt gij Oele Feeffe: as ze twintig joar was
krieg ze 'nen twielijng, bij boer Van Heule, die zelve getreiwd was en vijf kinders
hâ, en nou goa ze were gruet,2. den ienen zegt van Boef Verwilst, den anderen zegt
uek al van Guustje Meule... G' hèt gij doar Muijmme Taey: z'n was nog moar viertien
joar as ze bedorven wierd deur heur eigen voader, die d'r achttien moanden veuren
in den bak3. gezeten hee; en nou es 't al heur derde kind bij Donder de Beul, zonder
de dieë te rekenen die z'in tusschentijd van kant gemoakt hee... Da es azue mee ons.
't Mannevolk hee mier macht as-e wulder4. en ze doen zulder5. mee ons wa da ze
willen.
MARIA

Ach Hier! ach Hiere! Ik 'n hâ toch nie gepeisd da 'k uek azue zoe voaren.
(Gaat weer aan 't werk. Beiden werken een poos stilzwijgend door, in het eentonig gerammel
van de neervallende klosjes)

LISATJE

As hij nou moar mee ou 'n wilde treiwen 't 'n zoe nog nie zijn. Hij wirkt te minsten.
't 'n Es toch gienen dief lijk al die andere. Da es uek 't ienigste goed dat er an es.
MARIA

Theofiel 'n es toch uek gienen dief...
LISATJE

Welke Theofiel?
MARIA

Theofiel Snoeck, Slimke Snoeck, lijk of d'ander hem hieten om mee hem te lachen.
LISATJE

Nien 't, 't 'n es gienen dief. 't Es nen broaven, nistige6. jongen, moar as hij bij d'ander
sloebers es loat hij hem meeslepen en 'n deugt hij uek nie mier.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Toch wel.
Zwanger.
Gevangenis.
Wij.
Zij.
Vlijtig.
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MARIA

Ach! hij es nog zue jong...
LISATJE

Had hij gedeugd of ou geiren-gezien1., lijk as ge gij dacht, hij 'n zoe toch nie loate
gebeuren hên wa da Reus mee ou gedoan hee.
MARIA

(huilt)

Ach!...
LISATJE

Hij zal zeker oardig2. opkijken as hij huert in wa veur 'n pezitie da ge nou zijt. Hoe
lang zoed' hij al wig zijn, ginder noar Frankrijk, om den oest3. t' helpen doen?... Zeker
al wel 'n moand of drije. Hij kan alle doagen were thuis komen.
MARIA

(neerslachtig)

Bah joa 't, 't es het al wel 'n moand of drije.
Een lange poos stilte. Beiden, over hun kussen gebogen werken zwijgend door.

MARIA

(zonder haar werk te staken noch op te kijken, met treurige, moedeloze stem)

Schied er nou moar uit, Lisatje, en goa gij ou buiten 'n beetsen amezeren mee ouw
kameroaden. G'n moet gij 's zondags azue nie zitte wirken,... en dan nog veur mij...
LISATJE

Wa geeft dat-e? 'k Doe 'k da geiren veur ou. En uek wa hè 'k doaraan om buiten te
luepen, bij al die sloebers.
(Opstijgend geraas achter de schermen)

Hurkt4., ze zijn weerom aan 't brieschen en aan 't schrieuwen lijk 'n bende wilde
biesten...
MARIA

(angstig)

Vechten ze?
1.
2.
3.
4.

Liefgehad.
Vreemd.
Oogst.
Hoort.
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LISATJE

(kijkt naar het raam)

Dat 'n zoe mij nie verwonderen.
(staat op en gaat naar 't raam)

't Es altijd kijven en vechten.
(Een ogenblik stilte)

Nie, van deze kier 'n es 't moar kijven. Reus tegen voader, die natuurlijk alweer half
zat stoat, en Guustje Meule doar tusschen in, die zeker aan alle twieë tracht gelijk te
geen. Hij moet uek altijd overal bij zijn, den dienen.
(Kort stilzwijgen)

Ge moet da zien; 't es compleet lijk of ze stokke-zot5. woaren: Reus stoat tegelij-

5.

Stapelgek.
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kertijd te vloeken en te schriemen van colère. Moar 't es al geboaren, zulle; 't es 'ne
smeirlap...
(Toenemend lawaai achter de schermen)

Ah! Stoute Threse komt er uek al bij. 't Es percies 'n viswijf, mee heur vuisten op
heur heupen. En Witte Manse, die slons, es doar uek, zulle. Die stoat er bij te spotten
en te lachen...
MARIA

(met een zucht)

Ach!...
LISATJE

O! 't wordt hoe langer hoe schuender1.. Donder de Beul en 't Slijperken zijn d'r nou
uek al, mee Muijmme Taey en Oele Feeffe! En Boef Verwilst mee Maaie Troet, en
Clep Sandrie en Bradden d'Hondt mee Luizema en Maffe Bieze!... O! en moeder
smijt 'r nou uek heure snabel2. in, die dwoaze konte!
(kijkt met gespannen aandacht door 't raam)

Moar wie es dat doar, dien hiere?... Verdeke! 't es Slim Snoeck! 't Es hem, zue woar
of da 'k hier stoa, mee 'n gouwene keting en nen hoed, geklied lijk nen hiere...
MARIA

(hevig ontsteld opstaande)

Es 't toch woar, onz' Lisa?
LISATJE

Woar?... Zue woar of da 'k hier stoa, zeg ik ou. Kom liever kijken as ge mij nie 'n
gelueft.
(Wild gejouw achter de schermen)

Hurkt, ze lachen hem uit omdat hij zue schuene geklied es!... Och, God! hij moakt
'em kwoad! Hij wordt zue rued as 'n kole vier. Och, Hiere, Maria, hij vliegt lijk 'n
wilde biest op Reus af, ze goan vechten!...
MARIA

(vliegt verschrikt op)

Och God! och God! och God!
LISATJE

1.
2.

Mooier.
Babbel.
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't 'n Doet3., ze vechten niet.
(Minder heftig, maar naderend geluid achter de schermen)

Moar weet-e wat... Och Hiere 'k worde schouw4., ze komen noar hier toe. Slim wijst
noar onz' deure en hij schijnt oan Reus te vroagen of hij mee hem mee durft komen.
MARIA

(gejaagd)

Sluit de deure, Lisatje! As 't ou b' lieft sluit de deur en steekt 'r de grendel op!
Lisatje vliegt naar de deur, maar op het ogenblik dat zij die op

3.
4.

Neen.
Bang.
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slot wil doen, wordt zij heftig geopend en komt Slimke Snoeck te voorschijn.

Tweede toneel
DE VORIGEN, SLIMKE SNOECK

SLIMKE SNOECK

(houdt de deur nog vast en roept naar buiten)

Ne lafoard zij-je! Ne smeirige lafoard! Moar 'k zal 't heur zelve vroagen, aangezien
dat-e te lafhertig zijt om mee te komen.
(tot Maria)

Dag, Maria.
(opgewonden, met gillende stem)

Joa of nien, Maria, es 't woar dat-e gij moet 'n kind krijgen en da 'k ik...
MARIA

(valt hem smekend in de rede)

As 't ou b' lieft, Theofiel, as 't ou b' lieft doe toch de deure toe! As 't ou b' lieft 'n loat
'm toch nie binne komen!...
LISATJE

(vliegt naar de deur en roept naar buiten)

Smeirlap! Sloeber!
(Gejouw in de straat. Lisatje gooit de deur dicht en duwt er de grendel voor. Aftrekkend geraas
in de straat)

SLIMKE SNOECK

(opgewonden; tot Maria)

De sloeber zegt dat-e gij 'n kind moet krijgen en dat 't van mij es.
(Maria slaat huilend haar schort voor de ogen en zakt neer op haar stoel)

Es 't woar, Maria, da g'n kind moet krijgen?
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(Snikkend knikt Maria bevestigend met het hoofd)

Nondedzju!... en hij zegt dat 't zijne nie 'n es! Hij 'n wil mee ou nie treiwen!
MARIA

Nien hij.
LISATJE

(weer voor 't raam)

Ze goan wig, en Guustje Meule trekt voader en moeder uek mee. Hij zal ze duedzat1.
moaken! 'k 'n Wil 't nie hên!
(Af)

SLIMKE SNOECK

Nondedzju! Nondedzju! Nondedzju! Azue ne smeirlap!
Een korte poos stilte. Maria veegt haar tranen weg en gaat zuchtend weer aan 't werk.

1.

Stomdronken.
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MARIA

(stil)

Zet ou 'n beetsen, Theofiel;... hoe goat 't mee ou?
SLIMKE SNOECK

(neemt een stoel)

Nogal goed;... en mee ou?
MARIA

(speldewerkend)

Ha, slecht e-woar, lijk of ge ziet.
SLIMKE SNOECK

O, Maria, da es toch spijtig da ge mee die kuifel1. begonne zijt.
(ontroerd)

Ik,... ik zelve zag ou zue geirn.
MARIA

(zuchtend)

Ach!...
SLIMKE SNOECK

Woarom hè-je da toch loate gebeuren?
MARIA

Hij hee mij mee geweld gepakt, ge weet het wel. En gij zelf 'n hèt ou noeit mee mij
bemoeid.
SLIMKE SNOECK

'k 'n Durfde niet; 'k peisde da ge mij nie 'n zoedt gewild hên. 'k Was schouw da ge
mee mij zoedt gelachen hên, lijk of z' hier allemoal doen.
MARIA

Ach! ach! Ge weet toch wel da 'k ik nie 'n ben lijk al da ander volk van hier. 'k 'n
Zoe 'k toch noeit anders gevroagd hên as ierlijk mijn brued te verdienen mee wirken,
en getreiwd te zijn mee nen ierlijke jongen, die gienen dief noch pensejoager2. 'n was.
SLIMKE SNOECK

1.
2.

Schurk.
Wildstroper.
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O, Maria, hâ 'k da toch geweten! Hâ 'k da toch geweten! 'k Zoe ou zue geirn gezien
hên! We zoen zue gelukkig geweest hên!... Wie weet?... 't 'n es meschien nog nie te
loate. Meschien verandert da nog mee ou.
(staat op en komt bij haar)

Kom loat mij ou 'n totse3. geven, 'k zie ou toch zue geirn...
MARIA

(weert hem af)

O, Theofiel, as 't ou blieft 'n doe mij toch zulk gien verdriet an. Ge weet gij wel dat
da nie mier 'n kan veranderen.
SLIMKE SNOECK

'k Hè geld, Maria, we keunen treiwen as ge wilt. Moakt dat da kind d'r nie 'n komt,
't 'n es nog nie te loate. Muijmme Taey heet er 'n flasselken4. veur, 'k zal 't heur
vroagen. Kom, loat ons mee mekoar gelukkig zijn...

3.
4.

Zoentje.
Flesje.
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MARIA

(weert hem nogmaals af)

Och, Theofiel, 'n doe mij toch al da verdriet nie an. 'k Weinsche da 'k dued woare!
'k Weinsche wel duzend kiers per dag da 'k dued woare.
(gaat hevig aan 't snikken)

Waarom 'n zij-je toch nie vroeger noar mij gekomen? Woarom toch nie vroeger, nie
vroeger...
SLIMKE SNOECK

(plechtig)

Hawel, luister: 't gien da gebeurd es, es gebeurd en doar 'n es nie mier an te
veranderen. Moar, 't 'n doet er nie toe: 'k wil al gelijk mee ou treiwen!...
MARIA

(houdt plotseling op met huilen en staart hem even, roerloos, in stomme verbazing aan)

Ho!...
SLIMKE SNOECK

(reikt haar de hand)

Wilt ge?
MARIA

(met doffe stem)

Onmeugelijk!... onmeugelijk, zuelang te minsten as 't kind nie geboren 'n es.
SLIMKE SNOECK

Moar da kind 'n kan mij nie schelen, zeg 'k ou.
MARIA

(als boven)

Mij wel, ho! mij wel!
SLIMKE SNOECK

Hawel, 'k zal wachten totdat 't geboren es. Wilt-ge dan?
MARIA

(als boven)
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Joa ik, joa ik,
(aarzelend, met een gebaar naar de straat)

As-ie hij te minsten mee mij nie 'n treiwt. Hij es de voader, de voader... 'k moe hem
nemen as hij wil.
SLIMKE SNOECK

Moar hij 'n wilt hij niet. Hij heet 't doar nog in 't midden van de stroate stoan roepen,
dat hij nie 'n wilt... Moar een dijngen moet-e mij beloven: 't es dat hij an of omtrent
ou nie mier 'n zal komen.
MARIA

(als boven)

Da beloof ik ou; da zweer ik ou. As 't nog gebeurde zoe 'k mij liever goan
versmueren1..
SLIMKE SNOECK

Ouw hand doarop.
Maria geeft hem de hand.

1.

Verdrinken.
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Derde toneel
DE VORIGEN, LISATJE

LISATJE

(gejaagd binnen)

Maria! onz' Maria! Ze zijn weer al te goar en ze komen noar hier.
MARIA

(verschrikt)

Wat! hier in huis?
LISATJE

Joa.
SLIMKE SNOECK

Smijt ze verdome buiten.
MARIA

Moar wie dan?
LISATJE

Allemoal! Huel de bende! Voader, moeder, Reus Balduk, Guustje Meule en al 't
ander mannevolk en vreiwevolk.
SLIMKE SNOECK

Nondedzju!
MARIA

Och Hiere Godheid toch, wa zal d'r nou gebeuren! Wa komen z' hier doen?
LISATJE

'k 'n Weet 't niet, moar 'k hè 't ulder hueren arranzeren van te komen, en 'k ben veuruit
geluepen om 't ou te zeggen. Ze woaren al te goar in de ‘Pantalon Blanc’, moar ik 'n
kon d'r nie binnen van al 't volk en 'k ben an de deure blijve stoan. Iest hên ze gekeven
en gevochten om d'r roazend van te worden; moar allengerhand zijn ze weer
overeengekomen, en al mee ne kier was 't uit, en huerde 'k voader zeggen: ‘hawel
as 't azue es, kom mee noar ons huis’. Doarop ben ik wiggeluepen. Ze zillen alle
menuten goan komen.
(Dof geraas achter de schermen)

Huert!... ze zijn doar...
SLIMKE SNOECK

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 6

(tot Lisatje, terwijl hij wijst naar Maria)

As de smeirlap hand of vijnger noar heur durft uitsteken sloa 'k hem de kop in.
MARIA

O, Theofiel, as 't ou belieft, 'n zij toch nie geweldig.

Vierde toneel
DE VORIGEN, BEERT, VROUW BEERT, REUS BALDUK, GUUSTJE MEULE, DONDER DE BEUL, BOEF
VERWILST, KLOD DE VOS, SMUIK VERTRIEST, HONDERD EN EEN, BRADDEN D'HONDT, CLEP SANDRIE,
HET SLIJPERKEN, OELE FEEFFE, MAAIE TROET, MUIJMME TAEY, LUIZEMA
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REUS BALDUK

Dag, Maria.
MARIA

(stil, met gebogen hoofd, zenuwachtig speldewerkend)

Dag, Reus...
Een ogenblik volkomen stilte.

REUS BALDUK

(ontroerd)

Maria azue 'n kan da tusschen ons nie blijven duren. 't Moe ien of ander worden.
Hier, in presentie van ouw ouwers en van al onz' vrienden moet-e mij zeggen, joa
of nie, of 't woar es 't gien da Stoute Threse en Witte Manse van ou vertellen.
MARIA

(steeds doorwerkend, zich inspannend om kalm te spreken)

'k 'n Wete nie wa da ze van mij vertellen, moar wa da'k wel weet es da 'k mij niets
te verwijten 'n hè.
REUS BALDUK

Ze zeggen da ouw kind van Slimke Snoeck zal zijn.
SLIMKE SNOECK

(woedend)

't Es 'n leugen, verdome! en ge weet het wel.
GUUSTJE MEULE

(verzoenend)

Dat 'n moet-e nie zeggen, Slim. Reus 'n zegt niet dat 't van ou es; hij 'n zegt moar
est1. da Stoute Threse en Witte Manse zeggen dat 't van ou es.
SLIMKE SNOECK

'k Zegge dat 't verdome leugens zijn!
(met een woedend gebaar tot Reus)

En dat-ie hij giene lafhertige smeirlap 'n woare hij zoe 't uek zeggen.
REUS BALDUK

1.

Enkel.
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(minachtend, tot Slimke Snoeck)

Houd ouw smoel, snotneuze!
SLIMKE SNOECK

(komt dreigend op Reus af)

Veur ou niet, nondedzju! Veur ou niet! Veur ou niet!
Maria scheidt uit met werken en begint te snikken.

GUUSTJE MEULE

(duwt Slimke Snoeck met zachtheid terug)

Joa moar, Slim, azue niet, zulle! azue niet! We zijn hier gekomen om mallekoar te
verstoan en nie om te kijven en te vechten. Loat Reus nou iest klappen, ge zilt tons2.
uek ouën toer3. krijgen.
(Slimke Snoeck deinst brommend terug)

DONDER DE BEUL

(schimpend tot Slimke Snoeck)

Non-

2.
3.

Dan.
Beurt.
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dedzju, Slim, gij hèt klappenantie1. in vandoage! Es da in 't Fransche da ge da gelierd
hèt?
(Gelach)

REUS

(tot Maria)

Op ouw ier en geweten, Maria, es't van hem?
MARIA

(schudt snikkend het hoofd)

Nien't, ge weet gij da wel.
REUS BALDUK

Zweir mij dan dat 't van mij es; da g'ou noeit mee iemand bezig g'houên 'n hèt.
(Maria snikt heviger zonder te antwoorden)

Zeg het, Maria, veur al die meinschen die hier in huis zijn: es 't van mij?
MARIA

Ge weet 't gij wel,... g' hèt mij mee geweld gepakt.
REUS BALDUK

Hawel, 't es goed, 'k neem ou veur mij wijf.
SLIMKE SNOECK

Nondedzju!
Algemeen gejuich en bravogeroep.

REUS BALDUK

(gooit Maria een handvol vijffrankstukken in de schoot)

Neem, doar es al mijn geld. Anders gaf ik het an Witte Manse en treiwde mee heur.
Kuept er ons huishouên van.
MARIA

O! al da geld! al da geld! Wa moe 'k ik doar mee doen!...
DONDER DE BEUL

en BOEF VERWILST

(tegelijk)

Geef 't moar an ons as ge nie 'n weet wa mee gedoan.
1.

Gebabbel.
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(Algemeen gelach)

VROUW BEERT

Ha, Maria, 'k hope toch wel da g'r mij 'n nieuw klied van zilt kuepen veur ouw
treiwfieste.
BEERT

(komt dansend naar voren gesprongen)

En mij'n nieuwe broek! Kijk ne kier, kijk ne kier, da es mijn beste en z'es vol goaten.
Mijn hemde zit er deur.
(Gelach)

REUS BALDUK

(tot Maria)

Doet ermee wa da ge wilt, da zijn ouw affeirens. Zoekt ons 'n huis, kuept meubels
en klieren, en zurg sitoe2. dat 't nie te lang 'n duurt.
(Verward geraas en gejoel)

GUUSTJE MEULE

Bravo! ik traktere d'r op! 'k Geve twie potten dzjenuiver!
(Algemeen gejuich. Tot Lisatje)

Neem, Liza, doar es geld. Goa d'r omme noar de ‘Pantalon Blanc’.
(Lisatje af)

2.

Surtout.
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BOEF VERWILST

En da Stoute Threse en Witte Manse van jaloesheid craveren!
GUUSTJE MEULE

G'n meugt da nie zeggen, Boef. We moeten mee iederien trachten wel te stoan. Z'hên
zij ulder fouten lijk of we wij d'onz' hên.
Reus gaat naast Maria zitten en begint vertrouwelijk met haar te praten.

HONDERD EN EEN

(klopt Guustje Meule vriendelijk op de schouder)

Da es ne vent, e-woar, die Guust? As w'hem nie 'n hân 't 'n zoe mij 't leven nie mier
weird zijn.
KLOD DE VOS

't Es nondedzju ienen uit 'n duust1.. Da es verdome ne meins die rijke genoeg es om
te leven lijk nen baron, en hij zit hier huele doagen in onz' Zijstroate. 't 'n Es moar
hier dat hij 'em kan amezeren.
GUUSTJE MEULE

Da es woar, da es woar, da mag gezeid zijn. 'k 'n Ben nievers2. zue geirn as hier in
de stroate.
MAAIE TROET

'k Moe 'em ne kier in mijn oarems pakken.
(Zij vliegt hem onder luid gejuich aan de hals)

OELE FEEFFE

Ik uek!...
(Als boven)

MUIJMME TAEY

Ik uek, verdome!
(Als boven)

GUUSTJE MEULE

(lacht)

O gie nondedzju! ge zoedt mij doen versmachten, gulder3..
1.
2.
3.

Duizend.
Nergens.
Jullie.
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BOEF VERWILST

Hij hee hij sakerdzju al onz' vreiwevolk op zijnen duime droaien. G'n moet gulder
nie peizen da z' hij al nie amoal g'had 'n hee...
GUUSTJE MEULE

Zoe-je 't gij nie doen, as ge de keur hèt!
BOEF VERWILST

Joa joa, ik, 'k zoe 't van eigen doen.
BEERT

Hij mag hij de mijne uek hên. 'k Zoe 'k geboaren da'k het nie 'n zie.
(Gelach)

MARIA

Moar, voader, zij je toch nie beschoamd?
BEERT

Beschoamd? Bah verdome nien ik! 'k Mient beter of da 'k het 'n zegge.
VROUW BEERT

Miende meschien da 'k noar ou permissie zoe wachten?
(Gelach)
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DONDER DE BEUL

(komt vlak voor Guustje Meule staan)

'k Weinsche da g'r wel tiene tegelijk koest pakken. 't Zoe veel wirk veur ons gespoard
zijn.
(Toenemend gelach en geschater. Een kring wordt om Guustje Meule gevormd en luidkeels
zingen allen 't liedje)

Vivat onze Guust
En hij mag er wezen!
Vivat onze Guust
En hij mag er zijn!
Zonder onze Guust
'n Keunen wij nie leven,
Zonder onze Guust
'n Keunen wij nie zijn!
Hoera! Hoera!
Lisatje komt binnen met twee flessen jenever onder de arm en een glaasje in de hand.

ALLEN

Hââââ...!
LISATJE

(schenkt het glaasje vol. Tot Guustje Meule)

As 't ou blieft, Guust!
GUUSTJE MEULE

Nie nie,... iest de vrijers.
LISATJE

(gaat met het glas naar Maria)

As 't ou b'lieft, Maria.
MARIA

(neemt het glas en proeft even van de drank. Haar gezicht vertrekt en zij rilt)

Pouah! Wa es da toch stirk!
(wil het glas teruggeven)

'k Kan 't nie uit krijgen.
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REUS BALDUK

Ala, toe toe, ge moet wel.
MARIA

(drinkt opnieuw, vol afkeer, met kleine teugjes)

Ha!...
(Wil nogmaals het glas teruggeven)

REUS BALDUK, DONDER DE BEUL

en BRADDEN D'HONDT

(tegelijk)

Nie, nie, 't 'n es nie uit! 't 'n es nie uit!
DONDER DE BEUL

Hoe es 't toch meugelijk dat er meinschen op de weireld zijn die da nie goed 'n vinden!
HONDERD EN EEN

Ze meugen hem mij loaten eten mee paplepels.
BOEF VERWILST

'k Weinsche da 'k er huel-de gans in stond, in den dzjenuiver, toe an mijn onderste
lippe.
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MARIA

(drinkt het overschot ineens op)

Ha!... 't brandt op mijn herte.
LISATJE

(vult weer het glas en reikt het aan Reus)

As 't ou b'lieft, Reus.
REUS BALDUK

(drinkt het glas in één teug leeg)

Op 't mijn uek.
(Gelach)

LISATJE

(komt met het glas bij Guustje Meule)

As 't ou b'lieft, Guust.
GUUSTJE MEULE

(streelt haar onder de kin)

Doe 'n beetse mee, mijn zoetekind.
(Lisatje proeft even van de drank en geeft dan 't glas aan Guustje Meule, die het leegdrinkt)

Kijk zie, azue smoakt da al veel beter.
KLOD DE VOS

(spottend)

Joa, joa 't, 't zal deugen.
(Gelach)

LISATJE

(met het glas bij Beert)

As 't ou blieft, voader.
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Beert drinkt het glas in één vlugge teug leeg, maar in plaats van het glaasje terug te geven, maakt hij
zwijgend een gebaar om het nog eens gevuld te krijgen. Lisatje gehoorzaamt. Enkele mannen en
vrouwen komen glimlachend om hem heen staan.

SMUIK VERTRIEST

Verdome, Beert, 't smoakt geluef ik?
BEERT

(drinkt het glas voor de tweede maal leeg en reikt het dan knipogend aan Smuik Vertriest over)

Mijn wijf 'n drijnkt niet; 't es heur diel da'k pakke.
VROUW BEERT

(naar voren dringend)

Zoe-je 't peizen? Wacht 'n beetsen.
Terwijl Lisatje met de fles rondgaat, zit Reus nauw aangedrongen tegen Maria, die zich af en toe als
bedeesd en gegeneerd, even van hem wegschuift. Slimke Snoeck staat alleen in een hoek, vertoornd
starend op de vrijers. Aldoor is er beweging en verward geluid van gesprekken.

HONDERD EN EEN

(tot Lisatje, die met het glas naar hem komt)

Wacht 'n beetse, Lisatje, mijn kind.
(neemt zijn tabakspruim uit de mond en stopt die in zijn zak)

Azue, zie, nou keune we wirken. Schijnk gij hem moar schuene vul van boven, mijn
jongsken! Dat er van onder nie veul in 'n es 'n komt er nie op an, as hij moar goed
vul 'n es van boven.
(Gelach)

LISATJE

(schenkend)

Joa, joa, 'k ken ou toeren wel.
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MUIJMME TAEY

(lachend)

Keunt 'em nie wa in mallekoar stampen, Liza?
GUUSTJE MEULE

(grijpt Lisatje in 't middel vast terwijl zij schenkt)

Loat gij Lisatje moar begoan; ze zal zij da wel goed doen; niewoar, Lisatje?
LISATJE

(lachend)

'k Zal mijn beste doen.
HONDERD EN EEN

(zuchtend)

C'est ca!... azue zie...
HET SLIJPERKEN

O, gie sakerdzju! ge sturt 'em.
(bukt zich onder het glas om de druppeltjes op te vangen. Gelach)

Hij schriemt ervan, de troanen vallen nondedzju! in mijn smoel.
(Toenemend gelach)

HONDERD EN EEN

(keert het lege glas over 't Slijperken om)

Neem, wast er ou in.
DONDER DE BEUL

Hoast ulder verdome wat-e! 'k Stoa hier te woatertanden.
VROUW BEERT

(neemt het glaasje en drinkt)

Hèt moar 'n beetse patiëntie, ge zilt ouën toer wel krijgen.
(tot Lisatje, die het glas terug wil nemen)

Zij-je nie wel dan? 'k Neem ommers 't diel van mijne man; hij 'n drijnkt hij tóch niet!
Ha! ha! ha!... Sakerdzju!

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 6

DONDER DE BEUL

Verdome! 'k Weinsche da 'k uek azue getreiwd was!
(tot Maaie Troet)

Wille w'uek al gauwe treiwen, Moaie?
MAAIE TROET

Ge zij gij al dikkels genoeg getreiwd; da gebeurt om de viertien doagen mee ou,...
telkens mee 'n andere.
VROUW BEERT

(geeft het glas aan Donder de Beul en springt juichend op)

Vivat de leute1., jongens, vivat de leute!
DONDER DE BEUL

(tot Lisatje)

Veurzichtig, Lisatje, mijn jongske, as 't ou blieft toch veurzichtig. Vul, vul, zue vul
as 't moar 'n kan, moar nie sturten, zulle! O, gie sakerdzju g'n meugt toch nie sturten!
Zue zie, zue...
(Drinkt langzaam 't glaasje leeg. Begint eensklaps luidkeels te zingen)

Adzju! adzju! zue zeg ik an al de jonkheid!
Adzju! adzju! zue zeg ik an vele rijken!
Adzju! adzju! an mijn lief Belgenland!...

1.

Vreugd.
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...Nondedzju, jongen, ik zoe zijngen as 'k er azue 'n stik of tien in mijnen balg hâ!
GUUSTJE MEULE, BOEF VERWILST

en SMUIK VERTRIEST

(tegelijk)

'n Liedsjen! 'n Liedsjen! Donder de Beul moe ons 'n liedsjen zingen!
ALLEN

Joa, joa! joa! 'n Liedsjen!
DONDER DE BEUL

As ge mij nog nen dreupel geeft.
GUUSTJE MEULE

Ge krijgt er nog twieë.
(tot Lisatje)

Liza geef 'm nog twie gruete dreupels.
(Gejuich. Lisatje schenkt vlug aan nog enkele mannen en vrouwen een glaasje vol en komt
weer bij Donder de Beul)

DONDER DE BEUL

(het glas in de hand)

Wa moe 'k zijngen?
BOEF VERWILST

Oadam en Eva in 't Oards Paradijs!
MUIJMME TAEY

en OELE FEEFFE

(tegelijk)

Nie! nie; de Konijnejacht! de Konijnejacht!
GUUSTJE MEULE

Donder, jongen, zijng gij wa da ge wilt. Zijngt den Harloeziestiel, doar!
ALLEN

Joa, joa! den Harloeziestiel! den Harloeziestiel!
DONDER DE BEUL

Iest nog nen dreupel!
(Drinkt. Dan treedt hij naar voren, de pet scheef op het linker-ooglid, in een canaille-houding,
en zingt met brullende stem)
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Komt vrienden al te goar,
Alsmede mijn geburen,
Ge zit doar allemoal
Uek ulder smoel te rueren.
G'oanziet er mij veur nen ambachtsman
En niemand 'n weet er wa dat ik kan
Moar habil!
Moar habil!
In dien jaloeziestiel, in dien harloeziestiel!
ALLEN

(in koor het refrein herhalend)

G' oanziet er mij, enz...
Lisatje gaat voortdurend door met jenever schenken; komt bij Slimke Snoeck, die met een heftig
gebaar weigert.

LISATJE

Woarom niet? Pakt 'n beetsen.
SLIMKE SNOECK

(ruw)

Nien ik, zeg ik ou.
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DONDER DE BEUL

(rechts en links de handen naar Maaie Troet en Oele Feeffe uitgestrekt. Zingt)

Wat vond ik an mijne zij
't Was 'n meisken met 'n harloezie!
Zij zeit er tegen mij:
Dat es 'n speelharloezie.
'k Toucheerde an heur harloeziekas
Om te zien of mijn slijnger doar goed veure was
't Zal goan!
't Zal goan!
Mijne slijnger begon te sloan,
Mijne slijnger begon te sloan!
ALLEN

(het refrein herhalend)

'k Toucheerde enz...
VROUW BEERT

(springt eensklaps hossend en zingend op)

En al wie nog zal spotten
Mee de keuning zijn piotten
(scherp gelach onder de menigte)
Zal den bak in goan
Zal den bak in goan!
En al wie nog zal spotten
Mee de keuning zijn piotten
Zal den bak in goan!
(Toenemend gelach en geschater met scherpe kreten en nabootsing van dierengegil)

BOEF VERWILST

(tot Slimke Snoeck)

Hè, Slim, doe-je nie mee dan? Ge stoat doar in ouën hoek te goapen lijk poater
Aloijsius in zijne preekstoel.
(Gelach)

SLIMKE SNOECK

Goat 't ou an? 'k Doe 'k wa da 'k wille.
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BOEF VERWILST

'n Moakt ou nie kwoad, jongen, 'n moakt ou nie kwoad. We keune wij zonder ou wel
vuert, zulle!
MARIA

(vriendelijk)

Ha pakt tenminsten toch 'n dreupelken, Theofiel.
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REUS BALDUK

(ruw, tot Maria, met doffe stem)

Loat 'm luepen.
SLIMKE SNOECK

Nie, merci, 'k moe wig.
(Gaat plotseling midden in 't lawaai en de drukte naar de deur en vertrekt)

BOEF VERWILST

(roept hem schimpend achterna)

Wel bekome 't ou!
(tot de anderen)

Wa veur ne verdomden ezel es dátte!
BEERT

(komt half uitgekleed, in broek en hemd en barrevoets, hossend en dansend, onder algemeen
geschater en gejuich naar voren gesprongen)

Kijk, nondedzju! Kijk! Wilde gulder zijngen 'k zal ik ulder lieren dansen!
Algemene beweging. De mannen grijpen naar de vrouwen, die gillend heen en weer hollen en wild
meegesleept en gezoend worden.

Vijfde toneel
DE VORIGEN, STOUTE THRESE, WITTE MANSE

Plotselinge stilte bij 't verschijnen van de twee vrouwen.

STOUTE THRESE

(onbeschroomd; tot Beert en Vrouw Beert)

'k Hè doar zjuust vernomen woarom dat er hier al da plezier es in huis, en 'k kom
ulder proficiat weinschen.
(haalt een fles jenever te voorschijn. Enkele hoera's! Anderen roepen ‘Chut!’ Nieuwe stilte)
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Doarmee zillen de kwoaje tongen 'n beetsen in ulder smoel keunen blijven. 'k Hè
wel g'huerd wat dat er over ons gebabbeld es!
GUUSTJE MEULE

Tut! tut! tut! 't 'n es allemoal 't spreken nie weird! Kom hier: geef mij ouw flassche
en pak nen dreupel of viere mee; 't zal al vergeten zijn.
STOUTE THRESE

(boos)

Zoe 't wel!1. Zoe 't wel! 't 'n zal het nie vergeten zijn! Moar we willen ulder toch loate
zien da we gien biesten 'n zijn;
(barst plotseling in woedetranen uit)

en da we, sakerdzju! nie schouw 'n zijn om in d'uegen van de meinschen te komen.
(Verwarde kreten en geraas)

WITTE MANSE

(insgelijks huilend)

Wa kan ons da schelen of da Reus mee ulder Maria treiwt! We zillen wij doar toch

1.

In 't geheel niet.
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zeker gienen boterham te minder veuren eten.
(Toenemend geraas)

GUUSTJE MEULE

(verzoenend)

Chut! Chut! hou ne kier amoal ulder smoel.
(Stilte. Tot Stoute Threse)

Threse, 't gien da ge doar doet es huel schuene; en, omda ge da gedoan hèt, gown
we direct mee ou mee, en trekteer ik uek nog mee twie potten dzjenuiver in ouw
hirbirge.
(Wild gejuich. Enkelen vliegen reeds naar de deur, luidkeels zingend)

Vivat onze Guust! en hij mag er wezen,
Vivat onze Guust! en hij mag er zijn!
BEERT

Joa moar, wacht ne kier! wacht ne kier! Loat ons hier iest heur flassche uitzuipen.
GUUSTJE MEULE

Nie nie, loat de dieë veur de vrijers. Allo kom, jongens, we goan mee mee Threse,
noar de ‘Gelapte Sjako’.
DONDER DE BEUL, BOEF VERWILST

en KLOD DE VOS

(tegelijk)

Wacht, nondedzju! wacht! we zillen d'r ou noartoe droagen!
(Zij tillen Guustje Meule op hun schouders en gaan zingend met hem weg)

Zonder onze Guustje 'n keune wij nie leven!
Zonder onze Guustje 'n keune wij nie zijn!
Hoera! Hoera!
BEERT

Joa moar 'k goa 'k uek mee.
VROUW BEERT

Verdome! as ge gij goat, 'k goa ik uek!
REUS BALDUK

Wij uek. Kom Maria.
MARIA
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(tot Beert en Vrouw Beert)

Ach! voader, en moeder, loat ons liever thuis blijven.
BEERT

(verontwaardigd)

Thuis blijven! thuis blijven! as er nog zuevele te drijnken es! Zij-je nie wel dan!
REUS BALDUK

Ala toe toe, kom mee.
MAAIE TROET

(spottend)

Verdome, Reus, g'n goat den boas nie zijn in ouw huis! Ouw wijf goat de broek
droagen.
REUS BALDUK

Zoe-je 't peizen? Kijk zie, azue goa ze mee.
(Tilt plotseling Maria op en draagt haar onder wild gejuich, naar buiten)
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Derde bedrijf
In de ‘Gelapte Sjako’. Een laaggebalkte gelagkamer. Tegen de achterwand, links, een
schenktafel en buffet. Daarnaast een klok en de kelderdeur. Rechts, een Vlaamse kachel met
lange, zwarte schoorsteenpijp. Links, op de voorgrond een deur. Hier en daar tafeltjes en
stoelen. Alles ziet er slordig en onzindelijk uit.

Eerste toneel
TJIEPKE BAERT, DONDER DE BEUL, BOEF VERWILST, KLOD DE VOS, SMUIK VERTRIEST, HONDERD
EN EEN, BRADDEN D'HONDT, CLEP SANDRIE, HET SLIJPERKEN, STOUTE THRESE, WITTE MANSE

Bij het ophalen van 't gordijn zitten de mannen hier en daar verspreid rondom de tafeltjes,
allen met lege bier- of jeneverglazen vóór zich. Achter de schenktafel zijn Stoute Threse en
Witte Manse bezig met glazen omwassen en afdrogen.

DONDER DE BEUL

Threse, geef mij nen dreupel.
BOEF VERWILST

Mij uek ienen, Threse.
HONDERD EN EEN

Threse, mij 'n pijntje bier.
Stoute Threse en Witte Manse doen alsof ze 't niet hoorden.

DONDER DE BEUL

Hawel. Threse, woar blijft g'r mee?
STOUTE THRESE

Luept noar den duvel!
BOEF VERWILST

Hoe dát-e: luept noar den duvel! Moete we meschien noar d'helle?
STOUTE THRESE

Ge zoedt 't toch wel verdienen.
HONDERD EN EEN

Joa moar, sakerdzju! as-e we noar d' helle moeten, dan moete we zeker iest vele
drijnken, want doar es 't woarm zulle!
(tot Witte Manse)

Ala toe, Manske,
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geef gij ons 'n pijntje.
WITTE MANSE

Moar nie nien ik!
STOUTE THRESE

't Es het mij percies gelijk, jongens, wa dat-e gulder al roept of zievert; moar zue
lang of dat-e mij nie betoald 'n hèt 'n krijgde gienen drank mier.
BOEF VERWILST, HONDERD EN EEN, KLOD DE VOS, SMUIK

en VERTRIEST

(tegelijk)

We zille wij ou betoalen.
STOUTE THRESE

Joa, joa g'...'k peist uek!... mee koppekeien zeker...
DONDER DE BEUL

Verdome!.. es da al zue vele dan, wa da w'ou schuldig zijn?
STOUTE THRESE

Joa joa 't, 't es vele, 't es zeker vele. Wilde gij ne kier weten hoevele?
(neemt een lei uit een la en gaat aan 't optellen)

Gij, Donder de Beul, zij mij, mee da van gisteren meegerekend, honderd vier en
tzeventig dreupels en pinten schuldig.
DONDER DE BEUL

En woar zijn, Threse?... O, sakerdzju! woar es al die goen drank toch noartoe?
STOUTE THRESE

Joa,... woar noartoe!... Ge weet 't gij wel woar dat hij noartoe es!
BOEF VERWILST

En ik, Threse? hoevele ben d'r ik ou schuldig?
STOUTE THRESE

Gij?...
(optellend)

Honderd vier en viertig!
BOEF VERWILST

Sakerr...nondedomme!
SMUIK VERTRIEST

En ik, Threse?
STOUTE THRESE
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Gij!... ge zij nog de miesten dronkoard van allemoal, gij. Ge zijt er mij honderd en
twie en tnegentig schuldig!
Smuik Vertriest laat een lang en scherp dierengegil horen.

CLEP SANDRIE, BRADDEN D'HONDT, KLOD DE VOS

en 'T SLIJPERKEN

(tegelijk)

En ik, Threse?
STOUTE THRESE

(gooit woedend de lei neer in de la)

Luept noar den duvel, gulder!...
TJIEPKE BAERT

(tot Stoute Threse)

Da zijn toch stomme biesten e-woar? Ze zitten nou al weken lang in d'oarmoe, en as
'k ulder wille rijke moaken luepen z'r van deure.
STOUTE THRESE

E-woar?... Hè-je da nou nog oeit geweten?
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HET SLIJPERKEN

(tot Tjiepke Baert)

Zoe-je gij meschien geirn in den bak goan zitten, mee al ouw geld?

Tweede toneel
DE VORIGEN, GUUSTJE MEULE

GUUSTJE MEULE

(komt langzaam binnen)

Elk ne goendag.
(glimlachend)

Scheelt er wa dan? Zij-je nie t'akkoord?
(tot Witte Manse)

Manse, mij 'n pijntje bier.
DONDER DE BEUL

(staat op en komt bij Guustje Meule)

Ha! Guust, jongen, we zijn blije da w' ou zien, zulle! We zijn zue ongelukkig!
WITTE MANSE

(komt met een glas bier bij Guustje Meule)

As 't ou b'lieft, Guustje.
GUUSTJE MEULE

(tot Witte Manse)

Merci
(tot Donder de Beul)

Hoe zue dát-e?
(Proeft even van zijn bier)
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DONDER DE BEUL

Guust, jongen, we zijn oarm en Threse 'n wilt ons nie mier poeffen1..
(met een kringvormig gebaar)

Kijk ne kier hoe druege da w' hier amoal zitten.
STOUTE THRESE

't Es ulder eigen schuld, z'n willen nie welvoaren. Ze keune geld verdienen lijk slijk
mee Tjiepke Boart en z'n durven nondedomme niet!
(Verwarde protestkreten)

GUUSTJE MEULE

(tot Tjiepke Baert; geheimzinnig)

Hoe zue dát-e? Mee die vispartije? durven ze niet?
TJIEPKE BAERT

Nie, verdome! Hè-je da nou nog oeit geweten van zulke keirels; mannen lijk reuzen!
GUUSTJE MEULE

Ala, kijk, kijk, iederien moe zijn eigen zoaken kennen e-woar? 'k 'n Kan ik doar al
nie vele van zeggen. Ge moet mee mallekoar spreken, mallekoar trachten te verstoan.
(tot Stoute Threse)

Weet-e wat, Threse: geef ze nog elk nen dreupel of 'n pijntjen op mijn kape2.; da zal
ulder meschien kroaze3. geen.

1.
2.
3.

Op crediet geven.
Rekening.
Courage.
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Algemeen geestdriftig gejuich. De beide vrouwen schenken glazen vol en komen ermee rond.

TJIEPKE BAERT

(op een vleiende toon)

't Es zeker, jongens, dat 't de moeite weird es. Nog noeit van ulder leven 'n zilde azue
'n vangste gedoan hên. As g'n beetse slim te wirk goat durf ik wedden da ge te minsten
zevenhonderd kilo's vis uit de vijvers hoalt.
HET SLIJPERKEN

Nou!... Zevenhonderd kilo's!...
TJIEPKE BAERT

Dat 't nie woar 'n es! Doar 'n hèt-e gulder gien gedacht van, van wa dat er doar in zit.
As 'k doar verlede weke mee mijn kerre veurbij reed zag ik er 't jongetje van den
hovenier1. ne snoek uithoalen die te minsten zeven kilo's woog. Hij 'n kon 'em hoast
nie boven trekken.
KLOD DE VOS

O! gie verdomde leugenoare!...
TJIEPKE BAERT

Dat 't nie woar 'n es! 'k Mag hier sebiet duedvallen as ik liege!...
HONDERD EN EEN

Toet, toet2., d'r zit huel veel vis in, 'k weet ik da uek wel. Moar da es 't irgste van al
dat er doar zue sakerdzju's vele gewoakt wordt.
TJIEPKE BAERT

Nou nie mier, nou al ne huelen tijd nie mier. Den b'ron es al vijf moanden mee zijn
wijf op reize, en 't kastiel stoa gesloten. Doar 'n es verdome niemand anders mier
dan dien ouwen boswachter en hij ligt huele doagen zat as zijn miesters nie thuis 'n
zijn.
GUUSTJE MEULE

Weet-e wat-e?... ge keunt het wel doen, en veur dien ouwen boswachter 'n moet-e
nie schouw zijn. Da es woar, lijk of Tjiep zegt, dat hij huele doagen zat ligt as zijn
miesters wig zijn. Moar ge moet oppassen van d' honden. D'r zijn d'r drije, en 't zijn
dulle3.. As ze beginnen te bassen binst4. dat-e bezig zijt mee visschen zijt-e verloren.
Ge moet zurgen dat ge, of wel 'n hiet5. teefken, of wa vlies en bienen mee hèt.
STOUTE THRESE

Pak Klakke Moarschalks teefke mee, 't
1.
2.
3.
4.
5.

Tuinman.
Jawel.
Kwade.
Terwijl.
Loops.
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luept percies hiet; d'r zaten gister achternoene1. wel twintig honden achter.
DONDER DE BEUL

Drij bienen mee wa vlies en zenuws an, firm in de muile van ne kloef2. vastgebonden,
es nog beter. Z' houên ulder doar lang an bezig.
HET SLIJPERKEN

(staat op en gaat luisteren aan de deur)

Chut!.. niet te luië! D'r zijn meschien pandoeren in de buurte.
TJIEPKE BAERT

(met gedempte stem)

Hawel, goat 't an? Zijn we 't akkoord?
DONDER DE BEUL

(als boven)

Joa moar, verdome, Tjiep, wa es da nou veur 'n manier van affeirens doen? Zegt ons
iest wa da w'r veuren krijgen.
STOUTE THRESE

Joa joa, da es uek zjuust. Ne meins wil weten wa dat hij verdient.
TJIEPKE BAERT

Vijf en tzeventig centimen per kilo, al de soorten deur mallekoar, levend opgewegen.
(Verwarde protestkreten)

DONDER DE BEUL

(verontwaardigd)

Zij-je nie wel wijs dan Tjiep? Miende gij da we doarveuren ons vel goan riskeren?
TJIEPKE BAERT

Joa moar, goed, ge meug vroagen, ge meug vroagen.
DONDER DE BEUL

Ne frank vijf en twintig per kilo. Veur min 'n doen we 't niet.
TJIEPKE BAERT

Dat 'n kan nie zijn! Dat 'n kan nie zijn! Zueveel 'n kan ik er zelf nie van moaken. En
al mijn moeite dan! En 't gevoar da 'k zelve luepe! As de sandurms mij ne kier moeste
pakken dan, binst da 'k 's nachts mee de vis noar de stad rijje.
1.
2.

Namiddag.
Klomp.
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(wil opstaan)

Nie nie, ge zij bedankt, zulle! 'k 'n Doe 't uek niet.
(Verward geraas in de gelagkamer)

GUUSTJE MEULE

(doet hem weer zitten. Tot de boeven)

Chut! chut! 'n beetse stiller, gulder!
(tot Tjiepke Baert)

En gij, Tjiep, zet ou weerom nere. G'n moet hier nie zitte vitten en kijven, ge moet
trachten van mallekoar te
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verstoan. Wa dat-e gij biedt, Tjiep, es te weinig, en wa da ze zulder vroagen es te
vele. Ge moet ulder verschil dielen. Da 'n kan mij nie schelen e-woar! 'k 'n Hè ik
doar gien belang in. 'k 'n Zegge da moar omda ge zoedt overienkomen. Ne fran per
kilo, alles deur mallekoar, levend opgewegen, es ne redelijke prijs.
STOUTE THRESE

Joa 't, da es ne redelijke prijs; ge moet da aanveirden.
TJIEPKE BAERT

'k 'n Zal d'r gien drueg bruedjen an over hên; 'k 'n zal d'r giene cens an verdienen.
DONDER DE BEUL, KLOD DE VOS

en SMUIK VERTRIEST

(tegelijk)

O! gie nondedzju!
BOEF VERWILST

(tot Tjiepke Baert)

Ge zij verdome zue glad as ne poalijnk, gij; 't 'n es gien pakken an ou.
GUUSTJE MEULE

Ala! es 't akkoord?
ALLEN

(staan op en slaan elkander in de hand)

Akkoord!
STOUTE THRESE

Proficiat!
GUUSTJE MEULE

Threse geef nog 'n reiske dreupels en pinten.
Stoute Threse schikt glazen op een schenkblad, terwijl Witte Manse met een grote kruik naar de kelder
vliegt.

DONDER DE BEUL

(tot Tjiepke Baert)

En wannier moet 't gebeuren?
TJIEPKE BAERT

Donderdag nacht. Vrijdag nuchtijnk vroeg moe 'k de vis in de stad keunen uitventen.
DONDER DE BEUL

't Es goed! we zillen op onze post zijn. (tot zijn gezellen) E-woar? 't es goed?
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ALLEN

Joa joa 't!...
Witte Manse komt met de kruik weer boven en vult de grote glazen met bier. Stoute Threse vult de
borrels met jenever. Glimlachend komen zij ermee bij de mannen, die grapjes met hen maken en hen
in 't voorbijgaan vastgrijpen.

ALLEN

(hun glazen aanstotend)

Santus!
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Derde toneel
DE VORIGEN, REUS BALDUK

REUS BALDUK

(komt brommend binnen met een schop over de schouder en een pakje aan de hand. Gooit ruw
de schop op de grond)

Doar, nondedzju!
(gooit er het pakje naast)

En da de smeirlap stikt!
(laat zich plomp neervallen op een stoel naast de kachel)

Geef mij nondedzju! nen dreupel!
DONDER DE BEUL

Hè, Reus, wa scheelt er dan, jongen? Van woar komde dan?
REUS BALDUK

Da 'k de smeirlap ne klets in zijn smoel gegeen hè, da scheelt er!
(Geeft een dreunende vuistslag op de kachel)

STOUTE THRESE

Reus, jongen, 'n sloa zue hard niet, as 't ou blieft. Ge zoedt mijn stove kapot Sloan
en doarbij nog ou vijngers verbranden.
(brengt hem een borrel)

Kom, pak liever 'n dreupelke mee ons zonder ou kwoad te moaken.
REUS BALDUK

(slaat ineens de borrel naar binnen, en zet het lege glas zó ruw neer op het naast hem staande
tafeltje, dat het breekt)

Verdome!
(schopt de scherven weg)

't 'n es niets, 'k zal 't betoalen. Geef mij nóg nen dreupel.
GUUSTJE MEULE

Moar, sakerdzju, Reus, wa scheelt er dan?
REUS BALDUK
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Da 'k de surveillant ne slag in zijn smoel gegeen hè, dá scheelt er.
GUUSTJE MEULE

Ginder,... op ouw wirk?
REUS BALDUK

Joa, te midden in 't wirk; woar da z't allemoal gezien hên.
BOEF VERWILST

Woarveuren was dat-e?
REUS BALDUK

Woarveuren?... há! veur wa van niemendalle! Veur 'n schubbe die 'n beetsen in de
wig lag.
GUUSTJE MEULE

Hoe zue dat-e?
REUS BALDUK

Hawel joa! nondedzju! veur 'n schubbe die doar lag. 'k 'n Hâ 'k zefs nie gezien da ze
doar lag, moar al mee ne kier komt de surveillant noar mij gevlogen.
(doet de stem van de toeziener na)

‘Balduk, as ik hier nog ne kier die schubbe vinde liggen wordt-e geboet!’ Ge kent
em wel, 't es
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die smeirigen dikke roste kop, mee zijn smoel vul puisten. Doarveuren alliene zoe
'k er al willen op sloan. Moar 'k hielde mij nog in, alhoewel da 'k wrie1. kwoad was,
en 'k zei azue half al lachende: ‘O, g'n hèt er toch nog ouw pueten nie over
gebroken!’... ‘Wat-e! gij sakernondedzju!’ riep hij... en ier da 'k den tijd hâ van mij
omme te kieren, gaf hij mij mee zijne stok ne slag op den oarm. Moar 'k wil hâ-je
die flitter2. gezien die 'k hem in de ploatse gaf! Hij vleug omverre mee zijn pikkels3.
in de lucht en 't bloed sprong uit zijn mulle. ‘Zoe-je, nondedzju! nog durve sloan
mee ouë stok?’ riep ik hem, en 'k was teweeg om d'r hem nog wa schuppen bij te
geen, moar ze pakten mij mee drijen vaste en brachten mij bij den directeur... Vijf
menuten loater zat ik mee mijne kassoard4. op stroate.
HONDERD EN EEN

Hawel! doar hè-je 't nou, zie! Azue goat da zie, op die smeirigen ‘travaux!’ Ge stoa
gij doar van 's nuchtijnks te zessen tot 's oavonds ten achten te wirken en te beulen
lijk 'n bieste veur 'n drueg stik brued, en bij 't minste dat er gebeurt wordt-e gij,
nondedzju! lijk nen hond an de deure geschupt.
BRADDEN D'HONDT

Weet-e wa dat-e gij doet, Reus, jongen; kom gij donderdag oavend mee mee ons.
Ge zil gij doar op ienen nacht mier verdienen as anders op 'n huele moand.
STOUTE THRESE

Verdome! da zoe 'k uek doen, zulle!
WITTE MANSE

En ik dan, as 'k ne man was!
KLOD DE VOS

't Vreiwevolk mag uek mee. We moen toch iemand hên die ons van tijd tot tijd nen
dreupel of twieë schijnkt.
REUS BALDUK

Wa es er goande, donderdag oavend?
HET SLIJPERKEN

Chut!... nie te luie!
DONDER DE BEUL

(met gedempte stem)

De vijvers van Lauwegem-Kastiel leegvisschen. 't Kastiel es onbeweund en de vis
luept mallekoar builen van de veelte. Tjiep kuept ons hem amoal af, veur ne fran de
kilo, levend opgewegen.

1.
2.
3.
4.

Vreselijk.
Oorveeg.
Poten, benen.
Met mijn hele boeltje.
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REUS BALDUK

(geeft een vuistslag op de kachel)

Goed, 'k goa nondedzju mee!
(tot Witte Manse)

Manske, geeft mij nog nen dreupel. En geeft uek nen dreupel of 'n pint aan al wie
hier in huis es! 't 'n Komt er, nondedzju, vandoage nie op an.
(klopt op zijn vestzak)

'k Hè 't zitten!
(Geestdriftig gejuich)

STOUTE THRESE

Zijn we d'r uek bij?
REUS BALDUK

Natuurlijk. Al wie hier in huis es, hè 'k gezeid.
STOUTE THRESE

Gij zij ne meins!
(Vult de glazen terwijl Reus Balduk, in druk gesprek, naast Donder de Beul, Klod Vos en Clep
Sandrie, aan een tafeltje gaat zitten)

Vierde toneel
DE VORIGEN, LISATJE

LISATJE

(steekt bescheiden 't hoofd naar binnen)

Es 't woar da Reus hier es?...
(ziet Reus en komt geheel binnen)

Reus, onz' Maria hee hueren zeggen da g' hier woart en ze vroagt of ge noar huis
wilt komen.
REUS BALDUK
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(keert zich woedend om)

Zeg heur da ze noar den duvel luept.
LISATJE

(beledigd)

Joa moar, Reus, g'n moet gij tegen mij azue nie spreken; dat 'n goa mij nie an, zulle!
(huilt)

Moar 'k 'n zal ik de volgende kier zulke commissies nie mier doen.
REUS BALDUK

(opvliegend)

Zij-je verdome hoast wig?
LISATJE

(weggaande)

Smeirlap!
(Reus holt haar vloekend na tot aan de deur, die Lisatje vóór zijn neus dichtslaat)

STOUTE THRESE

(woedend)

Hawel! hawel! hawel! da es nou toch de moeite weird! Zoe-je verdome nie zeggen
dat 't hier 'n slecht huis es! Reus 'n kan hier glen vijf menuten zijn, of zijn wijf of 't
ien of 't ander van die smeirigen boel van Beerts komt hem op zijn hielen zitten!
(staat te trippelen van woede)

Verdome! verdome! zijn we wulder meschien zue ierlijk nie as zulder!
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GUUSTJE MEULE

Ha moar da es zjaloes zijn e-woar? 't Vreiwevolk bestoat azue. Maria es nog altijd
zjaloes van Manse...
STOUTE THRESE

Verdome! zjaloes! da es nou wat, e-woar? Ze krijg veel sloagen van da ze getreiwd
es, moar ze moest er nog veel mier hên. Dat 't mijn wijf woare 'k sloeg ze de kop af!
REUS BALDUK

Threse, dat 'n goat ou uek nie an. As-e 'k ik mijn wijf sloagen geve 't es da ze 't
verdiend hee, en doarbij da zijn mijn affeirens...
STOUTE THRESE

't Es woar, dat 'n goa mij nie an; moar 'k 'n kan 't sakerdzju! nie uitstoan da ne vent
lijk gij hem azue bij den neuze loat liên!
(tot allen)

G'n moet gulder nie peizen da ze zij ons nie amoal 'n veracht, hier in de Zijstroate.
Z' aanzie zij heur eigen as 'n baronesse, en ons as 't schuim van de vuiligheid. As
Reus almets1. ne kier tegen onz' Manse stoat te klappen, ze vindt zij da zeker te
gemiene,... nondedzju!
REUS BALDUK

(met een vuistslag op de tafel)

Sakernondedzju! d'r 'n es hier niemand die mij iets te zeggen of te commanderen
hee.
(gaat naar Witte Manse, slaat haar de arm om het middel en drukt haar tegen zich aan.
Uitdagend)

Kijk! hier stoa 'k nou bij Manse, en wie 't nie an 'n stoat 'n moet 't moar zeggen.
(tilt haar in zijn armen op, en zoent haar hartstochtelijk)

Kijk, nondedzju! Kijk! 'k stoa d'r hiermee in mijn oarms.
(Wild gejuich en gelach)

Ge meugt 't an mijn wijf goan zeggen as ge wilt!
WITTE MANSE

(worstelt zich schaterlachend los)

Aïe! aïe! 'k ken kan hoast nie mier oasemen! 'k Ben plat gedouwd!
SMUIK VERTRIEST

1.

Somtijds.
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Heet hij ou nie gekriebeld2., Manse?
(Gelach)

2.

Gekitteld.
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Vijfde toneel
DE VORIGEN, MARIA

MARIA

Och Hiere God, Reus, 't es tóch woar dat-e gij doar zijt! Van woar komde gij?
REUS BALDUK

(leuk)

Ha 'k komme 'k ik van mijn wirk, jong.
MARIA

Ha joa moar, zijt-e wiggezonden dan?
REUS BALDUK

Ha!... 'k gelueve 'k van joa.
(Verschrikt gebaar van Maria. Reus eensklaps ruw)

Ala toe toe, 'n stoat doar nie te goapen lijk of ge gien twieë mier 'n kon tellen. Zet
ou neer en pak nen dreupel.
(klopt op zijn vestzak)

'k Hè 't zitten vandoage...
(Gelach)

STOUTE THRESE

(komt met een stoel bij Maria)

Zet ou, Maria, zet ou, jong. G'n moet nie schouw zijn, zulle! G'n zijt hier in gien
slecht huis.
MARIA

(blijft staan maar legt bevend de hand op de leuning van de stoel)

Och Hiere God, Reus zijt-e gij wiggezonden! Wa goan we nou toch doen! Wa goan
we nou toch doen!
REUS BALDUK

(spottend)

Nou?... Nou 'n doen we nie anders mier as gebroadte kiekens eten! We zillen d'r van
donderdag oavend af al wa goan vangen.
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(Gelach)

GUUSTJE MEULE, TJIEPKE BAERT

en CLEP SANDRIE

(tegelijk)

Chut! chut! stille, Reus, stille...
MARIA

Och, Reus, kom nou liever mee noar huis, en loat ons doar gerust over spreken. 't
Kind hee were huel den dag zue lastig geweest, en 'k 'n voele mij nie wel.
REUS BALDUK

(tergend)

't Es percies doaromme da ge moet nen dreupel pakken, lijk of ik ou zegge.
(tot Witte Manse)

Toe, Manse, geeft ons wijf nen dreupel.
CLEP SANDRIE

(tot Maria)

Ha, pakt ienen, gie dwoazekonte! Hij 'n zoe 't hij mij gien twie kiers moeten
prezenteren.
MARIA

(huilt. Tot Reus)

Ach! hoe keunde toch azue spreken, en weten da g'r mij zueveel verdriet mee doet.
't Es nou al vier nachten achter mallekoar da 'k gien uege toe gedoan 'n hè deur 't
schriemen van ons kind.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 6

965

REUS BALDUK

(ruw)

Kan-e 'k ik da meschien helpen? Peisde gij meschien da 'k ik verdome uek veur mijn
plezier uit ben, as 'k van 's nuchtijnks te zessen tot 's oavends ten achten lijk 'n bieste
stoa te wirken veur 'n drueg stik brued!... Loat, nondedzju! mijn huefd gerust, of 'k
verzeker ou dat 't schief zal zitten. G'n moet mij verdome nie te noar aanspreken
vandoage!
(Een poosje stilte, waarin men Maria heviger hoort snikken. Tot Stoute Threse)

Geeft ons nog elk nen dreupel of 'n pinte, Threse.
(gooit zijn geld over de tafel)

Den boel mag verdome op, vandoage!
(Maria snikkend af, met onverstaanbaar woordengemompel)

REUS BALDUK

(holt haar woest na)

Wa zegde doar, verdomde slonse!...
(Scherpe kreten van Maria achter 't scherm)

Zesde toneel
DE VORIGEN, LISATJE

LISATJE

(komt huilend binnengehold)

Och Hier! och God! Guust! Threse! Manse! helpt toch! helpt toch! Hij sloat heur
dued!...
(Allen vliegen naar de deur)
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Vierde bedrijf
De dorpsplaats. In de achtergrond de gevangenis, met betraliede deur en raampjes. Aan beide
kanten van de deur een gendarme, die er de wacht houdt. Rechts een opgewonden, vijandig
gestemde menigte. Links een drukke groep vrienden van de gevangenen.

Eerste toneel
REUS BALDUK, BEERT, GUUSTJE MEULE, DONDER DE BEUL, BOEF VERWILST, KLOD DE VOS, SMUIK
VERTRIEST, HONDERD EN EEN, BRADDEN D'HONDT, CLEP SANDRIE, HET SLIJPERKEN, TJIEPKE BAERT,
EERSTE BURGER, TWEEDE BURGER, EERSTE GENDARME, DE PASTOOR, HET MANNETJE MET DE
HONDEKAR, STOUTE THRESE, WITTE MANSE, VROUW BEERT, OELE FEEFFE, MAAIE TROET, MUIJMME
TAEY, VROUW TJIEPKE BAERT

Bij het ophalen van 't gordijn, levendige scène. Gehuil en gevloek in de groep links. Kreten,
hoongelach en gejouw in de groep rechts. Achter de traliedeur en de raampjes van de
gevangenis ontwaart men gezichten. Tussen de staven steken handen en gebalde vuisten,
zwaaiend en dreigend naar buiten.

VROUW BEERT

(woedend, tot Eerste Gendarme)

Es da nou 'n maniere van handelen, mee meinschen, sloeber woar da ge stoat! 't Es
irger as dat 't biesten woaren!
De gendarme blijft onbeweeglijk en sprakeloos naast de deur van de gevangenis staan.

EERSTE BURGER

(tot Vrouw Beert)

Zoen ze meschien beter zijn as biesten! da dieveras!
(Geweldig gejouw, links, en in de gevangenis. Tegenstrijdig gejouw, rechts)
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GUUSTJE MEULE

(tot Eerste Burger)

Hou gij liever ouw smoel, jongen, anders zoed't ou loater nog keune spijten.
EERSTE BURGER

Miende meschien da 'k schouw ben van ulder?
BOEF VERWILST

(van achter de traliën. Spuwt naar Eerste Burger)

Sloat da virken de kop in!
(Dreigend geschreeuw in de gevangenis, en sidderend gebalde vuisten door de staven)

EERSTE GENDARME

(stoot met de kolf van zijn geweer de vuisten en armen weer naar binnen)

Asa! 'n beetse stille doar binnen, hé!
(Razend geschreeuw en gevloek achter de traliën. Gebonk van voeten op de vloer)

WITTE MANSE

(tot de gendarmen)

Lafoars! Smeirlappen! As g' ienen van de dieë die doar in zitten tusschen vier uegen
moest tegenkomen, zoedt 'r veuren vluchten lijk konijnen.
(Tegenstrijdig gegil en gejoel)

GUUSTJE MEULE

(tot de gendarmen; driftig)

Witte Manse hee gelijk. G'n moet op die meinschen nie sloan! 't Zijn meinschen lijk
wij en 'n ander.
EERSTE GENDARME

(tot Guustje Meule)

Hèt-e gij hier meschien te commenderen, boas Meule?
GUUSTJE MEULE

Nien ik, 'k 'n hè hier nie te commenderen; moar 'k zegge da ge mee de kolf van ulder
geweire op die meinschens handen nie 'n moet sloan.
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(Dreigend geschreeuw achter de traliën)

EERSTE GENDARME

Dat 'n goat ou nie an! Da zijn mijn affeirens! Al wa dat er hier gebeurt neme 'k ik
onder mijn verantwoordelijkheid.
(Verward geraas en geschreeuw in de gevangenis en onder de menigte)

Tweede toneel
DE VORIGEN, DE PASTOOR

DE PASTOOR

(komt op, rechts)

Wel, wel, wat es dát hier? Wa gebeurt er hier?
EERSTE GENDARME

(zeer beleefd glimlachend)

Da zijn die broave jongens die van den nacht in de vijvers van 't kastiel
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gevist hên, menier de paster. Ze zijn op hieterdoad deur ons betroapt, en nou zitten
z'hier te wachten op 'n voiture om noar ulder logement in de stad gevoerd te worden.
DE PASTOOR

(slaat de handen in elkaar)

O, wat es dat toch verschrikkelijk! wat es dat toch verschrikkelijk!
TWEEDE BURGER

Dat es nou toch 'n schurkenbende, ewoar menier de paster?
DE PASTOOR

't Es verschrikkelijk! 't Es verschrikkelijk!
(Spottend gelach onder de vrouwen, links)

SMUIK VERTRIEST

(achter de traliën; bootst de stem van de pastoor na)

't Es verschrikkelijk! 't Es verschrikkelijk!
(Toenemend gelach, links. Kreten van protest en ergernis, rechts)

DONDER DE BEUL

(achter de traliën)

Menier de paster, zoedt onz' biechte nie willen hueren? We zijn amoal in stoat van
duedzonde.
(Wild gelach, links. Gescandaliseerde kreten, rechts. De pastoor maakt een gebaar van schrik)

EERSTE GENDARME

(keert zich naar de traliën om)

Wilde zwijgen, sloeber!
REUS BALDUK

(achter de traliën)

W'hên vis gevangen, menier de paster, moar z'hên hem ons afgepakt, omda ze zeien
dat 't den onzen nie 'n was. Meschien zilde gij hem krijgen, menier de paster; meschien
eet g'r van den noen al van. Zilt g'ons ouw absolutie geen, meneer de paster, as hij
goed gesmoakt hee?
(Wild gelach en protestkreten)
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DE PASTOOR

(links af)

O! 't es verschrikkelijk! 't Es verschrikkelijk!
EEN DRIETAL STEMMEN

(achter de staven)

't Es verschrikkelijk! 't Es verschrikkelijk!
EERSTE GENDARME

(met gebalde vuist naar de traliën)

Wacht moar! 'k zal 't ulder verdome inpeperen op 't tribenoal!
REUS BALDUK

Keunt ge 't ons uek nie 'n beetse zouten, brugadier? Peper allien es zue schirp bij de
vis.
DONDER DE BEUL

(achter de traliën)

'k Begin ik, sakerdzju! honger te krijgen. Hè-j' ons doar nie ne koarpel of twieë,
brugedier?
STOUTE THRESE

Hèt moar 'n beetse patiëntie, jongens, g'n zil gienen honger moeten lijen. Ze zijn
ulder om 'n mande vul
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mee eten.
EERSTE GENDARME

Da zillen ze krijgen as ík wille.
OELE FEEFFE

Moen ze meschien craveren van den honger?
EERSTE GENDARME

Dat 'n goat ou nie an.
OELE FEEFFE

(komt dreigend op hem af)

Da goa mij zeker an! Mijn lief zit doar in, smeirlap woar da ge stoat!
EERSTE GENDARME

(duwt haar terug)

Wilt g'n beetsen achteruitgoan, joa?... of 'k steek er ou bij!
EEN DRIETAL STEMMEN

(in de gevangenis)

Loat ze moar komen! Kom, Oele, kom bij ons, kom, we zillen leute moaken!
EERSTE BURGER

(verontwaardigd)

Ha!... ha! wat 'n schurkenbende! Wat 'n schurkenbende!
(Wild gejouw uit de groep links)

DONDER DE BEUL

(achter de traliën)

Sloat 'em zijne kop af en smijt hem hier binnen; wij zillen hem opeten!
STOUTE THRESE

Zijn smoel es er te smeirig veuren. Spouwt er liever op!
Allen spuwen door de traliën. Naderend geratel van een rijtuig achter de schermen.

GUUSTJE MEULE

(tot de gevangenen)
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Hèt moar kroaze, jongens, 'k zal twie avocoaten oanstellen om ulder op 't tribenoal
te verdedigen.
EERSTE GENDARME

(tot de menigte, rechts en links)

Ala! achteruit! achteruit! de koets es doar!
(Wilde beweging en geschreeuw. In plaats van een rijtuig met paarden, komt een hondekar.
Scherp geschater, gejouw en gelach. De gevangenen bootsen schimpend het geblaf en het
gehuil van de honden na)

Derde toneel
DE VORIGEN, HET MANNETJE MET DE HONDEKAR

HET MANNETJE MET DE HONDEKAR

(houdt zijn gespan met honden voor de deur van de gevangenis stil)

Verdome!... wa es da hier veur 'n spel!
(Zwaarder geratel van een rijtuig achter de schermen)

EERSTE GENDARME

(woedend)

Ala! zij-je hier hoast uit
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de wig!
(Duwt onder geblaf en gejouw de kar opzij, terwijl de paardekoets opkomt. Twee gendarmen
springen van de bok. De deur van de gevangenis wordt geopend. Enkele vrouwen beginnen
te huilen)

DONDER DE BEUL

(komt de eerste te voorschijn met een bebloede doek over het linkeroog. Zwaait uitdagend met
de vuist)

Vivat ons jong leven!
(Wild zwaaien de overige gevangenen met de armen door de staven. Enkelen brullen de
‘Marseillaise’. Gejouw onder de groep van de burgers)

MAAIE TROET

(komt snikkend op Donder de Beul afgevlogen)

Adzju, Donder, 'n vergeet mij niet.
DONDER DE BEUL

(neemt haar in zijn armen)

Noeit 'n zal ik ou vergeten, Maaie, en mijn ander liefs uek niet!
(Vaarwelkreten en geraas onder de menigte)

EERSTE BURGER

Ala, sloeber, hoast ou moar in de dievekerre.
DONDER DE BEUL

(steekt dreigend de gebalde vuist naar hem uit)

Ou zal ik, nondedzju! vinden, keirel!
EERSTE GENDARME

(duwt Donder de Beul naar de koets)

Ala toe toe, 'n beetse rap! We 'n hên hier gienen tijd te verliezen!
DONDER DE BEUL

(stapt luidkeels brullend in de donkere koets)

Adzju! adzju! zue zeg ik oan al de jonkheid!
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Adzju! adzju! zue zeg ik oan vele rijken!
Adzju! adzju! oan mijn lief Belgenland!
Terwijl Donder de Beul zingt, wordt Boef Verwilst gehaald.

BOEF VERWILST

(met gescheurde kleren)

Oele! Oele! woar zij-je?
(Oele Feeffe komt snikkend naar hem toe gevlogen)

Adzju, Oele, houd ou kloek, zulle! G'n moet verdome nie schriemen! As ik were
kome zillen we zueveel te mier leute moaken!
(Geraas, gejouw, gelach onder de menigte. Boef in de koets af. Voortdurend hoort men de
anderen in de gevangenis en Donder de Beul in de koets zingen)

HONDERD EN EEN

(hinkend, de linkerarm in een verband)

Adzju! Muijmme!... woar zij-je, Muijmme?... da 'k ou nog ne kier tegen mijn
onderveste douwe!...
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MUIJMME TAEY

(vliegt naar hem toe)

Adzju! Honderd!... en houd ou kloek, jongen!
(Honderd en Een af in de koets)

TJIEPKE BAERT

(komt huilend en snikkend uit de gevangenis)

Verdome! Verdome!... En ik die niets gedoan 'n hè! Ik op 't tribenoal en in 't kot
moete zitten!...
(Geweldig spotgelach onder de menigte)

VROUW TJIEPKE BAERT

(komt woedend op hem afgevlogen)

Gij stommerik! gij stommerik! Woarom hèt uek zue ne stommerik geweest! Ge loat
ons nou verdome in d'oarmoe zitten! Stommerik! Stommerik!
(Wild gelach)

TJIEPKE BAERT

(huilend)

Och Hiere da zijn dijngen! Och Hiere, da zijn dijngen! Noeit 'n zal 't mij mier
gebeuren!
(tot vrouw Tjiepke Baert)

Past op de kiekens en konijnen, zulle!
(Snikkend af in de koets)

Clep Sandrie, Bradden d'Hondt, Smuik Vertriest, Het Slijperken en Klod de Vos, hun kleren aan
flarden, enkelen zonder pet en zonder vest, komen luidkeels brullend en uitdagend met de armen
zwaaiend, uit de gevangenis. Zij weren de mannen en vrouwen, die naar hen komen gevlogen, van
zich af, en verdwijnen in de koets.

EERSTE

en TWEEDE BURGER

Wat 'n bende! wat 'n bende!
STOUTE THRESE

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 6

(uitdagend tot de Burgers)

Da zijn keirels, hè?
(slaat driftig op haar borst)

Da zijn verdome ónz' jongens. Die 'n hên verdome giene keirnemelkpap in ulder lijf
in ploatse van bloed!
REUS BALDUK

(komt wild uit de gevangenis gesprongen)

Woar es de mijne? Woar es míjn teve, nondedzju! Es er hier, nondedzju niemand
veur mij!
VROUW BEERT

Z'es ziek, Reus, jongen, z'n kan nie komen. Ge weet gij toch uek wel da ze nie komen
'n kan.
STOUTE THRESE

En uek, da es al te gemiene veur heur, om hier te komen.
VROUW BEERT

(tot Stoute Threse)

Hou gij moar ou smoel, da zal beter zijn.
STOUTE THRESE

Hou gij zelf ou smoel; 'k zeg ik wa da 'k wille.
EERSTE GENDARME

(tot Reus)

Alla, binnen, da moe hier gedoan zijn.
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REUS BALDUK

(tot Witte Manse)

Kom, Manske, kom gij bij mij.
(Witte Manse snelt naar hem toe. Hij tilt haar in zijn armen op en zoent haar hartstochtelijk)

Ha! verdome! gij zij te minsten 'n vreiwemeins!
(draagt haar naar de koets)

Kom mee! Kom verdome mee ons mee!
(Wild lawaai)

EERSTE GENDARME

(snelt met twee andere gendarmen op Reus af en rukt hem Witte Manse uit de armen)

Wilde ze verdome loslaten, schurk!
REUS BALDUK

(gillend, met breed-zwaaiende arm)

Adzju! adzju! allemoal!
Oorverscheurend gejuich in de koets, als hij er binnen is en het portier gesloten wordt. Allen gaan
weer luidkeels aan 't brullen, eerst allerlei liederen onder elkaar, en eindelijk de ‘Marseillaise’.

EERSTE GENDARME

(tot de koetsier, terwijl hij achteraan op het platform springt)

Veuruit!
GUUSTJE MEULE

(snelt toe met een korf)

Brugedier, hier es wa eten veur die meinschen: loat het ulder meenemen.
EERSTE GENDARME

'k Moet 't iest zien! 'k moe iest weten wa dat er in zit! Geef het an de koetsier!
Guustje Meule geeft de korf aan de koetsier, en onder oorverdovend gezang, geschreeuw, gefluit en
gejouw rijdt de koets weg.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 6

Vierde toneel
DE VORIGEN, LISATJE

LISATJE

(verwilderd hollend; rechts op)

O! moeder! voader! Zijn ze al wig? Es Reus al wig? O, komt toch gauwe mee mij
mee! Maria ligt op stirven! Z'hee bloed gespouwen!
(Beert en zijn vrouw met nog enkele anderen hollend rechts af)
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Vijfde bedrijf
Een armoedige kamer. Links een bed. In de hoek, links, een deur. In de achtergrond een raam
en een kast. Rechts, in de hoek, een deur. Hier en daar enkele stoelen en een tafel.

Eerste toneel
LISATJE, MARIA

Bij het ophalen van 't gordijn zit Lisatje te ‘speldewerken’ naast het bed, waarin Maria ligt.
Men hoort gedurende een poos niets dan het eentonig gerammel van de door elkaar geslingerde
klosjes.

MARIA

(met zwakke stem)

Lisatje...
(Lisatje houdt even op met werken)

Hoe loate zoe 't wel zijn?
LISATJE

Half viere, peis ik. Wil ik ne kier goan kijken?
MARIA

D'r 'n es nog gien hoaste mee, as ge 't moar nie 'n vergeet.
LISATJE

Ge meugt g'rust zijn. Wilde nog wa drijnken?
MARIA

Merci.
(Lange stilte. Lisatje gaat weer aan 't werk)

MARIA

Lisatje...
LISATJE

(even haar werk stakend)

Wa es er?
MARIA

Hè-je Theofiel in de stroate nog nie gezien?
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LISATJE

Nien ik, nog niet.
MARIA

En toch weet-e zeker dat hij weer in 't dorp es?
LISATJE

Joa ik; huel zeker. Hij es 'r al van iergisteren. Voader hee hem gezien, en hij zag er
huel goed uit.
(Korte stilte)

Moar hij 'n blijft hier niet; 't schijnt dat hij veur goed noar 't Fransche goa weunen.
MARIA

Hij hee wel gelijk... wél gelijk.
(Korte stil-
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te)

Ach! 'k zoe 'em toch nog zue geirn ne kier wille zien ier da 'k... ier... ier dat hij veur
goed vertrekt.
LISATJE

Ge zil gij 'em nog wel ne kier zien; hij 'n zal hij toch zue gauwe nog nie wig goan.
Verwijderd geraas en gelach achter 't scherm.

MARIA

(richt zich verschrikt overeind)

Och Hiere! Liza! Liza! z'n zijn doar toch nog niet!
LISATJE

(loopt gejaagd naar het raam en kijkt naar buiten)

Ha! 'k 'n peist toch niet! Z'n keunen zij doar nog nie zijn!
(gerustgesteld)

Nie, nie, 't 'n es niets. 't Es Stoute Threse, die kanoalde,1. die veurbij goat mee heur
Witte Manse en Guustje Meule.
(Opnieuw gelach en geraas achter 't scherm)

Huer mij da schandoal! Dat 'n es anders nie as om ons te ploagen da z' azue luepen
al schetteren. Da zijn verdome smeirige schandoalen, die twieë...
MARIA

(zinkt met een zucht weer op haar hoofdkussen)

Ach!...
LISATJE

(komt naar haar plaats terug)

Moar g'n keunt toch noeit weten, Maria,... meschien komen ze toch ier thuis as da
g'n peist, en da 'k lijk gij woare, 'k zoe mij nou moar were die harloezie loaten hoalen.
MARIA

(kreunend)

1.

Canaille.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 6

Och nie! och nie! Och Hiere, Lisatje, 'n doe 't toch nog niet! Zeg mij liever hoe loate
dat 't es. 'k 'n Moe moar est weten hoe loate dat 't es.
LISATJE

(zacht-verwijtend)

Moar, Maria, wa zij-je gij toch zinnelijk2.. G'n keun nie verdroagen da d' harloezie
hier op heur ploats hangt in de koamer, en van as ze wig es wilde stanvastig weten
hoe loate dat 't es.
MARIA

(als boven)

't Es het woar, 'k weet ik het wel, moar 'k ben ziek, o, 'k ben zue ziek. Hoe loat es 't,
Lisatje? Zeg mij hoe loate dat 't es; 'k weet dan hoe lange da 'k nog g' rust mag zijn.
LISATJE

(eventjes af door de deur rechts, en terug)

't Es tien menuten veur de vieren.
MARIA

Merci, Lisatje, merci; we meugen nog wel 'n uurke g'rust zijn e-woar?

2.

Eigenzinnig.
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LISATJE

'k Peis 't ik toch, moar 't es gevoarlijk, zulle.
(Geluid van voetstappen achter het scherm. Lisatje verschrikt, met schorre stem)

Och Hier! och Hier! hij es doar!

Tweede toneel
DE VORIGEN, SLIMKE SNOECK

SLIMKE SNOECK

(komt links binnen)

Es er gien belet?
MARIA

en LISATJE

(tegelijk, met een zucht van verlichting)

Ach!...
SLIMKE SNOECK

Wa scheelt er dan? Woarvan zij-je zue schouw?
LISATJE

We dachten da Reus doar was.
SLIMKE SNOECK

(verwonderd)

En es 't van hem da ge zue schouw zijt? 'k Hè huere zeggen dat 't nou zue goed gijng,
dat hij zue veel beter geworden was, sedert dat hij uit 't kot gekomen es.
MARIA

(diep zuchtend)

Ach!...
LISATJE

O, Theofiel jongen, 't es toch zulk ne sloeber! In d'uegen van de meinschen houdt
hij 'm nou wa stiller, omdat de burgemiester hem bedriegd hee van 'em weer in 't kot
te steken as hij Maria nog pebliek mishandelde, moar in huis es 't toch zulk ne schurk!
g'n keun gij da nie gelueven wa veur ne schurk dat 't es! Op alle menieren ploagt hij
da oarm jong, die doar nou al moanden lang ziek te bedde ligt.
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SLIME SNOECK

O! da es toch 'n schande! da es toch 'n schande!
LISATJE

En da 'n es anders nie of die kanoalde van die Stoute Threse die 'em ophitst, azue
nog altijd uit zjaloeschheid omdat hij mee heur smeirige Witte Manse nie getreiwd
'n es.
MARIA

Hij zal d'r wel hoast keunen mee treiwen; 't 'n zal hier nie lang mier duren mee mij.
SLIMKE SNOECK

(ontroerd)

Och, Maria, 'n spreekt azue niet. 'k Hè ou altijd zue geirn gezien, en 't zoe mij toch
zue spijten as er ou moest 'n ongeluk overkomen. 'k Goa were noar 't Fransche, Maria,
en meschien wel veur goed. 'k Hè
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doar nou 'n schuene ploatse, bij ne grueten boer, as toeziender van zijn wirkvolk. 'k
Ben expres nog ne kier noar hier gekomen om ou goendag te zeggen ier da'k wiggoa...
MARIA

O, ge zij welgekomen, Theofiel, ge zij zue welgekomen. Zet ou wat-e. 'k Ben zue
blije da'k ou nog ne kier zie.
LISATJE

(tot Slimke Snoeck)

Blijfde gij hier 'n beetsen, Theofiel? 'k Zoe malgré ne kier moeten toe an huis luepen.
SLIMKE SNOECK

Joa ik, 'k zal blijven tot da ge were komt.
(Neemt een stoel en gaat naast 't ledikant zitten)

MARIA

G'n zilt toch nie te lang wig zijn, e-woar, Lisatje?
LISATJE

Nien nien ik, ge meug g'rust zijn. Vijf menuutsjes.
(Slaat een wollen sjaal om, en af)

SLIMKE SNOECK

Da es toch nog 'n geluk, Maria, da ge Lisatjen hier hèt; 't es 'n broaf, gedienstig
meisken.
MARIA

't Es zéker 'n broaf meisken. Wa zoe 'k ik doen as 'k heur nie 'n hâ!
(Korte stilte)

Zue dat-e gij were wiggoat, Theofiel, en veur goed meschien?
SLIMKE SNOECK

Joa ik, wa moe 'k ik hier luepen al doen?
MARIA

G' hèt wél gelijk; g' hèt wél gelijk. O!... as ik uek moar wig 'n kón!...
(Een stilte, Maria snikt)

SLIMKE SNOECK

(zucht)
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O! da es toch spijtig, e-woar? Da es toch spijtig dat da amoal azue gekomen es. W'
hân te goare zue gelukkig keune zijn.
MARIA

Och Hier! och Hier! och Hier! wa veur 'n leven hè 'k ik toch g'had! Woar hè 'k ik da
toch verdiend!
SLIMKE SNOECK

't Es mijn eigen schuld, mee indertijd zue stom te zijn.
MARIA

O, zoe 't wel1., jongen; da moest azue komen; d'r was doar nie an te doen.
SLIMKE SNOECK

We zoen toch zue gelukkig geweest hên! We zoen hier te goar uit die smeirige stroate
gevlucht hên! We zoen doar zue schuen en zue gelukkig geweund hên, in Frankrijk.
MARIA

(haast onhoorbaar; huilend)

O, zwijgt, zwijgt, 'k moe al geloeg lijen.
(Lange stilte, Slimke Snoeck zit ook, roerloos, in stilte te huilen)

En wannier vertrekt-e?

1.

Wel neen.
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SLIMKE SNOECK

T' noaste weke, peis ik. Mijn moeder es bezig mee mijn dijngen geried te moaken.
MARIA

Goa ze mee?
SLIMKE SNOECK

Nien z'. Z'es t' aud, zegt ze. Z' hee liever te blijven woar da z'es.
MARIA

Es 't nog verre van hier dat-e goat?
SLIMKE SNOECK

Bah joa 't, t' es het nogal verre. Nog boven P'rijs.
MARIA

En da es zeker al Frans, da ze doar klappen.
SLIMKE SNOECK

Joa 't, anders nie as Frans.
MARIA

Keunde da al 'n beetsen?
SLIMKE SNOECK

Da goa nogal. 'k Verstoa 'k ulder toch, en ze verstoan zij mij uek.
MARIA

En zijn 't ginder nog broave meinschen?
SLIMKE SNOECK

Joa 't zulle! veel broaver as hier. En azue gien vechters en laweitmoakers.
MARIA

(peinzend)

G' hèt wél gelijk; g' hèt wél gelijk da g'hier wiggoat. Ge moest 't al lang gedoan hên...
Moar weet-e wat-e, Theofiel: allien es alliene, en da es triestig in 'n vremd land. Ge
moest ou 'n meiske zoeken en d'r mee treiwen. Hèt-e ginder nog niemand?
SLIMKE SNOECK

Nien ik, niemand. 'k Hè altijd op ou gepeisd.
MARIA

(zucht)

Mee mij es da uit, Theofiel, jongen. Mee mij 'n es er nie mier te doen.
(aarzelt)
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Moar weet-e wie dat er 'n meiske zoe zijn veur ou: ons Lisatje; mee heur zoe je
gelukkig zijn.
SLIMKE SNOECK

O, Maria, doar 'n kan ik nou nog nie op peizen; 'k 'n peize nog van huele doagen op
niemand anders as op ou.
(Geluid van voetstappen achter het scherm)

'k 'n Zegge niet dat da mee den duur...
MARIA

Chut!... Z'es doar were.
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Derde toneel
DE VORIGEN, LISATJE

LISATJE

(tot Maria; opgeruimd)

Doar zie; mijn wirk thuis es gedoan en 'k kan nou huel den oavend bij ou blijven.
MARIA

Ge zij zue broave, Lisatje. 'k Ben zue blije da 'k ou nog hè!... Hoe loat es 't al?
LISATJE

(ernstig)

't Es zeker, Maria, da 'k in ouw ploatse woare, 'k zoe die harloezie hier nou were
loate komen. 't Es al kwoart over vieren, en 't kan gemakkelijk gebeuren dat hij ier
thuiskomt of da g'n peist... Mag ik ze goan hoalen?
MARIA

(wanhopig kreunend)

Och Hier 'n doe 't toch niet; we zillen 'em wel huere komen.
SLIMKE SNOECK

(tot Lisatje)

Wa es da van die harloezie?
LISATJE

Hawel, da es nou iene van die dijngen woar da de sloeber heur zue schandelijk mee
ploagt. Z'n kan d'r nie tegen da d' harloezie hier in de koamer hangt en omdat hij da
weet verbiedt hij heur van ze wig te doen.
MARIA

(als boven)

Och! wacht toch nog 'n beetsen! wacht nog 'n beetsen!
LISATJE

(tot Slimke Snoeck)

Huerde gij dat-e? Da es honder kiers doags 't zelve spel, van as 'r kwestie es van die
harloezie. 't Es het kinderachtig van heur. Da zoe mij gelijk zijn of da die harloezie
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hier hangt of doarnevens in de keuken, maar hij es niettemin ne sloeber en 'n bieste
dat hij heur wetens en willens doarmee verdriet an doet.
MARIA

(huilt)

'k Weet ik wel dat 't kinderachtig es, moar 'k 'n kan d'r nie an doen. 'k Ben zue ziek
en zue fleiw in mijn huefd. 'k 'n Kan d'r nie tegen! 'k 'n Kán d'r nie tegen.
SLIMKE SNOECK

Hoe es 't toch meugelijk van doarmee iemand te wille ploagen!
LISATJE

Hij 'n doe nie anders as heur op alle maniere ploagen. 't Es percies 't zelve spel mee
Witte Manse: hij weet da Maria heur nie uit 'n kan stoan, en doar 'n goat toch hoast
gienen dag veurbij of hij komt er hier mee in huis!... Moar 't irgste van al es toch nog
altijd die harloezie. Zue lang of dat de slijnger stil hangt goat da nog, moar van as
d'harloezie begint te sloan es z'om zot te worden... Z'n kan zij eigenlijk tegen
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gien geruchte mier. W'hên heur kind uek moete wigdoen, omdat 't te vele schriemde.
't Es bij moeder...
MARIA

(met moedeloze stem)

Hoe gijng het ermee?
LISATJE

Huel goed; 't lag te sloapen lijk 'n ijngelken. Voader en moeder zillen allichte ne kier
noar hier komen, van den achternoene...
(Een poosje stilte)

MARIA

(snikkend)

Ach! mijn kind, mijn kind, mijn oarm kind... As 'k dued ben zal hij mee Witte Manse
hertreiwen en de dieë zal mijn kind mishandelen.
LISATJE

Ha moar zwijg toch, Maria, wie spreekt er hier van stirven.
MARIA

Joa, joa, 'k voel ik wel wa dat er in mij ommegoat. O, mijn kind, mijn kind, mijn
oarm kind! Azue 'n broaf ijngelken, zue zacht en zue schuene!
SLIMKE SNOECK

O! die sloeber! die sloeber!
(tot Lisatje)

En 't es doarom da ge d'harloezie hier wig doet as hij nie thuis 'n es!
LISATJE

Joa 't. We nemen ze telkens wig van as hij uit den huize es, en tegen dat hij were
komt hangen we ze weer op. Hij 'n es gelukkig nie vele thuis.
SLIMKE SNOECK

Woar es hij nou, de sloeber?
LISATJE

Noar Gent. 't Es vandoage dat de loatste kuifels1. uit 't kot geloate worden, ge weet
wel, veur die nachtelijke vispartije in de vijvers van 't kastiel; en hij es ulder tegemoet
gegoan, mee nog ienig andere sloebers uit de stroate.
SLIMKE SNOECK

Hoe lang es 't nou al dat-ie hij uit 't kot gekomen es?
1.

Schurken.
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LISATJE

Vier weken. Hij en Tjiepke Baert hên 'n moand minder g'had as d'andere, omdat 't
nog den ieste kier was dat ze veur stelen gecondeneerd wierden.
(Geluid achter het scherm)

Wa es dat doar!... Ah! 't es moeder, 'k huer heur stemme. Z'es doar zue geiwe.
(Toenemend lawaai)

Zoe d'r wa schelen, dan!
(Vliegt naar het raam)

Verdome! woarom moe ze zij zulk 'n laweit moaken!
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Vierde toneel
DE VORIGEN, VROUW BEERT

VROUW BEERT

(komt met geweld binnengehold, links. Kijkt dadelijk naar de plek waar de klok moet hangen)

Verdome! hoast ulder! Hangt d'harloezie op heur ploatse! Hij es doar! 'k Hè expres
zue luië in de stroate geroepen omda g'ons zoedt hueren komen hên.
Slimke Snoeck springt op van zijn stoel en Lisatje holt rechts naar de deur om de klok te halen; maar
tegelijk komen Beert en Reus Balduk links op. Lisatje blijft roerloos in de rechterhoek staan.

Vijfde toneel
DE VORIGEN, BEERT, REUS BALDUK

REUS BALDUK

(koel tot Slimke Snoeck)

Hè! wat doe-je gij hier?
SLIMKE SNOECK

'k Ben Maria goendag komen zeggen. 'k Vertrekke binnen ienige doagen veur goed
noar 't Fransche.
REUS BALDUK

(spottend)

Ha ha! ç'è vou parlé françé! Veel geluk, zulle en de wind van achter.
(wijst naar Maria)

Ons wijf es vele veranderd, hè? 't 'n Es nie mier lijk in den tijd da we te goare van
de kirmesse kwamen, hè?
(Lacht nijdig)

BEERT

Joa joa moar, da zal nog wel beteren.
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(Kijkt tersluiks, met een gebaar van schrik naar de plek waar de klok moet hangen. Maria
blijft onbeweeglijk liggen, met gesloten ogen, als een dode. Sprakeloos, met strakke ogen kijkt
Slimke Snoeck Reus Balduk aan)

LISATJE

(steeds roerloos als van schrik verlamd naast de deur rechts. Tot Reus)

Ge zij zue vroeg thuis; ze zijn d'r zeker wel veur de vieren uitgeloaten?
REUS BALDUK

(opgewonden)

Joa joa z'! As 't viere was 'n hân w'al nie weinig dreupels in ons lijf. Hoe loat es 't
nou,... rond den half vijven?
(kijkt om naar de plek waar de klok moet hangen, terwijl Beert, vrouw Beert en Lisatje
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verschrikte gebaren maken)

Nondedzju! Nondemilledju! Woar es d'harloezie? Wie heet 'r nondedzju d'harloezie
wiggedoan?
LISATJE

'k Hâ z'hier in 't koamerken g'hangen om z'n beetse te kuischen1.. 'k Was zjuust teweeg
om ze were te goan hoalen.
REUS BALDUK

G'n hèt gij doar gien affeirens mee! G'n zij gij hier nondedzju den boas niet!
(met een vuistslag op de tafel)

'k Ben-e'k ik hier nondedzju den boas! En as-e 'k ik nondedzju zegge da d'harloezie
doar moe hangen zal z'r blijven hangen!
(Maria keert zich kreunend en woelend om in haar bed. Al de anderen blijven roerloos. Korte
stilte)

Wát-e, nondedzju! Ge zoedt gij mij hier wetten kome stellen!
(Af rechts, en dadelijk weer terug met de klok, die hij weer op de gewone plaats hangt)

We zillen ne kier zien wie dat er hier den boas es!
(doet de klok slaan en tikken. Keert zich dreigend naar Lisatje om)

Durft 'r nou nog ne kier an komen, nondedzju!
MARIA

(kreunend en huilend)

O! doe ze toch wig! Doe ze toch wig!
VROUW BEERT

(tot Reus)

Ha joa, dóé ze wig. Es da nou nie gelijk of da z' hier hangt of in 't koamerken?
BEERT

E-woar, aangezien dat da jong heur doar zue mee te doene moakt.
SLIMKE SNOECK

(tot Reus)

Wa kan ou da schelen woar da z' hangt?
1.

Schoon te maken.
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REUS BALDUK

(tot Slimke Snoeck; woedend)

Wa kan 't óú schelen? Hèt-e gij hier meschien te commenderen?
SLIMKE SNOECK

(nijdig en ruw)

Nien ik, 'k 'n hè hier nie te commenderen.
(slaat met de vuist op de leuning van zijn stoel)

Moar 'k zegge dat 't verdome 'n schande es van da vreiwemeins azue te tormenteren!
Ge zij nondedzju ne sloeber! 'k Weinsche da ge wel duzen kiers dued viel!
Terwijl Slimke Snoeck spreekt hoort men aanhoudend het klagend gekreun van Maria: ‘O, doe ze
toch wig! doe toch die harloezie wig!’ en af en toe een schorre angstkreet van de anderen.
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REUS BALDUK

(komt met gebalde vuisten op Slimke Snoeck af)

O! gie nondedzju! Zij-je hier hoast wig, joa g'?
MARIA

(richt zich huilend overeind)

O, Theofiel! as 't ou b' lieft! as 't ou b' lieft!...
BEERT

en VROUW BEERT

(tegelijk)

Goa wig, Theofiel; goa wig, goa gij wig, jongen.
(Lisatje begint luid te snikken)

SLIMKE SNOECK

(met knarsende tanden en sidderend gebalde vuisten. Tot Reus)

Oôôô!... sloeber! sloeber! Dat 't nie 'n woare da 'k 't loate veur heur.
(wijst naar Maria)

'k Wrong ou nondedzju de kele toe mee alle twie mijn handen!
REUS BALDUK

(springt briesend naar Slimke Snoeck)

Zij-je wig?
SLIMKE SNOECK

(links aftrekkend)

Joa ik, 'k ben wig; moar 't 'n zal dóármee nie gedoan zijn! 'k Zal ou vinden, sloeber!
Onthoud dat: 'k zal ou vinden!
(Af. Reus vliegt hem vloekend en schreeuwend na. Maria zakt uitgeput neer in haar bed)

BEERT

en VROUW BEERT

(met geweld Reus tegenhoudend)

Ala toe, loat 'em goan! loat 'em goan!
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REUS BALDUK

(laat zich slechts met moeite bedwingen)

Wát-e! 'k 'n zoe nie mier miester zijn in mijn eigen huis! Die smeirige snotneuze zoe
mij hier de wet kome stellen!
(met gebalde vuisten naar de deur)

Dat hij, nondedzju! onder mijn pueten nie 'n valt!
BEERT

en VROUW BEERT

(tegelijk)

Ala toe toe, 't es nou gedoan. Zij nou 'n beetse stille.
REUS BALDUK

Wát-e, verdome! Al da spel veur die stomme harloezie!
(tot Beert)

Zoe 'k ik meschien 't recht nie hên van in mijn eigen huis d'harloezie 't hangen woar
da 'k wille!
BEERT

Joa joa g'! G' hèt gij van eigen da recht, da es zeker.
MARIA

(kreunend)

O! doe ze toch wig,... doe ze toch wig.
REUS BALDUK

(tot Maria, ruw)

Z'n zal nondedzju nie wig goan!
MARIA

(kronkelt zich snikkend in haar bed)

O! doe ze toch wig! as 't ou b'lieft doe ze toch wig!
VROUW BEERT

(tot Maria)

Ha moar zwijgt doar nou ne kier van; 'n zij ne kier zue kinderachtig niet.
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Zesde toneel
DE VORIGEN, GUUSTJE MEULE

GUUSTJE MEULE

(komt langzaam binnen, links)

Es 'r gien belet? Wa es 'r hier gebeurd, dan? 'k Hè doar Slim Snoeck uit ulder huis
zien komen, en hij luept al vloekend en al schriemend langs de stroate.
VROUW BEERT

Ha moar 't 'n es niemendalle. Hij hee hij doar wa woorden g' had mee Reus, te willen
van die harloezie, doar...
REUS BALDUK

't Es verdome zijn geluk dat hij op tijd wig was, of 'k sloeg 'em de kop in.
GUUSTJE MEULE

Veur die harloezie nogal! Hoe zue dát-e?
BEERT

Ha moar omdat hij aan Reus vroeg om ze wig te doen. Da komt deur Maria die 'n
beetse kinderachtig es. Z'n kan zij nie goed tegen da getik, zegt ze.
MARIA

(smekend, met verzwakkende stem)

O, doe ze toch wig! As 't ulder b' lieft doe ze toch wig.
GUUSTJE MEULE

(kijkt meelijdend naar Maria om)

Ha 'k zoe z' 'k wigdoen as da jong doar nie tegen 'n kan.
BEERT

E-woar? 't es 't gien da 'k uek zegge.
REUS BALDUK

(tot Guustje Meule; opgewonden)

Guust, gij die nou ne meins zijt die de weireld kent: ben-e 'k ik nou verdome nie
miester van in mijn huis d'harloezie t' hangen woar da 'k wille?
GUUSTJE MEULE

Joa joa g', joa joa g'; ge zij doar zeker miester van, da es ou recht. Doar 'n es giene
meins die da kan tegenspreken. Moar ala, 'k zoe z'k wigdoen om heur plezier te doen.
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MARIA

(met schorre, nog verzwakte stem)

Och Hier, as 't ulder b'lieft, doe ze wig, doe ze toch wig!
LISATJE

(tot Maria)

Wilt g'n beetsen drijnken hên, Maria.
MARIA

Joa ik.
(Lisatje haalt haar iets te drinken)

REUS BALDUK

Hawel, nondedzju! woarom moet die smeirlap 'em hier mee mijn affeirens kome
moeien?
GUUSTJE MEULE

Hij hee ongelijk! hij hee ongelijk! Dat 'n goat 'em nie an.
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MARIA

(met scherp-kreunende stem)

Och Hier! och Hier! doe ze wig! doe ze toch wig!
REUS BALDUK

(woedend tot Maria)

Ge zie ze doar hangen e-woar?... Hawel, z'n zal d'r nondedzju nie ier wiggoan of da
ge dued 'n zijt!
Plotseling schrikt Maria in haar bed overeind, als wou zij eruit springen, en even roerloos staart zij
Reus aan met open mond en wild-uitgezette ogen. Dan valt ze stijfrecht met een schorre zuchtkreet
achterover.

LISATJE

(toesnellend)

Maria!... Maria!...
(hevig snikkend)

Och Hiere! z'es dued! z' es dued! Hij hee ze duedgedoan!
Gillend komen Beert en zijn vrouw naar 't bed gevlogen, gevolgd van Guustje Meule. Reus deinst
schrikkend naar de achtergrond terug, en bonst aan tegen de slinger van de klok, die even rinkelt en
boven zijn hoofd blijft stilstaan.
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De landverhuizers
Dramatische optocht in drie taferelen
Personen
VADER BALCAEN 50 jaar
MOEDER BALCAEN 48 jaar
GUUST 30 jaar } hun zonen en dochters
ROZEKEN 25 jaar } hun zonen en dochters
PHILOMENE 22 jaar } hun zonen en dochters
ZIENEKEN 14 jaar } hun zonen en dochters
BRUUNTJE 13 jaar } hun zonen en dochters
GROOTMOEDER BALCAEN 80 jaar
DE PASTOOR
DE BURGEMEESTER
FEELKEN
LIESKEN
BLINDE PIER
ZOTTE WANNE
EERSTE LANDVERHUIZER
TWEEDE LANDVERHUIZER
DERDE LANDVERHUIZER
VIERDE LANDVERHUIZER
EERSTE BUURVROUW
TWEEDE BUURVROUW
DE BUURMAN
EERSTE BURGER
TWEEDE BURGER
DE ENGELSE
DE STEWARD
DE SPIOEN
DE KAPITEIN
DE CHEF
DE DOKTER
DE INSPECTEUR
EERSTE POLICEMAN
DUITSE LANDVERHUIZER
HONGAARSE LANDVERHUIZER
DE VROUW VAN DE HONGAARSE LANDVERHUIZER
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Eerste tafereel
Afscheid van 't geboortedorp
Een laaggebalkte boerenkeuken waaruit alle meubilering weggenomen is. Hier en daar
verspreide koffers, manden, pakken. Rechts de haard. Een deur en twee ramen in de
achtergrond. Door de ramen gezicht op de velden en op het dorpje met de kerktoren.

Bij het opgaan van 't gordijn zijn Guust en Rozeken druk bezig met nog een en ander in te
pakken. Grootmoeder zit roerloos, met gevouwen handen, op een van de koffers. Naast haar
zit Philomene met haar zuigeling aan de borst. Moeder, midden in de kamer, naait iets vast
aan Vaders binnenzak. Bruuntje zit naast de haard, met het huishondje tussen zijn armen. Vlak
bij hem staan drie vogelkooien, met vogels erin. In de linkerhoek zitten Zieneken en Liesken
zacht en strelend met elkaar te praten.

BRUUNTJE

(zacht het hondje aaiend; met weemoedige stem)

Siesken,... Siesken,... zoete Siesken,... hm... zoete biestjen...
MOEDER

(tot vader)

Kiert ou ne kier 'n beetsen noar de lucht, 'k 'n zie nie goed.
VADER

Ah moar 't es al vet genoeg. 't 'n Zal d'r nie mier uitvallen.
MOEDER

Joa moar, ge zegt dat-e. Ne meins moet toch zueveel zurge droagen veur zijn geld.
Wa zoen we wij ginder moeten doen da w'ons geld kwijt woaren.
VADER

(luchtig)

O!... 'k zoe 'k mee nen orgel rondgoan.
MOEDER

(met gewichtige stem; steeds zorgvuldig aan de binnenzak naaiend)

Joa joa, mee nen orgel rondgoan. God geve da we da noeit 'n moeten doen.
GROOTMOEDER

(met doffe, hese stem)

Ik weet er nog

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 6

987
huel goed van, al es 't wel tsjestig joar geleen, van ienen die dued lag in de snieuwe,
op nen Dertienoavend.
VADER

(een beetje spottend)

Wie dat-e, moeder!
GROOTMOEDER

(met overtuiging)

Nen orgeldroaier! nen orgeldroaier! Hij 'n lag gien twintig stappen van ons hof en
huel zijn wezen was zue bleiw as 'n schoalde. Hij hâ hem doar geleid tegen d' hoage,
mee 't huefd op zijn droaikasse om wa te rusten zeker,... en hij es 'r in sloap gevallen
en versteven.
VADER

(spottend)

O joa moar, da es al were zue lank geleen, moeder. Tegenwoordig goa da amoal mee
den elektriek.
GUUST

(hard duwend aan het pak dat hij met behulp van Rozeken in elkaar werkt)

'k Peize... da w'in Amerika... wel wa anders zillen te doen hên... as mee orgels rond
te luepen...
ROZEKEN

'k Peist uek; 't es mee wirken da Florimond ginder zijn cenzen verdiend hee...
GUUST

(met een blik op Philomene)

En mee spoaren...
PHILOMENE

(met een blik op Guust)

En mee zijn geld niet te verdrijnken...
GUUST

(met een blik op Philomene)

en... en mee gien jongens te kuepen van zijn drijnkgeld...
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MOEDER

(tot Guust)

Ala toe toe...
PHILOMENE

(veegt een traan weg)

Hij moe hij mij da altijd deure steken: da 'k nie 'n spoare en da 'k 'n kind hè.
GUUST

(kalm)

't 'n Doet. 'k 'n Mimmereer ik doar nie over. 't Gien da gebeurd es és gebeurd en
iederien hee zijn feiten. 'k 'n Zegge da moar omda Philemiene altijd spreekt van
drijnken... (harder duwend aan 't pak) Nondedzju da es toai om te vullen. (tot Bruuntje
en Zieneken) Bruun, of Ziene, helpt-e kier, houdt da hier ne kier vaste.
Bruuntje maakt een beweging om te komen maar Zieneken is hem voor.

BRUUNTJE

(zijn hondje strelend)

Siesken,... zoete biestjen...
GROOTMOEDER

Zue bleiw as 'n schoalde zag hij, en zue stijf of ne stok... Mijn voader en de knecht
hên hem opgepakt en in de schuur op nen buenijnk strue geleid.
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VADER

(lachend)

Moeder zit nog altijd in de ouên tijd, zilde.
(ongeduldig tot zijn vrouw)

Ala toe, verdeke, es 't nog nie gedoan? Hoast ou 'n beetsen. D'ander zillen doar goan
zijn.
MOEDER

Ha moar 'n zij ne kier zue onpesjentig niet. Keunde nou toch gien vijf menuten stille
stoan; ge zij percies ne kleine jongen. Ala toe, nog 'n poar steekskes.
VADER

(trippelend van ongeduld)

'k Goa ou 'n tote geen.
(Poogt moeder te zoenen)

MOEDER

(hem geprikkeld afwerend)

Ge moet ou stil houên, zeg ik ou. Hou verdeke e-kier ou menieren.
VADER

(lachend)

Da zijn mijn menieren. 'k 'n Hè ik gien ander gelierd.
MOEDER

O gij zij nen babbeloare! Dien bek 'n stoa noeit stille.
VADER

(grappig)

Ha joa moar woarom 'n zoe 'k ik...
MOEDER

(boos)

Ala toe toe toe, zwijg nou.
GUUST
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(tot Zieneken)

Doar, 't es goed, ge zij zoete. 't Es spijtig dat-e gij giene jongen 'n zijt en Bruun 'n
meisken.
(Zieneken verheugd glimlachend terug bij Liesken, terwijl Guust wijst naar Bruuntje)

Zie hem doar ne kier zitten met dien hond op zijne schuet, 't es lijk 'n kindermeissen.
(tot Bruuntje)

Verdeke, jongen, da es 'n dijngen mee ou. Ge zilt er nog wa van krijgen, van dien
hond.
Bruuntje begint in stilte te schreien.

ROZEKEN

(tot Guust)

Och,... 'n ploagt hem niet. Hij hee toch zueveel verdriet omdat hij zijn hondeken nie
mee 'n mag nemen.
MOEDER

(opkijkend)

Zit hij doar al were veuren te schriemen? En es Feelke Verploatse doar nóg niet om
dien hond wig t' hoalen?
(ongeduldig tot Bruuntje)

Ha moar jongen 'n zij toch zue onnuezel niet. D'r zillen in Amerika toch uek wel
honden zijn. Spiegelt ou ne kier an Zieneken, die heur beste vriendinne goa verloaten.
G'n zie ze gij doarveuren nie schriemen.
Bruuntje houdt met een droge snik op te schreien. Zacht aait hij zijn hondje en geeft het tersluiks een
kus.

ZIENEKEN

(tot moeder)

Es 't gien woar, moeder, 'k mag alle moanden nen brief noar Liesken schrijven en ze
moe mij
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uek alle moanden antwoorden.
LIESKEN

(tot Zieneken)

'k Zál ou antwoorden, moar gij moet iets schrijven.
Geluid achter 't scherm. Een harmonica speelt en stemmen zingen:

Waar kunnen wij ook beter zijn
Waar kunnen wij ook beter zijn
Dan bij ons goede vrienden?
Laat ons in schenken,
Laat ons...
VADER

(rukt van moeder weg)

Ala toe, Threse, 't es nou genoeg. Ze zijn doar.
MOEDER

(hem nalopend)

Nog íen klein steeksken.
Al zingend komen de Landverhuizers, beladen met pakken, manden, arbeidersgereedschap, enz. op.

EERSTE LANDVERHUIZER

(met de harmonica)

Hier zijn we! Huel 't dorp es achter ons om ons te zien vertrekken.
(Door de ramen ziet men nieuwsgierig heen en weer lopende dorpelingen)

TWEEDE LANDVERHUIZER

Den burgemiester komt uek kijken!
DERDE LANDVERHUIZER

En de paster uek!
VIERDE LANDVERHUIZER

(houdt een fles in de hoogte)

De secretoarus hee ons getrekteerd mee ne pot dzjenuiver. Vivan onze secretoarus!
Vivan Amerika!
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VADER

(juichend)

Bravo! Bravo!
Alle vier beginnen weer, met begeleiding van de harmonica te zingen:

Waar kunnen wij ook beter zijn
Waar kunnen wij ook beter zijn
Dan bij ons goede vrienden?
Laat ons schenken
Laat ons drinken
En laat ons vrolijk zijn!
Zij gaan op koffers zitten en drinken en lachen.
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EERSTE BUURVROUW

(komt opgewonden binnen)

Och Hiere jongens, goa-je gulder nou oprecht amoal wig!
(tot grootmoeder)

En es da nou toch woar, gruetmoeder Rensken, dat-e gij uek meegoat? Ha moar da
zijn toch dijngen! da zijn toch dijngen!
VADER

(juichend)

Of-e w'r noartoe goan! Joa w' zilde! Vivan Amerika!
DE LANDVERHUIZERS

Vivan Amerika!
(Zij omringen lachend Bruuntje en zingen)

Woarom hee den boer zijn hondeke verkocht?
Woarom hee den boer zijn hondeke verkocht?
Omdat 't te vele kost eten!
Bruuntje begint te schreien.

EERSTE LANDVERHUIZER

(spottend zingend)

Omdat 't nie mee 'n mocht noar Amerika!
ALLEN

Doarom heet den boer zijn hondeke verkocht!
Laat ons schenken,
Laat ons drinken,
En laat ons vrolijk zijn!
Bravo! Bravo!
GROOTMOEDER

(tot Eerste Buurvrouw)

'k 'n Wee 'k niet woar da 'k ik noartoe goa. 'k Goa 'k mee mee ulder.
VADER
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Wig van Belzeland! Wig uit d'oarmoe! Vivan Amerika woar dat d'oarme meinschen
rijke worden!
TWEEDE BUURVROUW

Ha moar goa da ulder toch nie spijten, zue verre en zue vremde, en amoal anders as
da g'hier geweune zijt.
GUUST

Moar nie nien 't; 't goe leven zij-je al geiwe geweune.
MOEDER

't En es het veur ons plezier nie da we goan; moar wa moet-e doen os g'in ou land
gien eten mier 'n hèt!
EERSTE BUURVROUW

De kobbelementen an onze Soarlewie os g'hem ginter ziet.
(tot Rozeken)

En wannier treiwde,
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Rozeken? G' hèt 'r zeker moed op?
ROZEKEN

Van as-e w' angekomen zijn. Florimond zal ons ginter afwachten.
EERSTE BUURVROUW

(lachend)

Hawel, ier da g'r mee treiwt, moet 'm van mijn poart 'n totse geen. 'k Hè hem uek
nog 'n beetse geire gezien indentijd.
(Algemeen gelach)

ROZEKEN

(ook lachend)

'k Zal 't doen; 'k beloof het ou.
EERSTE BUURVROUW

Hoevele verdient hij ginter al?
ROZEKEN

Tsjestig frank in de weke.
EERSTE BUURVROUW

O!... da es vele! O gij zij gelukkig zilde! Gij zil rijke zijn! En wij die hier in d'oarmoe
blijve zitten!...
EERSTE LANDVERHUIZER

Hawel? goa mee ons mee.
EERSTE BUURVROUW

En mijne veint?
TWEEDE LANDVERHUIZER

Loat hem zitten!
(Algemeen gelach)

MOEDER

't 'n Es gie woar jong, 'n loat gij hem nie zitten, blijf gij hier, zue lank of da g'r an de
kost keun komen.
VADER

't Es mij de kost: pap en eirdappels! Buufstikken zillen we ginter eten, zuevele of da
we willen. Joa joa, buufstikken, nondedzju! buufstikken! En bovendien gien kleine,
moar firme gruete. Keirels comme ça... nondedzjiè!
(Gelach)
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GROOTMOEDER

In 't joar 48, 't joar van d'eirdappelploage 'n aten de meinschen nie anders of roapen.
VADER

Moeder zit al weer in de ouên tijd.
GROOTMOEDER

En z'n hân nog nie amoal roapen, want d'oarme meinschen 'n mochten ze van 't land
nie hoalen of ze wierden deur de boeren en de sandurms mee stienen en mee soavels
wiggejoagd. D'oarme meinschen lagen van den honger op stroate te stirven.
EERSTE LANDVERHUIZER

Huel 't dorp zal eindigen mee wig te goan. Huel 't dorp. Al d'oarme meinschen.
EERSTE BURGER

(met nieuwsgierig gezicht binnenkomend)

Es 'r gien belet? Meugen we ne kier kome kijken?
VADER

Joa joa g', kom moar binnen.
EERSTE BURGER

Hààà!... Zue 't es toch woar da g'amoal wiggoat?
EERSTE LANDVERHUIZER

Joa joa 't, 't es zeker woar.
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TWEEDE BURGER

En zue verre!... Hààà!... zij-je gulder toch nie schouw van die reize, en al da woater,
en da scheep!
GUUST

Zoen we wel; 't zijn d'r al zuevele noartoe.
EERSTE BURGER

Hààà!... Ge moet toch couroage hên, zilde! Ge moet toch couroage hên!
ZOTTE WANNE

(aan de deur)

O, meinschen, o meinschen! Wa goa-e gulder doen?
ALLEN

Ha! Wanne! Zotte Wanne!
ZOTTE WANNE

En al die kleine kinderkes! En al die schuene jonge meiskes die 't mannevolk zue
geiren zien. O die schoapkes! O die oarme schoapkes.
(Algemeen gelach)

'k Zal nen onzevoader en 'n weesgegroet veur ulder lezen, omda ge toch nie 'n zoedt
verongelukken.
EERSTE LANDVERHUIZER

Gee heur nen dreupel.
MOEDER

't 'n Es gie woar, ze zoe zat zijn. Gee heur liever 'n oalmoesse.
(geeft haar iets)

Neem, Wanne, doar es vijf cens.
ZOTTE WANNE

Merci mijn schoapkes, merci mijn kinderkes, merci mijn schuene meiskes. God
bewoar ulder! 'k Zal ne hiele poaternoster veur ulder lezen.
(Af)

BLINDE PIER

(steunend op een stokje, aan de deur, met iemand die hem leidt. Tranerige stem)

Onze Voader die in de Hemelen zijt
Geheiligd zij uw naam
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Ons toekome uw Rijk
Geeft ons heden ons dagelijks brood
enz. enz.
(Hij bidt door)

ROZEKEN

't Es blende Pier. Moeder gee hem uek watte. Wacht, 'k hè hier, zelve nog een kluite.
(geeft hem iets)

Neem, Pier, en stel het al wel, jongen.
BLINDE PIER

(zijn gebed onderbrekend)

Ge zij bedankt. God zal 't ou luenen. God bewoare ou da ge noei nie blend 'n wordt.
(Met zijn leidsman af)

TWEEDE LANDVERHUIZER

(met de fles in de hoogte)

Ala, we goan nog eentje pakken.
(Zingend)

En we gaan nog eentje pakken
Boemlala! Boemlala! Bis
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AL DE LANDVERHUIZERS

(zingend)

Napoleon! Napoleon!
'n fassche zonder bomdebomdebom
Napoleon! Napoleon!
'n flassche zonder bom!
Waar kunnen wij ook beter zijn?
Waar kunnen wij ook beter zijn
Dan bij onz' goede vrienden?
Laat ons schenken
Laat ons drinken
En laat ons vrolijk zijn!
Hoera! Hoera! Hoera!
Vivan Amerika!...
DE BUURMAN

(vlug binnenkomend)

Menier den búrgemiester komt doar, mee menier de paster!
(Schielijke stilte. Enkelen staan op)

VADER

Hawel, 't es het goed. Ze meugen zij binnenkomen. Da es hier den búrgemiesters
huis en 'k zal hem mee ienen de sleuter afgeven.
TWEEDE LANDVERHUIZER

(spottend)

Hij kom meschien kijken of da ge zijn huis nie mee 'n pakt noar Amerika.
(Kort gelach). (Pastoor en Burgemeester komen glimlachend binnen)

PASTOOR

(vriendelijk)

De goendag, meinschen, de goendag.
ALLEN

Dag menier de paster, en menier den búrgemiester.
BURGEMEESTER

Elk ne goendag.
PASTOOR
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We komen ulder nog ne kier bezoeken, ier da ge wiggoat.
VADER

Ge doe gulder wel, menier de paster, en menier den búrgemiester. 'k Zoe zeggen: zet
ulder wat-e, moar we 'n hên gien stoelen mier.
(wijst naar een koffer)

Wilt 'n beetsen op die koeffer zitten, menier de paster, of menier den búrgemiester?
PASTOOR

Nie nie, merci, 'n geeft ulder gien moeite. We zillen wel blijve stoan.
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MOEDER

Lijk of ge wilt, menier de paster en menier den búrgemiester.
(tot burgemeester)

Wilde gij soms de sleuter van 't huis meenemen, menier den búrgemiester?
BURGEMEESTER

Joa ik, binst da 'k hier toch ben. G'n moet hem dan nie achterzenden.
(rondkijkend)

Doar 'n es toch gien schendijng an 't huis? Gien dijngen uitgebroken die moeten
blijven?...
MOEDER

Ha moar wa peisde toch, menier den búrgemiester!
BURGEMEESTER

Joa joa moar, 'k wee ik wel dat-e gulder da nie espres 'n zoedt doen. Moar ne meins
zoe hem keune missen, e-woar?
VADER

Ge meug gerust zijn, menier den búrgemiester; ge zilt ou huis were vinden lijk of ge
't ons verpacht hèt.
PASTOOR

(tot vader)

En ge hèt 'r moed op, voader, om noar Amerika te goan?
VADER

Joa ik zilde, menier de paster, 'k hè d'r zeker moed op.
PASTOOR

(tot moeder)

En gij uek, moeder?
MOEDER

Ik zoe liever in mijn land blijven, menier de paster; moar wa moe ne meins doen,
e-woar? os g'an de kost nie mier 'n komt?
PHILOMENE

Och hiere ik uek, zilde; 'k zoe veel liever hier blijven.
PASTOOR

(ziet hoofdschuddend Philomene aan)
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Hm!...
(tot Rozeken)

En gij, jongedochter, goat er noartoe om te...
(met nadruk)

treiwen, e-woar?
ROZEKEN

Joa ik, menier de paster; Florimond zal mij ginter afwachten.
PASTOOR

(tot grootmoeder. Klopt haar gemoedelijk op de schouder)

En gruetmoeder goa uek mee, ne-woar? Zij je nie schouw van de zie, gruetmoeder
Rensken?
GROOTMOEDER

(gejaagd opstaande)

Wa b'lieft er ou, menier de paster?
PASTOOR

(doet haar weer zitten)

Blijf moar zitten, gruetmoeder.
(harder sprekend)

Of da ge nie schouw 'n zijt van de zie, vroag ik ou?
GROOTMOEDER

(hoofdschuddend)

'k 'n Wee 'k nie wat dat da es, menier de paster. 'k 'n Hè ik da noeit gezien.
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PASTOOR

't Es ne gruete plas woater, moederken.
(Grootmoeder schudt het hoofd)

Joa joa.
(Tot de landverhuizers)

En gulder goat uek allemoal wig, hé? Allemoal ulder land, ulder schuen Vloanderland
verloaten, hé? Ja ja ja.
EERSTE LANDVERHUIZER

't Es ginter goed en hier 'n deug het niet, menier de paster.
TWEEDE LANDVERHUIZER

(maakt het gebaar of hij met zijn wijsvinger eten naar binnen werkte)

W'n krijgen hier nie genoeg mier van den dienen, menier de paster.
BURGEMEESTER

(wijst naar de jeneverfles en maakt dan een gebaar met de hand alsof hij dronk)

Moar 'k zie da ge toch no altijd van den dienen krijgt.
(Spotgelach van pastoor en burgemeester)

DERDE LANDVERHUIZER

Weinig, menier de burgemiester. Veel min of da ge misschien 'n peist.
PASTOOR

(eensklaps ernstig)

Meinschen, gij zij allemoal mijn parochioanen, en 'k 'n wil ulder noar Amerika nie
loate vertrekken, zonder iest nog ne kier 'n loaste serieus woord mee ulder te spreken.
Ge verloat ulder land en da recht hèt-e, al vind ik het uek jammer da g'hier nie 'n
blijft. Want zie ne kier: wie zal d'r 't wirk hier doen os ge gulder amoal wiggoat?
Hèt-e doar wel op gepeisd?
(Korte pauze)

BURGEMEESTER

't Es nou al huel moeielijk, veur boeren en neirijngdoende meinschen, om wirkvolk
te krijgen! Wa zal 't worden as ze den ienen achter den anderen noar Amerika goan?
PASTOOR
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(plechtig-verwijtend)

Jaaa... wa zal 't worden! Nie nie, 't 'n es nie huel-de-gans lijk of 't zijn moet da g'azue
amoal wiggoat. G'n volbrijngt uldere plicht niet als weirdige mannen en vreiwen van
ulder voaderland. Moar... 't luelijkste van al zoe nog zijn as ge moest proberen van
nog mier landgenueten tot navolgijnge van ulder veurbeeld uit te lokken. 't Es spijtig,
't es huel spijtig da ge nie al gedoan 'n hèt wat da ge kost om hier te blijven. De
weireld es slecht, de godsdienst wordt vervolgd. Peis moar op die verschrikkelijke
dijngen die gebeurd zijn in Frankrijk, woar 'n goddelues gouvernement al die
ongelukkige dutsen van poaters en nonnen uit het land verjoagd hee!... Aáah!... w'
hên al onz'
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krachten nuedig om 't gelueve te verdedigen!
(tot vader)

Es 't almets nie 'n beetsen ou schuld, voader Balcoan, os g'hier van oarmoe
wiggedreven wordt? Hèt-e wel altijd christelijk geleefd? Hèt-e noei gedronken? Noeit
ou zaken nie verniglezjeerd? Hèt-e wel altijd gelet op 't gedrag van ou kinders? Hee
ouë zeune Guust noei zat geluepen? En es 't nie 'n beetsen ou schuld, de schuld van
ou slecht voaderlijk toezicht dat
(wijst naar Philomene die beschaamd haar hoofd bukt)

dat ou twiede dochter 'n onwettig kind hee?
(wijst naar grootmoeder)

En kijk ne kier noar die ouê sluere van ou moeder? Es 't niet droevig da ze zij op
heuren ouderdom heur land nog moe verloaten? Spijt het ou nou niet da ge nie wa
gespoard 'n hèt om heur ne gelukkigen ouên dag te bezurgen?
VADER

(deemoedig)

De tijen zijn slecht en de pachten zijn huege, menier de paster. W'hên veel tegenspoed
en ongelukken g'had.
PASTOOR

(hoofdschuddend)

De tijen 'n zijn nou niet slechter dan over 50 joar, moar de meinschen vertéiren te
veel geld, dá es d'uerzoake van den ondergank. Hààà!... 't Geld! Altijd altijd 't geld!...
't Geld hee miljoenen en miljoenen meinschen in 't verdirf gebracht, en de meinschen
zijn de woorden van Christus vergeten: Zoalig zijn degene die oarm van giest zijn,
want het rijk der Hemelen behuert hun toe.
(tot allen)

Niettemin weinsch ik ulder veurspoed en geluk in 't nieuwe leven da ge tegemoet
goat; moarrr... 'n peist toch niet dat 't geld, da ge ginter in Amerika goat zoeken, ulder
't gruetste geluk in de weireld zal brijngen. Geld 'n es moar goed os g'r goe gebruik
van moakt. Peis veural op ulder ziele, beminde parochioanen! In 't land woar da
g'ulder goat vestigen zijn de vijanden van 't woar geluef ontelboar. Ketters,
schismatieken, joden, protestanten; verdorven, onzedelijke schepsels, die den noame
van meinschen nie mier 'n verdienen, joa, monsters onder meinschelijke gedoante
(met nadruk)

Mormonen genoemd, die tot twie en drije en zelfs vier wijven hên!...
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MOEDER

(verschrikt)

Ha moar Hiere toch!
PASTOOR

't Krioelt ervan. Vlucht ulder gezelschap. Blijft woare, geluevige, katholieke
christenen. Beloof mij da g'ul-
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dere godsdienst noeit 'n zilt verluechenen, en os ge ginter rijke wordt, da ge d'oarme
parochioanen van ulder geboortedorp nie 'n zilt vergeten.
ENKELE STEMMEN

We beloven 't ou, menier de paster.
PASTOOR

Allemoal. Ge moe 't mij allemoal beloven.
ALLEN

(met nadruk)

We beloven 't ou, menier de paster.
PASTOOR

Beloof mij da g'iets zilt doen veur de oarme kirke van ulder dorp, zue gauw of da ge
keunt.
ENKELE STEMMEN

We beloven 't ou, menier de paster.
PASTOOR

Allemoal. Ge moet 't mij nog ne kier allemoal beloven.
ALLEN

(met nadruk)

We beloven 't ou, menier de paster.
PASTOOR

Onz' oarme kerke es 'n veurwirp van spot veur al de vrendelijngen die hier komen.
Menier den búrgemiester hee d'r veuren gedoan
(goedkeurend hoofdgeknik van de burgemeester)

wat dat hij kon, moar de gemiente es uek oarm en d'r es zuevele te doen. Onzen toren
stoa op 't invallen, de communiebank es te kurt en te kleine, de mantel van Onze
Lieve Vreiwe es versleten, en onzen orgel 'n speelt hoast nie anders mier as valsche
noten. Beloof mij da ge iets zilt bijdroagen om dien droevigen, schandelijken toestand
t' helpen verbeteren zue gauw of da ge keunt.
ALLEN

(met nadruk)

We beloven 't!
PASTOOR

Loat ons doar 'n gebed op zeggen, alsuek op ulder veurspoedige reize en elukkig
leven. Zeg mij noar.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 6

(Knielt op een koffer, maakt een kruis en bidt plechtig, met gevouwen handen)

Onze Vader die in de Hemelen zijt
Geheiligd zij uw naam...
ALLEN

(neergeknield, met gevouwen handen en gebogen of ontblote hoofden)

Onze Vader die in de Hemelen zijt
Geheiligd zij uw naam...
PASTOOR

Ons toekome uw Rijk
ALLEN

Ons toekome uw Rijk
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Grootmoeders stem galmt boven al andere uit. De andere stemmen galmen verward en stotterend
door elkaar.

PASTOOR

Uw wil geschiede op Aarde als in den Hemel.
ALLEN

Uw wil geschiede op Aarde als in den Hemel.
PASTOOR

Geef ons heden ons dagelijks brood
En vergeef ons onze schulden
ALLEN

Geef ons heden ons dagelijks brood
En vergeef ons onze schulden
PASTOOR

Gelijk wij vergeven onze schuldenaren.
ALLEN

Gelijk wij vergeven onze schuldenaren.
PASTOOR

Leid ons niet in bekoring
Maar verlos ons van alle kwaad,
Amen.
ALLEN

Leid ons niet in bekoring
Maar verlos ons van alle kwaad,
Amen.
Enkele vrouwen snikken in stilte.

PASTOOR

Wees gegroet, Maria vol van gratie,
De Heer is met u.
ALLEN

Wees gegroet, Maria vol van gratie,
De Heer is met u.
PASTOOR
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Gebenedijd zijt gij onder alle vrouwen
En gebenedijd is de vrucht uws lichaams:
Jezus.
ALLEN

Gebenedijd zijt gij onder alle vrouwen
En gebenedijd is de vrucht uws lichaams:
Jezus.
PASTOOR

Heilige Maria Moeder Gods, bidt voor ons arme
Zondaars. Nu en in de uur onzer dood. Amen.
ALLEN

Heilige Maria Moeder Gods, bidt voor ons arme
Zondaars. Nu en in de uur onzer dood. Amen.
PASTOOR

(maakt zijn kruis en staat op)

In de naam des Vaders,... en des Zoons,... en des Heiligen Geestes. Amen.
Geratel van een rijtuig achter 't scherm.

ALLEN

(hun kruis makend en opstaande)

Naam des Vaders, 's Zoons, 's Heiligen Geestes amen.
DE VOERMAN

(komt in 't deurgat staan, met zijn zweep in de hand)

Alo, jongens, os ge geried zijt...
ENKELE STEMMEN

We zijn geried.
(Voerman af. Allen
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tillen koffers, pakken, gereedschap, enz. op armen en schouders en brengen het buiten. Gejoel
van menigte achter 't scherm)

VADER

(tot grootmoeder)

Kom, moeder, 'k zal ou helpen; gij moet iest op de woagen.
(Grootmoeder staat op)

Rozeken, helpt uek ne kier 'n beetsen.
Talrijke nieuwsgierigen verschijnen buiten achter de raampjes.

PASTOOR

(tot grootmoeder)

Kom, gruetmoeder Rensken, 'k zal ou mijne zegen geven.
(Hij zegent haar met de hand)

GROOTMOEDER

(met bibberende stem)

't Es lank geleen da... da...
PASTOOR

Wat zegde, gruetmoeder?
GROOTMOEDER

Da mijn moeder mij veur de loaste kier 'n kruiske gegeen hee. 't Was... op heur
stirfbedde...
(Zij weent)

ROZEKEN

(troostend)

Joa moar doar 'n spreken we nou nie van, gruetmoeder. We goan nou noar Amerika.
Sukkelend geraakt grootmoeder tussen vader en Rozeken buiten.

EEN VROUWESTEM BUITEN

Och Hiere kijk toch ne kier! die ouwe sluere die uek nog meegoat!
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DE LANDVERHUIZERS

Vivan Amerika! Vivan Amerika!
(Zingend met begeleiding van de harmonica)

Waar kunnen wij ook beter zijn
enz. enz.
Vader en Rozeken weer binnen. Zij scharrelen met behulp van Guust en moeder het laatste bij elkaar.
Al de anderen, behalve burgemeester, pastoor, Zieneken, Liesken en Bruuntje, die zich met zijn hondje
en zijn vogelkooien achter de hoek van de schoorsteen gaat verbergen, dringen juichend en zingend
naar buiten in het gejoel van de nieuwgierige menigte die vóór deur en vensters staat.

ZIENEKEN

(tot Liesken)

Ala Liesken, stel het al wel, zilde, en alle moanden schrijven e-woar?
LIESKEN

Joa ik, 'k belove 't ou Zieneken. De goe reize zilde, en ge moet zien da ge mij altijd
antwoordt op mijn brieven.
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ZIENEKEN

Joa ik. Van as-e we ginter angekome zijn zal ik ou ne langen brief schrijven.
(Zij zoenen zacht elkaar, en beiden af. Luid opstijgend gezang van de landverhuizers)

BURGEMEESTER

(hoofdschuddend tot de pastoor)

Dat es 'n leven e-woar, menier de paster.
PASTOOR

't Es curieus! Altijd moar leute moaken! áltijd moar leute, 't zij dat 't te passe komt
of niet. Gien zurgen, op gien toekomste peizen.
Guust en Rozeken met de laatste pakken af.

VADER

(tot moeder, rondkijkend)

We zijn d'r, geluef ik. W'hên 't al.
MOEDER

'k 'n Zie 'k toch niets mier.
VADER

(de burgemeester een sleutel aanreikend)

Kijk, menier den búrgemiester, hier es de sleuter van ou huis.
(reikt hem de hand)

Stel het al wel, en de gezondheid.
BURGEMEESTER

Merci, Balcoan, en vreiwe
(geeft moeder ook de hand)

de goe reize, en veel geluk.
VADER

(tot de pastoor)

Menier de paster...
PASTOOR

Alo, Balcoan, en vreiwe, de goe reize zilde, en 'n vergeet ulder belofte niet.
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VADER

en MOEDER

(samen)

Ge meug gerust zijn, menier de paster.
ROZEKEN

(van buiten)

Moeder! voader!...
VADER

Joa joa, we komen.
ROZEKEN

(in 't deurgat)

Voader en moeder, woar es onzen Bruun toch! Hij 'n es hij op den woagen niet en
we moeten vuert.
VADER

Es hij op de woagen niet!
ROZEKEN

Ha bah nien hij, hij 'n es er niet.
(roept naar buiten)

Bruun! Bruun! woar zit-e dan? We moeten vuert!
MOEDER

Hij es hij zeker zijnen hond aan Feelke Verploatse goan geven.
(roept ook naar buiten)

Ala toe, Bruun, waar blijfde dan?
VADER

(ontdekt Bruuntje achter de schoorsteen)

Ha nondedzju! hij zit hier achter de scheiwe.
(vertoornd tot Bruuntje)

Zij-je zot dan, jongen, of zij-e duef geworden! Huerde niet da we wiggoan dan! Ha
nondedomme! Hij zit doar woarachtig nog mee zijnen hond en mee zijn veugels.
BRUUNTJE

(schreiend uit zijn schuilhoek komend met zijn
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hondje in de armen en zijn drie vogelkooien over rug en schouders)

Voader,... moeder,... loat het mij meepakken.
VADER

(verontwaardigd)

Wat-e! dien hond! Wilt hem e-kier sebiet aan Feel goan geen.
(tot Rozeken)

Rozeken, roept-e kier Feel, dat er hij seffens omme komt.
ROZEKEN

(roept op straat)

Feelken! Feelken? Ala toe, hoast ou wat-e! Ge moet om den hond komen.
(Hevig gesnik van Bruuntje)

MOEDER

(boos. Tot Bruuntje)

Ha gie luelijke loeder die ge zijt ge zoedt gij ons zonder ou loate wiggoan geluef ik
om bij die smeirigen hond te blijven! Es 't nog nie genoeg da w'ou ou veugels loaten?
(tot pastoor en burgemeester)

Ha ge meug mij woar gelueven, menier de paster en menier den búrgemiester, 'k stoa
compleet van altroassie op mijn bienen te beven. 'k Miende dat er hem 'n ongeluk
overgekomen was.
PASTOOR

en BURGEMEESTER

(lachend samen)

Ha! da es de moeite weird!
PASTOOR

(tot burgemeester)

't Es toch curieus hè, mee dat volk.
BURGEMEESTER

(hoofdschuddend)

Oo!...
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Ala toe, verdeke, hoast ulder wat-e! We goan den trein mankeren!
(Bruuntje snikt aldoor. Gejoel en zang buiten)

FEELKEN

Es 't te wille van den hond?
MOEDER

(ongeduldig)

Joa joa 't, 't es van eigen te wille van den hond. Ge woar zeker mee mallekoar
afgesproken van d'r nie omme te komen.
(tot Bruuntje)

Ala toe, 'n beetse rap, gee hem hier.
BRUUNTJE

(snikkend zijn hondje strelend)

Siesken,... Siesken...
Moeder neemt het hem ruw uit de armen en geeft het aan Feelken.

MOEDER

Ala toe toe, al da beslag niet.
FEELKEN

'n Schriem nie, Bruuntsjen, 'k zal d'r huel goe veure zurgen, en os ge were komt zal
't ik ou seffens weeromme brijngen.
(Af met het hondje)

VADER

(duwt Bruuntje met zijn vogelkooien voort)

Ala veuruit! snotneuze! lanterfanter!
Bruuntje hevig snikkend met zijn vogelkooien af.
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STEMMEN BUITEN

Vivan Amerika! Vivan Amerika!
EEN STEM

(zingend)

Adzju! adzju! zue zeg ik aan al de jonkheid!
Adzju! adzju! zue zeg ik aan vele rijken!
Adzju! adzju aan mijn lief Belzeland.
Gejoel en kreten, geratel van rijtuig.

ALLEN

(in het aftrekkend geratel van 't rijtuig en het gejoel van de menigte zingend)

Waar kunnen wij ook beter zijn
Waar kunnen wij ook beter zijn
Dan bij onze goede vrienden?
enz. enz.
Langzaam sterft het gezang weg.

PASTOOR

Allo! ze zijn wig, zilde. D'r zal ruste komen op 't dorp.
BURGEMEESTER

(hoofdschuddend)

O, 't es toch zulk 'n dijngen mee da oarm volk! Ne meins helpt ze, zueveel of da ge
keunt, mee road en doad, moar 't es amoal lijk boter aan de galge; dat 'n gee nieverst
om, gien zurge, gien dankboarheid, gien beleefdheid, niets...
(kijkt om zich heen)

Zie me dat hier liggen. 't Es lijk ne koestal zue vuil.
(op veranderde toon)

We goan wij zeker uek wig! menier de paster?
PASTOOR

O joa w' e-woar. W'hên wij hier onze plicht gedoan.
BURGEMEESTER

(aanmoedigend glimlachend)
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Zeg,... 'k hè doar van den uchtijnk 'n gedielte van mijne wijnkelder, da al 10 joar
toegemetseld was, doen openbreken. Hè-je gien goest om e-kier te kome kijken?
PASTOOR

(glimlachend)

Kijken?...
BURGEMEESTER

En ne kier proeven, natuurlijk.
PASTOOR

(heimelijk)

Wa es 't?
BURGEMEESTER

(als boven)

Richebourg 78.
PASTOOR

Psss!...
BURGEMEESTER

Goa-je mee?
PASTOOR

Joa ik zilde.
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BURGEMEESTER

(presenteert zijn sigarenkoker)

'n Sigaarken opsteken?
PASTOOR

Bah joa. Woarom niet?
De burgemeester geeft hem vuur en hij steekt aan, genoeglijk smakkend. Dan geeft de pastoor op zijn
beurt vuur van zijn sigaar aan de burgemeester.

BURGEMEESTER

(laat de pastoor door)

As 't ou belieft, menier de paster.
Hij volgt de priester naar buiten, en sluit met de sleutel de deur waarvan men 't slot hoort knakken.
Gezellig pratend en dampend gaan ze samen langs het rechter raampje voorbij, en langzaam daalt
het gordijn op het lege toneel.

EINDE VAN HET EERSTE TAFEREEL
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Tweede tafereel
Op zee
Het tussendek van de stoomboot. In 't midden een langwerpige tafel met houten banken er
omheen. Rechts en links, en in de achtergrond, de slaaphokken, met strozakken plat op de
grond. Midden in de achtergrond een houten trap, die naar het bovendek leidt. Door de opening
van het trapluik ziet men een schoorsteen, een mast met touwen, en een hangende reddingsboot.
Af en toe lopen wandelaars, dames, heren, landverhuizers in pittoreske plunje, en ook bedienden
van het schip vóór die opening heen en weer.

Bij het ophalen van 't gordijn zitten enkele landverhuizers pratend om de tafel. Anderen lopen
heen en weer. Grootmoeder ligt links en Rozeken rechts in hun slaaphok op een strozak.
Philomene voedt haar kind, aan de linkerhoek van de tafel gezeten. Bruuntjes vogelkooien
hangen aan een balk.

EERSTE LANDVERHUIZER

(tot tweede)

Da we nou nen dreupel hân, hè?
TWEEDE LANDVERHUIZER

(neerslachtig)

Ge keunt er gij nog omme lachen geluef ik.
EERSTE LANDVERHUIZER

Lachen of schriemen, we zitten d'r nou op en we moeten d'r deure. 't Es t' hopen dat
't ginter beter zal zijn.
(luchtig)

Och, doaromme nie getreurd. Zie, ik zoe gemakkelijk keunen 'n liedje zijngen.
(Neemt de harmonica en begint te neuriën)

Waar kunnen wij ook beter zijn
Waar...,
MOEDER

Och Hiere schiedt er toch uit, 't es veel te triestig.
(Eerste landverhuizer houdt op)

DERDE LANDVERHUIZER

(klagend)
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Ho!... ha 'k 't moar geweten! Wa zoe 'k in mijn landeke gebleven zijn.
VIERDE LANDVERHUIZER

Twie vijngers van mijn rechterhand zoe 'k geen om weer in Belzeland te zijn! En
noei mier kloagen, al hâ ik nog wel tien kiers mier oarmoe of da 'k er g'had 'n hè!
MOEDER

(klagend)

't Zijn toch zuik 'n gelukkege meinschen die in ulder land meugen blijven! Och Hiere
't zijn toch zuik 'n gelukkige meinschen!
PHILOMENE

O, da es nou zeker schuen in Vloanderen! Da moe nou volop den tijd zijn dat de
kerseloars bloeien, en da kan toch zue goe rieken.
BRUUNTJE

't Es den tijd dat de miezekes beginnen te broen. Den dag ier da we wiggegoan zijn
wist er Feelke Verploatse eentje weunen mee zeven eiers.
ZIENEKEN

Mee zes eiers, hee Lieske mij gezeid.
BRUUNTJE

't 'n Es gie woar, 't hâ d'r zeven.
MOEDER

Joa joa, gisteren over 'n joar dee Zieneken heur ieste communie. En nou amoal zue
verre wig, en al da woater rondom ons.
PHILOMENE

Oo!... d'ieste communie van de meiskes, da zoe 'k toch nog ne kier wille zien! Al die
witte moadekes mee ulder schuene volen en uldere kirkeboek in d'hand! En d'ijngelkes
mee ulder gauwen vleren die ze noar de communiebank brijngen! O, en de
knechtejongentjes zijn almets toch uek zue scheune, azue huel-de-gans in 't zwart,
mee verlakte schoentjes, en ronde hoedjes en witte kroagskes!... Ginter in Amerika
'n doen ze zij zeker ulder ieste communie niet?
ZIENEKEN

Lieske Verploatse was de schuenste van al d'ieste communiekanten, passeerde joare.
GROOTMOEDER

De ketters... de dieë 'n doen ulder ieste communie niet. 'k 'n Hè d'r noeit van mijn
leven moar ienen gekend, die huele doagen vloekte en noar kirk of kluis 'n gijng...
Hij 'n es nie oud geworden.
PHILOMENE

(droevig)
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O,... 'k weinsche da 'k toch nog ne kier 't klokske van ons kirke mocht hueren. 't Es
almets percies lijk of ik het huerde kleppen veur de messe, en da pak mij compleet
an de kele, en as ik tons wakker worde lig ik in
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mijn bedde te schriemen.
GUUST

(komt langs de trap beneden)

Woarom 'n komde nie boven? 't Es zuik 'n schuen were.
(lachend)

'k Zoe mij dued lachen om voader. Hij stoa doar were boven te parlesanten tegen al
die vrende luizen, en 't 'n es gien ienen die d'r 'n woord van verstoat.
MOEDER

(boos)

O dien dwoaze loeder, es hij doar weerom al an 't zieveren! Hij klapt zeker stanvastig
zijnen neuze veurbij?
GUUST

Doar 'n es moar ienen bij die van al zijn getoater wa verstoat. Ge weet wel, die
Vloamijnk doar, die al zue lank in Amerika weunt.
MOEDER

(wantrouwig)

Joa,... da ziet er ne valschoard uit; 'k 'n zoe hem nie vertreiwen.
EERSTE LANDVERHUIZER

Ik uek niet; 't es ne loensche piketter.
GUUST

O, hij 'n kan hij doar al nie veel kwoad mee doen, moar 't es onnuezel van doar azue
te stoan zieveren.
(tot Rozeken)

Hoe goat 't mee ou? Es 't nog nie 'n beetse beter?
ROZEKEN

(diep gedrukt, met zwakke stem)

Nien 't; 'k 'n kan giene wig. O,... da rollen en da sloan van 't scheep, en die stank hier,
en die slechte kost die we moeten eten, en al die vuiligheid!... Pouah! mijn herte kiert
er van omme.
GUUST

Hee de garçon ou vandoage nog nie wa gebracht?
(ondeugend plagend)
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Joa.. 'k gelueve dat hij ou 'n beetse geiren ziet. 't Es wel da Florimond hier nie 'n es.
Hij zoe sjaloes zijn!
ROZEKEN

(nurks)

Da es zijn affeiren, ziet-ie hij mij geiren. Da moet hij weten. 'k 'n Zit-e 'k ik mee hem
nie in. 't Ienigste da 'k vroag es hier zue gauwe meugelijk wig te zijn, uit da smeirig
hol.
GUUST

Hawèl, kom mee noar boven zeg ik ou, en ge zil genezen zijn.
(tot allen)

Da es e-kier oardig dat-e gulder zue koppig zijt, en da ge mij nie 'n wilt gelueven. 'k
Zegge dat 't schuenste were van de weireld es.
(wijst naar boven)

Kijk ne kier noar al da volk die doar wandelt.
Terwijl Guust deze laatste woorden uitspreekt slaat een golfslag over 't dek. Scherp geschreeuw en
gegiechel daarboven van wegvluchtende wandelaars. Straaltjes water komen
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langs de trappen naar beneen gesijpeld.

EERSTE LANDVERHUIZER

(lachend)

Ha joa 't 't dijnke mij uek dat 't schuen weer es. De zie valt op onze kop.
GUUST

't Es wel 't spreke weird veur 'n ijnkel boare die 'n beetsen oversloat.
(Boven op 't dek galmt luid een bel)

TWEEDE LANDVERHUIZER

Huert! de belle van de slechte kost!
STEWARD

(daalt vlug de trappen af met een stapel blikken kroezen op de arm)

Alo, jongens, ge goat nog ne kier an de fricot liggen.
(Hij schikt de kroezen vlug op tafel)

DERDE LANDVERHUIZER

't Es zeker weeromme vurt vlies en gloazen eirdappels lijk gisteren?
VIERDE LANDVERHUIZER

De virkens 'n zoen 't bij ons nie willen eten.
STEWARD

Huer ne kier, meinschen, ík 'n hè 't nie gemoakt, zulle. Ik geef het ulder lijk of ik het
zelf krijge.
(tot Rozeken aan wie hij heimelijk twee sinaasappels in de hand stopt)

Neem, da es veur ou, moar an d'ander nie zeggen, zulle. Hoe goat 't ermee?
ROZEKEN

Merci. Stillekes.
STEWARD

'k Zal ou t' oavend 'n beetse dessert mee brijngen van boven.
(Vlug langs de trap af)

VADER

(boven op de trap, tot iemand die men niet ziet)
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Yes sir, yes sir; toe van den oavend zilde. Yes sir, good bye.
(Komt lachend beneden)

MOEDER

(tot vader)

O gien dwoazerik! Tegen wie stondt-e doar nou al were te babbelen? Doar 'n es hier
God noch ziele die ou kan verstoan.
VADER

(opgewonden)

Mij nie verstoan! Gij zijt er wel mee da ze mij nie 'n verstoan! 't Es uek ne Vloamijnk,
moar die al lank in Amerika weunt. Hij 'n klapt bijkans gien Vloams mier. Moar ik
spreek al firm goed Engels weetge?
(Schimpgelach van moeder en de landverhuizers)

Dat 't gien woar 'n es! Yes sir, good bye, sir; how do you do! All right! and you!
(Toenemend gelach)

't Es bovendien ne firmen broave veint; en... en hij kent Florimond, weet ge?... en
en hij goa mee mee ons noar die ploatse... hoe hiet dat doar uek?... woar da Florimond
weunt?
GUUST

Noar Rock Island?
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VADER

Percies. Hij vroeg mij of da we ginter al geëngageerd woaren om te wirken, en ik hè
hem gezeid van joa. 'k Hè hem gezeid da we drij dolloars doags gijngen verdienen.
PHILOMENE

O gie leugenoare!
(Gelach)

VADER

O, dat 'n es moar wa klappen, e-woar, om den tijd te passeren. Hij liegt hij uek. Hij
zegt dat hij vier dolloars verdient. Zij liegen zij allemoal om te miest, doar boven.
(De Engelse komt langs de trap beneden)

EERSTE LANDVERHUIZER

Hola! doar es were die Engelsche, die ons wil bekieren.
(tot vader)

Ala Balcoan, aangezien dat-e nou toch zue goed Engels keunt, 'n moet er gij moar
tegen spreken.
VADER

Joa moar gie vuilkluet!...
ENGELSE

Goed dag, mensen, hoe gaat het met u? IJk kom u nog eens spreken.
ENIGE STEMMEN

Goendag, ieffreiwe.
MOEDER

Och Hiere, 't goa het azue stillekes, ieffreiwe.
ENGELSE

IJs de eten nog altijd slecht?
MOEDER

Bah joa 't, ieffreiwe. We spraken d'r doar zjuust van. 't Es almets te slecht om an de
biesten te geen.
PHILOMENE

't Es 'n schande, ieffreiwe, wat da z' ons hier geven. 'k 'n Krijge zelfs gien beetse
melk mier veur mijn kind.
ROZEKEN

(klagende toon)
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'k Ben d'r ziek van, ieffreiwe. 'k 'n Kan op mijn bienen nie mier stoan van fleiwte.
ENGELSE

Ooh! ijk geloof het wel. IJk zal zorgen dat gij beter eten krijgt als gij maar naar mij
wijlt luisteren.
(Algemene stilte)

Wijlt gij doen wat ijk verlang, dan zult gij allen veel gelukkiger zijn?
(Algemene stilte)

MOEDER

Ha moar wa zoen we moeten doen, ieffreiwe?
ENGELSE

Gij zoudt moeten protestanten worden.
(Algemene stilte)

VADER

Protestanten?... wa... wa zijn dat, ieffreiwe.
ENGELSE

Dat zijn de vijanden van de katholieken.
MOEDER

(droevig)

Ha moar, ieffreiwe, we zijn wij katholieken: goeje, geluevige, godvruchtige
katholieken.
GROOTMOEDER

Gien ketters, gien geuzen, we lezen ier da w' an toafel goan.
ENGELSE

Oàh, dat weet ik wel, moar gij moet protestanten worden om gelukkig te zijn.
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MOEDER

Ha moar ieffreiwe toch!
VADER

(krabt in zijn haar)

Verdeke da es 'n dijngen! W'n wete wij zelfs nie wat dat da es.
ENGELSE

IJk zal het u zeggen en ijk zal u helpen. Gij kent niet de ware God en ijk ken hem
wel.
MOEDER

Aa moar iefer toch!
ENGELSE

Oah yes, zo moet het gaan. Beloof mij dat gij wijlt protestanten worden en ijk zal
direct voor u zorgen.
VADER

Ha moar, ieffreiwe, w'n keunen of w'n meugen wij da niet doen. W'hên nog veur da
we vertrokken an menier de paster beloofd da w'altijd getreiwe en godvruchtige
katholieken zoen gebleve zijn.
ENGELSE

Uwe pastor weet niet wat de ware God is. Beloof mij nu direct dat ge wilt protestanten
worden.
EERSTE LANDVERHUIZER

(tot de anderen)

Wille we 't moar doen? Wa reschieren-we doaraan? De paster 'n zal da toch nie weten.
ENGELSE

O, ja maar, de paster moet dat weten. Zodra gij protestant geworden zijt, schrijf ijk
hem dat hij u uit de katholieke kerk moet schrappen.
VADER

(krabt in zijn haar)

O joa moar joa moar, sakerdeke!...
(tot moeder)

't Denke mij da we doar nie 'n meugen an beginnen zilde! Doar zoen we te veel vuil
keune mee vangen!
MOEDER
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(angstig)

O nie nie zilde! Op die manier 'n meugen we zeker niet. Zie-je gij ons loater meschien
weer op 't dorp komen. 't Zoe wa zijn! Ze zoen mee stienen achter ons smijten.
TWEEDE LANDVERHUIZER

(tot derde)

Moar nondedzju wa zijn da, protestanten? Weet-e gij doar wa van?
DERDE LANDVERHUIZER

Ah zoe 'k wel. Da es al verre lijk de geuzen en de fra-messons, gelueve 'k ik... 'k
Gelueve 'k da ze zij almets thuepe moete komen om te vloeken.
ENGELSE

(tot Philomene)

Wijlt gij het doen? en ook uw kind?
PHILOMENE

(verschrikt)

O nien ik, ieffreiwe. 'k 'n Durve nie, jonk.
(streelt haar kind)

Och Hiere nien ik zilde en da oarm schoapken die noar d' helle zoe goan.
ENGELSE

De hel bestaat niet.
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PHILOMENE

Joa joa, ieffreiwe, ge zeg gij da wel...
MOEDER

Nie nie, ieffreiwe, w'n goan onz' ziel an den duvel nie verkuepen.
ENGELSE

De duvel bestaat niet.
MOEDER

Joa joa, ge zijt er wel mee, dat hij nie 'n bestoat. Ze zoen 't ons wijs moaken. Nie nie:
goe verloren vele verloren; moar ziele verloren alles verloren.
ENGELSE

Gij kent dat niet en ijk ken het wel.
(tot Rozeken)

Wijlt gij het doen?
ROZEKEN

O, nien ik, ieffreiwe, 'k 'n durf uek niet; 't zoe ons te doanig schande gesproken
worden, ginter.
ENGELSE

(tot Bruuntje)

Wijlt gij het doen? IJk zal u nieuwe schone vogels geven.
BRUUNTJE

(tot moeder)

Wa es da, moeder? Wa moe ze zij hên?
MOEDER

(tot Engelse)

Hij 'n verstoa hij nie wa da ge gij hem vroagt, ieffreiwe; moar hij 'n mag hij da toch
uek niet doen, zilde. Ala, 't spijt het ons, moar...
ENGELSE

(tot grootmoeder)

Wijlt gij het doen?
Grootmoeder houdt zich of ze niet begrijpt.
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MOEDER

Z'n huert niet goed, ieffreiwe. Z'es 'n beetse duef.
ENGELSE

(tot moeder)

Vraag gij het haar dan.
MOEDER

(tot grootmoeder)

Gruetmoeder, die iefer vroagt of dat-e gij protestant wilt worden.
GROOTMOEDER

Of da 'k... wa zegde?
MOEDER

(luider)

Of dat ge protestant wil worden.
GROOTMOEDER

(hevig verschrikt)

Och Hier es da 'n protestante? Och Hiere jongens doe ze toch wiggoan! G'n meug
toch ulder ziel an den duvel niet verkuepen!
(maakt bang een kruis)

Och Hier och God, we zillen allemoal noar d'helle goan!
MOEDER

(tot Engelse)

Z'n durf zij uek niet, ieffreiwe. 't Spijt ons doanig, moar...
ENGELSE

(tot Zieneken)

Wijlt gij het doen?
ZIENEKEN

O nien ik zilde, ieffreiwe, en nog moar mijn ieste communie gedoan hên.
ENGELSE

Oah! dan kan ik u ook niet helpen. Gij kunt er u nog eens over bepeinzen. Good bye.
(Af)
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MOEDER

(wenend)

Och Hiere da es toch 'n dijngen! Wulder worden hier toch getormenteerd.
STEWARD

(vlug beneden komend met een grote kom)

Allo, jongens, valt er moar an!
(Hij vult de kroezen met eten. Allen komen naar de tafel toe)

VADER

'k 'n Zal nie wachten geluef ik, want 'k zie ze vliegen. Nog liever slechte kost en mijn
ziele dan goeie kost en gien ziele.
MOEDER

(tot grootmoeder, die zij helpt opstaan)

Kom, gruetmoeder, we goan eten.
GROOTMOEDER

Wat-e!... onz' ziele verkuepen! Loat ons allemoal ne goejen onzevoader lezen jongens.
(Zij maakt een kruis en gaat, halfluid gebeden prevelende, naar de tafel. Ook de anderen
maken een kruis en doen een kort gebed)

EERSTE LANDVERHUIZER

Pouah! Alwere die smeirige stijnkende biestekost van gisteren.
(Gooit met walging zijn lepel weg)

STEWARD

(tot Rozeken, die hij haastig een stuk taart in de hand stopt)

Neem.
ROZEKEN

Merci.
(Steward haastig af)

TWEEDE LANDVERHUIZER

(gooit ook met walging zijn lepel weg)
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Whààà!... die biesten! die smeirige biesten!
EERSTE LANDVERHUIZER

En boven doar, in d'ieste klasse, smijten ze mee huel iemers schuen goe eten in de
zie. 'k Hè 't nondedzju gezien, nie langer of gisteren nog. 'n Huel kieken, nondedzju!
'n Kieken woar dat er nog gien halve vlere van gesneen 'n was! En ne rosbuuf, zue
gruet of mijn huefd, nondedzju! 'k Hè 't ulder zien in 't woater smijten, mee mijn
eigen uegen gezien, nondedzju! binst da we wulder hier van den honger liggen te
craveren.
VADER

Z'n keunen den overschot van d'ieste klasse nie rechveirdig verdielen zeggen ze, en
bovendien 't zoe ulder te veel wirk geen; doarom smijten ze 't liever moar allemoal
wig.
VIERDE LANDVERHUIZER

't Es 'n schande! 'n schande!
MOEDER

(wenend)

'k 'n Kan da uek nie eten! 'k 'n Kán 't nie eten! 't Es te wrie slecht vandoage! Mijn
herte kiert ervan omme.
GUUST

(woedend opspringend)

'k 'n Kan 't goddome
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uek nie eten.
(balt zijn vuisten)

'k Zoe d'r compleet...
(Steward terug op)

Nondedzju! garçon, hèt-ons nie wa anders. Dat 'n es nou toch gien meinschelijk eten
mier! De zwijnen 'n zoen 't nie willen!
STEWARD

Meinschen, 'k 'n kan...
PHILOMENE

(schreiend)

Brijng mij te minsten 'n beetse melk veur mijn kind.
(boos, met gillende stem)

Moet da oarm schoap hier nou craveren van den honger!
EERSTE LANDVERHUIZER

(woedend opvliegend, met gebalde vuisten)

W'n zijn nondedzju toch gien biesten! Woarom 'n geven z' ons den overschot van d'
ieste klasse niet, in ploatse van al da goe eten in de zie te smijten!
(gooit met geweld zijn kroes tegen de grond)

Verdome!...
STEWARD

(met een blik naar boven)

Ch...tt! Pas op! pas op! de kapitein es doar, mee den dokteur en de chef. Ze doen
ulder doagelijksche ronde.
Plotselinge stilte, terwijl kapitein, dokter en chef naar beneden komen. Eerste landverhuizer raapt
haastig zijn kroes weer op.

KAPITEIN

(met korte bruuske stem)

Good day. Alles goed, hè!
(kijkt langzaam rondgaande, over tafel waar allen in stilte weer proberen te eten)
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Eten all right.
(kijkt naar de slaapplaatsen)

Ook het beddegoed in orde? Maar 'n beetje meer luchten, hè? Het ruikt hier niet goed.
(ziet Rozeken)

'n Beetje ziek, hm? Zeeziek?
(tot dokter)

Nothing, hè?
DOKTER

(hoofdschuddend)

Nee, niets, kapitein, helemaal niets.
KAPITEIN

(tot Rozeken)

'n Paar dagen vasten, hè! Alles weer in orde.
(ziet de vlek van het gemorste eten op de grond. Met gefronste wenkbrauwen tot eerste
landverhuizer)

Niet morsen met het eten, hm? Netjes weer opdrogen.
(gaat langzaam, rechts en links inspecterend met dokter en chef naar de trap)

Allo, good day.
EERSTE LANDVERHUIZER

(opstaande; met bedeesde stem en houding)

Menier de kapetein as 't ou belieft, zoe 'k ou nie 'n woordeke meuge spreken?
KAPITEIN

(keert zich bars om)

Wat is er?
EERSTE LANDVERHUIZER

Menier de kapetein, as 't ou be-
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lieft, zoe 't toch nie meugelijk zijn van ons 'n beetsen beter eten te geen? We 'n kéúnen
die slechte kost nie mier eten, menier de kapetein. Dat 'n es gien meinscheneten.
CHEF

(woedend, tot eerste landverhuizer)

Wa mankeert eraan?
VADER

't Stijnkt. 't Es bedorven, menier de kapetein!
GUUST

(ruw)

't Vlies es vurt; riekt er an.
(steekt zijn kroes uit naar de kapitein. Verontwaardigde beweging van kapitein)

PHILOMENE

(schreiend)

'k 'n Krijge zelfs gien beetse melk veur da schoapke van da kind.
KAPITEIN

(gezagvoerend)

Ch...tt!
(neemt de kroes, ruikt eraan, geeft hem terug)

Dat vlees is goed. Daar mankeert niks an.
CHEF

Dat tuig is nooit tevreden, captain. Geef ze...
GUUST

(gooit plotseling brullend zijn kroes op de grond)

Nim goddome! Eet het zelf op.
KAPITEIN

(tot chef en steward)

Chef,... steward, arresteer die kerel!
(Chef en steward springen toe en grijpen Guust bij de kraag. Algemeen angstgekreet)
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GUUST

(als razend zich verdedigend)

Nondedzju! Goddome! Nondedzju!
MOEDER, PHILOMENE, ROZEKEN

(tegelijk)

Och Hier, och Hier! 'n doe hem toch gien kwoad!
Bruuntje en Zieneken beginnen luidkeels te huilen.

GROOTMOEDER

O! o! o!
VADER

en EERSTE LANDVERHUIZER

(woedend, trachten Guust te verlossen)

Loat hem los! Die jongen 'n hee ulder nie misdoan. 't Es nen broave jongen. 't Es den
broafste jongen van de weireld.
KAPITEIN

(trekt zijn revolver)

Weg!... of 'k schiet!
Verschrikt-gillend deinzen allen achteruit terwijl chef en steward Guust, die zich steeds woedend en
vloekend verdedigt, over de trap naar boven sleuren, waar vele nieuwsgierigen staan te kijken.
Kapitein en dokter insgelijks vlug naar boven.

MOEDER

(huilend)

Och Hiere, voader, wa goan ze toch mee hem doen?
(wil ook mee naar boven hollen)

ENGELSE

(naar beneden komend, tot moeder)

Wéés gerust, wéés gerust. IJk heb de captain gesprowke en er zal hem
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geen kwaad gebeuren.
GROOTMOEDER

(verschrikt)

O; doe de dieë wiggoan, doe ze wiggoan!
(maakt een kruis)

MOEDER

(wenend)

Och Hier, ieffreiwe, helpt ons toch! Och Hiere da es toch 'n dijngen! Azue nen broave
jongen! Had hij hem toch zue kwoad nie gemoakt veur da slecht eten.
ENGELSE

Als gij wilt protestanten worden zal ijk hem wel uit de gevangenis helpen.
MOEDER

(snikkend)

Ha moar ieffreiw os 't ou belieft 'n spreekt doar nou toch nie mier van, en helpt ons
liever zónder dat w' ons ziele verkuepen.
(tot vader)

Kom voader, loat ons goan kijken wat da ze mee onze Guust gedoan hên. 'k Vrieze
da z' hem toch zueveel kwoad zillen doen.
ROZEKEN

(snikkend uitgestrekt op haar bed)

't Zijn muerdenoars! muerdenoars!
PHILOMENE

(wenend)

W'n zillen ginter noeit levend ankomen.
VADER

(opgewonden)

Da z' ulder nondedzju oppassen van hem kwoad te doen!
(tot allen)
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Kom? we goan d'r allemoal noartoe. We moen hem weer hên. We zille roepen en
tieren tot da z' hem losloaten. 'k Zal...
(eensklaps verrukt als door een goede ingeving)

'k zal 't an die Vloamijnk vroagen die mee ons meegoat, den dienen zal ons wel
helpen!
AL DE LANDVERHUIZERS

Joa, joa! we moen hem weer hên!
(Allen de trap op en af, uitgenomen de Engelse, grootmoeder en Rozeken)

PHILOMENE

(tot Rozeken)

Kom, Roze, goa uek mee.
ROZEKEN

(wenend en zuchtend)

'k 'n Kán niet, 'k ben te ziek; 'k 'n kan op mijn bienen nie stoan.
(Philomene af. Een ogenblik stilte)

ENGELSE

(tot grootmoeder)

Wijlt gij het mij nu beloven, grootmoeder?
Grootmoeder gaat met verschrikt gelaat, kruistekens en afwerende handgebaren makende, links naar
haar slaaphok en kruipt erin weg. Boven op het dek lopen vrolijk pratende en lachende passagiers
en passagiersters wandelend heen en weer.

ROZEKEN

(uitgestrekt op haar strobed rechts)

Och ieffreiwe, loat ons nou toch gerust. Gruetmoeder es schouw van ou en ik voele
mij toch zue ziek.
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ENGELSE

(trots heengaande)

Gij moet het weten. Good bye.
STEWARD

(verwonderd)

Kijk kijk, ze zijn amoal wig geluef ik.
(ruimt de tafel op)

Ge zoedt toch lijk zeggen dat 't ulder nie gesmoakt 'n hee
(ziet Rozeken)

O, zij-je doar nog?
(zet de kroezen weer op tafel en komt bij haar)

Hoe goat 't ermee?
ROZEKEN

(richt zich zuchtend half overeind)

O,... slecht. 'k Ben toch zue ziek. Wa hên ze nou mee onze Guust gedoan?
STEWARD

Niemendalle. Ze zillen zij hem 'n uur of twie in 't prison houên en hem dan losloaten.
Moar 't es spijtig dat da percies mee de kapetein gebeurd es.
ROZEKEN

(klagend)

Woarom geven z' ons toch uek zuik 'n doanig slecht eten?
STEWARD

Da es op alle schepen gelijk. 't Es het op de landverhuizers dat de compagnies 't
mieste geld verdienen. An d' ieste klasse 'n hên ze zij nie veel over. D'r goat doar al
te vele verloren.
ROZEKEN

Ho!... al da goe eten da z' over buerd smijten binst da we hier van den honger
craveren! Woarom 'n geven z' ons dien overschot niet?
STEWARD

Ha moar ze 'n keunen zij da nie doen. Da zoe al te veel tijd en moeite kosten om da
amoal te verdielen.
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(strelend)

Moar weet-e wat-e...
(hurkt bij haar neer)

'k zal ik ou van den oavond nog 'n schuen stikske vis brijngen uit d' ieste klasse; moar
g'n meug het an d'ander nie zeggen, zilde.
ROZEKEN

(walgend)

Pouah!... 'k 'n Kán hier niet eten. Mijn herte kiert er van om as ik erop peize. Hoe
lank moet da nou toch nog duren ier da w' in Amerika zijn?
STEWARD

Nog drij doagen, as-e we gien slech weer 'n krijgen.
(kijkt naar het luchtgat boven de kop)

Moar ik vries er veuren; 't were betrekt.
(Het toneel verduistert)

ROZEKEN

Och Hiere! 'k zal dued zijn ier da 't zue ver es.
STEWARD

(flemend)

Zoe-je wel. Van as ge ginter zijt es 't ál vergeten; en zue lank as da g' hier zijt zal ik
schuene veur ou zurgen.
(tracht haar hand te nemen)

'k Zal ou ál brijngen da g' hên wilt.
ROZEKEN

(trekt haar hand terug, met tranerige
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stem)

Och!... en die troebels mee onze Guust! As ze hem moar gien leed 'n doen...
STEWARD

(geruststellend)

Wa zoen ze. t' Oavend loaten z' hem al los.
ROZEKEN

Voader en moeder en al d'ander zijn d'r noartoe om hem los te krijgen. Voader kent
hier ne Vloamijnk die in Amerika weunt, en hij goa vroagen of hij hem wilt helpen
om Guust los te krijgen.
STEWARD

Dat 'n zal nie lukken. Ze moen ulder stil houên. En ge moet uek an ou voader zeggen
dat hij oppast mee die Vloamijnk die altijd tegen hem komt klappen. Da 'n és giene
Vloamijnk; 't es nen Amerikoansche spioen die de landverhuizers tracht uit te hurken
om te weten of da z'onder contract noar Amerika nie 'n komen.
ROZEKEN

(verschrikt)

Och Hiere! mag da niet?
STEWARD

Nie nien 't, 't en mag zeker niet. Van as ze weten da g' onder contract noar Amerika
komt houên z' ou ginter tegen en zenden ze ou bij d'ieste occoasie weeromme. Ge
zilt er doar wel zien zitten as w' ankomen. Ze steken z' in kotten apoart percies lijk
wilde biesten, en mee den iesten buet die vertrekt moen ze were wig. Ze doen dat
om de vrendelijngen te beletten in Amerika de luenen te bedirven.
ROZEKEN

Och Hier en voader die toch zue onveurzichtig es! Hij luept huele doagen al babbelen
mee die veint.
STEWARD

Komde gulder meschien onder contract noar Amerika?
ROZEKEN

(wantrouwig)

Zoen we wel, moar...
STEWARD

(lachend)
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Van mij 'n moet-e niet schouw zijn, zilde. Ik 'n ben gienen Amerikoanschen spioenn
en 'k 'n zal ulder nie beklappen.
ROZEKEN

W'n zijn wulder hoegenoamd onder gien contract, moar voader es azue 'n beetse van
nen blagueur, en hij zoe hij da almets keune zeggen om te boffen. We wete wij nog
niet wat da we ginter zillen doen.
Lachend en gillend lopen passagiers op het dek voorbij het luchtgat. Een windvlaag slaat een golf
over de railing en water sijpelt langs de treden van de trap. Het toneel wordt nog donkerder.

STEWARD

(even opkijkend)

'k Gelueve da we weer 'n
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beetse zillen dansen van den nacht.
(tot Rozeken vertrouwelijk)

Enne... es er ginder niemand die ge kent?
ROZEKEN

(gegeneerd)

't Doet... d'r es ginter iemand.
STEWARD

(vleiend insinuerend)

'n Beetse van 'n lief meschien?
(Rozeken buigt schuchter het hoofd)

Hm?
ROZEKEN

(bedeesd)

Joa 't... mijn lief weunt ginter.
STEWARD

Hoe hiet hij?
ROZEKEN

Florimond.
STEWARD

(jaloers)

En goat-e ginter noartoe om mee hem te treiwen?
ROZEKEN

't Es het toch azue geschikt.
STEWARD

(grijpt plotseling driftig haar hand)

Rozeken, 'k zie ou toch uek zue geiren. Treiw liever mee mij.
ROZEKEN

(trekt verschrikt haar hand terug)

O, wa peisde? Wa miende wel dan?
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STEWARD

(hartstochtelijk)

Loat mij ou te minsten 'n totse geen. (dringt naar haar toe) Toe!... hij 'n zal hij da
toch nie weten.
ROZEKEN

(heftig achteruitdringend, zodat zij bijna, op het halfduister toneel, niet meer zichtbaar is)

Nie nien ik! Wa miende gij wel dan!
(dringend)

Ge moet ou stil houên! Gruetmoeder ligt doar!
STEWARD

(even omkijkend, minachtend)

Peuh!... de die 'n zal d'r nie vele van vertellen!
(komt weer tot Rozeken)

Toe, Rozeken, toe, os 't ou belieft.
ROZEKEN

(zich verdedigend)

Ge moet mij gerust loaten.
(plotseling gillend)

Loat mij gerust zeg ik ou of 'k goa roepen!
(Joelende en pretmakende passagiers boven op 't dek. Rozeken nog luider gillend)

O gie sloeber die ge zijt! Voader! Moeder! Guust! Gruetmoeder! Gruetmoeder!
(Steward verdwijnt naast Rozeken. Beiden onzichtbaar geworden)

GROOTMOEDER

(kruipt half uit haar bed, schor gillend)

Och Hier! Och Hier! Och Hiere!
ROZEKEN

(met versmoorde gilstem)

Gruetmoeder! helpt mij! Gruetmoeder! Muerd! Muerd! Muerrrd!...
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Het gordijn valt snel

EINDE VAN HET TWEEDE TAFEREEL
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Derde tafereel
De aankomst
Een ruime, halfronde zaal. Rondom hokken van houten latwerk, door houten beschotten van
elkaar gescheiden. In enkele van die hokken zitten mensen opgesloten als wilde beesten in
kooien. Midden in de zaal het bureau van de Inspecteur der Landverhuizing. Rechts een uitgang.
In de achtergrond een hellend bruggetje, toegang gevend tot het schip, dat men op het uiterste
plan ziet liggen. Op dat bruggetje en op het scheepsdek waar grote bedrijvigheid heerst, staan
de landverhuizers, in allerlei pittoreske klederdracht, beladen met pakken, manden, koffers,
arbeidersgereedschap enz. in dichte drommen geschaard. Twee matrozen houden rechts en
links van 't bruggetje de wacht. Naast het bureau van de inspecteur staan twee policemen.

Bij het ophalen van 't gordijn komen de landverhuizers in dichte groep over het bruggetje in
de zaal. Men ziet Bruuntje met zijn vogelkooien over rug en schouders.

INSPECTEUR

(luid roepend naar de achtergrond)

Even tegenhouên! Niet allemaal tegelijk!
(tot Duitse landverhuizer)

Hoe is uw naam?
DUITSE LANDVERHUIZER

(met spade en bijl over de schouder)

Karl Werlemann.
INSPECTEUR

Uw nationaliteit?
DUITSE LANDVERHUIZER

Duitser.
INSPECTEUR

Wat voor ambacht of werk oefent gij uit?
DUITSE LANDVERHUIZER

Aardewerker.
INSPECTEUR

Komt gij onder arbeidscontract naar Amerika?
DUITSE LANDVERHUIZER

Neen.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 6

INSPECTEUR

(hand in de hoogte)

Uw eed daarop.
DUITSE LANDVERHUIZER

(als boven)

Ik zweer het.
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ROZEKEN

(tot vader, boven op het bruggetje. Snikkend, op driftige toon)

'k Zal 't zeker zeggen! 'k Zal 't an huel de weireld zeggen! 'k Zal bij de politie goan,
tot dat de sloeber veur zijn leven lang in 't kot gesteken wordt!
VADER

(dreigend)

Zwijg, zeg ik ou. 't Es óns die g' in 't kot zilt doen steken.
ROZEKEN

(wanhopig)

O?... da Florimond hier toch woare! Woarom 'n es Florimond toch op zijne post niet.
O! o! o!
INSPECTEUR

(omgekeerd naar 't bruggetje)

Ch...tt! Zwijgen daar! en uw beurt afwachten!
(tot Duitse landverhuizer)

Waar gaat ge naartoe?
DUITSE LANDVERHUIZER

Naar Chicago.
INSPECTEUR

Wat gaat ge daar doen?
ENGELSE

(boven op 't bruggetje, tot Rozeken. Haar woorden smoren het antwoord dat de Duitse
landverhuizer aan de inspecteur geeft)

Als gij wijlt protestant worden zal ijk maken dat de misdadiger gestraft wordt.
INSPECTEUR

(keert zich woedend om)

Zwijgen, goddem!
(tot Duitse landverhuizer)

Wat zegt ge?
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(Rozeken blijft snikken)

DUITSE LANDVERHUIZER

Werk zoeken.
INSPECTEUR

Met hoevelen zijt ge!
DUITSE LANDVERHUIZER

(omkijkend naar zijn familie, die hem volgt, beladen met pakken en valiezen)

Met ons zeven. Ik, en mijn vrouw, en vijf kinderen.
INSPECTEUR

Hebt ge middelen van bestaan om intussen van te leven.
DUITSE LANDVERHUIZER

Ja.
INSPECTEUR

Hoeveel?
DUITSE LANDVERHUIZER

Dertig dollars.
INSPECTEUR

Laat zien. (Duitse landverhuizer haalt zijn geld te voorschijn) All right! Ga.
DUITSE LANDVERHUIZER

(schuchter)

Mogen w' in 't land binnen, meneer de inspecteur?
INSPECTEUR

(ongeduldig)

Ja, zeg ik. Ben je dan doof! Allo! maakt spoed!
(Duitse landverhuizer en familie rechts af)

ROZEKEN

(hevig snikkend)

O! o! o!...
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VADER

(woedend)

Ha moar zwijg toch, zeg ik ou.
MOEDER

Houd ou stille tot da we binnen zijn.
ROZEKEN

O! o! o!
INSPECTEUR

Ch...tt!...
(tot Hongaarse landverhuizer)

Hoe is uw naam?
HONGAARSE LANDVERHUIZER

(in lompen, een grauw vuil pak op de schouder)

Roedi Razi.
INSPECTEUR

Uw nationaliteit.
HONGAARSE LANDVERHUIZER

Hongaar.
INSPECTEUR

Wat voor ambacht of werk oefent gij uit?
HONGAARSE LANDVERHUIZER

Dagloner.
INSPECTEUR

Komt gij onder arbeidscontract naar Amerika.
HONGAARSE LANDVERHUIZER

Neen.
INSPECTEUR

(rechterhand in de hoogte)

Uw eed daarop.
HONGAARSE LANDVERHUIZER

Ik zweer het.
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INSPECTEUR

Waar gaat ge naartoe?
HONGAARSE LANDVERHUIZER

(aarzelend)

Ik... ik weet het niet. Daar waar ik werk kan vinden.
INSPECTEUR

Met hoevelen zijt ge?
HONGAARSE LANDVERHUIZER

(kijkt om naar zijn familie die hem volgt)

Ik, mijn vrouw en drie kinderen.
INSPECTEUR

Hebt ge middelen van bestaan om intussen van te leven?
Hongaarse landverhuizer begint plotseling te schreien en stamelt onverstaanbaar klanken.

INSPECTEUR

(ongeduldig)

Wat? wat?... wat zegt ge? Duidelijk spreken.
HONGAARSE LANDVERHUIZER

(steeds schreiend)

Dat ik iets had, meneer, maar dat het mij op 't schip gestolen is.
INSPECTEUR

Door wie? Wie heeft het gestolen?
HONGAARSE LANDVERHUIZER

Ik weet het niet, meneer. Het is gestolen terwijl we sliepen.
INSPECTEUR

Leugens! Ik ken die histories! Gij hébt geen geld, dát is de waarheid!
(tot de politieagenten naast hem)

Allo, neem die kerels mee en
(wijst naar de hokken links)

berg ze daar op.
(De policemen maken zich van de Hongaar en zijn familie meester)
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HONGAARSE LANDVERHUIZER

(smekend tot inspecteur)
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Och meneer, ik smeek u, doe dat niet. Wij zijn eerlijke mensen. Laat ons in het land
binnen.
INSPECTEUR

(ruw)

Geen kwestie van. Wet is wet.
(wijst naar de hokken links)

Dáár gaat ge binnen, en met de eerste gelegenheid naar Europa terug.
DE VROUW VAN DE HONGAAR

(wanhopig schreiend)

O asjeblief, doe het voor onz' arme kinderen. Wij zijn toch zo arm en zo ongelukkig.
Er is geen bestaan voor ons in ons land. Wij moeten er van ellende sterven.
INSPECTEUR

Neen, zeg ik, neen, duizendmaal neen! De wet verbiedt het! Meent gij misschien dat
ik 'n wet voor u apart kan laten maken?
(driftig)

Meent gij misschien dat ikzelf aan de wet niet moet gehoorzamen? Of dat ik mij hier
voor mijn plezier sta hees te schreeuwen, de ganse dag, van 's ochtends tot 's avonds!
Allo, hop! Ik kan niets voor u doen. Ge moest u maar in regel stellen.
(Luid schreiend worden de Hongaarse landverhuizer en zijn familie in het hok geduwd.
Policemen terug bij 't bureau)

VADER

(bevend van schrik tot Rozeken, terwijl de Hongaarse landverhuizer en familie worden
weggebracht)

Past op, zilde! Zie wat da ge doet! Da g' ons hier uek niet 'n doet te vurte steken.
(tot de andere landverhuizers)

We moeten broave zijn, zilde! Zien da w' onze Guust los krijgen en dat w' hier al
t'huepe wig geroaken.
(kijkt angstig naar de uitgang rechts)

Nondedzju! da es toch 'n dijngen da Florimond doar nog nie 'n es.
ROZEKEN

(snikkend)
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'k Zal 't tóch zeggen! 'k Zal 't tóch zeggen! Al moest het mijn leven kosten! En
gruetmoeder heet er bij geweest en ze zal 't uek zeggen!
MOEDER

(angstig en dringend)

G'n meug nie, Roze, g'n meug nie.
GROOTMOEDER

(hoofdschuddend)

O! o! zulk 'n vrieë dijngen! Zulk 'n vrieë dijngen!
VADER

(dreigend tot Rozeken)

Past ou op! Nondedzju!
PHILOMENE

(tot Rozeken)

Ha moar 'k zoe 'k zwijgen, Rozeken. 't Es het nou tóch gebeurd.
ROZEKEN

(koppig)

't Es gelijk! 'k Zal 't doen! 'k Zál 't zeggen!
INSPECTEUR

Ch...tt!... al dat lawaai niet daar.
(tot va-
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der)

Hoe is uw naam?
VADER

(beleefd en vriendelijk glimlachend)

Koarel, menier den inspecteur, 'k hiet-e 'k ik Koarel Balcaen, en 'k ben van Lauwegem,
doar, ge weet wel, uit Belzeland. We goan wulder al te goare, mee ons wijf en ons
jongens en kameraden noar...
INSPECTEUR

(hem in de rede vallend)

Ja maar, ja maar, al dat gebabbel niet. Antwoord eenvoudig en duidelijk op mijn
vragen.
VADER

(voorkomend)

Joa ik, menier den inspecteur, joa ik, 'k beloof het ou. We zijn wulder...
INSPECTEUR

(ongeduldig)

Van welk land of ge zijt? vraag ik u.
VADER

Van Belzeland, menier den inspecteur, van Belzeland.
INSPECTEUR

Wat voor ambacht of werk oefent ge uit?
VADER

We woaren wij ginter boeren, kleine boeren, kurtweunders, menier den inspecteur,
en we weunden zelfs in 'n huis van den búrgemiester. Moar de stiel 'n gijnk nie mier,
en en Florimond van Loake, die mee mijn dochter goa treiwen...
INSPECTEUR

(hem driftig onderbrekend)

Dat moet ik allemaal niet weten. Waar gaat ge naartoe?
VADER

Noar Rock Island, menier den inspecteur. 'k 'n Wee 'k nie woar dat da ligt, moar 'k
peize dat Florimond hier alle menuten zal goan zijn en dat hij...
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INSPECTEUR

Komt gij onder arbeidscontract naar Amerika?
(Verbaasd gezicht van vader)

Weet gij hoeveel gij in Rock Island gaat verdienen?
VADER

Bah nien ik, menier den inspecteur. We 'n wete wij nie anders as da Florimond...
(Terwijl vader spreekt treedt de spioen van rechts naar voren)

Ah kijk, doar es mijne kameroad van 't scheep. Hij goat uek noar Rock Island.
(plotseling ontsteld en stotterend)

W'hên w'hên wij te goare wa gebabbeld, moar 't 't 't en was moar om te te te lachen,
menier den inspecteur,
(nog meer ontsteld en bang)

't 't 't 't en was moar 'n beetse blageren, menier den inspecteur, om den tijd te te te
passeren.
DE SPIOEN

Meneer den inspecteur, ik teken klacht aan
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tegen de landverhuizer Karel Balcaen en zijn familie, alsook tegen de vier
landverhuizers die hem vergezellen. Die lui zijn onder arbeidscontract naar Amerika
gekomen.
(Verschrikte gebaren van familie Balcaen en landverhuizers)

INSPECTEUR

(triomfant)

Hahaaa!
VADER

(bevend van schrik)

O moar, menier den inspecteur, 't en es gien gedach van! 'k 'n Hè 'k da moar gezeid
om te lachen, om 'n beetse te te te blageren, zeg ik ou, om om omdat-ie hij
(wijst naar spioen)

uek altijd stond te blageren over al da geld da da da dat hij in Amerika verdiende.
(tot spioen)

Ah gie gie gie luelijke valschoard woar da ge stoat!
MOEDER

(schreiend tot vader)

Ge zie 't nou, wat dat er van komt, mee noeit ou smoel te keunen houên.
VADER

(angstig)

Zwijg, nondedzju!
SPIOEN

Meneer de inspecteur, hij heeft mij bekend dat hij achttien dollars in de week zou
verdienen.
VADER

(wanhopig)

Ha moar 't was al blageren, zeg ik ulder.
(tot de landverhuizers)

Es 't gien woar, gulder die mij kent?
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(kijkt wanhopig naar rechts)

Verdome da es toch 'n dijngen da Florimond op zijne post nie 'n es! Hij zoe 't ulder
toch amoal zue schuene keunen uitien doen.
INSPECTEUR

Ja ja, 't is al goed, we weten al genoeg. Wacht 'n beetje.
(spreekt tot policemen en spioen)

MOEDER

(schreiend)

O, da es toch 'n dingen!
(plotseling woedend tot vader)

Gien dwoazerik, gie stommerik! mee al ou beslag moaken!
VADER

(ook boos)

Ha moar zwijg ne kier, gie dwoazekonte!
(kijkt reikhalzend naar rechts)

Help mij liever kijken of da ge Florimond nie 'n ziet, ginter onder al da volk.
EERSTE LANDVERHUIZER

Doar 'n es gien ienen van ons die weet wat dat hij ginter goa verdienen. Doar 'n es
zelfs gien ienen die weet woar da we noartoe goan.
SPIOEN

(spottend)

Ik weet het, ge gaat naar Rock Island.
TWEEDE LANDVERHUIZER

We 'n wete wij nie woar dat da es.
ROZEKEN

(schreiend tot inspecteur)

Menier den inspecteur, ik hè 'n ánder klacht te doen.
PHILOMENE

(dringend)

Ha moar zwijgt toch, Roze.
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VADER

(woedend)

O gie nondenonde!
INSPECTEUR

Wacht 'n beetje.
(Spreekt nog even door met de policeman, die dan haastig over het bruggetje naar het schip
loopt)

GROOTMOEDER

(onnozel hoofschuddend)

O! o! o!... zuik 'n vrieë dijngen! zuik 'n vrieë dijngen!
(maakt een kruis, vouwt haar handen en begint luidop te bidden)

Onze Vader die in de Hemelen zijt
Geheiligd zij uw naam
Ons toekome uw Rijk
(het gebed gaat door)

INSPECTEUR

(tot allen)

Ga eens even opzij.
(De policeman komt terug in de zaal en spreekt tot de inspecteur)

Allo, allo, allen opzij.
Boven op het bruggetje verschijnt Guust tussen twee matrozen, die hem met boeien om de polsen
vasthouden. De kapitein volgt.

MOEDER

(schreiend)

Och Hier! onze Guust! onze Guust!
PHILOMENE

O dien duts! Wa ziet er hij slecht uit! Ze 'n hên hem zeker gien eten gegeen.
VADER
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(tot allen)

Past op zulle! Ziet da g' oppast!
KAPITEIN

(kalm)

Inspecteur, hier is 'n brave jongen, die geprobeerd heeft oproer aan boord te
verwekken.
INSPECTEUR

Zo! zo!
KAPITEIN

(glimlachend)

Wilt u asjeblieft goed voor hem zorgen?
INSPECTEUR

Wees gerust, captain.
(tot spioen, terwijl hij wijst naar vader en de anderen)

Hij behoort ook tot dit troepje, nietwaar? Nette familie! haha!
GUUST

(probeert zich los te worstelen. Gillend)

Sloebers! schurken! muerdenoars!
(De politieagenten springen toe, grijpen hem vast en sleuren hem met duwen en stoten naar
de hokken rechts)

MOEDER

en PHILOMENE

(huilend, tegelijk)

Och Hier! 'n sloa hem toch gien leed!
EERSTE POLICEMAN

Aie, schelm! Hij bijt in mijn
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hand!
(Hij slaat er ruw op los. Guust wordt met woest geweld, onder geschreeuw en gehuil, in een
der hokken neergesmakt)

ROZEKEN

(driftig optredend, tot kapitein, met gejaagde, door hikken en snikken onderbroken stem)

Kapetein,... iene van de knechten van 't scheep,... hee mij mee geweld...
VADER

(valt haar wild in de rede)

Zwijg!...
ROZEKEN

(nog driftiger)

Nien ik!... 'k en zál nie zwijgen! Veur niemand! veur niemand! al moesten ze mij
vermuerden.
(tot kapitein)

De knecht van 't scheep... die ons beneen gediend hee... hee mee geweld mijn iere
geruefd... binst da 'k alliene was,... mee gruetmoeder... en ziek te bedde lag! Vroag
het an gruetmoeder,... z' hee 't g'huerd en gezien!... De sloeber hee mij...
PHILOMENE

(strak kijkend naar rechts, met een gil)

O!... zwijg! Doar es Florimond! 'k Zie hem! en hij zie ons uek! Hij zwoait mee zijnen
neusdoek!
ROZEKEN

(huilend)

't Es gelijk! 'k Zal 't roepen! Hij hee mij mee geweld...
KAPITEIN

(dreigend tot Rozeken)

Dat zijn mijn zaken niet. Dien 'n klacht in bij de politie; maar hier moet ge stil zijn,
en geen spektakel maken, of anders...
(wijst naar het hok waar Guust in opgesloten zit)

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 6

GUUST

(achter de staven van het hok)

Sloebers! muerdenoars! dieven!
ROZEKEN

(driftig opgewonden)

Gruetmoeder! gruetmoeder! zeg gij het! G' hè 't gehuerd! G' hè 't gezien!
VADER

(dreigend tot Rozeken)

Zwijg, zeg ik ou.
(tot inspecteur)

Menier den inspecteur, de man die weet woarveuren da we noar Amerika gekomen
zijn es doar.
(wijst naar rechts)

Loat hem hier komen, menier den inspecteur, en hij zal 't ou amoal zeggen.
ROZEKEN

(snikkend en smekend tot kapitein, die wil weggaan)

O, as 't ou belieft, menier de kapitein, aanhuer mij en straft de misdoadiger die in ou
macht es.
VADER

Moar zwijg toch, nondedzju! nondedzju!
(roept naar rechts)

Florimond! Florimond!
PHILOMENE

(reikhalzend)

Hij wil noar hier komen, moar z' houên hem tegen.
(tot inspecteur)

O, menier den
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inspecteur, os 't ou belieft, loat hem toch komen.
ROZEKEN

(tot kapitein die over het bruggetje weggaat)

Os 't ou b'lieft, menier de kapitein, 'k smiek ou...
(Kapitein af. Rozeken wanhopig snikkend)

O! o! o!
(Verwijtend tot grootmoeder)

Gruetmoeder, woarom 'n spreekt-e toch niet! Woarom 'n helpt-e mij toch niet, gij
die alles g'huerd en gezien hèt.
MOEDER

(schreiend)

Ha moar zwijgt toch, Roze; wilt g' ons nou amoal in 't ongeluk dompelen!
GROOTMOEDER

(verwilderd)

O Hiere! onze lieven Hiere! onze lieve Vrouwe!
Rozeken valt plotseling hardop aan 't gillen en aan 't huilen, in een zenuwcrisis.

INSPECTEUR

(loopt naar rechts en roept naar buiten toe)

Laat die man daar door! Laat hem hier komen!
Rozeken bedaart een weinig.

VADER

(dreigend tot Rozeken)

Zwijg zilde! 'n zeg niets tegen Florimond!
ROZEKEN

(schreiend)

O! o! o!
VADER
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'n Zeg nondedzju! gien woord! Hij 'n zoe van ou nie mier wille weten, en ons hier
amoal loate zitten.
MOEDER

en PHILOMENE

(samen)

Hij komt doar! hij es doar!
MOEDER

(tot Rozeken)

Toe Roze, houd ou goed.
ROZEKEN

(zakt midden tegen 't bureau ineen)

O! o! o!...
VADER

(trekt haar weer recht)

Ala toe, nondedzju! Loater, os ge getreiwd zijt, keunt 'm zeggen wat da ge wilt! moar
nou moet-e zwijgen!
MOEDER

(met smekend-uitgestrekte armen)

Kom Florimond, kom jongen, hoast ou, helpt ons, helpt ons...
ROZEKEN

(vliegt plotseling wild op, naar rechts)

Florimond! Florimond! O o o o o!...
Gordijn valt snel

EINDE VAN HET DERDE EN LAATSTE TAFEREEL
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Jan Bron
Objectief toneelspel in vier taferelen
Voorwoord
Dit toneelstuk werd ter opvoering gezonden aan de bestuurder van de Koninklijke
Vlaamse Schouwburg te Antwerpen en door hem geweigerd.
Dit is op zichzelf niets bijzonders. Wat echter wel bijzonder mag heten, zijn
sommige feiten, die met deze weigering gepaard gingen.
In de brief, die de terugzending van het manuscript vergezelde, schreef de
Antwerpse directeur onder meer:
‘Nu kan u begrijpen hoezeer het mij spijt u het stuk terug te moeten sturen. De
dialoog is prachtig, mooie taal, kortom het is van Buysse; maar het onderwerp... het
publiek is hier van oorlogsstukken beu. Toen de geallieerden nu twee jaar geleden
België binnenkwamen waren de oorlogsstukken aan de orde van den dag, ik heb er
toen te Brussel twee gespeeld en goede zaken mee gemaakt, nu zou zulk stuk het
publiek niets meer interesseeren, al wat er in betoogd wordt heeft men honderde
malen in de kranten gelezen; en men zou er niet meer naar luisteren’.
Dit alles leek mij zeer aannemelijk. Het geldt hier wel geen oorlogsstuk in de
eigenlijke zin van 't woord; maar 't houdt er toch verband mee. Ik was dus gans bereid
om het als ongeschikt op te bergen, toen ik, tot mijn diepe verbazing, twee dagen
nadat het stuk weer in mijn bezit was, een kort artikeltje aantrof in het Amsterdamse
dagblad De Telegraaf, waarin, onder de opvallende titel: Een geweigerd toneelstuk
van Cyriel Buysse, het volgende te lezen stond:
‘Cyriel Buysse heeft aan den heer van Kerckhoven, directeur van den
Nederlandschen Schouwburg, een stuk aangeboden dat “Jan Bron” heet en waarin
hij beweert een objectief beeld
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te geven van den Vlaamschen strijd onmiddellijk na den oorlog. De directeur heeft
echter gemeend, dat het activisme in dit stuk te gunstig wordt voorgesteld en ook
omdat hij het stuk technisch zeer zwak vindt “Jan Bron” geweigerd’.
Hoe had ik het nu? En wat moest ik geloven? Talrijke vragen drongen zich aan
mij op. De directeur vond de dialoog “prachtig” en de Antwerpse
Telegraaf-correspondent noemde het stuk technisch zeer zwak! Was dat met elkaar
te rijmen? Misschien wel. Maar het bezwaar van de directeur, dat zulk een stuk het
publiek niets meer zou interesseren, was dan toch van gans andere aard, dan het door
de Telegraaf-correspondent aangehaalde, waar deze beweerde dat het stuk geweigerd
was omdat, onder een schijn van objectiviteit, de activistische beweging er te gunstig
in voorgesteld werd. Wie sprak nu waarheid: de directeur of de correspondent? En
hoe en waarom werd die correspondent zo dadelijk op de hoogte gebracht van wat
er tussen directeur en mij was afgehandeld? Het gold hier toch een zaak tussen
directeur en auteur, waarmee een dagblad-correspondent vooreerst niets te maken
had! Waarom die derde daar dus mee gemoeid en hoe kwam het dat hij, eenmaal,
en, m.i. ten onrechte, er zich mee bemoeiende, zijn betoog zo gans anders liet luiden
dan wat de directeur mij als reden voor de weigering aangaf? Wie van die twee, - ik
vraag het nog eens, - sprak hier waarheid, en wie niet? Of spraken ze soms beiden,
half-waarheid en half... niet-waarheid? En zou dan per slot van rekening de
grondoorzaak van de weigering wellicht toch gelegen zijn in het door de directeur
niet-vermelde, maar door de correspondent wél uitgesproken bezwaar, dat het
activisme in dit stuk, naar hun mening, te gunstig wordt voorgesteld!
Hier kan mijn werk voor zichzelf spreken. Uitdrukkelijk, en niet zonder reden,
heb ik het als een objectief toneelspel betiteld! - Ik sta vóór een geval; ik zie; ik hoor;
ik teken op. De feiten gebeuren; de personen handelen en spreken; de toeschouwer
of lezer maakt zelf zijn conclusies. Meer heb ik niet bedoeld. Ikzelf sta achter geen
enkel van mijn personages; poog niet, aan, een van hen, mijn eigen mening op te
dringen. Het is een schilderij. Leeft ze naar waarheid; dan is ze goed. Leeft ze niet,
of leeft ze vals, dan is ze slecht.
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De lezer oordele.
Een laatste woord: tussen het activisme te gunstig voorstellen en zelf als activist
te worden uitgescholden ligt er maar een kleine afstand. Ik ook dus,... activist? Sta
mij toe dat ik glimlach. De heren activisten zelf zullen 't zeker niet geloven!
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Eerste tafereel
Personen van het eerste tafereel
JAN BRON
BERTHIER
TYMANS
VAN VEERDEGHEM
MACLOU
VERGHINST
VERWEE
ONDEREET
IRMA
MANNEN EN VROUWEN
Het tafereel stelt een kleine meeting-zaal voor. Een twintigtal mannen en vrouwen hier en
daar verspreid. De meeste mannen dragen volle baarden. Enkelen baardeloos en heel jong.
Een paar geestelijken. De vrouwen doorgaans zonder sierlijkheid gekleed. Een deur links.
Een deur rechts. Tegen de achtergrond ontplooide leeuwenvlag met stok. Een kelner bedient
als in een koffiehuis. Velen hebben glazen bier of kopjes koffie voor zich staan op tafeltjes. Op
een verhoog een grote tafel, waar omheen Jan Bron met nog twee mannen en een vrouw. Bij
het ophalen van 't gordijn rumoer van stemmen. Berthier staat, bij een van de kleinere tafeltjes,
overeind en zet, met nu en dan grote gebaren, zijn rede voort.

BERTHIER

(spreekt met enige moeite Nederlands)

Iek herhaal het nog eens, dames en heren, iek bijn kontent en dankbaar, dat mijnheer
de president...
MACLOU

(aan een der tafeltjes)

Voorzitter!
BERTHIER

(glimlachend)

Best. Voorzitter. Dank u... Iek bijn kontent, zeg ik, dat mijnheer de voorzitter hier
volle vrijheid van spreken heeft verloofd...
MACLOU

Verleend!
BERTHIER

(ietwat kregel)
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Ja maar, meneer Maclou, als
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ge mij voortdurend onderbreekt, dan komt er ook van die geroemde vrijheid niets
terecht. Gij belet mij van te zijggen wat ik nog te zijggen heb.
VERWEE

(spottend)

Zijg het dan maar. (
Gelach

)
VERGHINST

(idem)

Of zijg het liever niet; zwijg het! G'hebt al lang genoeg gezijijgd. (
Gelach

)
VERWEE

Gezaagd!
(Bulderend gelach)

TYMANS

(met verwoede blik naar de verstoorders)

Taisez-vous donc, nom d'un chien; laissez le parler!
STEMMEN

Alij, alij!...
(jouwend)

Hoe-oe!... Hoe-oe! In Vlaanderen Vlaams!
TYMANS

(als boven. In plat Vlaams)

In Vloanderen vrijheid!
VERGHINST

Weg met de franskiljons!
VERWEE

Vliegt de blauwvoet?
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STEMMEN

(brallend)

Storm op zee!
VERWEE

In Vlaanderen...?
STEMMEN

(krachtig)

Vlaams.
VERWEE

In Vlaanderen Frans?
STEMMEN

(jouwend)

Hoe-oe! Hoe-oe!
JAN BRON

(opstaande; ernstig; gezagvoerend)

Laat de heer Berthier uitspreken. Onderbreek niet meer. Wie wenst te antwoorden
zal zijn beurt krijgen.
(Gaat weer zitten. Gehoorzame stilte)

BERTHIER

Laat ik dus met enkele woorden besluiten... die vrijheid van spreken dus, waarvoor
ik de heer voorzitter zeer dankbaar ben, heeft mij de gelegenheid gegeven hier in
volle oprechtheid uit te drukken wat ik voel en meen. Men heeft mij, en de partij
waartoe ik behoor, afgeschilderd en zelfs uitgescholden als vijanden van alles wat
Vlaams is. Dat is niet waar. Dat is niet rechtvaardig. Iek bijn immers Vlaming van
geboorte en...
VERGHINST

En franskiljon in de ziel!
Rumoer; st! st!.

BERTHIER

(met nadruk)

Vlaming van geboorte, zeg ik, maar vriend van Frankrijk;
(met moed)
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Franskiljon, als ge wilt, zoals die meneer mij daar verwijt
(rumoer; st... st...)

omdat ik de grootheid van Frankrijk en de schoonheid van de Franse taal en van de
Franse geest bewonder; omdat ik
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weet wat wij, Vlamingen, aan Frankrijk, als algemene ontwikkeling te danken hebben.
Frankrijk staat hoog in mijn waardering, héél hoog, daar kom ik rond voor uit; en ik
zou het als een wereldramp beschouwen, een ramp voor heel de wereld en voor
Vlaanderen in 't bijzonder, indien Frankrijk en de Franse beschaving moesten ten
onder gaan.
Geweldig rumoer. Gezwaai van knuppels en armen. Stemmen heffen de ‘Vlaamse Leeuw’ aan. De
vlag wordt heen en weer gezwaaid.

JAN BRON

(verzoekt gebiedend om stilte)

Verlangt ge nog iets meer te zeggen, meneer Berthier?
BERTHIER

(gaat zitten)

Neen, meneer de president. Iek heb gezegd wat iek te zeggen had.
JAN BRON

Dan neem ik even het woord.
MACLOU

Leve Jan Bron!
TALRIJKE STEMMEN

Leve, lang leve Jan Bron!
JAN BRON

Ik zal kort zijn.
(haalt even zijn horloge uit)

Het is laat geworden. De tijd dringt. - De heer Berthier heeft ons daar gesproken over
zijn liefde en bewondering voor Frankrijk en de Franse geest. Ik zal niet zeggen, dat
ik onvoorwaardelijk zijn ‘liefde’ voor Frankrijk deel; maar wel deel ik zijn
bewondering voor heel veel van wat de Franse geest in de loop der eeuwen heeft
voortgebracht, voor heel veel schoons en groots in de Franse cultuur. Ik geloof, als
ik Fransman was, dat ik, alles bij elkaar genomen, het goede en het slechte door
elkaar, wel trots zou zijn op mijn, volk en mijn land, in vergelijking met veel andere
volken en landen.
ONDEREET

De revolutie van 1789!
STEMMEN

St...! Laat spreken!
JAN BRON
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Maar ik ben geen Fransman;... ik ben Vlaming...
Handgeklap, gejuich, gezwaai met leeuwenvlag, gezang: ‘Zij zullen hem niet temmen’...

STEMMEN

St...! St...! Laat spreken!
JAN BRON

Ik ben Vlaming, en, als zodanig, kan ik ook niets meer voor Frankrijk voelen, dan
wat ik voel voor onze andere grote buren: Engeland, Duitsland. En, ik voeg er
onmiddellijk aan toe: als goed en rechtschapen Vlaming moet ik voor Frankrijk
minder voelen dan voor welk ander land
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ook
(langzaam, met nadruk)

omdat Frankrijk hier, in ons land, invloeden laat gelden, die van aard zijn ons bestaan
als zelfstandig volk te oondermijnen.
(Applaus)

BERTHIER

(heftig)

Volstrekt niet! Volstrekt niet!
TYMANS

C'est ridicule! C'est idiot!
Rumoer; protesten.

JAN BRON

De heer Berthier heeft het gewaardeerd, dat men hem hier vrijuit heeft laten spreken.
Hij zal het ook wel willen goedvinden, dat ik van diezelfde vrijheid gebruik maak
om, van mijn kant, ook ronduit mijn mening te verkondigen. Welnu, ik meen, en ik
beweer, dat mensen als de heer Berthier en zijn partij, - met andere woorden: de
franskiljons, - een slechte dienst bewijzen én aan Frankrijk, én aan Vlaanderen.
Applaus. Heftig protest van Berthier en Tymans.

TYMANS

Ça c'est trop fort!
(Rumoer; Hoe-geschreeuw)

JAN BRON

Zij zijn, als ik het zo mag uitdrukken, nationale bastaards...
(Geweldig applaus)

BERTHIER

(verontwaardigd)

Meneer!...
TYMANS

Vous nous insultez!
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(Geschreeuw; handgeklap)

JAN BRON

Zij trachten, bewust of onbewust, ons ganse volk te verbasteren; en verwekken
daardoor, onder de bewuste Vlamingen, een wantrouwen en zelfs een haat ten opzichte
van Frankrijk, die Frankrijk zelf niet eens verdient. Het gevolg daarvan is, dat
Frankrijk van zijn kant ons wantrouwt en minacht, terwijl het ons ook, vanwege die
halfslachtigheid, als een karakterloos en minderwaardig volk, ja, eigenlijk als geen
volk beschouwt. De Fransen drijven de spot met ons. Zij spotten met onze onbeholpen
naäperij, met het slechte Frans dat wij spreken en dat zij ternauwernood verstaan.
BERTHIER

Dat is schromelijk overdreven. De Fransen verstaan ons heel goed. Spreken wij
misschien slechter dan de Marseillais en de Auvergnats!
JAN BRON

(glimlachend)

Ik constateer dat de heer Berthier zijn taalambities niet hoger stelt dan tot het peil
waarop de Marseillais en Auvergnaten staan.
(Gejuich; gelach)

In zoverre moet ik toegeven dat de Vlaamse franskiljons over het algemeen voor die
beide stammen niet behoeven onder te
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doen
(Heftig).

Maar dat voldoet ons niet als Vlaming!
(Donderend en langdurig applaus. De vlag wordt heen en weer gezwaaid. Gezang: ‘Zij zullen
hem niet temmen’)

Wij willen ons zelf zijn. Wij willen, Frans kunnende spreken zo ongeveer als een
Marseillais of een Auvergnaat, toch eerst en vooral Vlaams kunnen spreken als een
Vlaming. Vlaams denken en Vlaams voelen, Vlaams zijn, met een woord, zoals de
Fransman Frans is, de Duitser Duits, de Engelsman Engels.
Geweldig applaus en lawaai.

VAN VEERDEGHEM

Meneer de voorzitter, ik vraag het woord.
BERTHIER

(heftig gebarend)

Goed. Heel goed. Maar in name der duizenden en duizenden vrienden van Frankrijk
hier, in Vlaanderen, vragen wij, eisen wij van onze kant het recht op Fransgezind te
mogen zijn, zoals ook onze voorouders in Vlaanderen dat waren, eeuwen lang,
daarvan getuigt onze geschiedenis. Vlaanderen is een tweetalig land, dat is zo waar
en zo sterk als een muur. Dat is door niets omver te redeneren.
Lawaai; hoongeschreeuw.

TYMANS

Il n'y a pas moyen de causer raisonnablement avec de pareils énergumènes. Je m'en
vais.
(Hij wil weg)

BERTHIER

(woedend)

Mais, reste donc, nom de Dieu! Ne me laisse pas seul dans cet antre.
(Tymans blijft)

MACLOU

(uitdagend)
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In Vlaanderen Vlaams.
TYMANS

(insgelijks uitdagend)

We zillen de toale klappen die we willen.
MACLOU

A la porte de franskiljons! Aan de deure! Vliegt de Blauwvoet?
STEMMEN

Storm op zee!
MACLOU

In Vlaanderen?
STEMMEN

Vlaams!
MACLOU

In Vlaanderen Frans?
STEMMEN

(jouwend)

Hoe... oe! Hoe... oe!
JAN BRON

Dames en heren...
VAN VEERDEGHEM

Meneer de voorzitter, ik vraag voor de tweede maal het woord.
JAN BRON

Het woord is aan de heer Van Veerdeghem.
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VAN VEERDEGHEM

Dames en heren, ik hoor hier voortdurend spreken van Vlaanderen en Frankrijk,
maar nooit van België. Bestaat België misschien niet meer?
TYMANS

Vive la Belgique!
STEMMEN

Leve Vlaanderen! Leve Vlaanderen!
VERGHINST

Het begrip België berust op een etnografische dwaling.
Geweldige opschudding. Handgeklap; protestkreten.

TYMANS

Vous êtes des anti-patriotes. C'est une honte!
JAN BRON

(gedecideerd)

Het Belgisch patriottisme heeft hier voor 't ogenblik met onze discussie niets te
maken.
VAN VEERDEGHEM

Pardon, meneer de voorzitter; ik protesteer zeer beslist. De algemene politieke toestand
in Europa is tegenwoordig van die aard, dat wij geen dag verzekerd zijn van wat er
't volgend uur gebeuren kan. Ieder ogenblik kan een wereldoorlog uitbreken. Zullen
wij daar buiten blijven? Zal België zich niet met alle krachten aaneen moeten sluiten
om zijn bestaan als onafhankelijke staat tegen een of andere partij te verdedigen? Is
het nu wel het meest geschikte ogenblik om besprekingen te houden over wat ons
van elkander scheidt en verwijdert, in plaats van pogingen aan te wenden om de
banden te versterken, die als Belgen ons verenigen? Ik ben Vlaamsgezind in de ziel,
meneer de voorzitter, maar ik zie met angst en leed, dat onze nationale eendracht
gevaar loopt.
Gebrom, gemurmel.

ONDEREET

(in plat dialect)

Os er nen oorlog uitbreekt, 't zal de schuld zijn van 't kapitalisme. En 't kapitalisme
zal deur den oorlog vernietigd worden, eerst in de landen die de nederloage zullen
lijen en doarachter in de landen die zullen overwonnen hên. En huel ulderen toalstrijd
zal in de verwarringe als 'n streutjen in den eurkoan meegesleept worden.
(Handgeklap en luid protest)
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JAN BRON

Dat zullen we zien. Dat zullen we afwachten. Intussen zetten ‘wij’ onvermoeid ‘onze’
strijd voort. Die strijd is onbaatzuchtig, zuiver en heilig. Het is de strijd om 't zijn of
niet zijn van een volk. Dames en heren, verlangt er nog iemand het woord?
(Dof rumoer)

Niemand meer? Dan verklaar ik de meeting gesloten.
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Voorafgegaan door hun vlag, zingend en armzwaaiend; verlaten de Vlaamsgezinden de zaal. Irma
klimt op het verhoog en spreekt met Jan Bron.

BERTHIER

(apart met Tymans naar de uitgang)

C'est du temps perdu, que de parler avec ces gens-là.
TYMANS

Je te l'ai dit d'avance, n'est-ce pas!
BERTHIER

Tout ça c'est de la rhétorique, du romantisme, du sentimentalisme.
JAN BRON

(die onder het stille praten met Irma naar het gesprek van de twee aftrekkende franskiljons
geluisterd heeft; op hen afkomend; in zeer mooi Frans)

De la rhétorique, très peu, messieurs. Du romantisme, peut-être.
(met trots)

Du sentimentalisme, ou, plutôt, du sentiment... de l'amour... énormément! J'aime,
j'adore mon pays, ma belle et forte et malheureuse Flandre. J'idolâtre son étendard,
son lion noir sur champ d'or, que j'embrasse parfois avec passion, avec des larmes
de tendresse dans les yeux, comme on embrasse une femme. J'aime son sol
(stampvoet)

son terreau fertile, où je me sens comme une plante vivace, nourrie dans son sein,
gonflée de son suc, ne pouvant vivre et fleurir et porter des fruits que là-même où la
nature l'a fait naître. Un arbre flamand, messieurs, flamand jusqu'à la moëlle et non
pas une plante de serre-chaude française. Adieu, messieurs!
(Opgewonden terug bij Irma)

BERTHIER

(verbaasd)

Il es fou!
TYMANS

Un fou dangereux!
BERTHIER

Mais il parle bien le français, ce cochon!
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TYMANS

Comme tous les flamingants outrés.
BERTHIER

Ah! non de Dieu, comme on voit que tout ça c'est du bluff, du chiqué, de la comédie!
Viens, nous allons prendre un verre au Bodega.
(Beiden af)

IRMA

(tot Jan Bron)

Ach, man, wat hebt ge mooi gesproken! Wat hebt ge 't hun goed gezegd!
(Omhelst hem)

JAN BRON

(als 't ware geïnspireerd)

Mijn hart, mijn ziel heeft gesproken. Kom, laten we nu samen naar buiten gaan
wandelen. Ik moet Vlaanderen zien, Vlaanderen ruiken, Vlaanderen omarmen!
IRMA

(strelend).

Ge moogt mij ook wel eens omarmen. Ben ‘ik’ nu helemaal niets meer voor u?
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JAN BRON

(omhelst haar)

Gij zijt álles voor mij. Gij zijt de schoonheid van mijn ziel, de essentie van mijn
liefde. Gij zijt Vlaanderen-zelf voor mij!
DOEK
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Tweede tafereel
Personen
JAN BRON
BERTHIER
TYMANS
VAN VEERDEGHEM
LUDWIG WERLEMANN
DE ORDONNANS
IRMA
ELSE
HET DIENSTMEISJE
De studeerkamer van Jan Bron. Deur en ramen achtergrond. Deur en schoorsteen links.
Boekenkasten rechts; tafel, stoelen, fauteuils, lessenaar.

Bij het ophalen van 't gordijn zit Jan Bron met inspanning in een courant te lezen. Roerloos,
met de angst op het gelaat, staan Irma en Else naar zijn voorlezing te luisteren. Af en toe
dreunt dof, heel in de verte, het kanon. Soms rinkelen de ramen.

JAN BRON

(van het blad opkijkend: op bittere toon)

Onze goede vrienden, onze vaste en trouwe bondgenoten, die ons tegen de vijand
zouden beschermen: de Engelsen en de Fransen wijken langzaam maar zeker, steeds
verder terug. De Duitsers dringen op, steeds feller en sneller; het zal mij verwonderen
als ze hier, binnen een paar dagen, niet vóór ons staan.
IRMA

(doodsangstig)

Och God! Och God!
JAN BRON

(geagiteerd)

Wat moeten we nu doen: vluchten of hier blijven? Ik haat vluchten. Ik vind het laf
te vluchten. Maar ik ben angstig voor u en Else.
IRMA

Plegen de Duitsers nog steeds zulke gruwelen?
JAN BRON

Helaas!... 'n Schande! 'n Walgelijke, wraakroepende schande! De mannen als schild
vooruitgedreven;
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vrouwen en meisjes mishandeld,... door dronken soldeniers overweldigd...
IRMA

(rillend)

Hooo!... Maar is het wel waar! Overdrijven die gazetten niet? Liegen ze niet?
JAN BRON

(heftig een courant verfrommelend)

't Zijn smerige bladen; ze hangen aan elkaar van leugens. Nooit of nooit zeggen zij
ons de waarheid, geheel de waarheid! Maar toch... ik vrees... ik ben bang, doodsbang
voor u beiden... Laat ik hier blijven. Maar gij moet met Else weg... gij moet vluchten...
naar Holland.
IRMA

(handenwringend)

Neen; dat doe ik niet. Ik laat u hier niet alleen in het gevaar achter. Ik blijf bij u op
leven en dood. Maar Else zal weggaan. Ik zal haar morgen over de grens brengen.
ELSE

Waarom? Ik heb niets geen zin. Ik ben niets bang.
JAN BRON

(gebiedend)

Gij moet. Ik wil het. Ik laat u niet weerloos aan de liederlijkheid van dronken schurken
over. (heftig, met bijtende bitterheid) Schurken! Schurken! Een volk van onze stam,
dat ons als wilde beesten behandelt! Wie had er ooit zo iets monsterachtigs kunnen
uitdenken? Zij drijven ons, zij dwingen ons, hun verwanten, hun natuurlijke vrienden,
hun broeders, in de armen van onze traditionele vijanden.
(Het kanon dreunt, de ramen trillen, allen schrikken)

Hoort ge dat? Daar zijn ze. Ze komen. Dat zijn Germaanse kanonnen, die Germaanse
stamgenoten, die Germaanse broeders doodschieten! Vervloekt! De stommeriken!
De schurken!
IRMA

(schreiend)

Man, wind u toch niet zo op. Gij maakt ons zo bang, zo ongelukkig!
Geklop aan de deur.
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JAN BRON

(opschrikkend)

Binnen.
HET DIENSTMEISJE

(met een presenteerblad)

Meneer, daar zijn drie heren, die u dringend wensen te spreken. Hier zijn hun kaartjes.
JAN BRON

(neemt zenuwachtig de kaartjes)

Berthier... Tymans... Van Veerdeghem...
(verwonderd)

Die drie te zamen!... Verlangen ze samen mij te spreken?
HET DIENSTMEISJE

Ja, meneer.
JAN BRON

Laat ze binnenkomen.
(Dienstmeisje af)
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(Tot Irma en Else)

Ik begrijp er niets van dat ze samen komen. Schuif wat stoelen bij.
Berthier, Tymans en Van Veerdeghem binnen.

BERTHIER

(gejaagd)

Excuseer, mevrouw, en mejuffrouw, dat wij u zo laat komen storen.
(tot Jan Bron)

Maar onze boodschap is dringend. Wij zijn bij u afgevaardigd in naam van de partijen
die wij vertegenwoordigen.
JAN BRON

Gaat zitten, heren.
Berthier, Tymans en Van Veerdeghem nemen plaats.

VAN VEERDEGHEM

(bleek, angstig, gejaagd)

Gij hoort het kanon, de vijand staat vóór de poort. Onze legers trekken terug. Morgen,
overmorgen op zijn laatst is de stad ingenomen. Wij komen u vragen, in naam van
onze verschillende partijgenoten, een gezamenlijke, zuiver vaderlandslievende
gedragslijn vast te stellen. Geen innerlijke verdeeldheid noch twisten meer onder het
oog van de vijand, geen politieke strijd, geen taalstrijd, geen strijd op gebied van
religie: de aaneengesloten, waardige, onverbreekbaar-vaderlandse eendracht tegen
de overweldiger. Gaat ge daarin met ons mee, Jan Bron, en zijt ge bereid, bij uw
aanhangers en volgelingen, zoals wij doen bij de onze, al uw invloed tot het bereiken
van dit doel te gebruiken? Kunt ge, zoals wij, tijdelijk het heil van België boven alles
stellen?
JAN BRON

(na een korte aarzeling)

Ja.
VAN VEERDEGHEM

Wij staan geen lettergreep van onze verschillende en, zoals ge wel weet, zeer
uiteenlopende beginselen af voor later. Wij leggen dat enkel opzij, en zwijgen
daarover, tot het vaderland verlost is. Gaan we akkoord?
JAN BRON
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(na hen alle drie om beurten met aandacht in 't gezicht gepeild te hebben)

Ja... Als gij die gedragslijn volgt, zal ik ze, van mijn kant, ook volgen.
BERTHIER

Wij danken u. Wij hadden niets anders van uw vaderlandsliefde verwacht.
TYMANS

Nous n'avons tous qu'un seul et même ennemi: le Boche exécré.
Stilte. Jan Bron kijkt Tymans strak aan. Verwijderd kanongebulder en gedreun van ramen.

IRMA

(tot Berthier)

Gelooft ge werkelijk, meneer, dat ze
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hier zo spoedig zullen zijn... morgen... overmorgen?
BERTHIER

Ik vrees het wel, mevrouw. Ze staan op minder dan vijftien kilometer afstand en onze
troepen trekken terug.
JAN BRON

(bitter)

Onze troepen!... En de troepen van onze bondgenoten: de Engelsen, de Fransen...
(opgewonden)

Maar waar zijn die? Waar blijven die? Ze zouden ons helpen... ons verlossen... de
vijand terugdrijven! Hebt gij er al één enkele gezien?
BERTHIER

Ze komen... ze zijn onderweg.
TYMANS

Il faut leur laisser le temps d'arriver.
JAN BRON

Maar vóór die tijd zijn we vernietigd en dood. Begrijpt ge dat niet...? Wat doet gij?
Blijft gij hier of gaat ge vluchten?
BERTHIER

en TYMANS

Wij blijven... wij blijven... wat er ook gebeure.
VAN VEERDEGHEM

Ik blijf ook, maar mijn vrouw en dochters vertrekken vanavond om elf uur, met een
rijtuig, over de grens.
JAN BRON

Vanavond nog! Morgenochtend vertrekt mijn vrouw, met Else.
ELSE

Nee...! Nee...!
JAN BRON

(gebiedend)

Ge zult!
(tot de heren)

Zou morgen niet te laat zijn? Zouden ze niet beter ook vanavond gaan?
VAN VEERDEGHEM
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Morgen zal het nog wel gaan, denk ik. De meeste van onze kennissen vertrekken pas
morgen. Mijn familie reist enkel vanavond omdat hun toevallig een plaats werd
aangeboden in dat rijtuig. Ik had het zelfs liever gehad als ze maar morgenochtend
gingen. Het lijkt me minder gewaagd dan deze avontuurlijke nachttocht.
IRMA

(wanhopig)

O! Wat 'n tijden toch! Wat 'n tijden! Rumoer buiten.
JAN BRON

Wat is dat?
Allen luisteren.

BERTHIER

(gaat bij een van de ramen staan en kijkt naar buiten)

't Is een soort van optocht. Ik zie niet goed; 't is te donker in de straat. Toch zie ik
iets als uniformen.
TYMANS

(aan 't andere raam)

Ce sont des cavaliers.
(eensklaps geweldig ontroerd)

't Zijn ulanen! Ce
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sont des Boches! omringd door een enorme menigte.
(plots jubelend)

Weet ge wat het zijn! 't Zijn krijgsgevangenen! Je pense qu'on les conduit à la prison.
Da moet ik zien, zulle!
(Grijpt naar zijn hoed; holt buiten)

BERTHIER

Wacht! 'k Ga mee!
(Af)

VAN VEERDEGHEM

Zou het waarachtig...!
(Af)

ELSE

(rent naar de deur)

O, maar, dat moet ik toch ook...
JAN BRON

(verspert haar de weg)

Gij blijft hier.
IRMA

(snikt)

'k Ben bang. 'k Ben toch zo angstig!
Stilte. Allen staan te luisteren naar het geluid daarbuiten. De huisbel gaat over.

JAN BRON

(schor)

Wat is dat?
Allen staan roerloos. Opnieuw wordt gebeld.

IRMA

Ze zijn daar!
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JAN BRON

(als boven)

Wie?
IRMA

(doodsangstig)

Ik weet het niet.
HET DIENSTMEISJE

(gejaagd binnen)

Meneer!... Meneer...!
JAN BRON

Wat is er?... Spreek.
HET DIENSTMEISJE

(hijgend)

Meneer... daar zijn beneden twee soldaten... Duitsers... en de een vraagt om u te
spreken.
JAN BRON

Wat...? Krijgsgevangenen?
HET DIENSTMEISJE

(verbluft)

Geen krijgsgevangenen, meneer... soldaten... gewapend.
JAN BRON

(met schrik)

Gewapend!
JAN BRON

(tot Irma en Else)

Ga weg... verstopt u!
(Irma en Else links af. Tot Dienstmeisje. Met inspanning koelbloedig)

Laat ze binnen.
(Dienstmeisje af)
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Een pauze. In 't open deurgat verschijnt een Duits cavalerie-officier, die militair aanslaat. Vriendelijk
gezicht, innemende glimlach.

LUDWIG WERLEMANN

(op de drempel)

Mijnheer Jan Bron.
JAN BRON

(stug)

Om u te dienen, meneer.
LUDWIG

(spreekt zuiver Nederlands)

Mag ik zo vrij zijn binnen te komen?
JAN BRON

(als boven)

Komt u binnen, meneer.
Ludwig treedt binnen, gevolgd door zijn ordonnans, die

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 6

1043
stram in zijn plaats op de drempel van de kamer blijft staan.

LUDWIG

(innemend glimlachend)

Ik heb het voorrecht met mijn ordonnans bij u ingekwartierd te zijn. Het spijt mij
zeer dat wij zo laat bij u moeten aankomen. Ik hoop u zo weinig mogelijk last te
veroorzaken.
JAN BRON

(geschokt, verbaasd)

Bij mij ingekwartierd! Is... is u dan geen krijgsgevangene!
LUDWIG

(insgelijks zeer verbaasd)

Krijgsgevangene...!
(half lachend)

Nn... ee... nnee... zeker niet.
(ernstig)

De stad is ingenomen.
JAN BRON

(geschokt)

Is de stad ingenomen!
LUDWIG

Nog geen uur geleden. Ik ben van de voorhoede. Morgen komt het hele legerkorps.
JAN BRON

Is... de... stad... ingenomen!
(ongelovig)

Maar onze troepen, meneer;... de Fransen... de Engelsen!
LUDWIG

(ernstig; bezadigd)
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Uw troepen, meneer Bron, zijn teruggetrokken; en Fransen of Engelsen hebben wij
niet gezien.
JAN BRON

(bitter)

Te laat... te laat! Altijd en overal te laat!
LUDWIG

Niet te laat, maar totaal afwezig.
JAN BRON

(slaat de handen aan zijn hoofd)

Ach!... Maar komt u binnen, meneer. Neemt plaats. Zeg mij wat ik voor u moet doen.
LUDWIG

(beleefd)

Voor mij ‘moet’ u niets doen, meneer Bron. Ik kom u alleen maar vragen of ik tijdelijk
bij u mijn intrek ‘mag’ nemen.
JAN BRON

U noemt mij bij de naam. Kent u mij dan?
LUDWIG

(voorkomend)

Of ik u ken? Zeker ken ik u. Ik heb u meermalen ontmoet.
JAN BRON

(verbaasd)

Waar?... u spreekt voortreffelijk Nederlands. U is dus toch geen vijand; geen Duitser?
LUDWIG

Ik ben wel een Duitser, maar beschouw mijzelf niet als een vijand der Vlamingen.
Wel integendeel. Waar ik u ontmoet heb? Op taalcongressen, hier, in Vlaanderen,
en ook in Nederland. Ik heb in Utrecht gestudeerd. Herinnert u zich Ludwig
Werlemann niet?
(Neemt glimlachend zijn helm af)
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JAN BRON

(roerloos van verbazing)

Ludwig Werlemann...! Dat wij elkaar in zulke omstandigheden moeten terugzien!
Gaat u zitten, meneer.
LUDWIG

(neemt plaats)

Gelooft u maar dat ik liever anders was gekomen. Maar wij zijn er toe gedwongen
geweest.
JAN BRON

(gaat ook zitten)

Gedwongen!
(na een aarzeling; met inspanning)

Gedwongen te handelen zoals u te Visé, te Dinant, te Leuven, te Dendermonde met
ons gehandeld hebt! Ik... ik... neemt u mij niet kwalijk... ik mag misschien niet zo
spreken... het kan gevaarlijk zijn voor mij... voor mijn gezin... maar ik begrijp niet...
ik begrijp niet hoe het godsmogelijk is geweest dat Duitsland...
LUDWIG

(zegt enkele woorden in 't Duits tot de ordonnans, die, na stram gegroet te hebben, weggaat)

Spreekt u maar vrij uit, meneer Bron. Mij moogt ge álles zeggen. Ik zal u niet
verraden.
JAN BRON

(geagiteerd)

Ik dank u. Wat ik zeggen wil is dit: hoe is het godsmogelijk dat Duitsland van ons
aartsvijanden heeft gemaakt in plaats van de goede vrienden die wij waren.
LUDWIG

(even naar de dichte-deur in de achtergrond omkijkend)

Wij moesten... wij moesten door België. Het was voor ons een kwestie van leven of
dood
(aarzelend)

Maar de manier waarop...
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(met droefheid in de stem)

die zal ik niet proberen goed te praten.
JAN BRON

Gij hebt ons vermoord, fysiek en moreel!
LUDWIG

Ik niet...
JAN BRON

Gij niet. Ik geloof u. Maar zo niet gij, dan toch uw volk, dat bijna ons volk was.
LUDWIG

(gedecideerd)

En dat het, ondanks alles, weer zal worden.
JAN BRON

Hoe zo? Wat meent u?
LUDWIG

Wij zullen de oorlog winnen en Vlaanderen uit de klauwen van de Franse overheersing
redden. Er zijn gruwelijke misgrepen gepleegd...
JAN BRON

Noemt u dat misgrepen: Leuven? Dendermonde?
LUDWIG

Gruwelijke misgrepen. Maar nu wéét men. De ogen zijn opengegaan. Het zal niet
meer gebeuren.
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JAN BRON

Het is gebeurd!
LUDWIG

Het is gebeurd, helaas! Honderdmaal, duizendmaal helaas! Ons werk nu, mijn werk
hier, zal voortaan zijn dat weer goed te maken.
JAN BRON

Uw werk?
LUDWIG

Ja, mijn werk. Ik blijf hier. Ik ga niet verder. Ik ben hier om Vlaanderen met Duitsland
te verzoenen.
JAN BRON

Onmogelijk! Er is te veel gebeurd!
Pauze. De beide mannen kijken elkaar recht in de ogen aan. Een licht gerucht achter deur links.
Beiden kijken om: Ludwig wantrouwig; Jan Bron schrikkend.

LUDWIG

Is daar soms iemand die ons kan afluisteren?
JAN BRON

Niemand anders dan mijn vrouw en dochter. Ze zijn daarheen gevlucht toen ze u
hoorden bovenkomen.
LUDWIG

(gerustgesteld)

Laat ze toch binnenkomen; ik zal hen meteen volkomen geruststellen.
JAN BRON

(gaat naar de deur)

Irma... Else... kom binnen.
Moeder en dochter aarzelend op.

LUDWIG

(staat op, gaat naar de dame toe, buigt diep)

Mevrouw... Mejuffrouw...
Benauwd en bevend staan Irma en Else voor hem. Irma snikt. Else kijkt hem aandachtig aan.
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JAN BRON

Dit is meneer Ludwig Werlemann, die ik vroeger op taalcongressen ontmoette. Ge
weet wel, ik heb u nog over hem gesproken.
IRMA

(opgelucht maar nog diep ontroerd)

O, jaja, ik herinner mij goed. Aangenaam, meneer... ach, wat zeg ik... excuseer mij,
wij zijn zo geschokt. Hoe vreselijk, dat wij zo met elkander moeten kennis maken.
(Reikt hem bevend de hand)

LUDWIG

(handkussend)

Gnädige Frau...
JAN BRON

(naar Else wijzend)

Mijn dochter.
LUDWIG

(handkussend)

Gnädiges Fräulein...
IRMA

Spreekt meneer geen Nederlands?
JAN BRON

Zo goed en wellicht beter dan wij. Meneer heeft in Utrecht gestudeerd.
IRMA

Ach, zo! Gaat u zitten, meneer. Wat mag ik u aanbieden? U hebt zeker honger...
dorst?
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LUDWIG

(glimlachend)

Geen honger, mevrouw, maar wel dorst.
IRMA

Dan zal ik al gauw iets gaan halen.
JAN BRON

(tot Irma, bij deur achtergrond)

Meneer Werlemann blijft hier, is hier met zijn ordonnans ingekwartierd.
IRMA

Ja, ja, ik weet het al; ik zal goed voor alles zorgen.
(Af)

JAN BRON

(tot Ludwig)

Gaat u zitten.
(Ludwig neemt plaats alsook Jan Bron en Else)

'n Sigaar?
LUDWIG

Gaarne... dank u.
(tot Else)

Hindert het roken u niet, mejuffrouw?
ELSE

(opgewekt)

Integendeel. Ik rook ook wel eens.
LUDWIG

(verrast)

Werkelijk!
(hoffelijk)

Mag ik u dan misschien 'n sigaret aanbieden?
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ELSE

(verlegen glimlachend)

O, meneer...
(Jan Bron kijkt haar heel streng aan)

Nee... heus... dank u... liever nu niet.
Af en toe hoort men nog, doch minder zwaar, het gedreun van het verre geschut.

JAN BRON

(diep ernstig)

Meneer Werlemann, twee dingen zou ik u heel gaarne willen vragen.
Irma op met wijnfles en glazen. Else staat op om haar te helpen. Ludwig staat eveneens hoffelijk op.

IRMA

Blijft u als 't u belieft toch zitten, meneer.
(Ludwig gaat weer zitten)

Mag ik u een glas rijnwijn aanbieden?
LUDWIG

(dadelijk weer op)

Heel gaarne, mevrouw... Dank u zeer.
IRMA

U ook, man?
Jan Bron knikt zwijgend.

IRMA

U ook, Else?
ELSE

'n Klein beetje, moeder.
Irma schenkt ook voor zichzelf in.

LUDWIG

Prosit, mevrouw. Prosit mejuffrouw. Prosit, meneer Bron.
ALLEN

Prosit. Prosit.
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(Gaan zitten)

LUDWIG

(tot Jan Bron)

U wou mij twee dingen vragen, meneer Bron.
JAN BRON

(somber)

Ja... Eerstens of u denkt dat de stad

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 6

1047
gebombardeerd zal worden?
LUDWIG

Zeer zeker niet door ons, aangezien wij erin zijn. En waarschijnlijk ook niet door de
Belgen, omdat ze morgen aan de dag reeds ver zullen weg zijn. Hoort u wel: het
gedreun van de kanonnen neemt af.
JAN BRON

(langzaam hoofdknikkend)

Hm... 't Zal waarschijnlijk gaan zoals u zegt.
LUDWIG

(beleefd)

Enne... de tweede vraag?
JAN BRON

Of mijn vrouw en mijn dochter hier wel in veiligheid zijn?
LUDWIG

(verwonderd)

Waarom niet? Wat meent u? Wat vreest u?
JAN BRON

Die gruwelijke verhalen, waarvan wij in de couranten hebben gelezen...
LUDWIG

(langzaam; ernstig)

't Is mogelijk dat er hier en daar, als uitzondering, als grote uitzondering, op dat
gebied een misdaad gepleegd is. 't Is oorlog en de oorlog ontketent soms de laagste
driften.
(heftig en plechtig)

Maar ik beloof u, ik zweer u, dat er hier, in dit huis met uw vrouw en dochter niets
zal voorvallen, zolang ik nog een enkel woord te zeggen heb; zolang ik nog een adem
heb.
JAN BRON

U vindt het dus niet nodig dat ik mijn dochter naar Holland stuur, zoals ik van plan
was?
LUDWIG

Absoluut niet nodig. Ik sta er voor in voor alles wat ik bezit... voor alles wat mij lief
is... voor mijn leven zelf.
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ELSE

(jubelend)

Goddank.
JAN BRON

(ontroerd)

Ik dank u.
IRMA

Ik dank u, meneer; ik dank u.
Else kijkt Ludwig lang en zwijgend aan.

LUDWIG

(opstaande)

En nu, mevrouw, vraag ik u permissie om mij terug te mogen trekken. Ik ben vermoeid
en moet morgen vroeg op.
IRMA

Ik heb uw kamer laten in orde brengen. Het meisje zal u de weg wijzen.
LUDWIG

Ik dank u ten zeerste, mevrouw. Wel te rusten, mevrouw.
(Handkus)

IRMA

Wel te rusten, meneer.
LUDWIG

(handkus Else)

Goede nacht, mejuffrouw. Wees u maar niet angstig.
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ELSE

Wel te rusten, meneer. O, ik ben helmaal niet bang.
LUDWIG

Goede nacht, meneer Bron.
JAN BRON

Goede nacht.
(aarzelt even; reikt hem de hand)

Goede nacht.
(Ludwig af. Pauze)

IRMA

(met gedempte stem)

Hij is beleefd... hij is vriendelijk... hij heeft mij gerustgesteld. Ik ben zo bang niet
meer.
JAN BRON

Waren ze maar allen zoals hij is.
IRMA

Hij zal ons tegen de slechten beschermen. Hij heeft het zo eerlijk en plechtig beloofd.
Ik heb vertrouwen in hem.
Jan Bron loopt neerslachtig heen en weer.

ELSE

Hij heeft fijne manieren. Hij is zeker wel van goede familie. Ik vind dat wel aardig
die handkus geven. Hebt ge gezien welke mooie laarzen en beenstukken hij draagt?
En die oranje kraag met gouden sterretjes. Ik vind het wel een mooi uniform. Goddank
dat ik niet naar Holland moet!
JAN BRON

(zakt op een stoel neer. Somber, de elleboog op de tafel geleund)

De vijand! De vijand! Ik begrijp het niet... Ik begrijp het niet!
Dof bromt in de verte het kanon. Even rinkelen de ramen. Het doek zakt langzaam.
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Derde tafereel
Personen
JAN BRON
LUDWIG
VAN VEERDEGHEM
IRMA
ELSE
ORDONNANS
De eetkamer van Jan Bron. Aan tafel Jan Bron, Ludwig, Van Veerdeghem, Irma, Else. Deur
achtergrond... Vier jaar tijdverloop tussen tweede en derde tafereel.

IRMA

(voorkomend; tot Ludwig)

Neemt u toch nog een stukje, meneer Ludwig; een klein stukje. U eet niets.
LUDWIG

(gedrukt)

Heus, mevrouw, ik dank u, ik heb heel weinig trek vanavond.
IRMA

(bezorgd)

Het is niet fijn, helaas; maar 't wordt u gaarne gegund. Wij hebben niets anders in
deze treurige tijden.
LUDWIG

O, mevrouw...
IRMA

(aandringend)

Toe, nog een heel klein stukje, om mij plezier te doen.
LUDWIG

Ik zou niet kunnen, mevrouw.
ELSE

(pruilerig gebiedend)

U moet. Ik wil het!
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LUDWIG

(gedwongen glimlachend)

Als ik dan toch absoluut moet! Ce que femme veut...
(Bedient zich)

ELSE

Zo... En eet het nu ook op.
LUDWIG

Ik zal proberen.
(Eet lusteloos)

JAN BRON

Wat voor nieuws vandaag?
LUDWIG

Niet veel bijzonders. Aldoor dezelfde misère!... Ja, toch iets... iets vervelends...
Berthier en Tymans zijn naar Duitsland gedeporteerd.
VAN VEERDEGHEM

(opschrikkend)

Zo?... Waarom?
LUDWIG

(met een soort weerzin)

Wegens hun aan-
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houdende kuiperijen tegen de bewuste Vlamingen.
(tot Jan Bron)

Wegens hun gemeen gelaster ook ten opzichte van u.
JAN BRON

(haalt minachtend zijn schouders op)

Pfeu...! Wat hebben ze van mij gezegd?
LUDWIG

Ze noemen u een landverrader... een werktuig van de vijand... wat weet ik al.
JAN BRON

Juist. Vlaming zijn... het recht der Vlamingen verdedigen, dat is voor zulke mensen
landverraad.
(tot Ludwig)

Heeft ú ze doen deporteren?
LUDWIG

(verontwaardigd)

Ik!... Ik heb er mij met al mijn kracht tegen verzet, hoewel ze zeer onhebbelijk tegen
mij zijn geweest. Maar 't heeft niets mogen baten. 't Is aan Maclou en Verghinst dat
ze hun deportatie te danken hebben.
(heftig)

Ik ben tegen deportaties, dat weet u wel. Ik heb dit trouwens nooit onder stoelen of
banken gestoken en 't is mij ook genoeg kwalijk genomen.
(bitter)

Ik sta in de gratie niet meer.
JAN BRON

(als geïnspireerd)

De liefde voor mijn land,... de liefde voor Vlaanderen is tenslotte sterker in mij
geworden dan al het andere.
(tot Ludwig)

Ik heb het eerste optreden van uw volk alhier verfoeid en gehaat en gelaakt en ik
haat, verfoei en laak het nog zoals de eerste dag. Maar toen ik zag hoe Vlaanderen
ook van andere kanten aangevallen werd, hoe het veracht werd in zijn taal en
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mishandeld in zijn zonen, die voor de verdediging van het gemeenschappelijk
vaderland in de afschuwelijke loopgrachten stierven
(heftig)

toen ben ik in opstand gekomen... toen heb ik niet meer één vijand, maar ál de vijanden
van Vlaanderen gehaat en gezworen, dat ik aan mijn ongelukkig en geliefde land al
de krachten mijns levens zou wijden, tot de Dood...!
IRMA

En gij hebt wel gedaan.
JAN BRON

Ik weet het niet. Ik heb gedaan wat mijn geweten mij beval, wat ik doen moest... wat
ik niet laten kon.
VAN VEERDEGHEM

Ik vrees... ik vrees voor u, dat gij u zult vergist hebben, Jan Bron.
(plots opgewonden)

Wij zijn hier gewend ons vrij uit te spreken en ik heb geen angst dit ook te doen in
tegenwoordigheid van de heer Werlemann die, nationaal gesproken, een vijand van
ons is en die wij toch niet als vijand kunnen beschouwen
(Ludwig bukt het hoofd;
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Else staart hem angstig aan)

omdat wij weten dat hij zich in onze toestand kan verplaatsen en heel veel voelt van
wat wij zelf voelen.
(Tot Jan Bron)

Ik haat en ik veracht zo sterk als u, Jan Bron, al degenen die ons Vlaamse volk en
onze Vlaamse taal bespotten en vernederen; maar... ik heb het u wel honderdmaal
gezegd en ik herhaal het nog eens, wij mogen... juist om ons volk te verheffen en te
redden, niets uit de hand van de vijand aannemen, ook al was die vijand eerder een
vriend, zoals de heer Werlemann voor ons is,.... ook al bracht hij ons dát, waar wij
het volste recht op hebben. Wij moeten wachten, wachten, wachten, hoe lang het
misschien ook nog duren zal.
JAN BRON

(bitter)

Wachten... en lijden... en onrecht dulden... en bukken onder de smaad...
VAN VEERDEGHEM

Ja. Eerst en vóór alles weer vrij zijn. Denkt aan hen die op de slagvelden voor onze
vrijheid sterven.
JAN BRON

(heftig)

Wachten... tot de langzame verwording... tot de totale vernedering... tot de finale
ondergang... tot de Dood!
VAN VEERDEGHEM

(fier)

Een volk sterft niet. Een volk zal niet vergaan. Wij slapen nu, maar wij zullen weer
opstaan en fier ons recht doen gelden.
JAN BRON

(met een vuistslag op de tafel)

Maar ik wil niet slapen; ik wil mijn volk zien strijden en zien leven, léven, in zijn
volle kracht leven, volgens zijn aard, volgens zijn recht, nu, zonder nog langer te
talmen. Begrijpt ge, voelt ge dat dan niet! Ik wil niet meer wachten; er is te lang
gewacht. Er komt een ogenblik dat wachten lafheid wordt.
IRMA

(smekend)
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Ach, man, wind u toch niet zo op.
(tot Van Veerdeghem)

Laten we liever over iets anders spreken. Het doet hem zoveel kwaad, weet u. Nu
zal hij weer van heel de nacht niet slapen.
VAN VEERDEGHEM

Het spijt mij, mevrouw. - Toch moest ik het zeggen. Ik voel het als een heilige plicht.
(tot Jan Bron en de anderen)

Ik heb mij daar straks, in 't naar hier komen, weer dood geërgerd in drie van uw
partijgenoten: Maclou, Verwee en Verghinst. Zij waren grof-onbeleefd tegen een
dame, omdat die in 't Frans antwoordde aan iemand die haar in 't Vlaams iets vroeg.
Laat dat nu verkeerd zijn, ik geef
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het toe, al is 't ook mogelijk dat die dame geen Vlaams kende. Maar is dat nu een
reden om met hun drieën die dame op straat te omringen en haar uit te jouwen met
de kreten ‘In Vlaanderen Vlaams, madame’, - zij riepen ‘madam’ en niet ‘mevrouw’
- en ‘Vliegt de Blauwpoot, storm op zee?’ Dat is immers kwájongens en
schoelie-werk. Dat doet onze goede zaak kwaad!
JAN BRON

(ernstig)

Blauwvoet als 't u belieft.
VAN VEERDEGHEM

(kregel)

Blauwvoet... blauwpoot... 't kan me niet schelen... 't Is allemaal onzin en 't komt niet
te pas. Het publiek durfde natuurlijk niets zeggen, uit vrees voor Duitse wraakneming,
maar de ogen laaiden; de mensen zouden die kerels verscheurd hebben hadden ze
gedurfd. Is 't zo dat men onze beweging sympathiek zal maken onder 't volk? Is 't zo
dat Vlaanderen moet ontwaken? Met beledigingen tegenover vrouwen... onder
bescherming van de Duitse punthelmen? Ik moet u zeggen: 'k heb mij geschaamd.
LUDWIG

(somber)

't Is die oorlog... die ellendige, eindeloze oorlog, die ons allen van streek heeft
gebracht... die ons allen doodt of doden zal.
VAN VEERDEGHEM

(tot Ludwig)

Hebben wij, Vlamingen, die oorlog gewild?
LUDWIG

(als boven)

Heb ik hem gewild?... Ach!...
ELSE

(op 't schreien af)

U mag zo niet spreken. Ik vind u zo gedrukt vanavond.
LUDWIG

(als boven)
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Dat ben ik ook. En niet zonder reden.
Allen kijken hem verwonderd en ondervragend aan.

ELSE

(angstig)

Wat is er toch?
LUDWIG

Er is... er is... ja, ik moet het u tóch zeggen... Er is, dat ik hier weg ga, dat ik
opgeroepen ben... naar 't front!
ALLEN

Ach!...
ELSE

(heftig schrikkend)

Nee!... Dat is niet mogelijk!
LUDWIG

Helaas...! Ze hebben mannen nodig... Ze hebben álle mannen nodig.
ELSE

(hartstochtelijk)

Nee... nee... nee... dat is niet mogelijk!
(barst plots in tranen uit)

Je gaat niet... Ik wil het niet! Algemene ontzetting.
JAN BRON

(dreigend)

Else!... Else!... wat betekent dat!
IRMA

(hevig ontdaan)

Maar Else!... Maar Else!...
ELSE

(snikt; klampt zich aan de arm van Ludwig
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vast)

Nee!... Nee!... Hij mag niet... Ik wil het niet! Ze zullen hem doodschieten!
JAN BRON

(brullend)

Else!...
LUDWIG

(zacht-smekend)

Stil, Else... ik smeek u... ik smeek u...
(staat op)

Laat me gaan... Ik moet... ik moet...
(Wringt zich van haar los)

ELSE

(klampt zich weer aan hem vast)

Je gaat niet...! Je gaat niet!
Geklop aan de deur. Plotse stilte.

JAN BRON

Binnen.
De deur gaat open en de Ordonnans verschijnt, militairgroetend, op de drempel.

DE ORDONNANS

Herr Leutnant...
LUDWIG

Ja... Een ogenblik. Ik kom terug.
ELSE

(holt hem na)

Ik moet weten...!
IRMA

(volgt haar)
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Else!... Else...! Else...!
Somber, als gebroken, zakt Jan Bron met een gebaar van wanhoop op een stoel ineen.

VAN VEERDEGHEM

(dringend)

Mijn goede, oude, trouwe vriend, nog eens, ik smeek u... ik smeek u... zie de waarheid
in, laat u niet verblinden door hersenschimmen... herzie uw mening... verander van
denkwijze en gedragslijn... het is misschien nog niet te laat.
JAN BRON

(somber; toonloos)

Hebt ge dat daar gezien... gehoord? Zij is verliefd op hem! Wat nu, mijn God? Wat
nu?
VAN VEERDEGHEM

Dat is een ramp, maar nog niet eens de ergste. De ergste is uw verblinding, uw waan,
uw verkeerd inzicht van de ware toestand. Voelt ge dan niet... ziet ge niet... merkt
ge niet aan alles dat het einde komt... dat het zolang verwachte uur der verlossing
nadert? De verlossing, Jan Bron, de weergekregen vrijheid... de herleving van ons
gemeenschappelijk vaderland! Zegt u dat niets... en moet ge dat niet bijwonen, en
mee jubelen en juichen... gij... onze ziel en ons hoofd... gij... het krachtig-levende
symbool van 't Vlaamse volk, dat weer verrijzen gaat!
JAN BRON

(na een lange pauze)

Ik weet het niet... Ik ben geknakt, gebroken. Ik kan niet meer jubelen.
DOEK
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Vierde tafereel
Personen
JAN BRON
VAN VEERDEGHEM
IRMA
EERSTE BELGISCHE SOLDAAT
TWEEDE BELGISCHE SOLDAAT
EERSTE HOLLANDSE SOLDAAT
TWEEDE HOLLANDSE SOLDAAT
HET VROUWTJE
HET MANNETJE
De Hollands-Belgische grens. Een gesloten hek met rasterwerk dwars over de weg. Aan beide
zijden een klein, houten optrekje. Aan de ene zijde de Hollandse wacht. Aan de andere zijde
de Belgische. Het najaarslandschap daar omheen.

Bij 't opgaan van 't gordijn staan twee Hollandse soldaten kalm bij hun huisje te roken en te
praten. Van de Belgische soldaten marcheert de een met geweer, en helm heen en weer. De
tweede zit bij zijn huisje op een omgekeerde houten kist op een klein blaasinstrumentje te
spelen.

EERSTE BELGISCHE SOLDAAT

(steekt een sigaret in zijn mond, zoekt in zijn zakken naar lucifers. Tot Tweede Belgische
soldaat)

Allumetses 'n hèt-e gij natuurlijk were niet, e-woar?
TWEEDE BELGISCHE SOLDAAT

(houdt even op met spelen)

Gij uek niet, denke mij.
EERSTE BELGISCHE SOLDAAT

Doarveuren vroag ik 't ou.
TWEEDE BELGISCHE SOLDAAT

Ge weet wel da 'k ik nie 'n rueke.
(Gaat weer aan 't spelen)

EERSTE BELGISCHE SOLDAAT

Ne militair die nie 'n ruekt! Doar moest 'n straf op stoan!
(tot Eerste Hollandse soldaat)
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Hè!... Kameroad... kaaskoppie...
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EERSTE HOLLANDSE SOLDAAT

(goed gehumeurd omkijkend)

Wat is er, zotte Bels?
EERSTE BELGISCHE SOLDAAT

(toont zijn sigaret)

Hèt-e gij gien allumetse veur mij... 'n stekske... 'n lucifertje?
EERSTE HOLLANDSE SOLDAAT

Wou je vuur hebben?
(reikt hem zijn brandende sigaar over het hek)

As jeblief...
EERSTE BELGISCHE SOLDAAT

(steekt aan)

Merci, zulle. Dank je wel, kaaskoppie.
EERSTE HOLLANDSE SOLDAAT

Tot je dienst, zotte Bels.
(Keert terug bij zijn makker)

HET VROUWTJE

(links op, met een lijvig pak onder de arm. Wil door het hek)

Woarom stoat dat hekken hier?
TWEEDE BELGISCHE SOLDAAT

(opstaande)

Wa hèt-e doar in da pak?
HET VROUWTJE

(nijdig) 't Wasgoed van mijn dochter.
TWEEDE BELGISCHE SOLDAAT

't Wasgoed van ou dochter! Wa moe-je doarmee in Oland doen?
HET VROUWTJE

Heur brijngen
(wijst voor zich uit)
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Ze weunt ginter, in da huizeken.
TWEEDE BELGISCHE SOLDAAT

Loat ne kier zien.
HET VROUWTJE

Kijk moar... doar 'n zit gien smokkelwoar in.
TWEEDE BELGISCHE SOLDAAT

Hèt-e nie anders op ou? Ge ziet er mij zue dik uit veur iemand die uit 't land van den
hongersnued komt.
(Betast haar)

HET VROUWTJE

(verontwaardigd)

Zijt-e gij nie beschoamd van 'n vreiwemeins azue t'overtasten!
TWEEDE BELGISCHE SOLDAAT

(schertsend)

Alij... alij, moederken, wa miende wel dan! Hè-je 'n paspoort?
HET VROUWTJE

Hier... Woarveuren zij-je gulder zue lastig? 'k Hè hier huel mijn leven over end were
geluepen.
TWEEDE BELGISCHE SOLDAAT

(opent het hek)

Awèl, moederken, luep gij nog moar ne kier.
EERSTE HOLLANDSE SOLDAAT

(dadelijk bij 't hek)

Paspoort.
HET VROUWTJE

(verbaasd)

Ha ik 'n hè hem doar moar loate zien!
EERSTE HOLLANDSE SOLDAAT

Doet er niet toe. Ik wil het
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ook nog wel eens zien.
(wijst naar het pak)

Wat zit daarin?
HET VROUWTJE

(nijdig)

Ha da es nou nog beter! G'huert het mij doar zeggen! Wasgoed veur mijn dochter,
zeg ik ou, die ginter weunt, in da huizeken.
EERSTE HOLLANDSE SOLDAAT

Is uw dochter met een Hollander getrouwd?
HET VROUWTJE

(nijdig)

Joaz'... al mier dan vijftien joar.
EERSTE HOLLANDSE SOLDAAT

Hoe komt het dat zij haar goed in België laat wassen?
HET VROUWTJE

Veur de goekuep.
EERSTE HOLLANDSE SOLDAAT

Ja maar, dat was immers niet mogelijk tijdens de Duitse bezetting. Jij kon toch niet
heen en weer over de grens.
HET VROUWTJE

Nien ik... moar da goed hee vier joar in de grond gezeten.
EERSTE HOLLANDSE SOLDAAT

Zo! En nog niet eens zo geel geworden! Mijn kompliment hoor; 't is goed gewassen.
Nou, vooruit dan maar.
(lachend)

Zeg, moedertje als je dochter al die tijd haar vuile was voor je bewaard heeft, dan
zal jij hier straks wel met een aardig stapeltje terugkeren.
Het vrouwtje pruttelend af en Hollandse en Belgische soldaten lachend.

HET MANNETJE

(op Hollands gebied, rechts op. Opvallend zwaar rokend)

G'n avend, heren.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 6

EERSTE HOLLANDSE SOLDAAT

G'n avend... Paspoort... Waar ga je heen? Wat moet je in België uitvoeren?
HET MANNETJE

(zwaar dampend)

Trachten mijn broodje te verdienen. Eens kijken of ik iets of wat kan inkopen.
EERSTE HOLLANDSE SOLDAAT

Wat heb je daar in dat pakje?
HET MANNETJE

(als boven)

'n Paar sigaren, meneer. Ik ben een verslaafd roker... eigenlijk 'n ondeugd van mij...
Ik denk enkele dagen weg te blijven en heb 'n klein voorraadje meegenomen.
EERSTE HOLLANDSE SOLDAAT

(kijkt naar het pakje)

Hou ons niet voor de gek, zeg. Goed voor één keer, hoor. Denk erom.
HET MANNETJE

(diep groetend)

Ik zal er wel aan denken,
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heren. Dank u wel, heren. Dank u wel.
EERSTE BELGISCHE SOLDAAT

(toeschietend)

Sigaren?
HET MANNETJE

(uiterst beleefd)

Mag ik er u soms een aanbieden, meneer?
EERSTE BELGISCHE SOLDAAT

Joa, zulle, en mier of ien uek.
(Neemt enkele sigaren)

HET MANNETJE

(lichtelijk onthutst; tot Tweede Belgische soldaat)

U ook eentje, meneer?
EERSTE BELGISCHE SOLDAAT

Die ruekt niet. 't Zoe verkierd zijn veur zijn muziek-spel. 'k Zal d'r ik nog eentsjen
in zijn ploatse nemen.
(Neemt nog twee sigaren)

Het Mannetje haast zich weg.

EERSTE BELGISCHE SOLDAAT

(hem nahollend)

Hè... zeg...!
HET MANNETJE

(met ontsteld gezicht even weer op)

Wat belieft er u, meneer?
EERSTE BELGISCHE SOLDAAT

Hèt-e gien allumetses bij ou... lucifertjes?
HET MANNETJE

Wel zeker, meneer. Als 't belieft.
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(Geeft hem een doosje)

EERSTE BELGISCHE SOLDAAT

Kijk ne kier... die sigaar es gebroken. Mag ik 'n ander in de ploatse nemen?
HET MANNETJE

(enigszins onwillig)

Jawel, meneer.
EERSTE BELGISCHE SOLDAAT

(neemt een sigaar zonder de gebrokene in de plaats te leggen)

C'est ça... merci, zulle.
Het mannetje zo spoedig mogelijk af.

Een pauze. Eerste Belgische soldaat patrouilleert lustig rokend heen en weer. Tweede Belgische
soldaat speelt op zijn muziekinstrumentje. Hollandse soldaten in rustig gekavel.

Jan Bron komt langzaam, over Hollands gebied op. Ziet er verouderd, en zwaar gedrukt en somber
uit. Bij de wachtpost blijft hij staan.

EERSTE HOLLANDSE SOLDAAT

Paspoort, meneer.
JAN BRON

Ik ga niet over de grens.
EERSTE HOLLANDSE SOLDAAT

O, zo. Mag ik u dan vragen wat u hier komt doen?
JAN BRON

(spreekt langzaam)

Ik moet hier wachten op iemand, die straks aan de andere zijde van de grens zal
komen.
EERSTE HOLLANDSE SOLDAAT

(onverschillig)

Wacht u dan
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maar, meneer.
(Gaat terug bij zijn makker. Jan Bron loopt met gebogen hoofd heen en weer)

EERSTE BELGISCHE SOLDAAT

(tot Tweede Belgische soldaat, terwijl hij Jan Bron observeert)

Nen Bels...
TWEEDE BELGISCHE SOLDAAT

Zoe-je 't peizen?
EERSTE BELGISCHE SOLDAAT

Joa, zulle! Gewed veur 'n sigare? Wil ik het hem ne kier vroagen?
(tot Jan Bron)

Hè... meniere... meniere, zijt-e gij gienen Bels?
JAN BRON

Ik ben Vlaming.
EERSTE BELGISCHE SOLDAAT

(verwonderd)

Tiens... en ge spreekt Olands!
JAN BRON

Ik spreek Nederlands.
Hollandse soldaten luisterend belangstellend.

EERSTE BELGISCHE SOLDAAT

(tot Tweede Belgische soldaat)

't 'n Es moar nen halven Bels.
EERSTE HOLLANDSE SOLDAAT

(tot Tweede Hollandse soldaat. Geheimzinnig)

Ik denk dat het een verbannen activist is.
TWEEDE HOLLANDSE SOLDAAT

't Is wel mogelijk. 't Schijnt dat je ze kunt herkennen aan hun volle baarden.
Irma en Van Veerdeghem links op.
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IRMA

God!... Daar loopt hij. Ik zie hem!
(diep ontroerd)

O,... wat is hij veranderd... verouderd!
(Schreit)

VAN VEERDEGHEM

(tot Irma)

Houd u goed...
(roepend)

Jan Bron...
JAN BRON

(zich met een ruk omkerend)

God!... zijn jullie daar!
(Komt gejaagd naar het hek)

EERSTE BELGISCHE SOLDAAT

(tot Van Veerdeghem en Irma)

Paspoort, meniere. Paspoort, madammeke.
VAN VEERDEGHEM

(haalt zenuwachtig enkele sigaren te voorschijn)

We gaan eigenlijk niet over de grens. We zouden even die meneer daar willen
spreken... Een sigaar?
EERSTE BELGISCHE SOLDAAT

Joa moar, mengere, as ge soms peist da we mee sigaren om te kuepen zijn...
VAN VEERDEGHEM

(schrikkend)

O, ja moar, vriend, ik denk er niet aan u om te willen kopen... 't Is maar uit
vriendelijkheid.
EERSTE BELGISCHE SOLDAAT

Dat es 'n ander geval, meniere... merci... 'k neem het wel in dank.
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VAN VEERDEGHEM

(tot Tweede Belgische soldaat)

Ook een?
EERSTE BELGISCHE SOLDAAT

Hij 'n ruekt nie, meniere; 'k zal z'in zijn ploatse nemen... Merci... merci...
EERSTE HOLLANDSE SOLDAAT

(lachend; tot Tweede Hollandse soldaat)

Wat 'n schoelje!
VAN VEERDEGHEM

(tot Eerste Belgische soldaat)

Mogen we dus 'n woordje met die meneer daar spreken?
EERSTE BELGISCHE SOLDAAT

Spreek moar op, meniere. 'k Zal geboaren da 'k 't nie 'n huere.
Beide Belgische soldaten houden zich op een afstand. Ook Hollandse soldaten trekken zich bescheiden
terug.

JAN BRON

(zenuwachtig)

Hoe gaat het, Irma? Hoe gaat het, Van Veerdeghem? Welk nieuws ginder?
Irma snikt, kan niet spreken.

JAN BRON

(schrikkend)

Irma... Irma, wat scheelt er?
VAN VEERDEGHEM

Niet zeer opwekkend, het nieuws.
JAN BRON

Is 't waar, zoals ik hier in de couranten gelezen heb, dat mijn huis verwoest,
geplunderd is? Dat ze mijn meubels en boeken hebben verbrand?
IRMA

(in hortende, afgebroken woorden)
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Verwoest... is... te veel... gezegd... 't Huis is... nog bewoonbaar... hoewel... zwaar
gehavend... Maar... uw boeken en papieren zijn verbrand.
JAN BRON

(maakt een gebaar van machteloze woede)

De schurken!... Is 't waar dat Berthier en Tymans de brandstichters en plunderaars
naar mijn huis hebben geleid?
VAN VEERDEGHEM

Berthier neet; maar wel Tymans.
JAN BRON

De schurk!... De schurk!
(hevig ontsteld)

En Else... Else...? Is 't waar hebben ze haar de haren van het hoofd geknipt?
Irma knikt bitter schreiend van ja.

JAN BRON

Ghooo!... Had ik de bandieten hier onder mijn knuisten? Is 't arme kind er ziek van?...
Lijdt ze?
IRMA

Ze heeft geleden... gruwelijk... Nu gaat het langzaam beter.
JAN BRON

En Ludwig...? Is er nieuws van hem?
IRMA

(met trage, sombere stem)

Ludwig... is aan de IJzer gesneuveld.
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Jan Bron maakt een gebaar van schrik. Pauze. Irma snikt.

JAN BRON

En nu...?
VAN VEERDEGHEM

Nu...? Nu gebeurt er wat ik u altijd voorspeld heb. - De wraak... de blinde wraak...
meedogenloos en dikwijls onrechtvaardig. Veel onschuldigen zijn reeds het slachtoffer
geworden. - Ik zal u maar geen verdere verwijten naar het hoofd slingeren, Jan Bron;
maar gij, en zij die met u meededen, hebt u lelijk vergist en Vlaanderen een
bitter-slechte dienst bewezen.
JAN BRON

(opgewonden)

Ik heb gehandeld uit liefde, uit louter, onbaatzuchtige liefde.
VAN VEERDEGHEM

Ik weet het. En toch was het verkeerd.
JAN BRON

Waar zijn de anderen: Maclou... Verwee... Verghinst?
VAN VEERDEGHEM

Allen gevlucht, zoals wel te verwachten was van zulke kerels. Alleen Maclou is
kranig geweest. Die stond roerloos en uitdagend, met gekruiste armen, vóór zijn deur
te wachten. Daar hebben de gendarmen hem opgepakt en meegenomen.
JAN BRON

Dat is mooi... dat is prachtig... dat is 'n kerel!
(met zelfverwijt)

Maar ik... ik ben niet kranig geweest... Ik ben een lafaard.
IRMA

(schreiend)

Maclou is niet getrouwd... heeft geen kinderen. Ik heb u immers gesmeekt om te
vluchten.
JAN BRON

(hard)

Gij hadt het niet mógen doen.
IRMA
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Ik heb 't gedaan om wel te doen. Wij zijn zo ongelukkig... zo ongelukkig... En hoe
hebt gij het hier?
JAN BRON

(somber)

Ik...? Oo... ik kán hier niet aarden.
IRMA

(smekend)

Houd toch moed... houd toch moed!
EERSTE BELGISCHE SOLDAAT

Madammeke, en meniere... ge'n meugt hier toch niet te lange blijven, zulle. 't Wordt
stillekes aan oavend en den officier zoe keune komen. 'k Zoe op mijne kop krijgen,
zulle!
VAN VEERDEGHEM

We gaan zo meteen weg. We mogen nog wel eens terugkomen, nietwaar, as we
mekaar iets te zeggen hebben?
EERSTE BELGISCHE SOLDAAT

Van mij meugde zue dikkels komen of da ge wilt en 'k zal de kameroaden die ons
remplaceren uek woarschuwen.
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VAN VEERDEGHEM

Dat is braaf. Kijk, hier zijn nog enkele sigaren voor uw kameraden.
EERSTE BELGISCHE SOLDAAT

Merci, meniere, 'k neem het wel in danke.
VAN VEERDEGHEM

(tot Irma)

Komaan, mevrouw; we moeten afscheid nemen.
IRMA

(snikkend, over het hek)

Jan,... mijn goeje,... mijn brave,...
(Zij omhelst hem hartstochtelijk)

Houd moed. Tot binnen kort.
JAN BRON

(diep ontroerd)

Irma... tot later. En zoen Elsje voor mij.
IRMA

Ik zal het doen; 'k beloof het u.
Hollandse en Belgische soldaten komen nader en kijken met stille belangstelling.

VAN VEERDEGHEM

(drukt Jan Bron de hand)

Jan... heb moed.
JAN BRON

(met een snik)

Hendrik...
Irma snikkend en Van Veerdeghem gedrukt af. Jan Bron staart hen langdurig na. Dan bukt hij zich
eensklaps, steekt zijn hand onder 't hek en bevoelt met bevende vingers de grond.

EERSTE HOLLANDSE SOLDAAT

(wantrouwig toesnellend)
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Wat doet u daar, meneer?
JAN BRON

(langzaam zich oprichtend; met trage, bevende, als 't ware geïnspireerde stem)

Wat ik doe... Ik voel... Ik bevoel, met mijn vingers, de hartstochtelijk-beminde, de
gebenedijde Vlaamse grond.
(Gaat langzaam heen)

EERSTE HOLLANDSE SOLDAAT

(verbaasd hem nastarend)

Da's 'n rare sinjeur, zeg.
TWEEDE HOLLANDSE SOLDAAT

(onder het hek voelend)

Wat te drommel mag hij daar gevonden hebben?
EERSTE BELGISCHE SOLDAAT

(met zijn voet over de plek heen en weer schuivend).

D'r ligt niets.
(Tot Tweede Hollandse soldaat)

Zeg kaaskoppie, wilde mij nen borrel verkuepen veur 'n sigare?
TWEEDE HOLLANDSE SOLDAAT

Wou je soms 'n slokkie hebben?
EERSTE BELGISCHE SOLDAAT

Joa, zulle!
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Tweede Hollandse soldaat gaat in zijn huisje; komt er weer uit met fles en glaasje.

EERSTE HOLLANDSE SOLDAAT

(tot Eerste Belgische soldaat)

Zeg, zotte Bels, hoeveel sigaren heb je de mensen nu al afgetroggeld?
EERSTE BELGISCHE SOLDAAT

(met gemaakte verontwaardiging)

Afgetroggeld!... G'hebt gij ‘mooi praten’
(wijst naar Tweede Belgische soldaat)

Ik moet immers zurgen veur ons alle twië. Mee dat hij nie 'n ruekt 'n krijgt hij noeit
iets as ik er nie bij 'n ben.
EERSTE HOLLANDSE SOLDAAT

Jij bent er een, hoor!
TWEEDE HOLLANDSE SOLDAAT

(schenkt een borrel in)

Hier... zuiplap.
EERSTE BELGISCHE SOLDAAT

(drinkt smakkend)

Verdeke, da es goen! 't Es kaptein, zulle! Santus, kaaskoppie...
TWEEDE HOLLANDSE SOLDAAT

(tot Tweede Belgische soldaat)

Jij moet er zeker geen hebben?
TWEEDE BELGISCHE SOLDAAT

(schertsend)

'n Klein beetje moar, van boven in 't gloazeken. Wat er van onder in es 'n kan mij
nie schelen.
(drinkt)

Ooo,... da es goed! 't Es lijk suiker!
JAN BRON
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(komt eensklaps gedecideerd, met vlugge schreden, bij het hek terug. Zenuwachtig opgewonden)

Doet u dat hek asjeblief voor mij open.
EERSTE HOLLANDSE SOLDAAT

Uw pas, meneer.
JAN BRON

(als boven)

'n Pas!... Waar ik naar toe ga kom ik ook wel zonder pas
(dringend)

Doet u het asjeblief voor mij open.
EERSTE HOLLANDSE SOLDAAT

(hem de weg versperrend)

Als u mij uw pas laat zien, meneer.
JAN BRON

(eensklaps woedend)

Wat!...
(duwt met geweld Eerste Hollandse soldaat opzij, schopt het hek open. Tot Eerste Belgische
soldaat)

Hier ben ik! Houd mij aan!
EERSTE BELGISCHE SOLDAAT

(hem insgelijks de weg versperrend)

Joa moar, meniere, wa betiekent dat-e?
EERSTE HOLLANDSE SOLDAAT

(het hek weer sluitend. Boos)

Je komt er niet meer in, hoor!
JAN BRON

(uiterst heftig)

Ik wil er niet meer in...! Ik wil niet meer, begrijpt u! Ik ga daar waar ik voel dat ik
wezen
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moet.
(tot Eerste Belgische soldaat)

Ik kom mij aangeven, zeg ik u! Ik kom mid gevangen geven.
(steekt zijn handen uit)

Sla mij de boeien om!
EERSTE BELGISCHE SOLDAAT

Joa moar, meniere, loat ons ne kier serieus zijn, e-woar. Wie zijt-e gij?
JAN BRON

(fier)

ik ben Jan Bron.
EERSTE BELGISCHE SOLDAAT

(tot Tweede Belgische soldaat)

Weet-e gij wie dat dat es?
TWEEDE BELGISCHE SOLDAAT

Nie, zulle!
EERSTE HOLLANDSE SOLDAAT

(verontwaardigd)

Een gek is 't!
JAN BRON

Ik wil in de gevangenis...! Voor mijn geloof, voor mijn liefde... voor Vlaanderen.
EERSTE BELGISCHE SOLDAAT

Joa moar enfin, meniere...
JAN BRON

(gaat opgewonden naar het houten huisje)

Waar is je telefoon? Ik zal me zelf aangeven.
EERSTE BELGISCHE SOLDAAT

(volgt hem)

Loat da gerust. Da zal ik wel doen.
(neemt het telefoon-apparaat. Gebiedend tot Jan Bron)
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Goa doar binnen.
(Jan Bron gaat binnen)

EERSTE BELGISCHE SOLDAAT

(telefoneert)

Allo!... Hoofdwacht... Ja... allo, zeg... Zeg, 'k zit hier mee ne zot aan de grens... hij
hee hier al eirde opgeroapt van de grond... hij komt hem als gevangene aangeven...
Wa moe 'k doarmee doen?... Hij hiet Jan Bron, zegt hij,... Hij hee doar... Wat?...
Hè...? Jan Bron, ja... Jan Bron... Ja... Ja... Ja...
Terwijl Eerste Belgische soldaat telefoneert gaat Tweede Belgische soldaat in de dalende schemering
weer op zijn houten kist zitten en speelt er op zijn instrumentje de Brabançonne. De Hollandse soldaten
trekken zich terug in hun hokje en steken er een lichtpitje aan.

Het gordijn daalt langzaam.
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Se non è vero...
door Jhr. A.W.G. van Riemsdijk èn Cyriel
Buysse
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Se non è vero...
Toneelspel in vier bedrijven
Personen
HENRI CASTRO, schilder
MEVROUW CASTRO, zijn vrouw
DORA } hun kinderen
ELVIRE } hun kinderen
RAAKS, kunstkoper
JACQUES DAAL, schilder
COERTENS, dokter
KLAAS, tuinknecht
SIENTJE, dienstmeisje bij CASTRO
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Eerste bedrijf
Het toneel stelt voor een rijk-gemeubileerde kamer. In de achtergrond een bordes met toegang
tot een zonnige tuin. Aan de wanden hangen vele schilderijen, merendeels landschappen. Op
de schoorsteen en op enkele tafeltjes staan bloemen. Tegen een der stoelen in 't midden van
het vertrek staat een half-afgewerkte olieverf-schets zonder lijst, met de afbeelding naar 't
publiek; op de stoel ligt een schilderdoos en daarboven een grote paraplu. In de nabijheid op
een andere stoel ligt een toegevouwen schilderskruk. Links en rechts tweede plan deuren. Een
deur rechts voorgrond. Links eerste plan een raam. Als het scherm opgaat is het toneel leeg.

Eerste toneel
Mevrouw Castro door de rechterdeur voorgrond op. Zij is eenvoudig gekleed, iemand van
omstreeks 50 jaar. De stoel ziende, waartegen de schilderstok enz. staat blijft zij plotseling
staan, schudt het hoofd en zegt Wel... wel... Op de schilderij toegaande, wil zij die aanvatten.
Zij raakt met haar vingers de verf; kijkt naar haar handen en zegt È! hoe vies! Dan neemt zij
de paraplu van de stoel en verder de schilderdoos.

Zij doet het laatste onhandig, zodat de doos open valt en verscheidene verftuben op de grond
terechtkomen. Zij stampt driftig met de voet en zegt Die rommel hier...! Dan bukt zij zich om
de verftuben op te rapen en terwijl zij daarmee bezig is en de tuben met driftig gebaar in de
doos gooit, komt Elvire uit de tuin de bordestrap op en treedt het vertrek binnen. Zij is in
zomercostuum gekleed, ongeveer 24 jaar oud.
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Tweede toneel
MEVROUW CASTRO, ELVIRE

ELVIRE

Wat bent u daar aan 't doen... mama?
MEVROUW

(kribbig)

Je vader denkt warempel óók al, dat hier z'n atelier is. - Hij plant de boel maar neer,
waar ie 't kwijt wil wezen. Dat wordt er in de laatste tijd al niet beter op...
ELVIRE

(zich bukkend)

Wil ik u es helpen?
MEVROUW

Ik ben haast klaar...
(de doos dichtklappend en daarna haar handen beziend)

wat zien m'n handen d'r uit! Ik zal de haakjes er op doen, anders valt het ding weer
open...
(Daarna stok, paraplu, schilderij en doos opnemende)

Kom kind, laten we de boel naar 't atelier brengen...
ELVIRE

Geef u mij maar de doos... U kunt niet alles dragen!
Zij ontlast haar moeder van de doos. Deze gaat gevolgd door Elvire over het toneel naar de rechterdeur
tweede plan, opent die, zet de stok en paraplu in het aangrenzende vertrek, neemt de schilderdoos
van Elvire aan en zet die eveneens in het vertrek.

MEVROUW

(wrijft zich de handen met een zakdoek af)

Is er nog geen telegram van Jacques, Elvire?
ELVIRE

Nee... moeder... er is nog niets gekomen... ik begrijp er niets van... ik heb met die
arme Dora zo te doen...
MEVROUW
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Jacques had haar toch beloofd om te telegraferen is 't niet?
ELVIRE

Zeker... we hadden al láng bericht moeten hebben...
(op de klok ziend)

al láng! Jacques heeft Dora en mij gisteren nog gezegd, dat hij in ieder geval om 11
uur wist, of hij benoemd was of niet...
MEVROUW

(op de klok ziende)

Het is nu al bij énen...
(staat in gedachten)

ELVIRE

(gaat zitten)

O moeder... ik hoop zo, dat Jacques die betrekking krijgt. De jongen heeft er álles
op gezet... alles en álles. En as d'ie nou is benoemd, dan kan papa onmogelijk langer
nee zeggen... dan móét het engagement wel publiek worden...
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MEVROUW

Ik hoop ook, dat ie 't haalt! Het is 'n goeie, 'n beste jongen... Hij verdient het... Maar
er zijn voor die betrekking van leraar aan de Academie een heleboel sollicitanten...
ELVIRE

(hartelijk)

Die zijn er ook mama! Maar Jacques heeft gróte kans dat weet u net zo goed als ik...
Hij is zo knáp, hij tekent en schildert zo mooi! En als ie 't haalt
(opstaand)

...dan komt er aan die vervelende boel hier ook 'n end...
(heen en weer lopend)

Dora heeft de hele nacht weer geen oog dicht gedaan. Om 2 uur stond ze aan m'n
bed en heeft me wakker gemaakt... Ik heb het licht aangestoken en toen hebben we
zitten praten...
MEVROUW

(kort)

Zulke dingen zijn voor Dora allesbehalve goed. Ze is al overspannen genoeg: d'r
nachtrust heeft ze dubbel en dwars nodig Elvire...
ELVIRE

(op haar toegaand)

U hebt makkelijk praten mama... Als je van iemand houdt met je héle ziel, met álles
wat je in je hebt... dan héb je geen rust... en als ik in Dora d'r plaats was
(wacht even)

, dan zou ik helemaal geen rust hebben... nooit... ik zou 't niet kunnen verdragen...
ik... geloof dat ik heel dwaze dingen zou doen... Misschien werd ik wel gek...
MEVROUW

Nou... nou...
ELVIRE

(heen en weer lopend)

Ja... zeker... mama. Jacques en Dora zijn van elkaar gaan houden... ze houden zielsveel
van elkaar; niemand heeft 't recht dat ongedaan te maken... niemand... zelfs papa
niet!...
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MEVROUW

(zacht)

Het recht... het recht!! Je vader... zal daar z'n reden wel voor hebben...
ELVIRE

(plots voor haar moeder staan blijvend)

Dat meent u niet mama... ik hoor 't aan de toon waarop u dat zegt...
(sterker)

Wie heeft Jacques hierheen gebracht... papa. Wie ging met hem uit schilderen bijna
iedere dag... het was papa. En hoe dikwijls is Dora mee geweest? Wie was bijna
altijd in papa's atelier... Jacques. Wie was meestal zondag's hier... Jacques... En nou
komt het gekke. Van 't ogenblik af, dat papa merkte, dat Jacques en Dora van elkaar
hielden toen was 't uit. Toen ging papa niet meer met hem schilderen... toen hield
papa hem hier vandaan... Ik... ik zal
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dat ogenblik nooit vergeten moeder...
MEVROUW

Ik ook niet kind... dat kan ik je verzekeren, ik ben... er vreselijk van geschrokken.
Nog zie ik ons, ja hoelang is 't ook weer geleden?
(telt)

twee, drie... ja drie weken - het was op 'n donderdag... nóg zie ik ons aan tafel zitten...
nóg zie ik hoe Dora d'r hand op Jacques' arm lag en hem aankeek...
(fluisterend)

Ik dacht, dat je vader 'n beroerte kreeg... Zó had ik hem nog nooit... gezien... Laten
we dáár niet meer over spreken kind!
ELVIRE

(snel)

Na die middag heeft papa al 't mogelijke gedaan om Jacques en Dora van elkaar te
houden, álles en álles... dan dit en dan dat...
(in gedachten)

Je houdt van iemand, je houdt 't voor jezelf... voor je alléén, je geniet ervan... eindelijk
merken de anderen 't natuurlijk óók en dan... dán wordt er alles aan gedaan om er
een einde aan te maken...
(bits)

Dat is... papa's werk!!
(Pauze. Voor haar Moeder gaande staan hartelijk)

Kunt u die mensen nu niet eens wat helpen... moeder... U kunt 't als u maar wilt... U
durft wél tegen papa op... U houdt toch óók van Jacques... U hebt 't daarnet nog
gezegd... U hebt me vroeger toch wel eens verteld, dat u graag hadt, dat Jacques en
Dora een paar werden. Is 't zo niet moeder...
MEVROUW

Dat heb ik ook... kind...
ELVIRE

(scherp)

Als Dora ziek wordt... moeder... dan is dat papa's schuld.
(van toon veranderend)
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U moet van papa te weten zien te komen waarom hij zo is... waarom hij zo is
omgekeerd... Het wordt anders heus niet goed met Dora... Hebt... hebt u papa nooit
eens gevraagd waarom hij op die middag zo was? Wat hem eigenlijk scheelde?
MEVROUW

(gaat staan en na enige pauze)

Ja... Elvire... dat heb ik
(zacht)

maar 't heeft me niets gegeven...
(week)

papa wou 't me niet zeggen... ik... laten we over wat anders praten kind...? ik... ik...
Op dit ogenblik hoort men achter 't toneel de stem van Dora: Mama... Mama... De deur links wordt
geopend en onder de uitroep: Mama is u hier? verschijnt Dora in de deur. Dora is iets ouder dan
Elvire, zeer zenuwachtig en wat bleek.
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Derde toneel
MEVROUW CASTRO, ELVIRE, DORA

DORA

Mama... waarom telegrafeert ie niet? Begrijpt u dat?
(Mevrouw en Elvire horen haar zwijgend en staande aan)

Jacques had 't toch beloofd...
(scherp)

... Zou dat papa z'n werk weer zijn?
MEVROUW

(scherp)

Dora!
DORA

(door de kamer stappend en geëxalteerd)

Ja zeker... zékèr... papa doet al 't mogelijke om ons te dwarsbomen... al 't mogelijke...
waarom zou hij hier ook niet achter zitten... waarom niet?
(de handen in de lucht)

ik moet... ik wil antwoord begrijpt u dat... zó houd ik 't niet langer uit!!
MEVROUW

(geruststellend)

Jacques is misschien verhinderd geweest om...
DORA

(snel)

Verhinderd... verhinderd... 'n mooie grap!; hij weet hoe ik naar tijding verlang...
(stijgend)

vèrlàng!... hij... hij... verhinderd!... Onzin!... onzin!!... onzin!!!... Ik heb Klaas 'n
kwartier geleden naar 't telegraafkantoor gestuurd om te vragen of er 'n telegram was
(naar de klok ziend)
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hoe laat is 't... hij moet dadelijk hier zijn.
(Loopt heen en weer)

MEVROUW

Kom kindjelief... win je nu zo niet op... Daar gebeuren de dingen heus niet gauwer
mee. Ga jij nu es kalm in die stoel zitten.
(Mevrouw Castro duwt haar naar 'n stoel)

Kom maak 't je nu es gemakkelijk, zo... zo... Heus 't geeft niets of je je al zenuwachtig
maakt... Ik ga nu eerst es even kijken of alles klaar is voor de koffie...
(naar links)

ik ben dadelijk terug.
(Links af)

Vierde toneel
ELVIRE, DORA

Pauze.

DORA

(opstaand en uitbarstend)

Begrijp jij dat nou Elvire?... Waarom krijg ik geen antwoord... Ik word letterlijk
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opgegeten van de angst. Is ie benoemd... of... niet? Er hangt voor ons zóveel van áf!
Die onzekerheid...
(gaat weer zitten)

die angst... 't maakt me zo moe!!
ELVIRE

Moeder heeft gelijk Dora:... maak je niet zo overstuur... 't gééft immers tóch niets...
DORA

(opstaand)

't Gééft ook niets... 't geeft ook niets. Maar
(scherp)

papa zit erachter Elvire... ik zég 't je... ik voel 't... let op m'n woorden.
(Doet 'n paar stappen en dan ineens voor Elvire blijvende staan, met kracht)

En ik wil niks niemendal weten van die meneer Citroen, snap je, die papa me op wil
dringen... ik hou niet van citroenen... die dingen zijn zo zúúr...!!! Zo'n vent... met
zo'n saai gezicht, hu... hu... zo'n mathematieker als... als je 'm opensnijdt... dan vallen
er cijfers uit, allemaal cijfers!
ELVIRE

(lachend)

Nu moet ik toch om je... lachen Dora...
DORA

En tóch is 't niet om te lachen. Geen gelegenheid heeft papa laten voorbijgaan om
dat stuk citroen tussen mij en Jacques in te duwen. Maar ik wil niet... en 't zal niet...
zo'n wandelende rekensom... zo'n mummie... Jacques heeft mijn woord en ik 't zijne...
wij blijven mekaar trouw... trouw voor altijd. Niemand haalt ons... van elkaar af...
niemand!
(stampvoetend)

Niemand!
ELVIRE

Win je toch niet zo op Dora!
DORA

Ja... blijf jij is kalm... als er zó met je wordt gespeeld! Neen Elvire kalm dat zou jij
ook niet zijn als je in mijn plaats was!... Dat weet ik veel te goed... Waarom spreekt
papa haast niet tegen me... waarom maakt hij er zo'n akelige geheimzinnige boel
van? 't Is waarachtig of papa bang is, dat ik met Jacques op de loop zal gaan... nota...
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bene!! Zo bespiedt ie mij! Laatst toen ik even uit wou gaan stond ie ineens! voor me.
Hij stond daar bleek en zenuwachtig... Als ik in de tuin wandel, gaat ie voor 't raam
staan om te kijken of ik 't hek soms uitga!!... M'n vader draait altijd om me heen!...
(geheimzinnig)

Ik voel altijd die ogen... die vreselijke ogen... ik ben hier niet meer vrij... En Jacques...
die goeie jongen... voelt 't ook... ik zie 't an hem... In drie weken... drie volle weken
heb ik hem ééns gezien... en hoe?; geen vijf minuten, Elvire, achter mekaar... Papa
stond op de
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loer... ja... dat wás 't... en dat voelden we allebei... Laat papa zich uitspreken... laat
ie me zeggen waar 't op staat... maar dat gebeurt niet... ha! hij!
(wacht even)

weet jij iets slechts van Jacques Elvire?
ELVIRE

Ik zou niet weten wat!
DORA

D'r is niets slechts van die jongen te zeggen... dat wéét ik... dat weet ik!... En papa
weet óók niets! Maar waarom doet ie dan zo?... waarom?... ik pijnig m'n hersens...
ik, ik kan 't niet vinden... Vroeger zagen we elkaar iedere dag... en nou? en nou!?
Hij wordt hier vandaan gehouden...
(week)

Misschien zeggen ze 'm wel... dat ik niet meer van 'm hou, dat ik niets meer om 'm
gééf... O 't is schande... schande... En ik kan er niets tegen doen niets... niets.
Klaas, tuinknecht, en vijftiger (hardhorig), komt op z'n klompen rechts 't bordes aflopen. Hij veegt
zich 't hoofd een paar maal af met een rode zakdoek. Dora, hem ziende, vliegt op hem af.

Vijfde toneel
ELVIRE, DORA, KLAAS

DORA

Klaas! Is er 'n telegram?
(stampvoetend)

toe dan... toe...
KLAAS

(zich steeds afvegend)

Warrempies dames... warrempies.
DORA

(scherp)

Dat vraag ik je niet... ik vraag je of er 'n telegram is.
KLAAS
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(hand aan 't oor brengend)

Wat zegt uwe... juffrouw?
ELVIRE

(naar voren tredend)

M'n zuster vraagt, Klaas,
(met nadruk)

of er 'n telegram is!
KLAAS

(knikkend)

Jawel... juffie... d'r is 'n telegram.
DORA

(wild)

Maar geef dan toch op... toe dan toch.
KLAAS

(schudt 't hoofd)

Ik... heit... 't net!
DORA

En waarom dan niet?!
KLAAS

Omda 'k 't net het kenne kriege...
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Dora stampvoet en wendt zich af.

ELVIRE

(ingehouden boos)

Maar als d'r dan 'n telegram wás... waarom breng je 't dan niet mee?
KLAAS

Omdat meneer Janse van 't telegram-bero 't al had afgegeve...
DORA

en ELVIRE

Afgegeven?
DORA

Ze maken me... gek!
(Gaat zitten)

ELVIRE

Klaas... spreek als je blieft op!
KLAAS

(pruilend)

Ik ken bekans net prate... as de juffrouwe me zo ankieke...
ELVIRE

Geen praatjes... aan wie heeft meneer Janse 't telegram afgegeve...
KLAAS

Da hek 'm evraogd...
(met nadruk)

An uwes papa...
DORA

(opvliegend)

Aan papa... Aan papa... zeg je?
KLAAS

De juffrouw doe me schrikke... ik kan d'r werendig niks an doen hóór?!
ELVIRE

Was papa dan op 't kantoor...?
KLAAS
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(grinnikend)

Dat mot toch wel... zou 'k haas zeggen... as uwes papa 't telegram zélf angenomen
heit...
DORA

(in 'n stoel vallend)

Ik... wist... 't... ik dacht 't wel...
ELVIRE

Hou je bedaard Dora...
(tot Klaas)

En wat verder?
KLAAS

't Is 'n doodgewone zaak, hóór?! d'r is geen kwajigheid bie. Meneer Janse het 't
telegram an onze meneer afgegeve. Onze meneer wachte d'r op, hij het wel een half
uur in 't kantoor staan draaie, met permissie. Hij wist, dat er 'n telegram mos komme!
En toen 't d'r wás, toen het ie 't van meneer Janse angenomme - doodgewoon - onze
meneer zou 't wel an de juffrouw geve had ie gezegd, doodgewoon. En toen het onze
meneer ook nog 'n telegram verstuurd, het Janse me verteld...
DORA

(wild)

't Is verschrikkelijk... 't is gemeen!
ELVIRE

(stampvoetend)

Dora... devant le domestique!
KLAAS

Maar ik begriep nie, dat de juffrouw nog niks ontvangen heit... onze meneer was al
'n groot halfuur weg, toen ik op 't buro kwam.
ELVIRE

(snel)

Ben je papa dan niet tegengekomen?
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KLAAS

Ikke net! Waarschijnlijk is meneer de binnepaadjes gelopen... dat doet ie wel meer.
ELVIRE

't Is goed Klaas... dankje voor je moeite, je kunt gaan...
KLAAS

Vereist volstrekt geen dank... dag juffrouw... warempies... vandaag warempies...! 't
is wat te zegge!
(Af langs bordes rechts)

Zesde toneel
ELVIRE, DORA

DORA

(zachtjes huilend)

't is schande... 't is schande... zo'n behandeling. Zie je wel Elvire da'k weer gelijk
heb... als ik niet toevallig Klaas naar 't telegraafbureau had gestuurd... dan... dan...
dan!!
(van toon veranderend)

maar ik verdraag 't zo niet langer... zo niet...! zo niet...! ik... ik...
(loopt plotseling naar de deur links opent deze en roept)

Mama... mama!
STEM VAN MEVROUW

Ja... kind... ik kom...
(Links op)

Zevende toneel
ELVIRE, DORA, MEVROUW CASTRO

MEVROUW
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En?... Heb je bericht?
DORA

't Is net.... zoals ik dacht... ha! ha! Papa zit er weer achter... Papa is naar 't
telegraafkantoor gegaan en heeft 't telegram aangepakt...
(wild)

en hij brengt 't mee niet... hij brengt 't me niet... hij laat me zo...
(zachter)

in de onrust... in de angst... ik kan d'r niet meer van moeder...
(Pauze, wild)

maar zó laat ik me niet behandelen, zo niet! ik... ik wil weten wat er in dat telegram
staat... begrijpt u moeder... begrijp je Elvire; ik... ga... papa... te... gemoet... ik ga 'm
zoeken...
(Snel door de deur rechts af)
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Achtste toneel
MEVROUW CASTRO, ELVIRE

MEVROUW

Wat is dat... Elvire?
ELVIRE

(bitter)

Dora heeft... gelijk... 't is verschrikkelijk... Papa is naar 't telegraafkantoor gegaan...
heeft 't telegram aangenomen voor Dora... Papa heeft teruggetelegrafeerd óók... dat
zei Klaas
(met kracht)

Waarom doet papa zulke dingen... waarom!... waarom!!
(Huilt)

MEVROUW

Dat begrijp ik toch niet goed... Hoe wist papa dat Jacques telegraferen zou?
ELVIRE

(scherp)

Hoe ie dat weet... ha... ha... Wie weet of papa niet aan de deur geluisterd heeft... toen
Jacques 't aan Dora zei...
MEVROUW

(opstaand)

Elvire!
ELVIRE

Ja zeker!... Maar dát zeg ik u moeder... dat houdt Dora zo niet uit... dat houdt geen
sterveling vol... ik zeg 't u...
MEVROUW

(in gedachten)

Zou papa... Jacques verboden hebben hier te komen...
ELVIRE

(hartelijk)
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Best mogelijk... Arme jongen... Moeder ik zeg 't u... 't mag zo niet... 't kán zo niet...
U moet hier helpen... dat moet u... dat... dat is uw plicht! En als u 't niet doet... dan...
dan...
Castro komt zacht en langzaam van rechts het bordes over. Hij is een dikke vijftiger. Hij draagt een
flambard; verder een fluwelen met band afgezette schildersjas, en lage boord, met los over 't vest
hangende zwarte das. Uit zijn gezicht spreekt een onbestemde angst. Hij heeft iets loerends in de
ogen. Hij draagt een groot schetsboek. Hij treedt door de middendeur zacht het vertrek binnen, blijft
in de deur een ogenblik staan zonder door Mevrouw Castro en Elvire te worden gezien. Elvire ziet
hem 't eerst. Pauze.
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Negende toneel
MEVROUW CASTRO, ELVIRE, CASTRO

Elvire kijkt haar vader doordringend aan, zegt niets en verlaat het vertrek links, deur 2e plan.
Castro, die haar ook heeft aangezien schrikt, en kijkt haar 'n ogenblik na... dan doet hij een
paar passen naar voren, gooit z'n hoed op tafel en zijn schetsboek op 'n stoel.

Tiende toneel
MEVROUW EN CASTRO

CASTRO

Waarom... keek Elvire me zó an? Is... er... wat?
Mevrouw Castro zwijgt.

CASTRO

(gaat zitten)

Is... er wat?
MEVROUW

(naar de klok ziend)

Wat... kom... je laat Henri.
CASTRO

Zo?!... ja... h'm... ik... ik heb wat schetsen gemaakt... 't is vervloekt warm buiten... 't
ging beroerd... ellendig...
(zich afvegend)

sjonge wat is 't warm... ik heb koppijn van de hitte... kom
(gaat staan)

't is tijd om koffie te drinken...
Pauze. Mevrouw Castro is steeds blijven staan en kijkt Castro aan.

CASTRO
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(met meer kracht)

Wat... sta je... me an te kijken... Is er wat?
MEVROUW

Ik... ik begrijp niet, dat we van Jacques niets horen... hij... had toch beloofd om...
CASTRO

(die weer is gaan zitten)

Ja... dat vind ik ook... Jullie moeten niet altijd en eeuwig over Jacques praten... en
an m'n hoofd leggen zanike... 't is altijd Jacques vóór en Jacques ná... ik heb dat niet
graag, dat geklets!... ik wil dat niet!
MEVROUW

Dat was enkele weken geleden... anders Henri!
CASTRO

Dat kan wel... 'n mens blijft niet 't zelfde... 'n
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artiest... nóóoit 'n artiest heeft 'n krul in z'n staart méér... dan 'n gewoon christenmens.
MEVROUW

(kort)

Ja... als jullie dwaasheden doen... dan komt altijd de artiest op de proppen... dat
kennen we...
CASTRO

(weer opstaand)

Laten we nou gaan koffiedrinken...
MEVROUW

(in gedachten)

Zou er iets met de jongen... gebeurd zijn...
CASTRO

(met meer kracht)

Hou d'r mee op... zeg ik... Hij is mischien ziek... de hemel weet 't... ik...
MEVROUW

(invallend en nijdig)

Henri!
CASTRO

Wat... héb... je toch?
MEVROUW

(hem scherp aanziend)

Dus je weet niets?
CASTRO

(stampvoetend)

Nee!... nee!! nee!!! Ik weet niks... niemendal. Laat me nou verder met rust... jullie
vervolgen me met die Jacques...
MEVROUW

(ingehouden)

Je... je... liegt... Henri... 'n man, die liegt... foei!
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CASTRO

(wild)

Zeg... dat... nog... es.
MEVROUW

(fier)

Dat durf ik best... want ik heb gelijk.
(van toon veranderend)

Is het nou al zo ver gekomen Henri... dat je met leugentjes rond gaat lopen?
CASTRO

Ga... niet... te... ver... ga... niet...
MEVROUW

(snijdend)

Ik weet precies hoever ik gaan móét... hoever ik gaan mág... Dat weet jij niet! Jij!...
die alle mogelijke moeite doet om een van je kinderen er ónder te helpen...
CASTRO

Onzin... onzin... laat me met rust...
MEVROUW

Geen onzin Henri... Mag jij Dora en Jacques zó behandelen?... Mag jij zo met mij
omspringen?... Heb ik dat soms aan iets verdiend?
(Castro gaat zitten)

Het is niet goed met je Henri in de laatste tijd... 't wordt er hier... heus niet beter op.
En nou dit!
(Wacht even)

Je gaat stilletjes naar 't telegraafkantoor... haalt daar een telegram... je houdt dat
telegram voor Dora áchter...
(Castro geëmotioneerd gaat staan)

je seint terug en je zegt... dat je van niets weet... Is dat 't werk van... 'n man... En wat
onbeholpen!!
CASTRO

(uitbarstend)

Wie... heeft je dat gezegd... wie?
MEVROUW
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't Is genoeg... dat ik 't weet... Hoe kom je tot
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zo iets... (met nadruk) Hoe is 't mogelijk?
CASTRO

(wild)

Hoe... kom je er an... ik wil 't weten
(schuchter)

wie loopt me na... wie... sluipt...
MEVROUW

Niemand sluipt je na... wat ben jij wantrouwend!!... Dora kon 't niet meer uithouden...
van de onzekerheid... van de angst! Ze heeft Klaas naar 't bureau gestuurd... meneer
Janse... heeft heel gewoon alles verteld...
CASTRO

(in een stoel vallend, fluisterend)

Wat... willen... ze... toch van me?...
(sterker)

Wat willen jullie toch van me... wat!... wat!!
MEVROUW

(blijft staan)

Wij?... Wel nu nog mooier... Wij willen niets... Jij... wilt wat... Jij! Maar 't zal je niet
gelukken!
CASTRO

(krachtig)

Vrouw... pas op... Je brengt hier krankzinnige dingen in huis... Pas op!... ik waarschuw
je...
MEVROUW

Je praat nonsens, Henri... je bent overspannen... je...
CASTRO

Dat ben ik... ook... ik voel me... ongelukkig... ik... ben... ziek van... verdriet...
(krachtig)

maar ik wil 't niet tussen die twee... ik wil 't niet.
MEVROUW

Waarom wil... je niet... waarom...
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CASTRO

Ik zeg 't je niet... ik kan 't je niet zeggen,
(wil weggaan)

ik... moet... ik moet an m'n werk, ik...
MEVROUW

(verspert hem de weg)

Ja... dat kan je denken... ik laat je zo niet gaan... vandaag loopt 't óver...
(flink)

nu moeten we precies weten wat we aan elkaar hebben!
Elvire komt van links op.

Elfde toneel
MEVROUW CASTRO, CASTRO, ELVIRE

ELVIRE

(geprikkeld)

Mama... wórdt er vandaag nog koffie gedronken of niet... alles is klaar... 't is al bij
tweeën...
MEVROUW

Ja... we komen...
ELVIRE

't Is 'n echte vervelende boel... Dora is er ook nog niet... 't is zo vervelend mama...
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MEVROUW

We komen dadelijk...
Elvire boos links af.

Twaalfde toneel
MEVROUW, CASTRO

CASTRO

Waar... is... Dora?
MEVROUW

Die is je tegemoet gegaan... 't arme kind kon 't niet langer uithouden, toen ze wist...
dat jij háár telegram had... Is Jacques benoemd?
Castro zwijgt.

MEVROUW

(met kracht)

Is ie benoemd... vraag ik...
CASTRO

Néé... hij heeft de betrekking niet!
(Grinnikt)

MEVROUW

Dat... schijnt je nog plezier te doen...
CASTRO

(vertwijfeld)

Mens... hou op!... hou d'r mee op... Als je... wist voor 'n tiende part... wat ik de laatste
tijd uitsta... wat ik doormaak! dan... zou... dan zou je misschien medelijden met me
hebben...
MEVROUW

(zacht)
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Spreek je dan uit... Henri... dat doet een mens goed... meer vraag ik je niet:.. wat is
er dat jou dwingt om zó te handelen als... vandáág! ons allemaal te beliegen!! En dan
ben jij... jij nog wel 'n artiest... jullie die altijd je mond vol hebben over waar zijn!
CASTRO

Sar me niet... ik kan d'r niet tegen...
MEVROUW

Waarom doe je, dan zo dwaas... zo vréémd... Je hebt 't toch in 't begin goed gevonden
tussen die twee...
CASTRO

(vertwijfeld)

Ik heb, 't niet gezien!... ik heb 't niet geweten...
MEVROUW

Je praat nonsens... Henri... nonsens. Waarom wil je niets van 'n huwelijk tussen
Jacques en Dora weten. Is 't omdat Jacques een onecht kind is... later pas door z'n
vader erkend? Een zoon van een doodgewone meubelmaker... Is je dat te min? Van
wie ben jij 'n zoon? Heb jij je er niet bovenop gewerkt. Zou Jacques dat ook niet
kunnen? Jacques over wie je de hele wereld hebt volgeschreeuwd dat ie zoveel talent
had... als schilder... en honderden andere talenten meer...
CASTRO

(zacht)

Dat heeft ie... dat heeft ie... de jonge!
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MEVROUW

(stijgend)

En omdat... Jacques arm is... en meneer Citroen rijk... moeten daarom die twee
mensen ongelukkig gemaakt worden? En zulke dingen ga jij doen... Jij, die niks geeft
om geld... jij die met geld smijt!... Jij die niet, máált om stand... Jij, die alleen kijkt
naar... talent... naar genie... naar kunst... Daarom... ik begrij je niet! Wie zet jou tot
die dingen aan? Van Raaks komt 't zeer niet... Je valt me zo schrikkelijk tegen Henri...
je brengt hier ellende en verdriet in huis... Je
(afbrekend en met nadruk)

Maar de volle verantwoording zal je te dragen hebben voor wat je doet.
CASTRO

(opstaand)

Dat is best... die durf ik aan!
MEVROUW

Ik heb je gewaarschuwd. Henri... Henri!! Dora zal er niet tegen kunnen en ze zal niet
toegeven...
CASTRO

(met kracht)

Dat moet ze! en dat zal ze... dát... dát... en jij moet helpen... vrouw... jij...
(met nadruk)

Je zúlt me helpen...!
MEVROUW

(met kracht)

Dat zal ik niet! het gaat hier om ons kind... Wij hebben ze de gelegenheid geboden...
jij... in dee eerste plaats... jij hebt Jacques hier gebracht... jij hebt toegestaan... weken...
maanden lang, dat die twee mensen elkaar leerden kennen.
CASTRO

(wild)

En toch wil ik, 't niet... begrijp je en toch... toch wil ik 't niet...
MEVROUW

(snijdend)
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Dat engagement... want dat is 't toch eigenlijk... moet doorgaan... zál doorgaan... ook
al is Jacques niet benoemd. Het leven van mijn kind gaat mij boven alles... zelfs
boven jou Henri! Ik durf de volle verantwoording aan. Dora zal met Jacques gelukkig
zijn... Ze horen bij elkaar!
(Wil weggaan)

CASTRO

Ze... ho... horen
(lacht schel)

bij elkaar... Vr... vrouw... nee! Mens!... Je bent gek...
(huilt half)

Je bent stapelgek.. Je weet niet wat je begint... Pas op... pas ermee op!!
(zachter)

Je zult ervoor gestraft worden... ik weet 't...
(dreigend)

ik waarschuw je...
MEVROUW

(terugkerend)

Zeg me dan de reden?
Pauze.

CASTRO

(aan 'n hevige ontroering ten prooi)

Nee... dat kan ik niet!
MEVROUW

Dus Neen Henri?
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CASTRO

(stampvoetend)

Nee... nee!!... nee!!
MEVROUW

(koud en majestueus)

Nu dan zullen we zien...
(met nadruk)

Je zult weten wat je aan me hebt. Dat is vandaag 'n verschrikkelijke dag in ons leven,
Henri! 'n verschrikkelijke dag.
(Langzaam af links)

Dertiende toneel
CASTRO

(blijft 'n ogenblik besluiteloos staan... loopt haar dan na)

Vrouw... ga niet weg... luister naar me... ik.. ik... ik... zal... ik...
(Bij de deur komend keert hij terug, is aan een hevige ontroering ten prooi; hij blijft met de
rug naar 't bordes staan, voor zich uztstarend)

Dora, zeer zenuwachtig, komt snel van rechts over het bordes en blijft tengevolge van 't harde lopen
'n ogenblik naar adem snakkend in de middendeur staan.

Veertiende toneel
CASTRO, DORA

DORA

(hijgend)

Vader... vader...
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Castro draait zich als ware hij gestoken om.

DORA

't Telegram vader!... 't telegram... Is ie benoemd? Castro blijft haar aanzien.
DORA

(nader komend)

Vader... ik kan niet meer... Zeg 't me... is Jacques benoemd?
Castro slaat de ogen neer, schudt 't hoofd.

DORA

(valt in een stoel en barst in snikken uit)

Waarom is ie niet benoemd... o... waarom niet? Arme jongen...
(gaat eensklaps staan)

Geef me 't telegram...
CASTRO

(schrikkend, legt de hand op de zak van zijn jas)

La... laat dat kind... ik...
DORA

(krachtiger)

Geef me 't telegram.
CASTRO

Waarom... kind... ik heb je toch gezegd...
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DORA

(sterker)

Geef me 't telegram zeg ik... ik wil 't zien
(stijgend)

ik... ik gelóóf je niet!
CASTRO

(zacht)

Dora! je mag zo niet tegen me spreken...
DORA

Ik wel... dat mag ik wel, na alles wat u mij... war u ons hebt aangedaan!! Als ie niet
benoemd is... Als Jacques... dan is dat uw schuld dat weet ik... begrijpt u... Ik wil en
eis 't telegram! ik wil 't zien... ik wil! ik wil!! ik wil!!! En... geeft u 't me niet... ha!
ha! dan ga ik naar 't telegraafkantoor en vraag om 'n afschrift!
Castro reikt haar aarzelend het telegram. Dora trekt het hem wild uit de hand en leest.

Niet benoemd... onbegrijpelijk! Jacques.
(Dora barst in lachen, daarna in huilen uit. Castro draait zich om om z'n aandoening te
verbergen)

DORA

(huilend)

Onbegrijpelijk... onbegrijpelijk!
(lacht)

Dat wist ik wel... 't kon ook moeilijk anders!... ha!... ha... waarom slaat u me niet
vader... waarom ranselt u me niet! dat heb ik liever... véél liever dan zo!
Onbegrijpelijk!... Arme jongen... d'r wordt 'n vreselijk spel met je gespeeld... Maar...
maar!!
(wild)

Wat hebt u teruggetelegrafeerd... Want dat heb je... vader!... dat weet ik... dat weet
ik óók? Wat...
CASTRO

(moeilijk)

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 6

't Is... beter... Dora... geloof me... 't is beter dat Jacques niet komt... 't is... voor je
eigen... voor je eigen... best...
DORA

Hoor dat es aan... ha!... wat klinkt dat mooi... voor je eigen best! 't Is beter dat Jacques
niet komt!! Dat hebt u dus geseind... Vader... wat je doet... dat is slecht... dat is...
CASTRO

(scherp)

Dora!
DORA

Dat is... gemeen... Ben ik zo'n slecht kind geweest... dat u me zo behandelt... Heb ik
niet altijd tot u opgezien... Ja! heb ik u niet altoos... liefgehad.... ja! En is Jacques
ooit in iets ten opzichte van u te kort geschoten... Nee! Nee!! En nou zo... Maar u
gaat te ver... vader... Onbegrijpelijk! Ha!... ha!... Maar dat zal opgehelderd worden...
bij... bij onze liefde... bij alles wat u maar wilt... dat zweer ik u... Vader... wat u me
vandaag hebt aangedaan... dat... dat... vergeef ik u... nooit... nooit!
(Snikkend links af)
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Vijftiende toneel
CASTRO

(wankelt)

Nee... nee!! zo niet... Dora! D...ora!!...
(Hij doet 'n paar stappen)

zo niet...
(valt in 'n stoel en gaat ineengedoken als versuft zitten; hij brengt de zakdoek wild voor de
ogen en snikt zachtjes)

DOEK
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Tweede bedrijf
Zelfde toneel als 't vorige.

Eerste toneel
Klaas is bij het opgaan van het scherm bezig met enkele vazen van nieuwe bloemen te voorzien.
Hij is op z'n kousen. De klompen heeft hij op het bordes uitgedaan. Sientje eenvoudig
dienstmeisje van rechts bordes op, met plumeau.

Tweede toneel
KLAAS EN SIENTJE

SIENTJE

Dag... Sinterklaas...
Klaas kijkt rond en zwijgt.

Sientje loopt op de tenen naar hem toe en strijkt met de plumeau langs z'n gezicht.

Klaas niest, slaat met de hand waarin hij juist enige bloemen heeft in de lucht en laat die vallen.

Sientje barst in lachen uit.

KLAAS

Skei uut met oe aordigheden...
(Raapt de bloemen op)

SIENTJE

(hem napratend en stiklachend)

Skei uut... skei uut... Zeg St. Nicolaas waar hei jij toch zo leuk lere prate?
KLAAS

Dat za'k oe net an de neus... naar vrouwmins... je most je skame...
SIENTJE
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(invallend en lachend)

Skame!
KLAAS

Ja skame! most je je, stuk vark om 'n ouwe man zo te verchagrinere...
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SIENTJE

(dansende)

St. Niklaas kapoentje... doe wat in m'n schoentje... doe wat in m'n laarsje...
(geeft hem er eens 'n zoen, lief)

dank je St. Niklaasje...
KLAAS

(grinnikend)

Da... da mag oe nog eres doen...
(wijst op z'n wang)

dat smekt na meer!... d'is geen kwaad bie!
SIENTJE

(gaat zo gemakkelijk mogelijk op een stoel zitten, zich rekkend)

O, St. Nicolaas... ik vind 't hier zo'n allemachtig beróerde boel...
KLAAS

(rondkijkend, ingehouden)

Houden bek dicht... zeg ik... je most je skame... as Mevrouw...
SIENTJE

Ik skaam me geen sikkepit.... 't is hier 'n lamme boel... ik ga hier dood... Klaas... en
dat zou toch jammer wezen...
KLAAS

Ja... zeker... da zou 't... je mot nog maar wat wachte... d'r benne dooie genogt...
SIENTJE

(opstaand en heen en weer lopend)

St. Nicolaas... ik ga dood... omdat ze hier niet meer lache; 't is hier een dooie troep...
ze kijke allemaal of ze wat hebbe ingeslikt. Vroeger zei meneer as die me 's morgens
zag: morge Sientje en nou...
(bromt)

zo'n zuurmuil... Mevrouw loopt door 't huis met een gezicht als een oorworm
(haar nadoend)
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Sientje... doe dit... geen praatjes... Elvire loopt te huilebalke (doet haar na) en juffrouw
Dora da's net 'n zwijgende dooie... 'n lollige boel, 'n verduivelde lollige boel... En al
die nonsens St. Niklaas omdat Dora niet met 'n citroen wil trouwen maar wel met
Jacques. Ze het schoon gelijk... Jacques is 'n nette jongen... hij het me pas nog
(tot Klaas vragend)

nou wat gegeven?
KLAAS

'n Duppie.
SIENTJE

Nie ezel! 'n pop! ik pak geen duppies an! Ik moet niks van 'n uitgeknepe citroen
hebben... ik lus geen kwast... Lus jij kwast Klaas?
KLAAS

Nou om je de waarheid te zeggen... ik het liever 'n potje bier...
SIENTJE

Weet je wat ik zou doen as m'n vader me zo behandelde...
KLAAS

Nou...
SIENTJE

Die citroen zou ik 'n oplababber verkope dat ie
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geen licht meer zag in 't eerste half jaar... en als ik zo'n jonge had as Jaakie... dan
(valt in 'n stoel)

dan liet ik me schake bij maneschijn... O... 't, is zo goddelijk geschaakt te wezen...
ik...
Er wordt gebeld. Sientje vliegt overeind.

Daar heb je 't gegooi in de glazen, 'n mens het hier ook geen ogenblik rust.
(loopt naar 't raam links voorgrond)

Wie ken dat nou weer weze
(kijkt)

't is Raaks... die komt zeker weer cente brenge. Kijk 'm daar nou 's staan... ik zal jou
es late wachte onhebbelijke meneer... spinnekop... mandril!
(Draait zich van 't raam en fluit)

KLAAS

Je most je oge uit je kop skame... schandáál.
SIENTJE

(weer naar 't raam gaande)

Kijk... nou wordt ie nog kwaad die salamander! nou wordt ie spinnig, nou staat ie te
trippele van kwajigheid... goed zo ventje... braaf! O... 't is zo beroerd... om te motte
wachte...
(loopt van 't raam weg)

.
(Er wordt weer gebeld en luider)

Wel sakker ju! daar belt 't perceel weer... Nou zal ik toch maar es effe gaan kijke
anders denke ze nog, dat er brand is...
(gaat naar de middendeur stilstaand tot Klaas)

Dag Klaas...
(op 't bindgaren doelend, dat uit z'n zak hangt)

pas e'rop d'r hangt wat uit je... pantalon...
(Rechts af)
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Derde toneel
KLAAS

(links en rechts kijkend en 't bindgaren in zijn broekzak stoppend, in zichzelf)

't Is wat te zegge... zo'n brutaal kreng as dat is... 't is wat te zegge.
(Gaat naar 't bordes, doet z'n klompen aan en strompelt de bordestrap af naar de tuin)

Het toneel blijft leeg.

(Stem van Sientje buiten)

Gaat u binne.
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Vierde toneel
SIENTJE, RAAKS

Raaks is kunstkoper, gekleed in een lange jas met twee knopen van achter. Hij draagt een
wandelstok, slobkousen en grijze hoed. Hij is ongeveer even oud als Castro.

RAAKS

(snibbig)

Zeg! je mot mij niet zo lang op de stoep laten staan... ben je besuikerd...
SIENTJE

(sarrend)

Och... is 't waar? heb u gewacht... dán is zeker... de bel niet overgegaan...
RAAKS

Zo!...
(met z'n stok zwiepend)

wil je mevrouw es even roepen?
SIENTJE

Mevrouw?
RAAKS

Ja!! vind je 't soms niet goed?
SIENTJE

U komt anders altijd om meneer... ik dacht...
RAAKS

Dan dacht je verkeerd... Zulke meisjes as jij die motte niet denke... die motte doen...
en daarmee basta
(ingehouden)

loop naar de...
Sientje nijdig af.

Vijfde toneel
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RAAKS

(kijkt naar de schilderijen aan de wand, met z'n stok zwiepend)

Zo'n brutale krates!...
Mevrouw Castro komt van links op.

Zesde toneel
MEVROUW CASTRO, RAAKS

MEVROUW

Dag Raaks...
(geeft hem de hand)

aardig van je, dat je aan m'n verzoek hebt voldaan... ga zitten.
(Zij gaan beiden zitten)

RAAKS

Ja, ik kreeg uw briefje gisterenavond en ik ben maar dadelijk vanmorgen gekomen...
Ik was toch al van plan es aan te wippen want ik heb Castro in geen, laat es kijken,
in
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geen 2, 3 weken gezien... Hij is zeker aan een of ander ding druk bezig...
MEVROUW

(zacht)

Dat is 't juist, Raaks... Castro... m'n man werkt niet meer... Hij heeft in de laatste
dagen geen palet in z'n handen gehad...
RAAKS

Wat voert ie dan uit?...
MEVROUW

Niets...
RAAKS

Dat is 'n allemachtig klein beetje. En waarom voert ie niks uit... als ik vragen mag?
MEVROUW

Dat... weet... ik niet... Castro loopt in huis rond... en in de tuin... ván huis gaat ie niet
meer...
RAAKS

Wat scheelt 'm dan?
MEVROUW

Ik... weet 'k niet... Overspannen misschien!
RAAKS

Nou da's niks voor hém... Castro overwerkt!... Van alle schilders, die hun werk bij
mij brengen is hij wel de laatste die zich zal - wat je noemt - overspannen. Daarvoor
werkt hij te geleidelijk...
Pauze.

MEVROUW

(met intensiteit)

We... we moeten 'm weer aan 't werk krijgen Raaks!... we moeten... we moeten...
anders...
RAAKS

Wat anders?
MEVROUW

(fluisterend)

Anders... gaat... 't... niet goed.
RAAKS
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Kom... kom mevrouwtje... maak je dáár nou niet bezorgd over... Laat mij dat varkentje
maar eens wasse... heus dat flik ik 'm wel. U had me veel eerder moeten schrijven.
MEVROUW

(zacht)

Och, ik dacht... dat m'n man wel weer beginnen zou.
RAAKS

Maar... zeg u mij es... voert Castro helemaal niets uit... maakt ie geen schetsen ook?
MEVROUW

(met bitterheid)

Hij doet niks... er gaan dagen voorbij, dat ie niet op het atelier komt...
RAAKS

(opstaand)

Daar sta ik nou wis en waarachtig van te kijken... zo'n werkzame vent anders... U
vertroetelt hem te veel mevrouwtje. U weet 't: als een artiest niet werkt... dan heeft
ie 't te goed! Waar is ie nou?
MEVROUW

(omziend)

Hij is zeker in de tuin... of hij zit in 't prieel... of hij dommelt in 'n hangmat.
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RAAKS

Wat zegt u?
MEVROUW

Ja... hij ligt soms uren en uren in 'n hangmat...
RAAKS

(heen en weer lopend)

Nu laat u mij maar es! Zó zijn we niet getrouwd...
(Wil naar de tuin)

MEVROUW

(hem tegenhoudend)

Nee... ik... ik wilde u eerst nog wat... vragen...
(Raaks blijft staan)

Ik... ik... weet niet of 't u bekend is... maar m'n oudste dochter en Jacques Daal... M'n
man is d'r tegen... 't Is wel 'n heel gekke vraag... maar zoudt u m'n man straks niet
es eve mee naar de stad willen nemen, dat zal hem... misschien goed doen... dat frist
hem misschien op...
RAAKS

All right! er is juist 'n tentoonstelling van modern werk... knáp werk... Daar heeft
Daal ook ingezonden... knap knap! Wat heb ik met die jonge te doen... dat ie die
betrekking niet gekregen heeft... h'm... daar moet ik Castro toch bij gelegenheid óók
es naar vragen; 't is 'n beste jongen... U krijgt 'r 'n goeie schoonzoon an... Zo zo... is
Castro d'r tegen, h'm.
MEVROUW

Maar niet over spreken... ik smeek 't je...
RAAKS

Ik zeg nooit wat... ik snap 't... Castro moet sjt.!
(maakt gebaar van verdwijnen)

ik hou wel van die dingen...
MEVROUW

Dus... u... wilt 't doen...
RAAKS

Wis en waarachtig... wil ik 't doen. Laat u mij dat maar es opknappe...
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MEVROUW

(hartelijk en hem de hand reikend)

Ik dank je Raaks... ik... ik...
(Bewogen)

RAAKS

Er scheelt toch niks an Mevrouwtje?
MEVROUW

Nee... nee... ik
(weggaand)

ik dank je nog wel...
(terugkerend)

maar je belooft me Raaks, dat je niet aan Castro zegt... dat ik je gesproken heb... wil
je...
RAAKS

Ik beloof 't u... laat u de patiënt nu maar es kommen...
(zachter)

hij kan 't goed bij me hebben.
Mevrouw Castro belt Sientje op.
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Zevende toneel
MEVROUW, RAAKS, SIENTJE

MEVROUW

Wil je es even aan meneer zeggen dat meneer Raaks er is. Meneer is in de tuin.
(Sientje af)

Achtste toneel
MEVROUW, RAAKS

MEVROUW

Nu dag Raaks... ik dank je nog wel...
(geeft hem de hand; angstig)

Geen woord... geen woord...
RAAKS

U kunt op me rekenen...
(Mevrouw links af)

Negende toneel
RAAKS

Tjesses wat 'n geheimzinnige boel... 't lijkt hier wel 'n poppekast, 'n kiekeboe-spul;
als de vrouwen plannetjes maken dan is het: bérg je!
(gaat in de middendeur staan en kijkt in de tuin)

Wel... wel... daar komt Paul Jonas aan... Zeg er es! ik heb niet veel tijd! Schiet wat
op!
(Castro komt de trap op en 't bordes over)

Tiende toneel
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RAAKS, CASTRO

RAAKS

Morge!...
Raaks die met z'n rug naar 't publiek in de deuropening heeft gestaan laat Castro door. Raaks kijkt
hem verbaasd aan. Castro bleek, loopt na Raaks goedendag geknikt te hebben, tot aan de tafel in de
voorgrond en gaat met de rug daartegen staan.

Pauze.

RAAKS

(herstelt zich, loopt naar voren en tracht weer vro-
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lijk te zijn)

Zeg es... Castro...
(Ze zien elkaar aan)

Pauze.

Maar dat is nou toch te gek... kerel je... ziet eruit as 'n uil in doodsnood...
CASTRO

(zenuwachtig lachend)

Zo... vin... je dat... je bent wel vriendelijk!...
RAAKS

(op hem toegaand en hem een flinke klap op de schouder gevend)

Zeg es... scheelt er wat an?
CASTRO

(die na de klap is geschrokken, ietwat huiverend)

Wa... waarom vraag je dat?
RAAKS

Oók 'n vraag... as iemand d'r uitziet als de dood van ieperen... Ik ben es aangekomen
in de eerste plaats omdat ik je in zo'n tijd niet heb gezien en verder om je es te vragen
hoe 't met de zaken staat...
CASTRO

Wat meen je?
RAAKS

Er zitten twee klanten op werk van jou te wachten... ik krijg dit jaar ook nog twee
schilderijen van je... ik had je toch gevraagd om wat voort te maken...
CASTRO

(gesmoord)

Ja... ik ben an iets bezig...
RAAKS

Dan toch niet hard... want in de laatste tijd heb je toch niet veel uitgevoerd...
CASTRO
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(opvliegend)

Hoe weet je dat... wie heeft je dat verteld... m'n vrouw?...
RAAKS

Me dunkt iemand, die d'r uitziet als jij... m'n waarde... die zal zich wel niet
doodwerken... Voor schilderen zeggen de schrijvers... is levensvreugde nodig... en
jij ziet eruit als 'n iezegrim.
CASTRO

(is gaan zitten, zacht)

Levensvreugde!... dat is 'n mooi woord
(lacht bitter)

... Om te schilderen is levensvreugde nodig... 't is ook zo... zonder vreugde... zonder
vrede kom je eigenlijk tot niks...
RAAKS

Daarom wordt 't tijd es wat vrolijker te kijken... Voer je helemaal niks uit.
CASTRO

(kort)

Nee!
RAAKS

En daar net zeg je dat je, aan iets bezig was... Molentjes... tra la!...
CASTRO

(opvliegend)

Hou je onhebbelijkheden vóór je... versta je dat...
RAAKS

(opstaand)

Kalm wat alsjeblieft... Ik geef jou per
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maand niet zo'n hoop geld om de godsgapselijke dag in 'n hangmat te liggen...
Godbetert...
CASTRO

(razend)

Wie heeft je dat gezegd...
RAAKS

Wie...?
CASTRO

Ja...!
RAAKS

(met de hand tot kalmte manend)

Hou je bedaard... asjeblieft... ik keek daarnet in de tuin en toen zag ik je hángen...
CASTRO

Maak geen aardigheden... daarvoor ben ik helemaal niet in stemming.
RAAKS

(fluit een deuntje)

We zijn anders niet quitte, Castro! 20 jaar geleden kwam jij bij mij of ik je wou
helpen... of ik wat van je wou kopen. Je was onbekend... je werk had voor de markt
geen waarde... Ik heb je overal geïntroduceerd, ik heb je laten zien... ik ging een
contract met je aan voor 25 jaar. Zoveel zou je per jaar afleveren en ik betaalde
daarvoor een vaste som... De eerste jaren heb ik niks verkocht en altijd heb ik je
uitbetaald tot de láátste cent.
CASTRO

Ja, die praatjes ken ik... wij zijn eigenlijk niks... de heren kunstkopers álles... Zeg...
heb je aan mij ook niet es 'n centje verdiend?
RAAKS

Zeker... maar de risico heb ik gelopen... ik... ik... alleen, en toen je werk waarde kreeg
en toen je bekend was... toen heb ik je van ieder schilderij nog zoveel percent extra
gegeven buiten alle contracten óm... Daartoe was ik niet verplicht... en nou jij.
CASTRO

We hebben nooit woorden gehad... over die zaken... ik... ik begrijp daarom niet
waar... waarom je... vandaag...
(Slikt 't op)

RAAKS
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Omdat ik op 2 schilderijen zit te wachten Jan doppie! Een maand geleden kom ik bij
je en vraag of je wat voort wilt maken... Je belooft 't... en nou dat ik kom kijken heeft
meneer geen bliksem uitgevoerd...
CASTRO

(vertwijfeld)

Ik kan op 't ogenblik niet werken... 't is me niet mogelijk...
RAAKS

Nonsens... Iedereen kan werken... als ie maar wil... en waarom voer je niets uit?
CASTRO

(zacht)

Ik slaap 's nachts niet...
RAAKS

(heen en weer lopend en dan voor Castro staan
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blijvend)

Je moet 's nachts es 'n grokkie nemen, dan slaap je als 'n marmot! toen ik vroeger
niet sliep deed ik 't óók en nou da 'k goed slaap doe ik het nóg!
Pauze.

Kom kerel sta daar toch níet zo te drommedarisse... kameel!
ELVIRE

en DORA

(komen van rechts tweede plan op. Elvire houdt haar bij de hand. Dora ziet zeer bleek, doet
alles mechanisch)

Elfde toneel
ELVIRE, DORA, CASTRO, RAAKS

ELVIRE

O... pardon ik wist niet dat hier iemand was...
RAAKS

(naar hen toegaande)

Nou u behoeft u om mij waarachtig niet te generen... Hoe maken de dames het...
ELVIRE

O dank u, best...
RAAKS

En juffrouw Dora...
ELVIRE

'n Beetje last van hoofdpijn nietwaar Dora... maar anders goed!
RAAKS

(naar Castro wijzend, die op een afstand het drietal gadeslaat)

Ik was daar juist bezig uw vader 'n beetje op te vrolijken. Dat is wel nodig... daar
magge de dames wel es 'n handje an meehelpen!
Pauze.

Zij kijken allen Castro aan, die onbeweeglijk is blijven staan.
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ELVIRE

Dag meneer Raaks.
RAAKS

Dag dames... Uw dienaar...
(Beiden links af)

Twaalfde toneel
RAAKS, CASTRO

RAAKS

Jullie doen allemaal of jullie vergiftigde paddestoelen hebben gegeten... of heb je
looddelen in 't water... Dat heb ik es gehad in m'n nieuwe huis... kerel wat heb ik met
permissie in pijn in m'n onderlagen gehad...
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CASTRO

(snuit zich eens, tweemaal, pinkt 'n traan weg)

RAAKS

Castro! kerel! wat is dat nou, waterlanders? daar kan ik niet tegen, doe me 'n plezier...
neem dat lappie weg..
CASTRO

Hoe... vin... je dat... ze d'r uitziet...?
RAAKS

Wat bedoel je... je dochter Dora?
Castro knikt.

RAAKS

Nou om je de waarheid te zeggen 'n beetje pips.
CASTRO

Ze ziet 'r slecht uit... vreselijk slecht...
RAAKS

(heen en weer lopend)

's Morgens 'n bord... pap... 's avonds 'n bord pap... altijd maar pap... papperlepap! dat
is 't beste... veel melk... veel... Misschien is je dochter ook wel... verliefd... dan zien
de vrouwen altijd pips.
CASTRO

(als door 'n adder gestoken)

Heb 't hart om dat nog es te zeggen...
RAAKS

Heb 't hart om dat nog es te zegge!... Zeg nou begin ik aan je bol te twijfelen.
(heen en weer lopend)

Ik dacht dat ze 'n oogje had op Daal en hij op haar... 'n lief paar...
CASTRO

(wild)

Hou je mond... zeg ik... je weet niet wat je zegt...
RAAKS
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(nijdig)

Wat bliksem... ik weet wél wat ik zeg! Schei d'r nou mee uit met je flauwe kul... Ik
heb met de jonge te doen... Doodjammer dat ie niet is benoemd... hm... hm... eerst
had die jonge alle kans en nou wordt Dekkers benoemd... De jury is... gek!... Die
jonge heeft allemachtig veel talent... Wie weet of ik met hem ook nog niet es contract
maak... zoals indertijd met jou...
CASTRO

(snel en zeer zenuwachtig)

Doe... doe... dat niet... hij... hij is nog jong... ja... hij moet... reizen... studeren in 't
buitenland... hij moet weg... ik zal 't wel betalen... ik... Hier moet ie niet blijven...
RAAKS

Hij kan anders van jou... nog leren...
CASTRO

(als voren)

Nee... nee... hij moet weg...
RAAKS

Daar zal je dochter je wel dankbaar voor wezen... maar enfin... dat raakt mij niet...
(heen en weer lopend)

Apropos... zeg... weet je wat wij nou es mosten doen? We moeten nu samen es naar
de tentoonstelling in Pictura gaan... 't... is de moeite waard.
CASTRO

(nerveus)

Nee... nee... ik ga hier niet van huis...
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ik...
RAAKS

(hem aanziend)

Niet van huis...?
CASTRO

Nee...
RAAKS

Niet van huis... je hebt toch geen luierkinderen meer, wat?...
CASTRO

(schuchter)

Ik moet hier blijven...
RAAKS

Ja maar... kereltje... nou wordt 't toch te idioot... Je zet je hoed op en je gaat mee,
geen flauwsies... ben je besuikerd... lopen dat zal je goed doen... Als je weer werk
van collega's ziet, dan is dat voor jou een prikkel om weer aan 't werk te gaan...
CASTRO

(zacht)

Zou... je dat... denken? Ik... zou... ook... graag... weer willen... werken...
RAAKS

Wis en waarachtig denk ik dat... En nou voortgemaakt... waar is je petje...
CASTRO

(mompelend)

M'... petje...
RAAKS

Kijk... nou lacht ie toch...
CASTRO

(een besluit nemend)

Nou... goed... dan... ik wil weer werken... ik... ik zal m'... hoed halen...
RAAKS

Nou... vooruit met de geit...
(Castro zacht lopend, rechts af)
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Dertiende toneel
RAAKS

(Alleen. Op z'n tenen en hielen balancerend en zingend)

En ik weet iemand, die mij dankbaar zal zijn tra la...
Castro van rechts op, hoed op.

Veertiende toneel
CASTRO, RAAKS

RAAKS

(met pathos)

All right... laten we door de tuin... naar buiten stevenen...
CASTRO

(geheimzinnig)

Nee... niet door de tuin... dan kunnen ze me zien uitgaan...
(wijst naar de deur
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rechts)

hierdoor!
RAAKS

(hem volgend)

Ik verbaas me over niks meer... 't lijkt waarachtig of we ergens gaan inbreken...
Toneel leeg.

Mevrouw Castro komt door de deur voorgrond links, gaat voorzichtig de kamer binnen met 't oogmerk
op 't bordes te zien of Castro weg is. Castro komt ineens door dezelfde deur waardoor hij is vertokken,
terug.

Vijftiende toneel
CASTRO, MEVROUW CASTRO

Mevrouw schrikt.

CASTRO

Waarom schrik je zo?
MEVROUW

(zich herstellend)

Dat is nogal te begrijpen... ik dacht, dat hier niemand was en je staat inééns voor
me...
CASTRO

Wat zoek je dan?
MEVROUW

Mag ik soms in m'n eigen huis niet gaan en staan waar ik wil?
CASTRO

(hakkelend)

Vrouw... ik... loop met Raaks hier even om 't huis... ik wou 'm, ik... wou 'm wat
wijzen... ik ben dadelijk weer terug...
MEVROUW
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Best... Henri... goeiendag.
Even tevoren is Raaks van rechts 2e plan teruggekeerd.

RAAKS

Kerel... waar blijf je... nou... ik verdraai 't...
(Mevrouw ziende, staat hij 'n ogenblik, gaat dan naar haar toe, reikt haar de hand)

O. Pardon... Dag Mevrouw.
MEVROUW

Dag... Raaks...
Gewrongen positie.

CASTRO

Laten... we... nu gaan... ik zal je even wijzen...
(tot Mevrouw)

ik ben in 'n paar minuten terug!
RAAKS

Ik ga... mee... Dag Mevrouw...
(Buigt)

Mevrouw knikt hem goedendag.

Beiden links af.
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Zestiende toneel
MEVROUW

(laat moedeloos haar beide armen langs 't lijf vallen, staart voor zich uit. Dan gaat zij door
de middendeur op 't bordes en kijkt in de verte. Zij keert in 't vertrek terug. Zuchtend)

Ze zijn weg!
(Zij wacht een ogenblik en belt dan. Sientje van links op)

.

Zeventiende toneel
SIENTJE, MEVROUW

MEVROUW

Sientje, wil je eens even vragen aan meneer Daal of hij hier wil komen. Meneer is
in 't opkamertje.
(Sientje zegt niets, links af)

Achttiende toneel
Jacques, iets ouder dan Dora, sympathiek uiterlijk als schilder doch zeer eenvoudig gekleed,
wordt door Sientje binnengeleid.

Negentiende toneel
MEVROUW, JACQUES

JACQUES

Dag... Mevrouw... ik... wou...
MEVROUW

(invallend)
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Ga zitten, Jacques
(Gaat zitten)

JACQUES

Mevrouw... ik... kan... u... niet zeggen... hoeveel plezier u me... met uw briefje hebt
gedaan... Ik... dank
MEVROUW

(invallend)

Je zult er wel van opgekeken hebben... dat ik je vroeg hier te komen... en dan nog
wel... op zo'n geheimzinnige manier... maar 't moest... 't moest... 't moest.
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JACQUES

(vol emotie)

Ik... zal 't nooit vergeten wat u voor... mij... voor óns doet... Ik... moet het bij meneer
Castro wel erg verkorven hebben...
MEVROUW

Er is tussen jullie toch niets gebeurd?...
JACQUES

Ik zou met de beste wil niet weten wat! Ik kreeg op de dag toen ik niet benoemd was
'n telegram met de woorden: uw tegenwoordigheid hier heden niet gewenst. - Ik...
was... er dood ongelukkig over... Ik had Dora die dag juist zo graag willen zien. De
volgende morgen lag bij m'n ontbijt een brief van Meneer Castro... Die brief was erg
verward vond ik. De hoofdzaak was deze... dat meneer Castro 't beter oordeelde, dat
ik tot nader bericht niet meer kwam... Toen ik nu uw briefje ontving om hier te
komen... dacht ik in 't eerst... dat alles nu goed zou komen... maar later begreep ik
eruit, dat 't tegen de wil van Meneer Castro was...
MEVROUW

Mijn man weet niet... dat je hier bent... maar 't moest zo zijn! Het is erg, erg jammer,
dat je niet benoemd bent Jacques. Dan... was... de... zaak... misschien wel anders
gelopen... Misschien...
JACQUES

(bewogen)

't Is ook jammer... 't is verschrikkelijk jammer ook daarin ligt voor mij zoveel
raadselachtigs...
MEVROUW

Wat bedoel je daarmee?
JACQUES

(opstaand)

Och... mevrouw... laten we dat laten rusten... 't geeft toch niets meer... ik heb zoveel
aan uw man te danken...
MEVROUW

Nee Jacques... Zo niet! ik wil 't weten... ik moet nu álles weten... álles!...
JACQUES

Als u 't dan wilt!...
(bitter)

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 6

Ik... heb de bewijzen dat meneer Castro, die zich eerst alle moeite heeft gegeven om
mij tot leraar aan de academie te laten benoemen, op 't láátste ogenblik álles in 't
werk heeft gesteld om me niet benoemd te krijgen!
MEVROUW

(in gedachten)

Dan... heeft Dora... 't wel juist gevoeld...
JACQUES

Wat zegt u...
MEVROUW

Ga verder... Jacques... vertel 't precies...
JACQUES

Meneer Castro heeft de dag voor de benoeming de leden van de jury een voor een
bezocht... hij moet aan hen gezegd hebben dat mijn sollicitatie eigenlijk geen ernst
was...
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(bitter)

geen ernst!... dat 't mij alleen te doen was om me met de andere sollicitanten te
meten... 'n soort krachtproef! dat ik me eigenlijk niet wilde binden... dat ik nog reizen
wou...
MEVROUW

Het duizelt me... Jacques... ik begrijp 't niet...
JACQUES

O mij is ook niet alles duidelijk... dat kan ik u verzekeren:.. Het stond tussen mij en
Dekkers... we stonden gelijk en... och Mevrouw ik kan het die jury niet kwalijk
nemen... Ze wisten, dat meneer Castro zich zo voor mij interesseerde, zoveel voor
me had gedaan... toen hij dat kwam vertellen, dat 't me geen ernst was... hij! hij!!
toen viel ik af, toen werd Dekkers benoemd...
(afgemeten)

Dat... deed... Meneer Castro!
Pauze.

Verwijten zal ik hem niets! Daarvoor heb ik te veel aan hem te danken... M'n vader
heb ik nooit gekend... m'n moeder herinner ik me amper... Uw man... dank ik alles
wat ik ben... maar dat 't moeilijk te aanvaarden valt... nu er voor mij juist aan deze
benoeming zo ontzettend veel gelegen was... dat behoef ik u zeker wel niet te zeggen...
Ik wou, dat meneer Castro me eerlijk zei waarom ie 't deed... waarom... waarom...
Ik heb er me stomp op gedacht... ik heb 't niet kunnen vinden...
MEVROUW

(in gedachten)

't Is alles... zo vreemd... zo...
JACQUES

(krachtiger)

Reizen zou ik... heeft meneer Castro gezegd... tegen de juryleden... reizen... hij heeft
me 't geld ervoor gestuurd... weer met een brief... met 't dringend verzoek... om op
reis te gaan... in 't buitenland te gaan werken, ver... ver weg!
Pauze.

Ik ben niet gegaan mevrouw. Ik kón niet. Het verlangen naar D... Dora heeft mij hier
gehouden... ik kon niet.
Elvire komt van rechts op.
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Twintigste toneel
MEVROUW, JACQUES, ELVIRE

ELVIRE

(hen ziende opgetogen)

Wel... wel Jacques... jij hier... jij? dat... dat is kostelijk... dat... dat... jonge... wat
hebben we naar je verlangd... Waar is papa... mama?
MEVROUW

Uit! Papa is met Raaks naar de tentoonstelling.
ELVIRE

(barst in lachen uit)

Dat is kostelijk!
(geeft mevrouw Castro plots een zoen)

dat is natuurlijk 'n plannetje van mama... Jacques! als die wat in 'r hoofd heeft...
(tot Jacques)

't komt in orde ventje... je zult zien
(opgetogen)

ik ga Dora roepen...
MEVROUW

(bezorgd)

Nee... nee Elvire... ze zou schrikken.
ELVIRE

Och mama... van een 'n groot geluk... schrik je niet... Dat kan nou toch heus geen
kwaad...
JACQUES

(bezorgd)

Is... Dora... dan... ziek?
MEVROUW

Och nee... dat niet... maar je begrijpt... zij... zij heeft van háár kant... 't ook niet
makkelijk... gehad... ze moet heel kalm gehouden worden...
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Sientje over het bordes op.

Eenentwintigste toneel
SIENTJE, MEVROUW, JACQUES, ELVIRE, DORA

SIENTJE

Mevrouw... daar is Teunisse... met de tuinstoelen en... of uwe effies komt!
MEVROUW

Ja... ik kom... Denk erom Jacques, ik moet je straks nog even spreken...
(Af)

JACQUES

Best Mevrouw.
(Mevrouw en Sientje rechts af)

Tweeëntwintigste toneel
JACQUES, ELVIRE

ELVIRE

(uitgelaten en dansend)

Ik roep ze... ik haal ze... wat zal dat kind blij wezen... wacht even.
(Links af)
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Drieëntwintigste toneel
Jacques veegt zich in hevige ontroering het voorhoofd met een zakdoek af.

Elvire's stem

... Loop dan toch wat door... toe dan... er is iemand, 'n zeker iemand... 't is...
(Dora verschijnt in de linkerdeur 2e plan; als ze Jacques ziet houdt ze zich met beide handen
aan de deurposten vast en schreeuwt Jacques. Dan wankelt ze naar de tafel, valt op 'n stoel,
kijkt weer naar Jacques en barst in huilen uit. Elvire verschijnt eveneens in de deur)

Vierentwintigste toneel
JACQUES, DORA, ELVIRE

JACQUES

(wil op haar toegaan)

Dora... Doortje... kind...
ELVIRE

(weert hem af)

Nee... wacht... laat ze even.
(bewogen)

Ze heeft zo naar je verlangd... ze... ze...
(veegt 'n traan weg)

nou zal ik jullie maar 'n ogenblikje... alleen laten... jullie kunnen... 't nou verder wel...
zónder... mij af!
(Rechts af)

Vijfentwintigste toneel
DORA, JACQUES
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JACQUES

Dora... Doortje... wat is dat nou... toe huil niet meer...
(krijgt z'n zakdoek en droogt haar de tranen... neemt haar hoofd in zijn handen)

toe kijk nou es vrolijk!... toe... meid!!...
DORA

(hem zacht afwerend)

Waarom ben je toch zo lang weggebleven... o, hoe ben je toch zo lang weg kunnen
blijven? Ik zat op je te wachten... dagen... nachten lang... o dat wachten is zo
verschrikkelijk... Waarom mij nou niet even geantwoord op m'n brief...
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JACQUES

Op je brief... Heb je me dan geschreven... ik... heb heus niets ontvangen...
DORA

Wat zeg je...
JACQUES

Ik heb niets ontvangen... niets...
DORA

Ik heb zélf...!! de brief aan Klaas...
(wild)

Aha ha! laat me...
JACQUES

(haar tegenhoudend en smekend)

Doortje!
DORA

Laat me... zeg ik...
(Zij wankelt naar de deur en belt, hijgend blijft ze tegen de post van de deur staan. Sientje van
rechts op)

Zesentwintigste toneel
JACQUES, DORA, SIENTJE

SIENTJE

Hebt u gebeld?
DORA

Ja... roep... Klaas... hij moet dadelijk hier komen...
(Zij loopt wankelend weer naar haar stoel terug) Sientje rechts af.

Zevenentwintigste toneel
JACQUES, DORA
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JACQUES

Win je... niet zo op... kindjelief... laat 't toch... wat geeft dat nou?
DORA

Ik laat 't niet!
Klaas door de tuin op, doet z'n klompen op 't bordes uit.

Achtentwintigste toneel
DORA, JACQUES, KLAAS

DORA

(hard)

Klaas wát heb je met die brief voor meneer Daal gedaan... die ik je laatst gaf... Heb
je die... op... de post gebracht?

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 6

1105

KLAAS

(bedremmeld)

Ik... ik... de juffrouw...
DORA

Spreek op!
KLAAS

Ik hoop, dat de juffrouw verexkesere zal... maar... ikke... ik heb m'n orders... uwe...
mot me zo niet ankieke... dan kan 'k geen bek ope doen...
JACQUES

Toe nou Doortje...
DORA

Wat voor orders had jij...
KLAAS

Meneer had... mie order gegeven... da'k as ik brieven kreeg van u voor de post...
maar alleen van uwe... ziet u, dan moest meneer... eerst die brieven zien! Da he'k
edaan... Uw' vader... het 'm gehouwe... hij zou 'm zelf wel poste, het ie gezeid!
DORA

't... is goed... Je kunt gaan...
KLAAS

Heel bestig... maar ik kan d'r niks an doen... orders benne orders! dat zeg ik maar...
dat zeg ik... ja!
(Af door de tuin)

Negenentwintigste toneel
JACQUES, DORA

DORA

(in een stoel vallend)

Ik hou dat niet uit...
(Jacques naar zich toetrekkend)

Jongelief als je van me houdt... neem me dan mee... neem me dan mee... ik smeek 't
je... Je ziet 't... hoe ze me behandelen.
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JACQUES

(haar kussend)

Dat kan toch niet! Dora!
DORA

Dan hou je ook niet van me.
(Snikt)

JACQUES

Toe nou... Doortje...
DORA

(deinzend)

Dan hou je ook niet van me... Na dat telegram... heb ik geen goed ogenblik meer
gehad... O ja... wat betekende toch dat woord... dat woord... onbegrijpelijk... dat is
me bijgebleven... dat heeft me vervolgd...
JACQUES

Breek daar je hoofd maar niet mee... dat vertel ik je wel es... dat... dat heeft niks te
betekenen...
DORA

Och ik weet 't ook... wel... ik voel 't... ik...
(venijnig)

papa zal wel gezorgd hebben, dat je die benoeming niet kreeg...
JACQUES

Kom... kom... wat denk jij 'n boze dingen van je vader...
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DORA

Boze dingen... Boze... 't is om te lachen m'n vader... ik háát 'm... ik...
JACQUES

(vermanend)

Ze mag je over je vader niet praten... Dora.
DORA

Jij weet 't niet... ik wel... ik weet 't wel... M'n vader staat tussen óns Jacques... Die
krijgen we met z'n beiden daar niet vandaan... niet... niet!! 't wordt niet goed tussen
ons.
JACQUES

Hou de moed erin kind... ik voel ook... dat er wat tussen ons staat.
DORA

Wat... dan, wat dan! Zeg 't me...
JACQUES

Iets geheimzinnigs...
DORA

Dus dat heb jij ook gevoeld...
(fluistert)

dat heeft ie ook gevoeld...
JACQUES

(plots van stem veranderend)

Ja... maar de hoop verloren alles verloren!... laten we er niet an denken!
(van toon veranderend)

Al ben ik nou niet benoemd... ik heb veel kans, dat ik contract maak met Raaks en
dan... dán, komt 't misschien allemaal goed.
DORA

Zou je denken... zou je denken...
JACQUES

Wel ja... Dora... kijk nou is vrolijk... we horen toch bij mekaar niet? tenminste wanneer
meneer de citroen...
DORA

(lacht)
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Och jonge... hou toch op! Jonge... jonge!!
(slaat hem de handen om de hals)

Jacques... Jacques... ik heb je zo zielslief...
(uitbarstend)

neem me... neem me mee!!...
Mevrouw is langs 't bordes binnengekomen en staat in de middendeur.

Dertigste toneel
JACQUES, DORA, MEVROUW

MEVROUW

(goedig)

Ja... maar dat gaat zó maar niet...
JACQUES

(lachend)

En dat was ook niet m'n plan Mevrouw!
DORA

(is gaan zitten)

't, Is ook zo... 't is...
(huiverend)

ik vind 't hier zo koud mama...
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DORA

Dat is toch heus verbeelding kind... wil ik de deuren dichtdoen...
(Sluit de deuren toegang gevende tot 't bordes. Elvire van links op)

Eenendertigste toneel
JACQUES, DORA, MEVROUW, ELVIRE

ELVIRE

(tot Dora)

Je mag heus wel wat vriendelijker kijken Dora... anders komt Jacques nooit weer
terug... nietwaar Jacques... Je mag mama, wel 's bedanken... Papa weg... Jacques
hier... moeder u kunt toveren...
(Wil Mevrouw Castro omhelzen)

MEVROUW

(afwendend)

St... st...
DORA

Je moet... gauw terugkomen... Jacques heel gauw... Jacques... ik kan niet zonder je...
kom es hier...
(Jacques komt naderbij). (Zij omhelzen elkaar innig)

MEVROUW

(gelukkig)

Kijk dat... nou er es an...
Castro is van links over het bordes geslopen en staat achter de gesloten glazen deur op 't
ogenblik dat Dora Jacques omhelst. Hij wankelt... hij rukt de deuren open, stoot een paar
vreselijke geluiden uit... en rent naar binnen. De aanwezigen vliegen overeind.

Tweeëndertigste toneel
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ELVIRE, DORA, JACQUES, MEVROUW, CASTRO

CASTRO

(schreeuwend)

Je... zult ervoor gestraft... worden!! Ik waarschuw je...
(tegen Jacques)

Wat heb ik je gezegd? wat! wat!! ik wil... wil je hier niet zien.
(stikt in z'n woorden)

Hoe durf je... hoe kom je hier...?
MEVROUW

Ik zal je dat straks uitleggen, Henri...
CASTRO

(bijtend)

Zo... zal je dat... ha!... ha!... Moest ik daarom weg... Om jullie de gelegenheid te
geve!!... ha! ha!
(tegen Jacques)

Jacques... ga weg! pas op!...
ELVIRE

Jacques is in ieder geval geen schurk papa, dat ie
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zich behoeft te laten wegjagen.
CASTRO

Hou jij je d'r buiten zeg ik...
(Jacques wil weggaan. Dora die al die tijd wezenloos voor zich heeft gestaard, begint te
beseffen. Zij legt de hand op Jacques' schouder)

CASTRO

(razend)

Raak 'm niet an... Raak 'm niet an... ik...
(Hij duwt Jacques en Dora ván elkaar)

DORA

(wild)

Nee... nee... zo niet... hij gaat niet... ik wil 't niet... je gaat niet jongen... je blijft
Jacques, je hoort bij mij
(tandenknarsend)

tart me niet langer, vader... Jacques... jongelief...
(wil op hem toevliegen, Castro plaatst zich ertussen en gooit haar terug. Zij valt in een stoel)

JACQUES

(flink)

Maar meneer!!
DORA

(hakkelend)

Vader... vader... je... bent... je bent 'n beul...
(Snikt)

CASTRO

(gaat naar de deur links, gooit die open en blijft daar staan)

En nou voor 't laatst.
(tot Jacques)

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 6

Ga je of ga je niet...
DORA

(voor zich)

Jacques... jonge...
CASTRO

Bij al wat ik voor je gedaan heb Jacques... vraag ik je:.. smeek ik je ga weg... ga
heen!!
Dora gaat staan; kijkt Jacques na, die met 't hoofd naar de grond links weggaat; dan valt zij snikkend
in 'n stoel.

Drieëndertigste toneel
CASTRO, DORA, ELVIRE, MEVROUW

CASTRO

(tot Elvire)

Neem Dora mee... Elvire dadelijk...
Elvire gaat naar Dora toe, dwingt haar op te staan, neemt haar bij de hand, voert haar zachtjes tot
bij de deur, waar Castro is blijven staan. Dora laat zich wezenloos geleiden, voor haar vader gekomen
blijft zij een ogenblik staan en ziet hem aan. Dan barst ze in huilen uit. Beiden af links.
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Vierendertigste toneel
MEVROUW, CASTRO

Pauze.

MEVROUW

(die al die tijd als een standbeeld is blijven staan, langzaam)

Je hebt daar iets verschrikkelijks gedaan Henri, iets verschrikkelijks.
CASTRO

(die nadat Elvire en Dora zijn vertrokken een ogenblik perplex heeft gestaan, gaat op zijn
vrouw toe)

En nou tussen ons! Hoe komt Jacques hier!?
MEVROUW

(flink)

Ik had 't hem gevraagd!... ik... ik!!
CASTRO

(razend)

Daar zal je verdoemd voor wezen.
(hij grijpt haar bij de polsen)

Pas op!
(Duwt haar van zich af)

MEVROUW

(flink)

Ik laat die jongen niet gaan... versta je... hij komt hier terug al zou de onderste steen
boven!! Ik laat m'n kind door jou niet in de dood jagen...
CASTRO

Heb 't hart es... Heb...
MEVROUW
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Dat heb ik... Er mot hier raad geschaft worden en dat zal... dat zal... dat bezweer ik
je! D'r is maar één man die hier helpen kan... en dat is dokter Coertens, daar heb jij
respect voor... daar ben jij báng voor... versta je?
CASTRO

(grijnslachend)

Bang!... Bang!!... ik ben voor niemand bang! Ik wil Coertens niet... ik...
MEVROUW

Dat zullen we zien... je zult geen misdaad doen... dat zal je niet!
(Links af)

Vijfendertigste toneel
CASTRO

(alleen)

'n Misdaad... ik wil Coertens niet... 'n misdaad!... je bent gek... gek!
(razend neemt hij 'n stoel op... gooit die in stukken, huilend)

ik zou me voor m'n kop kunnen schieten... ik hou 't niet uit...
(vertwijfeld)

ik... hou 't niet uit!...
(Zich omwendend, ziet hij Jacques met jas aan en hoed in de hand in de middendeur staan.
Castro tuimelt achteruit)
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Zesendertigste toneel
CASTRO, JACQUES

CASTRO

(gesmoord)

Jacques... wat is 't... kom je me anklagen?...
JACQUES

Ik weet niet, wat u bedoelt... maar zó kan ik niet weggaan... zo niet... ik ben toch
geen dief... geen... boef... dat u me zo vort jaagt...
CASTRO

(in een stoel vallend, fluisterend)

Hij komt me anklagen...
JACQUES

U veroordeelt me... meneer Castro... iedere veroordeelde weet waarvan men hem
beschuldigt... ik weet dit niet...
CASTRO

(wild)

Ga weg!... ga weg!
JACQUES

Niet voordat u me gezegd hebt, waarom u me als 'n schooier wegjaagt!
CASTRO

(zacht)

Jacques.
JACQUES

(vol majesteit)

Ik wacht op uw antwoord, op 't antwoord van hem... waaraan ik zoveel te danken
heb, die me altijd zoveel goed heeft gedaan
(bitter)

die ik nu niet meer begrijp en die mij niet meer begrijpt...
CASTRO
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(wild)

Iedere vader heeft 't recht de hand van z'n dochter te weigeren zonder enige uitlegging
van z'n besluit... Ik weiger... ik weiger!! ik kan niet anders...
(van toon veranderend)

Je zegt, dat ik... goed voor... je... ben geweest... ik hoop 't... ik... ik... heb altijd veel...
heel... veel... van... je gehouden Jacques...
(wild)

Veracht me... verfoei me! maar, spaar me, spaar me...
(valt voor 'n stoel op z'n knieën met de handen voor 't gezicht)

Maar ik kan 't je niet zeggen... je zou me vervloeken.
JACQUES

't Is goed meneer Castro... ik zal 't u dan zeggen waarom u weigert.
(Castro vliegt overeind)

Het is... het is eenvoudig 'n géldkwestie. Ik ben arm, ik heb alleen m'n talent, maar
die ander... die... Het is goed... ik zal 't kort maken... kort... Jarenlang hebt u mij
beschermd, mij als ik dat zo zeggen mag, mij liefgehad... U hebt me bijna als uw
eigen kind behandeld. Ik zou snood ondankbaar zijn als ik dat ooit vergat... U hebt
me in uw huis gebracht... U... ik heb u
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niet opgezocht... U is de oorzaak geweest van een grote liefde.
CASTRO

Spreek 't niet... uit!
JACQUES

Dat doe ik wel... van een grote liefde tussen twee mensen. U...
(snikt)

Het moet zo zijn... U hebt me 't grootste verdriet aangedaan, wat u me kón aandoen.
U... vaarwel Meneer Castro... ik... ik heb... hier... niets meer... te... zeggen... niets!...
(Snikkend rechts af)

Zevenendertigste toneel
Castro wankelt naar de deur waardoor Jacques vertrokken is. Op 't ogenblik, dat hij met de
rug naar 't publiek beide armen zijwaarts heeft gestrekt in de deur, waardoor Jacques
vertrokken is, valt het scherm.
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Derde bedrijf
Het toneel stelt voor een schildersatelier. Tegen de wanden veel tekeningen, olieverf-studies,
blauwe borden. Verder gips-afgietsels van handen en armen. Rechts tegen de wand voorgrond
een grote eiken kast waarop een stel Delfts. Vóór de kast, die openstaat, een divan met een
paar kussens. Karpetten, een vel op de vloer. Op 'n piedestal staat een z.g. spiermens. Links
en rechts achtergrond deuren; links voorgrond een tafel met allerlei flessen en potjes.
Daartussen een open kist met sigaren. In het atelier staat in de nabijheid van de tafel met
flessen links een schildersezel. In de achtergrond ook nog een kleine kast met pullen. Verder
ouderwetse keukenstoelen. Ergens in 'n hoek staat een oud spinnewiel. Tegen de wanden op
de grond bevinden zich vele schilderijlijsten; over enkele ligt slordig 'n doek heengegooid.
Het atelier moet vooral vol schijnen.

Als het scherm opgaat zit Castro in gedachten voor de ezel, links met de rug naar het publiek.
Op de ezel staat een half-afgewerkt landschap. Castro ziet er vervallen uit. Hij heeft een oude
flambard vol verf achter op 't hoofd en is gekleed in een lange schildersjas, die hij open draagt.
Stok en palet heeft hij in de handen. Er wordt geklopt. Castro hoort 't niet. Er wordt weer
geklopt. Castro opstaand en over zijn schilderij heenziend zonder van zijn plaats te komen.

Ja!
Sientje op rechts.

Eerste toneel
CASTRO, SIENTJE

CASTRO

(scherp)

Wat... mot je?!
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SIENTJE

(schrikkend en dan bewogen)

U mot zó niet... tegen... me... spreke... meneer...
(boos)

daar ben ik niet op gehuurd! dat hoef ik niet te verdragen...
(huilt half)

Ik mot niks... ik...
CASTRO

Nou wat kom je dan hier doen...
SIENTJE

(pruilend)

Ik mot niks... versta uwe... ik... ik ben 'n fesoendelijke meid.
CASTRO

(kort) Ja... ja!... dat kennen we... wat is 't... is d'r iemand?
SIENTJE

(snikkend)

Ja... ja... meneer Raaks is d'r...
CASTRO

Laat boven komen.
SIENTJE

(weggaand, na met de voet op de grond gestampt te hebben)

't Is hier 'n fijne behandeling, fijn... dat mot ik zeggen...
(Af rechts)

Tweede toneel
Castro gaat nijdig zitten en begint overdreven ijverig te schilderen.

Raaks van rechts op binnengeleid door Sientje, die achter hem de deur dichtgooit.
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Derde toneel
RAAKS CASTRO

RAAKS

Tjasses wat 'n meid... wat 'n beroerde spinnekop. Nou het ze me weer tweemaal late
belle... Schop die meid toch vort...
(midden in 't atelier met de handen in de zakken staan blijvend en naar Castro ziende, die door
is blijven gaan met schilderen)

Morge! An 't werk?
CASTRO

Morge!
Raaks komt achter Castro staan en beziet de schilderij. Castro bemerkt het en zit onbeweeglijk.

RAAKS

(loopt van de schilderij weg en wordt met de ogen door Castro gevolgd; hij gaat zacht fluitend
naar de achtergrond. Hij haalt een portefeuille voor de dag, krijgt daar 'n

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 6

1114
enveloppe uit en legt die ergens neer)

Si vous!... je weet wat er in zit.
CASTRO

(opstaand, scherp)

Waarom zeg je niks?
RAAKS

(op z'n stappen terugkomend)

Waaróm?... van dát.
(wijzend op de schilderij waarvoor Castro zit)

Raaks gaat wéér voor de schilderij staan en loopt dan naar de achtergrond met grote stappen.

CASTRO

Raaks!
RAAKS

En?
CASTRO

Hoe... hoe vin je 't?
RAAKS

Nou dat je 't vraagt... h'm hm... Zo!
Castro gooit met geweld zijn palet tegen de vloer en loopt naar de achtergrond.

RAAKS

H'm
(Hij loopt naar 't palet, dat met de verf op de grond gevallen is, tilt 't op en legt 't weg)

Zonde van de verf... Castro!
CASTRO

(loopt naar de schilderij, blijft er een ogenblik voor staan. Wild)

Je hebt gelijk... je...
(hij grijpt het doek met beide handen vast, scheurt 't door, 't met geweld tegen de knie slaande;
dan gooit hij 't weg)

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 6

... Daar!... Daar!
(hij gaat op de divan zitten, steunt 't hoofd met beide handen. Gesmoord)

... ik... ik... kan niet meer...
RAAKS

(de schilderij oprapend)

Hou... zó beroerd is 't nou niet, 't is waarachtig zonde... kerel!... al was 't alleen maar
om 't linnen!
CASTRO

Kerel hou op... hou toch op...
RAAKS

Nou, ik mot weg!... je bent vandaag weer niks in de stemming. Maar zó,
(naar de kapotte schilderij doelend)

zo schiet je niet op... vadertje... Maak nou 'n beetje vort... Wanneer krijg ik nou 't
eerste schilderij, noem 'n datum, we hebben vandaag de... tweede.
CASTRO

Gauw!... ik... ik zal m'n best doen, geloof me toch!
RAAKS

(naar het gescheurde doek wijzend)

Maar ánders dan zo!... begrijpt gij! m'n waarde! Als ik 't zo bekijk, dan zou ik zeggen,
dat 'n beverige hand de boel erop gezet had...
CASTRO

(gaat staan en fluistert)

Beverig?...
RAAKS

Ja... beverig of bibberend... onvast! zoals je 't noemen wilt...
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Castro gaat weer zitten en kijkt voor zich uit.

Pauze.

RAAKS

(heen en weer lopend)

Ik... zou es 'n dokter laten komen m'n waarde. Jij moet es onder de wol... transpireren...
denk om 't grokkie; verstaan?
(neemt z'n hoed)

Apropos... ik heb vandaag contract getekend... je raadt nooit met wie? Nou?
(Castro zwijgt)

met Daal!
CASTRO

(is weer gaan staan)

Dat had je niet moeten... doen... dat...
RAAKS

En waarom niet?... De jonge denkt niet aan reizen... geen haar op z'n kop... die
reisplannen kwamen alleen in jou brein op... De jonge heeft talent... ik durf 't an...
met jou heb ik 't ook aangedurfd... En... En... zeg! nou zou 'k maar ja! zeggen...
CASTRO

(vliegt op)

Wat?
RAAKS

Kom... kerel je lijkt wel zo'n springveer!...
CASTRO

Wat bedoel je?
RAAKS

Nou... nou... de jongen heeft me alles verteld... hij heeft 't bar te pakken van je
dochter...
(hij geeft Castro met z'n stok 'n prik in de buik)

kom ik zou die mensen nou maar hun nestje laten bouwen...
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CASTRO

(fluisterend)

Je... weet... niet... wat je zegt!
RAAKS

Nou ik wil je dát wel zeggen... dat al ben ik nou zakenman boven alles... ik heb toch
ook met die contractmakerij wel gedacht dat de kansen van het huwelijk van die
jongeman... er niet beroerder op werden... 't is een goeie ronde kerel. En daarbij Daal
getrouwd met 'n dochter van 'n Castro... nou... nou dat is voor de markt toch ook nog
wel wat waard. Ik had anders best nog 'n paar jaar kenne wachten. Maar je vrouw...
CASTRO

(opvliegend)

Wat m'n vrouw....
RAAKS

Je vrouw... die had 't graag... die heeft me gevraagd 't nóú te doen... En... en... ik ben
altijd zeer gevoelig als... h'm, de dames me wat vragen, h'm!
CASTRO

(in gedachten)

Zo... zo...
RAAKS

Ja... zo... zo... klets verder nou niet... en zanik niet... Je mot 't toch goed vinden. De
man is 't met de vrouw eens en... de vrouw met de man en ook.... de aanstaande
schoonmama... Wat wou jij nou?... he... he...
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CASTRO

(sterk)

Dat... zullen we zien!
RAAKS

Nou meneer de iezegrim... saluut... tjesses kerel wat ben jij onuitstaanbaar taai...
vandaag... Ga jij nou es 'n beetje onder de wol... dan raak je
(naar de schilderij wijzend met z'n stok)

die beverigheid vanzelf kwijt. Verder nog iets...?
CASTRO

Merci... dank je...
RAAKS

Nou adieu.
CASTRO

Adieu... je weet de weg.
Raaks rechts af.

Vierde toneel
CASTRO

(gaat met de stukkende schilderij naar de divan en bekijkt die. Dan gooit hij de schilderij
woedend weg en trapt erop)

Daar... daar!!... 't lijkt of 'n kind 't geschilderd heeft... Raaks heeft gelijk... 'n kind!...
(in vertwijfeling)

Komt er dan nooit 'n end an... nooit... nooit... Dat hou ik zo niet vol... dat houdt geen
sterveling vol... niemand... niemand... de sterkste niet!
Elvire van links op.

Vijfde toneel
ELVIRE, CASTRO
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ELVIRE

Papa... wat doet u...
CASTRO

(op de divan gaande zitten)

Ik vertrap m'n werk... 't is niks... niks!! ik ken 't niet meer...
(met gebalde vuisten)

Allemachtig!!
ELVIRE

U maakt 't u ook zo moeilijk vader!
CASTRO

Ik! Ik!! Jullie maken 't me moeilijk... je moeder... die... die... Nou hoor ik, dat zij 't
weer geweest is, die bij Raaks aangedrongen heeft op 't contract maken met Jacques...
ELVIRE

(de schilderij oprapend en wegzettend)

En is 't gebeurd?
CASTRO

(grinnikend)

Nee...!
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ELVIRE

Niet?... mama had mij... had zelfs aan Dora gezegd... dat... dat meneer Raaks 't doen
zou...
CASTRO

Nee... nee... nee! hij doet 't niet! versta je?...
(Gaat zitten)

ELVIRE

Dat hoeft u mij zó niet te zeggen, vader... Vader... vader... 't gaat verkeerd... ik zeg
't u... Weet u dat Dora de hele morgen heeft gezeten met alle blinden potdicht... alleen
'n kaars brandde er...
(huiverend)

, 't leek wel 'n sterfkamer... En je hoorde niks, alleen kon je merken dat ze voor d'r
orgel zat... zo nu en dan 'n toon!... En vannacht...
CASTRO

Wat? vannacht?!
ELVIRE

Vannacht hoorde ik 'r zingen... ik ben naar d'r kamer gegaan... doodstil stond ze voor
't open raam... en wuifde naar de wolken... Dag Jacques riep ze maar... Dag jonge!
ik ben zo geschrokken! D'r gezicht stond akelig strak... Vader als je d'r zo had zien
staan... je zou... 't niet hebben kunnen anzien... En je gaat er toch maar mee door...
je ziet 't niet... vader... je begrijpt 't niet!!... Je wilt 't niet begrijpen.
Pauze.

CASTRO

(bewogen)

Wie... wie... is nou bij... d'r?
ELVIRE

Mama... daarnet is dokter Coertens gekomen.
CASTRO

(wild)

Wat zeg je?
ELVIRE

Ze zijn nu samen bij d'r... Ze wou dokter Coertens eerst niet zien.
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CASTRO

Dus toch...
(de vuisten gebald)

ik kan d'r niet... tegenop! Is... is... Coertens d'r al lang.
ELVIRE

Nee... ik geloof niet... 'n kwartier misschien...
CASTRO

(snel)

Elvire... ik... ik moet 'n ogenblik weg... ik ik ben dadelijk terug... ik... zou...
(lief)

Haal m'n hoed... ja...? ik moet...
(Loopt zenuwachtig heen en weer, wil z'n jas uitdoen)

ELVIRE

(die hem onbeweeglijk heeft aangehoord)

Wat... doet... u vreemd... vader... hebt... u...
CASTRO

Ja... ik moet... hier vandaan... ik.
(Er wordt geklopt)

Pauze.

Elvire en Castro zien elkaar aan. Elvire wil naar de deur gaan.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 6

1118

CASTRO

Nee!
(Elvire blijft staan. Er wordt geklopt)

CASTRO

(weifelend)

Ja... ja... kijk es... wie d'r is...
Elvire gaat naar de deur rechts. Castro doet een pas en blijft als 'n standbeeld staan.

(Stem van Coertens)

Dag juffrouw Elvire.
Coertens rechts op. Hij is even oud als Castro, draagt een lange grijze baard. Zijn haar is wit.
Hij heeft een eerbiedwaardig voorkomen.

Zesde toneel
CASTRO, COERTENS, ELVIRE

COERTENS

Is uw vader hier?
(Hij komt wat naar voren. Castro is voor zijn schildersezel gaan staan om niet gezien te worden)

Elvire zegt niets, doch wijst naar de plaats waar Castro staat. Coertens ziet hem en gaat op hem toe.

COERTENS

Dag meneer Castro... hoe gaat 't.
(Hij reikt hem de hand)

Elvire ziet hen beiden even aan daarna links af.

Zevende toneel
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CASTRO, COERTENS

COERTENS

Ik kom u es in je heilige der heiligen opzoeken...
(het atelier rondziende en een schets fixerend aan de wand)

Ik benij jullie kunstenaars toch. Wat moet het heerlijk zijn zo dag aan dag in elk uur
van je werken of je denken de verwezenlijking van je ideaal te zien ontstaan.
(zich omkerend)

Jullie ziet altijd het gezonde... het mooie leven... wij aldoor het zieke... het lijdende
leven! Jullie hebben de werkelijkheid van 't ideaal voor je... wij zijn maar óf
abstractie-schepsels óf de nederige erg kleine dienaars van 'n goddelijke macht, die
haar innigste geheimen voor ons verborgen houdt...
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CASTRO

Zwak zijn we allemaal... artiesten misschien wel het zwakst... óns leven is heus niet
zo mooi... zo gezond! 't Is dikwijls ontmoedigend... 't is dikwijls moeilijk te dragen
dokter...
COERTENS

Jullie leven...! Het leven in 't algemeen heeft zo veel moois! als de mensen maar 't
goeie en mooie wilden zien... inplaats van te koketteren met allerlei pessimistische
beschouwingen...
(van toon veranderend)

U is wat gedrukt door het droevige geval met uw dochter... maar dat komt wel weer
terecht...
CASTRO

Zoudt u dat denken?
COERTENS

(met kracht)

Ik geloof het zeker... maar u moet 'n handje meehelpen... Niet ik... niet ik, maar
voornamelijk u.... U kunt haar - zo God wil - genezen...
CASTRO

(in gedachten)

't Is niet zo... 't is niet zo.
COERTENS

Ja... dat is wél zo! Uw vrouw heeft mij alles verteld... ik ben van alles haarfijn op de
hoogte. Ik heb uw dochter onderzocht... haar toestand is ernstig... zelfs zeer ernstig...
maar niet hopeloos!... Ik kan haar niet genezen zonder uw hulp... Begrijpt u me?
(Gaat staan)

CASTRO

Ja! ik begrijp u... en... en... M'n dochter moet zich dat uit 't hoofd zetten... Ieder mens
moet de kracht hebben zich over een ongelukkige liefde heen te zetten... Wie dat niet
kan... is niet voor de levensstrijd gewapend...
COERTENS

En als die iemand nu eenmaal niet voor de strijd gewapend is... wat dán?... Moet...
zo... iemand... dan sterven ook al... is die iemand... uw eigen kind?... Ik praat nu niet
als dokter... maar als iemand, die u al zoveel jaren kent, als iemand die 'n grote
bewondering heeft voor uw talenten. Ik weet 't!... men geeft niet graag z'n dochter
aan een onwettig-geboren kind ten huwelijk. Zo zijn nu eenmaal de begrippen. Het
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zijn kreupele ongezonde begrippen, die bij 'n artiest, die toch zoveel vrijer staat ten
opzichte van onze levensbeginselen, niet zo in tel moesten zijn... meneer Castro!!
Help liever mee om de zonde, die de ouders van de jongen in hun hartstocht bedreven
hebben... goed te maken!
CASTRO

U... weet niet wat je zegt!!
COERTENS

Dat weet ik wel! U hebt 'n ontzettende verantwoording op u geladen. U hebt die
jonge levenslustige
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man, u hebt hem in de nabijheid van uw dochter gebracht. U hebt hem gezet in de
intimiteit van je gezin! U is toch geen kind meneer Castro... U wist toch wat u deed...
CASTRO

(krachtig)

Ik was zó doordrongen van de onmogelijkheid zó... dat ik dacht dat Jacques en m'n
dochter er zelfs niet aan zouden denken! Dat kan toch... wat? dat is toch logisch. Je
kunt toch zelf van iets zó doordrongen zijn, dat je denkt, dat je nááste omgeving dat
óók is!
COERTENS

Ja... dat is mogelijk...
CASTRO

Zó... heb ik gedacht... maar ik heb me vergist... vreselijk vergist... Ik hield van de
jongen... veel, zielsveel! Maar toen ik me op 'n middag van de ware toestand
rekenschap gaf, toen heb ik van schrik geduizeld... Ik heb gewenst om dood te zijn
dokter... en dat wens ik nóg!
COERTENS

Och... wat zijn we toch 'n kleinzielige schepsels... Als je nu toch eens zuiver en
objectief over deze zaak kon redeneren... Als je je maar even kon voorstellen dat niet
u, maar 'n ander in uw positie was... wat zou u dan uw eigen manier van doen...
afkeuren...
CASTRO

Dat zou ik niet!
COERTENS

Dat zou u wél... Twee mensen, 'n jongen en een meisje hebben elkaar zielslief; 'n
huwelijk heeft alle waarborgen tot geluk! maar de jongen is 'n onwettig geboren
kind! Het kind van een moeder die model was bij... 'n schilder... en van een vader..
die wat was hij ook... meneer Castro?
CASTRO

Meubelmaker...
COERTENS

die meubelmaker is. Het geeft niet of de jongen knap en intelligent is, dat hij misschien
'n geniaal artiest wordt... dat geeft allemaal niks! Hij is en blijft voor ons domme,
bekrompen blinde slachtoffers van onze begrippen, het kind van 't verdachte
schildersmodelletje...
(Wanhopig gebaar van Castro)

Ik weet... dat zit ons in 't bloed... wij kunnen er niet meer tegenop... tegen dat
standsbegrip! Want zo'n jongeman staat toch niet geheel alleen op de wereld... men
zou om moeten gaan met de vader van de meubelmaker, met neven en nichten...
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manier in de wereld geschopt, nagewezen wordt als... als... Kan hij 't
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helpen, dat z'n vader... z'n moeder.
CASTRO

(gillend)

Om Gods wil... hou op!
COERTENS

(met waardigheid)

Zie mij aan... meneer Castro... durf u het grote vooroordeel van de wereld steunen
en durft u dat te doen als ik... als ik u zeg, dat 't gevolg daarvan de dood van uw
dochter betekent? Durft... u dat?!
CASTRO

Als ik geen... toe... toestemming geef... als...
COERTENS

Dan is je kind... reddeloos verloren. Ik waarschuw je... Als je niet doet wat ik je zeg...
zal je je kind hier binnen 'n week uit huis moeten dragen... Het is thans aan u... ik
heb niets meer te zeggen.
Castro barst in huilen uit en valt in 'n stoel.

COERTENS

(legt hem de hand op de schouder)

Denk aan... 't verschrikkelijke verwijt dat u in je verdere leven zal... en móét
vervolgen... wanneer uw kind... door uw schuld... sterft!
CASTRO

't Is verschrikkelijk... wat je daar zegt!
COERTENS

Het is 'n zaak van leven en dood... De voorzienigheid geeft u de beslissing... Aanvaardt
ge die niet... denk dan aan de gevolgen... ik sta hier als dokter die de dood in de
nabijheid ziet... van je lief kind...
CASTRO

(huilend)

Ik kan... ik wil 't niet geloven... ik kan 't niet geloven... Toe zeg dat 't niet zo is... dat
't alles nog goed zal komen... ik bid je... ik smeek je erom...
COERTENS

Het is 'n zaak van leven... of dood.
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CASTRO

(uitbarstend)

Zweer dat dan... zweer 't... ik wil dat je 'n eed doet...
COERTENS

Er heeft nog nooit iemand getwijfeld aan wat ik zei...
CASTRO

(door 't vertrek)

't Is goed... 't is goed... Nou is 't aan mij... ik zal 't zeggen... ik... ik... o... Dora...
Jacques... sluit de deuren af... sluit af zeg ik, je zult er van ijzen ha-ha... sluit de
deuren af...
COERTENS

Dat is toch niet nodig.
CASTRO

(tandenknarsend)

Dat is wel nodig... dat is 't wel!
(hij sluit de deuren af en blijft staan)

Nee... nee... nee! ik doe 't niet... ik mag 't niet... Zal je me niet vervloeken?... ik
waarschuw je... doe dat niet!! Want...
COERTENS

Wat voor verschrikkelijke dingen hebt u me
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dan wel te zeggen?!
CASTRO

Verschrikkelijke dingen! ha... ha!... Zie me an! Zie ik eruit als een schurk... Nee
nietwaar... en toch ben ik 't... Zie ik eruit als 'n dief, en toch ben ik 't... Ik heb m'n
eigen geluk gestolen... twintig jaren... twintig jaren lang... Kom hier... kom bij me...
(Beide mannen staan midden in het vertrek naast elkaar. Castro legt Coertens de rechterhand
op de schouder)

De... de... moeder van... van Jacques... was 'n model... dat heb ik je gezegd... dokter.
Zij... was... model... bij mij... die vrouw is mijn... mijn maîtresse geweest...
(Coertens duwt hem van zich af)

Pauze.

CASTRO

Jacques... is mijn zoon!
(snikt)

mijn jongen...
(wild)

vloek me niet... kijk me niet zo an! ik kan d'r niet tegen... Ik ben 'n huichelaar geweest
m'n leven lang! Ze... was lief... ze was eerlijk... ik heb van d'r gehoude... Toen 't kind
most komme... toen... toen... ik had d'r genoeg van... ik heb d'r geld gegeven... verkocht
haar aan 'n meubelmaker... dat is 't woord... Die kon 't niks schelen om 'r te trouwen,
als die 't geld maar had... Ze ging weg... uren sporens hier vandaan... ik wou die
vrouw weg hebben... weg... ver weg!...
Die vrouw... stierf... toen Jacques twee jaar oud was... ik was toen al... getrouwd!
toen... ben ik erheen geweest... wat me dreef... ik weet 't niet... maar ik most erheen...
Ik ging erheen... toen heb ik de jongen voor 't eerst gezien... hij... hij...
(barst in huilen uit)

hij kroop op m'n knieën, hij... sloeg z'n armpjes om m'n hals... hij... hij gaf me 'n
zoen... Ik was wég... ik was kapot! ik... ik kon dat jongske niet bij die man laten, dat
was me onmogelijk! 't vervolgde me dag en nacht... Ik wou 't kind van die kerel wég
hebben maar hij wou niet... 't was zijn kind zei die... de vent wist... dat er van mij
nog wel wat te halen was... ik gaf die kerel telkens geld.. veel geld... maar de vent
verzoop 't. Ik... wist me op 't laatst geen raad... totdat... er aan die vreselijke toestand
'n eind kwam... en de kerel stierf... Ze vonden hem op 'n morgen dood... hij was in
de jenever gestikt... Ik... ik zorgde stilletjes voor de opvoeding van... Jacques, en
toen ik zag, dat hij talent had... groot talent! veel groter dan ik, toen was ik gek van
geluk... ik
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hielp hem voort... ik hielp ook anderen voort... alleen omdat 't met hem niet in 't oog
zou lopen...
(Pauze)

Nou... nou zeg ik 't voor 't eerst... voor 't eerst... in twintig... twintig lange aren...
COERTENS

Het heeft me diep gegriefd... wat u me daar hebt verteld... maar één ding begrijp ik
niet! U hebt in 't begin álles gedaan om dat kind ver... vér van uw huisgezin te
houden... ik... begrijp niet... dat u die jongen later... hier!... hebt gebracht...
CASTRO

(hartstochtelijk)

Ik begrijp 't ook... niet!... 't is vanzelf gegaan... Als je twintig jaar met 't gevaar omgaat,
dan zie je 't niet meer... ik dacht ook... breng ik hem hier!... hier... dan zal nooit
iemand 't weten, nooit... nooit! Ik zag geen gevaar... totdat... totdat... weg ermee!...
M... Maak... 't nou verder kort...
COERTENS

Ik sta hier niet als rechter... ik zal u niet oordelen... U bent uw huwelijk begonnen
met... 'n leugen, met 'n geheim... Zo iets doet men niet ongestraft! Een zonde welke
ook eist 'n boete! Het is eenvoudig een kwestie van evenwicht! Twintig jaar heeft
uw zonde op haar offer gewacht... al zou 't vijftig jaar geduurd hebben, dat offer
kwam haar toe, en zij zou het gekregen hebben!!... Het evenwicht is nu hersteld! U
wordt getroffen in 't liefste wat u hebt... in uw kinderen... Uw kinderen, die iets
vreselijks zullen hebben door te maken door uw schuld! Ik heb aan zo menig ziekbed
gestaan meneer Castro... zo menige biecht heb ik aangehoord! Ik heb altijd in het
latere leven de sporen gezien van wat men in z'n jeugd misdreef!
Het is goed... dat 't zo is... maar men is er niet genoeg van doordrongen... Was dat
zó... dan zou men meer denken bij wát men deed. Men zou voorzichtiger zijn... men
zou meer te rade gaan met zijn geweten... Mag ik u eens 'n vraag doen... meneer
Castro?
CASTRO

Ga uw gang!...
COERTENS

Waarom hebt u uw vrouw toen u ze trouwde niet gezegd wat u gedaan had... Is... is
nooit bij u opgekomen, dat dat uw plicht was?
CASTRO

(kort)

Ja!!
COERTENS
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CASTRO

Dat dorst ik niet!
COERTENS

Dat is niet waar! U wilde niet!
CASTRO

Ik dorst niet!... ik zag tegen m'n vrouw op! ik... ik...
COERTENS

Het is uw egoïsme geweest... niets anders! U hebt de risico niet willen lopen... dat
uw meisje u uw woord teruggaf! U hebt gedacht: die zonde... die moffel ik wel weg...
Het is óns niet gegeven iets ongedaan te maken... dat is niet voor óns weggelegd!
U moet 'n ontzettende kracht in uw zelf gehad hebben meneer Castro... Dat u
zoveel jaren rond hebt kunnen lopen... met zulk een geheim!
CASTRO

Ik... ik... had... m'n... werk! Ik heb veel gewerkt... De gedachten aan mijn kunst waren
veel sterker dan welk gevoel van angst óók... Misschien heb ik dáárom wel zo veel
gewerkt in m'n leven om die angst!... En laat ik eerlijk zijn... toen Jacques hier aan
huis kwam toen kreeg ik 'n gevoel van rust! 't is gek... 't is dwaas maar 't is zo! Hij
hóórde toch hier!... Hij...
COERTENS

Dat was... geen rust...
CASTRO

(in gedachten)

Hij hoorde toch... hier...
(fluisterend)

Ik heb 't eens op m'n lippen gehad om 't te zeggen... Ik zag hoe m'n vrouw van die
jongen hield... hoe m'n dochters h'm graag zagen... Ja... Ja... maar ik dórst 't toch
niet... ik... ik... en nou... wat nou! ik weet 't niet meer... ik weet niet waarheen ik me
wenden of keren mot... Ze komen allemaal op me an... M'n vrouw... Dora... Jacques...
Elvire... ik weet me geen raad...
COERTENS

U hebt zoveel kracht getoond twintig jaar lang... twintig jaar hebt u met alles wat er
in u was gestaan tussen uw zonde en het offer... dat haar toekwam. U zult nu toch
ook wel de kracht hebben om terug te treden...
CASTRO

(wild)
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Man... je bent gek!... moet ik m'n toestemming geven aan... aan... ik kan 't niet
uitspreken...
COERTENS

Dat is natuurlijk buitengesloten.
CASTRO

Nou, wat wil je dan?!
COERTENS

U... is... verplicht...
CASTRO

(snel)

Wat... ben ik verplicht... spreek op...
COERTENS

Zo kan ik niet met u spreken... U moet kalmer
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wezen...
CASTRO

O, pijnig me zo niet... martel me zo niet... ik... zal... kalm... zijn...
COERTENS

U bent verplicht

het aan uw dochter te zeggen!!
CASTRO

(uitbarstend)

Ik... snij me liever de strot af...
COERTENS

Ik had me u sterker voorgesteld...
CASTRO

Je hebt geen kinderen... Je weet 't niet... je... je... Het is 't vreselijkste voor 'n vader
wanneer ie z'n zonde moet... versta je... móét vertellen aan z'n eigen kind... Ik... kan...
ik kan dat niet doen... ik...
COERTENS

En waarom niet...
CASTRO

Omdat ik 't niet durf... niet durf... niet durf.
COERTENS

U... wilt 't dus zo laten... tussen die twee mensen... U... ik vind 't afgrijselijk.
(Staat op, neemt z'n hoed)

CASTRO

Gaat u weg?
COERTENS

Ja!... U moet weten wát u doet... ik heb u gewaarschuwd! het kome dan alles op uw
eigen... hoofd...
CASTRO

Wat ik je bidden mag... ga niet weg... laat me niet alleen... ik...
(zacht)

luister naar me... luister...
(gaat weer vlak naast Coertens staan)
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Iedere zonde vraagt om haar offer... om haar boete... heb je gezegd... en 't zal wel zo
wezen... Maar...
(wilder)

wie... wie zegt me dat wanneer ik 't aan m'n dochter zeg... dat er van 'n huwelijk niets
komen kan... dat Jacques... haar broer is... wie zegt me dan... dat m'n dochter zélf
niet 't offer wezen zal!! Het is toch immers 'n zaak... waarmee de... de dood! is
gemoeid... dat heb je toch zelf gezegd!!
COERTENS

U stelt u 't ergste voor... Als die twee mensen, die zielsveel van elkaar houden elkaar
niet kunnen krijgen, is dan de straf voor u al niet groot genoeg? Zo kan... zo mag 't
niet blijven... zo wordt 't 'n verlangen tot krankzinnigwordens toe... dat met de dood
eindigt...
CASTRO

Geef me de zekerheid... geef me de rust, jij... jij gelovige man! en ik zal 't doen, ik
zal 't doen...
COERTENS

Die zekerheid kan ik u niet geven; ik heb het leven en de dood niet in m'n macht...
Maar zo waar ik geloof in een bestuur, dat ons ieders leven regelt... zo waar geloof
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ik... dat u genoeg is gestraft... dat uw dochter niet sterven zal... wanneer u haar de
waarheid brengt... Meer kan ik u niet zeggen...
CASTRO

Ik heb... geen geloof!... 't is me nooit geleerd... ik heb niks dan m'n kunst... om me
aan vast te houden...
COERTENS

Daarom bent u zo bang...
CASTRO

(met kracht)

O ik benij jullie zo... jullie met je geloof... met je kinderlijk vertrouwen... Janning,
die ken je wel! die verloor z'n vrouw en z'n twee kinderen binnen een maand... Wat
God doet... is wel gedaan zei d'ie me... en hij ging met hetzelfde vertrouwen z'n leven
verder... Ik heb 'm uitgelachen... ik kon me zo iets niet indenken... Als... als ik
(wild)

m'n dochter verlies... dan... dan is 't uit met me... dan kan je me net even goed achter
'n kruiwagen zetten... dan is 't uit met m'n kunst... weg, wég!... Maak... 't me toch
niet zo vreselijk moeilijk... Laat me 'n ogenblik...
Castro loopt het vertrek 'n paar maal met grote stappen op en neer... blijft weer staan, is aan een
hevige ontroering ten prooi. Men hoort hem zeggen... ik durf niet... ja... nee... Dora... Jacques.

CASTRO

(blijft staan achter in 't toneel)

Coertens!... ik... ik... zal 't doen... ja ja!... onder... onder één voorwaarde.
COERTENS

En die is?
CASTRO

Dat... Dat... je er bij bent...
COERTENS

U kunt op me rekenen...
Pauze.

CASTRO

(loopt heen en weer)
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Ik... ik zal 't doen... ik... maar... m'n zoon zeg ik 't niet... eis dat niet... ik waarschuw
je... want dat doe ik niet... niet!... Hij is ook wég... hij is op reis... hij...
COERTENS

(ijskoud)

Uw zoon is hier...
CASTRO

(opvliegend)

Hier? je bent gek!... Ik heb hem zelf... op reis gestuurd...
COERTENS

Hij is niet gegaan... meneer Castro... Uw zoon is hier... in dit huis... Uw vrouw heeft
't vandaag voor haar kind op één kaart willen zetten...
CASTRO

Spreek niet in raadsels....
COERTENS

Uw vrouw wist, dat ik na uw dochter onder-
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zocht te hebben, niet bang was om u te zeggen waar 't op stond... Zij wist na mijn
verklaring als dokter... dat u móést toestemmen... wilde u geen móórd op uw geweten
hebben... Ze... bracht Jacques hier... ze... hoopte... dat u vandaag de handen van die
twee mensen zélf ineen had kunnen leggen...
CASTRO

Het komt alles... alles tegelijk!... Ik zeg 't 'm niet... ik doe 't niet... ik schiet me liever
voor de kop...
COERTENS

Dan zal ik 't doen... er moet een eind aan komen... 't is om uw eigen best!
CASTRO

Er... moet... ook... een einde aan komen... ik verbied 't je niet... Coertens... ik heb er
de kracht niet meer toe... Hij zal me vervloeken... ik... wil er niet bij zijn... versta je...
COERTENS

Dus u staat 't me toe...
CASTRO

(valt in 'n stoel)

Ik... kan... niet meer... doe 't... er moet 'n eind aan komen... ik kan d'r niet... meer
tegenop!
Coertens gaat naar de deur en belt.

CASTRO

Wat... ga je doen...?
COERTENS

Ik... zal laten vragen of uw zoon hier wil komen...
CASTRO

(in vertwijfeling)

W... wacht nog even?... zeg hem...
(zich aan Coertens vastklampend)

ik ben zo bang... zo verschrikkelijk bang!... Zeg... hem... dat...
COERTENS

(zich losmakend)

Wees nou sterk... meneer Castro... ik moet 't ook zijn!!
Sientje van rechts op.
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Negende toneel
SIENTJE, COERTENS, CASTRO

COERTENS

(kort)

Meisje... wil jij es even vragen of meneer Daal hier wil komen... Weet je ook waar
meneer is?
SIENTJE

Ja... meneer... bij onze Mevrouw...
COERTENS

Roep hem dan even... wil je... vraag of meneer bij mij komt... niet bij meneer Castro...
begrijp je...?
SIENTJE

Ja meneer...
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Tiende toneel
Castro gaat bij de deur staan en luistert, verschrikkelijk zenuwachtig. Men ziet aan hem, dat
hij Jacques hoort naderen, dan wankelt hij snikkend naar de deur, links af.

Elfde toneel
Jacques van rechts op.

COERTENS, JACQUES

JACQUES

Dag dokter... U hebt me laten roepen... Hebt u iets kunnen bereiken bij meneer
Castro? O! dokter, ze ziet er zo vreselijk uit... Het is niet om aan te zien... ik geloof...
COERTENS

(hem onderbrekend)

Gaat u zitten... ik heb u iets te zeggen... Zie mij aan meneer Daal... ik heb u iets
ernstigs te zeggen... U bent jong... U bent sterk!... Wanneer ik u.. 'n verschrikkelijke,
voor u verschrikkelijke mededeling deed... zoudt u daartegen kunnen?
JACQUES

(gaat staan)

Ik... heb... al zo... veel gehad... in de laatste tijd... en ik heb 't doorstaan,
(beslist)

ik zal dit dus ook kunnen doormaken... U kunt spreken dokter!
COERTENS

Je bent flink... geef me je, hand!
JACQUES

(toonloos)

Zeg 't zo gauw... zeg 't zo kort mogelijk... Is 't met Dora...
COERTENS

Hebt u uw vader gekend... Jacques?...
JACQUES
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(met een zucht van verlichting)

Dat is 'n pak van m'n hart... Dokter ik dacht dat 't wat anders was... dat 't met Dora...
niet goed was... dat... u spreekt over m'n vader... die heb ik ternauwernood gekend...
Hij was geloof ik... meubelmaker... Ik ging vroeg van huis... meneer Castro heeft...
COERTENS

(hem onderbrekend)

Meneer Daal... die meubelmaker was uw vader niet!
Pauze.

JACQUES

(verwonderd)

Niet?
COERTENS

(kort)

Neen!
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JACQUES

(heen en weer lopend)

Het kan me ook... niet schelen... ik heb geen eerbied voor m'n vader! Heeft men
eerbied voor 'n vader, die zich niks aan z'n kind laat gelegen liggen... niks! Ik herinner
me nauwelijks hoe m'n vader... of dan niet m'n vader... er uitzag!!
(scherper)

Is... dat alles wat u me hebt te zeggen?...
COERTENS

(met nadruk en hem de hand op de schouder leggend)

Neen... zie mij aan... meneer Daal... Niet alleen... omdat u talent... heeft
(hapert)

heeft meneer Castro zich uwer aangetrokken.
Pauze.

JACQUES

(brengt de hand naar 't voorhoofd, niet begrijpend)

Ik... ik
(lacht melancholiek)

begrijp... u niet goed... ik...
COERTENS

Niet... die meubelmaker was uw vader... maar
JACQUES

(onderbrekend)

Nee! nee! ik... ik voel, dat je me iets vreselijks gaat zeggen... ik weet niet
(valt in 'n stoel)

wat me overkomt.
(Hij brengt vol vertwijfeling de handen tegen het hoofd en blijft steunend zitten)

Pauze, Coertens staart hem aan.
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(Lacht)

Er zijn in de laatste tijd zoveel dingen gebeurd... die ik niet begrepen heb... ik heb
me er stomp op gedacht... zoveel dingen... die me 'n verschrikkelijke angst hebben
bezorgd... 'n angst, 'n angst... die ik alleen heb doorgemaakt, 'n angst... die niemand
begrijpen kan, niemand...
COERTENS

Er zijn ook anderen Jacques! behalve jou, die zich die angst kunnen voorstellen.
Pauze.

JACQUES

(opvliegend en wild)

Zeg 't me... zeg 't!! U spreekt hier niet namens u zelf... ik voel 't... d'r staat iemand
achter u... u handelt in opdracht... van... van...
COERTENS

(invallend)

Ja... ik handel in opdracht.
JACQUES

(hijgend)

Van... van... ja! ja!!
COERTENS

Van uw vader... van meneer Castro.
Jacques tuimelt achteruit, ziet Coertens verschrikkelijk aan, dan stoot hij 'n gil uit.

COERTENS

U hebt me gezegd... flink te zullen wezen...
JACQUES

(beide armen omhoog)

Je liegt... 't... je liegt... ik kan 't... toch niet geloven... je liegt!
(Coertens schudt
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van neen)

Jawel... zeg ik... Jawel... hij liegt niet... ik voel 't... O... hoe wreed... hoe!... En dat
juist vandaag, vandaag... dat alles goed moest komen... Doortje... Doortje... 't is
goed... 't is wel... ik... Hoe is 't mogelijk... dat zó iets kan gebeuren... U staat daar zo
koud... zo.... zonder medelijden...
COERTENS

Ik heb zo veel van 't leven gezien
(hapert)

Jacques, zo veel...
(als Coertens Jacques bij de naam noemt begint hij zacht te snikken)

Ik heb zoveel meegemaakt... ik... ik ben te oud om gevoelig te worden...
JACQUES

(met moeite opstaand)

Ik... ik stel me ook aan... as 'n gek... Wat geeft 't nou nog... wat geeft 't?
(in huilen uitbarstend en op 'n stoel vallend)

't geeft ommers niks meer... niks... niks...!!
(Plots een besluit nemend gaat hij naar de deur links, Coertens gaat voor hem staan)

COERTENS

Wat ga je doen...?
JACQUES

(wild)

Ik wil naar d'r toe... hou me niet tegen...
COERTENS

Dat doe ik wel... U gaat vandaag niet naar haar toe... ik verbied u dat als dokter...
Hebt u me begrepen?
JACQUES

't Is goed... Nee... nee niet vandaag... 't is goed... 't is best... 't is net of ik niks meer
voel... ik ben zo vreemd... ik zal... wel gaan... ik mót immers... Nee... niet vandaag...
Niet vandaag...
(Hij gaat langzaam, door Coertens gevolgd naar de achtergrond. Castro wankelend in de
deur links. Jacques en Castro zien elkaar lang aan)
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Twaalfde toneel
CASTRO, COERTENS, JACQUES

CASTRO

(bewogen)

Jacques!!
Jacques schudt 'n paar maal met 't hoofd, bergt z'n gezicht in een zakdoek en gaat langzaam rechts
af.
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Dertiende toneel
CASTRO, COERTENS

CASTRO

(hem een paar stappen volgend)

Ga... niet weg... Jacques, m'n jongen... kom... kom terug...
(Met geweld wordt de deur links achter Castro opengegooid en mevrouw Castro verschijnt)

Veertiende toneel
CASTRO, COERTENS, MEVROUW

Pauze.

COERTENS

(de toestand beheersend)

Ik geloof, dat meneer Castro u iets heeft te zeggen Mevrouw...
Langzaam af, rechts.

Vijftiende toneel
MEVROUW, CASTRO

MEVROUW

(jubelend)

Ja?!... ik wachtte al zo lang... Henri!... ik kon 't langer niet uithouden... Och... toe!...
maak 't nu in orde...
CASTRO

(razend)
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Ik... ik zal 't in orde maken... maar laat me nou met rust
(valt in 'n stoel)

ik moet... ik zal 't in orde maken...
MEVROUW

(jubelend op haar knieën voor de stoel waar Castro zit)

Ik wist 't wel... ik wist... dat je zo hard... zo wreed niet zou blijven Henri... Man...
waarom heb je 't ons zo moeilijk gemaakt... waarom heb jij je 't zelf zo zwaar gemaakt!
Kom... kom nu
(wil hem uit de stoel trekken)

Kom laten we nu samen naar d'r toe gaan... samen...
(Castro heeft zich losgerukt en kijkt haar verbijsterd aan)

CASTRO

(sidderend)

Wat... wat bedoel je?!
MEVROUW

't Is nou immers alles goed? Je hebt 't toch zelf
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gezegd... ik heb zo lang... gewacht... je kind heeft zo lang gewacht. Jacques is ook
hier...
(jubelend)

dat is 'n mooie dag vandaag Henri... 'n mooie dag... na zo veel verdriet...
(hem mee willende tronen naar de deur rechts)

Kom... kom... laten we samen... kom...
CASTRO

(zich losrukkend)

Je... je bent gek... je... je... ha!... ha!... Je begrijpt 't niet... je... Zeg jij 't er niet... ik...
ik waarschuw je... ik zal 't doen... ik... ik moet 't doen... ik heb 't beloofd... vandaag...
niet! vandaag niet!! versta je... morgen!... morgen!
(Blijft hijgend staan)

MEVROUW

Vandaag niet... Henri?
CASTRO

(vertwijfeld)

Nee... nee...
MEVROUW

(statig)

Waarom niet, Henri?
CASTRO

Omdat... om... Nee! nee!! nee!!!
MEVROUW

(naar 'n stoel bij de tafel gaand en neervallend)

Vandaag niet... van... daag niet... ik had er zo op gehoopt...
(Bergt het hoofd snikkend in de armen op tafel)

CASTRO

(aan 'n hevige ontroering ten prooi staart haar wezenloos aan)
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Ik... weet 't niet meer... ik...
(gesmoord)

morgen! morgen!!
DOEK
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Vierde bedrijf
Het toneel stelt voor een meisjesslaapkamer.. Het bed is verstopt achter gordijnen in de
linkerhoek. In de achtergrond een deur; rechts eerste plan eveneens. Links eerste-tweede plan
een raam. Rechts eerste plan een kaptafel met spiegel en toilet-benodigdheden. Eerste plan
links een nette wastafel met handdoeken links en rechts. Boven de wastafel een sponsenrek.
Bij de wastafel een witte vuilwater-emmer. Rechts een klein orgel; een eind van de wand af
een tafel met groeneffen tafelkleed, waarop een gesloten naaidoos, een blad met enige glazen,
een theeservies en enige vazen met bloemen. Om de tafel staan enige stoelen. Boven de tafel
een lamp. Links tweede plan voor het raam, dat verlicht is, een grote rustbank, met hoofdeinde
tegen het bedgordijn. Als het scherm opgaat ligt Dora op de rustbank, het hoofd in een helder
wit kussen. Zij is in een donkere peignoir gekleed en ziet er zeer slecht uit met grote zwarte
kringen onder de ogen. Het toneel is niet helder verlicht. Er wordt geklopt. Dora blijft voor
zich uitstaren en sluit de ogen. Er wordt weer geklopt, dan wordt de middendeur geopend en
Sientje komt met een mandje gevuld met losse bloemen op. Zij treedt voorzichtig het vertrek
binnen, kijkt even naar Dora, gaat dan naar de tafel, haalt enige bloemen uit de vazen en doet
er nieuwe in. Tengevolge van het klikken van twee vaasjes schrikt Dora op en kijkt naar de
tafel. Dan wendt zij het hoofd weer terug - pauze - weer naar de tafel ziende:

Eerste toneel
SIENTJE, DORA

DORA

(zuchtend)

Zo... ben jij 't... Sientje?
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SIENTJE

(schuchter)

Ja... juffrouw.
DORA

(mat en voor zich uit starend)

Kom je me es wat... nieuwe bloemen brengen...
SIENTJE

(bedeesd)

Mevrouw had... me gezegd... dat...
DORA

M'n moeder... zorgt goed voor me... Zijn... 't mooie bloemen?...
Sientje pakt er enige bijeen en brengt ze bij Dora.

DORA

(komt iets voorover)

Laat me es ruiken, Sientje.
Sientje houdt de bloemen haar onder 't gezicht.

DORA

(zich weer achteruit latende vallen en met een lange zucht)

Ja!!
Sientje tevergeefs kampend met haar tranen, kijkt Dora een genblik aan, valt dan op haar knieën voor
de rustbank de bloemen vasthoudend in de linkerhand, die zij op Dora laat rusten.

DORA

(voor zich uit starend)

Waarom... waarom huil je Sientje.
(Zij blijft snikken)

DORA
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Waarom... Sientje...
SIENTJE

Omda' u... omdat... zó...
(Barst weer uit)

DORA

(haar aanziend)

Heb... je... verdriet... kind...?
SIENTJE

(zich vermannend)

O... o... juffrouw... Dora... 'k... ik wou dat ik u helpen... kon... ik ben maar 'n meid...
ik heb zo'n vreselijk medelijde met u...
DORA

(voor zich uit kijkend)

Dat hoeft... niet... Sientje... toe huil niet meer... dat... maakt mij ook zo... zo... zo
bedroefd!
SIENTJE

(opstaand) (Enige bloemen blijven op de rustbank liggen)

Kon... kon ik maar iets voor je doen, iets... ik... ik... juffrouw Dora weet... weet u...
wat ik zou doen... ja... als ik in uw plaats was...? Weet u dat...?
Dora schudt van neen.

SIENTJE

Ik... zou weglopen... met meneer Jacques.
(Dora schrikt)

DORA

Weg lope...
(lacht flauw)

... ik... kan haast niet meer lopen... Sientje...
SIENTJE

Ja... je mot 't willen, natuurlijk... willen juffrouw Dora... en as u... niet goed lopen
kan... dan...
DORA
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Dan?
SIENTJE

Dan... zal meneer Jacques u wel dragen. Hij zou
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't doen... hij zou 't doen, da's vast...
DORA

Heb... jij... nogal... met meneer Jacques op... Sientje...
SIENTJE

Nou... en of... dat kan ik u verzekeren, als ik zo'n jonge had... zo'n flinke jonge nou...
knap die 'm van me af zou troggelen... dat kan ik u verzekeren. Maar bij ons komme
zulke flauwsies niet voor... dat kan ik u ook verzekeren. In mijn familie...
DORA

(zacht)

Praat... maar door Sientje... gerust...
SIENTJE

Nou dan! Bij mijn oom was 't net zo'n zaakie as hier! Die wou ook niet, dat m'n
nichie met d'r galant trouwde... Dat was net zo'n flinke jonge as Jacques. En weet u
wat die heeft gedaan...
Dora schudt van neen.

SIENTJE

Die is op 'n avond naar m'n oom gegaan... en het daar de hele boel op stelte gebracht
en de zaak kort en klein geslagen... En uit was 't met al die misselijke rommel...
(bloemen schikkend)

Jullie benne veel te goed... as ik 't zo eens zegge mag... veel te goed... daar bereik je
niks mee... geen bal!
(huilend)

Is 't geen schandaal... dat u daar zo legt... ik ken d'r niet meer van... Daar nou weet
u 't... nou ben 'k 't kwijt.
(Tranen afdrogend)

DORA

(zacht)

Sientje...
(Als Sientje achter de tafel blijft staan en verwonderd naar Dora kijkt)

Sientje
(Wenkt haar bij haar te komen)
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Sientje komt naderbij.

DORA

(fluisterend)

Je... bent... 'n... brave... meid Sien... Zal je altijd veel an me denken...?
SIENTJE

(snikkend)

Ja... Ja... juffrouw Dora...
Elvire rechts op.

Tweede toneel
DORA, SIENTJE, ELVIRE

ELVIRE

Wat doe jij hier Sientje?
SIENTJE

(gewoon)

Ik moest hier van mevrouw wat verse bloemen brengen,
(naar de tafel gaande en haar mandje met
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bloemen opnemend)

en dat heb ik gedaan.
ELVIRE

Goed Sientje... dan kan je nu wel gaan...
SIENTJE

Best juffrouw.
(Zij slaat een lange blik op Dora en gaat dan rechts af)

Derde toneel
ELVIRE, DORA

Elvire blijft Dora, die met gesloten ogen ligt, aanstaren. Dan gaat zij naar haar toe en legt
haar hand op de rechterarm van Dora, die op de leuning van de rustbank ligt. Dora schrikt
op!

ELVIRE

Nou kindje... je hoeft zo niet te schrikken... Ik ben 't maar... hoe gaat 't?
DORA

Ik... ben... zo moe. Ik ben doodmoe!
ELVIRE

(naar tafel gaande)

Wil je wat drinken?
Dora schudt van neen.

ELVIRE

(naar 't raam gaande)

Wil ik wat licht maken...?
DORA

(schudt van neen)

't Licht doet me pijn!
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Elvire krijgt een stoel van de tafel weg, trekt die naast de rustbank en gaat zitten.

ELVIRE

(glimlachend)

Kom kindje laat ik je kussen es wat opschudden.
(Zij doet 't)

Is 't zo goed?
Dora knikt, staart voor zich heen.

Pauze.

DORA

(plots hartstochtelijk)

Elvire! Elvire!... Heb jij ook wel eens gehouden... veel gehouden van 'n man?!
ELVIRE

(glimlachend)

Dat weet je wel zusje... zover heb ik 't nooit gebracht... De mannen...
DORA

Ik wist niet... dat dat zo iets verschrikkelijks was. Ja... verschrikkelijk... Hij is altijd
bij me, altijd! hij zit naast me... ik steek de armen naar hem uit en hij lacht tegen me,
ik leg m'n hoofd tegen z'n schouder... ik... en toch is ie er niet! hij is er wél. En dan
praat ik weer tegen hem... hoe zullen we dit?... hoe zullen we dat doen? en hij geeft
me antwoord hij praat tegen me... ik geniet als ik hem hoor spreken... ik luister... hij
kijkt me recht in de ogen... en wég is ie weer... en
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dan komt ie terug en gaat weer weg... altijd maar door, altijd weer van voren af aan...
ELVIRE

(met kalmerend gebaar)

Zacht... wat... Dora... heus...
DORA

Dag en nacht... En o... die nachten! dan praat Jacques nog duidelijker... dan hoor ik
z'n adem... dan voel ik z'n hart kloppen tegen 't mijne... dan gaat ie weer weg... dan
wenkt ie me goeiendag en blijft in de verte staan... Jacques! Jacques... O
jonge-jongelief! wat maak je 't me moeilijk!!
ELVIRE

(opstaand en kort)

Dora als je niet bedaard blijft ga ik weg!
DORA

Ik ben bedaard...... ik... ik...
(de draad weer opvattend)

En als twee mensen van mekaar houden zoals wij... dan moet 't toch zo wezen... dan
kan niemand daar toch wat aan veranderen... niemand! vader niet... moeder niet...
wij zelf niet...! al zouden we 't willen... Misschien... Ja... Ja... toch... toch! één!!
ELVIRE

Wie dan?
DORA

Een! één!! de dood!!
ELVIRE

Foei wat 'n verhalen.
DORA

(beslist)

De dood alleen... die kan 't.
ELVIRE

Het zal alles goed komen Doortje, geloof me, ik weet 't zeker! Mama keek gisteren
zo vrolijk... ze zag d'r zo gelukkig uit... ik heb 't er gevraagd... Wel twee- driemaal!
Morgen kindjelief... zei ze... dan komt 't goed... en heel zachtjes fluisterde ze me in
't oor: papa heeft 't beloofd!
DORA
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(zuchtend)

Ik... geloof 't niet meer...
ELVIRE

Dat is nou al héél onbillijk... mama zou zo iets toch heus niet zeggen... as 't niet waar
was...
DORA

En waarom komt mama me 't dan niet zeggen! ik... ik wacht al zo lang... zo
verschrikkelijk lang!!
ELVIRE

Dat wou papa niet... misschien wil die je 't vandaag zelf zeggen. Ik weet 't niet...
DORA

(achterover vallend)

Ik kan 't allemaal niet meer begrijpen!...
ELVIRE

Geloof me toch! Er is gisteren een heleboel gebeurd. Dokter Coertens is wel drie
kwartier bij papa geweest.
DORA

Die man... die... háát ik... die...
ELVIRE

Daar heb je geen reden voor...
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DORA

Die... man... haat ik!
ELVIRE

Jacques is na de conferentie met dr. Coertens ook nog bij papa geweest... Begrijp je
't nou niet...?
Dora schudt 't hoofd.

ELVIRE

(vrolijk)

Ik wil wedden, dat diezelfde dokter Coertens, die jij zo haat, - wat 'n woord, boe! dat diezelfde dokter Coertens een vreselijk verhaal zal gemaakt hebben over jouw
toestand en toen móést papa wel toegeven... en... en toen moest Jacques ook komen...
en... eind goed... ál goed...!
Pauze.

(Vrolijk)

en als 't nou alles in orde is Doortje... weet je... dan wel aan wie Jacques en jij dat
alles te danken hebben?
(Als Dora zwijgt)

Aan mama, die heeft letterlijk alles gedaan wat ze kon voor jullie! alles tegen papa...
Die mogen Jacques en jij wel in 't goud zetten... hoor!!
DORA

Als... as... 't dan alles goed gekomen is zoals jij denkt... as papa z'n toestemming
gegeven heeft... waarom is Jacques dan niet dadelijk gekomen... waarom hebben ze
me dat dan niet gezegd. Ik... wacht al... zo lang!
ELVIRE

Nu vraag je de boeren de kunst af hoor!? Dat kan ik je niet zeggen! Misschien vond
dr. Coertens dat je al bezoek genoeg...
DORA

(onderbrekend)

Nee... nee!!... dat is 't niet!! Jacques... jonge... dat is niet zo!
(gaat staan)
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Ik wil papa spreken... dadelijk... direct... versta je Elvire wat ik zeg! Ik wil naar 't
atelier... ik...
ELVIRE

(houdt haar tegen)

Kom... kom... Dora, wat begin je nou... Je weet wat dr. Coertens heeft gezegd... rust
en nog es rust! dat is de enige kans voor je om beter te worden...
DORA

't Kan me niet schelen... ik... ik... ga opzij! Elvire! laat me dóór... ik... kan best lopen...
(ze doet een stap)

zie je wel?!
(Ze doet weer 'n stap en wankelt)

ELVIRE

Daar heb je 't nu al... Kom Doortje! Nou geen dwaasheden hoor! Ik dacht heus dat
je verstandiger was!
(Elvire houdt haar vast en brengt haar naar de stoel terug)

Kom ga nu weerr kalm liggen!
Mevrouw op van rechts.
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Vierde toneel
MEVROUW, ELVIRE, DORA

ELVIRE

Verbeeldt u mama... Dora wou naar beneden om papa op te zoeken...
MEVROUW

Dat mag ze volstrekt niet... en daarbij, Dora zou papa misschien niet eens gevonden
hebben... Die was vanmorgen al vroeg uit... Hou je asjeblieft rustig hoor Dora!!
DORA

(die steeds voor zich uit heeft gestaard, plots wild)

Waarom martelen jullie me zo... waarom... wat is er gisteren gebeurd... wat... zeg 't
me precies... ik wil 't weten...
MEVROUW

(blij)

Dr. Coertens heeft 'n heel lang gesprek gehad met papa...
DORA

Dat weet ik... Elvire heeft 't me gezegd.
MEVROUW

Ja... Jacques was er ook!
DORA

Dat weet ik... dat... en? en?!
Mevrouw naar haar toegaande fluistert haar iets in 't oor en geeft haar daarna een kus.

DORA

Ik... geloof 't niet!!
MEVROUW

Papa... wou... 't je... zelf zeggen...
DORA

Waarom wacht papa dan zo lang... alleen weer om me te plagen... om me te treiteren.
MEVROUW

(verwijtend)

Dora...
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DORA

Ja zeker... om me te treiteren... waarom wacht ie zo lang... waar is Jacques dan
moeder... waar is...
MEVROUW

Jacques kan ieder ogenblik hier zijn, hij komt... hij komt... ik heb ervoor gezorgd.
DORA

(fluisterend)

Zou 't dan tóch waar zijn... zou...
(gaat staan, jubelend)

Moeder... ik ben... ik ben je zo dankbaar... ik...
MEVROUW

(bewogen)

't Is goed kindje... 't is goed...
(zij forceert Dora weer om te gaan liggen)

Je weet als je vader zich iets in z'n hoofd heeft gezet, dan is het moeilijk, heel moeilijk
hem er af te brengen...
ELVIRE

Moeder! je... je bent 'n engel!!
(Geeft haar 'n kus)

DORA

(stil-gelukkig voor zich heenkijkend)

Jacques...
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Jacques... jonge...
Er wordt geklopt middendeur.

Dora schrikt hevig. Mevrouw en Elvire zien naar de deur. Sientje op, middendeur.

Vijfde toneel
ELVIRE, DORA, MEVROUW, SIENTJE

Sientje zegt fluisterend iets tot Elvire.

DORA

(wild)

Is ie daar... is?!...
ELVIRE

Nee... Dora... 't is... dokter Coertens...
(Dora laat zich achterover vallen met een zucht en kijkt voor zich heen)

MEVROUW

Vraag of de dokter hier komt...
(Sientje af, middendeur)

Zesde toneel
MEVROUW, ELVIRE, DORA

ELVIRE

U zult de dokter nog wel wat willen zeggen... ik ga es even kijken of papa er al is...
MEVROUW

Goed... kind... vraag dan of papa hier komt.
(Elvire rechts af)
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Zevende toneel
MEVROUW, DORA

Sientje opent de middendeur en Coertens treedt binnen. Hij heeft een manteljas aan.
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Achtste toneel
MEVROUW, DORA, COERTENS

MEVROUW

Dag dokter.
COERTENS

Dag mevrouw... ik kom nog maar es even kijken...
(Hij zet z'n hoed neer op de tafel).

(Op de rustbank toelopende)

En hoe gaat 't met de patiënt...
(Dora blijft voor zich uit staren)

Hoe is 't er mee juffrouw Dora... goed geslapen vannacht?
Dora zwijgt.

COERTENS

(zich naar haar toe wendend)

Ja?
MEVROUW

Ik geloof niet... dat... naar wat Elvire me heeft verteld die slaap zo bijster goed is
geweest.
COERTENS

Zo... zo... Juffrouw Elvire slaapt toch niet meer hier... wat...
MEVROUW

Nee, dokter... dat hebben we veranderd...
COERTENS

Juist! En hoe gaat 't met de eetlust...
MEVROUW

Dat gaat wel iets beter... iets... maar niet veel...
COERTENS

U móét... flink eten juffrouw Dora. Dat is hier hoofdzaak... Zult u daaraan denken.
(Dora blijft voor zich uit staren zonder iets te zeggen)

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 6

COERTENS

(herhalend)

Zult u daaraan denken?
Dora knikt.

Pauze.

Elvire komt van rechts op en wenkt Mevrouw.

Negende toneel
MEVROUW, COERTENS, ELVIRE, DORA

ELVIRE

Mama... komt u es even...
MEVROUW

(naderbij komend)

Ja... wat is 't kind?
Elvire zegt haar iets zachtjes.

MEVROUW

Ja?... ik... kom... blijf jij even bij dokter Coertens.
(Af rechts)
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Tiende toneel
ELVIRE, DORA, COERTENS

COERTENS

(heeft in die tijd Dora's pols genomen en controleert die met zijn horloge, opstaand)

U hebt geen koorts... hebt u last van hoofdpijn?
(Hij legt z'n hand tegen haar voorhoofd. Dora schudt van neen. Coertens blijft een ogenblik
staan, kijkt Dora flink aan, gaat dan naar de tafel om z'n hoed te halen; tot Elvire)

Hoe maakt uw vader het?
ELVIRE

Papa heb ik de hele dag nog niet gezien. Hij is vanmorgen vroeg al uit gegaan.
COERTENS

(in gedachten)

Zo... h'm... zo... enfin! 't is nu mijn tijd...
(zich omwendend en naar Dora gaande)

Dus juffrouw Dora... houd u flink...
(Blijft haar weer aanzien. Hij gaat langzaam naar de middendeur, gevolgd door Elvire)

ELVIRE

Ik zal u even uitlaten...
COERTENS

Blijft u gerust hier... ik...
(blijft weer in gedachten staan)

Zou uw vader op z'n atelier zijn? Ik... wou...
ELVIRE

Ik weet 't niet... maar kijk u es als u wilt... U kent de weg...
COERTENS

Goed... dat zal ik doen... Dag juffrouw Elvire...
ELVIRE

Dag dokter.
(Coertens middendeur af)
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Elfde toneel
ELVIRE, DORA

DORA

(langzaam opstaand)

Wat gebeurt er Elvire... Wat... wat gebeurt hier!
ELVIRE

(terugkerend)

Wat bedoel je...?
DORA

Er gebeurt hier iets... zeg ik je... ik voel 't... ik wil weg... ik wil hier vandaan... Elvire
ik bid je, neem me mee...
ELVIRE

(beslist)

Hou je toch bedaard... Dora!
DORA

(wild)

Breng me weg... laat me door! Jacques
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moet niet komen... nee... nee!
(geheimzinnig)

ze komen allemaal op me an... daar... daar... op mij alleen... ik weet 't... ik zie 't...
ELVIRE

Dora... wat is dat nou toch!
DORA

Dat kan jij niet begrijpen!... niet... maar ik wel, versta je... ik wel! Elvire doe die
bloemen weg!
(Als Elvire naar de tafel kijkt)

Weg ermee! die bloemen hóren hier niet! gooi ze weg!
ELVIRE

Kom an Doortje... wat doen die bloemen je nu voor kwaad.
DORA

Die bloemen...
(lacht)

horen hier niet... in dit huis. D'r hoort hier niks moois meer! 't is allemaal even lelijk...!
Zie je die bloemen niet... lachen? Kijk... kijk...
ELVIRE

(beslist en naar de tafel gaand)

Als die bloemen je hinderen... dan zal ik ze wegzetten.
DORA

Nee... nee!... eerst de gordijnen dicht... Dat licht steekt me in m'n hersens...
(de armen opheffend)

Wat m'n vader... me andoet... dat, dat...
(Er wordt geklopt)

Hoor. Hoor je dat... Elvire.
(Sientje rechts op)

Twaalfde toneel
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DORA, ELVIRE, SIENTJE

Sientje laat de deur open en loopt recht op Elvire toe. Dora kijkt in de deur.

DORA

Kijk... kijk...
(gilt)

Jacques Jacques...
Jacques verschijnt in de deur rechts zeer bleek. Hij blijft 'n ogenblik staan. Dora wankelt 'n paar
stappen naar hem toe, wordt opgevangen door Elvire. Sientje gaat rechts af. Elvire houdt Dora op.

Dertiende toneel
DORA, ELVIRE, JACQUES

ELVIRE

Help me Jacques!
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Hij komt naderbij en ondersteunt Dora eveneens. Zij doen een paar stappen. Dora blijft plots staan
en duwt Elvire opzij.

DORA

Laat me los... laat me Elvire... ik... ben... sterk! Laat me, Jacques.
(Zij maakt zich los. Elvire en Jacques zien haar aan)

Laat me ..
(jubelend)

Zie jullie wel!... ik ben sterk... ik ben sterk... ik zou jullie wel kunnen dragen... ja!...
dat geloven jullie niet... ik ben sterk... dat doet de liefde Elvire... die alléén...
(van toon veranderend en Jacques weer bij de arm nemend)

Bij me blijven Jacques... Jongelief! vlak bij me... hoor je...
Hij leidt haar zachtjes naar de stoel links. Elvire ziet hen beiden een ogenblik aan en gaat dan
langzaam en stil rechts af, zakdoek voor haar gezicht brengend.

Veertiende toneel
JACQUES, DORA

JACQUES

(haar neerzettend)

Zie zó... Dora!!
Dora is op de stoel gaan zitten. Zij trekt Jacques naar haar toe, die op z'n knieën valt. Zij slaat haar
arm om zijn hals.

DORA

Nou laat ik je nooit weer gaan... nooit meer! nooit van m'n leven!!
(Als Jacques zich probeert los te werken)

Nee jonge... ik laat je niet los... dicht... dicht bij me... zeg ik!
(Zij neemt zijn hoofd tussen de handen en kijkt hem recht in de ogen, dan laat zij hem los)

Jonge...
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(stijgend)

jonge, jongelief ik hou zoveel van je... dat weet je niet, dat begrijp jij niet... Je weet
niet wat 't is, wanneer 'n vrouw van 'n man houdt... zoals ik
(als Jacques opstaan wil)

nee... nee...! hier!
(trekt hem weer naar zich toe)

Niet van me weggaan... je wil ieder ogenblik weg... gekke jongen... Kijk nou es wat
een angstig gezicht... foei... 't komt álles goed... Nou geloof ik 't weer! nou ik je zie...
nou ik je weer bij me heb!
JACQUES

(zich loswerkend gaat staan)

Wat... bedoel je... met 't komt alles goed?!
DORA

Wat ik bedoel... O... o... hij weet 't nog niet... ik...
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kon 't ook eerst niet geloven... ik heb 't niet willen begrijpen, 't geluk was zo lang
weggebleven... zo lang... zo verschrikkelijk lang!
(van toon veranderend)

't Is toch gekomen Jacques... jonge... toch... toch! Alleen begrijp ik niet... dat je 't me
gisteren niet bent komen zeggen...
JACQUES

(toonloos)

Je weet niet wat je zegt...
(Loopt enkele passen)

DORA

Ik zou niet weten wat ik zei... ik ben niet gek!... ha! ha! Maar beste jongen... schei
er nou mee uit Jacques! je... je maakt me zo moe ik... kan... haast... niet meer!
JACQUES

D...ora...
DORA

(gaat weer staan)

Maar nou is 't ónze beurt... nou komt 't leven... nou komt 't geluk... Alles verandert...
alles wordt mooi! Stel je voor... ik wou straks die bloemen wég hebben... omdat ik
dacht... dat ze hier niet hoorden... ik wou geen licht! omdat ik bang was, bang! voor
wát bang? Met jou ben ik voor niemand bang. Kom es bij me Jacques.
(Jacques komt naderbij)

Kan jij je iets mooier... iets groter voorstellen dan onze liefde? Het is muziek...
hemelse muziek...
(Haar hoofd zakt plotseling uitgeput van vermoeienis op Jacques' schouder)

JACQUES

(schrikkend)

Dora... kind!!
DORA

't Is alweer over... 't is alweer voorbij! 't Is 't geluk je voor altijd weer terug te hebben.
Kom es naast me zitten Jacques... vlak naast me...
(Jacques doet 't)
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nu nog dichter... zo... zo is 't goed...
(eensklaps)

Jacques... ik heb nog geen kus van je gehad...
(Pauze. Jacques neemt haar hand en drukt er eerbiedig een kus op)

DORA

Zo niet... zo niet... Hier heb je m'n gezicht!
(Jacques gaat staan en drukt haar 'n kus op 't voorhoofd)

Geef... geef me 'n zoen op m'n mond!!
JACQUES

(overeind vliegend)

Nee...! dat nooit!!
Pauze.

DORA

Dat nooit!... ik heb zo naar die zoen verlangd... zo ziels verlangd... Dat is wreed van
je... Jacques, dat...
JACQUES

(kan 't niet langer kroppen. Hij valt op z'n knieën en barst in huilen uit)

O, Doortje... Dora, waarom... waarom...?
DORA

Gekke jongen... niet huilen... huil ik... ik? 't Is
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nou geen tijd voor tranen... 't is nou 'n tijd van lachen... jubelen!
Jacques, in al de tijd, dat je er niet was... ben je bij me geweest... Ja ja, 't is zo...
Je bent geen ogenblik uit m'n gedachten geweest... ik had je vlák bij me!
En nou dat je er bent... nou dat ik je zó dicht bij me heb... nou... nou...
JACQUES

Wat... Doortje...
DORA

Nou is 't net... of er wat... tussen ons staat
(doet 'n gebaar)

ik wou... dat ik dat weg kon nemen... ik...
(Jacques gaat op de grond zitten)

JACQUES

(vertwijfeld)

Er... staat... ook... iets... tussen... ons...
DORA

Ja...! onze liefde...
JACQUES

Nee!... dat niet...
DORA

Dat wel... dat alleen... het gloeit... het siddert... het kookt... we kunnen het niet
aanraken zonder ons te branden... zonder ons pijn te doen... Dat moet het toch wel
zijn... Wat... wat dacht jij... dat er tussen ons stond...?
JACQUES

(opstaand)

Ik... ik?
(vertwijfeld)

maar weet je dan niets... wat doen ze hier dan toch?! Heeft je vader je dan niets...
gezegd...
DORA

Laat papa nou... hij heeft me veel verdriet gedaan... maar nou is 't toch goed;... als
m'n vader komt... dan zal ik hem omhelzen... omhelzen...
(Staart wezenloos voor zich uit)
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Jacques doet een paar stappen.

Pauze.

DORA

Ik... zie je... niet meer... Jacques waar ben je...?...
JACQUES

(gesmoord)

Hier... hier...; Dora... ik... wou... ik...
DORA

(opvlammend en zich plots oprichtend)

Wat... je gaat weer weg... hoe... ik waarschuw je... Jacques... doe dat niet, ik... voel...
me... zo moe...
(achteruitvallend)

als je 'n heel klein beetje van me houdt, blijf... dan bij me... Jacques...
JACQUES

(gesmoord)

Ik... zal... blijven... ik... kan...
DORA

(voor zich uit starend)

Zo is 't goed... zo is 't best... Jacques? Wil... wil je me 'n groot plezier doen...
JACQUES

(gesmoord)

Ja... als...
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DORA

Speel... dan... nog es op 't orgel zoals vroeger, wil... je... dat... voor me doen...?
Jacques blijft verbijsterd staan.

DORA

Toe!... even... maar... je speelt zo mooi, ik heb 't zo graag?
Jacques, een besluit nemend gaat langzaam naar 't orgel, opent dit en gaat zitten. Hij begint te spelen.
Dora kijkt in extase voor zich uit, begint heel zacht te snikken en komt voorover. Tengevolge daarvan
ziet zij een van de bloemen, die Sientje heeft laten vallen op de grond liggen. Met moeite raapt ze die
bloem op, gaat daarna even staan, wil op Jacques toelopen, doch ze kan 't niet en gaat weer zitten,
treurig met 't hoofd schuddend. Ze brengt de bloem aan de mond en drukt er 'n lange kus op. Jacques
eindigt midden in 'n melodie, doet de handen van de toetsen en veegt zich de ogen af. Dan staat hij
ineens op en kijkt naar Dora, die op hem heeft gewacht.

DORA

Jacques! Kom... es bij me...
(Hij komt naderbij)

Neem die bloem Jacques... bewaar... bewaar die als 'n aandenken.
(Jacques neemt de bloem, buigt zich snikkend naar haar toe. Dora slaat eensklaps haar arm
om z'n hals en kust hem vurig... Op dit ogenblik komt mevrouw van rechts op)

Vijftiende toneel
MEVROUW, DORA, JACQUES

MEVROUW

(op de drempel staan blijvend)

Kijk... kijk... me dat nou es aan... dat doet maar of 't zo niks is.
(Jacques is teruggetreden)

Dag Jacques... dag jongen.
(geeft hem de hand - lief en zacht)

ik feliciteer je nog wel met je contract met Raaks!
JACQUES

Ik... ik... dank u nog... Raaks vertelde dat?
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MEVROUW

Ja... ja... ja!... 't is goed hoor! Je ziet bleek jonge... je hebt toch niets!!
JACQUES

Neen Mevrouw... ik... ik... voel me... wat overspannen...
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MEVROUW

Dat kan ik me wel begrijpen... Hoe keek je wel... toen je m'n briefje kreeg... Ik heb
je dadelijk gisteren geschreven dadelijk toen ik hoorde, dat je was weggegaan... Och
kinderen ik ben nu zo zielsgelukkig... Het zal dan eindelijk in orde komen... eindelijk...
Dora heeft zich flink gehouden... wat? Je moet nu maar veel komen Jacques, iedere
dag... dat alleen zal ze weer helemaal beter maken... Zal je 't doen jongelief...
(lachend)

ik zal je dat zeker geen tweemaal behoeven te zeggen, wat?
Pauze.

Mevrouw kijkt hen beiden aan.

MEVROUW

Is er wat?... is er iets gebeurd...?
JACQUES

(uitbarstend)

Laat me weggaan... Mevrouw... ik kan niet meer... om godswil laat me gaan ik zou
gek... worden...
(gaat naar de deur rechts)

ik zal... zal terugkomen... ik kan niet meer... ik... ik...
MEVROUW

Ik begrijp je niet... jongen. Wou je vandaag... vandaag! zo weggaan na alles wat er
gisteren is gebeurd... wou je vandaag zo weggaan... zonder m'n man gezien te
hebben...
JACQUES

Ik wil h'm niet zien... ik wil niet... U begrijpt 't niet... Er gebeuren hier dingen, ik kan
d'r niet meer bij... Ik wil meneer Castro niet zien... ik wil hem nooit weer zien...
(gaat achteruit lopend naar de deur en houdt zich aan de deurpost vast)

Dag... Dag... Doortje... ik zal die bloem bewaren... altijd... altijd...
(snikt)

Ik moet... weg... ik moet... vergeef 't me...
(hij doet weer 'n paar stappen in 't vertrek)

Er staat iets tussen ons... Dora! dat kunnen we niet wegnemen...
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DORA

(voor zich uitstarend)

Onze liefde...
JACQUES

(in huilen uitbarstend)

Onze... liefde... onze liefde...
MEVROUW

(op hem toegaande)

Jacques... Jonge!... Wat is er toch!!
JACQUES

(wild)

Laat me... kom niet bij me...
(in de deur staan blijvend)

Vraag... me... niet verder! Laat... laat me gaan...

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 6

1149

Zestiende toneel
MEVROUW, DORA

MEVROUW

(ontsteld)

Wat is er met die jongen gebeurd...?
(gaat naar de deur rechts en roept Jacques. Zij komt terug, blijft besluiteloos staan en luistert)

Hij gaat naar beneden.
(Een besluit nemend gaat zij naar de deur rechts) Castro op middendeur, achter hem Coertens,
die niet dadelijk binnenkomt en dus door Mevrouw niet wordt gezien.

Zeventiende toneel
MEVROUW

(tot Castro)

Blijf jij een ogenblik hier... ik moet even naar... beneden.
(Snel rechts af)

Achttiende toneel
CASTRO, COERTENS, DORA

Coertens gaat voorzichtig, om niet door Dora gezien te worden naar de deur rechts af.

Negentiende toneel
CASTRO, DORA
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Dora verkeert in apatische toestand. Zij staart met grote ogen voor zich uit. Castro midden
in het vertrek staande kijkt 'n ogenblik naar de deur waar Coertens is verdwenen en sluit die.
Dan gaat hij langzaam op Dora toe.

CASTRO

D... Do... Dora...
(Als zij geen antwoord geeft legt hij de hand op haar voorhoofd en fluistert)

Do... ra!
DORA

(voor zich uit starend)

Jacques...!
CASTRO

Ik... ik ben 't...
DORA

Jacques... jongen... nou is 't weer goed...!
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CASTRO

D... Dora... kind! hou je zo veel van hem?
(gaat op z'n knieën liggen)

Zoveel?
(Hij strijkt haar over de hand)

DORA

(nog geheel weg)

Jacques! ik heb je lief... Ben je niet meer boos op me... Wat was er dan toch. Toe
zeg 't me... je kunt me... álles zeggen!
CASTRO

(sterker)

Dora!
DORA

(zich bezinnend)

Vader...! ja... ik hoor je wel... je stem, je stem lijkt zo op die van... Jacques...
(hem krampachtig vasthoudend)

Vader!... vadertje! hoor naar me, luister... ik moet je wat zeggen... ik... ik... Je bent
er altijd zo tegen geweest... tussen Jacques en mij... 'n stem zegt me... Dora... 't kan
niet... het mag niet... hoor!! hoort u niets?
Castro begint zacht te snikken.

DORA

Dat niet... vader... doe dat niet... ik... dat moet je niet doen...
(Castro maakt zich zacht los en gaat staan)

CASTRO

(vol emotie)

Ik... Ik... kind... ik sta hier... en als er ooit iemand... ooit 'n sterveling lijdt... en vréselijk
geleden heeft... dan... ben ik... 't!
DORA
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(zacht)

Niet zo... praten vadertje... nee!... ik heb... ook... geleden... veel... heel veel!
CASTRO

Ja... kind, dat heb je... dat weet ik... je hebt een vreselijke tijd doorgemaakt, je hebt
geleden... door mijn schuld!
DORA

(lief)

Ik heb... 't... u al lang vergeven vader! al lang...
CASTRO

Ik heb 'n tijd doorgemaakt niet te noemen... voor niemand te begrijpen... dan voor
mij...
DORA

(achterover in de stoel)

Niet... zo praten... vadertje!
CASTRO

(loopt heen en weer, weet zich van de angst geen raad)

Er is... Dora...
(plots afbrekend op 'n stoel vallend en gesmoord)

O, ik... durf 't niet... ik durf 't niet... Er... is... 'n tijd geweest... toen ik jong was... jong!
waarin ik ook lief heb... gehad... Dora! Dat was 'n liefde, nee! dat was 't niet... dat
was 't niet!!
(fluisterend)

Er is in mijn leven een vrouw geweest... 'n vrouw... die mooi was... ik leefde in 't
mooie... ik leefde in en voor m'n kunst... ik voelde me tot die vrouw aangetrokken...
onweerstaanbaar!
(Dora heeft zich opge-
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richt, leunt met de elleboog op de rechterleuning van de stoel)

DORA

Dat... dat was... moeder... ik weet 't, ik zie 't aan je vader...
Pauze.

CASTRO

Dat... was je moeder niet! Dora... je moeder... heeft altijd ver van me af... en hoog
boven me gestaan... Dora... omdat... omdat er iets... tussen ons was. Datzelfde wat
tussen ons stond... dat staat nu tussen jou en Jacques.
DORA

(laat zich weer achterover vallen; snel)

Vertel van die vrouw... vader... waar je zoveel van hield... vertel... maar spreek dan
toch!... gauw...
CASTRO

Die... vrouw... kwam iedere dag op m'n atelier... ik... dat had niet zo moeten wezen...
Dora... dat...
DORA

(invallend)

Waarom niet vader... waarom niet... U hield van haar... zij van u... dat mag toch...
dat... dat... Is die vrouw dood vader...?
CASTRO

(kort)

Die vrouw is dood!...
Pauze.

DORA

(zacht)

Ik begrijp je niet vader...
CASTRO

(knielt voor de stoel neer)

Die... vrouw... Dora...
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DORA

(zacht)

Vertel... me eens van die vrouw... vertel... was ze net zo mooi als ik? Hield u net
zoveel van haar als Jacques van mij...?
CASTRO

(sidderend)

Die... vrouw... Dora... heeft... me 'n kind... gegeven...
DORA

Waarom hebt u mij dat nooit verteld... vader?... mama heeft 't me ook nooit gezegd!...
waaarom heb je ons dat nooit verteld vader...?
CASTRO

Dat dorst ik niet...
DORA

En dat kind? is 't gauw gestorven?... Hebt u er veel van gehouden...?
CASTRO

Ja... ja... dat heb ik... dat...
DORA

Hoe oud was 't... toen 't stierf?
CASTRO

Het is niet gestorven... Dora...
(vertwijfeld)

Maak 't kort...
(huilend)

Begrijp je niet.... Dora, kindjelief?
DORA

(strijkt zich over 't hoofd)

Nee... nee... Je moet niet huilen vader...
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CASTRO

(met kracht)

Dat... kind leeft!... Dora! Ik smeek je... ik bid je... maak 't kort!
DORA

(voor zich uit starend)

Ja... maak 't... kort...
CASTRO

Vraag me... wie dat kind is... en ik zal 't je zeggen... maar vraag 't me...!
DORA

(zwijgt)

Ik... begrijp... je... niet...
CASTRO

Om godswil... vraag!
DORA

(voorover gaande zitten)

't Is goed vadertje... 't is best... heus! zeg 't me maar... ik vertel 't niemand... niemand...
ik bewaar 't alleen voor me zelf en voor... Jacques... Die mag 't toch wel weten... hé?
Ik zal 't vragen... vadertje... ik... wie was 't dan vader...? wie? Zeg... 't... gauw!
CASTRO

(toonbeeld van wanhoop en hevig geëmotioneerd)

Ik... ik... 't is... 't is... Jacques...! Hij is je broer...
DORA

(Een stuiptrekking trilt Dora door 't lichaam... Zij slaat met de armen die Castro grijpt en gilt)

Jacques!
(en dan zachter)

Jonge.. Dat was 't dus.
(Zij sterft plotseling) Castro loopt achteruit, blijft haar als 'n gek aanstaren, sluipt naderbij,
raakt haar aan, tuimelt achteruit tot in de rechterhoek achtergrond tegen de deur, die opengaat;
komt weer naderbij, kijkt Dora aan; blijft staan, kijkt als om hulp werktuiglijk om en ziet
Coertens in de deur. Deze komt langzaam naderbij.
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Twintigste toneel
COERTENS, CASTRO, DORA

Castro blijft wat naar achteren onbeweeglijk staan; laat Coertens door, volgt in spanning wat
deze doet. Coertens komt naderbij, gaat langzaam naar de stoel waarop Dora ligt, kijkt haar
oplettend aan, treedt terug, kijkt naar Castro en blijft staan met de ogen naar de grond, leunend
met de hand op het bovengedeelte van de rustbank.

CASTRO

(hevig geëmotioneerd wijst naar Dora)

W... wat!!
Coertens schudt langzaam 't hoofd.
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CASTRO

(plots op hem afgaand)

Wat?
(Dan gaat hij naar Dora, kijkt haar weer aan, vliegt op Coertens toe, grijpt hem in de borst)

Wat... wat?
(gillend)

wat!!!
COERTENS

Kom tot je zelf...
CASTRO

(hem van zich afwerpend, wild)

Ik ben tot mezelf gekomen, ik... ik...
(blijft voor Dora staan)

dood... dood!!...
(lacht waanzinnig)

Maar 't is niet... wáár! 't mag niet waar zijn... versta je dat! ha! ha!!
(Hij legt z'n arm onder Dora's rug, tilt haar op en ziet haar aan en laat haar terug vallen)

COERTENS

Laat... dat... meneer Castro!
CASTRO

(laat haar ineens los en op Coertens afgaande)

Zwijg jij! Ze... is niet dood... versta je dat... dat heb jij me toch gezegd wat! Ze, zou
niet sterven en ik was al genoeg gestraft! Zo waar ik aan een hogere macht geloof...
dat heb je gezegd... ik heb je geloofd!... je was sterker dan ik! Ik had... 't niet mogen
doen... ik had 't niet motte doen... O... wat straffen ze me vreselijk...
(huilt en lacht fluisterend)

Dora... kindje lief... hóór es!
(fluistert haar zacht iets in 't oor)
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Ja...? ja...?!!
(Coertens wendt zich af z'n emotie trachtende te verbergen, Castro kust Dora de hand, tuimelt
achteruit)

Breng me weg... breng me nou weg! Coertens! ik bid je...
(op Dora wijzend)

we hebben samen kwaad bedreven... we...
(op 'n stoel vallend)

Twintig jaar lang heb ik met dat kwaad gevochten... ik ben de sterkste gebleven...
(tot Coertens)

Je hebt gelijk... je... 't komt dan alles uit! 't komt uit... al bedenken we ook 'n miljoen
leugens!
(opvliegend)

Je krijgt allemaal je trekken thuis. Als je kind ziek wordt... kijk je zondenregister
na... en je zult 't zien waarom 't sterft... Maar waarom, vraag ik, sterft 'n mens niet
op 't ogenblik... dat ie de zonde doet? Waarom dat gemartel!
(dansend)

omdat 't zo moet wezen... omdat 't zo moet zijn... Lach maar... ha! waarom zou je
ook niet lachen... wees blij... wees opgetogen... je weet niet wat je boven 't hoofd
hangt!! Maar straks dan besterft je de lach tot 'n grijns...
(lachend)

ha...! ha...! de dood en 't leven die samen uit huwen gaan... ha!... daar gaan ze... langs
de mensen... ze lopen in 't span... 'n spook... 'n spook... houdt de teugels... Hij dood...
jij... ziek... jij...! O God... wat 'n
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vertoning....!
(naar Dora gaande, zijn arm onder haar rug schuivend en haar opheffend)

Kom kind... we moeten hier vandaan... gauw... gauw... daar komen ze weer aan...
die twee... kom...!
COERTENS

(kort)

Meneer Castro!
(Castro laat haar los)

CASTRO

Wie roept me daar...
(luisterend)

Ja ik kom... ik zal... meegaan... ik zal... ik...
(Gaat naar rechts)

Mevrouw Castro verschijnt rechts de deur.

Eenentwintigste toneel
MEVROUW

Henri... Jacques is...
(hem aanziende)

Man... man... wat... wat is er...?
CASTRO

Dora... is hier niet... je moet hier niet blijven... kom hier niet...
Mevrouw Castro doet 'n stap vooruit. Castro blijft vlak voor haar staan en verspert haar de toegang.

MEVROUW

Wat is er met je, Henri... wat is er gebeurd... laat... laat me door...
Castro grijpt haar bij de polsen. Zij wringt zich los en wankelt naar voren tot bij de rustbank.
Zij ziet Dora, draait zich om.

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 6

Henri!... man!...
(Slaakt 'n gil, valt in elkaar op de rustbank)

CASTRO

(midden in 't toneel op z'n knieën vallend, barst in huilen uit, vol vertwijfeling z'n armen omhoog
heffend; tot Coertens)

Breng me weg!! Breng me weg!!!
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Kritiek en essay
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Maurice Maeterlinck
Dit is geen litteraire kritiek. Ik vraag het woord voor een familiaar praatje. Litteraire
kritiek is vervelend en wat blijft er ook na een tijd van over? Niets. Wie stelt nu b.v.
nog belang in wat de kritiek destijds over Shakespeare geschreven of gezegd heeft?
Heel weinig mensen, denk ik. Maar als iemand, die jarenlang intiem in Shakespeares
milieu geleefd had, ons in vertrouwen daarvan kwam verhalen, hoe graag zouden
wij luisteren! Maeterlincks werken zullen blijven, en wat de kritiek ervan gezegd
heeft zal vergeten worden. Daarom tracht ik liever heel eenvoudig van hem te vertellen
enkele dingen die ik weet, omdat ik ze gedeeltelijk zelf heb meegemaakt. Het zijn
dus in de eerste plaats mijn eigen souvenirs over Maeterlinck, die ik hier neerschrijf.
Het is nu ongeveer een twaalftal jaren geleden, dat ik voor het eerst met hem
kennismaakte, en ik herinner mij nog precies waar en in welke omstandigheden dat
gebeurde. Het was op 't ijs, op de zogenaamde ‘Drongense Meersen’, wijd uitgestrekte,
gedrenkte weilanden, in de onmiddellijke buurt van Gent.
Wij kwamen daar elke middag, met ons acht of tien, allen kunstrijders. Wij maakten
gecompliceerde figuren over 't ijs, waarop telkens een dichte menigte nieuwsgierigen,
in wijde kring om ons heen geschaard, stonden te kijken. Van meer dan een die
daaraan meedeed ben ik nu de naam, en zelfs de fysionomie vergeten. Ik herinner
mij enkel, dat er twee of drie broeders bij waren, die Van der Mensbrugge heetten.
Ik herinner mij een dikke Van der Mensbrugge, en ook een magere Van der
Mensbrugge, en dan nog een derde, die ik altijd Van der Mensbrugge noemde, en
die een eigenaardig type leek, zeer verschillend van de twee anderen. Een flink
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gebouwde gestalte, iets meer dan middelmatig van lengte, maar bijzonder harmonieus
van proporties, en een wat stroef gezicht, met lichtgrijze ogen, wier blik van heel
diep scheen te komen. Hij praatte weinig, en als er niet gereden werd stond hij meest
alleen, een weinig apart van de anderen, vaag-starend om zich heen naar de bonte
mensen-wemeling over de grijswitte ijsvlakte. En steeds had hij een dikke bontmuts
op, die voor de kou over zijn oren was getrokken.
Eens, op een middag, hadden wij een rijder te kort om een figuur uit te voeren.
Daar kwam de man met de bontmuts aangereden. ‘All right!’ riep ik, ‘daar komt Van
der Mensbrugge!’
- Waar? vroegen de anderen verwonderd.
- Dáár,... daar is hij.
Iemand lachte:
- Waarom noem jij hem Van der Mensbrugge?
- Is dat zijn naam niet? vroeg ik verbaasd.
- Wel nee,... 't is Maurice Maeterlinck.
Dat hij zich zomaar gerust dagen na elkaar door mij als Van der Mensbrugge liet
begroeten is wel echt typisch van Maeterlinck!
Het kon hem zeker niets schelen, dat ik mij zo vergiste; het was hem de moeite
niet waard mij door een woord terecht te wijzen. En, wie weet: hij vond die vergissing
wellicht gewenst, want dat gebeurde pas na zijn groot succes met La Princesse
Maleine, waar iedereen toen over sprak, en niets was hem benauwender dan daarover
aangesproken en banaal gecomplimenteerd te worden.
Nu kon ik evenwel niet anders dan mij verontschuldigen en ook over zijn werk
spreken. En van dat ogenblik dagtekent onze kennismaking en onze vriendschap.
Hij vertelde mij van zijn leven te Parijs, ‘sa patrie Intellectuelle’ waar hij pas met
een andere Belgische vriend, de dichter Grégoire Le Roy, enkele maanden had
doorgebracht. Hij had toen nog niet voor Parijs de grote liefde, die hij er thans voor
voelt. Hij, de sterke Vlaming, gewend aan frisse lucht en vrije ruimte, kon zich daar
in 't geroezemoes van de
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drukke straten en in de benauwde gevangenschap van de kleine lage kamertjes niet
thuisvoelen. Het factice van 't Parijse kunstenaarsleven stemde hem droevig,
ontevreden. Ook de voeding beviel er hem niet, en hij vertelde mij hoe hij en Le Roy
soms zaten te treuren voor de kleine, onbeduidende schoteltjes die hun werden
voorgedist, terwijl zij met weemoed dachten aan de lekkere, overvloedige tafel van
thuis, ‘aan da goe Vloams rosbiefken’ zoals zij het onder elkaar in hun Vlaams dialect
noemden. ‘Da goe rosbiefken’ is traditioneel geworden en nu nog, als enkele van de
vroegere vrienden ergens samen in een restaurant dineren, wat nu en dan nog eens
gebeurt, en dat er een schotel opkomt die niet lekker is, klinkt het haast onvermijdelijk:
‘'t 'n es da goe rosbiefken nie, zulle!’ Want Maeterlinck, de flinke, fors-gebouwde
man, houdt wel van lekker eten en drinken, zo goed als elke echt-geaarde Vlaming.
Toch is hij een tijdlang, - nu een paar jaar geleden, - vegetariër geweest, en hij
verzekert dat het hem zeer is meegevallen. Maar hij heeft het niet volgehouden. Hij
heeft het vlees weer ingevoerd, doch matig, één keer per dag, in plaats van de te grote
hoeveelheid die hij vroeger gebruikte.
Fysiek genomen dus, is hij een der flinkste en gezondste mensen die men ontmoet.
Hij doet aan alle sporten: wielrijden1., roeien, zwemmen, schaatsrijden, en in heel
korte tijd is hij een van de sterkste ‘épéeïsten’ van Parijs geworden. Hij is bijna
onvermoeibaar, dat heb ik meer dan eens kunnen vaststellen, en hoewel hij beweert
innig zenuwachtig te zijn, ‘être intérieurement dévoré par ses nerfs’, het is haast niet
te geloven, zo flink en stevig-kalm als hij er uitziet.
Zijn universeel succes als artiest in alle landen en talen is wellicht zonder weerga.
Les Serres Chaudes, zijn eerste bundel gedichten, had slechts de aandacht van een
geringe ‘élite’ getrokken, en La Princesse Maleine lag al maanden begraven onder
de groene deken van de nu ook al lang begraven Société Nouvelle, toen het artikel

1.

Hij en zijn broeder waren de eersten die in Gent een fiets bereden.
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van Octave Minbeau in een van Figaro's augustusnummers; 1890, eensklaps als een
bom losbarstte. Het is de moeite waard nog eens na zoveel jaren enkele regels daaruit
aan te halen, om dat plotseling en overweldigend-triomfant succes te begrijpen1..
Het begon als volgt:
‘Je ne sais rien de M. Maurice Maeterlinck. Je ne sais d'où il est et comment il est.
S'il est vieux ou jeune, riche ou pauvre, je ne le sais. Je sais seulement qu'aucun
homme n'est plus inconnu que lui; et je sais aussi qu'il a fait un chef-d'oeuvre, non
pas un chef-d'oeuvre étiqueté chef-d'oeuvre à l'avance, comme en publient sous les
jours nos jeunes maîtres, chantés sur tous les tons de la glapissante lyre - ou plutôt
de la glapissante flûte contemporaine; mais un admirable et pur et éternel
chef-d'oeuvre, un chef-d'oeuvre qui suffit à immortaliser un nom et à faire bénir ce
nom par tous les affamés du beau et du grand; un chef-d'oeuvre comme les artistes
honnêtes et tourmentés, parfois, aux heures d'enthousiasme, ont rêvé d'en écrire un,
et comme ils n'en ont écrit aucun jusqu'ici. Enfin M. Maurice Maeterlinck nous a
donné l'oeuvre la plus géniale de ce temps, et la plus extraordinaire et la plus naïve
aussi, comparable - et oserai-je le dire? - supérieure en beauté à ce qu'il y a de plus
beau dans Shakespeare. Cette oeuvre s'appelle La Princesse Maleine. Existe-t-il dans
le monde vingt personnes qui la connaissent? J'en doute’. In zulke bazuinklanken
vernam Gent, - Maeterlincks geboortestad, - die zijn bestaan als artiest zelfs niet
vermoedde, dat in haar midden een genius was opgestaan. Vernam het, maar beaamde
't niet. Gent kocht La Princesse Maleine, en las het, en schaterde 't uit in een
proestlach. Van de grote tragedie herinnerde men zich enkel een paar bladzijden met
- misschien wel wat overbodige - herhalingen, waarop dadelijk een parodie werd
gemaakt. En het werd een gewone grap in de salons, ongeveer deze schimpende

1.

La Princesse Maleine werd, na de verschijning in La Société Nouvelle herdrukt op 30
exemplaren (niet in de handel) op de handpers van de uitgever Van Melle te Gent. Maeterlinck
zond een van deze exemplaren aan Stéphane Mallarmé, die het aan Mirbeau te leen gaf.
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tweespraak te horen voordragen:
- Vous connaissez la princesse Maleine?
- Je suis la princesse Maleise.
- Vous êtes la princesse Maleine?
- Je suis la princesse Maleine.
- Vous n'êtes pas (en hier kwam de ene of andere gekke naam).
- Je suis la princesse Maleine.
- Vous êtes la princesse Maleine!... Oh! oh! oh! oh! oh! Ofwel, doelend op het
vreemd verlangen van de oude koning, die na de moord van de koningin om sla
vroeg:
- Je voudrais bien un peu de salade, ce soir.
- Vous voudriez bien un peu de salade, ce soir?
- Je voudrais bien un peu de salade, ce soir.
- Vraiment, vous voudriez bien un peu de salade, ce soir! Oh! oh! oh! oh! oh!1.
Maeterlinck zelf werd spottend Shakespeare genoemd, en zijn familie de familie
Shakespeare. Men hoorde dikwijls zeggen: ‘J'ai rencontré Shakespeare, ce matin’.
Ofwel: ‘Voilà le père Shakespeare’, of: ‘la mère of le frère Shakespeare’. En dan
opnieuw de tot vervelens toe herhaalde flauwe grap:
- Vous avez rencontré Shakespeare, ce matin?
- J'ai rencontré Shakespeare, ce matin.
- Vous avez rencontré Shakespeare, ce matin? Oh! oh! oh! oh! oh!
Andere, ernstiger mensen, zetten gewichtige gezichten, en schudden 't hoofd, en
zeiden:
Omkoperij. Maeterlinck heeft dat artikel in de Figaro betaald. Jawel, 't is zo, ik
weet het precies, hij heeft er zoveel duizenden voor gegeven.
En ook de jonge advocaten, - Maeterlincks collega's - hadden 't hunne over hem
te zeggen:
- Maurice Maeterlinck een genie! Kom, kom, wij hebben hem immers horen
pleiten. Hij is niet in staat een zaak ordentelijk te verdedigen.

1.

Het is nogal grappig in 't voorbijgaan op te merken, dat Maeterlinck juist buitengewoon
gesteld is op sla, en geregeld iedere dag deze groente met zijn avondmaal gebruikt.
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Ik geloof dat die vroegere, collega's van Maeterlinck grotendeels gelijk hebben. De
superieure man die La Justice schreef, zal wel niet bekwaam zijn, volgens
magistratuur-en-advocaterij-begrip, de meeste gerechtszaken goed te verdedigen.
Sedert ruim vijf jaar heeft Maeterlinck zijn geboortestad, die hem nu eindelijk, maar
te laat, zou willen huldigen, en waar nog steeds zijn eerbiedwaardige ouders en zijn
broeder wonen, - wellicht voorgoed - verlaten, en is zich in Frankrijk gaan vestigen:
's winters te Parijs, 's zomers in Normandië, op het verrukkelijk-pittoresk klein dorpje
Gruchet-St. Siméon.
Laat ik maar liever zo kort mogelijk gewagen van de ontwikkeling van zijn genie.
Iedereen heeft daarover geschreven of gelezen, iedereen weet dat hij van het
chimerische bijna tot een zuivere, hogere realiteit is gekomen. Le Trésor des Humbles
was fatalistisch-filosofisch en berustend in een ondoorgrondelijke overmacht, maar
de volgende werken: La Sagesse et la Destinée, la Vie des Abeilles en le Temple
Enseveli strijden tegen het berustend fatalisme, en lichten ons voor op de
heerlijk-glanzende weg naar hoge Waarheid en Geluk. Toch moet mij iets van het
hart. Er is Maeterlinck verweten dat hij slecht schreef; en de man die dat verwijt
durfde doen is er juist een die precies beweert te weten wat mooi schrijven is, en hoe
men schrijven moet, en hoe men niet schrijven mag. Het is Remy de Gourmont in
zijn Livre des Masques.
Als volgt luidt zijn overigens zeer gunstig oordeel over Maeterlinck:
‘D'autres ont sans doute ou eurent une langue plus riche, une imagination plus
féconde, un don plus net de l'observation, plus de fantaisie, des facultés plus aptes à
claironner les musiques du verbe, - soit, mais avec une langue timide et pauvre,1.
d'enfantines combinaisons dramatiques, un système presque énervant de répétition
phraséologique, avec ces maladresses, avec toutes les maladresses, Maurice
Maeterlinck oeuvre des livres et des livrets d'une originalité certaine,

1.

De cursivering is van mij.
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d'une nouveauté si vraiment neuve qu'elle déconcertera longtemps encore le
lamentable troupeau des misonéistes, le peuple de ceux qui pardonnent une hardiesse,
s'il y a un précédent, - comme dans le protocole - mais qui regardent en défiance le
génie, qui est la hardiesse perpétuelle’.
Daar tegenover wil ik eenvoudig één enkele korte bladzij stellen, een wonder van
taal en mooi-zeggen uit Maeterlincks wonderbaar boek: La Vie des Abeilles. Het is
de beschrijving der wording van het was in de bijenkorf:
‘Reprenons donc, où nous l'avions laissée, l'histoire de notre ruche, pour écarter,
autant que possible, un des plis du rideau de guirlandes au milieu duquel l'essaim
commence à éprouver cette étrange sueur presque aussi blanche que la neige et plus
légère que le duvet d'une aile. Car la cire qui naît ne ressemble pas à celle que nous
connaissons tous: elle est immaculée, impondérable, elle paraît vraiment l'âme du
miel, qui est lui-même l'esprit des fleurs, évoquée dans une incantation immobile,
pour devenir plus tard entre nos mains, en souvenir, sans doute, de son origine où il
y a tant d'azur, de parfums, d'espace cristallisé, de rayons sublimés, de pureté et de
magnificence, la lumière odorante de nos derniers autels’. Nooit kan ik zonder een
diepe emotie die prachtige bladzij herlezen. 't Is of men in een grote stille
hooggewelfde kerk kwam, waar, in het schemerduister, lange, slanke kaarsen om
een donker praalbed branden. Ik ken niets mooier als taal en als beeld, niets hoger,
niets edeler, in geen boek, in geen litteratuur.
Zulk schreeuwend onrecht als bovengemeld wordt Maeterlinck gelukkig zelden
aangedaan. Doorgaans ontmoet zijn werk alleen bewondering en waardering. En ik
vind het heerlijk dat 't zo is, en dat men toch nu en dan een genie vindt, die, nog vóór
hij sterft, begrepen, gewaardeerd en bewonderd wordt. Begrepen is in veel gevallen
nog de vraag. Ik houd het er stellig voor, dat er heel wat snobisme schuilt achter de
bewondering van velen. Maeterlinck begrijpen, werkelijk begrijpen, is op zichzelf
al heel knap zijn. Vandaar dat men van zoveel mensen hoort die Maeterlinck
begrijpen. En dát soort vind ik nog akeliger dan zijn talloze stadsgenoten die, zonder
zich ook de moeite te geven om hem te begrijpen, zijn werken
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voor de grap parodieerden. Maar het is juist Maeterlincks kracht dat zijn genie zo
hoog staat, dat noch de schimp van de onwetenden, noch de bewondering van de
snobs, die wellicht nooit een boek van hem gelezen hebben, hem kunnen schaden.
Ongestoord gaat de rustige, eerlijke, ondanks al zijn triomfen zo innig bescheiden
en eenvoudig gebleven werker zijn gang. Hij steunt alleen op eigen kracht en
onbegrensde eruditie, vast als een boom in de grond, sterk als een rots op een berg,
en lof noch hoon kunnen hem afleiden van wat hij zich in hoog en nobel
zelfbewustzijn tot levenstaak heeft gesteld. Iedere ochtend, en ook soms in de middag
nog, maar nooit bij avond, 's winters in zijn rustige villa van Passy, vanwaar hij, over
de oude, naar omlaag glooiende bomen van zijn ouderwetse tuin heen, de lichtgroene
Seine in de diepte ziet kronkelen; 's zomers op zijn pittoresk buitenverblijf van het
château de Gruchet-St. Siméon, is hij stil en vlijtig aan de arbeid. Zijn leven is fysiek
en moreel gezond en gelukkig. Hij ziet weinig mensen en maakt moeilijk nieuwe
vrienden. De woorden van de wijze La Bruyère: ‘Ne faire sa cour à personne, ni
n'attendre de personne qu'il vous fasse la sienne, âge d'or, état de l'homme le plus
naturel’, schijnen zijn levensleus te zijn.
Hij is een innige natuurbeminner en vooral te Gruchet voelt hij zich gelukkig.
Daar heeft hij o.a. zijn twee trouwe, onafscheidbare, nu reeds oud geworden vrienden,
of beter gezegd, vriendinnen: Lili, een keeshond, en Didi, een hazewindje. Lili is de
onwankelbare trouw verwezenlijkt. Zij hangt letterlijk aan haar meester. Onvermoeid
volgt zij ieder van zijn stappen, de neus vlak tegen zijn kuiten. Gaat hij uit fietsen,
dan ‘hangt’ Lili met de neus aan de achterband van zijn wiel. Gaat hij automobielen,
dan zit ze naast hem aan 't stuur, en 's nachts slaapt het trouwe beest ‘op’ zijn bed,
aan 't voeteneinde. Didi daarentegen is wat wispelturiger, maar zij heeft talenten: zij
danst en zingt.
‘Allons, Didi, chante!’... Maeterlinck steekt de vinger in de hoogte en fluit een
deuntje. En dadelijk wipt kleine Didi op haar slanke achterpootjes en huppelt en
kwispelt in 't ronde,
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terwijl zij eigenaardig jankt en huilt, het blonde neusje parelvochtig, het fijne snoetje
grappig open in een donker holletje. Hij woont daar in de mooie streek herhaaldelijk
door Maupassant beschreven: de eindeloos zich uitstrekkende, op en neer golvende
korenvelden, een grijsgroene zee in de lente, een gouden zee in zomer, met ieder
verre dorpje, en iedere verre hoeve als zoveel eilandjes van donkergroene, hoge
bomen. 't Zijn als de frisse oasen in de brandende woestijn; en de dorpjes en de huizen
die daaronder schuilen zijn van een schilderachtige ouderwetsheid: kerkjes met spitse
houten torentjes midden in de bomen, en al de boerenwoningen en stallingen met
reusachtig-grote strodaken en verweerde houten balken in de klei- of metselmuren,
grillig van vormen en rijk-afgewisseld van kleuren, zoals men ze ziet afgedrukt op
ouderwetse prenten. Daar had hij zijn geliefde, geduldigbestudeerde bijtjes, die nu
alle dood zijn, maar onsterfelijk herleven in zijn meesterwerk La Vie des Abeilles;
daar gaat hij nu weer werken aan een drama, dat nog eens, als zijn pas opgevoerde
stuk Monna Vanna, een heel nieuwe ontwikkeling van zijn talenten voor de
intellectuele wereld een blijde verrassing zal zijn.
Het zou mij niet verwonderen als die geleidelijke evolutie hem eens bracht tot een
superieure opvatting van het modern realistisch drama. Monna Vanna is al een vaste
stap in die richting. Het kan haast niet anders of het moderne leven moet hem ook,
vroeg of laat, een voortreffelijk kunstwerk inboezemen. Een superieur
modern-realistische Maeterlinck! Een drama van hem, gegrondvest in ons alledaagse
leven, en van daaruit stijgend en drijvend naar de ideale en toch ware sferen van zijn
filosofische dichters-visie; een drama waarin werkelijkheid en ideaal één zullen
worden! Om en boven ons heen zweeft het Groot Mysterie van het Leven, waarvan
de onbekende werkelijkheid óns ideaal bevat. Niemand kent ze, die werkelijkheid,
niemand weet ze te doorgronden, maar alles wat streeft om er iets van op te helderen,
hoe weinig het ook zij, boezemt ons diepe, ontroerde belangstelling in. En daarnaar
streeft hij, Maeterlinck, meer dan enig ander, ernstig onderlegd, sterk gewapend met
wetenschappelijke kennis en filosofische dichtersintuïtie, onbelemmerd door enig
be-
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krompen godsdienstig dogma of geloof...
Wat zal hij misschien nog heerlijk onze benauwde horizonnen verruimen!
Voortdurend en herhaaldelijk heeft hij bewezen, dat hij kan wat hij wil, en voor
een genie als het zijne staan alle wegen breed open.
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Emile Zola
Emile Zola is geboren te Parijs, rue St. Joseph, dicht bij de Beurs, midden in het
drukste gedeelte van de grote wereldstad, de 2de april 1840. François Zola, zijn
vader, was een Italiaans ingenieur van Venetiaanse afkomst; Emilie Aubert, zijn
moeder, was Française.
François Zola had iets van een avonturier in zich. Hij was een rusteloze. In 1813,
op zeventienjarige leeftijd, is hij onderluitenant bij de Italiaanse artillerie. Na de val
van Napoleon I, toen Venetië en Lombardije onder Oostenrijkse heerschappij kwamen,
verliet hij het leger en begon zijn studies voor ingenieur. Heel werkzaam en bekwaam,
schreef hij weldra wetenschappelijke boeken, waaronder een Trattato di Nivellation
hem de titel van lid der Koninklijke Academie van Padua, alsmede een medalje van
de Koning van Holland bezorgde. Het scheelde weinig of zijn positie werd er een
vaste en degelijke in zijn eigen land; maar de Oostenrijkse dwingelandij drukte zwaar
op de veroverde provincies, en zijn trots en onafhankelijk karakter kwam er
voortdurend tegen in opstand. Hij kon het er weldra niet langer uithouden. Hij nam
opeens het harde besluit voor altijd zijn geboorteland te verlaten; en van dat ogenblik
af begon het rusteloos zoeken en zwerven, het hoog en laag van nu eens gunstige en
dan weer drukkende omstandigheden, de vele illusies en de nog talrijker decepties,
het aldoor onzeker en vermoeiend bestaan, dat wel tot aan het einde toe zijn levenslot
zou wezen. Wij volgen hem om de beurt in Duitsland, waar hij, als ingenieur, een
van de eerste spoorwegen helpt bouwen; in Holland, in Engeland, in Algerië, en
eindelijk weer in Frankrijk, te Marseille, waar hij zich voor een tamelijk lange tijd
vestigt.
Het was van daaruit dat zijn steeds zoekende aandacht zich
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vestigde op Aix, de oude hoofdstad van Provence, en dat in hem het plan tot rijpheid
kwam, waarvan de zo moeilijke verwezenlijking later vele jaren van zijn leven in
beslag nam, en zeer waarschijnlijk ook zijn dood verhaastte: het graven van een
kanaal, dat het dorre Aix van water zou voorzien. De uitvoering van een zo groot
werk eiste herhaaldelijk zijn tegenwoordigheid in Parijs. Meermalen ondernam hij
de toen zo lastige reis tussen Marseille en Parijs; en tijdens een van zijn verblijven
in de hoofdstad maakte hij kennis met Emilie Aubert, een mooi meisje van eenvoudige
afkomst, en huwde haar.
Het jaar daarna werd Emile Zola geboren.
Emile was drie jaar oud, toen zijn ouders Parijs weer verlieten, en zich gingen vestigen
te Aix, waar de toekomstige schrijver van de Rougon-Macquarts al de goede, frisse
indrukken van een vrije en gezonde jeugd zou leren kennen. Daar, op de lange
wandeltochten, buiten het oud, in zon en stof grijsbruin gebakken en bepulverd stadje,
in de intieme omgang van twee of drie vrienden, zal het sterke karakter zich langzaam
aan vormen, en zullen de impressies geboren worden, die wij later, als nog levende
herinneringen, met zoveel rijkdom van kleur en verbeelding, in menige van zijn
werken terug zullen vinden.
Van jongs af was hij een hartstochtelijk beminnaar en bewonderaar van de Natuur.
Luister maar naar de aanhef van de Proloog, teer-ontroerd als een betoverende
aanroeping, waarmee het eerste boek van zijn jongelingsjaren, Les Contes à Ninon,
begint.
‘Les voici donc, mon amie, ces libres récits de notre jeune âge, que je t'ai contés
dans les campagnes de ma chère Provence, et que tu écoutais d'une oreille attentive,
en suivant vaguement du regard les grandes lignes, bleues des collines lointaines.
Les soirs de Mai, à l'heure où la terre et le ciel s'anéantissaient avec lenteur dans
une-paix suprême, je quittaïs la ville et je gagnais les champs: les coteaux arides,
couverts de ronces et de génévriers; ou bien les bords de la petite rivière, ce torrent
de Décembre, si discret aux beaux jours; ou encore un coin perdu de la plaine, tiède
des embrasements de midi, vastes
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terrains jaunes et rouges plantés d'amandiers aux branches maigres, de vieux oliviers
grisonnants et de vignes laissant traîner sur le sol leurs ceps entrelacés.
Pauvre terre desséchée, elle flamboie au soleil, grise et nue, entre les prairies
grasses de la Durance et les bois d'orangers du littoral. Je l'aime pour sa beauté âpre,
ses roches désolées, ses thyms et ses lavandes. Il y a dans cette vallée stérile je ne
sais quel air brûlant de désolation; un étrange ouragan de passion semble avoir soufflé
sur la contrée; puis, un grand accablement s'est fait, et les campagnes, ardentes encore,
se sont comme endormies dans un dernier désir. Aujourd'hui, au milieu de mes forêts
du Nord, lorsque je revois en pensée ces poussières et ces cailloux, je me sens un
amour profond pour cette patrie sévère qui n'est pas la mienne. Sans doute, l'enfant
rieur et les vieilles roches chagrines s'étaient autrefois pris de tendresse; et, maintenant,
l'enfant devenu homme dédaigne les prés humides, les verdures noyées, amoureux
des grandes routes blanches et des montagnes brûlées, où son âme, fraîche de ses
quinze ans, a rêvé ses premiers songes’.
Doch keren wij even tot de kinderjaren terug. Na eindeloos lang wachten en strijden
had Zola's vader eindelijk de volmacht verkregen om zijn kanaal te graven. De grote
onderneming was pas sinds enkele maanden aangevangen, en vorderde goed, toen
François Zola, die van de ochtend tot de avond bij het werk bleef, op een ijskoude
mistral-dag pleuris vatte, en een week later, te Marseille in een hotel stierf. Wie zich
in Une Page d'Amour het aangrijpend verhaal van madame Grandjean over de dood
van haar man herinnert, zal daarin herkennen de beschrijving van de dood van Zola's
vader, zoals hij die herhaaldelijk door zijn moeder hoorde vertellen.
Emile was toen zeven jaar oud. Fortuin liet de vader niet achter. Wel integendeel
een zeer ingewikkelde financiële toestand, die dan ook spoedig aanleiding tot
langdurige processen gaf. 't Was plotseling de gêne, na een leven van betrekkelijke
weelde, en de ongelukkige weduwe moest al dadelijk op een mindere stand gaan
wonen.
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Toch zijn de verdere kinderjaren van Emile Zola van de gelukkigste geweest die een
vaderloos kind genieten kan. De moeder, en misschien nog meer de moederlijke
grootmoeder, die na François' dood ook te Aix bij haar dochter kwam inwonen,
hadden voor het enig kind en kleinkind alle toewijding en liefde over. Hij groeide
in kalme vrijheid op, verwend door de twee vrouwen, die bijna nooit in iets zijn
onafhankelijk karakter dwarsboomden, levend dus naar zijn eigen zin, tamelijk slecht
lerend op 't college, maar toch reeds blijken gevend van een grote zachte ernst, van
een nadenkende geest, van een kalm, gezond, goed geëquilibreerd verstand. In hem
ontwaakte reeds de sterke, taaie persoonlijkheid, die later reuzenwerken zou
opbouwen. Paul Alexis, zijn latere bewonderaar en vriend, heeft in zijn merkwaardige
studie over hem getuigd: ‘Il n'était ni un paresseux, ni un de ces foudres de travail
qui s'abêtissent sur les livres. C'était un garçon intelligent et pratique, qui, sortant de
classe avec un devoir à faire, des leçons à apprendre, se disait: “Tout cela est
médiocrement agréable, mais il faut que cela soit fait. Débarrassons-nous-en donc
tout de suite, nous nous amuserons après”. Et, à peine à l'étude ou rentré chez lui, il
s'installait à son pupitre, ne perdait pas une minute, entamait courageusement sa
besogne, mais en la simplifiant le plus possible; et il ne s'arrêtait que lorsqu'il était
au bout de sa tâche. Alors seulement, il se sentait libre, et profitait largement de sa
liberté. Pas d'excès de zèle, en un mot, rien que l'indispensable et le nécessaire’.
Vreemd mag het heten dat Zola, geboren methodische prozaschrijver, vóór en in het
eigenlijk begin van zijn letterkundige loopbaan, jaren lang zijn tijd besteed,...
verknoeid heeft zou men haast durven zeggen, aan toneel en poëzie. Toen hij nog
op de banken van 't college zat te Aix, schreef hij, behalve een historische roman
over de middeleeuwen, een bundel verzen, en een comediespel in drie bedrijven,
getiteld: Enfoncé le Pion! Geen van die werken is ooit in druk verschenen, maar de
manuscripten moeten zeer waarschijnlijk nog bestaan. Slechts enkele latere verzen
en poëtische fragmenten werden als appendix opgenomen in het boek dat zijn vriend
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Alexis over hem schreef. Hun lyrisme heeft al niet veel te betekenen. Een enkel
stukje, gedagtekend mei 1859 kan als staaltje gelden:

Ce que je veux
Ce que je veux, sur le coteau,
C'est, lorsque Mal vient nous sourire,
Une cabane qui se mire
Dans le miroir clair d'un ruisseau;
C'est un nid perdu sous les branches,
Où ne conduise aucun chemin,
Un nid qui n'ait d'autre voisin
Que le nid des colombes blanches.
Ce que je veux, à l'horizon,
C'est, au pied d'une roche grise,
Un bouquet de pins dont la brise
Le soir apporte la chanson.
C'est une suite de vallées,
Où les rivières, dans leurs jeux,
Errent d'un pas capricieux,
Blanches sous les vertes feuillées.
Où les vieux oliviers songeurs
Courbent leurs têtes grisonnantes;
Où les vignes, folles amantes,
Grimpent gaîment sur les hauteurs.
Ce que je veux, pour mon royaume,
C'est à ma porte un frais sentier,
Berceau formé d'un églantier
Et long comme trois brins de chaume.
Un tapis de mousse odorant,
Semé de thym et de lavande,
Seigneurie à peine aussi grande
Que le jardinet d'un enfant.
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Ce que je veux, dans ma retraite,
Créant un peuple à mon désert,
C'est voir, sous le feuillage vert,
Flotter mes rêves de poète.
Mais, avant tout, ce que je veux,
Sans quoi j'abdique et me retire,
Ce que je veux, dans mon empire,
C'est une reine aux blonds cheveux.
Reine d'amour à la voix douce,
Au front pensif, aux yeux noyés,
Et dont les mignons petits pieds
Ne fanent pas mes brins de mousse.

Aix, Mal 1859.
Intussen ging de financiële toestand van de familie maar voortdurend achteruit.
Telkens werd de huur te hoog en men verhuisde van minder tot minder, tot in een
heel klein bovenhuisje met slechts twee vertrekken op de hoek van de rue Mazarin,
een der armoedigste buurten van Aix. Daar stierf op gevorderde leeftijd de oude,
goede, trouwe, flinke grand' maman Aubert. En Zola's moeder, die zogoed als niets
meer bezat, verliet met haar laatste geld Aix, om te Parijs, bij de vroegere beschermers
en vrienden van haar man een laatste steun te zoeken. Drie maanden later werd Emile
door zijn moeder per brief naar Parijs geroepen. Het harde leven was te Aix niet
langer uit te houden, en met de opbrengst van de weinige meubelen die zij nog
bezaten, betaalde hij zijn reisbiljet. Een laatste maal ging hij met zijn twee intieme
vrienden: Paul Cézanne, die later schilder werd, en Baille, die later professor zou
worden, in een lange omtocht van zijn dierbaar Provence afscheid nemen. Nog eens
bezochten zij, melancholisch ontroerd, al de zo welbekende plekjes, de naar thijm
en lavendel geurende heuveltjes en valleien, de kronkelende paadjes langs het smalle
riviertje, de bosjes van olijven en amandelbomen. En dan was 't plotseling en voor
altijd uit: de trein die met hem wegstoomde, zou hem als een
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onbekende, ongewachte, ongewenste en onondersteunde gast, in de wilde maalstroom
van 't Parijse leven neerwerpen.
Het waren harde, soms wanhopig-droeve jaren van bijna aanhoudende beproeving.
Voortdurend heimwee naar zijn geliefd Provence, afkeer van de studies in het Lycée
Saint-Louis, waar hij nog wel door de gunst van een oude vriend van zijn vader
kosteloos aangenomen werd; verlangen, pijnlijk kwellend verlangen om ervan verlost
te zijn. Mevrouw Zola moest hem, twee vakanties na elkaar, naar Provence terug
laten gaan; anders had hij 't in Parijs niet volgehouden. Hij vond er zijn vroegere
vrienden Cézanne en Baille terug, en samen ondernamen zijweer de lange, heerlijke
tochten van vroeger, en nu sprak Zola hun voor het eerst van grootse litteraire plannen:
gedichten, drama's, historische romans, een gehele, nog maar vaag ontworpen, maar
reusachtige cyclus van letterkundige gewrochten, die hij zich voorgenomen had te
schrijven. Zó sterk was hij ermee vervuld, dat zijn toch al zwakke studies er nog
erger onder leden, en dat hij, bij zijn terugkomst in Parijs, voor zijn examen van
baccalauréat erbarmelijk zakte.
Dit was het droevig einde van zijn studiejaren. Hij verliet het Lycée Saint-Louis,
en stond plotseling totaal ontwapend aan de ingang van het levensstrijdperk. Hij was
toen twintig jaar min vier maanden oud.
Het laatste geld was op. Van stonden af moest hij iets vinden om van te leven. Het
was in de hoogste mate dringend, werkelijk een kwestie van leven of dood, voor hem
en voor zijn moeder. Nogmaals door tussenkomst van monsieur Labot, de oude vriend
van zijn vader, kreeg Zola een geringe betrekking: zestig frank in de maand als zeer
ondergeschikte bediende op een tolkantoor. Ternauwernood genoeg om zeer armoedig
van te leven, en geen hoop op avancement. Hij hield het er niet langer dan twee
maanden uit. Nog liever verkoos hij de volslagen armoede, die dan ook dadelijk met
hem onder het dak van zijn zolderkamertje kwam huizen.
Gedurende twee volle jaren leed hij er honger en gebrek. Wie zich in Le Ventre
de Paris de arme Florent herinnert, zal daar
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het beeld van Zola's eigen hongerlijden in terugvinden.
Hij was ‘helder’ en ‘hol’. Helder en vol illusies ondanks de zware ellende, helder
en rein als kristal met zijn lege, rammelende maag, die niets dan brood, geweekt in
olie, te verteren kreeg. Want gewanhoopt heeft hij eigenlijk niet, en 't is wellicht de
nooit verzadigde eetlust van die harde jaren, die hem, in Le Ventre de Paris, zo
smakelijk en zo hunkerend al die lekkere dingen deed beschrijven, waarvan hij, in
zijn lange, hongerige tochten door de Halles, nooit anders dan met de ogen en de
reuk mocht proeven.
Wat deed hij in die eindeloze dagen van niets-te-doen-hebben? Hij slenterde uren
en uren voorbij de boekenuitstallingen langs de Seine-kaden... en las. Hij voedde
zich gratis met litteratuur, en dan kwam hij weer thuis op zijn kil, ellendig
zolderkamertje en werkte ganse nachten. Nog steeds maar verzen, die jammere,
nutteloze verzen, waaraan hij zoveel jaren werkkracht heeft verspild; en eindelijk
toch ook de eerste verhaaltjes in proza van Les Contes à Ninon, de eerste stappen op
de baan die hij later zo schitterend zou doorlopen.
Wonder is het, dat hij niet dadelijk daarin zijn grote kracht gevoeld heeft, dat het
voor hem niet schijnt te zijn geweest de plotselinge heldere openbaring van de richting
die zijn genie te volgen had. Neen. Na een paar zwakke pogingen in proza, zien wij
hem opnieuw aan eindeloos lange gedichten werken. Intussen is hij alweer verhuisd
en terechtgekomen, niet eens meer op een zesde-etage zolderkamertje, maar in een
vreemdsoortig hok bovenop het dak van een huis in de rue St. Victor, vanwaar hij
het ganse panorama van de omringende daken en schoorsteenpijpen kan genieten.
Daar, uitgestrekt op zijn armzalige legerstede, zonder vuur, zonder eten, met al de
kleren die hij nog bezit als dekking over hem uitgespreid, schrijft hij, schrijft hij maar
altijd door de nutteloze verzen. Hij denkt niet, hij voelt niet dat hij op 't verkeerde
pad is; in hem is taaie werkkracht en geduld; hij wil er komen, hij zal er komen, niets
vermag hem te ontmoedigen. Het wordt nog hoe langer hoe erger, hij verdwaalt
helemaal van het pad, 't is of zijn hoge, kille, etherische kamer, zijn holle maag, zijn
lichte, heldere hersens hem helemaal boven de werkelijkheid
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van het leven verheffen: hij droomt van een reusachtig epos in verzen: La Génèse
Universelle, een kolossale lyrische trilogie, waarin hij in het eerste deel de schepping
van de Wereld zal bezingen, in het tweede deel een soort synthesis van universele
geschiedenis der Mensheid, en in 't derde deel de mens der Toekomst, de stijgende
ontwikkeling van het individu tot een soort van Godheid: L'Homme devant Dieu.
‘Plus tard’, zo zegt zijn trouwe vriend en biograaf Paul Alexis, ‘quand le jeune rêveur
sera devenu un homme pratique, il lui restera quelque chose de cette tendance à ‘faire
grand’, et, romancier, il écrira, non pas des romans isolés, mais L'Histoire naturelle
et sociale d'une famille sous le second Empire.
Gelukkig waren de allerhardste beproevingen en afdwalingen bijna tot een eind
gekomen. Door tussenkomst van een vriend, monsieur Baudet, werd eindelijk aan
Zola het dagelijks brood verzekerd in een betrekking die tenminste van die aard was
dat zij hem geen bepaalde afkeer inboezemde. Integendeel, het had met zijn geliefde
letterkunde veel te maken en zou hem later in het leven van zeer groot praktisch nut
zijn. Hij werd geplaatst, eerst als ondergeschikt employé, later in een hogere
betrekking, bij de aanzienlijke uitgeversfirma Hachette & Cie.
't Was of dat praktisch optreden in de werkelijkheid van een vak, waarvan hij tot
nog toe niets dan het ideale en dromerige had pogen te omvatten, plotseling de
blinddoek van Zola's ogen wegrukte, en hem helder de weg liet zien, die hij voortaan
onwankelbaar betreden zou.
Van dat ogenblik af is het voorgoed gedaan met verzen maken. In zijn zeldzame
vrije uren overdag, maar vooral 's avonds en een gedeelte van de nacht, werkt hij
door aan zijn eerste prozabundel: Les Contes à Ninon. En reeds in dat allereerste en
nog dikwijls onbeholpen werk, ligt hier en daar iets van de breed-golvende epische
kracht, die zich later met zo forse, grootse zwaai in zijn romans zal openbaren. B.v.
in dat touchant legendarisch verhaaltje Soeur des Pauvres, dat enigszins aan Flauberts
ongeëvenaarde Légende de Saint Julien l'Hospitalier doet denken. ‘Soeur des
Pauvres’, aldus
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door de enen genoemd, omdat ze zo meedogend en goedhartig is, en door de anderen
omdat zij steeds zo haveloos gekleed loopt, is een doodarm, ouderloos klein meisje,
dat door een oude oom en door een oude tante slecht behandeld wordt. Op een
kermisdag krijgt ze toch van hen een kleine beloning, een sou, om zich in 't dorp te
gaan vermaken. 't Is avond. Vlak naast de kerk staat een poppenkraampje, helder
verlicht, vol prachtige, sierlijk-aangeklede en getooide poppen. De halve stuiver die
zij in haar handje drukt, is een schat voor haar die nooit iets kreeg, en zij twijfelt in
haar kinderlijke naïefheid niet of daarvoor kan ze wel een van de allermooiste poppen
kopen. Er is er ene, haast zo groot als zij zelf, van de hals tot de voeten met een
schitterend wit kleed getooid, en die wil ze kopen, als ze plotseling achter zich een
zwak gekreun van klagen hoort. Zij keert zich om en ziet, in het halfduister, een arme
vrouw met een klein kindje op de arm, droevig in elkaar gezakt onder het kerkportaal
zitten. Een groot gevoel van medelijden grijpt het meisje aan, en, in plaats van de
mooie pop te kopen, geeft zij haar halve stuiver aan de arme vrouw. Deze dankt innig
het kleine meisje, en geeft haar een andere stuiver, geheel doorboord en versleten en
niet gangbaar meer, als 't ware in ruil. ‘Je denkt misschien dat hij waardeloos is’,
zegt de arme vrouw, ‘toch niet, bewaar hem goed en wacht maar, je zult zien’. Het
kind stopt de oude sou in haar beursje en keert terug naar huis. Vóór ze naar bed gaat
wil zij hem nog eventjes te voorschijn halen om hem te bekijken; en wat gebeurt er?
In plaats van die ene slechte stuiver, haalt haar kleine handje een volle greep goede
stuivers uit het beursje. Zij put opnieuw, en talrijker nog komen de goede stuivers
in haar handje gerold. Het beursje lijkt wel onuitputbaar, en diep ontroerd stopt zij
het weg onder haar hoofdkussen, en neemt zich voor de volgende ochtend in de
streek, waar grote armoede de mensen teistert, haar schat te gaan uitdelen. Zo doet
zij. Van alle kanten komen de armen opdagen, en zij deelt goede stuivers uit, met
volle grepen, de ganse dag lang, steeds puttend uit het onuitputtelijk-geldgevend
beursje. Luister nu hoe de toen twee- of drieëntwintigjarige Zola haar tegen het einde
van haar lange tocht beschrijft:
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‘Cependant la nuit tombait. Soeur-des-Pauvres marchait toujours, toujours le petit
sac travaillait. Enfin, on vit l'enfant s'arrêter sur le sommet d'un coteau; elle se tint
immobile, regardant les plaines qu'elles venait d'enrichir, et ses haillons se détachaient
en or dans la blancheur du crépuscule. Les mendiants firent cercle autour d'elle; ils
s'agitaient par grandes masses sombres, avec le sourd frémissement des foules. Puis,
le silence régna. Soeur-des-Pauvres, haute dans le ciel, souriait, ayant un peuple à
ses pieds. Alors, ayant beaucoup grandi depuis le matin, debout sur le coteau, elle
leva la main au ciel, disant à son peuple:
- Remerciez Jésus, remerciez Marie.
Et tout son peuple entendit sa voix douce’.
Dat is de ware grote Zola reeds zoals hij later worden zal: de geniale epische
proza-dichter, die de enorme mensenmassa zal doen bewegen, die de oproerige
werkstakers-optochten van Germinal, de verwarde leger-horden van La Débâcle, de
kolossale bedevaart-processies van Lourdes, in een onvergetelijke plastische
grootsheid van vormen en klanken, van kleuren en geuren vóór onze diep-geschokte
geesten zal toveren.
Het spreekt bijna vanzelf dat Zola, bij een uitgever in betrekking zijnde, de lust in
zich zou voelen opkomen, die uitgever de eerste vruchten van zijn litteraire arbeid
aan te bieden. Op een zaterdagavond, vóór hij 't kantoor verliet, kwam hij met
kloppend hart aan de deur van monsieur Hachettes bureau tikken. De grote uitgever
was reeds vertrokken Zola trad binnen en legde met bedeesde hand zijn eerste
manuscript op de lessenaar van zijn heer en meester neer. Het was, - o wee! - alweer
een bundel verzen, werk van vroeger, dat hij reeds een tijd in portefeuille had, een
groot poëem getiteld L'Amoureuse Comédie: drie delen, waarvan het eerste Rodolpho,
handelde over de Hel, het tweede, l'Aérienne, over het Vagevuur, en Paolo, het derde,
over de Hemel.
Zoals wel te verwachten was, liep Zola nogmaals een teleurstelling tegemoet.
Hachette gaf hem reeds de volgende maandag het handschrift terug, in enkele
vriendelijke, niet al te zeer ontmoedigende woorden zeggend, dat hij het niet gebruiken
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kon. Maar Zola voelde zich reeds sterk, en zou niet door die nieuwe tegenslag
ontmoedigd worden. Duidelijker nog dan vroeger begreep hij dat de dichtkunst zijn
roeping niet was, en weer begon hij aan Les Contes à Ninon te werken. Weldra had
hij zijn eerste bundel klaar. Hachette had hem door zijn weigering toch wel een beetje
afgeschrikt, en nu bracht hij zijn manuscript bij een ander uitgever: Hetzel.
Enkele dagen zenuwachtig, koortsachtig wachten in afwisselende vlagen van hoop
en neerslachtigheid, en dan eindelijk een kort briefje van de uitgever: ‘Veuillez passer
demain chez moi’. Zola angstig daarheen. Wat zal het zijn? Alweer een weigering?
‘Votre volume est pris’, zegt Hetzel tot de plotseling overgelukkige jonge auteur; en
meteen stelt hij hem voor aan Lacroix, die het werk zal uitgeven.
't Contract wordt opgemaakt. Zola krijgt geen honorarium, maar dat kan hem niet
schelen, als hij nu toch eindelijk maar gedrukt wordt! Dat eerste groot geluk, die
eerste plechtige gebeurtenis, waarbij ieder jong auteurtje denkt dat de helft van zijn
landgenoten er zich mee bemoeien zullen, viel aan Emile Zola te beurt de 24ste
oktober 1864. Hoe verre was hij er op dat ogenblik van af, te denken dat tien jaar
later bergen van zijn boeken werkelijk de wereld-boekenmarkt zouden bedekken!
Maar nu heeft hij tenminste de voet in het zadel. Hij voelt zijn sterkte, en zijn
werkkracht begint zich in hogere en hogere mate te ontwikkelen. Hoewel nog steeds
bij Hachette in betrekking, vindt hij tijd om artikels en schetsen voor couranten en
tijdschriften als Le Petit Journal en La Vie Parisienne te schrijven; en, in Le Salut
Public, van Lyon, begint hij die geruchtmakende serie artikels over litteratuur en
schilderkunst, die later, onder de titel Mes Haines tot een bundel verzameld, in de
letterkundige- en schilderswereld zulk een heftige opschudding verwekten. Omstreeks
dezelfde tijd verschijnt zijn tweede boek, La Confession de Claude, dat hem enig
honorarium opbrengt, en eindelijk neemt hij het besluit, dat als het echte, definief
uitgangspunt van heel zijn verdere carrière mag beschouwd worden: hij laat zijn
betrekking bij Hachette varen, om zich geheel en al en
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uitsluitend aan de litteraire kunst te wijden.
Daar staat hij plotseling volop in de strijd! Niet alleen de strijd om het materieel
bestaan, maar ook de strijd om het handhaven en verdedigen van zijn
kunstopvattingen. Hij is van aard ‘un combatif’, dat heeft hij heel zijn leven lang, en
niet het minst op reeds gevorderde leeftijd, tijdens de Dreyfus-zaak, ten overvloede
bewezen, - hij kan zich maar niet rustig en gedwee neerleggen bij wat hem vals,
verkeerd of onrechtvaardig schijnt; en dadelijk is hij ook aan 't vechten in
Villemessants blad L'Evénement over toneelstukken, romans en schilderijen. O! die
artikels over schilderkunst en schilderijen: Mon Salon, zoals hij ze synthetisch
betitelde, wat verwekten ze dadelijk een heftige opschudding in de artiestenwereld!
Het waren ‘charges à fond’ tegen de ouderwetse, gelikte, romantische mooidoenerij,
een ruw omvergooien van al de bestaande en gehuldigde begrippen, en tegelijkertijd
een hartstochtelijke verdediging van de nieuwere kunst-opvatting, - het toen nog
maar pas geboren-wordend impressionisme - waarvan Edouard Manet op dat ogenblik
de hogepriester, en nagenoeg, met Zola's vriend Cézanne, en nog een paar minder
bekenden, de enige beoefenaar was. Van alle kanten kwamen protest- en scheldbrieven
naar de courant en naar Zola; het werd als een oproer onder de schilders, het ging zó
verre, dat Villemessant, bang geworden voor het bestaan van zijn blad. Zola verzoeken
moest zijn polemiek te staken. Hoe vreemd lijkt nu al dat geharrewar van toen,
wanneer men denkt aan wat er in de schilderkunst al na gekomen is. Thans lijkt
Manet wel een wijze, stille werker naast impressionisten en pointillisten als Claude
Monet, Signac, Van Rijsselberghe en Van Gogh, om nog niet eens te spreken over
de deconcerterende scheppingen van vele neomystiekers en symbolisten. Maar toen
was Zola zijn tijd een goede twintig jaar vooruit, en zo iets duldt een oude
ploeterbende niet.
Zola, voortaan zonder vaste betrekking, en bijgevolg zonder vast traktement, moest
nu wel zorgen dat de tweehonderd frank in de maand, die hij bij Hachette verdiende,
en die hij meer dan nodig had om van te leven, op een andere manier bij
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hem inkwamen. En zo geraakte hij aan het schrijven van romans zonder artistieke
waarde, om den brode. Le Voeu d'une Morte en Les Mystères de Marseille zijn van
dat allooi: gewone feuilleton-romans zonder kunstwaarde. Maar hij leefde tenminste,
hij leefde vrij, beschikkend naar zijn eigen zin over al de uren van zijn dagen, en die
dagen waren gelukkige; want naast zijn broodschrijverij was hij ook bezig aan ander,
ernstig werk. Hij werkte aan Thérèse Raquin.
Dit eerste kunstwerk in romanvorm van Zola, verscheen eerst in het tijdschrift
l'Artiste, en daarna in boek, bij Lacroix. In die tijd was er nog geen spraken van
Naturalisme, maar wel van ‘gemene litteratuur’; en Louis Ulbach, de letterkundige
recensent van de Figaro, schold met verontwaardiging het boek uit als behorende
tot ‘la littérature putride’. 't Was nog eens hetzelfde geval als met de studies over
schilderkunst: de ganse ouderwets-romantische bende walgde en jouwde, en Zola
stond zogoed als heel alleen met zijn eigen kunstopvatting. Hij antwoordde in Le
Figaro, om zijn boek, of, beter gezegd, de artistieke opvatting en uitwerking van zijn
roman te verdedigen, en deze polemiek vestigde er enigzins de publieke aandacht
op, zodat Thérèse Raquin weldra een tweede druk beleefde. Dat was reeds een begin
van notoriëteit, zijn naam werd langzamerhand meer bekend, hij werd iemand.
Jammer genoeg volgde nu weer op Thérèse Raquin een boek van veel geringer
waarde, Madelaine Férat, zodat de uitschelders en afbrekers, die onophoudelijk
Zola's talent betwistten, voor een ogenblik schenen gelijk te hebben. Hij scheen maar
niet het werk te kunnen schrijven van definitieve waarde, het boek dat de kritiekers
overweldigen en voorgoed zijn naam en reputatie vestigen zou.
Gedurende die enkele jaren van werken en strijden had Zola intussen de kring van
zijn vrienden en kennissen wat uitgebreid. Schuchter als hij in 't gewone leven was,
met een sterke aanleg tot mensenschuwheid en morositeit, had het een lange tijd
geduurd vóór hij in aanraking kwam, zelfs met degenen tot wie hij zich door innige
verwantschap aangetrokken moest voelen. Zijn vriend Cézanne, ook te Parijs
gevestigd, had hem in kennis gebracht met de schilders Pissarro, Monet, Degas,
Renoir, de gehele groep der toekomende impressio-
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nisten; zijn eigen levensweg kruiste weldra vanzelf het pad van zijn natuurlijke
litteraire geestverwanten: Daudet, de Goncourts, Flaubert.
In die jaren was Victor Hugo nog steeds de God van de Franse letterkunde. De
schaar bewonderaars en aanbidders die hem omringde was ontzaglijk. De grote man
orakelde of zat ongenaakbaar dromend als een boeddha in zijn tempel, en de menigte
knikte en knielde. Slechts enkelen: Flaubert, - hoewel een groot Hugo-bewonderaar
- de Goncourts, Daudet en nog een paar knielden niet altijd mee. Zij huldigden een
andere godheid: Balzac.
Balzacs invloed op Zola is zonder twijfel groot geweest. De geniale schrijver van
La Comédie humaine was onder menige opzichten Zola's voorganger. De laatste had
onder meer, met de eerste gemeen: de grootsheid van visie en conceptie. Maar terwijl
Balzac eerst de synthetische titel van zijn reusachtige cyclus vond nadat reeds enige
romans ervan geschreven waren, zou Zola de zijne: Les Rougon - Macquart, histoire
naturelle et sociale d'une famille sous le second Empire, vaststellen, vóór hij zijn
epos begon. De vaste grondslag waarop hij het ganse kolossaal gebouw van zijn
conceptie zou vestigen, zou wezen: de Erfelijkheid. Vandaar de bepaling van zijn
keus op een familie. De goede en kwade eigenschappen van een vader en een moeder
zouden met allerlei afwijkingen, afwisselingen en schakeringen, al naar gelang van
levenswijze en maatschappelijk milieu, terug te vinden zijn in de kinderen en verdere
afstammelingen. Een concreet beeld van de ganse maatschappij op zichzelf zou eruit
groeien, met sterken en zwakken, met goeden en slechten, met genieën en
verdwaasden. Deze methode, waarvan de te algemene en nogal oppervlakkige
wetenschappelijkheid wel af en toe geschikt is om ons nu ongelovig te doen
glimlachen, was vooral praktisch afgeleid van de proefondervindelijke, maar toch
abstracte theorieën van Auguste Comte, en mag beschouwd worden als de genesis
van het litterair naturalisme. Zij heeft Zola, uitvinder van het stempelwoord en
hogepriester van de leer, buiten alle wetenschappelijke waarde om, gelegenheid
gegeven enkele romans te schrijven, groot en aangrijpend als monu-
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menten van onvergankelijke sterkte en schoonheid.
Gedurende acht volle maanden werkt hij aan zijn reusachtig plan. Hij leest stapels
wetenschappelijke werken over de erfelijkheid, vult boekdelen met nota's. Eindelijk
acht hij zich voldoende ‘gedocumenteerd’, en hij maakt de stamboom van zijn
‘familie’ op. Diezelfde stamboom, die een domme kritiek hem verweet eerst
naderhand verzonnen te hebben, staat op de eerste bladzijde van Une Page d'Amour.
Hij kwam met plan en stamboom bij de uitgever Lacroix en legde hem een contract
voor. De cyclus zou bestaan uit ongeveer twintig romans, en Zola wilde zich verbinden
twee romans per jaar te leveren, tegen een vast honorarium van zesduizend frank 's
jaars. Verder zou hij delen in de eventuele winsten op gelijke voet met Lacroix, na
afrekening van alle onkosten. Lacroix stelde zich met die schikking tevreden en vol
moed zette de schrijver zich aan 't werk.
Dit contract, in schijn de auteur zo voordelig, is voor Zola een jarenlange bron
van ergerlijke beslommeringen en financiële schade geweest. Door onvoorziene
omstandigheden konden al van in 't begin de boeken niet op de bepaalde tijd
verschijnen, zodat Zola, lijdend aan chronisch geldgebrek, zich gedwongen zag tegen
hoge rente voorschot op te nemen voor werk dat hij maar niet gedrukt kon krijgen.
Ook toen Lacroix enkele jaren later failliet ging, stond Zola voor een schuld van een
goede dertigduizend frank, die hem nog lang nadat het groot succes gekomen was,
zwaar bleef benauwen.
Intussen waren de eerste romans van de grote cyclus toch eindelijk verschenen.
Na de ondergang van Lacroix had Zola zich gewend tot Charpentier, die verder ook,
zijn leven lang, de uitgever van al Zola's werken zou blijven. Met Charpentier was
het akkoord heel zuiver. Deze uitgever kocht ieder manuscript voor de vaste prijs
van drieduizend frank en bleef daarmee enige eigenaar van de editie, gedurende tien
jaar. Doch nu deed zich het eigenaardig verschijnsel voor dat Zola, ook met nog
ander werk bezig, niet bijtijds de twee jaarlijkse romans inleverde die Charpentier,
zeer accuraat, verlangde uit te geven. Zola, nog steeds in geldverlegenheid, nam
niettemin op voorschot zesduizend frank 's jaars bij
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Charpentier, zodat hij alweer na enige tijd, ook bij zijn nieuwe uitgever in schulden
stak. Toen deze toestand hem weldra erg begon te bezwaren, kwam hij op een ochtend
bij Charpentier aan, vol vrees voor wat hem daar waarschijnlijk te wachten stond.
Op zijn minst dacht hij zijn uitgever met een heel zuur gezicht aan te treffen. Maar
groot was zijn gelukkige verrassing toen Charpentier hem op beminnelijke toon zei:
‘Mijn beste vriend, ik wil je niet bedriegen. Daar straks heb ik je rekening laten
opmaken en ben tot de conclusie gekomen dat ik, in plaats van geld van jou te mogen
vorderen, je een tienduizend en enkele franken schuldig ben. Hier zijn ze’.
- Maar dan gaat de verkoop van mijn boeken dus goed! riep Zola met de diepste
verbazing uit.
- Ja, de verkoop van je boeken gaat goed, antwoordde de uitgever glimlachend.
Dat was dan eindelijk het succes of toch 't begin ervan.
In 't eerste boek van de cyclus, La Fortune des Rougon, heeft Zola als 't ware de
basis aangelegd van het gehele epos. Een aantal personen, in dit boek comparsen,
zullen wij later als hoofdpersonages in de volgende romans terugvinden. De plaats
van oorsprong, de wieg van de familie, indien men zo kan zeggen, Plassans, is
Aix-en-Provence, de kleine, ouderwetse Zuiderstad, waar Zola heel zijn eerste en
gelukkige jeugd gesleten heeft. Daarvandaan zijn ze allen gekomen, die later zich te
allen kante, in alle standen van de maatschappij, zullen verspreiden.
Het tweede boek, La Curée, brengt ons al dadelijk in Parijs, tijdens de kolossale
veranderingen en verfraaiingen door Haussmann in de grote wereldstad aangebracht.
En in bijna ieder van Zola's romans zal voortaan leven, van een eigen, kolossaal,
persoonlijk-bezield leven, een of andere abstracte macht, een goede of een kwade,
die als een reusachtig symbool het ganse werk in vast-stemmige ondertoon doorgolven
en doorademen zal. Zo voelen wij, met eigen grootse rhythmus, in La Curée, het
moderne Parijs, zoals allen het nu kennen, geboren worden. Het is, evenals later in
Au Bonheur des dames, de overwinnende strijd van het nieuwe op het
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oude, de indrukwekkende baring van een reuzenstad, die, in de scheuring van haar
binnenste, zichzelf, tot een frisse, krachtige wedergeboorte vernieuwt.
In Le Ventre de Paris krijgen wij het eigen leven van de Materie, het leven van
de Halles, die de grote stad moeten spijzen. In La Conquête de Plassans is het de
sluipse jezuïetische veroveringsmacht van het militant clericalisme, waarbij een
kleine Zuidfranse stad, alweer Zola's zo welbekend Aixen-Provence, met langzame,
stage, haast onvoelbare geleidelijkheid, door de werking van die geheime macht
geheel wordt omgewenteld.
In La Faute de l'abbé Mouret krijgen wij het idyllisch verhaal van een half
materiële, half spirituele liefde, midden in het adamisch decor van een wondertuin;
en in L'Assommoir is het het somber epos van de drank. Hoe de geniale meester,
door zijn fors-bezielde adem, onbezielde dingen een kolossaal, soms benauwend
eigen leven wist in te blazen, moge blijken uit deze enkele, prachtige bladzijde, waar
hij, in L'Assommoir, de distilleerkolf, ‘la machine à soûler’, zoals een van de
personages het noemt, beschrijft. - Coupeau, de zinkwerker, die 't hof maakt aan
Gervaise, de wasvrouw, heeft deze op de hoek van een straat ontmoet, en trakteert
haar in de kroeg die daar is, op een glaasje zoete likeur. Coupeau treft er een vriend
aan, Mes-Bottes, bezig met alcohol drinken, en de dronkaard spot met Coupeau en
Gervalse om hun zoet likeurtje, en verzoekt hen even mee te gaan, achter in de zaal
naast de gelagkamer, waar zij de ‘alambic’, la ‘machine à soûler’ die de lekkere
alcohol distilleert waaraan Mes-Bottes zich dagelijks te buiten gaat, zullen zien
werken. Na enige aarzeling, met een geheime tegenzin, gaan Coupeau en Gervaise
eindelijk met de dronkaard mee. Beiden hebben ze een afkeer van jenever. Coupeau
herinnert zich zijn vader, zinkwerker als hij, die dronken van een stellage viel en
dood ter plaatse bleef liggen; en Gervaise heeft in haar eigen ouderlijk huis (haar
vader was ook een dronkaard en mishandelde haar moeder) al de ellende van de
alcohol bijgewoond. Luister nu hoe dat alles weer drukt en benauwt, als een obsessie,
als een nachtmerrie, met terugwerking op de twee bange toeschouwers, in Zola's
machtige beschrijving.
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‘L'alambic, avec ses récipients de forme étrange, ses enroulements sans fin de tuyaux,
gardait une mine sombre; pas une fumée ne s'échappait; à peine entendait-on un
souffle intérieur, un ronflement souterrain; c'était comme une besogne de nuit faite
en plein jour, par un travailleur morne, puissant et muet. Cependant, Mes-Bottes,
accompagné de ses deux camarades, était venu s'accouder sur la barrière, en attendant
qu'un coin du comptoir fût libre. Il avait un rire de poulie mal graissée, hochant la
tête, les yeux attendris, fixés sur la machine à soûler. Tonnerre de Dieu! elle était
bien gentille! Il y avait, dans ce gros bedon de cuivre, de quoi se tenir le gosier au
frais pendant huit jours. Lui, aurait voulu qu'on lui soudât le bout du serpentin entre
les dents, pour sentir le vitriol encore chaud l'emplir, lui descendre jusqu'aux talons,
toujours, toujours, comme un petit ruisseau. Dame! il ne se serait plus dérangé, ça
aurait joliment remplacé les dés à coudre de ce roussin de père Colombe! Et les
camarades ricanaient, disaient que cet animal de Mes-Bottes avait un fichu grelot,
tout de même. L'alambic, sourdement, sans une flamme, sans une gaieté dans les
flancs éteints de ses cuivres, continuait, laissait couler sa sueur d'alcool, pareil à une
source lente et entêtée, qui à la longue devait envahir la salle, se répandre sur les
boulevards extérieurs, inonder le trou immense de Paris. Alors, Gervaise, prise d'un
frisson, recula; et elle tâchait de sourire en murmurant:
- C'est bête, ça me fait froid, cette machine... la boisson me fait froid...’
L'Assommoir is het boek geweest waarmee Zola zijn wereldroem voor 't eerst
gevestigd heeft. Dit boek over het volk, gedeeltelijk geschreven in de taal van 't volk,
was op dat ogenblik iets volkomen ongewoons en nieuws. Nog nooit had iemand zo
geschreven; en 't was bij velen een bewonderende verrassing, bij anderen een heftige
uitbarsting van verontwaardiging, bij allen een geweldige nieuwsgierigheid, en in
zekere maat een ‘succès de scandale’ onder het groot, grof publiek, om de
onbewimpelde cruditeit van de beschreven toestanden, m.a.w. om de waarheidsklank
van het verhaal. Het verscheen eerst als feuilleton in het democratisch dagblad Le
Bien Public; maar de abonnees protesteerden weldra zó
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hevig en in zó groot getal tegen wat de enen noemden volkslastering, en de anderen
zedenschennis, dat de courant midden in 't verhaal de, publikatie moest staken, op
gevaar af er anders geheel door ten onder te gaan. Een zeer vrijzinnig litterair
tijdschriftje, La République des Lettres, onder redactie van Catulle Mendès,
publiceerde 't vervolg, en eindelijk verscheen de roman in boekvorm, en werd terstond
bij duizenden en duizenden exemplaren verkocht en gretig verslonden.
L'Assommoir staat als een rustpunt en een baken in Zola's schitterende letterkundige
loopbaan. Met dát boek is de laatste zweem van aarzelend-zoeken bij hem verdwenen.
Voorgoed heeft hij zijn weg gevonden. Daar staat hij nu plotseling te voeten uit als
een reus, hoog boven al zijn voorafgaande werk, hoog boven al de schrijvers van
zijn tijd. De grote bekoring van L'Assommoir ligt niet alleen in de pittoreske taal
waarin het boek geschreven is, maar vooral in de grote morele waarheid waarmee
het gezien en gevoeld is, en in de overweldigende scheppingsmacht die het tot een
rotssterk monument heeft opgebouwd. Wie zal ze ooit vergeten, al die menigvuldige
typen met hun eigenaardig leven: Coupeau, Gervaise, Lantier, Mes-Bottes, la grande
Virginie, la Gueule-d'Or, en al die anderen. Geen enkele van de personages, hoe
gering ook zijn rol in het boek, staat onduidelijk of slechts vaag omlijnd. Zij leven,
leven met een intensiteit zoals wellicht nog nooit tevoren door een kunstenaar
mensentypes werden daargesteld. Ik ken géén rijker boek dan L'Assommoir. Het is
vol, overvol, en toch niet overladen; want het is écht mensenleven. Geen bladzijde,
geen regel van die meer dan vijfhonderd pagina's zou men willen missen. Wel
integendeel, dit boek is zó stevig, logisch en harmonieus van compositie, dat het
nooit lang schijnt, en dat men onverzadigd de lezing eindigt, betreurend dat het reeds
zo gauw aan 't eind gekomen is. En toch heeft men Zola verweten, - ook ten opzichte
van L'Assommoir - dat hij slecht schreef, dat zijn boek geen litteraire waarde had,
ja, dat hij niet schrijven kon. Knullige pedanten! Men vergelijke maar eens al het
zogezegde fijn werk, al de decadent-litterarische mooi-
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doenerij en ziekelijke zielsuitpluizerij, die na Zola, bij wijze van reactie, als hogere
letterkunst moest gelden. Wat was het meestal een armzalig gedoe! Wat leek het wee
en laf en flauw naast dat gezonde, heldere, stoere proza van de Meester, die er,
weliswaar, ook een eigen procédé op nahield, maar met dit procédé een reuzentempel
wist te bouwen. Het is niet mogelijk te voorspellen of een kunstwerk al of niet als
een onvergankelijk symbool van schoonheid in de toekomst zal prijken; maar mij
zal het verwonderen indien L'Assommoir niet eeuwigdurend als een meesterstuk der
letterkunde blijft bestaan.
Na de rumoerige Assommoir schreef Zola, als bij wijze van verpozing, een boek
van ingetogenheid en zachtheid, Une Page d'Amour. Diep grijpt dit psychologisch
werk niet aan. Het geeft zelfs, door zijn geometrische verdeling - vijf delen van ieder
vijf hoofdstukken met ongeveer gelijk aantal pagina's - enigszins de indruk van
vooruit-verzonnen maakwerk; maar het eigenaardige van dit boek ligt in de vijf
descripties van Parijs, waarmee ieder van de vijf delen eindigt,
stemmings-beschrijvingen, afwisselend in vorm, in toon en kleur, harmonieus in
evenwicht gehouden met de gemoedsstemming van de personages. Hier weer, als in
zijn meeste boeken, wordt een abstracte macht als 't ware met een eigen leven
verpersoonlijkt. Parijs, gezien van op de hoogten van het Trocadero, het groot Parijs,
dat in zijn eigen reuzenleven meeleeft het kleinere intieme leven van de nederige
helden uit het boek.
Nana, dat op Une Page d'Amour volgde, was weer een boek van heftigheid en
passie. Nana, dochter van Coupeau en van Gervaise, uit L'Assommoir, is de Parijse
lichtekooi, en wordt dan ook in de roman het verderfelijk symbool van de Franse
courtisanerie. Het lag voor de hand, dat Nana, na het rumoerig succes van
L'Assommoir, een heftige opgang zou maken. Zo gebeurde 't ook, en met dit werk
heeft Zola ontegenzeggelijk, in de Parijse wufte wereld, een, zeker door hem niet
gezochten wellicht niet gewenst ‘succès de scandale’ behaald. Het boek van de Parijse
cocotte moest toch immers door al de duizenden Parijse cocottes - om nog niet eens
te spreken van de provinciale en internationale cocotterie -
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gelezen en besproken worden. Het werd dan ook ineens getrokken op 55.000 alle
vooruit bestelde exemplaren, iets wat nog zonder weerga is gebleven in de
gebeurtenissen van de Franse boekhandel. De dag zelf van de verschijning liet
Charpentier er nog 10.000 bij drukken, en vóór het jaar ten eind liep, was het
honderduizendste exemplaar al van de pers gegleden. Het groot succes, en meteen
het fortuin waren voortaan vast gevestigd.
Op Nana, dat, mooi van beschrijvingen, toch minder artistieke, sociale en ethische
waarde had dan L'Assommoir, volgde nu vast ieder jaar, geregeld als door een
machine, een nieuw boek van de serie: Pot-Bouille, uit de zeden van de Parijse
burgerij, Au Bonheur des Dames, het epos van de grote magazijnen, La Joie de Vivre,
het leven van een familie in de afzondering van een klein zeeplaatsje, met de grootse
rhythmus van de zee als een overweldigende macht er om en over heen; Germinal,
het somber leven in de steenkolenmijnen; L'OEuvre, het gefolterde leven van een
schilder, geniaal in zijn concepties, machteloos in de uitvoering; La Terre, het
aangrijpend epos van het land; Le Rêve, een half realistisch, half mystisch boek, als
een rustende verpozing vóór de komst van La Bête humaine, het geweldig drama der
spoorwegen; en dan L'Argent, de beursmannen; La Débâcle, het afschuwelijk epos
van de oorlog, met aan het eind Sedan en de ondergang van Frankrijk, en eindelijk
het slot-werk: Le docteur Pascal, het boek van de Wetenschap.
Het is hier niet de plaats ieder van deze werken afzonderlijk te bespreken. Ik zal
mij beperken tot een paar, die voor mij even hoog staan, - werken van onvergankelijke
kracht en schoonheid - als L'Assommoir. Ik bedoel Germinal en La Terre.
M.i. zullen deze drie romans Zola's definitieve meesterwerken blijven, hoog en
breed overvleugelend al wat er voor en na gekomen is. Ieder van die werken is een
epos van zo overweldigende macht en schoonheid dat het mij niet anders mogelijk
schijnt of hun kracht en schoonheid zal eeuwigdurend fris en jeugdig blijven. In ieder
van deze drie grootse, sociale epische verhalen vindt men dezelfde volheid, die hoge
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gedragenheid, die heldere forsheid van uitbeelding, die stevigheid van bouw, die
harmonie van compositie, die diepe menselijke waarheid en ontroering, die de vaste
kentekenen zijn van de echte grote meesterstukken die door eenieder, zowel door de
onopgevoede natuurmens als door de scherp-verfijnde, ontwikkelde kunstproever
moeten begrepen en bewonderd worden. Ze grijpen je aan, ze slepen je mee, ze laten
je niet meer los. Je moet buigen, je moet knielen voor een zó overweldigende
schoonheidsmacht. O! die optocht van de werkstakers in Germinal, om maar een
enkel voorbeeld aan te halen!
Madame Hennebeau, de elegante vrouw van de mijndirecteur, is met drie jonge
meisjes en met de jonge ingenieur van de mijn een rijtoertje in de streek gaan maken.
Zij houden even bij een boerderijtje op, om een glas melk te drinken. Diezelfde
ochtend is de algemene staking in de mijnen uitgebroken, en terwijl de dames daar
vertoeven komt de werkstakersoptocht voorbij:
‘Le bruit grandissait, on ne voyait rien encore, et sur la route vide un vent de
tempête semblait souffler, pareil à ces rafales brusques qui précèdent les grands
orages.
- Non, non, je ne veux pas regarder, dit Cécile en allant se blottir dans le foin.
Madame Hennebeau, très pale, prise d'une colère contre ces gens qui gâtaient un
de ses plaisirs, se tenait en arrière, avec un regard oblique et répugné; tandis que
Lucie et Jeanne, malgré leur tremblement, avaient mis un oeil à une fente, désireuses
de ne rien perdre du spectacle.
Le roulement de tonnerre approchait, la terre fut ébranlée, et Jeanlin galopa le
premier, soufflant dans sa corne.
- Prenez vos flacons, la sueur du peuple qui passe, murmura Négrel, (de jonge
ingenieur) qui, malgré ses convictions républicaines, aimait à plaisanter la canaille
avec les dames. Mais son mot spirituel fut emporté dans l'ouragan des gestes et des
cris. Les femmes avaient paru, près d'un millier de femmes, aux cheveux épars,
dépeignés par la course, aux guenilles montrant la peau nue, des nudités de femelles
lasses d'enfanter des meurt-de-faim. Quelques-unes tenaient leur petit entre les bras,
le soulevaient, l'agitaient, ainsi qu'un
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drapeau de deuil et de vengeance. D'autres, plus jeunes, avec des gorges gonflées de
guerrières, brandissaient des bâtons; tandis que les vieilles, affreuses, hurlaient si
fort, que les cordes de leurs cous décharnés semblaient se rompre. Et les hommes
déboulèrent ensuite, deux mille furieux, des galibots, des haveurs, des raccomodeurs,
une masse compacte qui roulait d'un seul bloc, serrée, confondue, au point qu'on ne
distinguait ni les culottes déteintes, ni les tricots en loques, effacés dans la même
uniformité terreuse. Les yeux brûlaient, on voyait seulement les trous des bouches
noires, hurlant la Marseillaise, dont les strophes se perdaient en un mugissement
confus, accompagné par le claquement des sabots sur la terre dure. Au dessus des
têtes, parmi le hérissement des barres de fer, une hache passa, portée toute droite, et
cette hache unique, qui était comme l'étendard de la bande, avait, dans le ciel clair,
le profil aigu d'un couperet de guillotine... A ce moment le soleil se couchait, les
derniers rayons, d'un pourpre sombre, ensanglantaient la plaine. Alors, la route sembla
charrier du sang, les femmes, les hommes continuaient à galoper, saignants comme
des bouchers en pleine tuerie...
C'était la vision rouge de la révolution qui les emporterait tous, fatalement, par une
soirée sanglante de cette fin de siècle. Oui, un soir, le peuple lâché, débridé, galoperait
ainsi sur les chemins; et il ruissellerait du sang des bourgeois, il promènerait des
têtes, il sèmerait l'or des coffres éventrés. Les femmes hurleraient, les hommes
auraient ces mâchoires de loups, ouvertes pour mordre. Oui, ce seraient ces mêmes
guenilles, le même tonnerre de gros sabots, la même cohue effroyable, de peau sale,
d'haleine empestée, balayant le vieux monde, sous leur poussée débordante de
barbares. Des incendies flamberaient, on ne laisserait pas debout une Pierre des villes,
on retournerait à la vie sauvage dans les bois, après le grand rut, la grande ripaille,
où les pauvres, en une nuit, efflanqueraient les femmes et videraient les caves des
riches. Il n'y aurait plus rien, plus un sou des fortunes, plus un titre des situations
acquises, jusqu'au jour où une nouvelle terre repousserait peut être. Oui, c'etaient ces
choses qui passaient
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sur la route, comme une force de la nature, et ils en recevaient le vent terrible au
visage’.
En dan komen, als tegenhanger, episodes van de zachtste, teerste emotie, als de
ontroerende geschiedenis van die twee paarden in de ondergrondse diepten van de
mijn. Trompette, fris uit de wei gekomen, heeft nooit in de donkere afgrond kunnen
aarden. Hij is er aan heimwee gestorven. Bataille, zijn oude kameraad, die in de
duisternis van de mijn is wit geworden, sleurt langs de smalle, sombere gangen het
lijk van Trompette weg.
‘C'était Trompette, en effet. Depuis sa descente, jamais il n'avait pu s'acclimater.
Il restait morne, sans goût à la besogne, comme torturé du regret de la lumière.
Vainement, Bataille, le doyen de la mine, lui mordillait le cou, pour lui donner un
peu de la résignation de ses dix années de fond. Ces caresses redoublaient sa
mélancolie, son poil frémissait sous les confidences du camarade vieilli dans les
ténèbres; et tous deux, chaque fois qu'ils se rencontraient et qu'ils s'ébrouaient
ensemble, avaient l'air de se lamenter, le vieux d'en être à ne plus se souvenir, le
jeune de ne pouvoir oublier. A l'écurie, voisins de mangeoire, ils vivaient la tête
basse, se soufflant aux naseaux, échangeant leur continuel rêve du jour, des visions
d'herbes vertes, de routes blanches, de clartés jaunes, à l'infini. Puis quand Trompette,
trempé de sueur, avait agonisé sur sa litière, Bataille s'était mis à le flairer
désespérément, avec des reniflements courts, pareils à des sanglots. Il le sentait
devenir froid, la mine lui prenait sa joie dernière, cet ami tombé d'en haut, frais de
bonnes odeurs, qui lui rappelaient sa jeunesse au plein air. Et il avait cassé sa longe,
hennissant de peur, lorsqu'il s'était aperçu que l'autre ne remuait plus...
On attela Bataille pour l'amener jusqu'au puits. Lentement, le vieux cheval tirait,
traînait le camarade mort, par une galerie si étroite, qu'il devait donner des secousses,
au risque de l'écorcher; et, harassé, il branlait la tête, en écoutant le long frôlement
de cette masse attendue chez l'équarrisseur. A l'accrochage, quand on l'eut dételé, il
suivit de son oeil morne les préparatifs de la remonte, le corps poussé sur des traverses,
au dessus du puisard, le filet attaché sous une cage. Enfin, les
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chargeurs sonnèrent à la viande, il leva le cou pour le regarder partir, d'abord
doucement, puis tout de suite noyé de ténèbres, envolé à jamais en haut de ce trou
noir. Et il demeurait le cou allongé, sa mémoire vacillante de bête se souvenait
peutêtre des choses de la terre. Mais c'était fini, le camarade ne verrait plus rien,
lui-même serait ainsi ficelé en un paquet lamentable, le jour où il remonterait par là.
Ses pattes se mirent à trembler, le grand air qui venait des campagnes lointaines
l'étouffait, et il était comme ivre, quand il rentra pesamment à l'écurie’.
En dan heel dat somber leven van de arme mijnwerkers: die tragische gezinnen
van de Maheus, dat moordend grauwvuur en de moordende geweren van de soldaten
die de opstand dempen! En dan opnieuw als tegenhanger het geruste, welgedane
leven van eigenaars en aandeelhouders, de wufte luxe van die madame Hennebeau,
het gelukkig egoïsme van de Grégoires, die in hun vette welgedaanheid hun geweten
paaien met aan de hongerige mijnwerkers aalmoezen uit te delen; en eindelijk die
prachtige personificatie van het Kapitaal, ‘l'idole repue et accroupie, dans son
tabernacle inaccessible’, de onbekende, ongeziene Almacht, waarvoor al die ellendigen
zich tot de dood afbeulen.
En dan La Terre! Wat is er op dat boek al niet gescholden! En wat is het toch echt
en waar! Geen mens die de boeren werkelijk kent, zal durven beweren, dat het vals
is. Ik wil niet zeggen dat alle boeren zijn zoals ze in La Terre beschreven worden;
dat ware overdreven en in zover is het boek ook te eenzijdig: maar dat er zo in massa
zijn, wie durft het ontkennen? De boeren die Zola beschrijft zijn de schraapzuchtige,
de vuile, de wreedaardige, de cynische en ook de grappige. Hoe echt b.v. dat dorpstype
van Jésus-Christ, waarvoor de Meester zo razend en ook zo schijnheilig aangevallen
werd! Dat is toch wel de echte, cynisch-profane dorps-loustic! En dan weer die
hoog-tragische figuur van de oude Fouan, de werker, de zwoeger, de ruwe huistiran,
die in zijn hele leven maar één hartstocht heeft gekend, waaraan hij alles: liefde,
vrouw, kinderen, gezondheid en geluk heeft opgeofferd: ‘La Terre’ ... Il l'avait aimée
en femme qui tue et pour qui on assassine. Ni épouse, ni enfants, ni personne, rien
d'humain:
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la terre! Et voilà qu'il avait vieilli, qu'il devait céder cette maîtresse à ses fils, comme
son père la lui avait cédée à lui-même, enragé de son impuissance’.
Zeker, hier zijn we mijlen ver van de idyllische landelijke levensopvatting van
een George Sand b.v., maar wie van de twee zal met eenzelfde dosis tegenovergestelde
eenzijdigheid, het dichtst bij de hoge tragische natuurwaarheid, die zij toch beiden
poogden uit te beelden, zijn genaderd: George Sand in haar zoeterige François Le
Champi of Meunier d'Angibault of Zola in zijn ruige La Terre? Het is waar, in La
Terre is Zola wel eens in de ‘charge’ vervallen. Zo b.v. waar hij de grappige
Jésus-Christ voor een weddenschap een aantal vijffrankstukken laat slikken. Dit is
een hinderlijke vlek in dat zo mooi, waar boek. Ook in Germinal overdrijft hij op
onmogelijke wijze, waar hij de oude Bonnemort voortdurend zwarte koolstof laat
spugen.
‘Un râclement monta de sa gorge, il cracha noir.
- Est-ce que c'est du sang? demanda Etienne, osant enfin le questionner.
Lentement Bonnemort s'essuyait la bouche d'un revers de main.
- C'est du charbon... J'en ai dans la carcasse de quoi me chauffer jusqu à la fin de
mes jours. Et voilà cinq ans que je ne remets pas les pieds au fond. J'avais ça en
magasin, parait-il, sans même m'en douter. Bah! ça conserve!’
Dit is wel in hoge maat on-wetenschappelijk en anti-proefondervindelijk. Maar
het zijn toch eigenlijk slechts kleine schaduwstrepen op twee heerlijk mooie en
grootse schilderijen, en belachelijk aanstellerig klinkt het geruchtmakend protest dat
vijf jonge schrijvers destijds in Le Figaro tegen La Terre lieten verschijnen.1.
Al van in zijn jeugd en ook later, toen hij volop in de letterkundige strijd was,
heeft Zola zich, evenals meer grote

1.

Paul Bonnetain, Lucien Descaves, J.H. Rosny, Paul Margueritte en Gustave Guiches, tekenden,
in een brief aan Le Figaro van de 18 augustus 1887 openlijk protest aan tegen wat zij in
Zola's La Terre noemden ‘l'exacerbation de la note ordurière’ en verklaarden daarmee niet
langer onder de volgelingen van de Meester te willen behoren.
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romanciers, tot de dramatische kunst aangetrokken gevoeld. En ook op toneelgebied
heeft hij dus herhaaldelijk gestreden om de oude romantische en melodramatische
rommel door meer waarheid en natuurlijkheid te vervangen. Het moet erkend worden
dat hij er niet of weinig in geslaagd is. Een schouwburg is nu eenmaal geen leeskamer.
Dát wat de lezer zonder verzet in zijn eentje zal slikken, werkt soms heel onverwacht
hinderlijk-storend op het collectief gemoed van een menigte. Daarenboven is niets
taaier ingeworteld dan de eenmaal vast-gangbare toneel-tradities en conventies; en
wanneer een auteur, al is het ook een geniale, zonder behoorlijke voorbereidende
ontwikkeling van het publiek, al het bestaande omgooit om er iets geheel onbekends
en nieuws voor in de plaats te stellen, dan heeft hij meer dan kans de overgrote
meerderheid van zijn publiek heftig te ontstemmen. Herhaaldelijk is dit gebleken en
het blijkt nog elke dag. Eerst dán wordt door de toehoorders van een schouwburgzaal,
- die in het algemeen genomen een slechts middelmatig ontwikkelde massa zijn, in
elk geval een massa, dus staande in hun collectiviteit beneden het gemiddeld peil
van ieder individu op zichzelf - eerst dán wordt door zulk een ‘massa’ het ‘nieuwe’
aanvaard, wanneer het ‘nieuwe’ er reeds af is, of wanneer mode, vogue en snobisme
er zich mee bemoeien. Aan zulke omstandigheden, die met de eigenlijke dramatische
kunst niets te maken hebben, had Zola grotendeels zijn teleurstellingen als dramatisch
auteur te danken.
Evenals zijn litteraire loopbaan begon met onbeduidende verzen, zo begon zijn
dramatische carrière met waardeloze proeven op toneelgebied. Reeds in 1856, toen
hij nog op de schoolbanken te Aix zat, schreef hij een stuk in drie bedrijven: Enfoncé
le Pion, dat trouwens nooit gedrukt, en nog minder opgevoerd werd. Later, ook nog
in 't college, een bedrijfje in verzen: Perrette. Nog later, steeds in 't college, een
nieuw bedrijf in verzen: Il faut hurler avec les Loups. Geen van al die proeven had
enige dramatische noch litteraire waarde. Evenmin Les Mystères de Marseille,
geschreven in collaboratie met Marius Roux, en enkele keren op een van de
schouwburgen van Marseille opgevoerd.
Zola's eerste werk, zijn eerste toneelkunstwerk, is Thérèse
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Raquin, drama in vier bedrijven, getrokken uit zijn bekende roman met dezelfde titel,
en voor het eerst opgevoerd te Parijs, de 11de juli 1873 in het théâtre de la
Renaissance. Hier doet zich een verschijnsel voor, dat zich later, waar het Zola's
dramatische werken geldt, meermalen zal herhalen. Het publiek, hevig door het stuk
ontroerd en aangegrepen, maakt de vertoning, op die eerste avond, tot een beslist
succes. Maar de volgende ochtend spreekt de kritiek, en die is slecht, haatdragend,
systematisch afbrekend in bijna alle bladen. Zoveel venijn zat opgekropt in zoveel
valse, jaloerse harten van onbeduidende journalistjes en mislukte dramatische en
andere auteurtjes, van wie Zola soms harde waarheden had durven zeggen, en de
gelegenheid was toch te mooi om niet weerwraak te nemen. Wat was daarvan 't
onmiddellijk gevolg? Het publiek, de massa, de domme massa, las die schurkse
kritieken, geloofde aan zijn eigen gevoel en ontroering van de eerste avond niet meer,
en de volgende vertoningen hadden plaats voor een steeds minder en minder bezette
zaal. Na de negende avond moest Thérèse Raquin voorgoed van het affiche
verdwijnen.
Op Thérèse Raquin volgde Les Héritiers Rabourdin, toneelspel in drie bedrijven.
Dit stuk werd voor het eerst opgevoerd de 3de november 1874 in het théâtre de Cluny.
Succès d'estime, ditmaal. Het publiek begreep maar half, begreep vooral niet de
bittere ironie van het derde bedrijf, dat luguber mengsel van kluchtige satire en
tragiek, dat ook onlangs nog zozeer het grote publiek ontstemd heeft in Maeterlincks
Miracle de St. Antoine. En de kritiek was nu nog schandelijker dan bij de opvoering
van Thérèse Raquin, het hoongejouw was algemeen, het gehele janhagel van de
cocottes- en boulevards-pers schold erop los als een bende verwoed brullende honden.
Het stuk beleefde zeventien vertoningen, dank zij nog gedeeltelijk het
schandaal-brullen van de pershonden; maar de zaal werd al leger en leger, en eindelijk
ging het ook als een nachtkaars uit.
Toch zouden deze twee rumoerige gebeurtenissen slechts zijn als de proloog van
het oproerig kabaal, dat de eerste vertoning van Zola's volgend stuk, Le Bouton de
Rose, in het théâtre du Palais Royal begroette.
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Het moet eerlijk gezegd: dit stuk was verreweg het minst artistieke van de serie. Het
was Zola om zo te zeggen op maat besteld geweest door de bestuurder van het Palais
Royal-theater; en Zola, die liever een drama had geschreven, moest nu, enigszins
tegen zijn zin en temperament in, een klucht voortbrengen. Wat er hem na tamelijk
lang aarzelen eindelijk toe bewoog, was de zekerheid dat het stuk gespeeld zou
worden. Iedereen, die maar wat op de hoogte is van Parijse toneeltoestanden, weet
hoe ongelofelijk moeilijk het is, zelfs voor beroemde auteurs, hun stukken opgevoerd
te krijgen. Honderden en honderden manuscripten liggen op het secretariaat van
iedere schouwburg op een beurt te wachten, enkele tientallen - om veel te zeggen worden jaarlijks gelezen, drie of vier worden opgevoerd. Talent is bijzaak. Zonder
protectie, zonder intriges, zonder grote geldsommen komt men er zogoed als nooit.
De ‘zekerheid’ dus van gespeeld te worden verlokte en verblindde Zola, en hij schreef
zijn ‘farce’ en zond ze in. De directeur bleek er maar half mee ingenomen, en had
het stuk nu waarschijnlijk liever niet opgevoerd. Een hele zomer werd erover
getwijfeld en beraadslaagd. Maar intussen was Zola's naam alom vermaard geworden
door het kolossaal succes van L'Assommoir; en thans drong de directeur opnieuw
sterk aan om het stuk te spelen, terwijl Zola, na beter inzien, zelf zeer ontevreden
was geworden over zijn werk, en op zijn beurt nu zeer sterk aandrong dat het niet
gespeeld zou worden. Het kwam tot een scherp conflict tussen auteur en bestuurder.
De laatste dreigde zelfs met rechterlijke vervolgingen, totdat Zola, het strijden
eindelijk beu, ein feitelijk door zijn contract gebonden, de fatale toestemming tot
opvoering verleende.
Nog nooit misschien heeft in een schouwburgzaal zulk een kabaal gewoed als bij
die eerste vertoning van Le Bouton de Rose. De zaal was propvol, en reeds van in 't
eerste bedrijf was het een kuchen, en sissen, en hoesten, dat geen mens meer hoorde
wat er op 't toneel gezegd werd. In het tweede bedrijf was het geen kuchen en sissen
meer, maar wel oorverdovend stampvoeten en fluiten; en toen het gordijn na het
derde bedrijf over de slotscène zakte, was het zulk een alles over-
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weldigend boongebrul, dat de regisseur niet eens in staat was, volgens Frans gebruik,
de naam van de auteur in de de zaal af te roepen. Wat de pers-hyena's de volgende
dag over stuk en opvoering uitbraakten, behoef ik zeker niet te zeggen. Dat laat zich
raden. Zola werd zowat als een gewoon bandiet of moordenaar uitgescholden.
Le Bouton de Rose is Zola's laatste eigen proef op toneelgebied geweest. De latere
stukken die uit zijn romans L'Assommoir, Nana, enz. getrokken werden, waren het
werk van William Busnach, Gastineau en andere toneel-praticiens.
Naast zijn romans en toneelstukken en tegelijk ermee opgaande in zijn reusachtig
litterarisch werkvermogen, heeft Zola nog een aantal boeken van kritiek geschreven,
meestal saamgevatte artikelen uit verschillende tijdschriften en couranten. Dit zijn:
Mes Haines, Le Roman Expérimental, Les Romanciers Naturalistes, Le Naturalisme
au théâtre, Nos auteurs dramatiques, Documents littéraires, Une Campagne en
Nouvelle Campagne.
Daarin verdedigde hij ten eerste zijn litteraire opvatting van het naturalisme, en
hekelde ten tweede, dikwijls heel scherp, de auteurs van andersgezinde richtingen.
Hij was zeer absoluut in zijn oordeel, en als men die werken nu herleest valt het ook
wel op dat Zola over 't algemeen de kunst in een veel te nauw sluitende gordel wilde
omvatten; en voor de roem van de Franse letteren mag men het een gelukkig feit
noemen dat hij zelf, door zijn schitterende epische en lyrische kracht, voortdurend
hoog en breed uit de veel te enge grenzen brak, waarbinnen hij niet alleen het werk
van anderen, maar ook en vooral zijn eigen werk meende te kunnen en te moeten
houden. Wat logenstraffen b.v. zulke heerlijke beschrijvingen als ik hierboven uit
L'Assommoir en Germinal aanhaalde, de bekrompen leus die hij zichzelf en zijn
volgelingen voorschreef: ‘Nous sommes les greffiers d-une époque’. Met veel meer
waarheid en breedheid van visie en conceptie heeft hij toch immers zelf het kunstwerk
gedefinieerd als ‘un coin de nature vu à travers un temperament’.
Met die kritieken en artikelen heeft hij zich veel onverzoenlijke vijanden gemaakt.
Men denke maar aan wat hij
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schreef over de Franse Academie, waarvan hij later - vreemd genoeg - in telkens
mislukte pogingen probeerde lid te worden: ‘L'Académie Française apparait comme
un obstacle posé sur la voie des générations, et que chaque génération nouvelle doit
écarter à coups de pieds; après quoi l'académie se résigne’. De nobele oude dames,
die volgens traditioneel gebruik in hun salons de leden van het doorluchtig gezelschap
recruteren, zodat de Franse Academie dan ook werkelijk ‘un salon’ geworden is,
hebben die ruwe ‘coups de pieds’ maar nooit kunnen vergeten, en 't is dan ook al
niet veel minder dan met de kracht van een onverzoenlijke terugtrap, dat Zola, bij
ieder van zijn rare pogingen om van dat ouderwets genootschap deel uit te maken,
telkens werd teruggedreven. Zola, zo schrijft ongeveer Jules Lemaître in een van
zijn studies over de moderne Franse letterkunde, ‘Zola n'est pas un esprit critique,
quoiqu'il alt écrit plusieurs livres de critique, et peut-être parcequ'il a écrit ces livres’.
Dit lijkt een nogal strenge, maar toch juiste, ware mening. Zola was te eenzijdig in
zijn beoordelingen, die derhalve wel enigszins bekrompen schenen. Maar dit belet
niet dat hij dikwijls grote waarheden verkondigd, en, om zo te zeggen, voorspeld
heeft, als over schilderkunst in Mes Haines b.v., en dat hij afgoden van hun voetstuk
heeft doen kantelen die er nooit hadden moeten opgehesen worden. En heel
opbouwend-mooi zijn overigens zijn merkwaardige studies over Balzac, Stendhal,
Gustave Flaubert, Edmond en Jules de Goncourt en Alphonse Daudet.
Het zal voor Zola wel een gevoel van grote verlichting zijn geweest, toen hij, na Le
docteur Pascal, het laatste, maar zeker niet het mooiste boek van de Rougon-Macquart
cyclus, het woordje Fin mocht schrijven aan het slot van dat twintig-delen-lange
epos. Inderdaad, niettegenstaande zijn geregeld stage werken, kon hij niet steeds
gelijke tred houden met de snelle vooruitgang van de eeuw; en in de laatste boeken
van de serie kan men wel merken dat hij de meer en meer modernwordende toestanden
en personages enigszins geweld heeft aangedaan om ze in de vooropgestelde lijst
van zijn Histoire naturelle et sociale d'une famille sous le second Empire te
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wringen. Het tweede Keizerrijk behoorde reeds lang tot het verleden toen hij zijn
laatste typen uit het dagelijks leven greep, en ook hun omgeving was geheel anders
geworden, en paste niet altijd in het leven van die tijd.
Met de cyclus Les Trots Villes: Lourdes, Rome, Paris, die onmiddellijk op die van
de Rougon-Marcquarts volgde, had hij de gelegenheid het achterstallige weer in te
halen. Daar komen wij terstond volop in het moderne leven, en wel in het filosofisch
en sociaal conflict tussen godsdienst en positivisme, tussen de macht van het
bovennatuurlijke en de macht van de wetenschap. Rekening houdende met gans
Zola's verleden, zal het ook wel geen verwondering wekken dat zijn ideaal, zijn religie
de steeds vooruitgaande wetenschap blijft, en niet het verouderde geloof met zijn
wonderheden en mirakelen.
Als kunstwerken staan deze romans m.i. beneden zijn vroegere werken. De
gebreken van zijn procédé, o.a. het zwaar-massale van de beschrijvingen, komen er
sterker op de voorgrond en smoren om zo te zeggen de psychologische ontwikkeling,
die in vele van zijn vorige boeken in zulk een zuiver evenwicht tegen het descriptief
gedeelte stond. Toch komen er ook weer onvergetelijk mooie passages in voor, als
b.v. die processie van de bedevaartgangers in Lourdes. Overal waar het tafereel zich
tot een epische beschrijving van de menselijke massa leent, is hij weer in zijn volle
kracht, maar vele lange bladzijden worden daarentegen gevuld met overtollige, zeer
gerekte descripties van onbeduidende dingen, als b.v. spoorwegstations, hotels,
magazijnen, allemaal impressies die hij reeds herhaaldelijk met veel meer kleur en
scherpheid, in zijn vorige boeken gegeven had. Onder dat opzicht is Rome, waar hij
nog moeilijker dan in Lourdes tot de psychologische toestanden kon doordringen,
en zich des te meer tot het uiterlijke moest bepalen, wel af en toe hinderlijk zwaar;
en in Paris, waar hij zich eens te meer aan zijn liefde voor het hem daar bijna té
welbekende uiterlijke mocht te goed doen, wordt de overtolligheid van de descripties
haast nog erger. Het groot talent, het genie van de Meester glanzen en schitteren nog
wel voortdurend, als in helle openbaringsweerlichten door een log-grijze wolkenmassa
heen; maar
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telkens toch dooft de grijze massa 't heerlijk licht weer uit. Men voelt dat Zola's
grootste, frisse kracht er niet meer in is.
Treffender nog wordt dit gevoel van afnemende kracht in de cyclus Les Quatre
Evangiles, die op Les Trois Villes volgde. Les Quatre Evangiles, de titel zegt het
duidelijk, het zijn Zola's vier grote levens-waarheden. Fécondité, Travail, Vérité,
Justice. Met die vier reuzensterke sociale krachten gaat hij de toekomst tegemoet,
bouwt hij een nieuwe, half reële, half ideële wereld op: Fécondité! de schepping van
een talrijk, nieuw, fris, gezond en sterk geslacht. Travail! de ontwikkeling van dat
geslacht in goed geëquilibreerde, heilzame arbeid: de bouwers van de nieuwe
maatschappij. Vérité! de fakkel van de waarheid. De triomfante Waarheid, overal en
in alles, door de wetenschap verspreid. Justice! een natuurlijk, logisch gevolg van
de erkende, alomheersende Waarheid; en daardoor vrede en geluk voor de mensen
op aarde.
Het is wellicht niet onbillijk te denken dat Zola te oud geworden was, in zoverre
dat zijn intellectuele krachten niet toereikend meer waren, om van het reuzenwerk
te kunnen maken wat het had moeten worden: Het Evangelie der Toekomst. Te nauw
gebonden aan zijn vast litterair procédé, te veel vervloeid in minutieuze, overtollige
descripties, konden die laatste werken niet de hoge filosofische vlucht nemen, die
ze had moeten bezielen om het grootse beeld van de toekomst te bereiken, en het als
een ideaal symbool van geloof en vertrouwen, van de zoekende en smachtende
mensheid tot levensbaken voor te stellen.
Het einde, trouwens, niet van 's meesters werk, maar van zijn leven was nabij. Op
een avond van het vroege najaar 1902 kwam hij, door de kou verdreven, van zijn
buitenplaats Médan, waar hij anders gaarne acht of negen maanden van het jaar
vertoefde, naar Parijs terug. Zola, als meridionaal, gewend aan zon en warmte, is
altijd kouwelijk geweest. Hij liet vuur op zijn kamer aanmaken en ging met gesloten
ramen naar bed. Nooit meer zou hij ontwaken. 's Nachts verspreidde de slecht
schoongemaakte schoorsteen zware kolendampen in de kamer, en 's ochtends vond
men de meester
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dood in zijn bed. Droeve, ellendige, maar zachte dood, die de Meester wellicht niet
zou afgeschrikt hebben, had hij zichzelf een bepaald soort van dood moeten kiezen.
Niet lijden, inslapen en nooit meer ontwaken, sterven zoals men droomt, een droom
van de Eeuwigheid...
Ik heb opzettelijk tot het einde van deze studie bewaard enkele punten van meer
algemeen dan artistiek belang uit het leven van Emile Zola. Deze zijn trouwens van
zó alombekende notoriëteit, dat ik zal kunnen volstaan met ze in 't kort te behandelen.
Vooreerst zijn herhaalde pogingen om lid te worden van de Académie Française,
waarvan hij vroeger zoveel kwaad gesproken had.
Voor de meeste van Zola's vrienden en bewonderaars leek deze daad een grote
zwakheid en een vernedering die hij zich wel had kunnen sparen. Voor anderen,
onverschilligen of vijanden, was het een ‘comble’ van pretentieuze zelfoverschatting.
Want, - en dit dient met nadruk gezegd te worden - onder zijn landgenoten heeft Zola
steeds oneindig veel meer afbrekers en negeerders, dan bewonderaars van zijn genie
gevonden. Zijn succes was, en is nog steeds, veel meer internationaal dan eigenlijk
Frans. De Fransen hebben altijd gevonden dat hij zijn volk belasterde; en het zou
wellicht een belangwekkende en veelzeggende statistiek opleveren als iemand zich
de moeite kon of wilde getroosten om eens na te gaan hoeveel exemplaren van Zola's
meest gelezen boeken in Frankrijk gekocht werden, en hoeveel er naar het buitenland
trokken. Zola voelde en kende wel die zowat overal verspreide geringschatting en
minachting onder zijn eigen volk; en trots als hij was, en sterk bewust van zijn eigen
waarde, heeft hij misschien wel, uit een soort van wraak tegen zijn verguizers, zijn
arbeid willen zien bekronen met een algemeen bijzonder hooggeschatte
onderscheiding, waaraan hij zelf in de grond zeer weinig hechtte. Anders kan ik mij
tenminste de reden van zijn herhaald aandringen niet voorstellen. Wat had hij er
feitelijk bij te winnen om lid van de Franse Academie te worden? Hij stond toch
oneindig hoog als kunstenaar boven het gros van die troep, en hij hoorde er
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allerminst thuis in die ouderwetse ‘salon’, die door oude, intrigante ‘grandes dames’
al naar gelang van persoonlijke protecties en sympathieën, en geenszins naar
individuele, zuiver artistieke of wetenschappelijke waarde, bij elkaar gescharreld en
gekonkelfoesd wordt.
Toen kwam de Dreyfus-zaak, die Zola's impopulariteit in Frankrijk tot het toppunt
heeft doen stijgen. Te dier gelegenheid is het eens heel duideljk kunnen blijken hoe
weinig de Meester gewaardeerd werd in zijn eigen land en hoe hoog men hem stelde
in den vreemde. Het verontwaardigde ‘J'accuse’ van de grote man weerklonk over
de gehele wereld als de kreet van het geweten in alle zielen waar nog een geweten
schuilde; maar in Frankrijk heette 't nogmaals hoogmoedswaanzin, behoefte om
voortdurend van zich te doen spreken, laster, verraad, omkoperij, wat weet ik al
meer! Ieder land, iedere regering heeft zich zo wel een of meer gewetenszaken van
schande en onrecht te verwijten: Rusland in Oost-Azië, Engeland in Zuid-Afrika,
om er slechts een paar van de allerergste te noemen, kunnen daarvan meepraten;
maar welke machtige stem zal hoog en luid genoeg over het mensdom galmen, om,
zoals met Zola's woorden het geval was, de gehele wereld in opschudding te brengen?
Hij kon dat, en wellicht niemand anders dan hij, omdat hij zo groot, zo eerlijk en zo
sterk was.
Het is en blijft diep treurig dat de grote Meester zo veel te vroeg en zo ellendig is
gestorven; maar als hij nu toch sterven moest, als 't laatste ogenblik nu tóch zo nabij
was, dan zou men haast, wensen dat hij nóg iets vroeger ware gestorven, midden in
het wilde oproer van de Dreyfuszaak, gestenigd en gemarteld door de domme,
opgezweepte volkshorden, die dag aan dag zijn doodvonnis uitbrulden, omdat hij de
Waarheid had gezegd, hij heel alleen met luid-galmende stem, in zijn kracht en zijn
durven, de waarheid, de zuivere, heldere waarheid, waar allen nu van overtuigd zijn,
de waarheid die het richtsnoer en het streven is geweest van heel zijn werkzaam
leven, de drang naar Waarheid die hem tot het eind en voor het laatst bezielde, toen
hij, reeds onder de schaduw-
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vleugelen van de dood, de laatste woorden van zijn laatste boek aan 't schrijven was!
Dan zou zijn martelaarschap wellicht de komst van het Recht, van dat laatste boek
van de Quatre Evangiles, dat het fatum hem niet schrijven liet, bespoedigd hebben.
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Emile Claus
Mijn broeder in Vlaanderen
Aan hare Majesteit de Koningin der Belgen, die de laatste levensuren van
Emile Claus met een glans van geluk overstraalde.
Ik hoop, dat men mij niet van ongepaste hoogmoed of verwaandheid zal beschuldigen,
wanneer ik de grote Vlaamse landschapschilder mijn broeder, - mijn kunstbroeder
in Vlaanderen - durf noemen.
Ik doe het enkel uit een innig en intens gevoel van piëteit, van liefde en
samenhorigheid met hem. Wij zijn van dezelfde grond; wij hebben samen zoveel, in
zoveel lange jaren door het schone Vlaanderen gewandeld; wij kenden dezelfde
streken en dezelfde mensen; wij spraken dezelfde taal; wij waren één, absoluut één,
in en met Vlaanderen.
Nu hij er niet meer is, krijg ik soms het gevoel alsof het land zijn ziel verloren
had. De vogels zingen niet meer zoals zij deden, toen wij beiden ernaar luisterden;
de mensen hebben andere gezichten; de vruchten en gewassen op het veld andere,
doffere tinten. Iets is er dat geleefd heeft en nu dood is; iets dat treurt en verkleurt,
alom... alom...
De vriend van Claus en mij, die mij vanmorgen aansprak, lijkt een andere geest
te hebben, nu Claus niet meer, met al zijn sterke, felle levenslust tussen ons beiden
staat; er is iets weg uit hem, zoals het weg is ook uit mij; en 't is alsof wij samen
voelden, - die vriend en ik, - zonder het aan elkaar te durven bekennen, dat wij ineens
van rijk armzalig zijn geworden en dat wij iets verloren hebben, dat geen ander mens
of geen andere kracht ons ooit terug zou kunnen geven.
Velen zeggen: Claus is niet dood; Claus leeft ten eeuwigen
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dage in zijn werk. Ik zeg: Claus leeft ten eeuwigen dage in zijn werk; maar naast dat
werk zoek ik de man, die het geschapen heeft: die wondere mens, dat levenstrillend
wezen, die flikkerende ogen, die lange, fijne, aldoor bewegende handen, dat wonder
van levenskracht en levenslust, dat zijn overtollige volheid, zijn overrijke natuur als
een magnetisch-aantrekkende kracht om zich uitstraalde. Wie hem ontmoette, kwam
dadelijk en onweerstaanbaar onder zijn bekoring. Die ‘charme’ werkte zó algemeen
en zó sterk, dat om het even wie: man of vrouw, arbeider, boer, burgerman, vorst,
koning of koningin onder zijn invloed kwam.
Ik geloof niet, dat één enkel bezield, levend wezen onverschillig tegenover Claus
kon staan.
Zó heb ik hem gekend, als tintelende en klaterende levensbron, o zoveel lange,
schone jaren. Wat hebben wij samen al niet afgekeken en genoten in onze lange
wandelingen en onze vele reizen, en wat een stroom van herinneringen tussen hem
en mij! Hoe dikwijls heeft hij voor mij niet gejubeld: O! als ik schrijven kon! en hoe
dikwijls heb ik niet geantwoord: O! als ik kon schilderen!
Hij kon niet schrijven; maar hij kon vertellen! Hij kon je, dát wat hij vertelde, voor
ogen toveren en mimeren met zulk een ongelooflijk-levende intensiteit, dat je erom
moest schateren, of je wilde of niet. Al wie dat ooit heeft bijgewoond, kan ervan
getuigen; men kwam van uren verre om hem te horen en te zien. Hij was niet alleen
een geniaal schilder, hij was ook een geboren, een geniaal komediant.
O! herinneringen... herinneringen... frisse, lieve herinneringen van zoveel schone,
lang vervlogen dagen!
Ik wil er niet om treuren; zij hebben mij te veel schoonheid en weelde gebracht.
Zij hebben mij dikwijls gesterkt in het leven. Zijn eigen voorbeeld was er een dat
troostte en staalde.
Ik denk terug aan de dag toen ik hem voor de eerste maal zag. Het was op een
glanzende augustusmorgen.
Augustus is voorzeker niet de mooiste maand om Vlaanderen te zien. De oogst is
weg, het land ligt kaal, nog niet weer groengekleed door 't jonge rapenloof. Maar er
zijn momenten in augustus, enkele dagen, slechts enkele uren soms, waarop
Vlaanderen zó heerlijk mooi kan zijn, dat men er al de
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verrukkelijke bekoring van de lente, al de milde weelde van de volop-zomer, al de
rijke pracht van de schoonste herfstdagen voor vergeten zou.
Op zulk een dag, op zulk een ochtend was het dat ik de grote kunstenaar, die ik
toen nog niet kende en die later een van mijn intiemste vrienden worden zou, voor
het eerst ontmoette.
Hoelang is dat nu wel geleden? Voorzeker meer dan dertig jaar! Meer dan dertig
jaar en, als ik er nu aan denk, zou ik nog de precieze plek kunnen aanwijzen waar
het gebeurde en het tafereel van de omgeving beschrijven, alsof ik er nog steeds in
verrukking vóór stond.
Het was langs een eenzame landweg, tussen de afgemaaide korenvelden. Het geel
van de stoppels bedekte de grond als een tapijt van goud en daarop stonden de schoven
tot in 't oneindige, als in elkaar gestrengelde gestalten onder de hoge, wijde hemel.
Hier en daar tussen al dat geel en goud lag een klaverveld, gans roze van bloeiende
trosjes en levend en ademend als 't ware van gonzende bijen en zacht-wiekende
vlinders van allerlei kleur; en in het verschiet, over de wijde vlakte, lag het dorp, zijn
witte huisjes met groene luiken en rode daken tintellachend in de zon, om de mooie
antieke kerk met grijze kanteeltoren, die daar hoog en scherp verrees onder de blauwe
hemel, als een seintoren aan de oneindigheid van de zee.
Daar naderde een groepje mensen in dat heerlijk tere en fijne landschap. Geen
landbouwers of veldarbeiders, geen mensen van de streek: wandelaars, toeristen, die
elk ogenblik stilhielden om te kijken en te bewonderen en elkander met grote gebaren
de dingen aan te wijzen.
Het waren drie dames en drie heren. Dat is nu vijfendertig jaar geleden en nog kan
ik precies beschrijven, zonder mij in een enkel detail te vergissen, hoe zij eruit zagen
en hoe zij gekleed waren.
De dames vielen het sterkst op. Er was een enorme zware en grote dame bij en
die droeg een donkergroene japon en een schel oranje zijden blouse. De dame, die
naast haar liep, was kleiner van gestalte, maar gezet en ook opvallend, want zij droeg
een witte hoed en een lichtroze blouse en haar ietwat
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vol gezicht was sterk gepoeierd. De derde en jongste dame zag er het eenvoudigst
uit: zij had een frisse kleur en heel lichtblond, bijna geel haar, en droeg een witte
mousseline-japon met blauwe mouches, die haar jeugdig en heel aardig stond.
Bij de heren was er een, die dadelijk heel sterk opviel. Hij liep kaarsrecht met
vierkante atletenschouders; hij had ros haar en een opgeborstelde, rosse snor; hij
droeg monocle en een matelothoed; hij had een donkerblauw, kort jasje en een
witlinnen broek aan.
De tweede, die naast hem liep, en kort en klein en rond en dik was; deed
onwillekeurig denken aan een aardig aangekleed zwijntje, dat op zijn achterste poten
zou tippelen. Hij liep met heel kleine, korte, vlugge pasjes om de anderen bij te
houden en hijgde wat, en transpireerde in de warmte en moest nu en dan met een
hagelwitte zakdoek zijn beslagen lorgnet schoonvegen.
De derde, eindelijk, was een tamelijk lange, zeer magere, fijne man, met enigszins
ingevallen borst en smalle schouders, die een dun, lichtgrijs pak en een klein, rond,
zwart-vilten hoedje droeg. Hij scheen de meest geanimeerde van het hele troepje;
elk ogenblik stond hij stil om een of ander aan te wijzen; en daarbij schetste hij vaak
brede gebaren met armen en handen, die de ganse horizont schenen te vullen.
Soms bleef hij ook staan als om iets te vertellen en toen kwamen al de anderen
om hem heen gedrongen en onmiddellijk galmde geluid van uitroepingen en gelach
op.
In deze tegenwoordige tijd, waar vele vrouwen vrijwel naakt op straat lopen, of
dermate ‘gekleed’ zijn, dat het bedekte lichaamsgedeelte enkel schijnt te dienen om
het ongedekte beter te doen uitkomen, zou het toilet van bovengemelde dames
nauwelijks opgemerkt worden; maar in die tijd scheen het, qua kleur althans, iets zó
buitensporigs en gewaagds, dat, overal waar zij langskwamen, zich een samenscholing
vormde, die in onbehouwen nieuwsgierigheid achter het troepje meeliep. De boeren
op het land plantten hun spade in de grond om met verbazing te kijken; de
boerenmeisjes kwamen met kreten, als benden wilde vogels, uit de openstaande
wagenpoorten en hekken van de hoeven gevlo-
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gen. Er werd gegild, gelachen, gefloten; ik kreeg een angstgevoel over mij, voor
mogelijke molestatie. Het eigenaardigste was, dat de zes wandelaars er zogoed als
niets van merkten. Zij hoorden wel het gelach en gegil, maar schenen in de verste
verte niet te beseffen, dat het hen gold. Bij de ingang van het dorp bleven zij eventjes
aarzelend staan, door de nieuwsgierige bende op korte afstand gevolgd.
De magere heer met veel gebaren keek als 't ware zoekend om zich heen; en mij
ziende, kwam hij eensklaps naar mij toe en vroeg mij, met een aardige glimlach en
innemende vriendelijkheid:
- Pardon, meneer, zoudt ge mij niet kunnen wijzen, waar hier een bakkerij te vinden
is? Die dames zouden gaarne wat koekjes kopen.
Ik wees hem de richting; doch daar waren twee bakkerijen dicht bij elkaar: een
goede en een andere, die minder recommandabel was; en vrezend dat ze zich wellicht
vergissen zouden, liep ik een eindje met hen mee.
- Wie, zijn dat? Wie zijn dat? kwamen de dorpelingen mij bestormen, toen het
troepje in de bakkerij verdwenen was.
- Ik weet er niets van! zei ik. En ik wist het ook niet. Hoe kon ik op dat ogenblik
vermoeden, dat die zes, mij totaal onbekende mensen in de loop der jaren van mijn
trouwste en intiemste vrienden zouden worden!
De reusachtige dame in groene rok en fel-oranje blouse was de vrouw van de
beeldhouwer Van der Stappen; en het kleine, rond, dik mannetje, dat op een
aangekleed zwijntje leek, was Van der Stappen zelf.
De sterk gepoeierde dame met witte hoed en roze blouse was de vrouw van de
beroemde romanschrijver Camille Lemonnier; en de flinke man met vierkante
atletenschouders in kort blauw jasje en witlinnen pantalon was Lemonnier zelf. De
jongere dame in witte mousseline met blauwe mouches was mevrouw Emile Claus;
en de fijne, magere man met levendige gebaren was Claus zelf: mijn toekomstige
broeder-in-Vlaanderen!
Ruim vijfendertig jaar is dat geleden, op een glanzende, stralende morgen als deze,
waarop ik dit schrijf. En van de zes personen, die op die zalige ochtend door
Vlaanderens heer-
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lijkheid wandelden, is er maar één in leven meer: mevrouw Claus!
Er moest een bundel worden samengesteld van de ‘verhalen’ van Claus, evenals er
tentoonstellingen van zijn schilderwerken zijn geweest en nog meer zullen komen.
Dikwijls heb ik er hem toe aangemoedigd, maar hij heeft het nooit willen
beproeven. ‘Ik zou niet kunnen, het zou niet léven’, was telkens zijn antwoord. 't Is
mogelijk, waarschijnlijk zelfs. Je moest het door hem zelf zien en horen voordragen,
met zijn gestes, zijn intonaties, zijn onverwachte, verrassende wendingen en de
guitigheid van zijn gezicht, en de flikkering van zijn felle ogen. Sommige van die
verhalen zijn legendair geworden onder zijn vrienden en kennissen; en de ‘vertoning’
ervan, - want het was telkens een echte vertoning - deed zelfs vreemdelingen, die
geen drie woorden van zijn eigenaardig sappig Vlaams verstonden, tot tranen
schaterlachen. Aldus b.v. om de beroemde geschiedenis van ‘de kuipe roapen’.
Claus was de jongste van een - laat ik mij niet vergissen - gezin van zestien kinderen
en werd door zijn ouders altijd ‘'t jongetje’ genoemd. De oudere broers en zusters
waren getrouwd en weg; hij leefde alleen met zijn vader en zijn moeder, te
Vijve-Sint-Elooi, halfwege tussen Gent en Kortrijk, waar zijn vader een vlashandel
en een boerderijtje had. Zij hadden zogoed als geen vreemde hulp of bediening en,
als er ergens een boodschap te doen was, werd meestal ‘'t jongetje’ daarvoor gebruikt.
Op zekere dag constateerde de oude Claus wat laat, dat hij geen voeder, met name
geen rapen meer had voor zijn koeien. Dat was erg, 't ging winter worden, het eten
voor de beesten was schaars, de nood dwong en na heel wat heen en weer gepraat
tussen vader Claus en zijn vrouw werd besloten, dat men ‘'t jongetje’ zou zenden
met een kruiwagen naar Stien, een goede kennis, om een ‘kuipe roapen’ te leen te
vragen. De oude Claus deed het duidelijk aan ‘'t jongetje’ voor, hoe hij dat vragen
moest.
- Boas Stien, de komplimenten van voader en moeder, of g' ulder nie 'n zoedt
willen 'n kuipe roapen lienen; da ze z'ou zue gauwe meugelijk zullen were geven.
Hè-je 't verstoan,
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jongetje? Zeg ne kier hoe da ge 't zeggen moet.
- Boas Stien, de komplimenten van voader en moeder, of g' ulder nie 'n zoedt
willen 'n kuipe roapen lienen; da ze z'ou zue gauwe meugelijk zullen were geven.
- Goed, jongetje; zilt ge 't onderwig niet vergeten? Ala, hoast ou moar.
Daar is me ‘'t jongetje’ met kuip en kruiwagen op weg. 't Is 'n tamelijk verre tocht;
de wegen liggen slijkerig, 't begint al te schemeren. ‘'t jongetje’ haast zich, af en toe
zijn van buiten geleerd lesje halfluid opzeggend: ‘Boas Stien, de komplimenten van
voader en moeder of da g' ulder nie 'n kuipe roapen’... Zo landt hij eindelijk op het
boerderijtje aan. Dat treft: juist komt baas Stien uit zijn stal en ‘'t jongetje’ gaat naar
hem toe, tikt groetend aan zijn pet en zegt: ‘Boas Stien, de komplimenten van voader
en moeder of g' ulder nie 'n zoedt willen 'n kuipe roapen lieven, dan ze z'ou zue
gauwe meugelijk zullen were geven’.
- 'n Kuipe roapen! Wie zij-je gij? vraagt Stien, ‘'t jongetje’ vorsend aankijkend.
Mielke Cloays, 't jongetje van Sander.
- Ha joa joa, 't jongetje van Sander! Ha!... 'n kuipe roapen! Ha... wa zoe 'k zeggen?
We'n hên wij nie veel roapen mier... en Belle moet te noaste moand kalven. 'k Zal 't
ne kier aan de bezinne vroagen. - Hè? Moedere?... Sanders jongentjen es hier mee
de komplementen van Sander en zijn vreiwe of da we nie 'n zoen keunen 'n kuipe
roapen missen? Wat denkt ou doarvan?
De boerin staat aan het verste eind van de boomgaard, Stien moet hard roepen om
zich te doen verstaan; en, als de vrouw eindelijk verstaan heeft antwoordt zij, op
dezelfde harde toon:
- Ha!... 'n kuipe roapen... en Belle die te noaste moand moe kalven! Ha joa... ge
weet gij uek zue wel of ikke... Weet-e wat-e, 'k zal 't ne kier aan de koewachter
vroagen. Saveer! Saveer! Hé, Saveer!
Saveer staat nog verder van de boerin verwijderd, dan de boerin stond van haar
man; en daarom roept zij dan ook, met de handen als een trechter aan de mond:
- Saveer, Sanders jongentjen es hier, die komt vroagen of da
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we nie 'n zoen keunen 'n kuipe roapen missen. Wat denkt ou doarvan?
Saveer, die nog in de schemering op zijn spade stond gebogen, richt zich langzaam
op en veegt langs achter de handen aan zijn broekspijpen af. Dan spuugt hij en
eindelijk klinkt zijn diepe, holle stem:
- Ha!... 'n kuipe roapen... en Belle die te noaste moand moe kalven...! Ha...! Wa
moe 'k ik doarvan zeggen, bezinne! We'n keunen wij toch moar huel slecht roapen
missen, denkt het mij. Dat 't zue donker nie 'n wierde, 'k zoe ne kier goan kijken
hoevele da we 'r nog wel hên.
Het slot was dat ‘'t jongetje’ zijn ‘kuipe roapen’ niet kreeg en dat hij, thuis
gekomen, heftig door zijn vader werd beknord. - Hoe hè je 't gevroagd? bromde de
oude. En ‘'t jongetje’ antwoordde gedwee, met tranen in de ogen en snikken in de
stem:
- Boas Stien... de komplimenten... van voader en moeder... of g'ulder nie... 'n zoedt
willen... 'n kuipe... roapen lienen; ...da ze z'ou... zue gauwe meugelijk... zoen were
geven...
- En g' hèt gezeid da ge Sanders jongentje woart? vorste de oude.
- Joajik... voader...
Ik herhaal het nog eens: je moest dat door Claus zelf horen vertellen. Zoals hij dat
acteerde en mimeerde was 't een poëem van boerse sluwheid en listige langdradigheid.
Je zag de verschillende personen levend vóór je optreden; je zag ze bewegen, je
hoorde ze spreken, je rook als 't ware de onzichtbare, het gehele verhaal doordringende
‘kuipe roapen’. Misschien twintig keer heb ik die historie horen voordragen en telkens
was het 't zelfde en toch weer fris en nieuw en anders, als een bron van onuitputtelijke
leute en schalkse geestigheid. Ik heb het hem eens horen doen voor Coquelin Ainé,
die er natuurlijk geen woord van begreep; en de grote comédien kraaide het letterlijk
uit van dolle pret.
O! herinneringen... herinneringen! Wie met zijn herinneringen aan Emile Claus
begint, kan niet meer uitscheiden. Ik heb een goede vriend van Claus gekend, die
hem niet kon ont-
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moeten zonder dadelijk in een lach te schieten. ‘Waarom lacht ge toch altijd als ge
Claus ziet?’ vroeg ik hem eens. ‘Ik weet het niet’, antwoordde hij; ‘alleen maar omdat
ik hem zie!’ Zijn blijde, zonnige kunst straalde op zijn ganse wezen af. Ik zou over
de prachtige kunstenaar willen schrijven en telkens wijk ik weer af, naar de geestige,
guitige, levenstintelende man.
Het was als een vuurwerk: het sproeide en sproedelde uit hem naar alle kanten.
Wij maakten samen eens, met nog een paar vrienden, een fietstocht in Frankrijk.
Tegen de avond kwamen wij in Chantilly aan en toen wij, in het goed hotel dat daar
is, kamers wilden bestellen, bleek het dat er geen plaats meer voor ons was. Wij
moesten het ergens anders gaan zoeken en vonden eindelijk een onderdak in een vrij
miserabel herbergje, op kleine, vunzige, zolderkamertjes.
Dit kon evenwel ons goed humeur niet verstoren; en, na een tamelijk ‘harde’ nacht,
vonden wij elkander terug in het rommelig tuintje, dat achter het herbergje lag.
Het weer was warm en mooi; en, liever dan in de duffe gelagkamer ons ontbijt te
nemen, besloten wij dit te gebruiken in het tuintje, aan een half-vermolmde houten
tafel die daar stond, in de schaduw van een prachtig-bloeiende en heerlijk geurende
vlierboom.
De vieze, slaperige waardin bediende ons. Het brood was zuur, de boter rans en
de koffie met melk werd ons voorgezet in recipiënten, die wel op waskommen leken.
Een paar vrienden waren zeer ontstemd.
- Hoe kan je daaruit drinken! 't zijn soepterrinen! mopperden zij.
- Volstrekt niet! meende Claus. - Kijk maar; jee doet zo... Hij nam de reuzenkop
in beide handen en bracht die aan zijn lippen. Fel keken, zijn ondeugend-flikkerende
ogen ons over de rand aan. Langzaam ging het ding in de hoogte, steeds hoger,
hoger..., tot hij hem plotseling, met een ruk, als een hoed, boven op zijn hoofd zette.
Meteen liet hij beide armen zinken en keek ons roerloos-starend aan.
- Begrijp je hoe praktisch! riep hij. - Je bent gevoed en meteen gecoiffeerd. Vooruit
maar!
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Er was geen kwaad humeur bestand tegen zulke dolle invallen. Je schaterde het uit
of je wilde of niet en je slikte zonder verder brommen je zuur brood, je ranse boter
en je drabbige koffie.
Een ander maal - 't was ook in Frankrijk, maar toen reden we per auto - waren we
verdwaald geraakt, ergens in een verloren gat van de Vogezen. We kwamen daar in
een smalle, sterk stijgende, modderige kronkelweg, waar zeker nooit een automobiel
was langs gereden.
Er stonden daar enkele pittoreske huisjes, met bloemen vóór de geveltjes en de
mensen kwamen op hun drempel staan om ons voorbij te zien ploeteren.
- Je me suis trompé de route, zei met bezorgd gezicht de Franse vriend, die met
ons was en die op zich genomen had de weg te wijzen.
- Mon cher, antwoordde Claus, naar de nieuwsgierige gezichten op de drempels
kijkend, - on dira que nous venons chercher une nourrice par ici.
Hoe kreeg hij het in zijn hoofd en hoe kon de opmerking zo raak zijn! Zo iets kan
je niet ontleden, je moet dat voelen; je moet je die jaren herinneren toen rijke dames
tegen de tijd van hun bevalling of die van hun dochter op zoek - op jacht zou men
wel kunnen zeggen - gingen achter minnen, en wel voornamelijk in zulke verloren
hoekjes van het platteland, zoals dat waarin wij verdwaald waren. Een bulderlach
steeg uit de auto op; ik herinner mij dat ik de motor even stop moest zetten; ik kon
letterlijk niet meer sturen door het overweldigend schaterlachen.
Nog een andere maal -'t was in Bretagne - reden wij in een verlaten streek, langs een
van die kaarsrechte door stekelig struikgewas omlijste wegen, die geen eind schijnen
te hebben. Wij reden reeds uren en uren, aldoor dezelfde desolate eenzaamheid, met
slechts hier en daar een kleurloos, wrakkig boerderijtje, dat eerder op een beestenstal
dan op een mensenwoning leek, toen eensklaps, uit een zijweg, vlak vóór de auto,
een troep van wellicht, vijfenzeventig of honderd kalveren kwam gehold. Ik remde
met alle kracht, nog juist bijtijds;
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en de ganse kalverentroep stelde 't op een drafje en rende zo vóór ons uit. Er was
geen hoeder noch geleider bij die troep; zelfs geen hond; dat liep zomaar op zijn
eentje, compact vóór ons uit, een stofwolk opjagend, waaruit af en toe kleine keitjes
en kiezeltjes ons tot in het gezicht vlogen.
De weg was breed genoeg en omzoomd door malse grasranden; ik spitste mij op
't ogenblik waarop ik rechts op links voorbij zou kunnen. Telkens dacht ik de
gelegenheid te kunnen waarnemen; telkens draafde de troep wat opzij en gaf ik alvast
gas; maar telkens ook, op 't laatste ogenblik, sprong een of ander van die domme
dieren dwars over de weg, brak mijn ‘élan’ en gaf de kudde weer gelegenheid als
een compacte massa vóór de wagen heen te draven.
't Werd iets wanhopigs en bespottelijke. Claus en een Franse vriend, die achter in
de auto zaten, bulderden van 't lachen; en ik vroeg mij af hoe en waar dat in godsnaam
moest eindigen, toen eensklaps, gans onverwacht, de hele bende rechts een zijweg
insloeg en in een stofwolk tussen het kreupelhout verdween.
- Mon cher, hoorde ik Claus in een lachbui tot de Fransman zeggen, - ils vont
parler de ça ce soir, à l'étable!
Ik schrijf maar door over hem, en spring daarbij van de hak op de tak, nu eens ernstig,
dan weer guitig, zoals hij zelf deed, in zijn complexe, altijd verrassende
ontboezemingen. Al wie hem goed kende, was dol op hem en vele van zijn vrienden
kwamen 's zomers in Vlaanderen alleen om hem te ontmoeten.
Aldus de dichter Verhaeren.
Verhaeren logeerde bij ons buiten en een van zijn eerste vragen was:
- Hoe gaat het met Clausken? Hij sprak nooit van Claus, altijd van ‘Clausken’.
- Clausken maakt het best, zei ik; - hij is pas terug uit Amerika.
- Is hij in Amerika geweest?... En vertelt hij daarvan? gilde de geestdriftige
Verhaeren, overeind wippend.
- En hoe! antwoordde ik.
Verhaeren was niet meer te houden van uitgelaten vreugd en
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opgewondenheid.
- Ga hem toch halen, direct, met je auto! smeekte hij.
- Meen je 't in ernst?
- Op mijn knieën! bad Verhaeren.
De auto kwam voor en ‘Clausken’ werd gehaald.
Maar je moest oppassen met ‘Clausken’. Je mocht hem volstrekt niet abrupt vragen:
‘Toe, vertel nu eens iets grappigs, Clausken?’
Als je dát deed werd hij kil en je kreeg niets. Het moest vanzelf komen, geleidelijk,
naarmate hij er ‘in’ geraakte. Het weer was mooi; wij zaten buiten, in tuinstoelen,
vóór het huis en het gesprek ging eerst heel ernstig, met wederzijdse vragen naar
gezondheid en nieuws van familieleden en vrienden. Maar achter zijn lorgnet zag ik
Verhaerens ogen guitig tintelen van moeilijk ingehouden lachlust; en eindelijk kwam
het eruit:
- En je reis, Clausken? Hoe was die?
- Goed! zei Claus. - Ik ben in Pittsburgh geweest.
- In Pittsburgh! echode Verhaeren, alvast een proestlach smorend. - En hoe was
het daar?
Claus keek hem strak aan; en van lieverlede gingen zijn ogen ondeugend aan 't
flikkeren. - Ha,... ja ja... ik begrijp het al,... die heeft je daar natuurlijk van verteld,
zei hij, naar mij wijsvingerend. - Kom er dan maar dadelijk voor uit. Wat moet ik
‘vertonen’? De wandeling in 't stadspark of 't bezoek bij Westinghouse?
- Allebei! Allebei! jubelde Verhaeren, zijn beide armen in de hoogte.
- Welnu, begon Clausken heel gewoon, - dat is iets enorms, iets formidabels, die
Westinghouse fabriek. Ik werd er heel vriendelijk ontvangen door een van de
directeuren; en die gaf mij zijn zoon - een heel aardig en ontwikkeld jong mens - tot
geleide, die mij heel de inrichting heeft laten zien. Die jongeman was in zijn kleren
niet te onderscheiden van een gewoon werkman en, naar ik vernam, was hij daar
ook, jaren lang, als gewoon arbeider, werkzaam geweest. Hij kende dan ook alles
op zijn duim, maar geurde daar volstrekt niet mee. Hij bleef aldoor doodeenvoudig
en buitengewoon flegmatisch.
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- Ja, ...heus... buitengewoon flegmatisch...? echode weer Verhaeren, reeds bij voorbaat
genietend.
- Ja! herhaalde Claus... - buitengewoon flegmatisch. Hij liet je de ontzettendste
dingen zien en bijwonen, zonder dat een spier van zijn gezicht bewoog. Het enige
wat hij deed, - en dat kwam mij wel heel vreemd voor, - was het onderste gedeelte
van zijn gezicht - dat wil zeggen: mond en kin - naar rechts of links trekken, terwijl
hij sprak, al naar gelang hij rechts of links iets wilde laten zien of wenste uit te leggen.
- Pfoe...! barstte Verhaeren plotseling in een schaterlach uit. Claus was opgestaan
en begon te maneuvreren. Hij kende geen Engels, maar hij deed alsof hij 't wel kon
en de klanken, die hij daarbij uitstootte, waren van een onweerstaanbaarkoddige
grappigheid.
- Welloahwah allouwah to the left, ging het met diepe buik- en neusklank; en
meteen trokken zijn mond en spitse kin met puntbaardje helemaal naar links.
Verhaeren schaterde.
- Ieowallewah iowa to the right, ging Clausken met strakflikkerende ogen voort;
en de hele onderhelft van zijn mager gezicht trok, als door een touw bewogen,
eensklaps scheef naar rechts.
Verhaeren zat te schokken van het lachen in zijn tuinstoel. Krampachtig hield hij
zich met beide handen vast aan het tuintafeltje, dat vóór hem stond, en zijn ogen
traanden achter de blikkerende, op zijn neus als 't ware dansende glazen van 't lorgnet.
- Hagijgieouwah left! voer Clausken onmeedogend voort. Verhaeren kraaide.
- Ieouwa - hajouwa right!
- Schei uit! gilde Verhaeren, die stikte in zijn schateren.
- Hajoewa left.
Werkelijk, je moest om genade smeken. Het was te dol om aan te zien en aan te
horen. Eindelijk staakte Claus zijn gek gedoe en, eensklaps ernstig, vertelde hij
waarbij het kwam, dat ze daar in Pittsburgh zo raar spraken.
Pittsburgh was een oord met grote staatsgevangenissen. De gevangenen werden
twee of drie keer per dag op een binnenplaats gelucht, waar zij wel samen mochten
wandelen,
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maar zonder mett elkaar te praten. Dat trachtten ze natuurlijk toch te doen; en, om
de waakzaamheid van de cipieren te verschalken, praatten zij niet met de gevangene
die vóór hen liep, maar wel tegen degene die onmiddellijk achter hen aankwam, wat
dan gebeurde op doffe toon, zonder om te kijken, en met scheertrekking van de mond,
rechts of links, naar achteren.
Die gewoonte was door de ontslagen gevangenen overgebracht in het gewone
leven; en zo kwam het, dat je in Pittsburgh, waar zoveel gevangenen zaten, of gezeten
hadden, ook zoveel lui aantrof, die deze eigenaardige wijze van spreken hadden
overgenomen.
Aldus, tenminste beweerde Clausken, die het uit goede en vertrouwbare bron zei
vernomen te hebben.
- En wat nog meer, Clausken? vroeg Verhaeren toen hij op adem was gekomen.
- Over Pittsburgh? vroeg Clausken.
- Over Pittsburgh en ook andere plaatsen, lachte de dichter.
- Pittsburgh is een donkere, zwarte stad vol rook en kolendamp; zei Claus. - Er
hangt een grauwe sluier over alles en de zon is er dof-koperkleurig en nauwelijks
zichtbaar.
- Ik ging er even wandelen in 't stadspark, met dezelfde jongeling, die mij bij
Westinghouse had rondgeloodst. De bomen zijn er zwart, het gras ziet er grauw en
't is of je de bloemen door een berookt glas bekijkt. Maar wat mij 't meest van al trof,
was het ongelooflijk groot aantal merels, die er rondvlogen.
- Hoe kom je hier aan al die merels? vroeg ik de jongeman. Hij lachte heel even
met een lachje, dat zijn goudtanden liet zien en antwoordde, om beurten vlug zijn
mond naar rechts en links trekkend.
- Dat zijn geen merels; 't zijn gewone mussen!
En, waarachtig, 't waren doodgewone mussen, maar dik van 't roet en zwart als
merels. Ik zag met verbazing de brutale, welbekende snuiten onder de dikke roetlaag
en waar ze opvlogen stoof er zwart van ze af. Ik had er graag een paar in een kooi
naar hier gebracht om te laten zien.
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- Ik ben ook in Washington geweest, voer Clausken voort en dat is, na 't zwarte
Pittsburgh, een helderwitte stad. Je stapt er uit de trein en vlak vóór 't station staan
daar een aantal grote auto-cars met kerels, die armzwaaiend wenken om je plaats te
doen nemen.
't Is om de stad te bezichtigen. Je stapt dus in een van die dingen en daar begint
het.
Naast de stuurman zit een kerel, gewapend met een enorme spreekbuis. Even houdt
de auto voor een groot, maar vrij banaal en poenig-uitziend gebouw stil. De man met
de spreekbuis keert zich naar de achter hem zittenden om; en, terwijl hij met de hand
naar het poengebouw wijst, brult hij door zijn hoorn:
- Clark, miljardair!
Je moest dat Claus zien en horen nadoen. ‘Claaak!’ riep hij, of er wel drie of vier
a's in waren; en meteen had je 't complete beeld van Amerikaanse poenigheid en
bluf, van dat kinderachtig volk, dat knielt voor geld en materieel succes.
- Even verder, voer Clausken voort, terwijl Verhaeren alvast weer zat te schokken
van het lachen; - even verder staat alweer de auto stil en de man brult door zijn
spreekbuis: - Rockefeller... miljardair!
Weer raas je voort, weer stop je, weer brult de kerel, een poengebouw aanwijzend:
- Johnson, miljardair!
Zo gaat dat voort van poen-paleis tot poen-paleis, tot je de hele stad hebt
afgemiljardaird. Eindelijk brengt de auto je vóór 't station en daar komt een andere
kerel op je afgevlogen, met zijn handen vol fotografie-kaarten. Wat is dat? Moet je
nu ook nog de foto's van de poen-paleizen meenemen? Neen; 't is je eigen foto, die
je wordt aangeboden. Je bent geknipt met al je mede-toeristen in de wagen, zonder
dat je 't merkte, vóór 't huis van Claaak of Rockefeller en daar heb je al de reprodukties
ervan, die je voor een paar Amerikaanse centen kunt kopen.
Verhaeren zat te schokken van het lachen. ‘Encore! Encore!’ riep hij onbedaarlijk,
terwijl hij met beide handen het tuintafeltje omklemde, dat onder zijn uitbundige
vrolijkheid heen en weer schudde.
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En Claus vertelde... Aldoor kwamen nieuwe herinneringen in hem op, die hij met de
daarbij passende woorden en mimiek voordroeg.
- Hoe zijn de vrouwen ginder; vertel ons daar eens iets van? vroeg Verhaeren.
- Mooi! zei Claus; - maar hard en kil; en vreselijk verwend door de mannen, die
als kinderen voor hen beven. Dat heeft ze arrogant gemaakt. Ze doen affirmatief en
denken alles best te weten. Elles n'ont pas de mélancolie...
Claus zelf scheen niet onder melancholie te lijden, terwijl hij over de Amerikaanse
vrouwen sprak; want hij schoot eensklaps in een lach en vertelde, naar aanleiding
van het gesprek over Amerikaanse vrouwen, een grappig avontuur, dat hem eens in
New York overkomen was.
Hij moest die avond naar een groot officieel diner en was in zijn hotelkamer bezig
met zich te verkleden. Het was laat geworden, de tijd drong en er haperde iets aan
zijn toilet, waarvoor hij de hulp van een kamermeisje nodig had. Hij drukte op een
belknop en, na enige ogenblikken werd aan zijn deur geklopt en, op zijn ‘Entrez!’
ging die open en stond de gebruikelijke, dienstdoende neger vóór hem. Dat was nu
niet precies wat Clausken wenste: hij moest het kamermeisje hebben. Maar, met zijn
gebrekkige kennis van het Engels, wist hij niet hoe hij die noemen moest. Hij liep,
half aan- half uitgekleed, zenuwachtig om de neger heen; en eindelijk riep hij, met
grote gebaren:
- I want... a woman!
- O, no no, Sir; not here! riep de neger met rollende ogen.
- I must... a woman! drong Claus gebiedend en kwaadaardig aan.
De neger vluchtte weg, snokte de deur achter zich toe. Claus, radeloos, donderde
van woede. Het moest, het moest, hij was reeds te laat; en weer drukte hij op de
schelknop.
Daar ging de deur langzaam open; en vóór hem, gevolgd door de neger, die als
een zwarte duivel in het gangetje bleef staan, verscheen een wezen zonder sekse,
waarvan Claus haast schrikte - een soort geraamte onder een japon, met een bril op
en haarpieken als van een stekelvarken.
- You want, Sir...? vroeg een sissende mond zonder lippen.
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-, Haha!... a woman! jubelde Claus; en met zenuwachtige vingers liet hij haar zien
wat vastgenaaid moest worden, terwijl de neger, gerustgesteld, langzaam in de
duisternis van 't gangetje terugweek.
O, mijn vriend, mijn broeder-in-Vlaanderen, wat hebben wij samen veel afgelachen!
Maar wat hebben wij ook samen soms diep, en ernstig, en intens genoten!
Ik herinner mij nog die ochtend, die malse, glanzende, stralende juniochtend, toen
ik je kwam opzoeken in je atelier en toen de gedienstige mij berichtte, dat je met je
schilderdoos het veld waart ingegaan.
Zij wees mij de richting en ik volgde je schreden. Het gras lag natbedauwd, het
koren stond hoog en vol met rode en blauwe en witte en paarse bloemen en de
leeuwerikjes kweelden in de hoge blauwe hemel, dat het een liefde was. Langs
pittoreske, ouderwetse boerderijtjes, met strodaken en kleuren-luikjes, kwam ik aan
de boord van de Leie, daar waar die hoge olmen staan, als een scherm van pracht en
weelde vóór de wijde, zonnig-groene uitgestrektheid van de weilanden, waar de
schone, vette koeien zo kalm en zo vreedzaam liepen te grazen. Je ogen rustten er
met zoveel liefde op het zachte tafereel en ginds verre, over de kronkelende Leie en
de, tintelende weilanden heen, lachte het heel klein dorpskerkje, gans wit met
puntig-grijze torentje en donkere, vierkante raampjes. Wat was dat alles mooi en fijn
en vol van landelijke, intieme poëzie! Ik zie je daar nog staan, toen, je mij nog niet
zag: dun en donker silhouet onder de hoge bomen op de berm, met je welbekend
rond hoedje op, met in je linkerhand 't palet en in je lange, magere rechterhand 't
penseel, dat rustig borstelde.
Je leek me daar geen schilder meer, die er vóór zijn impressie staat; je leefde zo
op in je werk, dat je daar als een deel van 't landschap werd, een brok natuur,
medelevend, in onbewuste harmonie, de schone zachte rhythmus van de gehele
omgeving. De blanke wolkjes zeilden in de blauwe hemel en weerkaatsten zich in 't
donkerstille water, de karekiet zong dromerig in het oeverlis en ook jij stond daar
op de bermkant als een grote, fijne vogel, die in contemplatie het ganse wijde

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 6

1221
tafereel van schoonheid overziet en in zich opneemt.
Heb ik je diep gestoord in je werk op die heerlijke morgen? Ik heb mij stil gehouden
tot je mij achter je ‘voelde’ en met een juichkreet naar mij omkeek.
En wat hebben wij samen ons schoon Vlaanderen liefgehad die ochtend...!
Schilderen was voor Claus een hartstochtelijk genot en ook wel eens een schrijnend
lijden.
Ik herinner mij dat prachtig schilderij van hem: ‘De koeien zwemmend over de
Leie’, dat nu in het Brussels, museum prijkt en dat ik destijds zag ‘worden’. Iets dat
Claus aanhoudend vóór dat reuzendoek deed jubelen, was het rood krulhaar van de
koewachter, die op de veerpont naast de koeien overstak. ‘Zie me dat haar!’ herhaalde
hij telkens. ‘Is het niet net goud en vuur in de gloed van de zon?’ En hij schilderde
daaraan, geestdriftig, nooit verzadigd, nooit tevreden, voortdurend nieuwe gamma's
in dat kleurenhaar ontdekkend, al naar gelang van de lichtspelingen van het water in
de zon.
Hoe groot was dan niet mijn verbazing, mijn schrik, zou ik haast zeggen, toen ik
enkele dagen later, mijn vriend opzoekend aan de oever van de Leie, waar hij aan
het werk was, het konterfeitsel van de koewachter op het schilderij zag afgebeeld...
zonder haar!
- Wat is dat! kreet ik.
- Bekijk hem! antwoordde Claus neerslachtig.
Ik keek naar het koewachtertje op de pont en herkende hem haast niet meer. Al
zijn mooi-glanzende rosse krullen waren verdwenen; hij had zich laten millimeteren;
hij zag eruit of hij helemaal geen haar meer had.
- Dat heeft hij verleden zaterdag laten doen, ter gelegenheid van de dorpskermis,
om nu eens keurig-netjes voor de dag te komen, naar hij meent! zuchtte Claus. - Hij
heeft mijn schilderij bedorven; in wanhoop heb ik hem ook op 't doek gemillimeterd
en nu moet ik wachten tot het haar weer in zijn krullen groeit.
Wachten!... Daar had een vibrerend artiest als Claus geen geduld voor. Te veel
andere boeiende onderwerpen trokken
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zijn onverzadigbare werklust; hij wachtte enkel tot het haar een ietsje weer was
bijgegroeid; en zo staat nu de koewachter op het prachtig schilderij, dat geenszins
bedorven is, zoals Claus vreesde, maar dat hem toch telkens weer hinderde als hij 't
zag, omdat het in zijn oog, met die vlammende en tintelende rosse krullen, nog zoveel
mooier had kunnen zijn.
O! die schilder-avonturen van Claus, ze zijn eindeloos en onuitputtelijk. Ik spring
maar over vele jaren heen - wij vinden hem later wel weer als vroeger terug - om al
zijn gekke en dolle histories te herdenken tijdens de oorlog, toen hij in Engeland
vertoefde.
Eerst woonde hij een tijd in Wales, op een plaatsje dat Rhubina heet. Hij was er
diep ongelukkig - hoe kon het anders voor een artiest zo innig gehecht aan zijn grond!
- maar het schilderen was hem een fysieke behoefte en hij toog er toch maar op uit
en tekende en schilderde, wat er in dat droeve oord nog te tekenen of te schilderen
was.
Zo zat hij eens, half in een dichte heg verscholen, ik weet niet wat te pastelleren.
Daar hoort hij eensklaps, achter zijn rug, in de heg een snuivend, gesnuffel. Hij kijkt
om en meteen ziet hij de snoet van een hond tussen de blaren; en, achter die blaren
en er overheen, de strenge snoet en de forse gestalte van een ‘constable’, die, over
de heg heen, afspiedt wat hij daar uitvoert.
- Ik schrikte op, zo vertelde Claus - en hoorde meteen een barse stem, die iets uitte
dat ongeveer klonk als:
- Whatarejedoïnthere?
- I painter... zei Claus, meteen opstaande.
- Nopaintinallowadere comelon!
- I... stranger... lichtte Claus toe, die maar enkele schaarse woorden Engels kende.
- Oahjeoioaohyoucomelon! riep de man met ongeduldig gebaar. En Claus begreep
vagelijk dat hij aangehouden werd en mee moest met de policeman naar de bevoegde
overheid. Daar gingen ze. De ‘constable’ had hem zijn tekening afgenomen en stapte
in snelle pas, met zijn hond naast zich; Claus volgde wat hij kon.
Zij kwamen al spoedig bij een kazerne, waar een schildwacht,
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strak als een stuk hout, vóór zijn huisje stond.
- A German spy! A German spy! klonk het uit de toestromende menigte.
Claus werd onder bewaking in een muurnaakte spreekkamer geduwd en de
policeman verdween met zijn pastel.
Na enkele ogenblikken was hij daar terug met de tekening in de hand en een half
spottende, half meewarige glimlach op 't gezicht.
- Hawèl? vroeg Claus in goed Vlaams, alsof die man dat kon verstaan.
- Major says the man who has made that must be mad.
- Hè! riep Claus.
- Mad! herhaalde de constable, met de wijsvinger aan zijn voorhoofd tikkend.
Claus begreep, dat hij als gek beschouwd werd en barstte in een lachkreet uit.
Hij kreeg zijn pastel terug en mocht ook verder schilderen; maar niet op de plek
waar de policeman hem gevonden had. Daar was het ‘prohibited’.
Ze zijn legio, de avonturen van Claus in Engeland; en het een al gekker dan het
andere. Hij was er vast van overtuigd, dat de oorlog maar enkele weken duren zou
en vond het daarom ook niet de moeite de Engelse taal aan te leren. Bovendien had
hij heimelijk 't land aan het Engels en de Engelsen. Hij hield niet van hun kunst, en
ook niet van hun levenswijze. Hij vond, dat ze te veel hechtten aan uiterlijke vormen
en veel te weinig aan het ‘fond’. Hun beleefdheid, hun generositeit waren er geen
des harten. Hij had er altijd de indruk, dat hij van aalmoezen leefde.
Eens - hij was ondertussen naar Londen verhuisd - wou hij naar Hammersmith,
om er een vriend op te zoeken. Men had hem goed uiteengedaan hoe hij er komen
moest: die ‘bus’, die ‘underground’ en aan het zoveelste station uitstappen.
Daar zit mijn Clausken in de ‘tube’. Hij heeft er plaatsgenomen naast een droge,
magere meneer, die de Daily News leest. De trein rolt en ruist, stopt even in stations,
die zó vol behangen zijn met kleurige reclameplaten, dat Clausken slechts met heel
veel moeite, en soms in het geheel niet, de
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namen van de haltes lezen kan. Hij raakt ermeee in de war, agiteert zich, vreest dat
hij te ver zal rijden, zodat hij weldra vraagt, in 't Frans, aan de Daily-News-meneer,
die naast hem zit:
- Pardon, monsieur... Hammersmith...?
- Oh! no, no, much further away! antwoordt de man, even gesard over zijn lorgnet
opkijkend.
De trein rolt, ruist, stopt.
- Hammersmith?... herhaalt Claus enigszins schuchter.
- Oh! no no, many stations yet... snauwt de man bepaald ontstemd en hij keert
Claus de rug toe, om wel duidelijk te laten merken, dat hij er nu genoeg van heeft.
De trein rolt en Claus staat zachtjes op en gaat naast een andere meneer zitten, een
paar bankjes verder.
- Pardon, monsieur... Hammersmith? vraagt Claus, zodra de trein weer vertraagt
om te stoppen.
- Hammersmith? herhaalt de man heel vriendelijk: ‘No, Sir!’, en daarop volgt een
hele reeks radde toelichtingen, waarvan 't verbouwereerde Clausken absoluut geen
jota begrijpt. Hij dankt toch maar voor de gegeven explicaties en kijkt eens rond in
de coupé, waar enkele gezichten, die zijn herhaalde vragen gehoord hebben, reeds
vrolijk beginnen te worden.
Weer rijdt de trein, weer stopt de trein; en nu kijkt Clausken radeloos om zich
heen, en vraagt zomaar, in 't algemeen:
- Hammersmith?... Hammersmith?...
Een soort gejoel gaat op: ‘No, no, he's mad! He's crazy!’ En armen zwaaien, en
hoofden schudden, en monden schateren van het lachen, terwijl Claus, totaal
ontredderd, nu maar overeind blijft staan, zich in het schommelen van de trein aan
een handvatsel vasthoudend, klaar om eruit te springen. En weer rijdt de trein en
weer vertraagt hij om te stoppen, als eensklaps alle handen naar buiten wijzen en een
tiental stemmen tegelijk uitroepen: ‘Yes! Yes! Hammersmith! Hammersmith!’ terwijl
de armen de beweging maken om hem, als 't ware met geweld, uit de trein te
verwijderen.
Zo kwam Clausken, die geen Engels verstond, eindelijk te Hammersmith.
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Een andere maal was het te Londen zelf, in de ‘bus’. Claus stond op de ‘bus’ te
wachten en twee dames wachtten tegelijkertijd met hem.
Toen de ‘bus’ stopte, liet Claus de dames vóór en stapte vlug achter hen in. De
conducteur vermoedde dat het één gezelschap was, en toen Claus hem geld toestak
om zijn kaartje te betalen, vroeg hij iets dat in Claus' oren klonk ongeveer als:
- Ouwouwouwouwouw!
Claus dacht, dat hij te weinig had betaald en paste nog een geldstuk bij.
- Ouwouwouwouwouw! herhaalde de conducteur enigszins ongeduldig.
Claus dacht, dat hij nóg te weinig had betaald en legde weer een muntstuk bij.
- Ouwouwouwouwouw! riep de man bepaald kregel, terwijl Claus radeloos zijn
schouders optrok.
Toen zei een van de dames - het waren zo min of meer dames; laten we zeggen
‘volksdames’ - iets, dat de hele ‘bus’ plotseling in een luid gelach deed uitbarsten.
Claus had ondertussen plaatsgenomen op een van de banken; en, niet omdat hij iets
begrepen had van het aardigheidje dat de ‘dame’ had gezegd, maar omdat hij al de
andere reizigers van de ‘bus’ zo hartelijk zag lachen, lachte hij ook hartelijk mee.
Een meneer, die naast hem zat, voegde daar, zich tot Claus wendend, lachend nog
iets aan toe, dat Claus al even min begreep. Claus haalde zijn schouders op, opende
zijn handen en antwoordde, in 't weinig Engels dat hij kon:
- I... not understand... I... stranger...
Plotse, algemene stilte als van consternatie in de ‘bus’ en alle ogen weinig
vriendelijk op Claus gericht. Hoezo! Die man had meegelachen om een grap, waarvan
hij niets begrepen had! Dat was natuurlijk alweer een spion, ‘a German spy’, zoals
Londen er vol van liep.
Claus zag de wantrouwige, boosaardige, te allen kante op hem gerichte blikken
en kreeg het er zó benauwd onder, dat hij zo gauw mogelijk opstond en bij de eerste
halte uit de ‘bus’ stapte, mijlen ver nog van de plaats waar hij eigenlijk wezen moest.
‘Het is toch jammer’, vertelde hij mij later, ‘dat ik er nooit
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achter ben gekomen, welk soort van aardigheid die, “dame” in de “bus” verteld heeft’.
Veel vreemdelingen, die 's zomers bij ons buiten kwamen, waren dol op Claus en
snakten naar een bezoek aan hem en aan zijn atelier.
Het was ook telkens een verrukking. Zonneschijn, het huisje waar hij woonde, is
een oud jacht-paviljoen, midden in een oude, mooie tuin met magnifieke bomen.
Langs de voorkant, achter bloemenheesters en gazons, ligt de grote steenweg van
Gent naar Kortrijk met zijn druk verkeer; aan de achterzijde, tussen de mooiste
bloemenbedden, die men denken kan, glooit het terrein zacht naar beneden tot aan
de oever van de zacht kronkelende, poëtisch-dromerige Leie. Daar heeft Claus meer
dan veertig jaren lang gewoond en er ontelbare prachtdoeken in de onmiddellijke
omgeving geschilderd.
Hoe innig-diep en fijn en hoe heerlijk die schone kunst doorleefd was, beseft men
eerst goed als men zelf van de streek is en door en door natuur en mensen kent. Ik
herinner mij onder meer een schilderij van hem, dat die fijne, diepe kennis van het
leven en het medeleven in en met zijn directe omgeving gans bijzonder illustreert.
Het is een vroege, wazige septemberochtend. Het kan zowat zes uur zijn; want,
het is iets zeer opmerkelijks voor wie het land kent, dat men zich in Claus' schilderijen
nooit vergissen zal, niet alleen omtrent het jaargetijde, of de maand van een bepaald
jaargetijde, maar ook niet over het uur van de dag, het ‘moment’ waarop hij zijn
impressie gekozen of gevonden heeft. Ik mag wel zeggen ‘gevonden’, want een keuze
van hem was altijd een vondst; niet iets dat hij zocht, maar iets dat hij ontdekte, iets
dat zich aan hem opdrong gedurende zijn eindeloze wandeltochten in de buurt van
Zonneschijn.
Het is dus zes uur 's ochtends, op een wazige septemberdag. Daar staat een
bouwvallig boerderijtje, zijn grijze strodaken nauwelijks zichtbaar achter struikgewas
en onder hoge bomen, waarin de nevel hangt. Op de voorgrond is een grasrand of
klein weilandje, zilvernat van dauw. Over dat grasveld komen de witte eendjes
waggelend en snuffelend-voederzoekend naar de rivier toe. Daar waar zij over het
grijs-bedauwde

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 6

1227
gras zijn heengegaan, blijven hun sporen duidelijk zichtbaar. De groenere ondertoon
komt eruit op; men kan hun gang volgen, van aan het open hekje, tot op de plek waar
ze nu zijn. Maar... wat betekenen die andere, brede, groene plekken, niet achter de
plaats waar de eendjes met uitgerekte hals lopen te waggelen en te snuffelen, maar
ervóór, daar waar het gras anders nog maagdelijk nat-bezilverdauwd is en waar geen
eend de pootjes heeft gezet? Haa!... om dát te raden, vooral om dát te ‘voelen’ moet
ge van de streek zijn en 't leven van de mensen aldaar kennen. Die brede, groene
vlekken in het parelgrijs-bedauwde gras, dat zijn de trage, logge klompenstappen
van de boer, die al van vier of vijf uur op was en eens even, nog vóór zijn eendjes,
tot aan de Leie is gegaan. Het zijn slechts enkele groene vlekken, zonder bepaalde
betekenis voor wie het landelijk leven niet kent; maar hoe geven ze een toon van
waarheid, van fijne, echte, diepe observatie, en ook van innige poëzie, voor wie dat
leven wel goed kent! Je kon Claus geen groter genoegen doen dan die fijne nuances
juist te voelen en spontaan te uiten. Toen kwam hij met flikkerende ogen naar je toe
en greep, als 't ware in dankbaarheid, je handen. Toen werd hij vertrouwelijk en
stelde je gaarne op de proef. Zo bracht hij mij eens voor een heerlijk fijn en teer
lente-schilderij. Het waren niets dan enkele hoge populieren op een weiland, met als
achtergrond een egaal-grijze hemel. Maar in het gras van die weide, in het ontluikend
groen van de bomen en vooral in het eentonig-dikgrijze van de lucht, zat zoveel
malse sappigheid en poëzie, dat je er om zo te zeggen de frisse, vruchtbare lente in
kon ruiken.
- Voel je iets in dat schilderij? vroeg hij mij.
- Ik voel er veel in! zei ik.
- Wanneer is het geschilderd?
- Ik denk... zo ongeveer 3 mei, aarzelde ik.
- 5 mei! jubelde hij. - Ruik je er de lente in?
- Ja.
- Hoor je er ook iets in?
- Ja... ja! riep ik op beslissende toon.
- Wat?
- De koekoek... de koekoek... die roept dat het gaat rege-
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nen! zei ik.
Hij kwam naar mij toe en greep mijn beide handen.
Hij had tranen van emotie in de ogen.
Veel vreemdelingen, zei ik, die 's zomers bij ons buiten kwamen, hadden geen rust
vóór ze Claus eens op zijn atelier bezocht hadden.
't Was ook zozeer de moeite waard. Je kwam bij hem aan over die kaarsrechte,
prachtig-brede steenweg, die zo schaduwrijk overlommerd is door een dubbele rij
oude kastanjebomen. Die magnifieke bomen, 't is door Claus' onverpoosd ijveren,
dat zij er nog staan.
Hoe dikwijls zijn ze niet, door staats- of provinciale ingenieurs, met het doodsteken
gemerkt geweest! Telkens sprong Claus op de bres, telkens ging hij om hun behoud
smeken bij de verantwoordelijke ministers en zelfs bij de Koning in persoon. Ze
staan er nog in al hun pracht; zelfs de Duitsers hebben ze gerespecteerd; maar hoelang
zullen ze nu nog leven, nu hun onvermoeide beschermer voor altijd het hoofd heeft
neergelegd? Als er nog iets van piëteit in het rechthoekig en hardlijnig hart van een
staats- of provinciaal ingenieur kan bestaan, dan zou dat gevoel zich nu moeten uiten,
in ontroerde herinnering aan de grote kunstenaar, die een ware liefde voor die bomen
had en die ze zo ontelbare malen, op zijn schoonste schilderijen, heeft afgebeeld.
Zo kwam je dus, onder die lange, somptueuze laan; en daar stond rechts, achter
een sloot en een grasveld met bloemen, omlijst door hoge bomen en door lage
bloemenheesters, het lichtgekleurde, lieve Zonneschijn lachend, je als 't ware
welkomgroetend, in de zon. Je stond vóór 't hek, - dat zware hek tussen de stenen
pijlers, waar bovenop twee kleine, zoete, als tamme poedeltjes neergevlijde, stenen
leeuwtjes een vreedzame wacht hielden - en je belde aan!
Een klank van bel, zoals je nergens anders hoorde: zwaar, plechtig, deftig, op het
melancholieke af. In elke andere omgeving zou het je triestig en hostiel gestemd
hebben; maar daar ging onder het balkon de vriendelijke huisdeur open ende Meester
zelf kwam je tegemoet, in 't licht gekleed, met zijn rond hoedje op, met zijn gezicht,
dat straalde en zijn beide
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handen, die je hartelijk welkom drukten.
Je werd er binnengeleid in een laag vertrek, waarvan de wanden vol hingen met
tekeningen en schilderijen. Dat waren alle souvenirs van vrienden; maar je ogen
gingen terstond naar een groot, breed raam, dat daar een ander, groter, levend
schilderij vertoonde: een prachtgezicht over een neerglooiende bloementuin en verder
over de kronkelende Leie en de wijde weilanden, met als fond de uitgestrekte bossen
van een groot kasteelpark, als een hoge muur van wuivend groen onder de lichte
hemel.
Wat was dat alles fris en schoon en hoe voelde men daar dadelijk de bron der
inspiratie van de Meester! Het was een van zijn eigen grote kleurenschilderijen, die
je daar zo zag; en als je daarna in zijn ruim atelier binnentrad en er de hoge muren
vol zag hangen met zijn doeken, dan was het alsof je in de daarstraks geziene
wonder-en-tover-omgeving zelf liep te wandelen en te jubelen.
Toen eerst kon je de volle weelde van zijn rijke kunst in al haar verrassende
schakeringen genieten. Hij liet je dat stukje voor stukje zien, telkens iets nieuws, dat
je een kreet van verrukking ontlokte. Je wandelde... je wandelde met hem mee in die
mooie natuur en het was als een les van schoonheid en van liefde die je kreeg; hij
openbaarde je wonderen van intieme poëzie, die je niet kende, maar waarvan je de
kiem in je ziel al lang onbewust voelde leven en trillen. Ik heb veel en veel mensen
in Claus' atelier gebracht en zo dikwijls gadegeslagen hoe zij op die wonderen
reageerden. Niemand bleef koel of onverschillig. Sommigen kropten hun impressies
op en jubelden ze dan later uit; maar de meesten waren dadelijk getroffen en bleven
als geboeid, met vertederde glimlach en soms met tranen van ontroering in de ogen,
vóór een of ander doek roerloos en langdurig stilstaan. Zo herinner ik mij o.a. twee
kleine pastels van hem, die geen mens, ook ik niet, die ze toch zo dikwijls heb gezien,
zonder diepe emotie kon bekijken. Het eerste stelt een jong, Zeeuws meisje voor in
nationale klederdracht, en in profiel gezien. Het is van een frisheid, van een fijnheid,
waarvoor geen woorden bestaan. Het dun, ontblote halsje, met bleekrood kralensnoer,
komt recht als de stengel van een bloem, uit een licht pervenche-blauw doekje;
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de kanten vleugeltjes van de kap zijn doorschijnend en het gezichtje is iets om zomaar
dadelijk te aaien en te zoenen: lange, donkere wimpers overschaduwen het blauwe
oog; het rechte, fijne neusje is romig-wit als melk; de wang is even rozig aangetint
en om het hoekje van de dunne bovenlip zweeft als 't ware, licht als een droom, een
donkerig donsje. Het is niet alleen een wonder-mooi meisje, 't is iets van bijna
bovenaardse teerheid en fijnheid en schoonheid; en toch iets dat bestaat; zij leeft, zij
is reëel; wij zouden haar in Zeeland kunnen tegenkomen, zoals Claus zelf haar op
een van zijn uitstapjes tegenkwam en rust noch vrede kende vooraleer hij haar - na
hoeveel moeite! - met aanbiddende liefde had mogen schilderen.
Het tweede konterfeitsel is er ook een van een jong meisje, maar van heel ander
soort. Dit is er een van een meisje uit het volk, een fabrieksmeisje. Zij zit op een van
de hoogste rijen, ergens in een volksschouwburg en woont er de opvoering van een
of ander melodrama bij. De gevoelens, die zij ondergaat, staan op haar gezicht te
lezen. Dat gezicht ziet bleek, geelbleek, fabrieksbleek zou ik haast zeggen, omlijst
door 't zwarte van haar haren en kledij. De ogen kijken droef en dromerig en 't wit
ervan blikkert vochtig. Er staan stille tranen in; men voelt, dat ze innig meeleeft wat
daar op 't toneel vertoond wordt: de jonge graaf, wellicht, die 't arme, mooie meisje
heeft verleid en haar nu wil verlaten!
Claus vertelde mij hoe hij dat geschilderd had. Uit zijn geheugen, natuurlijk, als
herinnering van het geziene. De ganse toneelzaal was in 't donker; alleen, dichtbij
het meisje hing een elektrisch gloeilampje, waarvan het schijnsel, van beneden gezien,
vlak in haar aangezicht glom. ‘Ik zag noch hoorde iets meer van het drakerig stuk’,
zo vertelde mij Claus, ‘ik zag alleen nog dat ernstig, zo innig meelevend, bedroefde
gezicht, daar boven, bij het lampje. Ik prentte mij die trekken en expressie in de geest;
en thuis gekomen, begon ik er onmiddellijk aan te werken en maakte er een aantal
schetsen van, tot ik het echte eindelijk te pakken had’.
Claus was in de eerste plaats - en wilde dat ook zijn - een luminist, een aanbidder
van licht, kleur en zon. Geheel zijn ‘oeuvre’ is als een aanhoudende lofzang, een
stralende apo-
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theose van kleuren en zon.
Maar naast die zon-aanbidder was ook in hem de teergevoelige dichter van de
bespiegelende uren en van de dromerige schemertinten; en ik ken schilderijen van
hem - niet vele - van avondstemmingen, die je tot in het diepste van je ziel ontroeren.
Zo b.v. een pastel, dat jaren en jaren lang onaangeroerd in zijn atelier heeft gehangen
en dat er misschien nog wel hangt, van die jonge boer en zijn meisje, die bij
schemeravond tegen de witgekalkte muur van een stalletje staan te vrijen. Is het wel
vrijen, zoals men zich dat gewoonlijk bij die mensen voorstelt? Neen; 't is zomaar
bij elkaar staan, als twee vage schimmen, in de opkomende duisternis. En het is zo
juist geobserveerd: de duisternis valt niet uit de lucht; zij kruipt op uit de grond, heel
laag en stijgt langzaam, van lieverlede de contouren van de twee figuren vervagend
en het witte van de muur vergrauwend. Men vergeet het onderwerp: de twee die daar
staan; men voelt alleen de stille, zalige avond, met opkomende dampen en 't is als
hoorde men de krekels dromerig zingen in de doffe grasrand langs het muurtje. Dat
was alweer iets van echte, levende, eenvoudige natuur; iets dat je gezien en gevoeld
en meegeleefd moet hebben, ontelbare malen, vooraleer het met zulk een aangrijpende
en mededelende emotie weer te kunnen geven.
Ja, die bezoeken bij Claus en wat daar al bij hoorde! Je moest hem soms van andere
bezoekers horen vertellen, terwijl je zelf bij hem op bezoek was. Niet steeds was hij
met die visites ingenomen, maar durfde ook niet altijd, voor onwelkome gasten, zijn
deur te sluiten, b.v. voor die uit de omgevende kastelen. Zij kwamen bij hem aan,
de fijne heren en de elegante dames, minder omdat ze zijn kunst zo zeer waardeerden
of bewonderden, dan wel om op niet-onaangename wijze een paar uurtjes van hun
ruim-overtollige tijd te slijten. Het atelier was er gans door geparfumeerd, als ze daar
waren en zij kwebbelden zeer geanimeerd onder elkaar - vooral de dames - want er
kwam altijd heel wat mondaine rivaliteit bij te pas; de ene wilde niet minder goed
dan de andere op de hoogte zijn van de moderne schilderkunst en de goede Claus
raakte daarbij de kluts wel eens kwijt en had soms moeite, om de ver-
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schillende opinies met elkaar in evenwicht te houden. Eén vooral, een oude, adellijke
dame met mannelijk voorkomen, wist het beter dan alle anderen en duldde
hoegenaamd geen tegenspraak. Zij liep altijd met een stok, niet om te steunen, want
zij was nog flink en potig ondanks haar hoge leeftijd, maar om ermee naar allerhande
voorwerpen te wijzen en haar demonstraties nadruk en kracht bij te zetten. 't Was
iets onbetaalbaars om Claus haar gebaren te zien nadoen.
‘Qu'est-ce que c'est ça?’ (ze sprak altijd Frans), vroeg ze, met de punt van haar
stok naar een gedeelte van een schilderij wijzend; en, toen Claus haar de gewenste
uitlegging gegeven had:
‘Comment! vous voyez ça comme ça!’ riep ze, haar stok naar Claus zelf puntend.
‘Ik trok mij telkens instinctmatig achteruit’, beweerde Claus; ‘want zij had voor
gewoonte altijd naar mijn navel te punten, zodat ik de indruk kreeg of ze mij ging
doorboren’.
De heren - de kasteelheren - waren meestal veel inschikkelijker. Ze kenden daar
ook al niet veel van; ze liepen zomaar mee om de dames gezelschap te houden; ‘en
service commandé’, noemden ze dat wel eens niet on-leuk; en zij waren het tenslotte
meestal eens met de oude stok-dame, omdat die het hardst en meest-categorisch
betoogde en dat de anderen er bang voor waren.
Eens had ik mijn vriend Den Beer Poortugaal bij mij. Hij deed ook nogal aan
schilderen en wenste vurig met Claus kennis te maken.
Ik bracht er hem heen.
Juist toen wij op Zonneschijn aankwamen, liet Claus een bezoeker uit, met wie
hij in 't Frans praatte. Wellicht was dat de oorzaak, waarom ik ook, instinctief, die
taal gebruikte en dus zei:
- Emile, puis-je vous présenter mon ami Monsieur Den Beer Poortugaal, qui
s'intéresse beaucoup à la peinture.
Vriendelijk keek Claus naar Den Beer op, reikte hem de hand en zei, zich
verontschuldigend:
- Enchanté de faire votre connaissance, monsieur, mais je ne connais pas l'école
Portugaise.
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- Moi non plus! antwoordde Den Beer ietwat beduusd. Claus keek mij aan. ‘Met wie
kom je mij nu voor de gek houden?’ zei duidelijk zijn verbaasde blik. Ik barstte in
een schaterlach uit en maakte hem de vergissing duidelijk. Hij moest er ook heel
hartelijk om lachen.
- Pardon, monsieur, zei hij, Den Beer de beide handen drukkend; en bracht ons
vrolijk in zijn atelier.
In de momenten, dat Claus geen hartstochtelijk-werkend schilder was, kon hij soms
speels en leutig zijn als een klein kind.
Hij hield van al wat jong en fris was en hoe dikwijls heb ik hem horen jubelen,
bij 't zien van een jong meisje, dat in harmonie van lijnen en kleuren met haar type
gekleed was: ‘Voyez-moi ça. C'est joli, hein! C'est jeune! C'est harmonieux! Ça
chante!’ Hij geneerde zich vooral niet om zijn artiesten-bewondering te uiten in de
tegenwoordigheid zelf van wie het aanging, en hoe dikwijls heb ik jonge meisjes
daaronder zien blozen, wat hem dan nog inniger verrukte en nieuwe uitroepingen
van verrassing en bewondering ontlokte. Dat alles was spontaan bij hem, zonder de
minste bijbedoeling van hofmakerij: hij moést het zo uiten, het ontbruiste hem
onwillekeurig, als voor een mooi landschap of een mooie schilderij. En zo was hij
in de hoogste mate een charmeur, een man, die als 't ware magnetisch bekoorde en
niemand onverschillig laten kon.
Hij was ook een fameuze kwajongen. Hij kon zo soms, in ernstig, deftig gezelschap
met onverwachte grappen voor de dag komen. Ik herinner mij hem aan een groot
diner in een provinciestadje, een diner, waar geen eind kwam aan de culinaire
overdaad en dodende verveling. De oververzadigde gasten zaten met rode koppen
in een soort van comateuze toestand en nog steeds daagden nieuwe gerechten op en
werden steeds fijnere wijnen geschonken. Het werd een wanhoop; niemand begreep
hoe en wanneer zulks moest eindigen, toen ik eensklaps de stem van Claus hoorde
opgaan, die eigenaardige geluiden nabootste. Hij vertelde namelijk aan de naast hem
zittende, rood-opgeblazen en hijgend-gecorsetteerde dame, hoe de wielewaal zong
en wat dat gezang in 't
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Vlaams betekende. ‘Het mannetje van de wielewaal’, zo vertelde Claus, ‘zegt aan
zijn wijfje: ‘Populierenhout is goed lepelhout’ en wacht dan even en vervolgt: ‘Maar
abeelhout is nog beter hout’. Het wijfje denkt daar een ogenblik over na en antwoordt:
‘Sies g'hoalt er ier af’.
De dikke dame keek Claus met bolle ogen van niet-begrijpen aan. Vooral het ‘Sies
g'hoalt er ier af’, was ten enenmale onbegrijpelijk voor haar en Claus moest haar met
inspanning aan 't verstand brengen, dat dit zeggen wilde: ‘Sies, deze beschouwing
doet je eer aan’. Maar de nagebootste klanken stemden haar tot vrolijkheid en zij
poogde Claus na te doen: ‘Populierenhout is goed lepelhout... maar abeelhout is nog
beter... Sies g'hoalt er ier af’. Ook de overige disgenoten keken uit hun comateuze
verwezenheid op en glimlachten en van lieverlede ging het rond de hele tafel, in
allerlei toonaard en met begeleiding van uitbundig gelach: ‘Populierenhout is goed
lepelhout... maar abeelhout is nog beter hout... Sies g'hoalt er ier af!’ De dikke gastheer
vond dat deuntje buitengewoon toepasselijk op zijn lekker diner en hij liet nog meer
fijne flessen opdagen, die met of zonder populieren-en-abeelhout tot de bodem
uitgelepeld werden.
Aldus kon Claus, door zijn eigen sprankelende geestigheid, een heel gezelschap,
ook het taaiste en vervelendste, soms levendig doen opfleuren. Ik herinner mij een
van die dolle streken op een gewichtige vergadering van juryleden, naar aanleiding
van een schilderijententoonstelling, waaraan tamelijk veel jonge schilders zouden
deelnemen. Claus hield van de jongeren. Geen groter genot voor hem dan een echt
nieuw, jong, fris talent te ontdekken. Maar hij had een sterke hekel aan dát soort
jongeren, die enkel aan een nieuwe richting meedoen, niet uit esthetische drang en
overtuiging, doch uit mode, uit snobisme, omdat het gros van 't publiek zich in die
richting laat meeslepen. Hij had zijn opinie gezegd over een stuk, dat door een paar
juryleden sterk werd aangeprezen, maar dat hij, als niet echt, als niet oprecht afkeurde.
De discussie was hevig en vinnig, maar Claus, eenmaal zijn mening geuit, had zich
uit de kring teruggetrokken en was kalm op een kist gaan zitten, wachtend tot de
anderen zouden klaar zijn.
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Eensklaps, in het hevigst van de discussie, ging van die kist een vreemd geroffel op.
Verbaasd keken de opgewonden juryleden om en zagen Claus bezig met de beide
handen op zijn buik te trommelen. Geen mens begreep, hoe dat zulk een hol geluid
kon voortbrengen; zij kwamen naar hem toe en merkten, dat hij zat te trommelen op
zijn strohoed, die hij onder zijn lichtgrijs alpaca-jasje op zijn buik had verborgen.
- Schei nu toch uit, Claus! lachten de heren; - en zeg ons of je 't goed vindt dat de
schilderij wordt aangenomen.
- Pompompompompompom! was Claus' trommelend antwoord.
- Ja maar, wat is het nu: ja of neen?
- Pompompompompompom...
Ik herinner mij niet meer of de schilderij tenslotte al dan niet werd aangenomen
of geweigerd, maar wel dat Claus, door zijn grap, een stemming had weten te weren,
die hoogst vervelend en onaangenaam dreigde te worden.
Ik heb hem lang en veel gezien te Londen, waar hij zich, na heel wat ergernis,
teleurstelling en moedeloosheid, tijdens de oorlog eindelijk gevestigd had.
Hij was er niet tevreden, niet gelukkig. Hoe kon het ook anders? De vrije vogel,
die hij was, zat gevangen als in een kooi; en steeds knaagde aan zijn hart het leed
van 't overrompeld vaderland. Hij was voor de overweldiger gevlucht als zoveel
anderen, vol haat en afgrijzen. Maar in Engeland vond hij niet de troost die hij gehoopt
had. Hij had er 't gevoel als van een bedelaar, aan wie men wel een aalmoes uitreikt,
maar die verder op de mat van 't deftig huis moet blijven staan. Hij hield niet van de
Engelsen. Hij, de impulsieve, de spontane, kon niet tegen die koele, droge stijfheid
van de Britten. Hij vond ze harteloos. Hij vond ze ook, en bovenal, onartistiek, zonder
enig gevoel voor echte kunst. ‘Isn't it lovely’, riep hij soms smalend, doelend op de
quasi-geestdrift van Engelse dames vóór een of ander prulschilderij. En je moest
hem zien als hij daarbij het gemeesmuil van die dames nadeed: een brede
tandenglimlach, ogen, die dweepten of straalden; een hele mimiek van goedkoop en
vals enthousiasme.
Neen; hij was er triestig en ongelukkig. En hij was ook
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balorig; hij wilde de taal niet leren: 't was overbodig, beweerde hij; de Engelsen
begrijpen je toch niet. Hij liep er tobberig met zijn schilderdoos rond, hier en daar
wat krabbelend en schetsend; doch meestal was hij nauwelijks ergens aan bezig, of
daar stond een politieagent achter hem, die hem op de schouder tikte en door zijn
dikke snor iets brabbelde, dat Clausken niet verstond. Toen haalde deze zijn ‘permit’,
uit, want die bezat hij en de agent ging er met een geknor vandaan; maar de stemming
was verstoord; het ging niet meer om te werken; hij doekte maar moedeloos op en
ging verder zoeken en tobben.
Maar toch kwam eindelijk het lang en vruchteloos gezochte en verbeide
buitenkansje! Eens, op een ochtend, ontmoette hij een vriend, die hem vertelde, dat
in het Strand een kamer was te huur op een vierde verdieping, in een soort toren, met
een prachtgezicht over de Thames en de Embankments, met al de mooie bruggen en
magnifieke gebouwen. Claus daar dadelijk heen. Hij vond er een man met stug gezicht
en dikke snor, een van die kille Engelsen, die juist de stipt-noodzakelijke woorden
spreken, zonder er ooit een overbodig bij te voegen.
- I... desire... rent... chambre... fourth floor... begon Claus met moeite.
De man knorde iets onverstaanbaars, maar opende meteen dee traliedeur van de
lift.
- All right! zei Claus.
Ze werden naar boven gezogen, de man opende een deur en Claus stond in een
klein torenkamertje met smalle raampjes, maar vóór een prachtgezicht, dat hem
kreten van bewondering ontrukte.
- How much? vroeg Claus dadelijk.
De kerel noemde een prijs.
- All right! jubelde Claus onmiddellijk.
- What are you? vroeg de man.
- Painter! riep Claus.
- No! zei koel de man, eenbeweging makend om de deur te sluiten.
- Oui mais, permit! permit! kreet Claus, met bevende vingers zijn boekje te
voorschijn halend.
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De Engelsman bekeek het boekje aandachtig, gaf het aan Claus terug en zei, even
flegmatisch als hij ‘no’ gezegd had:
- Yes!
- All right dus? vroeg nog Claus, bevend en twijfelend.
- Yes!
In die kamer is het, dat Claus gedurende drie jaar, zijn talrijke, wonderschone taferelen
van de Thames en omgeving heeft geschilderd. Herhaaldelijk heb ik hem daar
opgezocht en telkens was het mij een raadsel, hoe hij in die kleine ruimte zulke
weidse taferelen schilderen kon. Het was een zeshoekig kamertje, met twee heel
kleine raampjes, die dan nog door een soort zuiltje in tweeën waren verdeeld.
- Ik begrijp niet, dat die zuiltjes je niet hinderen; je ziet nooit meer dan de helft
van je onderwerp! zei ik.
- Ik zie die dingen niet! antwoordde hij. - Die bestaan niet voor mij; ik zie alleen
het pracht-panorama, dat daar achter ligt.
Het was dan ook iets wonderschoons en van een telkens weer afwisselende
indrukwekkendheid. Rechts de imposante bruggen en Westminster; links
London-Bridge en de kolossale opstapeling van gebouwen; en vlak vóór hem de
Embankments en de Thames, met Black Friars als achtergrond. Wat heeft hij daar
al niet geschilderd! Het rusteloos-deinende leven van dat gedeelte van Londen trilde
in zijn ogen en in zijn vingers; de impressies bestormden hem letterlijk ieder ogenblik
van de dag. Hij heeft daar Londen gezien in al zijn mogelijke stemmingen: de
zeegroene, aldoor woelende rivier onder de schroefslag van de stoomboten; de
prachtige, smokende zonsondergangen onder de bogen van Waterloo-Bridge; de
avondgloed van 't Parlementsgebouw; het mierennest van voetgangers en voertuigen
over de bruggen en langsheen de kaden; en, als het nacht ging worden, de
spookachtige verschijningen in Black Friars, met de sombere schoorsteenpijpen en
de duizenden en duizenden schel-verlichte ruitjes. Hij heeft er de frisse lente zien
ontluiken en bloeien in de tuinen langs de Embankments; en hij heeft er sneeuw
gehad, echte, maagdelijke sneeuw, drie, vier dagen lang blijvende sneeuw, die witte
kapjes zette op de daken en
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de torens van de verweerde, machtige gebouwen.
Toen voelde hij zijn smart in ballingschap bijna niet meer. De schoonheid was het
machtigst en ik herinner mij een klein schilderijtje van hem, dat zong en jubelde als
een feeëriek bloementuintje.
- Weet je wat dat is? vroeg hij, toen hij mij 't stukje liet zien. Ik aarzelde.
Een of andere muziekuitvoering langs de Thames, waagde ik eindelijk.
Hij lachte.
Weet je hoe dat schilderij heet? voer hij voort, licht plagerig.
- Hoe kan ik...?
- De onderzeeër! riep hij triomfantelijk. - Dat is de drukte van 't zondagspubliek,
dat naar de veroverde, Duitse onderzeeër komt kijken. Het schip zie je niet van hier
uit, hoewel het boven water tegen de kade gemeerd ligt. Je ziet alleen de foule, de
lichte toiletten van de dames, de kleur van de parasols en van de hoeden, het
gewriemel van mensen en kleuren onder de schitterende lentezon.
Hij toonde mij een ander doek.
- Weet je wat dit is?
- Papieren, die in de wind over de Thames opwaaien, dacht ik.
Hij lachte weer.
- Zie je dat oud heertje daar staan, leunend tegen de kademuur? Hij voert de
meeuwen...!
Over ieder schilderij van Claus zou een verhaal te ‘schrijven’ zijn, zoals hijzelf over
ieder van zijn schilderijen een anekdote of een verhaal wist te ‘vertellen’.
Daar hebt ge b.v. het schilderij van de drie boerenkinderen onder de bloeiende
appelboom.
Het zijn drie grappige kleinen, twee jongens en een meisje, met blond krulhaar,
waar de zon in tintelt; en als je ze ziet, zou je willen tellen: een, twee, drie, of
omgekeerd: drie, twee, een; want ze verschillen alle drie een ietsje in grootte: zij
vormen als 't ware een stijgend of dalend trapje, naast elkander op een rijtje, in het
met zon-en-schaduw over-
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speelde gras van de boomgaard, onder de weelderig wit-en-roze-bloeiende kruin.
Het meisje was het kleinste, het liefste en het blondste van de drie; de twee jongens
zagen er als ondeugende rakkers uit. Claus, in 't vuur van zijn werk, had op een
gegeven ogenblik gebrek aan een bepaald soort kleur. Zijn atelier was dichtbij; hij
rende in haast om een verse ‘tube’, de kleinen bevelend, dat geen van hen intussen
bewegen mocht.
Toen hij hijgend terugkwam, bemerkte hij met ontsteltenis en toorn, dat op zijn
schilderij een dwarse streep vlak over het gezicht van 't meisje was geveegd.
- Wie heeft dat gedaan? Gij? riep hij, naar de oudste van de bengels wijzend.
- Nie, meniere; nie!
- Gij? tot de tweede.
- Nie, meniere; nie!
- Gij? tot het meisje.
- Nie, meniere; nie!
Dat was te gek en Claus zou zich niet laten voor de mal houden. Een van de drie
was de schuldige en hij wilde en moest het weten. Om te beginnen zou hij ze schrik
aanjagen. - Er is hier iets afgrijselijks gebeurd, riep Claus, - en Onze Lieve Heer zal
de schuldige straffen, als hij zelf niet bekent. Lieve Heer, daal neer uit de hemel en
grijp de dader! En Claus, met een ruk achteruitschrijdend, als om voor de Lieve Heer
plaats te maken, keek met zijn stekende ogen het drietal aan.
Niet het minste resultaat. Alle drie bleven roerloos, zonder de geringste schijnbare
emotie, onder de bloeiende appelboom staan.
- Haha! riep Claus, - ge zijt niet bang voor Onze Lieve Heer! Goed, ik zal den
duvel roepen. Duvel, komt uit de Hel en grijpt de schuldige! En meteen sprong Claus
met verschrikt gezicht opzij.
Nóg eens niet het minste resultaat. Het drietal bleef, innerlijk misschien wel
enigszins ontdaan, maar uiterlijk volkomen onbewogen en roerloos onder de bloeiende
appelboom staan. - Nóg geen bekentenis! riep Claus, de hevigste gramschap veinzend.
- Nou, als het zo is, dan moet ook maar het ergste
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gebeuren. De grond zal hier onder uw voeten openbarsten, de vlammen zullen eruit
opslaan en gij zult alle drie als laaiende toortsen in de afgrond verdwijnen!
En Claus, neerbukkend, stampvoette en zwaaide wild met beide armen om de
aarde te doen openbarsten.
Doodse stilte. Resultaat nihil... Claus, ondanks zijn ergernis, schiet plotseling in
een lach. De gezichten van de drie rakkers verhelderen, de ogen tintelen, zij lachen
even mee.
- Zeg mij nou ne kier hiel serieus: woarmee hè-je da gedoan? vraagt hij, ze om
beurten strak, maar niet onvriendelijk aankijkend.
Er is een korte aarzeling, zij loeren eventjes wantrouwig naar elkander en naar
Claus en dan zegt eindelijk de oudste, terwijl hij schuw naar het beschadigd schilderij
opkijkt:
- Mee mijne vijngere...
Mijn oude vriend, mijn broeder-in-Vlaanderen, heden ben ik weer eens in mijn
eenzaamheid gaan wandelen, daar waar gij zo vele lange jaren hebt gewoond en zo
oneindig veel gewerkt hebt.
Het weer was zacht en mooi en zon en schaduw speelden met hun betoverende
schakeringen over de wijde, schone velden. De oogst, die gij in verrukking zien
groeien en bloeien, maar niet zien rijpen hebt, was afgemaaid en de laatste
haverschoofjes stonden, als in bespiegeling verzonken wezens, op de gouden
stoppelvelden. Zij leken van verre op biddende nonnetjes met saamgevouwen handen.
Sommige waren in elkaar gezakt, als door smart geknakte, dood-vermoeide wezens.
De hier en daar reeds omgeploegde akkers hadden die blonde, fijne, bijna roze tint,
zoals gij ze zo dikwijls hebt geschilderd en over de paars-bloeiende klaverstukken
zweefden kapellen van allerlei schittering en kleur en gonsden in zwermen de bijen.
De hemel was blauw, met bolle, zilverglinsterende wolkjes en de oude molen, dichtbij
Zonneschijn, neuriede zijn dromerig liedje, dat wij samen zo dikwijls hebben
aangehoord, terwijl zijn lange, rode armen, statig wiekten, als wenkten zij naar grootse
dingen uit de schone, hoge hemel.
Mijn vriend, mijn broeder, dat alles is nog steeds van u. Die
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ganse wonderbare Natuur, die gij zo innig hebt bemind en voor altijd vereeuwigd,
bewaart uw levend beeld in zich en wij kunnen het van haar niet scheiden.
Op de eerste bladzijde van deze herinneringen heb ik geschreven, dat er iets dood
was in de Natuur, sinds gij er niet meer zijt. Het is niet waar; ik heb mij vergist; want
overal nu zie en voel ik weer uw tegenwoordigheid. Ik zie een leeuwerikje zingend
ten stralenden hemel opstijgen; ik hoor het houterig liedje van een onzichtbaar
krekeltje in 't droge gras; en aan de oever van de kalme Leie zit een hengelaar als
voor een spiegel; en ginds, onder de bomen, tintelen de ruitjes van een boerderijtje.
En dat alles is nog vol van u, dat alles is u zelf, en kan nooit anders worden; want
gij zijt een onvergankelijke plant van deze eigen, hechte bodem, een boom van
weergaloze levenskracht en schoonheid, die zijn heerlijke vruchten - kinderen van
zijn ziel en wezen - alom met ongeëvenaarde mildheid heeft verspreid.
Voor wie u heeft gekend als ik u kende, zijt ge niet gestorven en kunt gij ook niet
sterven.
Wij waren bijna buren, ginds in Vlaanderen, en dikwijls kwam hij mij bezoeken. Hij
hield van de plek waar ik woonde, daar boven op de heuvel, met het bos rondom mij
in de diepte en 't heerlijk vergezicht langs alle kanten over 't schone Vlaanderen.
Hij kwam daar bij mij zitten staren en dromen, luisterend naar het gezang van de
vogelen. O! die vogels van de Molenheuvel, wat konden zij hem in verrukking
brengen! Hij kende ze allemaal, alle de soorten, en soms vroeg hij mij om eens heel
vroeg te mogen komen in de dente, nog vóór het daglicht werd, om 't wondere concert
van al die zangers aan te horen. Hij jubelde en maakte grapjes over al die vogels. Hij
beweerde, dat zij in de vroege ochtend alle om mijn huisje samenschoolden en zich
stil hielden, tot ik ontwaakte en mijn gordijnen ophaalde. En toen begon het ineens,
de vinken vooraan: ‘Tsjienk tsjienk tsjienk, hij is wakker! Tsjienk tsjienk tsjienk!’
De merels kwamen bijgevlogen en vroegen met hun zware, trage stem: ‘Zou hij...
wel... goed... geslapen... hebben?’ waarop de wielewaal in opgewonden tempo

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 6

1242
antwoordde: ‘Als hij niet goed geslapen had... zou hij zijn gordijn niet ophalen...
Sies g'hoalt er ier af!’
Een man als Claus, die zoveel hield van zon en licht en kleur, kon wel niet anders
dan ook veel van bloemen houden. De tuin van Zonneschijn was dan ook een en al
bloem. Wilde bloemen, gecultiveerde bloemen, heesterbloemen, het straalde en
tintelde ervan.
Hij adoreerde alle bloemen.
Hij was eens zwaar ziek: dubbele longontsteking, op de dood af. Toen hij genezen
was, vertelde hij mij, dat hij in zijn ziekte, toen hij op sterven lag, zulke prachtige
visioenen had gehad. Wat hij gezien had, wist hij niet duidelijk te omschrijven, maar
het waren bloemen, al bloemen, bergen, valleien, velden, oneindigheden van de
wonderschoonste bloemen. En is het ook niet wonderbaar, dat zijn allerlaatste
woorden, toen de grauwe vleugel van de Dood reeds over hem streek, geweest zijn
het driemaal herhaalde:
- Bloemen... bloemen... bloemen...
Na zijn eerste zware ziekte, - de dubbele longontsteking - ging hij voor herstel naar
't Zuiden. Hij bracht een winter door aan de Rivièra en in Noord-Italië. Hij heeft er
veel geschilderd, vooral om en bij Venetië.
Eens zat hij daar ergens rustig te werken, toen een harde hand hem op de schouder
werd gedrukt. Hij keek om en zag een Italiaanse gendarm vóór zich staan. De kerel
beduidde hem op ruwe toon en in gebrekkig Frans, dat daar een forten-linie lag, waar
het verboden was te schilderen of te fotograferen en dat hij hem, wegens overtreding,
als spion arresteerde.
Dat was nog vóór de oorlog. Claus, misnoegd en verwonderd, doekte kalmpjes
op en volgde de gendarm naar een nabije ‘Osteria’, waar hij onder bewaking werd
gesteld.
De dag verliep. Er werd veel heen en weer getelefoneerd en Claus werd ongeduldig
en van lieverlede woedend.
- Ik ben geen misdadiger! bromde hij; - en buitendien ik krijg honger. Laat mij
gaan of geef mij te eten.
Van laten gaan geen sprake. Eten kon hij echter krijgen; en er werd hem iets
voorgezet, zo walgelijk vies en slecht, dat
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Claus het met verontwaardiging van zich af duwde.
Eindelijk, na uren, kwam de gendarm terug, en zei met tegenzin, vrijwel ontstemd:
- Vous êtes libre!
- Libre...? smaalde Claus met een verachtende blik naar de gendarm. - Moi je suis
toujours libre.
En hij ging. Maar over Italië was hij niet meer te spreken. ‘'t Zijn Pruisen!’ bromde
hij woedend; en hij pakte in en verliet het land.
De brouille zou echter niet lang duren. Later werd hem in Italië - en speciaal in
Venetië - veel eer aangedaan en hij kreeg weer liefde voor het land.
- Eén onhebbelijke Italiaanse gendarm is nog niet het hele Italiaanse volk!
glimlachte hij schouderophalend.
Verhaeren heette hem ‘Clausken’ en wij, zijn intieme vrienden, noemden hem wel
eens voor de grap ‘Clos d'Astaine’.
Dat was gekomen door zijn en mijn vriend, de Franse schilder Le Sidaner.
Kort na Claus' eerste zware ziekte ontmoette ik in Parijs Le Sidaner en die vroeg
mij dadelijk:
- Comment va Clos d'Astaine?
- Clos d'Astaine! herhaalde ik verbaasd. - Connais pas.
- Mais voyons, notre ami le peintre, votre voisin de campagne.
- Ha!... Claus... van Astene! riep ik oer-Vlaams uit. Die goede Le Sidaner had dat
zomaar op zijn Frans uitgesproken! Clos d'Astaine! ik dacht waarachtig, dat hij mij
naar een mij niet bekende soort bourgogne vroeg!
De naam bleef; Claus' intieme vrienden gebruikten hem gaarne wanneer zij hem
in grappige of blijde stemming aantroffen; en Claus zelf scheen er soms een
eigenaardig genoegen in te vinden, alsof het hem heimelijk vleide. Hij was een
geboren Westvlaming, maar door zijn lange wonen in Oost-Vlaanderen was hij door
en door Oostvlaams gaan voelen. De echte wortels van zijn leven staken niet in de
grond van Vijve-Sint-Elooi, waar hij geboren was en tot zijn vijftiende jaar in het
ouderlijk huis geleefd had, maar in de grond
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van Astene bij Deinze, waar hij op rijpere leeftijd was gekomen en zich voorgoed
gevestigd had. Dáár was zijn vaderland, dáár had hij haast alle zijn onderwerpen
gevonden, dáár kende hij alle de mensen zoals allen hem kenden. Het is opvallend,
dat hij nooit naar zijn geboortedorp teruggekeerd is om er iets te schilderen; en niet
minder opvallend is het, dat hij zelfs de gewestelijke taal van zijn geboortestreek
vergeten had, dat typische Westvlaamse dialect, dat anders zo onuitroeibaar-taai
blijft voortbestaan bij de meeste Westvlamen, ook al hebben ze sedert tientallen van
jaren hun oorspronkelijke streek verlaten. Neen; hij was zo echt Oostvlaam alsof hij
nooit elders geleefd had en voor het dorpje Astene voelde hij een speciale liefde die
hij nooit gedurende zijn ganse leven heeft verloochend.
Was het wellicht daarom, dat het grappige ‘Clos d'Astaine’ hem soms werkelijk
in de oren streelde? Na de oorlog is er een tijd sprake van geweest, dat hij zou geadeld
worden. Hij zou baron worden. Hij voelde daar niets voor; maar toen een van ons
hem eens half plagerig, half ernstig zei, dat hij wel geen baron moest worden, maar
dan toch bij zijn naam d'Astene, of van Astene laten voegen, keek hij ons lang en
strak met zijn helder-tintelende ogen aan; en ik vraag mij nu nog af, of hij dat niet
in ernst gewenst zou hebben. Hij was zo echt en diep met dat klein dorpje
vereenzelvigd...
Die taaie man van onuitputtelijk-sterke werk- en levenskracht heeft misschien nooit
gedacht, nooit willen denken, dat hij ook eens zou moeten sterven. Hij spaarde zich
niet, vreesde kou noch hitte, reed nog elke dag, door alle weer, op bijna
vijfenzeventigjarige leeftijd, mijlen ver met zijn fiets. Anderen maakten zich over
hem bezorgd, poogden hem - meestal tevergeefs - wat in te tomen.
Hij sloeg goede raad in de wind en werd korzel als men aandrong. Eens was hij,
hoewel zwaar verkouden, per rijwiel naar Gent gereden. Hij moest er bij een vriend
zijn, een geneesheer, niet om zich te laten onderzoeken, maar om een schilderij te
gaan bekijken, dat die vriend pas gekocht had. Een persoon, die zich zeer voor Claus
interesseerde en veel zorg voor zijn gezondheid koesterde, zag hem met leedwezen

Cyriel Buysse, Verzameld werk. Deel 6

1245
in 't slechte weer vertrekken, zich echter troostende met de gedachte, dat hij althans
naar een dokter toe ging, die hem, én als dokter, én als vriend, wellicht heilzame raad
zou geven. Toen Claus, nat en verkouden, in de schemering terugkwam, was de
eerste vraag van die persoon:
- Welnu, hoe gaat het! Heeft de dokter je pols gevoeld?
- Wel nee! antwoordde Claus misnoegd. - Waarom zou hij? Ik heb de zijne ook
niet gevoeld!
Altijd grappig, zelfs als hij minder goed of kwaad geluimd was. De geestige en gekke
dingen kwamen als 't ware vanzelf naar hem toe en zo herinner ik mij er nog enkele,
die hij met genoegen placht te vertellen:
- Piccadilly, op een vroege zomerzondag-ochtend, zowat zes uur.
Claus, die daar tijdens de oorlog in de buurt gehuisvest was en dikwijls last van
slapeloosheid had, was heel vroeg opgestaan en in de wereldbekende straat gaan
wandelen.
Een wonder iets, Piccadilly, op een zomerzondag, om zes uur 's ochtends! De
absolute leegte en verlatenheid: al de gebouwen stug-dicht en het brede asfalt
glimmend als een doffe spiegel over de ganse uitgestrekte lengte. Claus, in zijn
eenzaamheid, loopt heel alleen door die verlatenheid, als een dwalende dwerg tussen
roerloze en statige reuzen.
Maar... wat komt daar aan, ginds verre, in die uitgestorven steenwoestijn? Claus
ziet het en begrijpt het niet. 't Lijkt een enorme, grijze massa, die zich langzaam en,
als 't ware golvend en deinend, in 't midden van de straat, over 't plaveisel
voortbeweegt. Enkele mannen lopen er, klein schijnend als kabouters, omheen en af
en toe knalt een zweepslag in de doodse stilte.
Claus gaat opzij en laat het wonder naderen. Daar herkent hij eensklaps, stom en
roerloos van verbazing, wat het is: een troep olifanten, waarschijnlijk uit een circus
of menagerie, die zomaar in de vroege vroegte, door het hart van Londen wordt
gedreven! Waar vandaan? Waar naartoe? Mysterie! De logge troep deint langzaam
plompvoetend over het dofglimmend asfalt voort en van zijn doortocht blijft niets
over dan de gewone sporen, die zulke grote dieren doorgaans onder 't
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lopen achterlaten: enorme hopen, die daar in 't midden van 't plaveisel blijven liggen.
De reuzentroep is weg, een zijstraat ingeslagen; alleen Claus staat daar nog even
roerloos in de doodse eenzaamheid, zich afvragend welk wonder hij aanschouwd
heeft.
Daar gaat de deur van een der stug-gesloten huizen open. Twee deftige Engelsen,
in sportcostuum, komen te voorschijn, even hun fiets aan de hand leidend. Zij maken
zich klaar om erop te wippen en hun lange sportdag te beginnen, als zij plotseling
die reusachtige sporen op 't glimmend plaveisel bemerken. Zij begrijpen er niets van
en kunnen 't ook niet begrijpen, want zij hebben de doortocht van de reuzenbeesten
niet gezien; zij wisselen enkele woorden en staren met verbazing in de lucht en om
zich heen; en dan wippen zij eindelijk op het zadel en wieleren door de doodse
verlatenheid van Piccadilly weg, terwijl Claus zich verkneutert in een hoekje en
lachend een sigaret opsteekt.
Het andere gebeurde in de omgeving van La Panne, ook tijdens de oorlog.
Claus was, op uitnodiging van de Koningin, die een grote bewonderaarster en
vriendin van hem was, naar La Panne getogen, om daar in en bij het verwoeste gebied
te komen schilderen.
H.M. ging dikwijls op zijn tochten door de duinen met hem mee en zij was meestal
vergezeld van een jong lammetje, dat zich zeer aan haar gehecht had en haar volgde
als een hondje. Daar zat dus Claus te schilderen in de duinen, met de Koningin naast
zich, terwijl het lammetje in vrijheid om hen heen liep te grazen. Claus, plat in de
helm tegen een paal geleund, schilderde ijverig, zoals hij altijd deed, de wereld om
zich heen vergetend en af en toe veegde hij machinaal, met vlug gebaar, zijn penselen
aan die paal af.
Eensklaps zag hij een wondere verschijning vóór zich staan: het lammetje, niet
met een keurig gewassen wit snuitje, zoals 't gewoonlijk was; maar een lammetje
met geel en blauw en groen en rood om zijn snuit, alsof het door een futurist
beschilderd was. Claus schrikte en vloog op, maar de Koningin stond op een afstand
hartelijk te lachen: het lammetje,
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diep geïnteresseerd door Claus' kleurvegen op de paal, was daar gaan snuffelen en
had zich daardoor in zulkdanige toestand gebracht als Claus het thans in stomme
verbazing aanschouwde. Hij lachte hartelijk mee, maar haastte zich meteen de kleur,
door middel van terpentijn, te verwijderen. Dit had een allereigenaardigste uitwerking.
Het dier, dat blijkbaar niet van terpentijnlucht hield, krulde zijn bovenlip op en
ontblootte zijn tanden, zodat 't de indruk maakte of het ook te lachen stond.
‘Dat was meer dan komiek’, zo vertelde Claus. ‘H.M., ik en het lam, wij stonden
daar even alle drie in de duinen te lachen; en terwijl was het toch oorlog, en bromde
in de verte aanhoudend het kanon, en vielen slachtoffers’...
Eens, op een andere wandeling, vond de Koningin een jong musje in het gras. Het
beestje kon nog niet vliegen. H.M. nam het op, streelde het zacht en vroeg aan Claus,
vertederd lachend:
- Meneer Claus, wat doen jonge Vlaamse koewachterjes als ze zo een musje
vinden?
- Majesteit, antwoordde Claus, - ze bergen het onder hun pet en lopen er zo gauw
mogelijk mee naar huis, om het in een kooitje te stoppen.
De Koningin keerde zich om tot de aide-de-camp, die altijd, op een afstand, in
hun wandelingen volgde.
- Majoor, vroeg ze, - wilt ge zo goed zijn dit vogeltje onder uw kepie te stoppen?
Wij gaan er zo spoedig mogelijk mee naar huis.
En het gebeurde, ondanks de stomme verbazing van de majoor! En zo togen zij
ermee ‘naar huis’, naar de banale villa aan zee, waar het Koninklijk Echtpaar destijds
woonde, en de aide-de-camp volgde correct op reglementaire afstand; en alleen de
Koningin en Claus wisten, wat hij zo correct onder zijn correcte kepie droeg.
De geestigheden, de herinneringen, de anekdotes over Claus, zijn eindeloos en
onuitputtelijk. Mijn eigen voorraad is nog lang niet op en telkens als ik iemand
ontmoet, die hem goed gekend heeft, wordt hij weer bijgevuld. Dan is het alsof ik
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Claus zelf weer zie en hoor vertellen en ik neem mijn reeds gesloten boek van
souvenirs weer op en voeg er dan dat nieuwe bij.
Het is jammer, dat de Koningin wellicht nooit haar eigen herinneringen over Claus
zal neerschrijven en publiceren. Het zou interessant zijn te ervaren of hij ook, in haar
tegenwoordigheid, dezelfde bleef, die zijn vrienden zo goed kenden. Ik denk het wel.
Onder de door de etiquette noodzakelijk opgelegde vormen, moet hij toch wel dezelfde
natuurlijke, geestige, pittige en interessante man gebleven zijn, die hij overal en altijd
was. Anders zou hij H.M. ook niet zo geboeid hebben; want zij, van haar kant, bezit
genoeg spirit en kunstgevoel om juist dát te waarderen, wat bij hem in zulke gulle
maat aanwezig was.
Een enkel incidentje moge tot bewijs daarvan dienen.
H.M. en Claus hadden het, in een gesprek, over ‘wachten’. H.M. hield niet van
wachten, wat begrijpelijk is voor een Koningin en zelfs voor een gewoon sterveling.
Claus, daarentegen, beweerde geen bezwaar te hebben tegen wachten. ‘Er is altijd
iets, zelfs in een banaal salon of in een wachtkamer, dat mij interesseert’, zei hij. ‘Et
même, s'il n'y a rien, je regarde l'ombre d'une chaise et je vois quelque chose qui
m'amuse ou m'intéresse’.
Nu gebeurde het, dat Claus, op zekere ochtend dat hij met de Koningin moest
uitgaan, in een antichambre werd geleid, waar men hem vrij lang wachten liet. H.M.
kwam eindelijk te voorschijn, met haar vriendelijkste glimlach op 't gezicht. Zij
excuseerde zich niet, maar vroeg ietwat ondeugend, terwijl zij hem de hand toestak:
- Avez-vous bien regardé l'ombre de la chaise, monsieur Claus?
Hier moet ik eindigen. Dat woord ‘ombre’ grijpt mij eensklaps aan. Ineens zie ik de
grote grauwe vleugel van de Dood over al die vrolijkheid en schoonheid, over al dat
tintelend licht en leven somber neerstrijken. Ik moet alles goed herdenken, want het
is zo plotseling gegaan.
Hoe was het ook?...
Een schitterende juninamiddag. Wij hadden samen lang ge-
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zeten aan de boord van de Leie, onder een prieeltje in de bloemen, met de wijde
uitgestrektheid van de groene weilanden en de lange, donkere lijn van de bossen
vóór ons. De zon ging langzaam onder in een bad van goud; de zwaluwen vlogen
elkander na met schrille kreten. Langs de kronkelende oever van de rivier keerden
arbeiders van hun werk terug. Zij keuvelden en rookten pijpjes. Enkelen droegen
hun spade dwars over de schouder. Op het onzichtbaar kasteel galmde een bel. De
dag was afgelopen. Het werd avond.
- Ja, ik moet ook gaan, zei Claus en stond op.
- Nog een sigaretje?
- Merci, ik heb genoeg gerookt.
Zijn fiets stond daar tegen de muur, naast een bloeiende stokroos, met zijn ‘caban’
over het stuur. Hij sloeg die om, daar de avond fris zou worden.
- Allons, tot morgen! zei hij, mij de hand drukkend.
- Tot morgen!
Hij wipte op 't zadel en reed weg.
Mijn blik volgde hem machinaal. De weg steeg, tussen de bossen, even voorbij
de huizen. Ik zag wel dat hij wat moest duwen, maar hij deed het flink. De slippen
van zijn ‘caban’ woeien lichtkens rechts en links van hem af. Hij had, als altijd, zijn
klein, rond, zwart hoedje op. In de bocht ontmoette hij een man, die even zijn pet
voor hem afnam en die hij luid en vrolijk terug groette. ‘Wat is hij toch nog kranig’
dacht ik.
Glimlachend bleef ik hem nog even nakijken, zag hem in de bocht, over de blonde
weg, tussen de beide, met hoge, sombere bomen begroeide bermen verdwijnen.
Zó heb ik hem voor 't laatst levend gezien.
Toen ik hem de volgende dag terugzag, lag hij roerloos op zijn doodsbed! Hij lag in
rok en witte das, alsof hij naar een feest zou gaan. Het scheen alsof hij sliep, maar
toch nog luisterde naar de geluiden van de wereld en of hij straks weer op zou staan
en iets vertellen, zoals hij altijd had gedaan.
Was dat nu werkelijk zo: gisteren naast mij aan de oever van de Leie; gisterenavond
op zijn rijwiel, met zijn ‘caban’ en zijn rond hoedje; en slechts enkele uren later koud
en roerloos als
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een marmeren beeld, gedost in staatsie-kleren, voor het somber feest der eeuwigheid!
Was er dan zo'n haast bij? Werd hij zo wreed-dringend, zonder één seconde uitstel
opgeroepen? Tot morgen! had hij gezegd. En het wás morgen; en hij lag daar; en
alles, álles had plotseling opgehouden!
Hoe is het toch gegaan?... De Koningin had hem een schat mooie bloemen gezonden
en voor de volgende dag haar bezoek op zijn atelier aangekondigd. Dat was reeds
een oude belofte, die telkens, door omstandigheden, werd uitgesteld. Nu zou het
eindelijk gebeuren.
Claus, in zijn grote verering en vriendschap voor zijn Vorstin, wilde haar een
verrassing aanbieden. Hij zou een pastel schilderen van enkele der bloemen, die zij
hem gezonden had en het haar als dankbaar souvenir van haar bezoek overhandigen.
Hij had eraan gewerkt tot elf uur 's ochtends.
Hij ondertekende het stuk en zette er ook datum en uur bij, wat hij anders nooit
deed. Was het een onbewust voorgevoel? Wie zal het zeggen?
Nauwelijks was hij ermee klaar, of hij voelde zich ongesteld. Hij kreeg hevige,
inwendige pijnen en moest naar bed worden gebracht.
Een dokter werd in haast gehaald. Hij constateerde indigestie; meer niet. Even
vóór drie uur werd de pijn minder; en de dokter zou gerustgesteld weggaan, toen
Claus eensklaps zei:
- Ik voel geen pijn meer, maar ik krijg het zo benauwd, hier, op mijn borst.
Dat waren zijn voorlaatste woorden. Plotseling knikte zijn hoofd opzij, alsof hij
in slaap viel. Zijn lippen bewogen nog even en hij murmelde, driemaal na elkaar:
- Bloemen... bloemen... bloemen...
Toen zei hij niets meer... en bewoog niet meer.
Een van Vlaanderens schoonste en rijkste zielen was voor altijd slapen gegaan.
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