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I.
Op den hoogen molenkouter, donker en groot tegen den zonbevloeiden westerhemel,
stond Baltus en staarde naar den uittocht der Duitschers. Vijf dagen en vijf nachten
duurde nu onafgebroken de deinende en ebbende dreun van het aftrekkende leger:
het beangstigend getrappel der voeten, het geklets der hoeven op de harde kasseien
en het diep en log gedaver der kanonnen. De vloed kwam aangedruischt uit het
blauwe Denderdal, stuwde de hoogte op tusschen een dubbelen dijk van zware beuken
en tuimelde achter den Kluitberg weer de diepte in met een ver-nadreunend gedommel.
Uit Vlaanderen en Noord-Frankrijk keerden ze weder, met de zegevierende
bedreiging der Verbonden Legers in den rug. Voetvolk, regiment na regiment, dan
batterij na batterij; dan voetvolk weer en weer kanonnen; één eindelooze lijn van
West naar Oost. De mannen stapten doodvermoeid, dronken van slaap en verdwazen.
De schrijnende wrok om hunne onmacht en de wanhopige nutteloosheid van zooveel
bloed en zooveel dooden
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wurgde hun kelen dicht. Zij hadden maar één hoop meer en één begeeren: weg te
zijn en te huis weerom en slapen, slapen. Een enkele maal kwam een vlaag van
gezang den heuvel opgewaaid; maar onmiddellijk daarop weer ging de woordelooze
en eindelooze dreun.
Van alle heuvelen stonden de menschen er naar te kijken; de knechten ploegden
een paar voren; de kleinere boeren staken enkele spitten om, dan lieten ze span en
spa weer rusten en gingen bij elkaar staan praten, aldoor de oogen gekeerd naar de
grijze aanstuwende drommen op de groote baan. De kinderen waren niet naar school
te krijgen. De kleinste zaten op vaders arm of schouders; de grootere waagden zich
tot bij den steenweg of hingen te kijken tusschen de ijle takken van de boomen. De
molenaar, die zijn steenen vergat te regelen, dierf voor het eerst sedert den intocht
der Duitschers weer zijn hoofd door het kijkgat steken en, in 't dorp, zat de koster
heele uren voor het torenraam, als op een observatorium.
Telkens de avond daalde, viel weer onrust over de menschen en de nachten hingen
vol donkere bedreiging. Soms schrok Baltus dan op uit zijn onvasten slaap en lag te
luisteren naar het geheimzinnig gedaver, dat donker aanzwol uit de verre diepte. 't
Was of het geluid buiten zijn oevers
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brak en het land en zijn hoeve en heel het dorp overstroomde. Dan werd zijn hart
bevangen.
Maar zoolang de dag duurde bleef het een grootsch vertoon waaraan ge uw oogen
dronken kijken mocht, zonder hinder en zonder vrees.
Baltus stond in het weifelende namiddaglicht, geleund op zijn distelschopje en
keek en keek tot alles opeens verschemerde voor zijn oogen. Hij voelde zijn hart
wegen in zijn borst. Er lag een knagende angst in hem en een groot geluk. En angst
en geluk worstelden daar binnen tegen elkaar. Nu zou Baltus spoedig de vreugde
beleven van het weerzien... of de mare ontvangen van Willem's dood. Ginder achter
de donkere heuvelen in het Westen lag het wreed geheim. Kwam hij daar aangerukt
met de zegevierende macht die geen dammen of dijken meer kende? Of lag hij
misschien verwond en verminkt in een veldhospitaal te sterven? Of stond er reeds
een kruisje?... Baltus streek over zijn voorhoofd, keek naar de zon die onderging,
terwijl hij met zijn hand de oogen luifelde, kuchte een paar malen, lei zijn schopjen
op zijn schouder en daalde weer den heuvel af, naar huis toe. Hij stapte over het
nieuwe tarweland en keek hoe schoon daarover reeds een waas van fijne groene
sprietjes gekomen was.
Wat verderop stond Toontje de zwingelaar te
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spitten. 't Werd een zware arbeid voor zijn oude handen. Af en toe moest hij
verademen, leunde eenige oogenblikken op zijn spade, al kijkend naar de mannen
op den heuvelrug. Maar heel dat vertoon had geen belang of beteekenis meer voor
hem. Zijne oogen werden vochtig en hij hervatte zijn taak.
Willem moet terugkeeren, dacht Baltus, terwijl hij staan bleef en zijn pijp stopte.
Want hij was trotsch op het werk dat hij al die jaren had verricht en hij werd
ongeduldig om het te toonen aan zijn zoon. Van hieruit kon de boer zijn hoeve zien
en zijn land in het dal en tegen de heuvelen. Ze hadden hem altijd erkend als den
verstandigsten boer van uren in het ronde, nu was hij tevens een van de machtigste
geworden. Hij was nu, op een paar stukken land na, de weilanden ginder tegen het
bosch, geheel zijn eigen heer en meester geworden en bad alleen nog om gezondheid
en om Gods zegen over zijn stallen en zijn velden. Het eerste jaar van den oorlog
had hij twee bunder kerkegoed kunnen koopen; het tweede nog drie. En toen in de
voorlaatste lente als het ploffen van een bom het nieuws op het dorp was neergevallen
dat al het goed van het Kasteel ter Beke onder den hamer kwam, was hij onverwijld
naar Brussel gespoed, had geloopen en beraamd en besproken met bankmannen. En
dat was gelukt. Zoo had
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hij dertien bunder in één slag geworven. De bank had voorgeschoten, maar dat was
kwestie van een paar jaren nog, hoogstens drie. Voor meneer André en mevrouw
Elise was het natuurlijk een smartelijke dag geweest. Maar het kon nu eenmaal niet
anders en het leed geen uitstel, wilden ze Mathieu nog uit de boeien redden, of uit
den dood. Eer 't zoo ver komt verdoe ik me, had deze aan zijn vader laten
boodschappen... Dienzelfden dag nog had meneer André den notaris laten komen.
En of Baltus het nu kocht of een ander, 't verdriet voor het Kasteel ter Beke bleef
gelijk. Zoo was 't gegaan. Willem zou zijn oogen niet gelooven. Maar vooral wat
ging dat worden onder Baltus' handen in de toekomst!
Toontje had zijn vest aangetrokken over zijn roode baai en kwam naar Baltus toe.
't Was of zijn rechterbeen, dat wat krom stond, sinds hij op de Stampershoeve van
een hooimijt was gestuikt, lastiger hinkte dan tevoren.
‘Ik was me juist aan 't afvragen hoe oud ge nu eigenlijk zijt,’ zei Baltus.
‘Ik word zeventig, daags na St-Elooi,’ zei Toontje. ‘En onze Jef zou dan juist
dertig jaar geworden zijn. Ge weet toch wel dat hij gekomen is op mijn veertigsten
verjaardag?’
‘Inderdaad,’ zei Baltus, die er heelemaal niets af wist.
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Toontje wees met zijn hoofd naar de menschen die te kijken stonden naar den aftocht
en zei, verzonken in gedachten:
‘Als ik dat zie begin ik soms te twijfelen of hij werkelijk dood is... En mijn vrouw
ook. Ze is vrijdag opnieuw gaan bidden dat het toch een valsch bericht zou zijn...
Soms raak ik zelf van streek en ik weet niet of ik mijn eigen oogen en geheugen nog
gelooven mag...’
‘Ge kunt ook nooit weten’, antwoordde Baltus; ‘we hebben al zooveel tegenstrijdig
nieuws ontvangen; daar zijn er al zooveel die ze dood hebben gedacht, maar die toch
achteraf weer goed gezond bleken te zijn.’
‘'t Is wat ik zei,’ bemoedigde Toontje zichzelf, ‘de jongen van den smid was
immers ook dood gezegd, vorig jaar, en hij heeft een paar maanden geleden toch nog
geschreven...’
Ze hoorden achter den heuvel opeens een gekletter van paardenhoeven dorpwaarts
den steenweg oprennen, en meteen zagen ze vier Duitsche ruiters te voorschijn
stormen. Op een ruk aan den toom hielden de paarden stil; de voorman keek de
molenbaan op en de dorpsstraat neer, en den aardeweg langs, aan zijn linkerhand,
strekte zijn arm uit en opeens renden de ruiters den Moerweg in, die in 't hangen van
den Kluitberg weer de groote baan vervoegde.
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De zon ging langzaam onder; de mist begon te weven in de verte.
‘'t Wordt koel,’ zei Baltus, ‘de winter staat voor de deur;’ en hij keek omhoog naar
een vlucht kauwen die doelloos en verloren boven het land wiekte met een akelig
geroep: kouw-kouw.
Maar Toontje bleef Baltus aankijken met hulpeloos-vragende oogen.
‘We moeten geduld hebben,’ zei Baltus, ‘en onzen moed niet verliezen; en maar
het beste verhopen.’
‘Er is niets anders te doen,’ beaamde Toontje; en hij ging terug naar zijn arbeid,
met hangend hoofd.
Baltus bleef nog even staan kijken naar het dorp in de kom en de velden bezijden
en erachter, tegen de zachte helling der heuvelen.
Ginder op het Heike zag hij zijn knechten en de vrouwen aan den arbeid, op het
bietenland. Hij kon het niet goed meer onderscheiden, maar hij wist dat zij het waren.
Theo was erbij. Vandaag kwamen ze wel klaar met het werk. De laatste wagens
konden dan morgen naar de suikerfabriek in de stad worden gevoerd. Theo had al
gevraagd of hij de vier blonde merries samenspannen mocht. Wanneer hij die in één
span voerde, kwamen de menschen in hun deur staan kijken.
In de laagte lag het dorp, open en zichtbaar door
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de ijle kruinen der boomen. De wind had er de laatste weken dwaas spel in gehouden.
De kruinen stonden haast kaal.
Zoo kon Baltus tusschen de onregelmatige troppeling der huizen rond de kerk en
langs de banen, die den heuvel opzwenkten, duidelijk al de hoeven onderscheiden:
Het Vlierenhof, de Stampershoeve, het Hof te Wijngaard, 't Hof ter Vooren, de
Pauwhoeve en heel aan den overkant, op den heuvelrug, naast den steenweg die naar
Heereghem liep: het Hooghof. Maar zooals zijn eigen Kruishoeve was er geen tweede.
In de lente begon telkens om het dorp een groene wazigheid te weven, die al maar
dichter en donkerder werd; en vóór het enkele weken verder was, lag het gesloten
en verscholen achter een scherm van groen. Alleen wat roode daken staken er dan
nog bovenuit, het kasteel ter Beke, de Burcht, het notarishuis en het grijze kerkschip
met de scherpe torenspits. Maar de huizen en de boerderijen op de heuvelen konden
elkaar het heele jaar door bespieden door hun kleine venstertjes. Op de hoogte aan
den overkant stond de hut van Drieske de snoeier. Maar het was geen hut meer. Vorig
jaar had Drieske zijn geitenstalletje, dat instorten ging, laten herbouwen; en nu zag
Baltus waarachtig dat de man een nieuwe schuur aan 't optrekken was. Er waren geen
arme menschen meer op
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het dorp. Natuurlijk hadden ze niet allemaal hun geld verdiend met dezelfde eerlijke
middelen. Er zat hier een nest van jong gespuis, dat winnen wilde zonder werken,
en allerhande verdachten handel dreef en stool wat het krijgen kon en in 't geheim
alcool stookte, waarvan ze dan zopen tot ze er als varkens bij vielen. Maar de meesten
hadden de waarde leeren kennen van een lapje grond. Slecht en keiig land, in 't hangen
van den berg, dat vroeger de moeite van 't zaaien niet loonde, werd nu bewerkt en
bewonnen en de opbrengst ervan voor grof geld verkocht. 't Was gek om zien en
hooren. Ze waren nu allemaal boeren en handelaars geworden; bij den koster was 't
een echt kantoor voor in- en verkoop; al wat de boeren missen konden werd er
versjacherd aan de Brusselaars, die met heele zwermen kwamen afgezakt; de notaris
was een konijnenfokker geworden en de pastoor had heel zijn weide laten omwerken
om aardappelen en groenten te winnen. De stedelingen hadden gemopperd en
gescholden op de boeren. Maar wat zouden zijzelf in hunne plaats hebben gedaan?
Zou 't land er beter bij gevaren zijn indien de boeren hunne akkers hadden laten braak
liggen uit pure vaderlandsliefde? Zeker waren er die heusch gewoekerd hadden en
afgeperst al wat ze krijgen konden. Dat gaf Baltus toe. En hij was de eerste om
daarover schande te roepen. Maar ze
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mochten niet alle boeren scheren over één kam. Dit mocht hij zweren: dat, behalve
aan sukkelaars en arme lieden, niet één zak graan of tarwe onverantwoord van zijn
hoeve was gegaan. Wat hij leveren moest aan 't voedingscomiteit, had hij geleverd;
en meer dan dat. Het was nog loonend genoeg geweest. Zoo was 't heele dorp hier
opgekomen en welvarend geworden. Alleen voor het Kasteel ter Beke was het een
jammerlijke ondergang. Waarom was jonkheer Leonce van de Burcht toen niet
bijgesprongen? Dat had hij wel mogen doen voor zijn oom. Of zat hij zelf in 't nauw
op dat oogenblik? Eigenlijk kon nooit iemand zeggen hoe het stond op de
burgemeestersburcht. Baltus had hem nooit vertrouwd en de jonkheer wist het. Met
heel de rest van het dorp leefde Baltus in vriendschap of althans in verstandhouding.
Natuurlijk wanneer het tegen de verkiezing aan ging, werd de verhouding met de
boeren, die op de hand van den burgemeester bleven of blijven moesten, meer
gedwongen. Dat duurde echter slechts eenige dagen, hoogstens enkele weken. Maar
tusschen hem en den jonkheer bleef de toestand gespannen: ‘En het is ook best zoo,’
dacht Baltus. ‘Misschien zullen we eerlang onze krachten nog eens meten... We
zullen dan eens zien of de boeren nog met hetzelfde hart zullen ter stembus gaan als
vóór den oorlog.’ Baltus had nu
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haast twintig jaar in de minderheid gestaan, eerst tegenover den ouden burchtheer,
nadien tegenover den jongen. En dat was geen schande. Want hij had ook meneer
pastoor tegen gehad. Die stond met het gezag en wilde niet dat daaraan getornd werd.
Maar nu krijg ik een kans, dacht Baltus.
Hij liet zijne oogen nog even strijken over het land en het dorp, dat in mist begon
te verwazen. Boven de achtergebouwen van het Vlierenhof zag hij een grijze kolom
rook opgaan. 't Was nog te vroeg om den kermisoven te stoken, vond Baltus. Maar
hij begreep hoe ongeduldig Klara te wachten zat op Willem... Hij moet terugkeeren,
dacht hij, hij moet terugkeeren.
Baltus daalde nu langs de vore door het loofland naaf den veldwegel toe. Hij rook
den sterken geur der blaren en het deed hem goed. Maar van den heuvel hoorde hij
een rijtuig den steenweg afdokkeren, dorpwaarts. De dokter stak zijn hoofd buiten
de kap en groette met de zweep. Baltus lichtte even zijn muts op en mompelde een
goeden dag. Als de dokter voorbijrijdt, loopt er een schaduw over het land. Dan is
er ergens ziekte of ongeval. Dan steken de boeren hun schop in de aarde of houden
hun span stil en kijken hem achterna. Alle scherts en gelach valt stil, want een boer
laat geen dokter komen voor een beuze-
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larij. Hij kent de kracht van bloemen en kruiden en zijn lichaam is gehard tegen zeer
en ziekte. Als hij den dokter roepen laat, is 't dat een gewoon menschenverstand geen
weg en raad meer weet.
Baltus kon den doctor langs zijn boomgaard volgen tot aan zijne hoeve en hoorde
't gekletter der hoefijzers tegen de muren aanstooten. Maar in zijn huis was alles goed
en gezond. Hij bleef weer staan om het heele bedrijf en den boomgaard ernaast en
erachter te overschouwen. Dat was ‘zijn’ burcht. Als die eens zal herbouwd zijn, zal
ze misschien langer staan dan de andere, dacht Baltus zelfvoldaan. Volgende lente
begon hij met de schuur. Vóór hem golfde de boomgaard naar de hoeve toe. Hij had
er vorig jaar nog twee hectaren kunnen bij leggen. De boompjes tierden goed.
Wanneer die eens in hun volle dracht zouden zijn, kon hij, zoo 't hem lustte, de armen
kruisen en leven van de vruchten. Natuurlijk zou de prijs van het fruit nu naar beneden
gaan; maar van dien éénen boom ginder tegen den hopast had hij in 1916 ruim duizend
mark opgestreken. Reken dat maar eens uit!
Op den wegel kwam hem een vrouw met een kindje op een kriependen kruiwagen
tegemoet gereden. Er liep nog een kleine jongen voorop, maar toen ze Baltus naderden
ging hij naast zijn moeder stappen en hield de berrie vast.

August van Cauwelaert, Het licht achter den heuvel

17
‘Gaat ge 't nog wat opschilderen?’ vroeg Baltus, die merkte dat ze een pot verf aan
haar hand droeg.
‘Het moet toch schoon zijn als de man terugkomt,’ antwoordde de vrouw. Maar
haar stem was onzeker.
Ze was blijven staan zonder haar kruiwagen neder te zetten.
‘Als hij maar terugkomt,’ zei ze nog. ‘'t Is toch zoo wreed dat wachten en die
onzekerheid.’
‘Ik weet er iets van,’ antwoordde Baltus. ‘Ge hebt toch nog nieuws gehad einde
September...’
De vrouw knikte, maar zei: ‘de ergste slagen zijn daarna gekomen.’ Dan, na een
korte poos: ‘'t zou toch erg zijn indien hij niet terugkomen moest; hij heeft ons
Berthake daar nog nooit gezien, en 't kind wordt met Kerstmis vier jaar...’
‘Maar moed houden,’ zei Baltus, ‘moed houden.’ Maar hij was blij dat de vrouw
haastig doorreed, want hij voelde de wanhopige nutteloosheid zijner woorden.
Aan den hoek van den boomgaard bleef hij staan. Was dat niet een heerlijke kans
geweest, die twee hectaren vlak naast zijn ouden boomgaard te kunnen koopen? Dat
gaf nu vijf bunder boomgaard aan één stuk. De haag kwam goed in groei. Een enkele
plant hier of daar moest hij laten vervangen.
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Baltus hoorde menschenstemmen en keek om. Hij zag den pastoor staan praten tegen
de vrouw met de kindertjes. Zal ik doorgaan, vroeg Baltus zich af. De pastoor en hij
waren nooit beste vrienden geweest. Waarom moest die zich ook bemoeien met
politieke twist of veete, waar hij zich best terzijde houden kon. Ze waren toch allemaal
zijn parochianen, Baltus alvast zoo voorbeeldig als de jonkheer. Maar voor het overige
moest Baltus erkennen dat het een heilig priester was. Het was hem nooit te veel of
te vroeg. 's Zomers zat hij soms al te vier uur in den biechtstoel om de menschen te
helpen die op reis of aan den arbeid moesten en de H. Communie uit te deelen. Hij
deed dan zelf de kerk open, stak lampen en kaarsen aan, speelde priester en koster
te gelijk. Maar buiten zijn kerk had hij nooit veel voeling gehad met de menschen.
Boeren zijn handelbaar en gedwee genoeg; maar ge moet weten hoe ze aan te pakken.
En dat wist hij niet. Het was wel iets beter geworden in den laatsten tijd, maar ze
moesten eigenlijk nooit mannen van de stad naar den buiten sturen. Baltus hoorde
meneer pastoor naderkomen, keerde zich om en groette. De geestelijke bleef staan,
schoof zijn hoed wat achteruit en stak zijn handen achter zijn singel:
‘Ik zou 't op den duur nog te warm krijgen,’ zei de geestelijke.
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‘Ik zie 't,’ bevestigde Baltus. ‘'t Is anders koel aan 't worden.’
‘'t Was een heele wandeling,’ zei de priester. ‘We zijn ook weer een jaartje ouder
geworden. En nu raak ik nog mijn uitstekenden helper kwijt. Wie weet wien ik in de
plaats krijg.’
Baltus keek hem verwonderd aan. Ging de kapelaan weg? Bestuurder van een
vrouwenklooster te Halle? 't Was het eerste woord dat Baltus er over hoorde, en het
speet hem wel.
‘Dat wordt een heerlijke boomgaard,’ bewonderde de geestelijke nog; ‘als die eens
in zijn vollen wasdom en dracht zal staan...’
Baltus knikte met stralende oogen.
‘Voor meneer André moet het toch een smartelijke dag geweest zijn, toen hij zoo
heel zijn landelijk bezit van de hand moest doen. En daarop al dat gesukkel met
mevrouw Elise...’
‘Gaat dat nog niet beter?’ vroeg Baltus.
‘Integendeel.’ De geestelijke vreesde dat ze 't jaar niet ten einde zou gaan. De oude
heer was zoo gewend geweest elken dag een wandeling te maken door het land, zijn
land... ‘Maar ik geloof niet dat hij 't laatste jaar nog eenmaal 't dorp is rondgegaan,’
zei de priester.
‘Het was zeker een harde slag voor hem,’ beaamde Baltus; ‘maar het land is bij
de boeren
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ook in goede handen. Het is misschien best dat er om de tachtig - honderd jaar een
verschuiving plaats heeft van de macht en het bezit.’
Baltus had al meer dat thema aangeroerd, maar de geestelijke antwoordde alleen
met een ironischen glimlach: ‘Als de boeren nu maar niet denken dat ze voort kunnen
zonder den zegen van boven.’
Ze praatten nog even over Willem die nu wel spoedig thuis zou komen.
‘Ik wil het hopen,’ zei Baltus, ‘want op den duur is 't niet meer uit te houden.’
‘Natuurlijk komt hij terug,’ bemoedigde de priester. ‘O.L. Vrouwke zal wel zorgen
voor onze jongens.’ Daarop ging hij den wegel neer en stapte den steenweg af.
Baltus bleef nog even frutselen aan de haag; dan volgde hij. Aan de achterdeur
der hoeve riep een vrouwestem tweemaal en langgerekt: ‘Bal-tus, Bal-tus.’ De boer
zette zijn handen als een trechter rond zijn mond en riep terug: ‘o-o-’
Toen hij den slagboom achter zich sloot, hoorde hij opeens op den toren het kort
geklep voor een berechting en terzelfdertijd zag hij den hovenier van het Kasteel ter
Beke, met zijn klompen in de handen, den steenweg oprennen.
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II.
Willem wipte van den tram en knikte nog eens goeien dag naar de reizigers die hem
achterna keken. Met veerige beenen stapte hij de holle, mullige baan op en meteen
stond hij in de open hoogte en zag ginder tegen den westerheuvel zijn hoeve liggen
en het dorp in de laagte en heel het lieve land van zijn geboorte. Hij zag de roode
daken en de witte muren van zijn huis, tusschen de ijle kruinen van pere- en appelaars.
Hij had willen roepen: Hallo, hallo, en wuiven met de hand.
Hij moest even staan en ademen.
Wat was het een pracht van een streek, met zijn zachte glooiingen en heuvelen
naar de vier gewesten. Zijn hart zwol en hij zette zijn longen uit om de zuivere
sterkende lucht in en uit zijn borst te laten stroomen. Hier lag zijn arbeidsveld. Vier
jaar had hij gestreden met de wapenen voor de bevrijding van zijn land. Nu zou de
nieuwe taak beginnen.
Maar hij moest zijn moederke zien, en vader en zijn broer; de meiden en de
knechten, de koeien en de paarden, heel het leven en bedrijf op de hoeve weerzien
en bevoelen met zijn handen. Hij zette 't opeens op een loopen, de veldbaan neer.
Maar hij bemerkte menschen aan den arbeid op den kouter en hield weer in. 't Was
een beetje gek voor een
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jongen van zes en twintig. Hij moest voorbij het hof ter Vooren; maar hij stapte
haastig door, zonder binnen te kijken. Er was misschien volk op de werf en hij had
geen lust om te staan praten. Hij wilde te huis zijn. De grond begon te gloeien onder
zijn voeten en hij schoof zijn muts achteruit. Hij kon nu heel de dorpsstraat zien
liggen van aan de Burcht en langs de pastorij met zijn reuzige kastanjeboomen, tot
aan het kasteel ter Beke. Heel aan den overkant van het dorp tusschen een troppeltje
huizen en boomen stond op den grauwen heuvelrug, de molen met zijn vier zeilen
in den wind te malen. Heel in de kom van het dorp tegen de beek, lag Klara's hoeve,
onder het losse gewei van zeven zwierige populieren. Maar zijn oogen keerden altijd
weer naar zijn ouderlijk huis als naar een baken.
Daar hing een roode schemer in de lucht en in de laagte waasde lichte smoor over
de meerschen. De avond was aan het vallen.
Opeens begon een klok te luiden; dan viel een tweede in en dan een derde. Willem
schrok en bleef staan. Daar was iemand gestorven in het dorp. En drie klokken? Zoo
luidden ze alleen voor den burgemeester, voor het kasteel ter Beke, voor den notaris,
voor... Meteen was hij weg en holde den heuvel neer.
De weg maakte een grooten zwaai langs de kerk
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om. Die was te lang. Willem stak recht over het tarwe- en loofland naar beneden.
Daar tusschen de twee wilgen wist hij de beek het smalst. Hij sprong er over; kroop
tusschen den ijzer draad van Vercammen's weide door en rende de losbaan op.
Almaardoor stonden zijn oogen gericht op zijn hoeve, om te zien of er niet een teeken
te bespeuren was. Maar de hoeve lag rustig in den avond en daar wemelde een straaltje
blauwe rook uit de schouw.
Eindelijk was hij aan den boomgaard. De slagboom stond open. Hij sprong door
de achterdeur naar binnen alsof de vijand hem op de hielen zat. Doch er was niemand
in de schemerige huiskamer. Hij riep: ‘Moeder, moeder...’ en dan luider: ‘Moeder.’
Maar hij kreeg geen antwoord. Hij liep naar de slaapkamer: ‘Moeder, moeder,’ Doch
hij schrok van zijn eigen stem. Dan weer de huiskamer door en recht naar den
koestal... Daar kwam zijn moederke juist uit den donkeren met haar emmer in de
deuropening.
‘Moeder, moederke!’
‘Och jongen, mijn liefste jongen toch...’
Ze lagen in elkanders armen en achter hen stond Lowies, de oude meid, te huilen
in haar grauwen voorschoot.
‘Och jongen, jongen toch,’ ging moeder voort,
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toen ze weer spreken kon, ‘en dat we er niets van wisten dat ge vandaag terugkwaamt.
Vader zal seffens komen; hij is naar den gemeenteraad... en Theo is naar den molen.
Kom binnen, ge zult moe zijn. Toe Lowies, haal eens...’
‘Is Lowies daar ook? Wel, hoe is 't ermee?’ ea hij gaf ze een klinkenden handklap.
‘Goed, goed,’ zei ze; maar ze schudde 't hoofd, want het was te veel geluk ineens.
Moeder liep haastig hesp halen in den kelder en Lowies kwam binnen met het
nieuwbakken brood. Maar Willem kon niet blijven zitten. Hij moest elk stukje meubel
bekijken en betasten als wondere kostbaarheden. Boven de schouw stonden al de
gebloemde potten en doozen nog precies zooals vier jaar geleden. De klok gaf nog
denzelfden snok en de oude legkast stond daar overanderd met haar koper slotwerk;
maar op de tafel lag een nieuw zeildoek.
‘Klara komt straks,’ zei moeder, terwijl ze de kachel aanpookte.
‘Zoo,’ antwoordde hij en kwam naast zijn moeder staan. ‘Wel moederkelief toch,
dat ik u nog weerzie,’ en hij nam ze opnieuw in zijne armen en streelde en zoende
haar grijze hoofd.
‘Dat hebben we aan haar te danken,’ zei moeder en wees naar het Mariabeeldje
op de schouw.
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Naast het Lievevrouwtje stonden reeds twee kaarsen te branden als een dankgebed.
Lowies zat boterhammen te snijden; maar ze moest een paar malen hare tranen
afvegen met haar mouw. Willem klopte haar vriendelijk op den schouder en dat deed
haar goed.
‘Altijd dezelfde, moeder, altijd dezelfde.’
De meid twijfelde of ze nu niet ‘meneer’ moest zeggen, maar dat ging niet.
‘Ja,Willem,’ zei ze, ‘maar 't heeft lang geduurd. 't Werd tijd dat er een einde aan
kwam.’
Door de open poort kletsten paardenhoeven en daar hotste eene kar naar binnen.
Terzelfdertijd stampte iemand zijne schoenen af aan de voordeur.
‘Vader is er ook,’ riep Willem en hij was de deur uit.
‘'t Is toch een goeie jongen, hè Wies,’ zei moeder en de oude meid knikte.
‘Morgen begin ik een novene voor ons Liefvrouwke: den grooten beeweg negen
dagen achtereen,’ zei ze nog ‘en van avond stuur ik Fred met een stuk hesp naar...’
‘Wel, wel, wel,’ hoorde ze vader bezig in den gang en triomfantelijk kwam de
boer binnen met zijn oudsten zoon.
‘Wel wat zegt ge daarvan, moeder, is dat geen kerel geworden. We hebben hier
ook gewerkt; we zullen morgen eens rondgaan; maar... 't voor-
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naamste is dat ge terug zijt. We waren toch al uit den angst want Pol van den smid
had u te Gent nog gezien. Heeft moeder het al verteld?’
Theo was mee binnengekomen en bleef met den rug tegen 't venster recht en
sprakeloos staan kijken naar zijn broer.
‘En wat zie ik,’ vroeg Baltus, ‘zijt ge gedecoreerd? Ik had het in den donkeren
nog niet gezien. Moeder, draai het licht eens op.’
Ja, ze hadden hem ook wat gegeven, 't oorlogskruis. Minder konden ze niet voor
vier jaar dwangarbeid. Ze waren er vlugger bij wanneer ge met uw beenen in de lucht
geschoten werd.
Kardoentje, de koordenverkooper, stak opeens de achterdeur open en duwde zijn
hoofd binnen: ‘Geen teugels te koop, geen bollekens koord, geen zakkenband of
droogkoorden; goede, dikke, sterke droog - maar Jeminismaranta wie dat daar is...
wel Willem toch, wat plezier van u te zien.’ Hij stuikte naar binnen, gaf Willem een
hand dat het kletste en wilde zijn zak afzetten.
‘Ja maar nu niet,’ bevool Baltus, ‘kom volgende week maar eens kijken, vandaag
hebben we geen tijd.’
Kardoentje wist dat hij niet aandringen moest en was met een ‘goeien avond
allemaal’ de deur uit.
Hij was haastiger om zijn nieuws aan den man te
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brengen dan om zijn koorden te verkoopen. De eerste dien hij ontmoette was de
veldwachter, op gang met de lastenbrieven; die bracht het nieuws naar den Kluitberg;
de tweede was de bakker, die met zijn hondenkarretje brood uitvoerde; die bracht
het naar het Molenveld; de derde was de barbier op zaterdagavondronde, die bracht
het naar het Roggeveld. Voor de dorpsstraat zorgde hij zelf. Een half uur nadien wist
heel het dorp het; de koster en de schoolmeester, de pastoor en de notaris en al de
boeren op zijn weg.
De eene was de deur niet uit of de andere stapte de hoeve binnen.
‘Hij is nog gegroeid,’ vond de schoolmeester, die hem als kleinen jongen op de
banken had gehad.
‘En gezond!’ bewonderde de koster, die kort van adem was geworden. ‘Dat leven
heeft hem toch geen kwaad gedaan.’
‘'t Was een hondenleven,’ zei Willem beslist. ‘Maar nu is 't uit.’
Ze wilden dat hij zou vertellen hoe 't allemaal gegaan was, maar Willem kon niet.
Later, later. Hij herhaalde alleen: ‘'t Was verschrikkelijk’ en dan weer: ‘Maar 't is
uit; - 't is uit,’ en hij sloeg zijn armen open.
Vader dronk ieder woord met zijn lippen en zijne oogen, en moeder was druk
doende, haalde stoelen bij, schonk de glazen in, pookte de kachel
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aan, maar moest altijd terug kijken naar haar jongen, die eindelijk weer behouden
thuis was.
Ze hoorde kloppen op de gangdeur en ging kijken. Dan deed ze teeken aan Willem
dat hij komen moest. ‘Ga er mee in de ontvangkamer’ fluisterde ze. Daarop schonk
ze nog eens de glazen vol.
‘Klara,’ zei Willem gedempt. Het meisje lag in zijn armen, veilig in de donkerte
van den gang en krachteloos van geluk.
Willem leidde haar in de nevenkamer. Ze bleef dóórweenen en drukte zijn handen
tegen haar hart. ‘Ik ben zoo bang geweest voor u,’ zei ze snikkend, ‘ik ben zoo bang
geweest.’ Hij zoende haar voorhoofd en haar blonde haren. En toen hij ze gezoend
had, was het of zijn lippen een oude zoetheid herproefden en hij zoende haar opnieuw,
langer en vuriger, zoende haar voorhoofd, hare oogen, haar mond. Hij wilde spreken,
maar wist zelf niet wat hij zeggen wou. Zijn hart was troebel van geluk en angst
tegelijk.
‘Laten we in de huiskamer gaan,’ stelde Willem voor, ‘'t is hier te koud in die
onverwarmde kamer.’
Maar Klara wou niet. ‘We zitten hier goed,’ zei ze, en drong nog dichter tegen
hem aan. Ze voelde zijne armen om haar keel en borst knellen, maar ze had willen
roepen: Knel me nog vaster en
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wurg mijn keel en longen dat ik niet meer ademen kan en huil van pijn. De stem van
Willem was nu dof en hijgend geworden en in de vaalte die door het raam viel, zag
Klara den donkeren brand zijner oogen. Telkens ze de omklemming zijner armen
ontspannen voelde, wrong ze haar lichaam tegen zijn borst aan, tot de greep van zijn
handen weer haar krachteloos geluk omknelden.
In den gang en de huiskamer was er rumoerige drukte en hard gelach. Glazen
werden neergeploft en stemmen riepen: ‘Willem, Willem, morgen komt er nog een
dag!’
‘Ik ga,’ zei Klara. Ze voelde nog eenmaal den zaligen beet van Willem's tanden
aan haar mond, dan sprong ze recht.
Willem leidde haar buiten langs de groote poort. Ze bleven nog even onder het
donkere wagenhuis staan. Hij voelde dat ze nog eens gezoend wilde worden en hij
zoende haar. Dan stapte ze haastig naar huis.
Vader was blij toen Willem terug in de huiskamer trad. Ze praamden hem altijd
weer om te vertellen over zijn leven aan het front en hoe 't gegaan was, of er elken
dag gevochten werd en hoe 't geëindigd was en hoe hij dat examen nog had kunnen
afleggen tusschen al dat vechten. Maar er was niets over te vertellen. Moeder had
nieuwe kaarsen aangestoken voor het Lievevrouwebeeldje.
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Toen de drukte weg was zei Baltus: ‘Kom, we gaan vanavond nog eens naar de
stallen zien.’ Dat was hun oorlogswerk geweest. Ze gingen, vader en Willem en
Theo.
‘En morgen doen we onze ronde in het dorp en op het veld,’ zei vader. ‘Ge zult
ervan staan kijken.’
***
Willem was gelukkig als een kind toen hij weer in zijn eigen oude bed lag. Even
moest hij lachen toen hij weer zooals vroeger de veer hoorde kraken in 't midden.
Een poos bleef hij liggen met zijn twee handen voor zijn aangezicht. Daar was een
onnoembaar geluk in zijn hart, dat zwol als een zeil in wind en zon. Maar hij aarzelde
om zich over te geven aan dat geluk, zich onder te dompelen in het geluk.
Zoo was hij dan weer bij het meisje dat hij eenmaal had liefgekregen met de
frissche ontroering van liefdesontwaken, en dat van hem was blijven houden, sterker
nu dan ooit, met het ongeduld van een lente die naar den zomer bloeit. Maar de
scheiding had voor hem te lang geduurd, en een bewustzijn gewekt dat hij nooit meer
geheel wegrukken zou. Hij had zijn hart voelen stijgen boven de kinderlijke liefde
zijner jeugd en stijgend vervreemden. Nieuwe verlangens waren ontwaakt en
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nieuwe krachten. Wat wist hij van de wereld toen liefdes-spel begon; wat wist hij
van zichzelf toen hij dien heuglijken zomeravond den heuvel besteeg om niet meer
terug te keeren, vier jaren lang. Daar was reeds het tweede oorlogsjaar eene onrust
beginnen knagen in hem. Zijn meisje was goed, aanhankelijk en liefdevol. Maar dat
andere... dat hij niet duidelijk voelde of zeggen kon? Weken lang was hij toen diep
ongelukkig geweest. Daarna was het weer rustiger in hem geworden; hij was opnieuw
gaan verlangen naar een briefje, een enkel woord van haar. Maar dat was niet blijven
duren. Hij was weer gaan denken en dubben. Overdag en tijdens de rust in de
doorschoten dorpen vond hij zichzelf niet terug. Hij zocht de eenzaamheid, maar hij
vond ze niet. Doch 's nachts, in zijn aarden verschansing aan den IJzer, terwijl de
afgeloste makkers naast hem sliepen, sloeg hij raad met zichzelf. Maar hoe meer hij
door-dacht, hoe meer zijn hart houvast verloor. Dan was hij vaak opgestaan en in de
duisternis, waar de brand door sloeg der ontploffende granaten en schrapnels, had
hij langs de grachten gestapt waarin de jongens hokten, om te zien of de wachten
waakten. Kogels sisten langs zijn hoofd voorbij met een verraderlijke nijdigheid:
maar 't was of hij in die oogenblikken zijn leven minder achtte. Morgen schrijf ik
haar, dacht hij dan. Maar hij deed het niet. Kon
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hij 't geluk van het meisje dat zooveel angst om henj geleden had, breken ineens? 't
Was beter dat ze ten slotte zijne onrust aan zijn zwijgen raadde. Zoo gingen de jaren
voorbij en het einde naderde. Daar was een ongeduld gaan groeien in alle harten en
een onbedwingbaar verlangen naar huis, naar moeder, naar een vrouw, naar een
meisje, naar iets. En op een avond dat hij den hemel van sterren had zien wemelen
van het Oosten tot over zee, en ergens uit de verschansing den zaligen weemoed van
een lied had hooren opstijgen, had hij gevoeld dat zijn hart mede verlangde naar een
meisje, naar zijn meisje. De onrust was nog blijven knagen, maar de begeerte was
al maar door gegroeid alsof het opnieuw geluk werd.
Zoo was hij thuis gekomen: nog wankelend in zijn wil, aarzelend, maar meer en
meer verwonnen.
En toen hij haar weergezien had dezen avond, haar had voelen ademen op zijn
borst en hare tranen had voelen loopen langs zijn wangen, en gevoeld had hoe dat
schoone, jonge lichaam in al deze jaren was opengebloeid als een bloem, hare lippen
had gevoeld en geproefd als een vrucht, toen had hij begrepen dat hare armen om
zijn hals sterker waren dan zijn onrust en wil. Misschien zou 't niet heelemaal worden
zooals hij 't gedroomd had; maar het kon toch een rustig en sterk geluk worden.
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Zoo kwam ten laatste de slaap over hem. Zoo kwam de morgen. Hij had zoo dikwijls
geboft voor zijn kameraden: als ik weer eens mijn oude kleeren zal mogen
aantrekken... Hij mocht het nu doen, maar hij deed het niet. Hij keek in den spiegel
of alles goed zat, zijn gordel, zijn kepi, het lintje. Ziezoo.
‘Zijn we er,’ vroeg vader, die zijn jongen nog eens van het hoofd tot de voeten
monsterde. Moeder bleef in de deur staan tot ze de poort uit waren.
Wat was de triomfantelijke terugtocht in de hoofdstad des lands geweest, onder
de oogen van den koning en het juichende volk, tegenover deze eerste, stille wandeling
door zijn eigen geboortedorpje en tusschen zijn eigen dorpsche lieden.
De menschen kwamen buiten geloopen om den jongen geluk te wenschen met
zijn behoud en vader voor zijn terugkeer; de vrpuwen pakten hun kleine kinderen
uit de wieg en wilden er bij zijn. Aan alle deuren werden Baltus en Willem
opgehouden. De menschen hadden geen handen en geen oogen genoeg. Was me dat
een flinke kerel geworden! Daar waren al verschillende jongens thuis, die en die.
Wist Willem 't niet? Nee, hij wist het niet. Ze waren in dat laatste offensief zoo door
elkaar geslagen, de een wist van den ander niet. De vrouw van den slachter verwachtte
haren
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man elken dag; die was geinterneerd geweest in Holland. Stan van den smid stond
al voor het vuur met opgeslagen mouwen. Hij gooide zijn hamer waar hij vliegen
wilde en liep naar buiten. Ze hadden elkaar niets te vertellen, ze wisten er alles van,
maar ze waren blij dat ze verlost waren uit die hel.
Vader stond er naast, zei af en toe ja-ja-ja, keek en bewonderde.
Jantje Vranken stond zijn pijp te rooken voor zijn gevelmuur. Hij wreef de
rechterhand af aan zijn broek en kwam naar Willem toe.
‘Ik moet u toch komen gelukwenschen,’ zei hij, ‘en u ook, Baltus.’ Maar meer
kon hij niet zeggen, zijn gemoed kropte. ‘Ge weet toch dat onze Victor...’ Zeker wist
Willem dat, het speet hem vreeselijk.
‘En hij heeft dat laatste kind nooit gezien,’ huilde Jantje.
‘Ik heb zijn vrouw met de twee kinderen verleden week nog gesproken,’ zei Baltus.
Ja, die oorlog was een vreeselijk ding geweest.
‘Ge weet toch dat hij gedecoreerd is geworden,’ zei Jantje. ‘'t Schijnt dat we ze
zullen krijgen.’
Zeker zou hij de decoratie krijgen. Victor had ze dubbel en dik verdiend. Toen
gingen ze verder, door de dorpsstraat. 't Was speeltijd en de kinderen liepen op het
kerkplein. Daar was geen een die
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nog verroerde, maar ze keken hun oogen uit. De onderpastoor was op afscheidsronde.
Hij mocht wel gelukgewenscht met zijn benoeming. ‘'t Bewijst dat we niet zoo jong
meer zijn,’ lachte de kapelaan.
Vóór de kerk stond het groote witte Vlierenhof. Uit de hoogpoort kwamen vier
stevige paarden gereden met een mestwagen, de dorpsstraat op. Het gloeiende
gezichtje van Klara verdween plots achter het raam en liep naar den gang. Moeder
sloeg haar bevende handen aan haar hart. ‘Ha, ha,’ zei ze, ‘Goddank!’ Willem kuste
haar op beide wangen. Hij was dat niet gewoon geweest vroeger, maar nu liet hij
zich gaan. Jan zat op den zolder, Leo in den paardenstal, Pol en Vital in de schuur.
De broers kwamen alle vier.
Baltus stond er bij en knikte maar. Wat zegt ge nu van zoo'n kerel! Ze vonden
hem prachtig. De flesschen stonden al op tafel, en ze dronken er op.
‘Zonder de bezetting waart ge er bij geweest,’ zei Willem tegen Jan, den jongste.
Dat was ook zoo. Maar de drie oudste broers waren vrij van dienst geweest.
Toen moesten vader en Willem verder naar nonkel Soo. De menschen stonden nu
gereed aan de deur en 't ging maar aldoor van ‘alla proficiat!’
Ze kwamen voorbij de Stampershoeve; de dorschmolen ronkte in de open
schuurpoort. Ze
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keken binnen. He, kwam Nardus naar hen toe? Heusch, Nardus kwam. Hij had niet
veel tijd, want, ze zagen het, hij had den dorschmolen vandaag, maar hij wilde Willem
toch de hand komen drukken. En dat was vriendelijk van zijnentwege.
Dan sloegen Baltus en Willem de grintbaan in, die langs de Burcht den heuvel
opzwenkte. Het kasteel stond dicht en boven waren de gordijnen neergelaten, maar
aan den grijzen gevel hing nog de vaderlandsche vlag te fladderen.
‘Hoe gaat het nu op de Burcht,’ vroeg Willem.
Ja, wat zou Baltus daarop antwoorden. De jonkheer was al eenige dagen weg. Ge
wist eigenlijk nooit wat de man uitvoerde. Er waren alvast dingen gebeurd onder den
oorlog, die zeer verdacht roken...
Voorbij het kasteelbosch hield de grintbaan op.
‘De aardebaan is goed genoeg voor de boeren!’ spotte Baltus. ‘Meneer de
burgemeester hoeft langs hier niet te rijden.’
Zoo kwamen ze uit achter ooms hoeve. Baltus bleef staan en keerde zich om.
‘Zie’ en hij wees met zijn vinger in de verte, ‘zie ginder tegen den heuvel aan den
overkant, die plek vóór den molen, die was van ons, dat weet ge.’
‘Ja, toen stond er tarwe.’
‘Precies, nu staat er loof.’
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‘Ja.’
‘Maar links in de heele breedte langs den aardeweg tot ginder aan die
stakenhuisjes...’
‘Tot aan Peer den mandenmaker.’
‘Tot aan Peer den mandenmaker, dat is nu 't onze.’
Willem stond verbaasd.
't Was beste grond. Nog een paar jaren en dan zouden er vruchten op groeien,
zooals de boeren er hier nooit gezien hadden...
En de vetweiden van 't kasteel ter Beke, ginder achter het klooster, - maar die kon
hij van hieruit niet zien - die had hij ook gekocht.
‘Daar zullen we dezen namiddag of morgen eens langs wandelen,’ zei Baltus.
Dan gingen ze door den boomgaard ooms hoeve binnen en de hond begon te
blaffen.
***
Vóór het acht dagen verder was, waren al de jongens thuis of thuis geweest. De
meeste moesten nog terug, de eene wat langer, de andere minder. Maar de oorlog
was uit. Dat werd nu een heerlijke tijd voor wie de vreugde van het weerzien kende,
maar in de andere huizen schrijnden de wonden opnieuw open en harten die gehoopt
hadden tot den laatsten dag werden gebroken.
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Ze gingen nu optellen wie er ontbrak, dat was een pijnlijk overzicht. Ze kwamen tot
een en twintig, daarbij twee boerenknechten die als burgerlijke arbeiders naar
Duitschland gevoerd werden, ziek terugkeerden en vorig jaar gestorven waren.
Maar het leven behield zijn rechten.
Baltus had al dikwijls gezegd: Als Willem terugkomt geef ik een banket voor heel
het dorp. Hij kón dat doen en hij deed het. Zijn huis was te klein, maar op de
binnenkoer der hoeve werd een groote tent opgetimmerd. De boeren kwamen kijken,
door de open poort. He, dat was een kostelijk gedacht.
‘Wacht maar,’ lachte Baltus, ‘'t is nog maar een begin! We slachten het vetste kalf
voor den verloren zoon.’ Maar hij slachtte bovendien twee varkens en de oven rookte
twee dagen aaneen en er werd bier gelost voor een heel dorp.
Moeder had er aan gehouden dat de dag beginnen zou met een dankmis en 't wou
treffen dat de nieuwe onderpastoor al aangekomen was. Hij was ook oud-strijder,
maar zijn longen waren verzwakt. 't Zou niet meer gaan om nog achttien, twintig
uren te week voor de klas te staan. Hier kon hij wel aansterken. Meneer de
onderpastoor beklom den kansel en dat werd een sermoen zooals hier nooit gehoord
was. Zijn eerste gedacht ging niet naar de levenden, maar naar
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hen die ginder ver gevallen waren en rustten onder de zegening van het kruis. Hij
sprak over hun leven, hun strijd, hun dood. Hoevelen had hij niet gesloten in zijne
armen, hoevelen hadden hem niet hun laatste wil en wenschen toevertrouwd! Hij
vertelde hoe hun laatste gedacht was gegaan naar hun dorpje en het huisje waar ze
gewonnen en geboren waren. En hij had hun in moedersnaam nog een kruisje gegeven
voor de groote reis.
De menschen hadden al zitten hoesten en werken met hun zakdoek, maar toen
opeens een vrouw luidop ging snikken, was het of ieders hart brak.
De drukte duurde op de dorpsplaats tot tegen den middag.
‘Dat zet de maag open,’ beweerden de boeren, en ze dronken nog een glas.
Toen ze allemaal aan tafel zaten telde de veldwachter twee honderd vier en dertig
man. Al de oud-strijders waren gevraagd en gekomen. Oude boerenveeten en twisten
moesten vergeten voor een dag; ze waren allemaal oud-strijders, kameraden geweest,
hadden samen honger en dorst geleden, als beesten in hokken en schuren gelegen en
gestaan en gevochten in het vuur. Met de jongens waren ook vader en broers gekomen.
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Meneer pastoor zou graag gehad hebben dat de burgemeester ook werd uitgenoodigd.
Maar daar was Baltus niet over te spreken geweest. Konden ze nu een vriendelijk
gezicht gaan zetten, nadat ze al die jaren als vijanden tegenover elkaar hadden gestaan?
Baltus moest echter begrijpen dat het dan voor zijn pastoor zeer moeilijk werd om
de uitnoodiging te aanvaarden. 't Waren allemaal zijn parochianen... en 't was toch
de overheid der gemeente... Baltus begreep dat ook, maar zijn besluit bleef zooals
het was. In dat geval zouden ze het moeten stellen zonder meneer pastoor. Het speet
hem zeer, had de geestelijke gezegd. ‘Mij ook,’ had Baltus geantwoord. Maar de
onderpastoor was gekomen. Die was oud-strijder en was er dus op zijn plaats. Hij
zat rechts van Baltus en zei 't gebed. Willem naast hem. Moeder was er ook.
Toen het eerste gerecht werd opgediend kwamen de boeren los en toen ze voor
den roastbief zaten, waren ze in hun element. Achter hen brandden de fornuizen en
de stemmen begonnen te ronken onder de tent. De avond viel vroeg in en de lampen
werden aangestoken. ‘Haha,’ zeiden de boeren en ze werden drukker. Ze zaten nu
niet meer zoo vast op hunnen stoel. Ze wisten langs waar ze buiten konden en ze
gingen. Ze bleven een oogenblik staan praten in de lucht en gingen eens kijken in
een stalling, waar ze een lantaarn zagen branden.
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Vóór ze terug binnengingen rekten ze zich nog eens uit en ze herbegonnen.
De veldwachter die achteraan zat in de tent om de orde te handhaven, begon te
waarschuwen; maar de glazen werden opnieuw volgeschonken en ze wilden er eer
aandoen.
‘A propos, garde, is 't waar dat meneer Mathieu zijn vrouw en kind heeft laten
zitten en het land uit is?’ vroeg zijn tafelbuur.
‘Dat schijnt wel zoo,’ bevestigde de veldwachter; ‘ik heb altijd gezegd dat zijn
vader hem beter had laten stikken of achter slot en grendel draaien.’
‘Misschien ter wille van de vrouw en de eer van het kindje,’ dacht de andere.
Dat kon wel, maar daar was geen redding van te verhopen geweest. De kerel was
doorgebrand. Totaal doorgebrand, herhaalde de veldwachter.
En wat moest de vrouw nu aanvangen, vroeg een derde zich af. Hij geloofde dat
hij ze dezen middag in de dreef had zien wandelen. Misschien ging ze terug naar
haar moeder?
Of hier komen inwonen bij meneer André. Nu ja, dat zou opk geen pleizierig
leventje zijn.
Maar aan de eeretafel werd tegen de glazen geklopt.
De veldwachter sprong recht en riep: Silence!
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Meneer de onderpastoor stond recht. Hij begon met Baltus en de boerin te danken
voor hunne vriendelijke uitnoodiging.
‘Waar is moeder weer?’ vroeg Baltus. Ja, moeder was niet op haar stoel te houden,
ze wilde voortdurend terug in huis en naar de keuken. Ze mocht gerust zijn echter,
alles liep in de puntjes. Daar zorgde Klara voor en ze had helpsters genoeg.
De onderpastoor was blij omdat hem aldus dadelijk de gelegenheid gegeven werd
om een groot aantal zijner nieuwe parochianen naderbij te leeren kennen. Goed volk,
dat wist hij. Vroom en wakker aan het werk. Hij was er bij voorbaat van verzekerd
dat ze 't best met elkaar zouden stellen.
‘Zeker!’ riep de koster en daarop begonnen ze allemaal in de handen te kletsen.
De kinderen die onder het zeil te loeren lagen, kletsten mee. Maar er was een tweede
reden waarom hij zich verheugde mede aan te zitten: omdat hij hier openlijk zeggen
kon hoezeer hij Willem waardeerde, en hoeveel hoop hij stelde op hem. Hij had hem
niet in zijn bataljon gehad, maar hij wist dat het een van de dappersten onder de
dapperen was, een jongen die plannen droeg in zijn hoofd en zich geven wilde aan
zijn volk.
Terwijl Baltus aanstootte daverde 't handgeklap opnieuw door de tent. Toen hij
den koster en den
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schoolmeester en nog andere boeren naar den onderpastoor zag gaan, kwam ook de
veldwachter af met zijn glas hoog in de hand en hij stootte aan en zei: ‘Allo meneer
den onderpastoor, proficiat!’
Willem moest danken en hij stond recht. Baltus klopte nu zelf met zijn mes op
zijn telloor en iedereen zweeg.
‘Dit is het feest van de nieuwe broederschap,’ begon Willem. ‘De banden die in
het vuur gesmeed werden, zal de vrede niet meer verbreken. Zooveel we zijn, hier
en over heel het Vlaamsche land, wij blijven schouder aan schouder. Deze strijd is
niet uitgestreden; de strijd met de wapens wel; de andere vangt pas aan.’
Willem raakte in vuur en de menschen voelden dat een hooger gedacht boven
hunne hoofden werd uitgezonden. Hij sprak over vrijheid, recht en onafhankelijkheid.
Indien de oorlog in onze menschen dàt gevoel heeft wakker gemaakt, is heel deze
strijd niet nutteloos geweest, betoogde hij.
Een half uur bleef hij aldus doorspreken en de menschen gaapten hem aan. ‘Er is
een oud spreekwoord,’ besloot Willem, ‘dat zegt: Wiens brood men eet, diens woord
men spreekt. Maar wiens brood eet gij nu? Het brood dat ge verdient met eigen
handen, dat ge gezaaid en geoogst hebt op uw eigen land!
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Wij, jonge mannen die den strijd hebben meegemaakt, wij willen vooraan stappen
onder de nieuwe vlag, wij willen de motor zijn die de beweging voortstuwt naar een
nieuwen dageraad voor Vlaanderen.’
‘Van welke vlag spreekt hij?’ vroeg de knecht uit den molen; maar de bakker had
geen tijd om te antwoorden, want het handgeklap verdoofde alle stemmen.
En toen schetterde de fanfare de hoevepoort binnen. Het zeildoek werd aan den
ingang opengeslagen en de boeren sprongen recht. De meiden en de knechten schoven
banken en tafels bij en 't bier spoot in de glazen.
De muziekmeester had zijn bril opgezet en trok een papier uit den zak. Toen hij
met zijn dirigeerstok stilte had geëischt, begon hij:
Mij is de groote eer beschoren
in naam van onze societeit,
te zeggen zooals gij zult hooren
hoezeer onz' harten zijn verblijd.

't Was een lang en roerend gedicht en de muziekmeester mocht er hartelijk om
gelukgewenscht. Hij kuchtte en zei: Kruisrijmen zijn moeilijk, en hij stak zijn bril
weer op zak. Ze hadden moeder teruggehaald uit de keuken en Klara ook en tante
Cordula en al de meisjes die geholpen hadden.
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Maar meneer de onderpastoor had afscheid genomen.
Baltus deed zijn ronde door de tent.
‘Wordt er hier niet meer geschonken?’ vroeg hij. ‘Wacht, we zullen er Theo eens
voor doen zorgen.’ Maar Theo was de tent uit. Misschien naar den stal gaan kijken
of alles in orde was.
't Was laat toen de fanfare weer de poort uittrok en er waren leelijke gapingen in
de muziek. De laatste boeren trokken mee. Ze schudden Kardoentje wakker die tegen
den muur te slapen zat en legden hem in den paardenstal op stroo. Klara en iedereen
was weg, de lampen waren gedoofd in de tent en de nacht lag over de hoeve. Toen
sloot Theo de weidepoort achter zich en ging binnen.
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III.
Willem herbegon te tellen. Zestien zag hij er, maar de zeventiende molen vond hij
niet. Hij liet nog eens langzaam zijne oogen schuiven over de frissche verte:
Zuidwaarts de heuvelrug van Heiberg met het bronzen kruis op de kruin; westwaarts
het zonnige Denderdal met de vruchtbare meerschen langs den stroom en in 't midden
de lage groezeling der fabrieksstad, waar het grijze kerkschip en de
zestiende-eeuwsche toren majestueus boven uitrezen; rechts de blauwige heuvellijn
die tot aan de hoofdstad het Noorden afdamde. Er woei een blijde, jonge wind en al
de molens maalden zooveel ze malen konden. Willem ging terug zitten op een
gevelden boom, maar hield zijn boek gesloten in zijn handen.
Een molenaar is de gelukkigste man van de wereld, bedacht Willem. Die staat
daar als heer en meester over de streek en maalt en maalt het gouden graan tot
voedzaam meel. 't Mocht regen zijn of zonneschijn, als O.L. Heer het maar waaien
liet, de molenaar kon werken. Molenaars waren over 't algemeen oolijke philosophen.
Toen hij nog een kleine jongen was had hij maalder willen worden. Want zijn
kinderjaren hadden geen heerlijker tijd gekend dan de dagen die hij, telken jare, na
de herfstkermis, doorbrengen mocht op den
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molen van oom Vital, te Nieuwenhove. Wanneer hij dan 's nachts wakker werd, lag
hij te luisteren of de wind niet gekeerd was en oom de molen niet draaien moest; en's
morgens was zijn eerste werk naar het raampje te loopen om te kijken of de boomen
bewogen en van waar de wind kwam. Dan trok hij den steilen molentrap op en keek
eerst over de leuning naar de dertien molens die hij, bij helder weder, onderscheiden
kon. Zoo hield hij iederen morgen overzicht en riep naar binnen, waar oom de zakken
schikte: Denderwindeke zet bij, Meerbeke zit slap, Vollezeele rolt op... Oom noemde
ook de molenaars altijd naar den naam van hun dorp. Eens had hij oom gevraagd
waarom hij altijd met de hand te frutselen stond in het lauwe meel, dat door de houten
goot van onder de ronkende molensteenen naar beneden kwam geloopen. Ik zoek
naar den pauzenring, had oom geantwoord, met een geheimzinnigen ernst. En oom
had hem dan verteld dat er eens een paus op een molen geklommen was en zelf had
willen malen, maar onvoorzichtig zijn vinger, juist zijn vinger met den pauselijken
ring, tusschen de draaiende molensteenen had gestoken en afgemalen. Sedertien
zochten al de maalders van de wereld naar den pauzenring.
Willem voelde de lekkere warmte van de jonge Aprilzon in zijn rug. Het gras was
zienderooge
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opgeschoten in de laatste dagen, de koeien stonden uit. Ze waren nog een beetje
verdwaasd van zoo opeens na de beslotenheid der wintermaanden in de vrije lucht
te staan en werden dul wanneer ze den wind hoorden zoeven in hunne ooren, en
stootten dwaas de horens tegen elkander. Dan zetten ze 't weer op een loopen, met
hun staart als een wimpel in de lucht. Het koren stond al twee vuist hoog; de groote
boeren waren aan 't eggen en ploegen op het haverland; 't werd tijd om te zaaien. De
kleine boertjes waren bezig op hun aardappelveld. In de hopvelden bonden de vrouwen
de eerste ranken om de staken, die een wemeling van mastjes leken in de verte. Rond
de huizen begon een wittig waas te komen van vroeg-bloesemende kerselaars. De
perzikboomen droegen nog geen blaren, maar hunne kruin was louter roos van
bloesem.
Willem keek omhoog. Daar roekoede een houtduif in den hoogen kanadaboom
vóór hem; hoog in de lucht zaten de leeuwerikken te preeken en de merels floten op
elkander, als schalksche knapen.
Hij hoorde een fijn kinderstemmetje op den aardeweg en een klare vrouwenstem
die riep: Niet zoo vlug Dorry, mamie kan u niet volgen. Maar Dorry liep en liep maar
door. Toen zag ze opeens Willem zitten en bleef staan. Lucette kwam bij en gaf haar
een handje.
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‘Wie zit daar, Mamie?’
‘Een meneer.’
‘Een brave meneer?’
‘Natuurlijk een brave meneer...’
De meneer glimlachte, zeker was hij braaf. Dorry was moe, ze wou gaan zitten
op den boom.
Willem stond recht en groette; Lucette knikte vriendelijk terug, terwijl ze hem
open en belangstellend aankeek.
Dorry ging zitten; haar mama naast haar.
‘Zoo moe!’ zuchtte 't kleine meisje, en liet plechtig hare handjes in haar schootje
vallen.
‘Wellicht van de eerste warmte,’ zei Willem belangstellend; maar meteen voelde
hij zich verlegen omdat hij de eerste het woord tot mevrouw had gericht. Dat kon
wel, beaamde Lucette met een glimlach. En Willem zag dat ze groote, groenbruine
oogen had onder een dubbelen boog van donkere wenkbrauwen.
‘Hoe heet die meneer, Mamie?’ vroeg Dorry weer.
Moest hij 't zelf zeggen of kende Mamie reeds zijn naam? ‘Is 't niet Willem?’
vroeg ze. Zoo was het. Hij bekeek het kindje en hij bekeek vluchtig zijn moedertje.
‘Wat heeft de kleine mooie, groote oogen,’ bewonderde hij. Dat waren de oogen
van haar Mamie, en dat wist Mamie ook wel.
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De jonge mevrouw scheen heelemaal niet zoo koud en op afstand als de menschen
meenden. Ze hadden ook zoo weinig gelegenheid gehad om haar te leeren kennen.
Vóór den oorlog was ze slechts eenmaal hier geweest op het kasteel ter Beke, daarna
was ze in de groote vlucht mee de Hollandsche grens over gegaan en daar een paar
maanden nadien gehuwd met meneer Mathieu. Al die jaren was ze buitenlands
gebleven en Dorry was er het jaar na hun huwelijk geboren. Willem had ze nooit zoo
van dichtbij gezien.
Dorry was weer rechtgesprongen en trachtte met beide handen moeders hoofdje
voorover te halen om mamies neus tegen haar ronde neusje te drukken. En heusch,
het ging. Dorry was sterker dan mamie. Toen moest Lucette weer lachen. Ze streek
de kroezeling van haar donker haar mooi en door het matte brons van haar gelaat
roosde aan de sterke ronde jukbeenderen het gezonde bloed.
‘Ik dacht dat Dorry moe was,’ zei ze; ‘anders gaan we voort.’
Maar Dorry ging weer zitten.
‘Zijt u nu heelemaal vrij van dienst?’ informeerde Lucette.
Inderdaad, dat was gedaan voor goed. Hij was blij dat hij zijn militaire kleedij had
mogen wegbergen.
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‘Het stond u nochtans, mooi,’ zei ze.
Had ze hem gezien? Ja, ze had hem gezien toen hij van de kerk terugkeerde, den
dag dat ze zijn weerkomst hadden gevierd. Willem voelde zich gevleid. Toen ze een
poosje gezwegen hadden zei ze:
‘'t Is hier een heerlijke streek. Ik kende ze nog zoo weinig.’
Willem kon nu vrijer spreken; hij was trotsch op zijn land en zijn geboortedorp.
Een dorp als een droom, met dat gothisch juweel van een kerk in de kom en het
gezonde bedrijf in de hoeven en op het land. Daarover begon nu pas de toover van
de lente. Maar over een paar weken, indien mevrouw dan nog hier was, moest ze
weer eens de heuvelen opgaan en langs de boomgaarden, met hun overdadige witheid
van bloesemtrossen...
Misschien bleef Lucette inderdaad nog wel eenige dagen; ze wachtte alleen op
nader nieuws van haar moeder. Dorry had zitten figuurtjes teekenen op den aarden
weg; maar ze werd weer moe en kwam terug haar plaatsje innemen tusschen Willem
en Lucette.
Opeens vroeg ze: ‘Mamie, waarom ligt die boom hier?’
‘Omdat de menschen hem omgehakt hebben.’
‘Waarom hebben de menschen hem omgehakt?’
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‘Omdat hij te oud was.’
‘Waarom was hij te oud?’
Ja, dat wist mamie niet. Willem evenmin. Toen vroeg Dorry verder:
‘En blijft hij hier nu liggen?’
‘Nee, de menschen komen hem weghalen.’
‘Waarom komen de menschen hem weghalen?’
‘Om hem in planken te zagen, of misschien om er klompen van te maken.’
‘Klompjes, zooals van Dorry?’
Toen moest ze aan Willem vertellen dat ze thuis mooie klompjes had, met
bloemetjes er op en een mooi leertje er aan, om Philomeen te helpen schuren.
Dat moesten prachtige klompjes zijn voor die lieve kleine voetjes. Willem sloeg
van bewondering zijn handen in elkaar, zoodat zijn boek op den grond gleed.
‘Mamie, wat leest die meneer?’ vroeg Dorry.
Mamie haalde de schouders op; maar dat zou Willem haar vertellen. Iets heel
moois. Van een jongetje dat op den rug van een gans, door de lucht werd gevoerd
en de wonderlijkste avonturen beleefde. Waren er plaatjes bij? Nee, plaatjes waren
er niet bij, maar 't was toch heel mooi.
‘En hoe heet dat jongetje?’
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‘Niels Holgersson.’ Willem moest vertellen van Niels.
‘Nee, ge moogt meneer niet lastig vallen,’ zei Lucette.
Dat was toch niet lastig, vond Dorry, meneer had het immers al gelezen. Maar 't
verhaal zou veel te lang duren, zei Lucette nog. Meneer zou 't op een anderen keer
vertellen. Zou hij? Ja, hij beloofde 't.
‘Houdt u van de Noren?’ vroeg Lucette dan weer, ‘ik bedoel van de Scandinaafsche
literatuur?’ Zij hield er dolveel van. Daar hadt ge tenminste wat aan.
‘Ik heb zooveel achterstand in te halen,’ bekende Willem. Al zijn makkers van
den buiten trouwens. Wat kenden ze van literatuur, van de moderne vooral wanneer
ze na hun middelbaar onderwijs belandden op de Universiteit? Wat verzen van
Gezelle, iets van Verriest, de Aya Safia van Schaepman natuurlijk, een bloemlezing
uit Streuvels... veel meer was er niet te vinden in de collegebibliotheek. Het beterde,
maar het bleef nog treurig. En tijdens de vacantie had een boerenzoon natuurlijk
noch gelegenheid noch tijd om te lezen. Er was geen boer, in heel de streek, die een
bibliotheek had, en bovendien onder het verlof viel er te werken, samen met broers
en knechten op. Gezond was dat wel, maar het had zijn scha-
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duwzijde. De eerste jaren aan de Universiteit had Willem alles gelezen wat hij grijpen
kon, zonder orde of onderscheid. Daarop was de oorlog gekomen... vier jaar lang...
‘Indien ik u helpen kan,’ stelde Lucette voor, ‘u kunt gerust komen; ik heb hier
heel wat moois ‘gevonden.
Willem keek verlegen van verrassing maar gegevleid. Ze zag het en herhaalde dat
hij 't gerust doen kon. Ze begreep zoo'n toestand best. Haar schoonvader ongetwijfeld
ook. Het was zoo'n beste man. Ze kenden hem niet genoeg. Hij las nog veel; maar
de bibliotheek was toch vooral het werk geweest van mevrouw Elise.
‘U moet ze beter gekend hebben dan ik,’ zei ze vragend.
‘Ik heb ze tien- en tientallen keeren ontmoet,’ bevestigde Willem; ‘vóór en na de
school. Ik zal dat fijngesneden gelaat en die heel witte haren nooit vergeten. Ik heb
ze nooit anders gekend. Ze scheen erg veel van kinderen te houden.’
Ze zwegen een poos. Lucy's oogen volgden een trein die achter den Dender door
de vlakte sneed, het Noorden in. Dan bekeek ze Willem opeens weer en vroeg met
verstolen spot in haar oogen: ‘Hoe staan de menschen eigenlijk tegenover de Burcht?’
Ja, wat zou Willem daarop zeggen? Zijn
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hoofd bewoog: zoo, zoo en hij glimlachte alleen... Maar ze begreep.
Dorry had honger gekregen. ‘Dan zullen we maar naar huis gaan,’ besliste Lucette.
‘Als u komt, dan liefst na den middag,’ zei ze nog. Willem stond recht en dankte nog
eens.
‘Krijgt meneer een handje?’
‘Dag!’ zei Dorry en meneer kreeg een handje.
't Was ook voor Willem tijd om te gaan. Hij stapte den aardeweg op, maar toen
hij even omkeek, bemerkte hij dat ook Lucette zich omkeerde. Toen riep ze opeens
naar Dorry, die wat achterbleef, dat ze zich haasten moest.
Willem zag vader van het braakland komen, naar hem toe, recht en vlug. Willem
voelde zich telkens een beetje verlegen, wanneer hij zijn vader en zijn broer arbeiden
zag en hij daar liep en kuierde en maar studeerde of las. Maar vader vond het goed.
Willem was geen college-jongen meer. En dan die ongelukkige achterstand door den
oorlog. Hoe vlugger hij nu klaar kwam met zijn studies, hoe beter. Dat moest Theo
ook goed vinden.
‘De bode had een brief voor u,’ zei vader, ‘met den stempel op van het Parlement.’
O, dat was vermoedelijk van den heer van de Putte, die hem uitnoodigde tot de
vergadering.
Ze gingen samen verder.
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‘Was dat de jonge mevrouw van 't kasteel?’ vroeg vader. Willem knikte.
‘'t Lijkt me wel een fijne, ontwikkelde vrouw,’ zei hij.
‘Dat zal wel,’ zei Baltus. En even daarop: ‘Die is weer boven water. Ze zal er nu
wel voor zorgen dat haar man dat nieuwe fortuin niet meer in handen krijgt...’
‘Van wie heeft ze 't eigenlijk geërfd?’ vroeg Willem. Was dat niet 'n broer van
haar moeder?
‘Een half-broer,’ zei Baltus.
Een eindje verder bleven ze staan. Over de lagere stallingen heen zagen ze de
metsers, die de nieuwe schuur optrokken, op hun stellingen staan en ze hoorden
achter hen, op den kouter, de echo galmen van de stalen truweelen op het steen. Het
zong in Baltus hart als een lied van kracht en voorspoed en geluk.
‘Tegen einde Mei is alles klaar,’ zei de boer.
‘'t Zal prachtig zijn,’ bewonderde Willem, ‘eens dat ook de stallingen zullen
herbouwd en verruimd zijn.’
Baltus zag het heele bedrijf al staan in zijn verbeelding, groot, vierkant en gesloten
als een burcht. Ook het huis moest later afgebroken en heropgebouwd worden. Maar
de schuur moest voorgaan, daarna kwamen de stallingen aan de
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beurt. De oude gebouwen waren te eng geworden voor den oogst en voor het vee.
Willem stond te kijken naar het land en den boomgaard en de heuvelen aan den
overkant van het dorp; en hij kon er zijne oogen en zijn hart niet van verzaden.
‘Wat ik eigenlijk zeggen wou,’ zei Baltus, toen ze aan den slagboom waren
gekomen, ‘over Klara moet ge niet veel spreken met Theo. 't Is beter niet.’ Daarop
gingen ze langs den tuin de hoeve binnen.
***
Die week was Willem niet gegaan; hij voelde een prikkelende begeerte en een
verlammende aarzeling. Telkens hij er aan dacht, was het of een vleugel over zijn
hart streek. Maar de volgende week vroeg hij zich af: waarom ga ik niet? Over enkele
dagen is ze weg en maandag herbeginnen de lessen.
Toen hij van tafel opstond, zei hij: ‘ik zou wel een paar boeken willen halen op 't
kasteel ter Beke.’ Hij had getracht het zoo onverschillig mogelijk te zeggen, maar
hij hoorde een vreemde onzekerheid in zijn stem en hij wist dat hij kleurde. Maar
vader had er niets tegen. Vader stond altijd zoo ruim en vertrouwend tegenover al
wat Willem's studie raakte. Moeder wilde iets zeggen, maar ze zweeg.
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Het was Philomeen, de oude meid van meneer André die opendeed en Willem in de
spreekkamer leidde. Doch ze kwam een oogenblik daarna meneer verzoeken in de
bibliotheekkamer te komen; of hij wilde volgen. Daar zat hij nu in de hooge, lichte
kamer die uitgaf op den vijver en hij bedacht hoe hij, vele jaren geleden, toen hij als
schooljongen in het bosch geslopen was om hazelnoten te plukken, mevrouw Elise
voor ditzelfde raam had zien staan, met een boek in hare hand en luidop lezend naar
buiten. Hij had staan luisteren en daar was iets in haar stem dat zijn hart ontroerd
had. Nu zat hij zelf voor dit hooge raam en wachtte. En in zijn hart was als de blijde
geheime verlokking van een verboden geluk. Hij begon zich te berouwen dat hij
gekomen was. Hij keek naar de diepe zware lederen zetels, de gesloten boekenkasten
en schilderijen aan de wanden: landschappen die hij erkende, de vijver met het
dobberend bootje, de Burcht in de lente, het berkenboschje... Hij herinnerde zich nog
wanneer meneer André dat had geschilderd. Hij had toen verbaasd staan kijken achter
den rug van den schilder. Veel waarde kon dat natuurlijk wel niet hebben... Willem
schrok toen hij kort getrappel van voeten hoorde in den gang.
‘Ik heb u laten wachten,’ zei Lucy, ‘maar Dorry wou absoluut meekomen, toen
ze hoorde
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dat de meneer van het vertelsel hier was, maar ze was zoo zwart als een moortje en
moest eerst even gewasschen worden.’
Willem was blij dat Dorry er bij was. Dat gaf een rustiger en veiliger gevoel.
‘Hebt u al eens rondgekeken,’ vroeg Lucette opgewekt. ‘Nee? u hadt het gerust
kunnen doen.’
Ze schoof de bibliotheekdeuren open. Een weelde van keurige banden, een rijkdom
van kennis en schoonheid, een schatkamer waar Willem aarzelend voor te bewonderen
stond... Daar hadt ge Goethe en Schiller, compleet. Daar stonden de Russen,
Dostojewsky, een tiental werken... Hield hij van Dostojewsky? - Nu ja, veel had hij
niet van hem gelezen. Schuld en boete, natuurlijk, en toen hij pas aan de Universiteit
was gekomen, de Gebroeders Karamazow...
En daar Björnson: Synnove? Mooi, is 't niet?
‘'t Is het innigste wat ik van Björnson ooit gelezen heb,’ bewonderde Willem. En
Ibsen? Hij kende wel een paar stukken van hem, maar verder niets. Nederlandsche
literatuur? Nee, die had ze niet veel. Vondel, natuurlijk, maar van de modernen haast
niets. Daar in de tweede bibliotheek hadt ge de Italianen... Mooi en zoo warm, zoo
menschelijk.. En minder brutaal dan de Spanjaarden...
‘Kent u Italiaansch?’ vroeg ze.
‘Ik lees het wel,’ zei Willem; ‘dat heb ik bij
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mezelf in de loopgraven geleerd; maar ik heb het nooit gesproken.’
Terwijl hij een oogenblik later een prachtband van Foggazzaro's Daniele Cortis
aan 't bewonderen was, voelde hij hoe Lucette hem van terzijde weer te bekijken
stond.
‘He, Dorry, wat heb ik u verboden?’ berispte Lucette opeens. Kleine Dorry was
weer al de banden waar ze aan relken kon, achter in de boekenkast aan 't duwen.
Maar Dorry had nog niet begrepen waarom ze dat niet doen mocht. Was 't niet veel
beter dat de boeken veilig achter in de kast zaten?
‘En kent ge dit?’ vroeg Lucette en reikte Willem een boek, terwijl ze gingen zitten
voor het tafeltje tusschen de tuinramen. Willem las: ‘Het lied van de vuurroode
Bloem’, door Linankowsky. Hij kende 't niet. Dan moet u 't beslist lezen, raadde
Lucette aan, het is een boek vol verrukkelijken hartstocht en spanning... Wat zijn
onze gewone rommannetjes daarnaast eng, benepen en zwak. Hier voelt ge de ruimte,
de sterke lucht, de natuur en de menschen die daarin bewegen, hebben bloed in de
aderen... die leven... leven! Hè, was ze daarom zoo stil, onderbrak ze opeens, nu zijt
ge niet braaf, hoor!
Dorry was netjes de plaatjes uit een kunstalbum aan 't losmaken.
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‘Ze zal het niet meer doen,’ verzachtte Willem... ‘Ze belooft het heusch, niet Dorry?’
Willem zat nu rustig en gezellig, zelfs bevreemd dat het zoo van zelf ging.
‘Nog een cigarette?’ bood Lucette aan. Ze stak er zelf nog een op en achterover
geleund liet ze den rook in losse krulletjes omhoog dwalen.
‘Het moet u wel vreemd hebben geschenen, zoo weer veilig thuis te zijn na die
vreeselijke jaren,’ informeerde ze.
‘Och, 't betere is een mensch zoo gauw gewend,’ lachte hij.
Ze praatten nog even over den oorlogstijd. Lucy had wel lust gehad in 't begin om
als verpleegster naar het front te gaan, vertelde ze. Maar... Mathieu wilde niet wachten.
Hij wou eerst trouwen. Er was een korte pijnlijke stilte. ‘Ik heb later nog gepoogd
om naar Frankrijk te gaan,’ ging ze voort; inden winter vooral kreeg ze telkens
heimwee naar het Zuiden. Met haar moeder had ze destijds twee winters verbleven
in Cannes.
‘Ik heb er een paar malen mijn verlof doorgebracht,’ zei Willem. ‘Eerst in
December, de andere maal in Februari, toen de mimosa in vollen bloei stond...’
‘Maar ik vrees misbruik te maken van mevrouw's tijd,’ verontschuldigde hij zich,
toen Philomeen even aan de deur iets was komen fluisteren
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tegen Lucy. Hij was al opgestaan. Ze zei dat hij gerust nog wat blijven kon, maar hij
dierf niet terug gaan zitten.
‘Neemt U de “Vuurroode Bloem” en deze andere twee boeken ook maar mee,’
zei ze. Ze ging enkele treden mee naar beneden; dan dankte hij nog eens en nam
afscheid.
Zijn haastige stap was onvast toen hij zich langs het rhododendronlaantje naar de
poort haastte, maar in zijn hart was er een vreemd geluk geboren.
Toen hij den steenweg opging naar de hoeve, zag hij opeens een mei steken boven
het nieuwe schuurdak.
‘Dat is klaar,’ zei Baltus, die het werk te bewonderen stond.
‘Goed en vlug gewerkt,’ beaamde Willem.
Ze gingen over den dorschvloer en bekeken nog eens de pilaren en de balken en
het stevige gebinte daarboven... Dan bemerkte Baltus het pakje in Willems hand,
maar gaf er niet verder aandacht op en stapte den paardenstal in.
***
Meneer André zei niet veel dien avond. Hij had een wee gevoel. 't Was de eerste
maal dat hij vandaag weer eens een ronde gedaan had door het dorp en het veld. Hij
had wel geaarzeld eerst, maar toen hij daar na den middag tegen den vijver
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stond te kijken en zag hoe mooi de zon op het watervlak lag en hoorde hoe de vogelen
druk bezig waren in de boomen - de koekoek riep maar door en in de kruin van een
eik zat een specht te schateren - toen had hij zich toch beslist.
Jean, breng mijn laarzen, had hij gezegd, en maak Ourso los, we gaan er op uit.
Jean had hem achterna gekeken, blij in den grond dat de oude heer weer eens buiten
het park wilde. Zoo maanden alleen zitten en geen menschen willen zien en geen
land, dat was heelemaal niet goed.
De man is wel verouderd, dacht hij. Niks geen wonder trouwens...
Meneer André was het halve dorp rondgegaan, langs het klooster en de
kloostermeerschen, de Wijngaerdhoeve, de Langerij, den eikenheuvel en over den
molenkouter langs het elzenboschje terug.
De menschen waren bedrijvig aan den arbeid en de weiden liepen vol tierig vee.
Hij was af en toe blijven staan kijken van op den weg. Vroeger liep hij wel eens over
de akkers heen; 't was zijn goed, en de pachters en boeren zeiden niets. Maar hij had
er geen recht meer toe. Ze waren nu zelf heer en meester geworden over 't land en
hij voelde zich als uitgesloten staan turen voor een slagboom. Hij was vermoeid toen
hij thuiskwam, hij was niet meer gewend zoo lange wandelingen te maken, zijn
beenen werden stram en hij kreeg soms een
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vervelend geruisch in de ooren. Hij had dien avond last om naar boven te gaan.
Lucette zag het en zei: Kom wat bij 't vuur zitten, de avonden zijn nog koel. Maar
André liet zich in een diepen zetel zakken, rekte zijn beenen uit naar het open
haardvuur en vroeg dan weer:
‘Wat is 't voor een jongen?’
‘Hij lijkt me wel interessant,’ zei Lucette niet onverschillig, ‘verstandig en korrekt.’
En na een poosje: ‘Een flinke jonge man lijkt het zoo.’
Ze stond tegen het vensterraam geleund en hief haar boek omhoog, zoodat het
laatste licht er nog op viel.
‘Maar zou 't niet beter zijn dat ge hem niet ontvingt?’ vroeg de oude man, zonder
op te kijken van het vuur. ‘Leonce zal het niet erg vriendelijk van u vinden.’
‘Waarom?’ deed Lucette verwonderd.
‘Ja, natuurlijk, ik weet wel, 't is dwaas en kinderachtig al die ruzie en wringerij...
zoo jaren lang. Ze hebben ongelijk, allebei. Leonce heeft altijd zijn zin willen
doorzetten en Baltus blijft koppig. Een boer is al zoo koppig van natuur.’
Er werd zachtjes op de deur geklopt.
‘Kom binnen,’ riep Lucette. ‘Kom binnen.’
Dorry kwam binnengeloopen in haar wit nachtjaponnetje. Ze sprong in mamie's
armen en omknelde haren hals zoo hard ze kon.
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‘Grootvader, help me, die kleine deugniet wurgt haar mamie,’ riep Lucette met
komischen angst.
‘Ja, ja,’ zei grootvader, zonder te verroeren, ‘Dorry is een schat.’
‘Nu is 't goed,’ zei Lucette, toen Dorry maar doorging met zoenen. ‘Zeg nu ook
Grootva goe'n avond.’
‘Zijt ge daar mijn lieve schat,’ zei de oude heer toen hij ze op zijn schoot hield.
‘Zoo is 't niet mooi,’ vond Dorry, ‘ik zal hem eens mooi maken.’ En ze begon den
knevel van grootvader met haar kleine roze vingeren te krullen en dan streken die
lieve handjes door zijn grijzen baard en streelden de dunne vlassige vlok haar weg
van zijn voorhoofd.
‘Grootvader niet moe maken,’ berispte Lucette. Ze nam Dorry van zijn schoot.
Nog een zoentje, zei Dorry, maar ze gaf er nog een tweede en een derde bij. Dan
moest ze mee met Philomeen die te wachten stond.
De schemering hing in de kamer. Lucette was gaan zitten met den rug naar het
raam gekeerd, maar ze las niet meer. De zon was weggezakt achter de boomen, de
donkerte kroop langzaam van den grond tegen den kasteelmuur op en meteen was
het avond geworden.
‘Ik heb den jongen maar 't boek van Linan-
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kowsky meegegeven,’ hernam Lucette... ‘Hebt gij het toen heelemaal uitgelezen,
grootva?’
‘Eenige bladzijden,’ zei meneer André, ‘daar ben ik te oud voor geworden.’
‘Een mensch is nooit te oud om iets moois te genieten,’ wedervoer Lucy.
Maar de oude heer had niet veel lust om te praten, dien avond.
‘Weet ge wat ik vind,’ zei hij na een poosje nog, ‘dat de menschen niet meer zoo
vriendelijk zijn als vroeger; ik weet niet waaraan het ligt, maar het zijn toch dezelfde
menschen niet meer.’
Hij zweeg en volgde zijn gedachten verder in de kronkelende speling van het
haardvuur.
Toen het tijd was voor 't avondmaal kroop hij moeizaam recht en slofte de kamer
uit.
***
Maar in zijn rustig kamertje dat uitgaf op de weide, zat Willem bij de lamp gebogen
over zijn boek. 't Was een nieuwe wereld die voor hem openging. Tusschen 't verhaal
door moest hij telkens opnieuw denken aan den namiddag op het kasteel en er was
een zwellende blijdschap in zijn hart. Dan keek hij weer in het boek, maar tusschen
de bladen hing dezelfde bescheiden parfum die Lucette om zich droeg. Hij vond het
eigenlijk jam-
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mer dat vader al die jaren in ruzie had gelegen met den jonkheer van de Burcht. Nu
ja, de Burcht was het kasteel ter Beke niet en hij was ervan overtuigd dat meneer
André 't daarover heelemaal niet eens was met zijn neef. Mevrouw Lucette zeker
niet. Maar het gaf wel een onprettig gevoel. Waar was hij weer? Nee, hij moest het
heele hoofdstuk herlezen. Beneden hoorde hij 't gemompel van vaders en moeders
stem; maar hij kon niet onderscheiden waarover zij 't hadden, en las voort.
Baltus en Mina waren 't niet eens over Willem.
‘Hij had een betere partij kunnen kiezen,’ zei Baltus nog eens.
‘Misschien,’ zei Mina, ‘maar hij zal aan Klara een brave vrouw hebben, en ze
heeft toch ook haar geleerdheid zooals al de andere, en ze heeft ten minste verstand
van huishouden en zal 't niet allemaal aan haar lijf hangen... Want al die juffertjes
tegenwoordig... Ik heb er niks geen vertrouwen in...’
‘Hij hoeft geen juffertje te nemen,’ onderbrak Baltus, ‘maar er zijn toch meisjes
genoeg die van beteren stand zijn dan zij en ook braaf... Een jongen die studies gedaan
heeft, zooals hij, mag zich overal aanbieden.’
Baltus had zich destijds niet tegen de verhouding met Klara verzet. In 't begin
dacht hij: 't is beter dat hij zijn hart op een meisje van hier zet dan op
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de, Universiteit gevaar te loopen... Doch Willem was nu toch oud en verstandig
genoeg om te zien wat de wereld was en bood.
Maar daarover werden ze 't natuurlijk niet eens.
‘Wanneer komt de jongen toch eten,’ vroeg moeder. Ze ging naar den trap en riep
naar boven. ‘Willem! Komt ge niet eten?’ Ik geloof vast dat hij in slaap zit, zei ze
binnensmonds, maar ze riep nog eens en harder... Dan trok Willem de deur open en
riep naar beneden: ‘Ik kom... Ik kom dadelijk.’
Den volgenden zondag had Willem zijn boek meegenomen toen hij naar Klara
ging. Ze zaten tegen den tuinmuur in de zon.
‘'t Is een verrukkelijk boek,’ zei Willem. Hij praatte maar door over 't werk, haastig
en bewonderend. ‘'t Is zoo heel anders als de romans die we gewoon zijn te lezen...
zoo heel anders.’
Klara zat hem stilletjes aan te kijken en luisterde, de bewonderende oogen op zijn
glanzende gelaat gericht.
‘Ik wou 't ook eens lezen,’ zei ze... Maar hij wist niet of hij 't boek verder geven
mocht - hij was zoo bang dat het beschadigd of bevlekt zou worden... hij zei alleen:
‘Ik weet niet of het mag, ik zou 't eerst moeten vragen.’
‘Als 't niet mag,’ antwoordde Klara alleen en ze drong niet aan.
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Willem ging dien dag vroeger weg dan naar gewoonte. Ik moet mijn koffer nog
klaarmaken, verontschuldigde hij zich. Maar 't einden de dorpsstraat gekomen vóór
het kasteel ter Beke, sloeg hij den kloosterweg in die om het park liep.
Toen hij door de hooge haag het donker raam van de bibliotheekkamer boven den
vijver zag, bleef hij even staan... Hij zag iemand in de kamer het licht aansteken en
de schaduw van een arm die het roze gordijn dichtschoof. Indien ze Zaterdag
namiddag nog hier is, draag ik haar de boeken persoonlijk terug, besloot Willem.
Hij zou er spoed mee maken. Maar opeens hoorde hij 't naderend kloppen van
holleblokken op den grintweg en ging door.
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IV.
Neen, Theo was niet meer zooals tevoren. Zeker, hij deed zijn werk, maar hij deed
het zonder hart. En hij kon schichtig worden bij het minste woord, plots stoppen en
dan ineens voortrukken als een driftig paard. Vorige week, toen hij zag dat de maaiers
dien dag het hooi niet af zouden krijgen, was hij naar de hoeve gegaan om een zeis
en had zich aan 't maaien gezet. 't Was al nacht toen hij thuis kwam, maar het hooi
was af.
Twee dagen nadien werd er weer gekibbeld tusschen hem en zijn vader. Baltus
had gezegd dat ze in den namiddag 't hooi uit den boschbeemd moesten inhalen.
‘Toch vandaag niet,’ antwoordde Theo. ‘'t Is niet droog.’
‘Wel droog,’ zei Baltus. ‘'t Is al twee dagen af en gisteren nog gekeerd.’
‘'k Zeg dat het niet droog is,’ herhaalde Theo, ‘vandaag haal ik dat niet in.’
Toen ging Baltus ineens recht vóór hem staan, bekeek hem star in de oogen en
vroeg: ‘Wie is hier meester, gij of ik?’
‘Mij goed,’ zei Theo. Hij ging naar den paardenstal, haalde de blonde driejaarsche
merrie buiten, sprong er op en reed er mee in forschen draf naar den smid. Hij hoorde
den valschen klank
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van het hoefijzer dat loszat, op de harde kasseien; maar het moest er toch af en hij
reed door.
Willem die boven in den boomgaard te studeeren zat, zag hem wegrijden, recht
en zonder zadel op het felle paard, blootshoofds en in zijn gekleurde hemdsmouwen.
Het is jammer voor hem, dacht hij, maar ik kan het toch niet verhelpen dat Klara
op mij verliefd geworden is en niet op hem. 't Leven was nu eenmaal zoo. Theo
hoefde daarvoor toch geen misbaar te maken. Hij was jong genoeg en er waren twintig
welstellende boerendochters die hem met twee handen zouden hebben aanvaard.
Maar Willem wou nu eerst en vooral studeeren. Hij was ervoor naar huis gekomen,
want over een paar weken stond hij voor zijn examen. Hij herbegon het hoofdstuk
nog eens, want hij was geheel verstrooid geweest. Hij slenterde over en weer,
herlezend; maar toen hij het halfluid nog even herhalen wou, was hij den draad
opnieuw verloren. Hij voelde zich als een verstrooide schooljongen die de les nog
eens opzeggen moet, maar verrast bemerkt dat de meester ze van 't bord heeft
afgevaagd.
Willem had zijn boek gesloten en stond nu geleund tegen den slagboom, die uitgaf
op den molenkouter. 't Was of zijne oogen uit den schemer ontwaakten. Hij bekeek
de boomen en het gras, het blonde koren op den kouter achter hem, de
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verre heuvelen rondom, den hemel, hoog en blauw over de wereld... en daar kwam
in en door hem een diep verlangen gestroomd naar iets... dat hij niet vatten of noemen
kon. Hij leunde achterover en liet de zon rusten op zijn geloken oogen... Hoe lang
had hij zoo gestaan? een uur? enkele seconden? Hij wist het niet... Toen hij ze weer
opengaan liet was 't of er roze vlammen dansten tusschen de appelaars.
Riep moeder niet?
Hij ging wat lager en keek. Moeder stond aan de achterdeur en riep een tweede
maal.
‘Halo!’ Zag ze hem niet? Nu zag ze hem. Toen riep ze iets naar binnen en de
onderpastoor kwam buiten en Willem tegemoet.
Hij haalde een brief uit zijn toog en stak hem triomfantelijk in de hoogte.
‘Dat komt in orde,’ zei de kapelaan. ‘Lees maar.’
Willem leidde den kapelaan al lezend naar het prieel in den tuin. Hij bleef een
paar malen staan en zei zonder opkijken: dat is goed, of: een uitstekend gedacht.
‘Denkt ge dat we op dokter Fransen kunnen rekenen?’ vroeg de kapelaan.
Ongetwijfeld, vond Willem; maar de burgemeester van Heereghem moesten ze
bij de eerste verkiezing uit het Parlement zien te krijgen.
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‘Indien we 't verstandig aan boord leggen moet het lukken,’ beweerde de onderpastoor.
‘We hebben het volk met ons. Maar met één slag halen we niet alles thuis. De beste
elementen nemen we ditmaal nog mee in de boot; een volgende maal kunnen we
zien wat we er mee aanvangen. Zoo voorkomen we een verbond van de reactionnaire,
oude garde.’
Dan bespraken ze verder wat er nog moest gedaan worden voor den Gulden
Sporendag dien ze voor de eerste maal hier vieren zouden 's Zondags na 11 Juli. De
kapelaan had herhaaldelijk gezegd: ik moet weg, want ik beneem uw tijd, maar hij
bleef zitten en ze praatten maar door. Ze bleven praten tot ze 't Angelus hoorden
kleppen op den toren.
‘Nu moet ik heusch naar huis’ zei de kapelaan haastig, ‘of meneer pastoor zou
kunnen brommen. Maar wat ik nog zeggen wou,’ voegde hij er met nadruk bij, ‘indien
ze u moesten polsen voor een kandidatuur voor het Parlement, moet ge aanvaarden.’
‘Veel te jong,’ weerde Willem af. ‘Wat zouden ze wel zeggen, zoo'n jonge snuiter!’
‘Liever een jonge snuiter dan een oude ezel,’ lachte de kapelaan. En hij was weg.
‘Die houdt het hier geen drie jaar uit,’ zei Baltus, die hem wegstappen zag. ‘Ze
zullen er
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wel voor zorgen dat die gekortwiekt wordt en naar elders gezonden.’
De onderpastoor wist heel goed waaraf en waaraan, maar hij gebaarde 't niet. Hij
werkte en organiseerde alsof hij geen oogenblik twijfelen kon aan de goedkeuring
en instemming van hoogerhand. Wanneer ze 't me verbieden, is 't nog tijd genoeg
om me erover te verwonderen, lachte hij. Wat ik intusschen zal verricht hebben,
wordt niet meer ongedaan gemaakt. Is hier nog geen bond van het H. Hart, had hij
verbaasd gevraagd bij zijn aankomst. Nog vóór Paschen was de bond er. En hier
moet een spaarkas komen, besloot hij. Den eersten zondag van Mei werd de spaarkas
gesticht. En vóór den Vlaamschen Hoogdag moet hier een Vlaamsche Bond worden
opgericht, zei hij nog. Einde Juni werd de bond gesticht. De gemeentesecretaris was
niet goed te vertrouwen, maar de onderwijzers deden mee, ondanks den afwijzenden
raad van Jonkheer Leonce; en de voornaamste boeren ook.
Daags vóór 11 Juli keerde Willem uit Leuven terug met een triomfantelijk gevoel:
't examen achter den rug en vóór zich een reeks blijde, vrije, bedrijvige maanden.
Den volgenden Zondag werd Vlaanderen's Hoogdag gevierd. Ze hadden het
schoollokaal aangevraagd voor de feestzitting, maar meneer de burgemeester had
het gemeente-
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gebouw niet willen toestaan voor een manifestatie van onvaderlandsche strekking...
Daarop had Baltus gezegd: Laat ze dan bij mij komen. Daar is geen mensch ter wereld
die dat verbieden of verhinderen kan. Dat is m i j n Burcht, lachte hij. Zoo werd dan
de slag der Gulden Sporen herdacht binnen de muren van Baltus' hoeve en het was
schitterend.
Toen het volk weer afgetrokken was en al de herbergen hommelden van de drukte,
haakte Willem de gele vlag met den klauwenden zwarten leeuw erop van den muur,
stapte er mee tot op 't hoogste punt van den boomgaard en zwaaide ze daar hoog in
de lucht, tot opeens een der bovenste ramen van de pastorij openging en hem even
een ander leeuwenvlaggetje tegenzwaaide, als een symbool en als de blijde eed op
dezen triomfantelijken dag.
***
Maar op het dorp was nog dezelfde maand een andere verrassing geschied. Ze hadden
nu zoowaar een boerenbond gesticht.
Ze hadden er vóór en onder den oorlog al eens over gesproken, maar 't was er
nooit van gekomen. Jonkheer Leonce was er niet voor en meneer pastoor had alleen
gezegd: we zullen er eens over denken. En dat voor vier, vijf winkeliers rond de
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kerk, had Baltus gemopperd. Maar de boeren waren toch niet vooruit gegaan. De
eene had geaarzeld, de andere had zich op 't laatste oogenblik teruggetrokken en alles
was toen gebleven zooals het was.
Maar nu was 't van een leien dakje geloopen. Er was een inspecteur van den
Algemeenen Boerenbond gekomen uit Dyleghem; hij was meneer pastoor en den
burgemeester gaan spreken en had na de hoogmis de voornaamste boeren
bijeengeroepen in 't Boldershuis. De bond moet er komen, had de inspecteur bevestigd.
En de bond was er al.
Den laatsten Zondag van Juli had de stichting plaats.
Hé, dacht Baltus, toen hij den pastoor zag binnengaan, gaat het op 't laatste
oogenblik weer verkeerd loopen?
Maar het liep niet verkeerd. Meneer pastoor wou alleen dat ze de geestelijkheid
niet zouden voorbijgaan. Als katholieke boerenbond past het dat ge een proost hebt,
zei hij, en ik heb met meneer den onderpastoor besproken dat hij dat best doen zou.
Dat vonden de boeren goed. Intusschen was de onderpastoor binnengekomen en de
bond werd gesticht. De Zondagsche ronde van Baltus duurde dien dag langer dan
naar gewoonte
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en hij was eventjes bij drank toen hij na middernacht thuis kwam.
‘Nog op?’ vroeg hij aan zijn vrouw, met een ontevreden gevoel, alsof zij daar den
heelen tijd had zitten wachten om zijn thuiskomst te controleeren.
‘'k Heb mijn rozenkrans intusschen gebeden,’ zei ze.
Maar toen ze geen aanstalten maakte om op te staan, vroeg Baltus weer: ‘Waarom
gaat ge niet slapen?’
Toen moest ze 't wel zeggen: ‘Theo is nog niet thuis.’
‘'t Nog niet thuis? En hoe laat is 't nu al?’
‘Hij zal wel dadelijk komen,’ verschoonde Mina.
‘Ga naar bed,’ zei Baltus, met belemmerde tong; ‘ik zal hem dat eens afleeren,
want hij is op een slechten weg.’
Maar moeder was bang voor twist en lawaai in huis. ‘Nee, nee, ik blijf op,’ zei ze,
‘ik ben niet moe en voor u is 't morgen vroeg dag. Ge weet dat ge met den jongen
stier naar de markt moet.’
Inderdaad; Baltus was 't waarachtig vergeten.
‘Maar morgen zal ik hem onder handen nemen,’ bromde hij.
Hij trok zijn schoenen uit en ging op zijn kousen naar boven.
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‘Ik zeg u dat Theo niet meer is zooals vroeger,’ zei Baltus nog op den trap; ‘dat hij
niet meer is zooals vroeger...’
Het duurde niet lang of Mina hoorde boven in de slaapkamer een zacht geronk
gaan als van een verren dorschmolen. Ze bad nog een tientjen aan haar rozenkrans;
dan werd er zachtjes op het venstertje getikt.
***
Voor Willem werd het een feestelijke zomer. De eerste vrije zomer van zijn leven.
Hij hoefde nu onder het verlof niet meer mee te werken in de hoeve en op het land.
Natuurlijk, in de drukste dagen, als de oogst moest worden ingehaald, stond hij zijn
man. Daar was geen knecht of werkman die hem bij kon houden. Op een dag had
hij zijn schouders onder den wagen gestoken, die den doorgang versperde en hem
verzet waar hij zijn moest; hij droeg zakken graan naar boven waar de kloekste knecht
van doorboog. En wanneer hij den oogstwagen laden moest, stak hij soms twee zware
korenschooven te gelijk op zijn gaffel, die dreigde door te breken, of hij zwierde, uit
louter overdaad van leven, de schooven over het voer en het hoofd van den knecht
heen. Maar na die dagen kon hij zich weer bezig houden naar believen. Hij had
trouwens werk genoeg. Ze vroegen hem van overal: op
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meetings, feesten en studentenbonden. Hij sprak goed en hij sprak graag. 't Gerucht
begon te loopen dat de zoon van Baltus bij de volgende verkiezing in het Parlement
zou komen. En dat kon wel. Daar werd geen Vlaamsche manifestatie ingericht, uren
in 't ronde, of Willem was er bij. En 't was schoon om te zien hoe Klara daarin opging.
Hij hoefde nooit tweemaal te vragen of ze meeging.
‘Gaat ge weer uit,’ vroeg haar moeder dan, ‘en laat me alleen met al het werk.’
Maar wanneer Klara daarop blijven wilde, drong haar moeder zelf aan dat ze maar
gaan zou. Ik zal 't wel klaar krijgen, zei ze dan, en bovendien, wanneer ge getrouwd
zult zijn, moet ik het toch zelf doen.
Daarop fietsten Willem en Klara weg. 't Was prachtig zooals het meisje zich
opwerkte. Ze was weer af en toe piano gaan spelen en ze las zooveel ze kon. En daar
vond ze nog wel tijd voor. Want voor het werk in de stallen en op de hoeve bleef
moeder liefst zelf zorgen. 't Was beter dat Klara voor de keuken stond en voor den
naad. En 't was of ze er dezen zomer nog mooier op geworden was. Ze stapte nu 's
zondags in losse, lichte kleedjes en blouses; en wanneer ze wat geloopen of gefietst
had, stond er een bloeiende blos op haar wangen. Universiteitskameraden hadden
Willem al op den schouder geklopt en met stralend gezicht bewonderd: hm, hm,
kerel, dat is een fleurige meid.
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Zoo kwam de herfst. Op de Burcht was iets gaande waar de boeren niet goed konden
achter komen. Kardoentje was reeds een paar malen gaan aanbellen, al had de koetsier
in den zomer nog een voorraad koorden en teugels gekocht. Maar de koetsier beweerde
van niets te weten en de tuinman hield zich doof. Doch het leed geen twijfel, er hing
iets dreigends boven de Burcht. Meneer Leonce was in den laatsten tijd herhaaldelijk
en op de onregelmatigste uren vertrokken en laat thuis gekomen. Op een avond was
daar nog Baron van Voorst, uit Heereghem, aangekomen en 't was een goed stuk in
den nacht vóór hij weer de poort uitreed. Meneer de burgemeester was toen ongewoon
gespraakzaam en vriendelijk geworden en was telkens beginnen te praten over den
oorlogstijd en te vertellen wat hij allemaal gedaan had om de menschen te helpen en
hoeveel jongens hij buiten weten van den vijand over de grens had geholpen en wat
al kostbare inlichtingen hij aan 't hooger legerbestuur bezorgd had. De boeren keken
wel wat vreemd op toen ze dat hoorden, want dat klopte niet precies met hunne
herinnering. Daar waren integendeel verdachte praatjes rondgegaan; en het kon niet
worden ontkend dat herhaaldelijk vijandelijke officieren op de Burcht gedineerd en
gelogeerd hadden en Kardoentje, die op een avond binnen het park geslopen was,
beweerde dat het er
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tusschen den burgemeester en de Duitschers zeer lustig was toegegaan. Natuurlijk,
ge wist nooit wat ge van Kardoentje eigenlijk gelooven mocht, maar hij zei het toch.
En op een middag, kort vóór Allerheiligen, waren de gendarmen gekomen met
een dringende boodschap voor de Burcht. Geen uur nadien was meneer Leonce
vertrokken en hij was acht dagen lang weggebleven. Toen hij terugkeerde zag hij er
zeer vermoeid uit, maar hij was opgewekter dan te voren.
Denzelfden namiddag kwam nog Baron van Voorst het park ingereden en de twee
vrienden drukten elkaar lang en heftig de handen.
‘Dat zal ik mijn leven lang gedenken,’ zei meneer Leonce, ‘ik weet wat ik aan u
te danken heb.’
‘Zonder dank, zonder dank,’ weerde de dikke, aamborstige van Voorst af, terwijl
ze 't perron opgingen.
't Was late avond toen de baron weer buiten stapte.
‘U moet er eens over denken,’ raadde van Voorst aan, terwijl hij zijn handschoenen
aanstak. ‘Ik zal het van mij n kant ook nog nader instudeeren, maar ik ben overtuigd
dat het lukt. De grond is hier goed. In elk geval, in den uitkomen gaan we te
Houteringhen probeeren. Heeft het onderzoek
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goed resultaat, dan is daar toekomst voor een maatschappij.’
‘En praat er eens over met uw oom,’ zei hij nog, terwijl hij in gang zette. De auto
maakte onder de boomen een tunnel van licht en zwenkte de dorpsstraat in. De
tuinman sloot het hekken achter hem en kwam haastig teruggeloopen, want hij voelde
de koude door zijn kleeren bijten.
Meneer Leonce keek nog even naar de sterren met een onnoemlijk gevoel van
bevrijding. Hij had zich vroeger nooit voorgesteld welk een ontzettende marteling
het zijn moet tusschen vier enge en ondoordringbare celwanden beklemd te zitten.
Maar hij wilde daaraan niet verder denken. De droom was over en er was voor gezorgd
dat niemand er over praten zou. Hij hoorde nog het ver getoeter van een auto en
ergens tegen den Kluitberg viel een verraderlijk schot. Toen voelde hij opeens de
koude over zijn rug rillen en liep naar binnen.
U moet er nog eens over praten met uw oom, had van Voorst gezegd. Maar daarvan
was niet veel te verwachten. Zijn oom kon finantieel zoo weinig doen op dit oogenblik,
en bovendien, het was of de veer in hem gebroken was. De dood van Elise was een
zware slag geweest. Dat breekt een menschenleven op dien ouderdom. Hij was een
echte eenzaat geworden en in de laatste maanden
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zienderoogen verouderd. Was hem al dat ander verdriet maar bespaard gebleven?
Maar neen, vanmorgen weer het schrijven van Lucette. Ze had het niet langer
uitgehouden en was de proceduur voor de echtscheiding begonnen. Het was tenslotte
ook in 't belang van Dorry dat er een klare toestand werd geschapen. Dat gaf meneer
André gereedelijk toe, maar het deed zijn hart niettemin leed. Al die onverkwikkelijke
avonturen gingen nu noodzakelijkerwijs weer opgerakeld worden.
De oude man had een tijd voor het vensterraam gezeten en doelloos naar buiten
gestaard en er waren tranen gevallen op zijn gerimpelde handen. Dan was hij
opgestaan en langs de Stampershoeve naar het kerkhof gewandeld. Tegen den
kerkmuur was Jan de grafmaker een put aan het delven. Hij schoof zijn muts af en
knikte.
‘Voor wie?’ informeerde meneer André.
Het was voor den mandenmaker. Een treurig geval. Vorig jaar was de zoon, bij
wien hij inwoonde, verongelukt, en nu was hij zelf, na eenige dagen ziekte, gestorven.
Wat moest de schoondochter nu gaan beginnen met dat nest van jongen. Alleen de
oudste was in staat om wat te verdienen in de eene of andere hoeve. Maar de rest...
't Jongste kind kon pas loopen.
‘Hij was precies zoo oud als ik,’ zei meneer
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André. ‘We hebben samen onze Eerste Communie gedaan, en moesten hetzelfde jaar
naar de loting.’
Het geeft een weemoedig gevoel wanneer ge zoo den eenen na den anderen van
uw jaren ziet heengaan...
Naast de sacristij zat een bejaarde vrouw een grafterp aan het schoonmaken. Ze
mompelde een goeden dag en ging al werkende voort met haar gebed.
Achter op het kerkhof stond de grafkapel, waarin Elise begraven lag, naast zijne
ouders en zijn grootouders die ze hadden laten bouwen, en naast Djoekie, zijn lieve,
kleine Djoekie, die zoo vroeg gestorven was.
Toen de kapeldeur openknarste liep er een huivering over zijn rug en hij aarzelde
om binnen te gaan. Maar dan was het opeens of hij de zoete, zangerige stem van
Elise hoorde: Zijt ge nu bang voor me geworden? Ben ik niet gebleven, over leven
en dood, uwe eenige vrouw? Ben ik niet altijd bij u, nu en altijd? Kom binnen en
sluit de deur weer, dat we vertrouwder samen zijn.
Daarop ging hij binnen en liet zich neerzakken op een stoel. Zijn bloed stroomde
opeens terug naar zijn hoofd, heet en overvloedig. Boven het autaartje hing het doek
dat hij geschilderd had eenige maanden na de dood van Djoekie. 't Is of
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er geven zwaarden tegelijk door een menschenhart gaan, wanneer ge uw kind naar
het kerkhof dragen moet, had Elise gezegd; en kort daarop was hij begonnen aan dit
doek: O.L. Vrouw van VII Weeën... Hij streek over zijn voorhoofd, want hij voelde
zich zoo vreemd; zijne oogen schemerden en 't was of er weer bloed gonsde in zijn
ooren. En opeens hoorde hij de stem van Elise, die sprak: Ik hoef nu nooit meer weg
te gaan van mijn kleine Djoekie, ik hoef hem nooit meer af te staan. Dertig jaar heb
ik er naar verlangd. Dag en nacht mag ik hem nu dragen op mijn schoot en wiegen
in mijne armen... En meneer André hoorde nu duidelijk de stem van Djoekie die
antwoordde: Mamie, mijn liefste mamie! En toen zei Elise: Kijk eens op; Papa is
daar! En de kleine keek op, maar hij vond papa niet. Toen zei Elise: Kijk daar, ziet
ge papa niet zitten op dien stoel... De kleine bekeek den ouden man onverschillig en
bedeesd... De papa waar hij destijds mee gespeeld had was heel anders en veel jonger...
‘Hij herkent me niet meer,’ zuchtte meneer André, heesch en hij begon te weenen.
...Had daar iemand zijn naam genoemd? Hij schrikte op en zag den grafmaker
voor het hekken staan.
Jan vond dat meneer André zoo lang in die koude kapel bleef zitten en was ten
slotte, toen hij

August van Cauwelaert, Het licht achter den heuvel

86
klaar was met zijn werk, eens komen kijken.
‘Hebt ge me geroepen?’ vroeg meneer André verdwaasd.
‘Al driemaal,’ zei de grafmaker. ‘Ik werd wat ongerust; het is zoo killig hier op
dezen tijd van het jaar... Ik zou maar niet te lang blijven.’
‘Ge hebt gelijk,’ zei de oude man. Hij kroop recht en keek rond alsof hij iets
verloren had. Dan ging hij naar buiten met onvasten stap.
De grafmaker dacht in zichzelf: De man is niet wel, ik zal best een eindje meegaan.
Hij nam zijn spade onder den arm en stapte naast meneer André op.
Wat verder bleef de oude heer staan, bekeek den hemel en dan: 't is vreemd, nu
weet ik eigenlijk niet meer of het morgen of avond is...
‘'t Is de avond die valt,’ zei de grafmaker. De dagen worden erg kort.
Voor den ingang van het park moest hij meneer André vastgrijpen of die was op
grond gevallen.
‘Ik stap vandaag zoo onzeker,’ zei de oude heer.
‘De grond is ook zoo glibberig door al dien regen,’ bemoedigde hem de grafmaker.
Toen Philomeen, de meid, hen zag komen aangestapt in de laan, kwam ze hen
tegemoet geloopen en keek haar meester bezorgd aan. Kom binnen, zei ze, kom bij
't vuur.
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Ze trok zijn schoenen uit en gaf hem een sterk glas rhum te drinken. Dat deed hem
goed.
‘Laat de grafmaker ook wat drinken,’ zei hij. De grafmaker stond nog te wachten
in den gang, om te vernemen of het nu beter ging.
En het ging beter. Meneer André had weer kleur gekregen; zijn hoofd was opnieuw
rustig geworden en helder.
‘'t Is voorbij,’ zei hij glimlachend; ‘'t middageten is me waarschijnlijk niet goed
bekomen.’
Philomeen was echter niet gerust en antwoordde: Ik zou hier toch niet zoo heel
alleen blijven zitten. Waarom kan er niet iemand van de familie komen?
‘'t Is over,’ zei meneer André, ‘'t is over.’
Doch Philomeen drong aan: Waarom zou mevrouw Lucette niet hier komen, al
was 't maar in de wintermaanden? Dat kon ze toch best doen.
Maar de oude heer was niet overtuigd. Hij zei alleen: We zullen zien.
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V.
De lente was schoon om te schreien. Willem stond over de haag te kijken naar den
goud-gelen bloei van het koolzaad op den heuvel. Goud op goud, nu de zon er over
lag. Willem hield van het koolzaad. Misschien omdat vader hem herhaaldelijk had
verteld van tante Pacifica, die op een meidag voor een bloeiend koolzaadveld opeens
en wonderlijk van blindheid was genezen. Tante was toen nog een kind; ze had dat
voorjaar pas hare Eerste Communie gedaan en ze was al blind van haar tweede jaar.
Ze liep aan moeders hand mee in de Meiprocessie en toen ze gekomen waren voor
een kapelletje in een koolzaadveld, had ze opeens uitgeroepen: Kijk, hoe schoon
daar! en ze had naar het gele bloemtapijt gewezen. De menschen hadden toen den
Magnificat gezongen, want ze zeiden dat het kind door Maria's voorspraak mirakuleus
genezen was. En dat zei vader ook. Maar er was nog eene andere herinnering die
hem lief was. Vader beweerde altijd dat hij nooit zulk een overdadigen oogst van
koolzaad had gekend als de eerste na Willems geboorte. En hij vertelde erbij dat hij
met zijn vrouw en 't kind van tien maanden ernaar gaan kijken was en het zaad stond
dat jaar zoo hoog en zoo sterk dat Baltus den kleinen jongen genomen had en
neergelegd in den gouden
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bloei als in een bed; en 't koolzaad had niet begeven.
Wat verder op den heuvel zag Willem telkens een ploegend span te voorschijn
komen en verdwijnen. Er stonden ook een paar boeren te spitten en langs de haag
kwam een jongen met opgestroopte broek en bloote voeten aangestapt. Voor een
elzenboompje in de haag bleef hij staan en keek; hij zag Willem niet. Dan sneed hij
een takjen af en begon er een fluitje van te maken. Toen het mondstuk en de
luchtgaatjes uitgesneden waren klopte hij losjes met zijn mes over de bast; het was
nu de beste tijd. De takken spanden van het sap. Zie zoo; dat ging mooi los. En terwijl
hij den wegel opstapte naar zijn vader toe, blies hij traag, uit en in, de drie tonen
zijner fluit.
Maar Willem keerde zich weer om naar den boomgaard, die in een wolk van
bloesem stond, wit met een schemer van geel er doorheen. De kerselaars zaten vol
bruidsboeketten, zooals de congreganisten er in de processie droegen. Hij had zich
over die tooverachtige donzigheid van hier boven willen laten neerrollen tot aan de
hoeve, en alles en heel de wereld vergeten, omwolkt van wittigheid en bloesemgeur.
Op den steenweg hoorde hij getrappel van hoeven en 't gehots van een wagen. 't
Was Theo die terugkeerde uit de stad. Theo was er niet rustiger op geworden.
Herhaaldelijk hadden ze in de laatste
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maanden gekibbeld om beuzelarijen; alle broers hebben als kinderen wel eens gekeven
en geworsteld tegen elkaar, daaraan kent ge de beste broers, - maar wanneer dat op
lateren leeftijd gebeurt, geeft het een onbehaaglijk gevoel. En 't was ook tusschen
vader en Theo soms tot een gespannen verhouding gekomen. Met moeder niet.
Tegenover moeder was Theo altijd gehoorzaam, verduldig en gedwee. Tegenover
vaders uitvallen kon zijn koppige wil zich strak en schrap zetten, maar wanneer hij
dan de spijtig-berispende oogen van moeder zag, werd zijn hart telkens opeens murw.
Moeder is een heilige, bedacht Willem. Alleen zou hij liever hebben gehad dat ze
niet zoo opzettelijk over Klara sprak. Ze zag die verhouding nu eenmaal met andere
oogen dan hij. Maar ook Klara had in den laatsten tijd al een paar malen met eenigen
nadruk gesproken over het huwelijk: hoe hij 't zich voorstelde... en wanneer het naar
zijn meening geschieden kon..., hij hoopte immers klaar te komen met zijn studies
dit jaar... ze mochten er dus zoo langzamerhand aan denken... Maar Willem wilde
niet gepraamd of gestuwd worden; dat maakte zijn hart onrustig en onwennig. Volgend
jaar in de lente, had hij voorgesteld; hij wilde zich eerst inwerken in zijn nieuwe
praktijk. Dat begreep ze...
Willem hoorde boven zijn hoofd een zacht
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gezoef van vlerken: een lage vlucht van duiven die uit het veld naar het dorp
toeroeiden. Die gaan naar de pastorij, meende hij. Maar ze zwenkten om de kerk
heen en scheerden verder. Toen bemerkte Willem dat de wimpel opgehaald werd
boven de Burcht. De burgemeester krijgt bezoek, dacht hij, en hij keek of ook 't
kasteel ter Beke ophaalde; maar van hieruit kon hij 't niet zien, het lag te laag onder
de hooge boomen.
‘Op den uitkijk?’ vroeg Kardoentje, die ongemerkt den veldwegel was afgekomen.
Willem schrok en keek hem zwijgend aan.
‘Ja, er komt bezoek,’ ging Kardoentje voort. ‘Wist ge 't niet? Mevrouw Lucette
komt ook mee; 't schijnt dat ze wel eenige maanden blijft. Wist ge 't echt niet?’
‘Niets van vernomen,’ zei Willem gewoon. Hij deed zijn boek weer open en
gebaarde voort te lezen, terwijl hij verder de weide inwandelde. Maar toen Kardoentje
den steenweg opgestapt was bleef Willem staan: hoorde hij niet 't getoeter van een
auto in den Moerweg? Hij hoorde 't gevaarte naderen en vóór de kapel naar het dorp
afzwenken. Hij ging haastig naar den steenweg toe en zag nog juist de auto
voorbijsnorren. Zijn bloed sloeg naar zijn slapen en zijn hart ging plots aan het
hameren. Lucette had hij duidelijk kunnen onderscheiden en Dorry ook; maar er
zaten nog
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twee heeren bij die hij niet herkend had. Het was hem vreemd te moede; hij keek om
of daar iemand nabij was; maar er was niemand. Dan ging hij de weide weer op tot
aan den slagboom, kroop er op en deed of hij achteloos rondkeek; maar hij had al
gemerkt dat ook op het kasteel ter Beke de wimpel strak stond in den jongen wind.
Dan sprong hij weer den slagboom af, zoover hij kon, in het gulzige gras en herbegon
te lezen. Maar zijn hart wou niet bedaren. Hij overdacht hoe Lucette vorige lente in
zijn leven gekomen was. Hij was er zelf over verrast geweest, toen ze vertrokken
was, dat weken lang zulk een weemoedige begeerte in hem was blijven naleven. Het
geparfumeerde kaartje dat in haar boek zat had hij maandenlang op zak gedragen.
Willem vond het vervelend dat hij maandag alweer naar de universiteit moest. Er
viel nog een zwaar stuk af te werken. Gedurende de wintermaanden had hij stevig
doorgezet, doch de laatste etape was de lastigste. Kardoentje had wel gezegd dat
mevrouw Lucette voor een heelen tijd overkwam, maar wat wist die nieuwsventer
daar eigenlijk van. Willem wilde haar weerzien. Hij wandelde den volgenden dag
den molenkouter op en de aardebaan door, waar hij haar voor het eerst ontmoet had;
maar ze was er niet. Daags nadien kuierde hij langs de Wijngaardhoeve om naar het
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dorp toe, maar hij zag ze niet. Dan volgde de zondag. Theo was dadelijk na 't
middageten weggefietst en vader was naar Overberg. Ik ga even wandelen, zei Willem
tegen moeder; hij stak een boek onder den arm en slenterde de poort uit. Hij hoorde
't laatste luiden voor het zondaglof; er gingen hem een paar vrouwen voorbij met 't
gebedenboek in de hand en ook Toontje de Zwingelaar zag hij in de verte naar het
dorp sukkelen. De lucht was luw en blauw, bleeker blauw rondom de jonge zon,
grijzig-blauw waar de lucht den heuvel raakte. Het hekken der Riethoeve stond open,
maar er was geen mensch te zien. Vier eenden kwamen met luid gesnebber uit den
modderigen vijver geklauterd en wrikkelden de weide in. De smidse was gesloten.
Tegen den muur stonden een paar gespleten wielen, maar de hamer bonkte niet op
het daverend aambeeld en de spokerige brand die onder 't jagen van den blaasbalg
oplaaide in de week, was nu gedoofd. Hoeveel uren had hij hier niet gezeten met
andere schooljongens, in de smidsdeur of op den berm aan den overkant, om het
fantastische werk te volgen van den hamerenden reus. Wanneer de paarden beslagen
werden en heel de buurt stonk van gebranden hoorn, hadden de jongens wel eens
geworsteld om de beste stukken die de smid van de paardenhoef sneed; want daar
konden ze mooie, gedraaide pijpenkoters van
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maken. De smid was een goede, hartige kerel, maar wanneer hij met zijn voorhamer
op 't gloeiende ijzer aan 't bonken was, dat de gensters tegen de balken en tot op de
straatsteenen gutsten, gaf het toch een vervaarlijk gevoel.
‘Goeien dag,’ zei de smid, die in zijn tuintje rustig zijn pijp te rooken stond.
‘Dag,’ zei Willem; en hij zei nog iets over 't mooie weer, terwijl hij langzaam
voortwandelde. Toen hij aan het park van het kasteel ter Beke kwam, hoorde hij
opeens den galm van een bel, en 't was of de slag op zijn hart bonsde. Hij kuierde
verder, doch schijnbaar achteloos keek hij af en toe door de hooge haag naar binnen.
Daar was niemand, maar het dacht hem dat hij aan den overkant het stemmetje van
een kindje hoorde. Langs den vijverkant stond de haag ijler en lager, dat wist hij. 't
Was Dorry inderdaad, die hij gehoord had; hij zag ze om en om een bloemenperkje
hoepelen; ze scheen wel gegroeid. Niet zoo hard loopen, waarschuwde een
vrouwestem, die hij herkende. Doch Dorry liep maar door; ze had het heelemaal niet
te warm. Toen kwam Lucette zelf te voorschijn en wou dat ze even rusten zou. ‘Nog
eenmaal den vijver om,’ bad Dorry. Mocht ze? Ze mocht. Ze hoepelde weg; maar
nu zag ze opeens Willem staan achter de haag en herkende hem dadelijk. ‘Dag,’ zei
ze en ze ging hem een
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handje geven. Mevrouw Lucette kwam bij. Willem wist niet wat hij zeggen zou; dan:
‘Dorry is gegroeid,’ zei hij.
‘Ja, maar ze is erg ziek geweest dezen winter; is 't niet Dorry? Anders zouden we
al vroeger overgekomen zijn. Doch nu is ze weer flink. Alleen nog wat voorzichtig
zijn met verkoudheden.’
Dan vroeg ze belangstellend hoe het met hem ging en met de studies en waar hij
zich vestigen ging als hij daarmee klaar was. Willem voelde een vreemde vrees dat
ze ook vragen zou of hij nog lang zou wachten om te trouwen. Maar ze deed het niet.
‘Ik had u vorig jaar nog persoonlijk willen danken voor uwe vriendelijke hulp,’
zei hij, ‘doch u waart een uur tevoren vertrokken.’
‘U kunt gerust weer gebruik maken van de gelegenheid,’ stelde ze voor.
Toen ging 't klokje van 't kasteel.
‘Mamie, de koffie is klaar,’ riep Dorry en ze wou weg.
Willem dankte nog voor het aanbod dat hij dankbaar aanvaardde en ging. 't Was
of hij zijn bloed aan zijn slapen hoorde zingen. Ze leek nog mooier dan vorig jaar.
Ze droeg het haar nu strak en achterover gekamd; en aldus schenen haar groote bruine
oogen nog opener en vrijer de wereld in te kijken. Hij stapte nu gejaagder door,
zwenkte
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den kloostertuin om en de weiden in. Hij had de wereld nooit zoo mooi en zonnig
gezien als nu. Koeien stonden te grazen in het geelbebloemde gras en verder, boven
de jonge klaver, spelemeiden de eerste vlinders. Het werd een heele wandeling zoo
langs het Wijngaardbosch en langs den molen. Misschien ging hij na 't avondeten
nog even bij Klara; ze zou hem stellig verwachten. Misschien liep hij zoo
morgenvroeg eens binnen vóór hij wegging...
Toen hij de hoeve instapte stond Baltus met een aannemer te praten voor den
paardenstal.
Zoo, dat was dus afgesproken. Het weder scheen vast. Dat kon nu vlug worden
afgewerkt. Eerst de rechtervleugel. De veulens en de jaarlingen stonden in de weide;
dat ging dus best. Baltus bekeek het woonhuis en dacht: volgend jaar de rest.
Willem kwam bij en vroeg: ‘Wanneer wordt er aangevangen?’
‘Donderdag,’ zei Baltus. ‘Dan is dat Zaterdag allemaal afgebroken en opgeruimd.
De knechten kunnen desnoods een hand toesteken.’
Dan ging de boer in 't midden van de hoeve staan en keek rond met bewonderende
zelfvoldaanheid.
‘De beesten hebben nu beter onderdak dan in vroegere jaren de menschen,’ zei
Baltus. 't Was
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heusch geen wonder dat er destijds zoo dikwijls onder het vee ziekten uitbraken,
waar de veearts zelf geen raad voor wist. Tot zelfs het water van de beek dat de
beesten drinken moesten, was besmet door ratten en allerhande vieselijk gedierte.
Ze hadden nu drinkbaar water op alle hoeven, de stallen werden gereinigd en
gewasschen lijk een huis, en tweemaal 's jaars, met Paschen en te Baafmis, werden
muren en zoldering gekalkt. Ja, die hooizolders boven de beesten indertijd, dat was
wat. Den heelen winter zaten de dieren vol stof, dat tusschen de ribben en balken
neerviel Maar de stallen waren nu overal gewelfd en ze konden de koeien rustig aan
de ketting laten, terwijl de hooi- of stroozolder daarboven leegbrandde.
‘En wijzelf hebben het ook zooveel beter dan onze ouders,’ onderbrak de aannemer.
‘Daarvan heeft de jeugd nu geen begrip meer,’ antwoordde Baltus. ‘Als ik bedenk
hoe mijn vader en moeder hebben moeten slaven tot hun dood, om rond te komen
en met Allerheiligen hun pacht te kunnen betalen. Dat is een zwarte tijd geweest.
Zeggen dat mijn moeder en Mina's moeder wekelijks met een korf boter op het hoofd
en een mandje eieren aan de hand naar Brussel trokken, te voet, drie uren ver te voet...
en wanneer ze thuis kwamen weer aan den arbeid zonder rust
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noch duur. 't Eenige verzet, de eenige voldoening die ze zich gunden was een kopje
koffie met een paar droge koeken in een afspanning, en weer naar huis. Toen hier
later te Heereghem de markt werd ingericht kregen ze 't natuurlijk gemakkelijker,
maar het bleef nog een ongeduldig jagen om thuis te zijn. Klokslag elf uur kwamen
ze weer de dorpsstraat afgestapt, want ze moesten nog zorgen voor 't middageten.’
‘En dan stonden we al op den uitkijk,’ zei Mina, ‘want we wisten dat er in moeders
sluitkorf voor ieder een krentekoek zat. Als we tenminste braaf geweest waren.’
‘Ja, dat was een tijd,’ beaamde de aannemer. ‘'s Zondags kreeg ik voor belooning
een armen koperen cent en met de kermis één frank. Dat was twee frank op een heel
jaar.’
‘'s Zondags kregen we een snede wittebrood,’ zei Baltus, ‘maar voor de rest zwart
roggebrood. Ze moesten 't nu eens geven aan een schooier!’
‘'t Zijn harde dagen geweest,’ zei Baltus nog. ‘Ik weet het nog zoo goed, 't was
het tweede jaar na mijne Eerste Communie. We hadden weer ziekte gehad en tegenslag
in de stallen, de hop was mislukt en opgevreten van 't zwart en vader en moeder
hadden de povere centen niet bijeengekregen om de heele pacht ineens te betalen.
En ze waren te beschaamd om zelf naar den heer te gaan en ge-

August van Cauwelaert, Het licht achter den heuvel

99
deeltelijk uitstel te vragen. En dan, 't was op een Zondag namiddag, heeft moeder
me 't halve huurgeld voorgeteld en naar den eigenaar gezonden met 't verzoek voor
het overige nog wat geduld te hebben tot ze de vaarzen zouden kunnen verkoopen.
Ik was dan nog een kind, maar dien blik van moeder toen zal ik nooit vergeten.’
‘Het zal voor Theo een ander begin zijn dan voor ons,’ zei Mina.
Ze waren al pratend tot aan de huisdeur gekuierd.
‘Kom eerst nog een kopje koffie drinken,’ stelde Baltus voor.
Maar de aannemer had geen tijd meer.
‘Dan verwacht ik uw volk dus Donderdag morgen.’
‘Donderdag morgen,’ bevestigde de aannemer en fietste de hoeve uit.
Toen Willem achter hem de poort wilde sluiten kwam daar juist de onderpastoor
aangestapt met een triomfantelijk gezicht.
‘Het loopt prachtig,’ zei hij. ‘Veertien bonden zijn op dit oogenblik al ingeschreven,
maar er worden er vast nog drie, vier ingericht vóór half Mei.’
‘Kom binnen,’ zei Mina.
Maar ze hadden geen lust en stapten den boomgaard in.

August van Cauwelaert, Het licht achter den heuvel

100
‘Ik laat u gaan,’ zei Baltus, ‘ge zult het wel stellen zonder mij.’
Baltus en Mina gingen de huiskamer binnen, maar terwijl de vrouw de kachel
aanpookte voor het avondeten, stond Baltus voor het achterraampje en zag den priester
en Willem onder de bloeiende kerzelaars en perelaars heen en weer stappen. De
kapelaan betoogde met opgewekte gebaren dat het gaan zou. Daar was geen macht
meer die hen nog weerhouden kon. Pastor Verriest had eens gezegd: Wij moeten
alles overgroeien. En dat was het schoonste woord dat de beminnelijke ‘pastor van
te lande’ ooit gesproken had.
Baltus stond hen nog altijd na te kijken. Dan, ‘onder zich naar zijn vrouw te
wenden: ‘met Willem zullen ze hier nog afrekenen,’ zei hij, ‘en in Brussel ook.’
Mina knikte instemmend terwijl ze alles wat op orde schikte ter wille van den
kapelaan.
‘Maar hij mag zich niet te vroeg de vleugels laten binden,’ voegde Baltus eraan
toe... ‘Hij mag verder relken dan hij doet. Brave meisjes zijn er meer in de wereld.
Maar flinke jongens met een toekomst zooals Willem, zoo zijn er geen twee in heel
de streek.’
Mina zweeg en ook Baltus liet het daarbij.
't Begon te schemeren toen de kapelaan en Willem binnenstapten.
‘Geen belet?’ vroeg de priester.
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‘Ga zitten en blijf met ons eten,’ stelde moeder voor. Hij wist wel dat hij hier nooit
ongelegen kwam, maar meneer pastoor zat misschien op hem te wachten. Doch
Baltus drong aan en hij bleef.
‘Ik zal morgen wel even bij Klara binnenloopen in 't vertrekken,’ dacht Willem;
‘'t wordt nu te laat.’ En ze bleven samen praten tot de veldwachter zijn zondagsronde
begon.
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VI.
Toen Willem dien Zaterdag namiddag thuiskwam, lag heel de rechterhelft van den
paardenstal afgebroken tot aan de fondeeringen.
't Was als een breede bres in een burchtmuur. Ze hadden drie merries moeten
stallen op den dorschvloer; maar dat gaf geen bezwaar. De schuur was leeggedorschen
en wachtte al op den nieuwen oogst. Willem wandelde door de bres, den tuin in en
de weide door, tot waar hij het heele dorp zien kon. Maar hij kwam dadelijk weer
binnen, zette zijn hoed op en ging naar het kasteel ter Beke.
Toen hij, in de schemering, de kasteeldreef weer uitstapte was het of zijn hart
openzwol en tiij wel had willen zingen. Hij wist dat hij niets vergeten had. Toen hij
't hekken sloot, keek hij nog even om. Zij stond nog op het terras en de kleine wuifde
met haar handje. En toen deed ook Lucette zooals de lieve Dorry en wuifde hem
even toe. Het was als het zachte bewegen van een bleeke vlerk tegen den
donkergrijzen kasteelmuur. Hij maakte een omweg langs den boschwegel, want 's
Zaterdags 's avonds waren er meer menschen op de straat en hij had behoefte aan
eenzaamheid. Hij drukte de boeken die ze hem had meegegeven tegen zich aan, alsof
het haar armpje ware geweest. 't Was jammer dat hij niet langer had kunnen
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blijven; maar hij had niet gedurfd. Ze had wel gezegd, dat ze niet zoo vroeg soupeerde,
doch hij had niet langer durven blijven en was opgestaan. Tot spoedig weerziens
dan, had ze gezegd en hij had het zoo bizonder vriendelijk van harentwege gevonden.
Hij was tenslotte toch maar een boerenzoon...
Maar den volgenden dag was het Zondag en toen de boeren 's avonds in de herberg
navroegen hoe de jonge mevrouw er uit zag en wie ze gezien had, bleek het dat ze
niet in de kerk verschenen was. Noch in de vroegmis, noch in de hoogmis, En ze
hadden haar ook niet zien uitrijden. In elk geval, 's middags was ze aan 't wandelen
in den tuin. En dat vonden de boeren vreemd. Meneer André was ook wel niet erg
vroom en ze waren er niet zoo heel zeker van dat hij elders elken Zondag naar de
kerk ging, maar hier in elk geval had hij 't nooit gelaten. En mevrouw Elise zaliger
ook niet.
Kwestie wat de pastoor daarvan zeggen zal, opperde de bakker.
De pastoor wist inderdaad al dat Lucette den dag des Heeren niet geheiligd had.
Dat mag niet meer gebeuren, zei hij tegen Polien, zijn meid. En het was zeer
begrijpelijk dat meneer pastoor daarover ontstemd was.
‘Als het slecht voorbeeld van hooger komt...’ grommelde hij. ‘En meneer Leonce
mag dat ook
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niet aan zijn nicht toelaten. Ik ga er hem morgen nog over spreken.’
Maar toen hij er den volgenden dag heen wilde gaan, ontmoette hij mevrouw
Lucette zelf achter de kloosterweide en hij zei haar fijntjes dat hij daags te voren van
op den kansel al eens rondgekeken had of hij zijn nieuwe parochiaan niet zag zitten.
Maar hij had ze niet ontdekt...
‘Inderdaad,’ antwoordde Lucette daarop gewoontjes. ‘Ik kan niet best tegen die
besloten lucht. Ik voel me telkens daarin bevangen.’
Maar meneer pastoor drong er op aan dat ze het toch doen zou, vooral tijdens de
Meimaand. O.L. Vrouwke zou er wel voor zorgen, dat ze 't verdragen kon. En ten
slotte beloofde zij hem dat ze 't probeeren zou. Zoo was Lucette den eersten Zondag
van Mei, toen de pastoor al aan 't evangelie begon, met meneer André, de kerk
binnengestapt.
***
Maar den volgenden Zaterdag kwam er weer een verrassing op het dorp: Mariette,
het nieuwe kamermeisje van mevrouw Lucette. Eenige boeren hadden haar al gezien,
toen ze van den tram gekomen was en ze hadden gedacht: alvast een zuster van
mevrouw Lucette of een vriendin of zoo iets.
Maar toen de hovenier daar in den namiddag
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weer langs kwam om haar koffer af te halen, vertelde hij van het nieuwe wonder en
dikte de waarheid nog wat aan. Den volgenden dag konden al de boeren en
boerenjongens er hunne oogen den kost aan geven. De jongeren leunden, met de
handen diep in hun broekzakken, tegen den kerkhofmuur en de ouderen stonden al
in de herberg voor het raam te kijken. Toen kwam ze buiten, rank en licht in haar
soepelen bleek-groenen mantel en haar zwart kroezel-hoofdje zat gedoken in een
schalksch hoedje. Ze stapte boutrecht en hare hooge hakjes tokten als kleine houten
hamertjes op het arduin der trappen. Maar er was vooral haar gezichtje, mat en even
blozend nu ze tusschen al die kijkende, keurende menschen door moest; haar mooie,
donkere oogen glommen daarin met een ondeugende, lachende vlam. Ze trippelde
tusschen de tragere boerinnen door, een beetje verlegen en toch gevleid.
De boeren stieten elkander aan of mompelden een boert tusschen hun tanden.
Zoo was Mariette op het dorp neergestreken, als een wondervogel dat zijn nest
kwam bouwen op het kasteel ter Beke. En misschien was ze nog bekoorlijker in de
week: lief en keurig in haar zwart kleedje met het witte schortje. Haar donker
kroezelhaar zat nu los te spelen in den wind, boven dat mooi gegolfde voorhoofd en
over die twee
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schattige schelpjes van ooren. Zoo ging ze op boodschappen in het dorp of, als het
mooi weer was, op wandel langs de weiden en door het veld. Dan bleven de boeren
even staan kijken naar die frissche bekoring die daar voorbijkuierde en hunne oogen
snoepten eraan als merels aan rijpe kersen.
Theo zag haar aankomen langs de aarden veldbaan, met de kleine Dorry aan de
hand. Hij hield op met maaien, stiet zijn zeisenstok in den grond en begon de zeis te
wetten. En het staal zong over den kouter zing-zang, zing-zang, en boven zijn hoofd
hingen de leeuwerikken te prediken over de bloemende klaveren en stegen, stegen
almaar hooger in de ijle lucht of schoten opeens naar beneden.
‘Wat doet die meneer?’ vroeg Dorry.
‘Zijn mes wetten en maaien,’ lichtte Mariette in.
‘En wat maait hij?’ moest Dorry nog weten. Maar dat wist Mariette ook niet
precies.
Theo moest lachen. Alsof er nu een mensch op de wereld was die niet wist dat hij
klaver aan 't maaien was. Was ze misschien niet van deze streek? Nee en ja, zei ze;
ze was eigenlijk van Brussel, maar ze had veel jaren in Parijs gewoond en van den
buiten had ze nooit veel gezien.
‘'t Is hier wel een mooie streek,’ zei ze verder.
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En ze keken nu allebei over de velden langs de vier gewesten.
Dorry wou verder. ‘Even wachten,’ zei Mariette. Maar ze wou verder.
‘Wacht even,’ Zei Theo, ‘ginder heb ik nog wat voor u.’
Hij ging een eindje verder de voor af waar zijn vest en muts lagen en nam heel
voorzichtig iets op dat Dorry niet onderscheiden of vermoeden kon.
Wat zou dat zijn? ‘Kijk maar eens hier,’ zei Theo.
Ach wat mooi! Ze stonden er met hun drieën op te kijken: een nestje met vier
snoezige, gevlekte eitjes erin. Dorry stond verbaasd en verrukt.
‘Maar voorzichtig’ waarschuwde Theo ‘anders breken ze.’
Ja, Dorry zou heel voorzichtig zijn, maar ze moest er toch eventjes met de vingers
over strijken. Boven het lieve, kleine, kinderkopje stonden de twee anderen met
hunne hoofden dicht tegen elkander gebogen en opeens voelde Theo als een vreemde
verrukking over zijn voorhoofd, de kroezeling van Mariette's haar.
‘Aan mamie laten kijken,’ jubelde Dorry.
‘Laat mij ze dan dragen,’ zei Mariette, ‘anders komen ze niet heel thuis.’
Theo lei 't nestje in Mariette's hand als in een roze schelpje.
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‘Dank u wel,’ zei Dorry nog en ze gaf Theo een handje.
‘Dank u wel voor de kleine,’ zei Mariette en ze gaf hem ook een hand.
Theo voelde zijn hart opeens uitzetten en zijn oogen glansden. Maar de knecht
kwam al aangereden met den wagen; Theo maaide nog een paar gangen en veegde
dan zijn zeis af.
Toen de wagen geladen was zei hij tegen den knecht: ‘Ik ga te voet naar huis, 'k
moet nog bij den smid zijn.’
En hij ging.
Dat gaf een heel ander leven op het dorp. En Mariette jeunde zich daarin als een
visch in het water. Wanneer ze met de kleine door het veld wandelde, stonden de
boeren haar aan en achterna te kijken. Soms bleef ze met hen staan praten en dan
kon ze de gekste vragen stellen over de vruchten en het landbouwbedrijf. Verbeeld
u dat ze eigenlijk nooit geweten had hoe de aardappelen groeiden: op een boom of
in den grond. Maar nu ze wist hoe ze geplant en gewonnen werden en vernomen had
hoe de boeren mest in de voren stopten en vaten vuile aal op de jonge struiken goten
om ze tieriger te doen groeien, had ze verschillende dagen geen aardappelen meer
kunnen eten. Daarop waren de boeren die 't hoorden in een lach geschoten dat ze 't
op den anderen kouter konden hooren.
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En Mariette lachte mee. De boeren hadden graag dat ze kwam met Dorry. Dorry was
spoedig de lieveling van 't heele dorp; fijn en vriendelijk tegenover iedereen. Dat
had ze van haar moeder. Want dat getuigden de boeren graag: mevrouw Lucette was
gespraakzaam en vriendelijk buitenmate. En Dorry had daarbij zulk een allerliefst
stemmetje en twee groote ronde oogjes, die heel vreemd en zacht te kijken stonden
in haar open gezichtje. Ze leken op de oogen van haar moeder, maar het konden ook
wel de oogen zijn van mevrouw Elise zaliger, de mooiste goede oogen die de boeren
ooit gezien hadden. Dorry mocht dingen doen, waar de boeren hun eigen kinderen
voor afranselden; ze mocht even in 't koren gaan om er bloemen te plukken; ze mocht
de knechten en de werksters bezig houden en tijd doen verspillen en ze hielden voor
haar de paarden stil en lieten haar schrijlings rijden op hun rug. Eer ze drie weken
op het dorp was, kon ze aan haar moeder de namen noemen van al de boeren en
boerinnen, en ze wist wie er knecht bij den eenen en meid bij den anderen was en ze
wist al een heele reeks vogelen wonen; waar ze te broeden zaten en waar er kleintjes
in het nest lagen. Zij was de gids en haar mamie liet zich geleiden. Maar op zekeren
dag had ze Willem willen meenemen op haar rondgang. Ze zou hem een eksternest
toonen ergens in een wei, in een heel
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hoogen boom, zoo slank en zoo hoog dat hij tot aan den hemel reikte. Vandaag zal
't niet gaan, had Willem vriendelijk afgeweerd; hij moest nog vreeselijk veel studeeren.
Doch Dorry gaf het daarom niet op en vroeg welken dag hij met haar mee zou gaan.
Toen keek Willem een beetje verlegen in Lucy's oogen, die vriendelijk lokten. Gij
lieve tyran, had hij toen gezegd en hij had de kleine opgenomen en warm gezoend.
Maar daarmee had Dorry zijn belofte nog niet. Luister, zei Lucette om Willem uit
de verlegenheid te helpen, meneer zal spoedig wel eens komen, dan kunt ge hem
alles vertellen en ook de duivenjongen van grootva laten kijken en wijzen waar de
eenden te broeden zitten.
Dat vond Dorry goed.
‘Dorry is mijn beste propagandist,’ lachte meneer Leonce. Maar dat was een
vergissing. Vooreerst maakten de boeren een zeer duidelijk onderscheid tusschen de
Burcht en het Kasteel ter Beke. En ze hadden het al lang betreurd dat meneer André
geen burgemeester was geworden; met hem zouden ze 't best hebben kunnen stellen.
Van jonkheer Leonce hadden ze nooit veel gehouden; zelfs niet toen hij klein was.
Zijn studies had hij nooit voltooid op het college. Op zekeren dag was hij met een
professor van 't gesticht thuis gekomen, en was er nooit meer mogen terugkeeren.
En over
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hetgeen hij toen en de volgende jaren op het dorp en in de streek had uitgericht hadden
de boeren nooit veel goeds verteld. Ze hielden hun meisjes binnen wanneer ze hem
zagen afkomen, maar hij was brutaal genoeg om zonder reden in huis te komen en
aan de kachel te gaan zitten en zottigheid te vertellen en gewaagde complimentjes
te maken op de meisjes van den huize. En 't was zeer moeilijk voor zijn vader om er
tegen in te gaan. Want op zekeren dag dat hij den jongen over al 't gepraat onder
handen nam, antwoordde Leonce eenvoudig dat het moeilijk anders kon, wanneer
ge 't van uw vader had overgeërfd. Enkele jaren nadien was Leonce ingescheept naar
Canada, waar een vriend van zijn vader groote landerijen uitbaatte. Canada is geen
land voor luiaards en loslevers. Na twee jaar was hij teruggekomen, sterk en gebruind
en schijnbaar ernstiger. Hij had toen een vrij goeden tijd; hij beredderde nu de zaken
op de Burcht en het dorp, want zijn vader was ziekelijk en verviel zienderoogen.
Toen de oude heer dan gestorven was, had Leonce zich voorgesteld om hem op te
volgen als burgemeester. Hij was zelf rondgegaan bij de boeren en ook de pastoor
had op zijn verzoek de menschen den raad gegeven niet tegen hem op te komen:
meneer Leonce was op de hoogte van de zaken; en ze mochten niet ondankbaar zijn
tegenover zijn vader, aan wien hij nooit te vergeefs voor zijn kerk iets gevraagd had.
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Zoo was meneer Leonce dan burgemeester geworden, maar ze hadden er zich niet
over te beloven gehad. Hij verwaarloosde den heelen boel en wanneer de boeren
hem noodig hadden was hij niet te spreken. Hij liet de wegen verslechten dat het een
schande was; maar meneer pastoor kreeg af en toe een kleinigheid voor zijn kerk.
Daar was de jonkheer slim genoeg voor. Vóór den oorlog hadden ze nooit den moed
gehad om er tegen op te komen. Achter den rug hadden de boeren genoeg tegen hem
gestookt, maar toen ze vooruit moesten treden was er niemand die het goed aandurfde.
Zelfs Baltus was er nooit heelemaal gerust in geweest. Telkens hij wat hardhandiger
was te werk gegaan in den gemeenteraad of daarbuiten, vroeg hij zich af of hij den
volgenden morgen niet den deurwaarder krijgen ging met de huuropzegging van het
huurland. 't Was wel goed van het kasteel ter Beke en tot dan had meneer André er
geen ooren naar gehad; maar meneer Leonce drong aan en dat kon wel eens lukken.
Met zijn eigen huurders ging de jonkheer brutaal genoeg te werk. Had hij den
snoeier niet uit zijn huizeke gezet, in vollen winter, omdat de stumperd had durven
beweren, dat meneer Leonce in slechte papieren stak. De man had het gezegd op een
avond dat hij lichtelijk beschonken was, maar meneer Leonce had geen
verontschuldigingen aanvaard en
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had hem de deur gewezen. Dat zou dienen voor les. Zoo waren er meer dingen
gebeurd; en wat de boeren vooral tegen de borst stiet, was dat hij naast zich niemand
dulde dan sukkelaars en knikkers. Waarom mocht Baltus geen schepen worden of
een van de jongens van de Vlierenhoeve. Omdat hij geen toezicht duldde op zijn
beheer en heel de boel alleen en naar eigen zin en willekeur wilde besturen. Maar
daar was nog meer tusschen hem en Baltus; daar was die oude wrok ter wille van
die losbaan op het Heike. Voor een onbedacht en onvoorzichtig woord van Baltus
in een herberg, jaren geleden, over een avontuurtje van den jonkheer in het koren,
had meneer Leonce den volgenden morgen die losbaan, waar Baltus al zooveel jaren
ongehinderd overgereden had, laten versperren; zoodat de boer met paarden en al
een lastigen omweg maken moest om op zijn land te geraken. Dat was het begin
geweest van den wrok en de ruzie en Baltus was te trotsch om voor den jonkheer op
zijn knieën te gaan zitten.
Maar daar komt een tijd dat de boog breekt. En de boeren konden zich nu oprichten;
ze waren vrije mannen geworden.
De eerste stoot werd gegeven door de oud-strijders. Den derden Zondag van Mei
had er een groote betooging plaats om de stichting te vieren van den kantonalen bond
van al de jonge mannen
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die in den oorlog waren geweest. De kring was nu voltrokken, in alle dorpen waren
ze ingericht en ze brachten er een ongekende roering en luidruchtigheid. De menschen
hadden er eerst wat vreemd voor opgekeken, maar de jongens mochten dat doen. Zij
hadden vier jaar in de hel gestaan en gestreden tegen de onmenschelijkste krachten,
het vuur en het water tegelijk. Gesloten en bedeesde boerenjongens waren nu flinke,
spraakzame jonge mannen geworden; ze liepen recht op, keken ieder vrij in de oogen
en zegden hun woord tegenover iedereen. Vooral wanneer ze samenzaten werden ze
geweldiger in woord en gebaar, en ze spraken van den heelen boel om te keeren,
indien ze geen recht bekwamen. En dien zonnigen zondag van Mei kwamen ze in
stoet uit alle dorpen van het omliggende en zelfs uit andere kantons kwamen er per
fiets of in groote bankwagens. Ze droegen schilden en spandoeken met krachtige
leuzen:
Wij gaven ons bloed,
Wij eischen ons recht!

of:
Hier liggen hun lijken als zaden in 't zand,
Hoop op den oogst, o Vlaanderland!

Maar vooraan de stoet van die moderne vlaamsche geuzen stapte een sterke kerel,
met een
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vlag uit aaneengenaaide zakjes, als een symbool en een trophee te gelijk, uit het
drassig Yzerland, waar ze met zakjes aarden muren en dammen hadden gebouwd,
vier jaar lang, tegen het orkaan van staal en vuur. Het was een grootsch vertoon toen
ze vóór den kerkmuur geschaard stonden en Willem van op een tafel het woord tot
hen voerde en hen bezwoer te blijven zooals ze gestaan hadden in den strijd,
eendrachtig aaneengesloten, beslist recht te doen geschieden over Vlaanderen, bereid
tot het hoogste offer. Ze hadden hem nooit zoo heerlijk hooren spreken. Hij stond
daar recht en slank, en hij onderlijnde zijn woord met wijde gebaren en zijn gelaat
was bleek van ontroering. Maar het werd nog aangrijpender toen hij een oogenblik
volkomen stilte en ingetogenheid gebood en den kapelaan verzocht een onzevader
te willen voorbidden voor de vele duizenden, die ginder in het helsche land gevallen
waren voor eenzelfde ideaal. Toen zonken ze allen op hun knieën en velen schreiden
als kinderen.
Den heelen namiddag was het een ongewone drukte op het dorp en in alle
herbergen, en toen tegen den avond de vreemde betoogers gingen vertrekken, nadat
ze nog eens den Vlaamschen Leeuw hadden gezongen rond hunne zakjesvlag, was
een korte, ronde kerel, die twee jaar lang in een strafkompagnie voor zijn vlaamsche
over-
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tuiging had geboet, op de schouders van twee stevige makkers gekropen en hij had
er nog een vlammende afscheidsrede afgestoken. Hij sprak over knout en gevang,
over slavendienst en kapitalisme en wraakzuchtige kasteelheeren. Maar deze dag
was voor alle tyrannen en volksverdrukkers het signaal van den aftocht. Ze hebben
ons geleerd, sprak hij, granaten en bommen te hanteeren en mijnen aan te leggen.
Wij zullen de kasteelen en burchten sloopen tot in hun fondamenten en met hunne
puinen zullen we 't nieuwe Belfort bouwen van het bevrijde Vlaanderen.
Er werd dapper toegejuicht en daarop trokken de groepen langs de vier richtingen
al zingend het dorp uit. De onderpastoor was al dadelijk weggeschoven, naar huis;
maar Willem stond ze achterna te kijken. Het was een heerlijke dag geweest, doch
die laatste uitval had beter achterwege gebleven. Hij hield niet van die
geimproviseerde en ongevraagde redevoeringen. Het kon hier alles spaak doen loopen,
en bovendien, ze mochten niet alle kasteelheeren op één rij stellen.
Toen hij den volgenden morgen Lucette ontmoette, voelde hij zich verveeld en
meende zich te moeten verontschuldigen. Maar ze lachte toen ze zijn verlegen uitleg
hoorde. Ze had wel vernomen wat er gebeurd was, en de Jonkheer was gisteravond
zeer verbolgen geweest; maar zijzelf
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had het heelemaal niet zoo tragisch opgenomen. 't Waren jonge mannen en bovendien
er moest rekening mee gehouden worden dat ze vier jaar in de hel gestaan hadden.
Het was niet te verwonderen dat ze hun woorden niet diplomatisch afmeetten. Willem
voelde zich dankbaar.
Den volgenden Zondag echter kregen de jonge mannen wat te hooren vanaf den
kansel: Over den geest van opstandigheid en omwenteling, over het gezag, het
geestelijke en het wereldlijke, waaraan ieder Christen mensch gehoorzaamheid
verplicht is en over de orde in de wereld, die ieder mensch eerbiedigen moet. Maar
daarmee was de zaak nog niet ten einde. Want den volgenden morgen kwamen er
vreemde heeren op het dorp; ze trokken eerst naar de Burcht en dan gingen ze zetelen
op het gemeentehuis en de veldwachter moest verscheidene personen halen, die den
uitval van den jongen uit de strafkompagnie hadden gehoord. De heeren wilden met
geweld het bewijs hebben dat hij niet alleen een revolutionaire rede had gehouden,
maar zeer bepaald de jongens had aangestookt om de Burcht in de lucht te doen
springen...
‘Geheime politie,’ lichtte de onderwijzer de boeren in, vóór ze binnenstapten; ‘en
zegt niet méér dat ge moet!’ voegde hij erbij. ‘Houdt u doof.’
't Was vier uur vóór de heeren klaar waren met
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hun onderzoek. Toen ze heengingen dankte meneer Leonce hen nogmaals voor hunne
bereidwilligheid en ijver en ze beloofden te doen wat in hunne macht was.
Toen Baltus dat hoorde, schoot hij in een luiden lach en zijn vuist bonkte op het
eiken tafelblad.
Ha, ha, spotte hij. Hij stak zijn schoenen aan en trok het veld in.
‘Wat zegt ge daarvan?’ vroeg hij aan de eerste boeren, die hij op den kouter aan
den arbeid vond.
Ze vonden het nogal erg.
‘Maar het ergste van heel die hatelijke comedie,’ zei Baltus, ‘is dat straks de een
of andere jongen achter slot en grendel wordt gedraaid. Het wordt tijd dat we den
jonkheer eens een les geven die aan zijn geheugen plakt.’
‘Wanneer is 't hier eigenlijk verkiezing?’ vroeg een van de boeren.
‘Ik denk in October,’ antwoordde Baltus. Hij zei nog wat over weer en wind, dan
ging hij verder. Hij had wel kunnen zingen, want zijn hart begon te zwellen.
‘Die heeft alvast begrepen,’ dacht Baltus; terwijl hij naar een ander groepje boeren
stapte dat op het molenveld te praten stond. ‘Die heeft alvast begrepen...’
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VII.
‘Krijgt u er ook last van?’ vroeg jonkheer van Ravelberg.
‘Niet bepaald. Ik kan niet zeggen dat ik er last van krijg,’ antwoordde de oude
baron de la Motte. Overigens moest hij bekennen dat hij de laatste maanden heel
weinig met het volk had omgegaan. Hij hoorde wel, laatst nog van den pastoor, dat
de menschen niet meer dezelfde waren, maar om nu een bepaald geval aan te geven,
dat kon hij niet. En wat hij zeggen moest: met de dood van de barones waren ze
allemaal bijzonder attent geweest; ze waren blijkbaar getroffen.
‘Mevrouw de Barones werd graag gezien,’ bevestigde meneer André.
‘Bijzonder graag,’ zei meneer Dufour. ‘Dat heb ik meer kunnen merken.’
Ridder van Voorst tot Voorst en de dikke, kale baron van Tienhove knikten uit
hun lagen zetel.
‘Ik geloof niet dat er één in den dienst ontbrak,’ zei de baron. ‘Maar wat ik zeggen
wou, arme menschen zijn er niet meer...’ Nog een kopje koffie? Ja, dat wilde hij wel,
de anderen ook.
Jonkheer van Ravelberg stak een nieuwe sigaar op. Er hing een blauwig waas in
de tuinkamer.
‘Daar hebt u gelijk in,’ vond meneer Leonce. ‘Arme menschen zijn er niet meer.
Hier ook niet.
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Wanneer ge vroeger een mis liet lezen met uitdeeling van brood aan den arme, waren
er bij ons meer dan twintig die aanschoven. En nu? Nog drie: de weduwe ginder
tegen 't bosch, wier man verongelukt is; Doke de Vertinner, die nooit een duit zal
hebben... ja nog een derde...’
‘Dus nog geen last,’ herbegon jonkheer van Ravelberg tegen baron de la Motte.
‘Maar bij ons beginnen ze leelijk te roeren. De menschen worden brutaal. Ze hebben
geen respect meer. Vooral de jonge kerels; dat loopt met geld op zak, dat drinkt, dat
roept en tiert. Als ze uw goed verdestrueeren moet ge nog oppassen dat ge niet alleen
zijt wanneer ge een opmerking maakt; ze zouden in staat zijn u af te ranselen.’
‘De mentaliteit is totaal veranderd,’ zei meneer Dufour. ‘Ge moest dat zien bij ons
in de stekjesfabriek. Dat is vóór den oorlog al begonnen. Maar nu! Een patroon is
waarachtig geen meester meer in zijn eigen zaak. Die menschen hebben een pretentie
gekregen... iets ongehoords.’
‘Hebt u ook een bond van oud-strijders?’ vroeg Ridder van Voorst.
Bij meneer Dutoit was er al een; bij jonkheer van Ravelberg ook.
‘Dat hoorde ik zoo van mijn koetsier,’ zei de slaperige heer van Tienhove.
‘Hier is er ook een,’ volledigde meneer Leonce.
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‘Ik doe natuurlijk mijn hoed af voor de helden die gestreden hebben voor de vrijheid
van ons land,’ zei jonkheer van Ravelberg. Hij wist dat het vreeselijk was geweest;
zijn zoon die chauffeur gefeest was van den hoofdgeneesheer Dr Simel, wist er van
te spreken, maar hier zat iets achter dat hij niet vertrouwde.
‘'t Is een heele organisatie,’ zei ridder van Voorst.
‘Precies,’ ging de jonkheer voort, ‘en 't is juist de geest die slecht is, 't zijn juist
de leiders, die niet te vertrouwen zijn.’
Daar had senator Hauteville van Ekstergem al een staaltje van beleefd. Hadden
ze dat al gehoord? Nee, ze wisten het niet.
‘Verbeeld u,’ sprak de jonkheer plechtig, ‘de kring van oud-strijders had beslist
een vaandel aan te koopen. En wat doet de senator? Hij denkt zoo: 't is beter die
mannen mee dan tegen te hebben. Hij laat den voorzitter bij zich roepen en meldt
hem dat hij, als bewijs van erkentelijkheid tegenover de vaderlandsche helden, aan
den kring een vlag cadeau wou geven. En denkt ge nu dat de voorzitter een buiging
maakte van blijdschap en dankbaarheid? Neen, hij moest er eerst met het bestuur
eens over praten... Hij wist niet of hij 't aanvaarden mocht!...’
‘Daar moet ge onbeschaamd voor zijn,’ zei baron van Tienhove.
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‘Parelen voor de varkens,’ bevestigde meneer Dufour.
‘En ze hebben waarachtig de vlag niet eens aanvaard! Hunne onafhankelijkheid
liet het niet toe!’ spotte de jonkheer. Ze wilden de vlag koopen met hun eigen geld.
Maar, had hem de voorzitter geantwoord, indien hij wat geven wilde voor de feesten,
dat kon de senator doen.
‘Zoover is 't hier zeker niet gekomen,’ zei meneer Leonce, ‘alleen den onderpastoor
vertrouw ik niet goed. Maar met den voorzitter is misschien te praten. Hij is hier een
paar malen op het kasteel geweest bij André en Lucette; een intellectueel, maar in
den grond geen extremist.’
‘Intellectueelen zijn de gevaarlijkste,’ zei baron van Tienhoven, ‘in elke beweging.
Daarom heb ik nooit Alfred naar een universiteit willen sturen.’
‘De jeugd van heden voelt geen interesse meer voor de groote problemen,’ vond
meneer Dufour, die voor het tuinraam stond en juist Lucette en Alfred achter een
rozenparkje verdwijnen zag.
Voor politiek voelde Alfred inderdaad niet veel belangstelling, Lucette evenmin.
Dat hadden ze overgelaten aan de oudere heeren en waren het park ingewandeld.
‘Politiek heeft nooit een dagje geluk meer in de wereld gebracht,’ vond Lucette.
Het jonge leven
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was te mooi, kon ten minste te mooi zijn om het daaraan te verbeuzelen.
't Werd een rustige zomeravond. De zon lag over de bloeiende rhododendrons en
van achter het kasteel kwam een lauwe geur van hooi gedreven
‘Gaat ge dezen zomer aan zee of terug naar Savoie?’ informeerde Lucette.
‘Vermoedelijk aan zee.’
‘U hebt het anders niet noodig,’ lachte ze.
Nee, zijn gezicht was al zoo bruin als een baksteen. Hij was veel in de buitenlucht
in den laatsten tijd. Paardrijden was een heerlijk sport.
‘Dat moest u ook doen,’ zei hij. ‘Dat geeft wat afleiding. En dat mag wel in zoo'n
boerennest als hier...’
‘Ik zal er eens over denken,’ zei ze; maar hare oogen volgden een zwaluw die
rakelings over een rozenparkje kwam gescheerd.
Ze bleven stil staan voor den vijver en keken in het spiegelend water.
‘Willen we hier even rusten,’ stelde ze voor.
Ze gingen zitten in het zachte gras, Lucette met haar naakte armen om haar
opgetrokken knieën. Alfred lag wat lager tegen den vijverrand. Hij keek omhoog en
zocht hare oogen terwijl hij sprak. Hij vertelde de laatste nieuwtjes over vrienden en
kennissen; huiselijke geheimpjes en jeugdige avonturen. Hij zei van wien hij 't wist;
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maar op een zwijgen. Ze lachte een paar malen, ironisch en keek in het glanzend
water. Zoo zaten ze een tijdje te praten toen Dorry opeens met een hoogrood gezichtje
kwam aangeloopen.
‘Mamie! Mamie!’
‘Nee, blijf nog even bij Mariette, ik kom dadelijk.’
Doch Dorry liep maar door; mamie moest het hooren.
‘Weet ge wat Mariette beweert? Dat het niet kan.’
‘Wat kan niet?’
Dat de dokter op mijn duimpje een gouden nageltje zal zetten, als 't ander uitvalt.
De dokter heeft het immers gezegd.’
‘Zeker schat.’
‘En Mariette heeft er mee gelachen. Ze beweert dat het niet kan, maar mamie heeft
toch ook een gouden tand in haar mond.’
Waarom moest mamie zoo lachen, en meneer Alfred ook? Dorry keek even
verlegen.
‘Nou ja, zeg aan Mariette dat het wel kan, dat mamie 't ook zegt.’
‘Ziet ge wel dat Dorry 't wist,’ riep de kleine triomfantelijk uit. En het witte kleedje
verdween in het poortje van den moestuin.
Alfred lag Lucette weer aan te kijken en vroeg
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indringerig: Hebt u nog iets gehoord van Albert Durenne?
Ze voelde dat ze kleurde en zei zoo gewoon mogelijk: Ik hoorde alleen dat hij in
Parijs is. Maar opeens bedacht ze dat Jonkheer van Ravelberg tijdig wou vertrekken,
en zei: Excuseer, ik ga even kijken of alles in orde is voor 't souper, blijf gerust nog
wat liggen.
Alfred keek haar achterna met loomen blik. Ze is nog mooier geworden, zei hij in
zichzelf. Haar lichaam bloeit... Dan stond hij recht.
Mariette kreeg een kleurtje toen meneer Alfred het hekken van den moestuin
openduwde. Ze bleef nog enkele erwtjes plukken tot hij dicht genoeg bij haar was.
Dan groette ze. Ze kende meneer Alfred al, en ze kon hem best lijden. Een mooie
jonge kerel, waar ge bovendien een praatje mee houden mocht.
‘Ik kom u wat helpen,’ zei Alfred.
Hij ging aan dezelfde erwtenstruiken staan als Mariette en plukte. Toen hij de
erwtjes in haar korfje leggen wou, raakte hij haar handje. En toen hij zijn tweede
handsvol erin nederlegde, raakten de twee hoofden elkaar. Mariette lachte stilletjes
en kreeg weer een blos, maar ze ging niet verder staan. Ze stond daar recht en rank
in haar soepel zomerkleedje.
‘Ge hebt de mooiste oogen die ik ooit heb gezien’, bofte Alfred.
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Och, dat zei hij zoo maar om te gekken, beweerde ze.
Nee heusch niet. Ze had oogen om een man dolverliefd te maken, om er een
ongeluk voor te doen, iets om voor te vechten of te duelleeren.
Het werk vorderde. Ze stonden nu tusschen de hoogste erwtenrijen, die tot boven
hunne hoofden reikten. Dorry had haar hoepel weer opgenomen en was het park in
gehold. Toen nam Alfred het hoofdje van Mariette tusschen zijn handen.
‘Mag ik?’ vroeg hij. Maar hij vergiste zich en zoende haar op den mond.
‘O, o,’ zei ze, ‘als mevrouw dat zag.’
Maar overigens schrok ze niet meer dan noodig was.
‘Nu ga ik eens hooren of de heeren het eens zijn geworden,’ zei Alfred daarop.
Hij knipte nog een oogje en ging. Maar hij keek even om. Ze was toch niet boos?
Nee, heelemaal niet; dat vroeg hij trouwens zoo maar. Alfred mocht meer komen, 't
was een gezonde jonge kerel, heelemaal niet trotsch. Nee hoor, meneer Alfred mocht
terugkeeren.
***
Meneer Alfred kwam terug. Maar ook Willem was teruggekomen. Eigenlijk wat te
veel naar Baltus' zin. Hij vond dat Willem niet zooveel lezen
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moest zoo juist voor 't examen. Doch Willem beweerde dat hij 't eenvoudig deed als
ontspanning, om zijn hoofd even te laten rusten van die dorre rechtsstudie... eenvoudig
daarom...
Lucette was zelf al een paar malen achter de hoeve om komen wandelen. Willem
had ze zien aankomen ginder op de hoogte en zijn hart was heel snel gaan kloppen...
Maar telkens stond hij radeloos toen hij ze naar de hoeve kijken zag, zonder hem op
te merken. Moest hij 't raam openen en haar groeten?... Het zou zoo gek geweest
zijn; hij kon daar immers niet blijven staan groeten tot ze heelemaal voorbij was en
spreken op zoo'n afstand evenmin...
Hij bleef dus staan, ongezien maar kijkend naar die lichte verschijning die den
wegel afdaalde.
En het was vreemd, telkens hij Lucette gezien had, was 't of hij zich tegenover
Klara een beetje ongemakkelijk en verlegen voelde. Neen, verlegen was het eigenlijk
niet; hij wist zelf niet wat het was.
Hij had nu ook meneer André ontmoet in het park. En ze hadden even samen
gepraat, en 't was zoo heel gewoon gegaan... 't Was wonder zelfs dat hij 't vroeger
nooit gedaan had. Wel even gegroet, zonder meer, maar nu stonden ze daar samen
en de oude heer had gezegd: Ik hoorde van mijn dochter dat ge haast klaar zijt met
de studie...
‘Ik hoop over een paar maanden,’ had hij
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geantwoord en hij had gemerkt dat de man verouderd was en meer gebogen stond
dan vroeger.
‘Het is een mooie dag,’ had Willem verder gezegd.
‘We gaan naar den zomer,’ had de oude man geantwoord en hij had naar een
lindeboom gekeken die te bloeien begon.
Telkens Willem op 't kasteel was geweest bleef er een paar dagen als een geur in
zijn kleeren hangen en een verlangen in hem, waarop hij zich aarzelend drijven liet.
Hij had het gevoel te snoepen aan een verboden vrucht; misschien was ze daarom te
bekoorlijker. Nu ja, verboden vrucht was te veel gezegd; hij ging immers niet te ver...
Maar hij vermeed toch met Klara te spreken over zijn bezoeken op het Kasteel ter
Beke.
En het was vreemd ook: ze hadden den laatsten tijd al eens meer gekibbeld. Om
een nietigheid. Nu gisteren nog. Ze hadden gesproken van de kleine villa die de
secretaris zich had laten bouwen op den Hunselberg en Klara had die erg schoon
gevonden.
Schoon! zoo'n wansmakelijkheid!... had Willem daarop geantwoord. Hoe kon ze
nu zoo iets zeggen!
En vorigen Zondag eveneens, waarover ging het toen ook weer? O ja, over dat
boek van P. Geraldy. Hoe kon ze nu zoo'n flauwerige sentimen-
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taliteit ontroerend vinden. Wat zei Lucette ook weer over dien bundel ‘Toi et Moi’?...
Het maakt u zoo wee alsof ge gedwongen waart een heel zakje fondants leeg te
snoepen. En wat had zij er toen ook weer bijgevoegd over de liefde?...
Bovendien: er was haast nooit middel bij Klara om wat gezellig te praten. 't Was
gek dat hem die kleinigheden nu eerst waren opgevallen en een beetje wrevelig
maakten; misschien had zijn studie er ook schuld aan. Hij stond voor het eerste deel
van zijn laatste examen; 't was een stevige brok die hij te verwerken had. En ge waart
er zoo heelemaal uit, door dien vervloekten oorlog. 't Was net of uw verstand was
verlamd en verwoest. En de tijd begon te korten.
‘Zult ge klaar komen?’ vroeg Baltus toen hij Willem halfluid lezend in zijn boek
uit de weide zag komen.
‘Ik hoop van wel,’ zei Willem, ‘ik zal in elk geval mijn best doen...’
Hij voelde wel dat vader nog wat zeggen wou, maar hij deed of hij 't niet merkte,
en vroeg: Wanneer gaat ge aan het hooien?
‘Misschien maandag,’ zei Baltus, en ze stapten samen de keuken binnen.
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VIII.
Zoo werd het zomer. Dan heeft een boer geen tijd om te rusten en geen tijd om te
denken. De nachten zijn licht en kort en de dagen hebben geen handen genoeg voor
het werk dat geen uitstel duldt. Wanneer het gras begint te bloeien is 't of de boer
zijn hart openzwelt. Hij laat zijn oogen weiden over den einder en door den hemel
die elken dag ruimer wordt. Tot den herfst zal het drukke leven nu duren zonder
vertoef. Hij haalt de zeisen uit het dak en de wagens worden voorzien.
Eerst komt de hooitijd. Dat is een blij bedrijf in de meerschen en de lucht geurt
mild en zoet overal. Het maaien en hooien is een spel voor zijn sterke handen, en hij
voelt de deugd van de zon door zijn rug branden tot in zijn hart.
Maar daarop volgt de oogst. Wanneer een boer dan wakker wordt in den nacht,
kijkt hij naar het raam en luistert of het regen is of zon wordt.
Nee, de lucht is helder, dacht Baltus en hij hoorde al in het eikenboschje de koekoek
roepen: koekoek, koekoek, met de regelmatigheid van een slinger.
Hij dacht verder: het wordt een schoone dag en een rijke zomer. Willem was
gisteren thuis gekomen. Hij had nu behalve een laatste brokje,
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dat in Oktober volgde, zijn eindexamen afgelegd. Het had beter kunnen zijn, maar
de oorlog had hem ook zoo totaal uit zijn studie gerukt. En dan misschien ook wel
een beetje die bezoeken bij mevrouw Lucette. Studenten zijn als onervaren veulens.
Baltus begreep dat wel, maar het mocht niet te ver komen. 't Was ook niet prettig
voor Klara. Nu ja... wat Klara betrof... Zeker was 't een braaf meisje, maar ze mocht
zich toch gelukkig achten; Willem kon krijgen wie hij wilde. Hij was nu haast
advokaat en een flinke oppassende jongen bovendien; die loopen er niet zoo dik in
een land. Baltus hoorde den trap kraken en de oude meid op haar kousen naar beneden
gaan. Die zette den dag in.
Maar Willem hoefde niet mee te werken. Die had alvast het recht eerst uit te rusten.
Hij stond de volgende dagen te kijken op het werk, onbeslist en lijk verloren. Wanneer
hij wat te laat naar beneden kwam om te ontbijten, legde moeder een servet naast
zijn bord en ze stak hem allerlei kleinigheden en lekkers toe. Een gestudeerde
boerenjongen is als een gast in zijn eigen huis. Maar Willem verzocht moeder 't niet
meer te doen. ‘Theo is toch evengoed uw kind als ik,’ zei hij.
Natuurlijk was dat zoo, en ze hield ook van Theo even hartsgrondig als van hem;
maar den volgenden morgen deed ze 't toch weer.

August van Cauwelaert, Het licht achter den heuvel

132
Theo zag het, maar hij zei niets. Tegen vader zou hij uitgevaren zijn, doch tegen
moeder had hij nooit een hard woord gesproken.
Willem was nu ook begonnen mee te werken op het veld en in de schuur. In 't
begin had hij een paar bleinen gehad, maar nu werden zijn handen hard en verweerd.
Baltus was trotsch wánneer hij zoo van 't veld terugkeerde: Theo voorop met den
oogstwagen, breed en hoog volgeladen, hij en Willem daarachter, met de lange gaffel
over den schouder.
Aan de kapel kwamen ze mevrouw Lucette tegen en ze knikte vriendelijk van
onder haar grooten zonhoed. Willem voelde zich rood worden en wist niet of hij
stilstaan moest en de kleine Dorry een hand geven. Maar hij was nu al voorbij en
dierf niet meer terug te keeren.
Willem en Baltus stapten een eindje achter den hotsenden wagen voort zonder
spreken, maar hun gedachten sponnen aan denzelfden draad.
Ze waren op de kasseide gekomen, die langs de hoeve liep en Theo begon van op
zijn paard te klakken met de klets, om de knechten in de schuur te verwittigen dat
ze aankwamen.
De oogst was nu in volle bedrijf op alle hoeven. De gerst was binnen, het koren
was al af en gestuikt, Maandag zou Baltus met de tarwe aanvangen.
Daarop kwam de Zondag.
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Een zomersche zondag op een hoeve is een zaligheid van vrede. Zes dagen wordt er
gearbeid, hard en gestadig door menschen en paarden, maar de zevende dag is een
dag van gebed en rust. Dat zet al met den vroegen morgen in, als de klokken beginnen
te luiden, nu hier, dan ginder en verder nog, licht of luider, met snellen of trageren
slag, uit alle torens, in alle landsche dorpen. 't Is of alle klokken tegelijk Gods zegen
zwaaien over land en volk; 't is of ze den nacht en den schemer weg waaien uit het
hoofd en het hart der menschen en alle zorg en ziekte, alle twist en afgunst
wegzegenen en de wereld in de glorie zetten van een nieuwe zon.
Als dan de hoogmis luidt, langer en feestelijker dan de vroegmis, en de mannen
en vrouwen, de kinderen en de jonge boerenzonen en -dochters komen, uit alle huizen
en hoeven, langs de kronkelende veldbanen de vier heuvelen neer naar de grijze
dorpskerk toe, ligt er een blijderen ‘goeden dag’ in hun hart en op hun lippen. En als
wat later de onverbroken stilte ligt over het dorp en opeens de klok klept voor de
consecratie, is het of alle menschen één hart en één mond hebben om God te bidden,
te loven en te danken voor de weldaad van dezen dag.
Dat is de groote wijding van den zondag. Die zal nu duren tot de nacht komt en
de slaap over de
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menschen. Daartusschen ligt de witte, rustige namiddag telkens weer als een brok
nieuw geluk.
Willem had de groote poort gesloten achter moeder en de meid en was gaan zitten
voor het huis onder den wingerd. Zoo lag de schoone stilte besloten tusschen de
gebouwen. Theo was vertrokken kort na 't middageten en vader deed zijn
zondagsronde.
Ik zal wel huiswacht houden, had Willem gezegd. Maar hij had niets te bewaken,
in de hoeve of daarbuiten. De kippen scharrelden op den mesthoop; de stallen stonden
open en leeg. De zon begon te gloeien op zijn gelaat en Willem stond recht. In den
boomgaard vond hij de koelte. De koeien lagen te herkauwen in de schaduw en wat
verder, in de tweede weide, stonden de merries en schudden af en toe hun glimmende
huid, blij dat ze voor een dag hals en rug vrij voelden en naast hun dartel veulentje
ongehinderd grazen mochten.
De veulens kwamen dadelijk naar Willem toe en snokten aan zijn vest. Hij lei zijn
arm rond hunnen hals en ze lieten hem begaan; een kalf is dom en dwaas, maar een
veulen is goedig en trouw. Ze volgden hem tot aan den slagboom, dan schrokken ze
opeens en renden weg. Willem keek even luisterend op. Had daar niemand aan de
poort gerammeld? Ja wel. Hij liep de weide neer en het huis door.
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‘O,’ zei hij, toen hij de poort had ontgrendeld.
Klara stapte binnen, een beetje onthutst en blozend.
‘Ik heb huiswacht,’ zei Willem, terwijl hij de huisdeur openstiet.
Toen was het of de blos op Klara's wangen nog hooger werd. ‘Zoo?’ antwoordde
ze alleen.
Zouden ze niet liever in de wei gaan zitten? Ze vond het goed. Boven in de weide,
onder een grooten ouden appelaar lag een korte stronk die dienst deed als bank. Daar
gingen ze zitten. Van hier konden ze over de hoeve heen het grijze schip en den toren
zien der kerk en heel den heuvel ginds aan de overzijde van het dorp. Het leek allemaal
zoo dichtbij in dezen helderen, warmen zomernamiddag. Ze konden ginder duidelijk
de verschillende perceelen onderscheiden, de aardappelen, de klaver, een stukje haver
en vooral: de vruchtbare aardbeienvelden. Ze zagen den grooten kastanjeboom naast
de pastorij en de harde notelaars achter het huis van den notaris en de rechte, rustige
populieren achter Klara's hoeve.
‘'t Is zoo'n heerlijke dag,’ zei Willem.
‘'t Is de mooiste van het heele jaar,’ beaamde Klara. Dan keek ze weer naar den
blauwen hemel, waar duiven doorheen wiekten.
Willem zat te spelen met haar zilveren ringetje uit Lourdes, schoof het af en aan
haar vinger.
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Klara was mooi vandaag. 't Was of er iets van binnen uit in hare oogen en op haar
wangen en voorhoofd was opengebloeid.
Ze drong nu zelf dichter tegen hem aan en drukte zijn handen tegen haar borst.
‘Willem,’ zei ze gedempt.
‘Lieveling.’
Hare lippen waren vochtig en rood, en onder de lichte zomerblouse zag Willem
haar jonge borstje op en neer gaan.
Hij merkte dat ze wat vragen wilde en zweeg; hij streelde alleen over haar handen
en zoende zachtjes haar voorhoofd en haren.
Dan vroeg ze opeens: ‘Houdt ge van me?’
‘Ik houd van u, Klara.’
‘Houdt ge veel van me?’
‘Heel veel...’
Maar de vraag die nu komen moest, de eigenlijke, eenige vraag die ze had willen
stellen, kwam niet over haar lippen. Ze lei haar hoofd op zijn schouder en door haar
gelokeh wimpers kwamen twee tranen geloopen... Zoo drukten zorg en geluk zich
uit in dezelfde taal.
Moeder was nu thuis gekomen en riep dat de koffie gereed stond. Doch Klara
moest naar huis, ze had nog een en ander te doen, zei ze. Ze wilde verder alleen zijn
en deze blijde oogenblikken in haar geest herleven en weer laten voorbijschuiven,
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zooals een meisje dat uit hare open hand één voor één, mooie kralen glijden laat. Ze
ging langs de meerschen terug, waar de koeien en de kalveren rustig te grazen stonden,
onder de boomen of in de schaduw van de hooge hagen. Ze ontmoette vrouwen die
met een kindjen op den arm een zondagwandeling deden. Maar ze spoedde zich met
een vriendelijken goeden dag voort.
‘Schoon weer hè vandaag,’ hoorde ze een van de vrouwen nog zeggen.
‘Prachtig,’ antwoordde ze zonder omzien en was al voorbij.
Ze schrok opeens toen ze wat verder Theo tegen de ijzeren leuning van het brugje
zag staan.
‘Goeien dag,’ zei hij.
‘Dag Theo,’ groette ze terug. Ze moest nu wel even blijven staan, want ze voelde
dat hij nog wat zeggen wou.
‘Op wandel geweest?’ vroeg Theo, terwijl hij de blaren van een overhangenden
elzentak afstroopte.
Ze werd nu zelf verlegen.
‘Ik moet in 't dorp zijn,’ zei hij nog en hij ging mee. Maar de woorden vlotten niet.
‘Is Vital al thuis?’ vroeg hij zonder verband met het andere.
‘Die gaat naar Overberg-kermis,’ zei Klara. ‘Misschien is hij al weg. Gaat ge er
ook naartoe?’
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‘Misschien,’ zei Theo.
Toen ze aan Klara's weide kwamen bleef Theo even staan. De vraag brandde op
zijn lippen, maar opeens vond hij 't laf en belachelijk en hervatte zich.
‘Dag,’ zei hij. Hij zag menschen den heuvel opgaan naar Overberg en hij ging
mee. ‘Dat hij ze houde,’ mompelde hij, ‘dat hij ze houde.’
Willem ging dien avond vroeg naar boven. Hij had behoefte aan rust en stilte in en
buiten hem. Hij stond voor het open raam en zijn gepeinzen ademden als bloemen
in de lauwe lucht. 't Was of de dag nog voortleefde in den voornacht. De maan stond
hoog in den open hemel, maar 't was een maanlicht zonder klaarte. De westerhemel
was nog licht-geel en -groen doorschemerd.
De tram was met een dof gedruisch door de landelijke stilte gestoomd en met een
helder gefluit verdwenen achter den heuvel, als in een tunnel.
Boven het tarweveld, ginder tegen den heuvel op, dreef een doorzichtig waas van
smoor, zoo licht en ijl of het vervagen en oplossen ging in de lucht.
Soms ging er een hond aan 't blaffen op den molenkouter en dan volgden al de
honden uit de
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buurt, in koor. Maar daarop lag de stilte weer onverbroken over land en hoeven.
Willem had lang staan kijken naar de drie kindertjes van den klompenmaker aan
den overkant van den steenweg; ze lagen door het raam van de zolderkamer te genieten
van de avondlucht en stieten elkander aan, speelsch en plagerig en lachten zonder
geluid. Maar opeens hadden ze omgekeken en waren verdwenen. Daarop had de
klompenmaker zelf zijn hoofd eens naar buiten gestoken, had rechts en links de baan
opgekeken en dan naar den hemel en de maan en had het raam half gesloten.
De vogelen frazelden nog een poosje in de kruinen, dan vielen ze ook stil. De
maan verhelderde en de schaduw van huizen en boomen verdonkerde. Onder het
afdak zag Willem 't schemerig bewegen der witte en zwarte kalveren die een plaatsje
zochten voor den nacht. Hij hoorde beneden iemand de achterdeur openen, dan, na
een poosje, de stem van Moeder die tegen Lowies zei: ‘Wat een schoone nacht.’
Willem dacht aan die andere hoeve ginder in de dorpskom en bedacht hoe zijn
meisje misschien in ditzelfde nachtelijk uur voor het raam stond en keek naar
denzelfden hemel en dezelfde sterren. En over de onrust en de tweespalt was er een
kalm-
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te gekomen, een verteedering en een verlangen, zooals hij sinds lang niet meer gekend
had.
***
Maar een menschenhart is vreemd en ongestadig.
De oogst was binnen, alleen nog wat late haver stond te rijpen in de zon. Ginder
was de molen al het eerste graan aan 't malen van den nieuwen oogst, en in de
hopvelden hingen de zwellende trossen te blanken. Willem zat weer op den heuvel
achter het eikenboschje in het lauwe gras en zijne oogen dronken de schoonheid van
landschap en lucht. De warme zomeravond begon te dalen. De zonne zonk en stak
ginder in de verte de hooge kerkramen van Driebeek in brand. In den westerhemel
dreef een breede vloed oranje en daarboven hing een grijze wolkenbank. Toen de
zon erachter te zinken begon, liep opeens een zilvervonkelende boord over de wittere
bovenranden. Maar nu stroomden van achter de wolkenbank de stralen der zon
waaierig open en over het oranje ging een koperkleurige tint.
Hoe leek nu de westerhemel opeens zoo verbazend op een Zwitsersch meer,
besloten tusschen reuzige bergen. Ja, nu zag hij 't heel duidelijk; hij kon het zich niet
anders meer voorstellen... Hij onderscheidde nu zeer goed het water, gestrekt
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tot waar de donkere bergwanden de hoogte in rezen en hij zag de witte bergtoppen,
met de grauwe schaduwen tegen de hellingen... Toen kwam de zon weer onder de
wolkenbank uitgezonken en stak heel het watervlak in brand en overgloeide de bergen
met vuur...
Er was iemand achter hem die vriendelijk lachte... Hij schrikte op en wou recht
springen.
‘Nee, blijf liggen,’ zei Lucette, ‘als ge 't goed vindt kom ik naast u den hemel
bewonderen. Tenminste indien ik u niet kom hinderen in uw droom...’
Ze zat naast hem met haar fijne, doorschijnende handjes onder haar kin... Willem
voelde een wondere teederheid in hem openbloeien en eene onuitsprekelijke behoefte
aan vrouwelijke zachtheid. Ze keken elkander aan en glimlachten.
‘Ik ben gelukkig dat ik u vandaag nog heb gezien,’ zei Lucette en hare oogen
lachten hem weer toe.
Willem keek om of niemand hen afspeuren kon, dan nam hij haar handje en zoende
't, zacht en innig, alsof hij zalig dronk. Dan keken zij elkaar in de oogen, verlangend
en begrijpend. Ze lieten zich achterover vallen in 't hooge gras en zoenden elkander
als twee verliefde kinderen.
...Vader en moeder sliepen dien avond al een tijdje toen Willem nog voor het open
raam stond en
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keek naar de donkere kruinen der boomen in de weide beneden en naar den diepen,
helderen sterrenhemel, daarboven, en het werd hem onzeglijk vreemd te moede.
Zeker, hij had nu eenmaal zijn woord gegeven aan Klara en hij zou het houden; dat
was natuurlijk met Lucette alleen wat verliefd spel, maar het was toch iets heerlijks
dat ze hem gaf. Alleen mocht hij zijn hart niet te ver wagen.
Het werd nu een vreemde maar zalige tijd, vol aarzelende onrust en bedwelmende
bekoring. Tehuis sprak hij er niet over en ook met Klara niet. Wellicht vermoedde
ze niet eens. Hij had nog eenige weken vóór hij met zijn studies heelemaal klaar was
en zijn advocatenleven kon aanvangen. Hij kon nu vrijer dan vroeger in en uitgaan
op het kasteel ter Beke. En tusschen hem en Lucette was het als het ruischen van
muziek. Hij had niet meer, zooals bij de eerste bezoeken, dat beschamend gevoel
van minderwaardigheid en vernedering. En waarom ook? had Lucette gevraagd, toen
ze dat uit Willems woorden had meenen te begrijpen.
Dat had hem gerustgesteld, en hij werd nu vrijer in zijn bewegingen. Wanneer hij
haar voor het raam of in het park zag staan en er geen menschen waren op den weg,
wuifde hij nu vriendelijk met de hand. Over Klara had ze nooit ge-
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sproken; zij begreep zoo goed de aarzelingen en behoeften van zijn hart.
Maar op het kasteel ter Beke kwamen in den laatsten tijd meer jonge heeren
neergestreken. Zij hadden drukke gebaren en giechelden en deden kinderachtige
dwaasheden, wanneer ze met Lucette door het veld kuierden; maar de boeren liepen
ze voorbij zonder boe of ba te zeggen. Eens zag Willem hen aankomen over het land,
doch hij kon hen nog bijtijds mijden, vóór Lucette het merkte. Hij hield niet van die
kale jonkers en het hinderde hem dat ze zoo familiair met Lucette omgingen. Dan
kreeg hij ineens lust om recht naar Klara te gaan en haar vast te grijpen en te zeggen:
Ik houd van u en van geen ander. Maar wanneer hij Lucette daarop weer alleen zag,
viel de ontstemming opeens weg.
‘Kom,’ zei ze op een avond. Ze bracht hem in haar boudoir waar ze veiliger konden
praten. Dorry was al slapen en meneer André kwam dien avond niet tehuis. Ze bleef
recht voor hem staan en lei hare armen om zijn hals. ‘Willem...’ zei ze langzaam en
gedempt.
Willem voelde opeens zijn wil besprongen; maar hij vermande zich, lei zijne armen
over haar schouders en zei: ‘Het beste wat twee menschen elkaar kunnen geven is
misschien vriendschap. Laat deze vriendschap tusschen ons nooit verduisteren.’
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Er kwam een weifelende glimlach om haar mond; dan liet ze hem los.
Toen Willem wat later haastig de baan opstapte om vóór vader thuis te zijn, ademde
hij bevrijd. Ik wil sterk zijn, zei hij in zichzelf. Ze had gevraagd dat hij Donderdags
terugkeeren zou, maar op het laatste oogenblik liet hij haar boodschappen dat hij niet
komen kon. Den volgenden dag vond Lucette hem, terwijl hij speelsche visschen zat
na te staren op den beekrand. ‘Ik heb u gisteren niet gezien,’ zei ze, terwijl ze eveneens
in het kabbelende water keek.
Hij wou iets zeggen over vader die hem noodig had; maar ze had al een wilde roos
geplukt, stak die in Willems kraag en zei: ‘Dat is dus de verhouding tusschen u en
mij.’
Dat gaf Willem rust.
Enkele dagen nadien was hij weer naar Lucette toe, terwijl Baltus naar de stad
was. Vader zag er nu wel geen bezwaar in, hij was er zelfs gevoelig aan geweest dat
de jonge mevrouw hem onlangs in het veld had aangesproken en gepraat had over 't
land en de beesten en over Willem die zulke prachtige toekomst voor zich bad. Maar
het was toch beter er zooveel mogelijk ongemerkt heen te gaan. Ook ter wille van
Klara.
Zoo zaten ze zamen in den tuin, achter het kasteel. De avond begon te vallen.
Hunne stem-
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men werden stiller; maar in de hooge boomen bleven de vogelen zoet en helder
doorkwetteren en fluiten. Op de tafel stonden nog de schaaltjes met de overblijvende
aardbeien en framboozen. Meneer André was opgestaan en verdwenen in het
accacialaantje. Er was een innigheid in Willem en een weemoedigheid, alsof hij
plotseling had kunnen schreien. Ze zaten te praten over Daniele Cortis van
Foggazzaro.
‘Maar wat meent ge dan dat Elena tenslotte had moeten doen?’ vroeg ze.
Willem keek aarzelend voor zich uit... Op zeker oogenblik had hij het boek niet
verder kunnen lezen. Het had hem te sterk aangegrepen toen Elena voor de eindelijke
beslissing stond: haar wettigen, maar schandelijk onwaardigen man te volgen en te
redden, voor zooveel er nog redding mogelijk was, ofwel Daniele Cortis... Toen hij
het boek den volgenden dag tot het einde had gelezen, had hij geschreid als een kind...
't Was of Elena uit zijn eigen hart en leven was weggerukt voor altijd. Hij zou 't
minder mooi en edel hebben gevonden, ware ze niet gegaan. Maar nu ze gegaan was,
gaf het een schreinend gevoel.
Lucette keek een poos ter zijde naar den vijver, waarover de zon een gouden glans
lei; maar dan opeens, energisch: ‘Nee,’ zei ze, ‘ik zou niet
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gegaan zijn... Ik zou 't niet hebben gekunnen. En het hoefde ook niet. Waarom moest
Elena haar eigen leven nog breken, vernietigen en mee ten gronde helpen samen met
het verboemelde leven van haar verloopen man, die haar niet begreep en haar niet
liefhad! Voor haar man kon ze niets meer zijn dan de gebroken en tenslotte, ondanks
al haar opoffering, gesmade slavin. Voor Cortis had ze kunnen zijn de vlam, de vurige
haard, de sterke zachtheid en de rijkbloemende troost in een stijgend leven naar zijn
ideaal... Een vrouw geeft niet een man op dien ze werkelijk in haar diepste hart
liefheeft...’
Maar Willem wedervoer: ‘Het was ook een liefde van een bizondere orde.’
Herinnerde ze zich die woorden nog? ‘Sono sposi, senza nozze, non con la carne,
ma con il cuore... Ze zijn verbonden zooals de planeten en de sterren, niet door het
lichaam, maar door het licht; zoo huwen de palmboomen; niet door den wortel, maar
met de kruinen.’
Ze keken elkander aan. ‘Ge hebt misschien gelijk,’ zei ze. ‘De schrijver van Amitié
amoureuse zegt ook ergens, sprekend over de vriendschap tusschen een man en een
vrouw: elle est sublime ou elle n'est pas; quand elle existe, elle existe à jamais et va
toujours croissant.’ Dan opeens vurig, - en ze greep Willems hoofd
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tusschen haar roge handjes en drukte een langen zoen op zijn voorhoofd - ‘laat de
onze heerlijk zijn, Willem, en dat ze altijd schooner moge bloeien.’
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IX.
Vier bankwagens schokten over den grooten steenweg van de stad terug naar het
dorp toe. De paarden stapten vermoeid en loom over de harde, klinkende kasseien
en de knechten zaten te knikkebollen op den bok. Onder het zeil lagen mannen en
vrouwen slapend of slaperig tusschen stapels korven en platte manden. Ze hadden
een goede markt gehad en sliepen op hun geld.
‘Hela! de streng is los,’ riep Kardoentje, die van achter een boom te voorschijn
kwam gekropen. De voorste knecht hield de paarden stil en ook de volgende
bankwagens bleven staan. Kardoentje gespte zijn pak op den rug en stapte naar den
wagen.
‘Hier is wel een plaatske voor een armen dompelaar,’ mompelde hij en kroop op
den bok naast den knecht.
‘Hé, Kardoentje al op de baan?’ vroeg een mannenstem uit de schemering, achter
in den wagen.
‘Al op de baan?’ antwoordde Kardoentje deugnietig; ‘ik ben er nog niet af geweest.
Al acht en veertig uren op gang, zonder mijne oogen dicht te doen... 't Is te zeggen,
gisteren heb ik wel een beetje gerust... maar... hi, hi,’ grinnikte hij...
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‘ik ben niet gewend aan zoo'n malsch gras en vooral aan zulk fijn gezelschap...’
Hij keek met halfdichtgeknepen oogen wie er allemaal op den wagen zat.
‘Kardoentje zing nog eens van: Het Kalfke Mozes,’ verzocht een meisje en ze stiet
hare vriendin wakker: ‘Kardoentje gaat zingen!’
‘Nee, vandaag niet,’ stribbelde 't mannetje tegen, ‘ik heb te veel verdriet. 'k Heb
mijn lief verloren... een weduwe met zeven kinderen... 't Is wreed in de wereld.’
‘Zingen Kardoentje,’ praamden ze nu allemaal.
‘Kinderen, vandaag kan ik niet zingen; mijn stem is heelemaal heesch. Ik geloof
dat het gras van meneer André te vochtig was. Als ik er ziek van word, moet hij den
dokter betalen.’
‘Kardoentje, waar hebt ge weer gezeten?’ berispte nieuwgierig de zware
mannenstem.
‘Pardon,’ zei Kardoentje, ‘ik heb niet gezeten, ik heb gelegen. Zoo, plat op mijnen
buik, met mijn hoofd op mijne armen. Maar honden en koordenventers hebben een
lichten slaap. Daar kan geen veldwachter of gendarm komen aangestapt op vijf
honderd meter van mij, daar kan geen roksken flodderen in mijn buurt, of ik schiet
wakker. Zoo was 't gisteren ook weer. Ik dacht: wat hoor ik? daar geen twintig stappen
van mij...’ Maar hij onderbrak zijn verhaal en zei: ‘Kom, ik zal eens
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probeeren of ik toch niet kan zingen. En hij begon, schor en half zingend, half
sprekend:
‘Het Kalfke Mozes had vier groote pooten. En al de menschen die de pooten zagen,
zeiden dat het geen pooten waren. Wat waren het dan, beminde Christenen? Het
waren de vier groote zuilen van den grooten tempel van Jerusalem. Van den iksum,
van den kriksum, van de gloria.’
‘Nee, eerst vertellen van gisteren,’ drongen de meisjes alle tegelijk aan.
Kardoentje monsterde nog eens goed wie er allemaal onder het zeil zat en dan:
‘Op een zwijgen!’ en hij lei zijn vinger over zijn mond, terwijl hij zijn oogen
openspalkte.
Achteraan lichtte iemand het zeil op en riep naar den volgenden wagen: Kardoentje
gaat vertellen.
Kardoentje ging schrijlings op den bok zitten en: ‘Ja,’ begon hij, ‘ik kom daar
gisterenmiddag langs het kasteelbosch gestapt en opeens hoor ik de eenden snateren
onder een laag dennenboompje. Ik denk in mezelf: die beesten loopen daar verloren,
ik ga ze pakken en bij den hovenier dragen.’
‘Kardoentje lust geen eendenvleesch!’ lachte een meisje.
Doch Kardoentje keek haar aan met verbaasddoende oogen: ‘Ik stelen? Nooit.
Maar ik zie daar juist een opening in de haag... ik schuif er mijn
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zak door en mezelf achterna. Dan, om de beestjes niet te verschrikken leg ik me neer
in 't gras achter een struik... En ik lig zoo een poosje te loeren en te verademen en
opeens is 't of ik stemmen hoor naderkomen... Ik denk: Kardoentje, pas op uw vel;
maar ik blijf liggen en luister... Ik zeg zoo in mezelf: meneer Mathieu is terug naar
zijn duivenhok gekomen... Meneer Mathieu?! Hi-hi,’ grinnikte 't ventje... ‘er is een
andere doffer die zijn vleugel scheert rond dat duivinneke...’
De meisjes en vrouwen waren nu alle naar voren gekropen en praamden ongeduldig:
‘Wie was 't Kardoentje? Wie was 't?...’ Ze bekeken elkander en vroegen: ‘Weet gij
wie 't is?’
‘Sst,’ deed Kardoentje, ‘en ze kwamen zoo stilletjes afgewandeld naar 't prieeltje
lijk twee jonggetrouwden... en toen ze gezeten waren... Ja, wat ik niet zie dat zeg ik
niet, maar wat in mijne ooren valt, dat knoop ik erin.’
‘Jamaar, wie was 't, Kardoentje,’ wou een schichtig meisje weten. Kardoentje ging
echter onverstoord en diep ernstig voort: ‘Hij zei iets van twee sterren onder een
donkeren boog en van lippen die dronken... en toen heeft zij iets geantwoord van...
geluk... en van bloesem of zoo iets... Daarop was het weer stil en toen hoorde ik zoo
heel zachtjes, zoo...’ en hij trok het hoofd van een verrast meisje naar zich toe en
zoende haar steels op de wang.
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‘Leelijkerd,’ zei ze, en ze gaf hem een oorvijg.
‘Zeg wie 't is of ge liegt,’ zei een jongen ongeduldig.
‘Lieg ik?’ wedervoer Kardoentje verontwaardigd. ‘Als ik lieg moogt ge me dadelijk
rekken lijk een konijn.’
Maar ze waren aan den zijweg gekomen die afzwenkte naar het dorp.
‘Houd eens een minuutje stil,’ zei Kardoentje, en de knecht liet de paarden even
vertragen.
‘Pardon,’ zei 't mannetje ‘en de groeten aan heel het gezelschap.’ En hij sprong
van den bok en liep een zijwegel in.
‘He! he!’ scholden ze hem achterna, ‘dat is laf van hem.’
Een van de jongens wilde van den wagen springen, maar Kardoentje was al achter
de huizen om.
‘Raadt ge 't nu nog niet, dan kunt ge niet verder kijken dan uw neus lang is,’
mompelde hij voldaan, binnensmonds. ‘Maar hier kunnen nog zonderlinge dingen
uit groeien.’
Toen hij de volgende week weer zijn ronde deed door het dorp, liep hij plots in
den greep van Theo. Hij voelde opeens twee sterke vuisten op zijn schouders
neerbonken en zag verschrikt in de twee starre oogen die hem doorkeken.
‘Kardoentje,’
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zei Theo, ‘wat was dat voor een verhaal op den wagen... en wie was er daar in het
park?’
Kardoentje wou zich loskronkelen en kermde dat Theo zijn schouders indeukte.
‘Denkt ge dat ge er de waarheid moet uitpersen,’ vroeg hij; ‘ge hoeft me niet te
houden voor een citroen...’
‘Ik wil het weten,’ bevool Theo.
‘Eerst loslaten,’ zei Kardoentje.
‘Welnu?’
‘Moet ge daar zoo lang achter raden?’ grinnikte 't mannetje. ‘Er zijn toch niet zoo
veel fijne jongens op 't dorp, die in de gratie kunnen komen van de jonge mevrouw.’
‘Hebt ge zeker gezien dat hij het was?’
Kardoentje knikte.
‘En dat ze elkaar gezoend hebben?’
Kardoentje bevestigde nog dieper.
‘Aan wie hebt ge 't al verteld, hier op 't dorp...’ vroeg Theo hem onderzoekend
uit.
‘Aan geen levende ziel,’ zwoer Kardoentje; ‘ik mag hangen indien 't niet waar is!’
‘Dan... zwijgen,’ zei Theo.
‘Lijk een graf,’ deed Kardoentje met komischen ernst en hij spoedde verder.
Theo bleef even staan tegen den bezonden stalmuur, in beraad wat hij doen zou.
Wat Willem doen en laten wilde, kon hem ten slotte niet zoo heel veel schelen. Hij
was oud genoeg en moest weten
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wat hij deed. Maar het hinderde hem dat, als 't openlijk bekend werd, het voor Klara
een beschamende geschiedenis zou worden... Dat ze erover lachen en gekscheren
zouden... Klara... Zijn hart ontroerde wanneer hij dacht aan dat lieve, hartelijke
meisje... Maar opeens brak die andere gedachte door: misschien krijg ik nog een
kans in mijn leven! Indien Willem ze opgeven wil, hij moet het weten... Ik krijg
misschien mijn kans, jubelde zijn hart nog eens. Hij ging achter de stalling de weide
in, tot waar hij de zeven populieren zien kon boven het roode dak van Klara's hoeve.
Intusschen begon meneer Leonce er ernstig over te denken dat er in 't najaar verkiezing
zou zijn voor den gemeenteraad. Hij trok dien middag nog eens speciaal op verkenning
door het dorp, maar toen hij 's avonds thuiskwam, was hij niet tevreden over zijn
dag. Een boer bleef toch eigenlijk een raadsel, gesloten, achterdochtig en wrokkig.
En bovendien het gaf meneer den burgemeester wel een vreemd en onprettig gevoel
dat hij niet meer spreken kon zooals vroeger, van meester tot knecht. Er was iets
gekomen in hun blik, dat hij niet vertrouwde. Ik wou wel eens weten wat zoo'n
boerenkop denkt, had hij meer dan eens gezegd. Baltus moest ermee lachen, toen hij
dat hoorde.
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Wat zoo'n boerenkop denkt? spotte hij; dat lees ik door zijn hersens heen.
Achterdochtig? Toeschietelijk is een boer zeker niet; de ervaring is er ook niet naar.
En wrokkig? Natuurlijk vergeet hij niet licht; maar dat hoeft ook niet. Vergeven moet
ieder Christen-mensch; maar hij hoeft daarom nog niet te vergeten. Er was ook reden
genoeg om meneer Leonce te mistrouwen en te mijden. Wanneer hij vrouwvolk
noodig had om wat te helpen in den tuin of te schuren in de Burcht, in 't voorjaar en
vóór den winter, dierven de boeren hem nu vrank antwoorden dat ze niemand missen
konden; of ze stuurden hun vrouw in plaats van het meisje. En ze hadden gelijk.
Laatst nog was het meisje van den schoenmaker bevallen; die had ook in 't najaar op
het kasteel gewerkt. Nu ja, het meisje liep ook met een fabriekgast uit eeh ander dorp,
doch niettemin de boeren waren op hunne hoede, en dat was zeer begrijpelijk.
Maar nood brengt raad. Meneer Leonce had het gevonden! Hij sloeg met de platte
hand op zijn voorhoofd, want hij begreep niet hoe hij daaraan niet vroeger had
gedacht. En hij trok naar zijn nichtje heen.
‘Weet ge,’ zei hij, ‘wat ik zoo bedacht heb, naar aanleiding van wat baron van
Voorst dien anderen dag vertelde, dat gij me helpen kunt.’
Lucette keek hem verwonderd aan: ‘Hoezoo?’
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vroeg ze. Ze wou haar neef en heer burgemeester graag van dienst zijn, zei ze een
beetje ondeugend, maar ze wou toch eigenlijk eerst hooren wat hij van haar verlangde.
‘De jonge man die hier komt,’ begon meneer Leonce, ‘nu ja, ik vind het een flinke
jongen, ik zal er geen kwaad van zeggen, maar wat ik bedoel, de geest... ik bedoel
de geest die hier in 't dorp heerscht op dit oogenblik is niet goed. En daaraan zou hij
veel kunnen verhelpen. Hij zou vooral die jonge mannen wat meer in bedwang moeten
houden; dat kan hij. Natuurlijk, de onderpastoor is ook niet de rechte man, maar
indien we Willem al overhalen konden, dat zou reeds veel gewonnen zijn. En gij
zoudt in dit opzicht wel een goeden invloed kunnen uitoefenen... Kijk me zoo niet
aan... ge moogt dat wel doen voor een ongehuwden neef, die zijn jong, lief nichtje
misschien met een speciale clausule in zijn testament bedenken kan.’
‘Maar ge zijt nauwelijks twaalf jaar ouder dan ik en flink op weg om honderd jaar
te worden,’ weerde Lucette af; ‘dat wordt dus een wissel op een heel verre toekomst.
Trouwens over politiek praten we nooit, hebben er het eerste woord niet over
gesproken.’
‘Laat het dan nu voor de eerste maal geschieden,’ drong de jonkheer aan. ‘Dat hij
zich bemoeit met de algemeene politiek, dat kan ik nog verstaan,
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maar dat hij tenminste hier op het dorp alles met rust en vrede laat. En daar kunt gij
veel voor doen. Dat mag ze ook wel, is 't niet waar, oom... 't gaat toch om de eer van
de familie...’
Maar meneer André wenschte zich daarmee niet te bemoeien. Lucette was oud
genoeg om te weten wat ze doen en laten moest. Hij ging voor het open raam staan
en floot op de duiven die er langs kwamen gefladderd. Hij stak zijn hand uit en de
lieve witte duifjes met hunne glazige roode oogjes kwamen op zijn hand en arm
zitten en wandelden zijn schouder op.
‘Eerst de baas een zoen geven,’ berispte hij... Een paar duiven streken hunne zachte
kopjes langs zijn hals en wang. Dan, zich wendend tot zijn neef, vroeg hij: ‘Vindt
ge 't heusch noodig dat u hulp wordt verleend?’ Leonce dacht van wel. Daar broeide
iets onder de boeren dat hem bezorgd maakte. Maar de kwade geest die zat ginder
op de Kruishoeve... Vader en zoon... Eigenlijk was Baltus de gevaarlijkste.
Lucette lachte luid. ‘Indien ge meent dat Willem zich met dorpspolitiek zal inlaten,’
spotte ze, ‘daar is hij veel te verstandig voor.’
‘Dat is niet erg vleiend voor uw neef,’ berispte meneer Leonce.
Maar Lucette was de kamer al uit.
De boeren begonnen nu zelf over de verkiezing
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te praten: in de herberg en op het veld; en daarmee was de roering aan den gang.
‘Wat gaat dat worden?’ vroeg meneer pastoor zich bezorgd af. Hij beweerde niet
dat hier alles naar wensch ging, maar zouden anderen het beter doen?
‘Dat denk ik wel,’ zei de kapelaan.
‘Dat is de kwestie,’ wedervoer meneer pastoor.
Hij had dien zondag namiddag het kerkfabriek bijeen geroepen, want hij wou er
meer over weten.
‘'t Is de weelde die de boeren begint te steken,’ zei de geestelijke. Het ging de
boeren een beetje naar het hoofd. Maar het kon spoediger verkeeren dan ze dachten.
Ja, wat konden de leden daarop antwoorden; ze zwegen, bekeken elkaar en dronken
nog eens.
‘En hoe lang meent ge dat de boeren, de groote zoowel als de kleine, in hun eigen
goed zullen zitten?’ ging de geestelijke voort, terwijl hij nog een glaasje wijn
inschonk.
‘Hoe lang?’ herhaalde de bakker; maar hij haalde als eenig antwoord de schouders
op. ‘Hoe lang?’ herhaalde 't renteniertje op zijn beurt, maar hij wist het niet; noch
iemand van de leden.
‘Geen vijftig,’ antwoordde meneer pastoor daarop zelf, ‘geen veertig...’
‘Dat is nog al sterk gesproken,’ vond de bakker, die laatst nog twee aren land had
kunnen bij-
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koopen. En ze vonden allemaal dat meneer pastoor een beetje overdreef.
‘Misschien geen dertig,’ versterkte de pastoor. ‘Neem b.v. Vinus Vermeulen. Als
Fiel en Florence en Mina trouwen, wat moet er dan gebeuren? Verdeelen!... Ofwel
moeten er een paar gaan armoe lijden in de stad. Hoe zou het anders kunnen? Wie
zal er geld hebben om dat allemaal bijeen te houden. En wanneer hun kinderen dan
groot worden en trouwen willen? Nog eens verdeelen... Ik zeg: het duurt geen twintig
jaar of 't is aan het verbrokkelen, en 't wordt hier precies zooals vroeger, en ik zal 't
misschien nog beleven dat het land weer in handen komt van de heeren; van de
kasteelheeren... of van andere meesters...’ voegde hij er bij. Want hij had een
voorgevoel, dat hij niet duidelijk omschrijven kon.
‘Maar bij Baltus kan het toch langer duren,’ wedervoer de bakker. Natuurlijk, bij
Baltus bleef het na hem alvast nog eene generatie samen, ten minste indien Willem
geen ruzie zocht. En dat kon natuurlijk niemand vooruit zeggen...
‘Wanneer gaat die jongen volleerd zijn?’ vroeg de wagenmaker.
‘Binnen een maand mag hij pleiten,’ lichtte de bakker hem in. Nog een lapje van
een exaam, had Willem hem gisteren gezegd en hij was advocaat.
‘Dat hoorde ik zoo,’ zei meneer pastoor, een
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beetje ontstemd; ‘maar ik heb hem al maanden niet gezien, tenzij van den predikstoel.
Hij schijnt nog wel bij den kapelaan gekomen te zijn over tijd, maar ik was toen naar
ons kranske.’
De geestelijke schonk voor de vierde maal in en de mannen begonnen luider te
praten en losser.
‘Meneer pastoor,’ zei de bakker, ‘ik doe of ik thuis was,’ en hij stak een nieuwe
sigaar op.
Ze lachten nu allemaal hardop en rookten dapper door.
‘Maar wat ik nog vragen wou,’ informeerde meneer pastoor, ‘hebt ge nog iets
gehoord over de jonge mevrouw van 't kasteel ter Beke? Willem schijnt daar nog al
welkom te zijn.’
‘Dat schijnt zoo,’ bevestigde de bakker; ‘ik heb het hem gisteren niet durven
vragen, maar het schijnt zoo.’
‘Kwestie wat Baltus daarvan denkt,’ vroeg het renteniertje zich af.
‘Misschien wel gevleid dat de jongen in zoo hoog gezelschap wordt ontvangen,’
lachte meneer pastoor ironisch.
...Toen de leden van de kerkfabriek elk met een nieuwe sigaar tusschen hun tanden,
waren weggetrokken, wandelde de geestelijke den tuin in. 't Was of de zon in sluimer
lag over bloemen en planten; 't was of hun blad of stengel nog alleen door de eigen
adem werd bewogen. De rust en
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schoonheid kan zoo diep en wonder zijn dat een mensch zijn oogen luiken moet om
beter zijn hart te voelen kloppen. Meneer pastoor bleef even staan en dacht: dit lijkt
wel een stukje van het aardsch-paradijs... De boomen bogen van de vruchten en de
duiven kwamen dadelijk naar beneden gescheerd en wandelden voor zijn voeten.
Maar opeens schrok hij op uit zijn mijmering en keerde zich dreigend om en keef:
He, is er dan geen gras genoeg in de wei. Het lammetje dat oneerbiedig aan zijn
singel had gesnokt was echter al op zijn houterige beenen buiten zijn bereik
gesprongen.
Wat verder zag hij dat de stoute merels weer aan 't snoepen waren aan zijn late
krieken. Jammer dat hij zijn karabien niet bij had. Maar hij trok een stok uit een
rozenperkje en legde aan of hij schieten ging. ‘Poef’ zei hij. Heel de dievenbende
stoof uiteen en de geestelijke moest lachen om zijn list.
Tegen den hofmuur hingen de zwellende, sappige perzikken te rijpen. Meneer
pastoor bekeek de vruchten een voor een, en voelde hier en daar, het donzig vel
nauwelijks aanrakend, of hij ze nog niet plukken mocht. Een fijnste soort, vond hij.
Die had hij destijds nog gekregen van mevrouw Elise. Maar de mooiste rozen die
zij ooit in haar tuin gezien had, kwamen van hem. Van rozen kende hij wat, dat mocht
hij zeggen. Daar stond
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hij voor bekend de heele dekenij rond; en verder ook. Er was niets mooiers dan een
roos, dat was de fijnste, de edelste bloem die O.L. Heer geschapen had.
Hij werd moe en ging even zitten in de schaduw van 't prieeltje. Hij had eigenlijk
nog best een poosje kunnen slapen, want hij had dezen middag zijn dagelijksch dutje
niet gedaan. 't Was warm en hij voelde al van den morgen een loomheid in zijn leden.
Nu ja, hij was ook niet meer van de jongste; 't was geen wonder. Hij strekte zich uit
en lei zijn beenen in een rieten stoel te rusten. Al goed dat de kapelaan zelf naar den
zieken kuiper was gegaan; 't was zoo geheel op den uithoek van het dorp. Dat moest
meneer pastoor toegeven: het was zijn onderpastoor nooit te ver of te lastig, al had
hij beslist geen gezondheid te koop. Hij moest echter nog heel wat etvaring opdoen.
Hijzelf was hier dertig jaar geleden met heel andere gedachten en met veel illusies
aan het werk gegaan; maar een mensch leert zooveel bij nog elken dag, en vooral
ervaart een pastoor spoedig dat er niets gevaarlijkers is op een dorp dan de
ondermijning van het geestelijk gezag.
...De zon ging langzaam onder en door de boomenkruinen straalde een
goudig-poeierig licht. Rond den kerktoren wiekte een vlucht van duiven en in den
top van een den zat een donkere merel
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te fluiten. Meneer pastoor had de oogen al een tijdje dicht gedaan en zijn arm was
van zijn schoot gegleden.
Opeens schrikte hij wakker: had hij de bel niet hooren gaan? Wie had hem nu weer
noodig? Daar is op zoo'n boerendorp toch altijd wat te doen en te beredderen. Dat
wilden zijn collegas uit de stad maar niet begrijpen.
Hij zag Polien, de meid, op het terras komen, en kijken rechts en links en onder
de boomen, maar toen ze hem niet zag riep ze met een vlakke, slepende stem: ‘me-neer
pastoor...’
Nu zag ze hem en wenkte dat hij spoedig komen zou: Barbara van het Vlierenhof
had een geraaktheid gekregen en moest dadelijk bediend worden...
Het was zoo onverwachts gekomen; Barbara had zich alleen wat onlekker gevoeld
in den laatsten tijd; niet de moeite om ervan te spreken. Maar een uur geleden, terwijl
ze een emmer wilde optillen, was ze plots voorovergestuikt en blijven liggen lijk
dood. Vital was dadelijk te paard gesprongen en vierklauwens om den doctor gereden
en Jan was naar de pastorij geloopen.
Maar den volgenden morgen was Barbara toch iets beter en na een paar dagen
begon ze den rechterkant weer te bewegen. Houd ze toch nog een tijdje in 't oog,
raadde de doctor aan. Maar de beterschap bleef aanhouden; het verliep veel beter
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dan ze eerst verwacht hadden; en na acht dagen was alle gevaar geweken. Klara stond
nu opeens voor heel den last van het huis en de hoeve; doch van Mina had ze veel
hulp. Die had zelfs voorgesteld om 's nachts te komen waken, maar dat konden de
jongens best doen om de beurt, en bovendien het ging zienderooge beter. Daar kwam
nu weer rust over Klara en Willem was ook heel voorkomend geweest en hartelijk
al die dagen.
Op een avond bleef hij zitten na het avond eten. Rond den negenen gingen de
broers nog eens kijken of de poort gesloten was en alles goed stond in de stallen, en
trokken daaropnaar boven. Dan viel de stilte over de hoeve. Klara ging even zien
naar moeder, maar die sliep.
‘Kom naast me zitten,’ vroeg Willem. Ze kwam. Willem voelde zich tevreden
vanavond en zijn hart was verliefd. Hij streelde over Klara's hoofd, en 't meisje voelde
dat de groote haarwrong los ging en neerviel in haar open hals.
‘Pas op,’ zei ze, Vital komt misschien nog terug. En ze stak het haar weer op. Zijne
handen lagen in haar schoot, gesloten om haar warme polsen. Ze zoenden elkaar.
Dan luisterde Klara even of ze moeder niet hoorde. Maar moeder had niet verroerd
en Vital kwam niet. Toen lichtte Willem 't meisje op en ze liet hem begaan. Even
zat ze verlegen op zijn schoot, maar opeens sloeg
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ze hare armen om zijn hals en zoende hem en sloot hem in de warme, sterke banden
van haar bloote armen of ze hem wurgen zou.
‘Willem, laat me niet los,’ zei ze, gedempt en heesch. ‘Ik houd van u zooals
niemand ter wereld van u houden kan.’
Willem omknelde haar ook, maar haar greep was sterker dan de zijne.
‘Alleen moet ge een beetje geduld met me hebben,’ zei Willem. ‘Ieder heeft het
niet even gemakkelijk in de liefde. En het is misschien beter te tobben vóór het
huwelijk dan erna.’
‘Ik heb geduld,’ wedervoer Klara, ‘ik voel dat ik bereid ben alles te doen en alles
te geven en... alles te offeren wat de liefde van me vergen mag.’
Willem deed nu zelf of hij luisterde naar gerucht of stappen in den gang. Maar ze
bleef op zijn schoot en keek hem aan en hield zijn hoofd tusschen haar heete handen
en haar lippen werden vochtig. Dan welde er opeens een weelde in Willem op en
een kracht die hij niet bevroed had en hij stak zijn armen onder haar lichaam, stond
recht en hield zijn meisje zoo een wijl omhoog; dan droeg hij haar de huiskamer op
en neer, zonder dat hij eigenlijk wist wat hij uitvoeren wilde. Haar gelaat was gloeiend
tegen hem aan. Het was voor haar hart een feest dat ze nooit gekend had.
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‘Waar draag ik u heen?’ vroeg Willem triomfantelijk.
‘Waarheen ge wilt,’ jubelde ze, ‘de wereld uit...’
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X.
De hoppluktijd is de vroolijkste van het heele jaar. De zomer is nog niet geheel ten
einde; maar de vroege avonden in de hopasten hebben al iets van de innigheid der
lange winteravonden. Elken dag worden de hopvelden ijler; de staken worden in
ronde huisjes gezet als torens. Overdag straalt de zon nog warm over de velden; doch
's avonds gaat de mist drijven over de meerschen en de nachten worden koel. Tusschen
de dakpannen der hopasten kronkelt de blauwe rook omhoog en de lucht is doorgeurd
van droge hop en zoete solfer.
In de asten was het blijde bedrijf al eenige dagen aan den gang. Aan weerszijden
zaten de meisjes op lage banken en plukten de groene bellen, met vlugge vingeren.
's Avonds kwamen de knechten en meiden helpen en dan begon de vreugde voor
goed. Baltus zat vooraan in een ouden zetel, tegen den droogoven. Ik verdien meer
met mijn oogen dan met mijn handen, beweerde hij. Hij kon het best lijden dat de
meisjes wat vertelden of een liedje zongen, doch ze hoefderi daarvoor niet op te
kijken. Woorden hebben geen kleur, zei Baltus. Lena, die de leiding had, liet zich
nooit pramen, en ze zette haar lijfstuk in: het lied van Eleonore. Het was een zeer
weemoedig lied en er was niemand in den hopast die zijn hart niet voelde
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verweeken, wanneer hij 't slotvers van elk refrein meezong: Eleonore adieu.
Maar overdag was het stil in de asten. Dan vertelden en bespraken de meisjes de
gebeurtenissen van het heele dorp, en het nieuws dat de bode in den morgen bracht.
Wanneer Baltus dan onverwachts binnen kwam, braken ze af; want ze wisten dat hij
niet hield van geklets over doen en denken van anderen. Maar Baltus was dien
maandagmorgen weg, met Vinus den knecht, naar de stad.
‘Zeg,’ begon een van de meisjes met een fluisterstem, ‘hebt ge 't al gehoord van
Theo en Mariette?’ De meisjes schoten in een lach. Natuurlijk hadden ze 't al gehoord;
ze wisten het allemaal. Hij had er voor acht dagen mee gedanst in den Vijfhoek, zoo,
voor iedereen.
‘Indien Baltus dat moest weten,’ zei 't fluisterstemmetje nog.
Dacht ze dat Baltus dat niet wist? Baltus wist dat zoo goed als iemand, maar Theo
was geen kind meer... Terwijl hij daags na zijn danspartij de klaveren te maaien stond
was Baltus achter hem gekomen en had hem gevraagd, waar hij 's avonds te voren
was geweest.
Theo had zijn zeis laten steken en zijn vader aangekeken:
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‘Waar ik geweest ben? In 't Lindenhof, en in den Vijfhoek, en elders nog.’
‘En wat hebt ge daar gedaan?’
‘Wat ik daar gedaan heb? Niets gedaan. Wie heeft daarop iets aan te merken
gehad?’
‘Een boerenzoon is geen knecht,’ had Baltus daarop kort geantwoord. ‘En als ge
wilt dansen, dans dan niet met een meid.’
‘Bedoelt ge Mariette?’ had Theo gevraagd, brutaler nu.
‘Met een meid.’ En daarop was Baltus weggegaan.
Maar 't meisje met het wipneusje ging verder, ‘En ze beweren dat Theo er mee
zal trouwen,’ zei ze nieuwsgierig.
‘Dat is te zeggen,’ wedervoer een andere. ‘Er zijn nog meer liefhebbers...’ En ze
vertelde, dat toen ze gisteravond van huis was teruggekomen langs het kasteelbosch,
ze Vital van de Vlierenhoeve met Mariette in zijn armen tegen de haag had zien
staan.
Maar opeens werd de bovenste halfdeur opengestooten en iemand die Baltus'
heldere stem nabootste vroeg: ‘Wordt er hier dan niet gewerkt?’ Ze schrokken eerst
geweldig; toen echter de meisjes het gekke gezicht van Kardoentje zagen, schoten
ze in een schaterlach.
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‘Ik heb de eer het gezelschap te groeten,’ zei Kardoentje en lichtte zijn vilten hoedjen
op.
‘Kom maar binnen, Baltus is er niet,’ riep het wipneusje.
‘Mijn liefste meisje,’ zei Kardoentje, ‘dat hoeft ge me niet te zeggen. Vóór ik mijn
neus door de deur steek, weet ik al of meneer thuis is, want de muren hebben ooren.
En wat ge daar vertelt hebt van die twee honden aan éen been... Wat zei meneer
pastoor verleden Zondag ook weer?... Door de vrouw is het kwaad in de wereld
gekomen...’
Plots brak hij af en keek om; hij zag Theo met den wagen thuiskomen en maakte
zich haastig uit de voeten.
Toen Theo zijn paarden had uitgespannen trok hij de weide in en klauterde op een
appelboom. Zie zoo, zei hij; hij bleef op een dikken tak zitten en begon te snoepen
aan een appel. Dan gooide hij 't klokhuis naar een musch en kroop wat hooger de
kruin in, tot waar de roodste en de rijpste appelen te blozen hingen en keek rond.
Opeens begon hij zegevierend met den arm te zwaaien. Allo, zag ze hem? Ja, nu zag
Mariette hem en zwaaide lachend tegen. Dan hurkte ze naast Dorry, wees naar den
boom en samen liepen ze daarop den wegel neer. ‘Pas op,’ riep Theo; en hij zwierde
den mooisten appel die in den boom te blozen
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hing, over haar heen. Mariette boog met een lachgilletje het hoofd, liep den appel
achterna en stak hem zegevierend tusschen haar witte tanden. Theo plukte er een
tweeden, deed hem eerst blinken tegen zijn vest en dan: ‘allo’... daar ging hij in een
hooge sierlijke bocht de lucht in. Dan deed Mariette teeken dat ze naar huis moest,
groette met haar handje en verdween achter den stalmuur.
***
Maar terwijl moeder dien namiddag alleen tehuis zat, kwam Klara binnen en ze
bleven lang zitten praten; en toen het meisje weer opstond had ze geschreid. Moeder
trachtte te troosten en zei: ‘ik weet toch dat hij van u houdt; hij heeft het me zondag
nog gezegd; maar hij is jong en een beetje onbedacht. Dat zal wel overgaan.’ Klara
dopte haar oogen droog en begon zoetjes en weemoedig te glimlachen. ‘Anders zien
de menschen nog dat ik geschreid heb,’ zei ze. Moeder ging mee tot aan de poort.
Daar zei ze nog vergoelijkend en geruststellend: ‘dat gaat wel over en de rest zijn
allemaal praatjes.’
Maar het waren geen praatjes. Willem was weer weg. ‘Ik word zoo gedwee als
een kostschoolmeisje,’ had Lucette gelachen, en wat later: ‘Ik laat de teugels in uwe
handen; gij geleidt onzen
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tocht. Tenslotte legt iedere vrouw het liever af tegenover een man en bekent: hij reikt
boven mij uit.’ Zoo kon hunne verhouding een heerlijke opgang worden.
‘Waar is Willem?’ vroeg Theo.
‘Ik geloof naar den schoolmeester,’ zei moeder; ‘of naar den onderpastoor. Hij
zei iets van een vergadering of zoo wat...’
Theo stond op en ging voor het venster staan.
‘Wanneer komt vader thuis?’ vroeg hij.
‘Dat zal met den laatsten tram zijn,’ zei moeder, ‘'t kon niet vroeger.’
Theo keek naar de klok en trok naar buiten.
...Toen Willem rond negen uur het achterpoortje van het kasteelbosch dichtklapte,
was het of hij in den avond opeens wou gaan zingen. Maar uit de heesters langs de
gracht aan den overkant, sprong een man recht en trad naar hem toe. Willem schrok,
want zijne oogen waren nog niet gewend aan de donkerte. Zoo had hij den jongen
man niet dadelijk herkend.
‘Van waar komt ge?’ vroeg die.
‘Dat ziet ge,’ wedervoer Willem.
‘En wat hebt ge daar gedaan?’ vroeg de stem nog.
Willem bleef staan en keek zijn broeder aan: ‘Wat ik daar gedaan heb? Wat zou
ik daar gedaan
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hebben? Wat ik er doen mocht. Waarom vraagt ge dat? Waarom?’
‘Daarom’.
Ze stapten een wijl zwijgend naast elkander op.
‘Denkt ge dat ge 't recht hebt hier zoo dikwijls te zitten,’ vroeg Theo daarop. Maar
Willem had zich nu heelemaal hervat. ‘Zoo goed als gij het recht hebt achter Mariette
te loopen,’ zei hij; ‘en te dansen met heel het dorp.’
‘Maar ik ben aan niemand anders verbonden. Ik heb mijn woord niet gegeven aan
een ander. Indien ge van Klara niet houdt, dan hoeft ge ze niet te nemen...’
Hij aarzelde een oogenblik; hij had er willen bijvoegen: er zal altijd iemand
gevonden worden voor wie ze goed genoeg is. Doch hij bedacht zich en zei: ‘dat is
een kwestie van eerlijkheid.’
‘Wie zegt u dat ik met Klara niet trouwen zal?’ vroeg Willem.
‘Ge legt het er in elk geval niet op aan,’ wedervoer Theo.
Ze spraken geen woord meer tot ze aan de hoeve kwamen. Willem ging dadelijk
binnen, maar Theo wou eerst gaan zien in den paardenstal of alles in orde was.
***
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Het was een rijke hoptijd geweest dat jaar. De bellen waren overvloedig en zwaar
en de hop was duur. De dagen waren nu korter geworden en de wind roefelde de
blaren van de boomen. Maar de lucht werd zuiver en glanzend zoodra de zon zich
door den morgenmist had heengewerkt. Op het veld lagen hoopjes droog
aardappelkruid te branden en de rook wentelde licht en wit over het land. De kinderen
liepen met het vuur van den eenen dorren kruidhoop naar den anderen en de lucht
geurde van gebraden aardappels.
Het einde van den hoppluktijd bracht telkenjare de kermis mee. Na de drukke
maanden van hooien oogsttijd, na de blijde bedrijvigheid in de hopasten, kwam de
losse leute en het vertier en het aanstekelijk geronk der muziek drie dagen lang.
Daags te voren, in den namiddag, stak Theo zijn schoenen aan en borstelde zijn
vest af.
‘Waar gaat ge naartoe?’ vroeg moeder.
‘Ik kom direkt weer,’ riep hij terug, en verdween achter het huis van den
klompenmaker. In het elzenboschje bleef hij staan; hij keek nog eens naar zijn uurwerk
en ging op den beekrand staan en boog zich naar het kabbelend water.
Hij of ik, sprak hij in zichzelve, maar hij verdient ze niet. Want ze zal er geen
geluk mee hebben. En ze moet weten wat ze krijgt en neemt. Het is later te laat
berouwd. Ik zal het haar zeggen. Dat is
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mijn plicht. Wilt ze hem dan toch: goed, geluk er mee. Er zijn nog meisjes in de
wereld.
Hij dacht opeens aan Mariette en 't was of er een stuk zonnig geluk viel in zijn
ziel. Maar dan brak het verlangen naar Klara weer door, sterker en warmer. Al de
rest was toch maar spel en dwaasheid; spijt en verdooving der zinnen. Klara was het
meisje naar zijn hart en hij gaf ze nog niet verloren.
Hoe lang was dat gevoel nu al ontwaakt in zijn hart? Hij kon het niet zeggen; maar
één ding wist hij: naarmate de oorlog vorderde was er een ongeduld in hem gaan
groeien en een begeerte die hem zei: grijp toe, nu ge nog de kans hebt. Maar hij had
om het meisje gedwaald, zooals een verliefde om het gesloten huis van zijn beminde.
Klara kon er zich niet meer over vergist hebben; zij wist dat hij haar lief had en hij
wist ook dat ze van hem hield; maar zooals ge houdt van een broer. En hij had den
indruk dat ze zelfs op een oogenblik strijd had gekend in haar binnenste. Er was toen
een verre hoop gaan schemeren in hem, dat ze eens van hem zou zijn en van niemand
anders. Maar toen was 't einde van den oorlog gekomen en Willem was teruggekeerd.
Toen had hij gevoeld dat ze voor hem verloren was.
Doch nu 't Willem een last scheen te worden? Nu zijn woord begon te wegen op
zijn hart? Hoe
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't zij, er moest klaarheid komen tusschen hen beiden.
Hij bekeek zijn uurwerk weer. Nu werd het tijd... Maar opeens overviel hem weer
die vernederende schaamte. Wat doe ik hier? Bedelen om de kruimels... en verraderlijk
op loer liggen als een kat. Wilt ze hem, dat ze hem houdt. Maar er kunnen meer
dingen gebeuren vóór het zoover is...
Het docht hem dat hij ginder in het boschje iemand hoorde aankomen en met één
wip was hij 't elzenhout in en lag languit op het mos en loerde.
Zij was het. Hij zag ze komen: het blauwe hoedje diep over de blonde haren
gedrukt, de zomermantel los en open. Hij hoorde 't lichte kraken van de schoentjes
op den harden weg. Hij lag en loerde als een dier dat toespringen gaat. Maar hij
sprong niet toe. Hij zag ze gaan: jong en rustig, en hij voelde een onzeggelijke,
pijnlijke begeerte naar zijn borst stuwen.
...Ze was nu haast vóór hem gekomen; toen bleef ze staan, plukte een takje geurende
kamperfoelie af, keek even over den beekrand naar iets in het water, dan omhoog
naar een schichtig vogeltje dat van een elzentakje wegwipte.
Zou hij nu toespringen? Haar zeggen hoe geweldig veel hij van haar hield? En
hoe Willem bezig was haar uit zijn leven te zetten? Nu moest hij 't zeggen, nu of
nooit...
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Ze was intusschen verder doorgestapt. Spring op, zei een stem in hem; spring op
haar toe, zeg het haar, zeg het haar... Maar hij bleef liggen lijk verlamd. Haast u,
drong de stem aan, of ze is het boschjen uit. Hij had zijn borst opgericht en steunde
op zijn handen: ‘Klara,’ zei hij, maar zijn stem gaf haast geen geluid; dan heesch en
harder: ‘Klara!’ Doch het meisje had het niet gehoord en was al het boschjen uit en
in het open veld, waar menschen aan den arbeid waren. Theo liet zich languit
neervallen op den grond. ‘Lafaard,’ bespotte hij zichzelf, ‘lafaard’ en hij sloeg met
de vuist tegen zijn voorhoofd. Dan, na een poos: ook goed, ‘bromde hij tusschen zijn
tanden,’ maar morgen is 't kermis; morgen zal ik een meisje hebben voor mij alleen;
den heelen avond lang en de volgende avonden nog!’
Hij sprong op en stapte naar huis. Op den steenweg zag hij den bierwagen staan
voor De Linde. De baas wordt oud en stram, dacht hij, dat is geen werk meer voor
hem. ‘Hoeveel tonnen moeten er gelost worden?’ vroeg hij. Theo stak zijn schouders
onder den draagboom en hielp den brouwersgast het bier in den kelder brengen.
...Het werd een kermis zooals zij er zes jaar lang geen meer gezien hadden. Het
weder bleef mooi, en de duiten dansten in hun zak. Er was voorspoed en er was
vreugde. Toen de avond viel over het
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kermisdorp werden de lampen aangestoken. De dorpsplaats gloeide en de bel van
den molen hamerde druk tusschen het verward geraas der orgels door. Het duurde
een eeuwigheid vóór het negen uur werd. Vóór dien tijd was Mariette niet vrij. Maar
ze kwam zeker. Theo ging weer wat achteruitstaan in den donkeren tegen den
ovenmuur. Van hieruit kon hij zien al wie er in en uit de tent ging.
Het sloeg negen uur en ze was er niet. Dan maar wachten, want komen zou ze.
Hij zag jonge mannen en meisjes schertsend en plagend, lachend en zingend, in en
uit de danstent gaan. Telkens het doek werd weggeschoven gulpte er een geut harde
muziek naar buiten in den avond. Toen sloeg het halftien op den toren... Theo streek
over zijn voorhoofd, ongeduldig en ontstemd. 't Werd vervelend en koel onder den
appelboom; en hij had al een paar malen zijn hand uitgestoken, want het dacht hem
dat er wat regen viel.
Dan maar liever binnen wachten, vond hij en hij trad de tent binnen. Maar pas had
hij 't doek op zij geschoven of er schoot een dreigende vlam in zijn oogen, en hij
stpnd lijk aan den vloer genageld. Wat moest hij doen? Binnen gaan?... wegloopen
in den nacht? 't Was maar één seconde van aarzeling en hij was binnen. Mariette had
zich juist met een lachkreet laten neervallen op de bank
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naast Vital, tegen de spiegelruiten van den wand. Maar terzelvertijd had zij Theo
bemerkt en wipte weer recht en naar hem toe. En vóór hij spreken kon: ‘Ik heb u al
zoo lang gewacht,’ zei ze, ‘ik ben hier al van acht uur. 'k Heb vroeger vrij gekregen...’
Maar zijne oogen gingen dreigend van haar naar Vital, die daar gemelijk te
glimlachen zat.
Dan, toen ze merkte, dat zijn woede niet dadelijk bedaarde, zei ze verder: ‘Ik kon
toch niet buiten in den donkeren blijven staan? En ik kon u toch ook niet gaan
uitroepen.’
't Orgel zette een nieuwe wals in en de voeten zochten den dans. ‘Kom,’ zei hij
opeens en sloeg zijne armen om het meisje, dat hem begaan liet. 't Was of ze dreef
in zijne armen, zacht eerst, daarna sneller en woester... ‘Harder door,’ riep Theo den
orgeldraaier toe, in 't voorbij walsen. De man zette kracht bij en 't werd een
verdwazende, dwarlende wals. De meisjes stieten gilletjes uit en de boerenjongens
lachten en riepen er door, rood van inspanning en geluk.
Ze dansten daarna nog drie dansen zonder rusten en stilaan was de wrok in Theo's
hart gezonken en verdoofd, er dreef nog alleen boven een sterk verlangen en een
dwingende jubel. Het meisje leunde zoo licht tegen hem aan; hij voelde haar
lichaampje zoo bedwelmend tegen zijn borst
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ademen en hij zag hare donkerglanzende oogen en zag haar mondje trillend en rood.
Maar toen kon ze niet meer; ze moest rusten. Ze gingen zitten tegen den wand en
keken door de dansers heen naar Vital die nog altijd alleen aan den overkant zat.
Toen weer een nieuwe dans ging inzetten kwam Vital opeens naar het meisje toe en
stak zijn hand uit. Doch Theo sprong er voor. ‘Halt,’ zei hij, ‘ze danst met mij en
met niemand anders...’ Vital lachte hem in 't gezicht en zich naar het meisje keerend:
‘Kom,’ zei hij een tweede maal. Maar ze bleef zitten en keek Theo vragend aan.
‘Hebt ge 't me gisteravond beloofd of niet?’ vroeg Theo ongeduldig.
Ze knikte.
‘En hebt ge 't Zondag avond aan mij beloofd of niet?’ vroeg Vital. Ze moest het
bekennen.
‘Maar ze danst met mij en met niemand anders,’ bevestigde Theo en zijne armen
bewogen dreigend.
‘Och, niet vechten,’ smeekte Mariette. ‘Ik Heb daar zoo niet aan gedacht... ik zal
wel met alle twee dansen...’
‘Met mij alleen,’ bevool Theo. ‘'k Heb gezworen dat ik vanavond met u danste,
met u alleen, den heelen avond door...’
Boerenjongens kwamen nieuwsgierig rond hen
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dringen, maar de meisjes werden onrustig en bevreesd.
‘Kom,’ zei Vital opnieuw en greep het meisje bij den arm.
Doch Theo vloog hem naar de borst. ‘Afblijven,’ gebood hij, ‘afblijven.’ De baas
van de tent en de orgeldraaier sprongen er nu tusschen: ‘In onze tent wordt niet
gevochten,’ schreeuwden ze.
‘Kom mee buiten,’ zei Theo en hij stapte naar den uitgang. Vital erachter en 't
meisje smeekend achterna dat ze toch niet vechten zouden.
‘We zullen er om worstelen,’ zei Theo. ‘Die 't wint, die heeft ze.’
De twee jonge mannen hadden hun vest en halsboord en hoed al op het gras gegooid
en stroopten hun hemdsmouwen op.
‘Niet slaan en geen messen,’ zei Vital. ‘Die 't sterkste is die danst er mee.’
Mariette was nu niet meer zoo bang en er was een heimelijke, prikkelende
nieuwsgierigheid in de plaats gekomen en een verdoken trots, omdat er twee flinke
kerels voor haar zouden vechten.
Er stonden nu wel vijftig dansers rond de mannen die gingen aanvallen, en ineens
voeren Vital en Theo in elkander. Ze hielden elkaar een oogenblik zoo vast, zonder
verroeren; ze omknelden elkanders rug als stalen banden om een wiel.
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Dan begonnen ze te rukken en te wringen, voor en achteruit en zijwaarts, zooals een
man die een jongen boom tracht los te werken. En opeens lichtte Theo Vital van den
grond op en wilde hem achterover slaan; maar Vital raakte weer aarde en schoorde
zijn beenen sterk als een muur. Ze zochten weer een oogenblik hunnen slag. Dan
schoof Vital opeens zijn arm onder Theo's kin door en den anderen arm laag in den
rug, wilde hij hem achteroverbuigen naar den grond. Maar Theo draaide zich
bliksemsnel om en tilde Vital op den rug; doch vóór hij zich neerstorten kon op den
grond, met zijn tegenstrever onder hem, gooide Vital zich over Theo heen en hield
het hoofd van zijn tegenstrever gebogen onder zijn borst gekneld.
Er ging bewonderend gemompel door de rangen der toeschouwers en Mariette liet
een lichten gil.
Maar ineens had Theo zijn hoofd weer naar boven gericht en stonden de twee
vechters opnieuw zooals ze begonnen waren. Ze bleven zoo staan een poos, zonder
lossen, scherp elkander in 't oog houdend en hijgend naar adem.
‘O!’ schrikten de toeschouwers opeens... Theo had snel onder zijn linkerarm 't
hoofd van Vital gegrepen. Vital broesde als een dier dat gewurgd wordt. Maar plots
duwde hij met een forschen stoot 't hoofd van Theo opzij, zoodat de knellende schroef
niet dichter kon. Theo voelde
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dat er een einde aan komen moest, en met een geweldigen ruk stak hij zijn hoofd
onder Vital's borst en gooide zijn tegenstrever over zijn rug heen op den grond, zoodat
hij zelf er achterwaarts overheen stuikte...
‘Bravo!’ juichten de boeren. ‘Bravo! Hij heeft grond geraakt. Dat is gewonnen!’
Theo streek met zijn verscheurde hemdsmouwen 't zweet van zijn voorhoofd en
wangen, en zocht naar Mariette. Maar ze was over Vital gebogen, die nog steeds op
den grond lag en een zachten kreun gaf.
‘Wat is 't?’ vroeg het meisje, ‘hebt ge u pijn gedaan?’
‘Help me,’ zuchtte Vital, ‘ik kan niet recht alleen...’
Ze gaf hem een hand; maar het ging nog niet.
‘Wat is 't?’ vroeg Theo opeens ontnuchterd en beangstigd.
Andere boerenjongens grepen toe, maar Vital kermde, toen ze hem recht trekken
wilden. ‘Mijn rug,’ kloeg hij, ‘mijn rug.’
Ze wilden hem nu met armen en beenen optillen en wegdragen, doch de pijn schoot
nog sterker door zijn leden.
Theo voelde opeens een geweldige angst en wroeging en een donker spijt in zijn
hart, toen hij
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den armen verwonnene zoo meewarig naar hem opkijken zag.
‘Leg hem op mijn rug,’ zei hij.
Ze legden Vital erop, die al maar door verbeten kreunde. 't Was of Theo's knieën
knikten onder den last en de nachtkoelte huiverde door zijn klamme leden.
Mariette wou meegaan, maar Theo zei dat ze 't niet doen mocht. De knecht van
de Vlierenhoeve was er bij gekomen; die ging mee. Zoo gingen ze in den nacht naar
de hoeve toe en de dansers volgden tot aan den slagboom.
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XI.
Baltus had zich zooveel voorgesteld van Willem's eindexamen. Het was nu voorbij
en geslaagd, maar aan feest en vertoon viel niet te denken. Dat ongelukkig en dwaas
geval van Theo had alles in de war gebracht. Die mocht zich gelukkig achten dat hij
niet afrekenen moest met het gerecht; dat had hij nog wel te danken aan Vital. De
arme jongen had heel de schuld op zijn schouders geladen. 't Was nu toch gebeurd
en 't zou hem geen zier hebben gebaat zoo Theo achter slot en grendel werd gezet.
Theo had er bij gehuild als een kind. Hij had met zijn vuist op zijn voorhoofd gebonkt
en geduiveld tegen die vervloekte meid. De docter had gelukkig alle hoop niet
opgegeven; maar in elk geval zou 't een ziekte zijn van langen duur.
Baltus was nu over de eerste ontroering heen; en zijn hart zwol open toen hij dien
Zondag naast Willem naar de hoogmis stapte.
‘Hier hebt ge den advocaat!’ riep hij trotsch, in het voorbijgaan, tot een paar boeren
die te praten stonden langs den weg.
De mannen mompelden iets van proficiat en keken Baltus en Willem achterna met
bewonderende oogen. Daar was ook reden toe. Een veearts blijft tenslotte maar een
boer, beweerde Baltus,
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een doctor op den buiten is een slaaf die dag en nacht op de been moet zijn; maar
een advocaat is een heer; die hoeft zijn handen niet vuil te maken aan het werk. En
bovendien, een advocaat heeft twintig kansen in zijn leven; die kan rechter worden
en bankbestuurder, die kan volksvertegenwoordiger worden en gouverneur en
minister; een advocaat is in alle handen goed.
Klara stond achter het gordijn te kijken toen de twee mannen voorbijstapten. Tot
aan de kerktrappen konden haar glanzende blikken hen volgen. Ze had wel kunnen
schreien, maar ze wist niet waarvoor. Haar hart was gespannen van geluk en zorg
tegelijk. Ze keek naar Vital, die voor het andere raam te gluren zat naar de kerkgangers
en haar gemoed kwam vol. Als moeder nu maar goed bleef, maar die had zich
herhaaldelijk weer duizelig gevoeld, en ze deed zoo onrustig in de laatste dagen.
Klara voelde opeens zulk een ernst en een rijpheid over haar leven gekomen. Het
leed en de zorg kan een mensch tien jaar ouder maken op één dag.
Toen Willem na de hoogmis met zijn vader binnenstapte stond Klara voor de eerste
maal een beetje bevreemd tegenover hem. Als ze wat te praten zaten ging dat echter
over; maar lang kon Willem niet blijven, want hij verwachtte kameraden die met
hem hun doctorstitel hadden ver-
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worven. Baltus was al weg. Die stond nu voor een stoute taak en er bleef niet veel
tijd over vóór de verkiezing. Dat hoefde ook niet. Beter een korte pijn, dan een lange,
lachte hij. Het was nu duidelijk dat er geen tegenhouden meer aan was. Alles stond
klaar voor den strijd en ze wisten wie als kandidaat op de lijst zou komen. Wel waren
er twee, drie boeren die mopperden omdat ze er niet bij waren. Maar 't was niet
mogelijk het naar ieders zin te maken; en ballast kunnen we missen, zei Baltus.
Vóór de lijsten werden ingedragen beproefde meneer pastoor nog een laatste
poging. Hij liet Baltus roepen en Baltus wist waarvoor. Een oogenblik vroeg hij zich
af: doe ik het of doe ik het niet? Maar hij ging toch; meneer pastoor mocht wel
meenen dat hij niet vooruitkomen dierf voor zijn gedacht. Dat onderhoud met den
geestelijke was maar zuur-zoet. Dacht Baltus misschien dat andere stuurlui het schip
beter sturen zouden, vroeg meneer pastoor hem. ‘Dacht ík het niet,’ antwoordde
Baltus, ‘ik zou 't spel niet beginnen.’ En wat later was er een pijnlijk moment, toen
Baltus ongeduldig vroeg waarom meneer pastoor niet stond aan den kant van zijn
boeren, zooals zijn collega's van Stampershoek en Weveghem, en nog andere pastoors
in de streek. Toen was het onderhoud gauw afgeloopen. De geeste-
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lijke keek Baltus aan over zijn bril, en zei kortaf dat hij best wist wat hij doen en
laten moest in zijn parochie. Daarop ging Baltus heen, maar nog dienzelfden avond
riep hij zijn mannen bijeen en de openlijke strijd begon. Toen de lijsten werden
neergelegd hadden ze toch nog een verrassing. De bakker en Nardus van de
Stampershoeve hadden zich tenslotte laten overhalen om op de lijst te komen van
den burgemeester. Die kregen natuurlijk voor belooning meer land in huur of de
belofte van een schepenschap. Doch Baltus spotte: het zal hun allemaal niet baten.
Willem kon niet veel helpen in den strijd; hij had het te druk met bezoeken en 't
inrichten van zijn kantoor. Maar dat gaf niets. ‘Dat krijgen wij hier wel klaar,’ zei
Baltus met zekerheid.
De herfst was gekomen. De nachten werden koud en het had al een paar malen
gevrozen, maar de dagen bleven glanzend en warm. Over de wegen zwierden witte
draden in de zon en de hagen hingen vol wonder kantwerk van spinnewebben. De
boeren waren nu druk aan het ploegen en eggen en zaaien. De stemmen der menschen
klonken helder en ver over de kale velden en de paarden proestten schuim in vlokken
van den zwaren arbeid in de zon. Zoolang het mooi blijft moet een boer alle krachten
bijzetten, want einde Oktober is niemand zeker van den dag die volgt.
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En als het slechte weder invalt is 't voor goed. Ze wilden er bovendien mee gedaan
maken vóór de groote Zondag kwam. Baltus keek nog eens over den kouter en
berekende of het gaan zou. Het moest gaan; want de volgende week viel er aan
werken niet te denken. Als het meeviel tenminste, en dat zou meevallen. Daarop ging
Baltus verder. De boeren en knechten bleven staan en staakten hun arbeid toen ze
hem zagen aankomen. ‘Ziet dat ge overmorgen op post zijt!’ riep hij triomfant en
zijn woord klonk reeds als een bevel. Ze knikten; ze zouden er zijn. Daar zat een
jacht in Baltus die hij nauwelijks bedwingen kon. Hij was te been vanaf den morgen
tot den avond, en den volgenden morgen herbegon hij weer. Het liep te prachtig om
te rusten en te verademen. Hij vond de mannen langs de baan en op het veld, maar
de vrouwen ging hij opzoeken in huis of in den stal. De spanning groeide en toen
het zaterdag werd, was er geen houden meer aan. De vrouwen stonden voor de deur
te praten, tot ze roken dat de aardappelen aanbrandden en de mannen waren niet
meer aan den arbeid te houden. Ze keken het veld rond en de straat op of er niet een
bode kwam aangerend uit het dorp. Maar 's avonds werd het een geweldig vertoon.
Op de vier heuvelen stonden de boeren en de arbeiders bijeengeschaard in de
spokerige donkerte. Ze droegen vlegels en rieken of ze 't kool-
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zaad dorschen gingen. Ze hadden de laatste vermaningen gehoord en wachtten
ongeduldig op het signaal van den opmarsch. Dan scheurde opeens door de nachtelijke
stilte, ergens achter de Kruishoeve het kort en hard geschetter van een clairon. En
van de vier heuvelen tegelijk, van het Heike en den Molenheuvel, van den Kluitberg
en den Eikenheuvel, daalden de dreigende stoeten onder leiding van Baltus' kandidaten
naar de dorpskom. De vrouwen stonden al op straat en de herbergiers begonnen de
pinten vol te tappen. Toen de stoeten langs de vier wegen tegelijk de dorpsplaats
opstapten, steeg er een hard en verward geroep en gejuich op, waartusschen enkele
scherpe fluitgillen verloren liepen. Wanneer Baltus zijn mannen vóór zich had, stak
hij bevelend de hand uit in de richting van de Burcht en de stoet trok op; Baltus
vooraan.
‘De optocht van de Israëlieten naar Jericho,’ lachte een der onderwijzers. Zoo
gingen ze. Toen ze merkten dat op het kasteel haastig de lichten werden uitgedraaid,
ging er een hoonend gelach op uit honderden kelen. Driemaal slingerde de stoet
rondom het Burchtgoed. Het was een verward gezang en geroep van stemmen en
heesch geschetter van koper. En boven de drommende hoofden zwierden fantastisch
brandende lantaarnen aan rieken en stokken.
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Toen ze weer op de dorpsplaats aanlandden riep er iemand boven de hoofden uit:
‘Een rondedans!’ Handen grepen in handen en de wilde dans begon. Baltus stond in
het midden van den kring en zwaaide almaar met zijn armen dat het prachtig was,
en dat hij dankte voor zooveel genegenheid en eer.
‘En morgen,’ riep hij, zien we elkaar terug en vieren onzen triomf.
Zoo gebeurde het.
In den grond behaalde de lijst van jonkheer Leonce toch nog meer stemmen dan
Baltus had verwacht. Ja, op zoo'n dorp zitten altijd van die geniepigaards die ge niet
vertrouwen mocht. Maar wat gaf het hem. De burgemeester haalde er nauwelijks
drie kandidaten door; al de rest waren mannen van Baltus. Toen de schoolmeester
dat van de gemeentehuistrappen aflas, steeg er uit de samengedrumde massa een
storm op van juichende stemmen. Baltus wist niet waar hij 't had; hij voelde zich
ineens door twintig armen tegelijk aangegrepen en omhoog getild en daar zat hij
plots boven dat joelende golvende menschenmeer als op een boot. Daarop kwam
Kardoentje voorbijgerend met een groote kachelpijp; hij klauterde als een kat zoo
vlug het hek op van de Burcht en in een handomdraaien had hij de buis vastgebonden
naast het adellijke schild.
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Het duurde drie dagen voor de rust weer viel over het dorp. Maar enkele weken
nadien herbegon het opnieuw. Op den molenkouter werd het signaal gegeven met
de donderbussen en daarop antwoordden de doffe knallen van de andere heuvelen.
Zoo werd over het dorp en naar de vier gewesten de mare gezonden dat Baltus, de
boer van de Kruishoeve, het burgemeesterschap in handen had gekregen.
Zooals Baltus toen werd ingehaald, werd geen burgemeester het, uren in het ronde.
Acht dagen lang werd er aan vlaggen en versiering gewerkt, er werden vier
triomfbogen opgericht en vóór het gemeentehuis werd een verhoog opgetimmerd
vanwaar Baltus een woord zeggen zou tot het volk. Er reden zes groote wagens in
den stoet, - die van den oudstrijdersbond verbeeldde 't opblazen van een
middeleeuwsch slot door soldaten van den IJzer; zelfs uit de omliggende dorpen
hadden de boeren paarden gehaald om Baltus eer te bewijzen. Zoo werd hij aan den
tram afgewacht en rondgevoerd door het dorp. Hij zat in een open rijtuig, sterk,
zelfbewust maar goed en hij groette, een beetje onhandig, met zijn hoogen hoed die
geheel verstreuveld was. Voor het gemeentehuis stonden de schoolkinderen gereed
met hun lied en de fanfaren zetten een nieuw stuk in. Toen kwamen de redevoeringen
los; zeven waren er, schoon en
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roerend; alleen die van de kerkfabriek was naar algemeen oordeel een beetje kort.
Toen Baltus dien avond zijn driekleurige sjerp loshaakte was hij tevreden over
zijn dag. Dat was hier in de streek nooit gezien geweest. Alleen was 't jammer dat
Willem al weg was, toen de menschen geroepen hadden om een redevoering.
***
Maar Willem moest den volgenden morgen al vroeg in de stad zijn. Hij had een
zaakje te pleiten dat nogal belangrijk was en hij wilde het doen zooals 't behoort. Dat
vond Baltus goed. Een jong advocaat moet alle gelegenheid te baat nemen die hij
grijpen kan, raadde hij aan. Zoo ging Willem met vaders wenschen en zegen. Maar
hij had die dagen genoeg te doen met zich zelf. Het hinderde hem dat de kapelaan
weer had gewaarschuwd. Waarom ook! Ze hoefden hem toch niet te houden voor
een kleinen schooljongen; en waarom zou hij niet voor zijn idealen kunnen strijden
en tegelijk wat zon brengen in het lichtlooze leven van een jonge vrouw. Ze hoefden
toch niet dadelijk van liefde te praten, waar 't enkel vriendschap gold. De kapelaan
had wel gezegd: Vóór ge de grenzen bemerkt die de liefde van de vriendschap
scheiden zijt ge er al lang overheen... Maar hier was het dan
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toch vriendschap; zoo wilde hij het en zoo zag Lucette zelf de verhouding. En
bovendien had Willem doen opmerken: Lucette is ongelukkig; het is tenslotte een
verwoest leven; zij heeft begrijpende hulp van ons noodig. Maar de kapelaan had
daarop alleen geantwoord: ‘medelijden is de gevaarlijkste vorm van de liefde,’ en,
ontstemd, was hij daarop weggegaan.
Willem verlangde naar zijn kamer terug. Daar zat hij veilig en ver; daar kon hij
in- en uitgaan zonder te worden afgespied of iemand rekenschap te geven. Den
volgenden dag was Lucette er al. ‘Hier is een klante,’ lachtte ze. Ze keek rond; schoof
de gordijnen netjes op zij, verplaatste de vazen op de schouw en verschikte nog een
en ander. Toen ze wat later in de verkleurde canapé te praten zaten, wipte ze opeens
op zijn schoot, keek hem doordringend aan en zei: ‘Ge moet bedenken dat ik een
vrouw ben en de dingen des levens anders zie dan gij.’
Willem antwoordde alleen, verstild: ‘Ge moogt me niet verder voeren dan ik gaan
mag. Een menschenhart is zoo vreemd.’
Dien avond sprak Lucette voor de eerste maal over Klara en Willem's gemoed
was onrustig en verward.
Toen Lucette thuis kwam vond ze een briefje van Albert Durenne. Een oogenblik
aarzelde ze,
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dan las ze. Ach de wereld is wijd en het hart is een klemmend rad. Ze ging voor den
spiegel staan, bekeek haar donkere haren, het zuiver ivoor van haar tanden, de slanke
lijn van haar soepel lichaam... maar ze wist niet wat ze wilde.
Enkele dagen nadien was Lucette weer in de stad. Ze had eerst nog een paar
boodschappen te doen, maar ze wist waar ze Willem vinden zou.
Ze kuierden de hoogte in, langs den Muntschouwburg, den Hofberg op. Daar
bleven ze even staan en staarden naar de laagstad. Het geluid was nu versmolten tot
een verward en onrustig geraas, en boven de donkere gevels en daken vlamden,
verdoofden en vlamden weer op, de kleurige lichtreklamen als signalen door den
nacht. 't Was of de wereld onder hen verliep in een jachtenden chaos, waar zij tweeën
alleen bovenuit rezen; 't was of boven de warreling van geluid alleen het zuivere
kloppen ging van hun hart. Lucette was opgewonden en zwijgzaam. Dan begon ze
opeens weer over Klara. Maar Willem vroeg haar niet verder te gaan. ‘Laten we
alleen denken aan dit oogenblik...’
Daarop wedervoer ze met een zacht verwijt: ‘En waar moet mijn hart zich aan
voeden wanneer dit oogenblik voor u weer voorbij is?’
Willem wist niet wat hij zeggen zou. Maar hij
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wilde verder. En opeens flitste het door zijn hoofd: ‘Willem we naar het bosch?’
Een tijdje nadien ving de donkerte van het woud hen op.
Toen Willem zich dien avond liet neervallen op zijn bed, stiet hij zijn gezicht in
liet kussen, dat zijne armen omklemden en zuchtte en riep gesmoord: ‘Lucy, Lucy!...’
Dien avond sloeg zijn hart van het anker los.
***
De dagen die volgden waren eentonig en leeg. De vlagen waren begonnen en de
lucht zat vol tempeest. Willem spoedde naar zijn kamer terug zoodra hij klaar was
met zijn werk op het gerechtshof of bij zijn patroon. Soms zat hij met zijn hoofd
tusschen zijn handen, stonden lang, maar hij kon niet tot klaarheid komen. De
tweespalt kan een menschenhart heen en weer slingeren als een boot in den storm.
Zoo zat hij weer te denken en te dubben.
Tegelijk met een briefje van Lucette had Willem een haastig kaartje ontvangen
van Klara: ze had willen komen zien hoe hij ingesteld was; maar het kon niet, moeder
had weer een aanval gehad, erger dan de eerste. Ze zat nu met al de zorg en den last
van de hoeve op de schouders.
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De avond was gevallen. De wind sloeg een hagelvlaag tegen de donkere ruiten en
zoefde door den schoorsteen. Willem stond op en ging voor het venster staan. Beneden
in de wemeling van het licht liepen de zwarte hoepeltjes der regenschermen; auto's
toeterden voorbij en in de straat ernaast ging het harde en koppig kloppen van een
trambel. Opeens keek hij verrast op, maar hij wist niet of hij duidelijk gehoord had.
Er werd harder geklopt en meteen stak de huisbewaarster de deur open. ‘Er is iemand
voor u,’ zei ze; en zonder aan Willem te vragen of het mocht, riep ze naar beneden
dat mevrouw kon boven komen.
Willem ging naar den schemerigen trap en boog over de leuning. ‘Och,’ ontsnapte
hem opeens, en dan, zacht en bedeesd: ‘moeder... kom binnen.’
‘Dag jongen,’ zei ze, en liet zich neerzakken op een stoel. Ze keek hem aan. Ze
was vermoeid en ontroerd.
‘In zoo'n weer,’ verwonderde Willem zich, ‘ik wist heelemaal niet...’
Ze glimlachte alleen weemoedig.
Willem vroeg dat ze haar mantel en hoed afleggen zou, maar ze mocht niet te lang
blijven, ze kwam niet graag in den nacht thuis.
‘Jongen,’ zei ze, ‘mijn jongen, ik ben voor u gekomen.’
Willem stond tegen de tafel geleund en liet zijn hand in moeders handen hangen.
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‘Vader weet niet dat ik hier ben,’ ging ze voort. ‘Die komt vandaag niet tehuis. Maar
gij vermoedt wel waarvoor ik gekomen ben... Mijn jongen, zoo mag het niet
voortgaan; zoo loopt het heelemaal verkeerd. Ik had gehoopt dat het uit zou zijn
wanneer ge in Brussel zoudt wonen. Maar het is niet uit.’
‘Ge maakt u nutteloos bezorgd,’ weerde Willem af. ‘Er gebeurt niets verkeerds.’
‘Misschien nu nog niet,’ antwoordde ze zonder op te kijken; ‘misschien nu reeds...
In elk geval het loopt mis op den duur. En de menschen praten er al over...; als vader
het eens weet en verbolgen raakt..., en ik weet niet wat zeggen als de onderpastoor
er over begint. Hij sprak er nog over dezen morgen... Toen kon ik niet langer meer
wachten en ik ben gekomen.’
‘Er is niets gebeurd,’ wedervoer Willem opnieuw, ‘heelemaal niets.’
Willem stond nog steeds tegen de tafel geleund, en luisterde verward naar zijn
moeder. Zijn moederke..., dat was zijn steun en zijn sterkte geweest in den oorlog
en ook zijn groote pijniging. Zijn moederke was oud en goed. Willem herinnerde
zich niet van haar één tuchtigende straf ontvangen te hebben. Dat hoefde ook nooit.
Wanneer vader boos was en straffen wilde, moest dat gaan met harde woorden en
ruwe handen; maar wanneer
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moeder ontstemd de wenkbrauwen fronste was dat genoeg.
En daar zat zijn moederke nu vóór hem. Geen bedreiging en geen misbaar; alleen
het stille bedrukte woord van een ziel die beangstigd is en lijdt.
Willem had nu toch moeders mantel en hoed op zij gelegd. Zoo zag hij haar liefst,
dat oud doorgroefd gezicht, met ietwat vleeschige lippen en donkere oogen. Hij liet
zijn handen streelen over het gladde, grijze haar.
Dan begon moeder over Klara. Het meisje wist meer dan ze zei en dan hij zelf
vermoedde. En ze had nu al zorg genoeg te dragen... Ze hield van hem en hij zou
ook weer van haar houden zooals vroeger, als hij die andere maar uit zijn gedachten
wilde zetten...
Willem verzekerde daarop dat hij nog steeds van Klara hield. Ze was hartelijk en
braaf en aanhankelijk. Maar hij bad zijn moeder dat ze niet aandringen zou. Dat was
iets waarover hij zelf en alleen tot klaarheid komen moest. ‘Ik kan u dat niet
uitleggen,’ zei hij verlamd in zijn verweer, ‘ge begrijpt dat niet, moeder, ge begrijpt
dat niet.’
Willems gedachten en gevoelens joegen verward door elkaar. Hij had willen
zeggen: ik weet de grenzen tot waar ik gaan mag, maar ik ben een jonge man die
honger heeft naar iets dat ik niet
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noemen kan, daar is een dorst en een begeerte in mijn hart geboren die ik niet meer
dooddrukken kan, daar zijn voor mijn oogen luiken opengegaan op een wereld die
ik niet kende of vermoedde.
Hij keek zijn moeder aan, meelijdend en verteederd. Hij had haar willen iets goeds
en troostends zeggen, maar hij kon die verhouding niet ineens afbreken als een ijdel
kinderspel. Hij wou niet en hij kon het niet.
Ze zaten daarop een poos zonder spreken. Dan zei moeder weer: ‘die andere moet
ge uit uw gedachten zetten en vermijden, anders loopt het zeker verkeerd. Gij zijt
altijd goddank een vrome jongen geweest en moet dat blijven. Ik bid er elken morgen
en avond voor en gij moet dat ook doen.’
Willem stond nog steeds gebogen over zijn moederke en zei verstrooid: ik zal het
probeeren.
Weer vlaagde een hagelbui tegen de ruiten aan en de wind daverde over de daken.
En het werd tijd om te gaan.
‘Moeder,’ vroeg Willem, ‘moet ge in zulk een weer naar huis?’
‘'t Is niets,’ antwoordde ze, ‘de veldwachter gaat ook terug met dezen tram.’
Willem bedacht zich een oogenblik: ‘Ik ga mee,’ besloot hij.
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Moeder vond het onnoodig. ‘Ik weet den weg wel naar den tram,’ zei ze.
‘Ik ga met u mee naar huis,’ wedervoer Willem. ‘Ik laat u niet alleen gaan.’
De oude vrouw keek hem verwonderd aan, dan bewogen: ‘mijn lieve jongen,’ zei
ze...
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XII.
De Winter kwam, besloten en droevig. Willem had ervaren dat zijn begin als advocaat
niet was zooals hij 't zich gedroomd had. Toen de nieuwsgierige verrassing der eerste
dagen voorbij was - 't bezoek bij de magistraten, de voorstelling aan oudere confraters
- en hij de eerste malen zijn toga had aangetrokken en gepleit had, was de bekoeling
gekomen. Nu beklom hij met tegenzin de trappen van het reusachtig grijze gebouw
en 't was telkens of er een beklemming over hem viel en een kilte, wanneer hij de
holle ruimte binnentrad. De magistraten zag hij niet dan achter de groene massale
eikentafels en de eerste omgang met de advocaten was niet prettig geweest. Vooral
dat gevoel van hooghartigheid, van meesterschap, dat hij bij sommigen ontmoette,
hinderde hem geweldig. Enkelen, natuurlijk, waren hem wel vriendelijk en genegen,
maar ze deden doorgaans zoo druk en ieder liep gejaagd naar eigen werk.
En ook dit had hij reeds geleerd: zijn overtuiging niet met te veel ernst en vuur te
verdedigen... Want er was telkens een of ander ‘meester’ die er een grapje van maakte
of hem met ironie bestookte, Daarop schoten de anderen in een lach of dikten het
grapje nog wat aan, tot de bel weer tinkelde en het groepje uiteenstoof.
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Bovendien had Willem nooit zoo heel veel gevoeld voor het recht op zichzelf. Het
leek hem in den grond zoo onbelangrijk zich warm te pleiten over de interpretatie
van een wettekst. In strafzaken hadt ge ten minste een mensch voor u, een mensch
die streed voor zijn vrijheid en met den dwang van het gevang was bedreigd. Hier
stond ge voor als een doctor die 't leven van zijn zieke wil veroveren op den dood.
Daarom kwam, hij telkens met een verlammende schuchterheid bij zijn patroon op
het kantoor. Daar hadt ge: de jurist, de man van het recht, de man van de wet; die
kende zijn heele wetboek uit zijn hoofd; die zag het heele raderwerk; die zag de
jachtriemen die de heele machine deden werken, de groote lijnen, de hoofdgedachten,
die elk wetboek beheerschen.
Die kon zijn codex van burgerlijk recht openslaan en lezen zooals ge een roman
leest. Zoo boeiend was dat, en vooral zoo klaar. De mannen die dat hadden uitgewerkt
waren kapitale kerels... De wetten die ze nu stemden in Kamer en Senaat, stukken
en brokken aaneengeflanst, lapwerk was het, dat niet vast in elkaar hing. 't Was al
mooi als het één artikel niet radikaal het tegenovergestelde zei van een ander. Waarom
lieten ze dat niet door een paar juristen in den vorm gieten, ineenwerken, ordenen
en duidelijk formuleeren vóór de eind-
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stemming? Zoo kon meester Delvaux te betoogen staan voor zijn stagiaires, de breede
rug geleund tegen de bibliotheek en duim en middenvinger al maar door krullend in
zijn grijzen baard. Dan glommen zijn oogen onder het gewelfde voorhoofd en 't was
of er een glans straalde uit zijn kalen schedel.
Eene enkele maal hadden ze samen gesproken over politiek. Meester Delvaux
begreep natuurlijk wel dat een jong advocaat zich daarmee een tijdje bemoeide. Dat
kon geen kwaad; meetingen geven is een goed sport en uw naam komt in de bladen
en op plakbrieven; maar dat hoefde niet verder te gaan.
Toen Willem daarop geantwoord had dat ze in het parlement vooral geleerde
krachten zooals hij noodig hadden, had mr. Delvaux afgeweerd met de hand: ‘Wie
in de politiek komt,’ betoogde de jurist, ‘moet geld genoeg hebben om zijn kabinet
prijs te geven. Zie maar rond u. Is er een onder de politieke mannen die zijn studie
verzorgen kan. Hij wordt een slecht advocaat of een slecht politieker. En dat zult ge
later nog beter ondervinden.’
Zoo kwam Willem dan thuis en zijn kamer leek hem koud en ongezellig. Hij had
aan moeder beloofd, een beetje onbedacht en verrast, Lucette zooveel mogelijk te
mijden. Doch dat was niet zoo maar weg te rukken uit zijn denken. En bovendien:
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er begon een bittere twijfel in hem te worstelen. Ze had zoo vreemd gedaan bij dat
laatste bezoek; had ze gehoord van moeders komst en merkte ze zijne aarzelende
terughouding? Ze had nu al meer dan twee weken geen taal of teeken meer gegeven;
hij wist niet waar ze zat en wat haar dreef. En op een dag werd het duidelijk in hem:
ze is bezig me uit haar hart te zetten. Soms dacht hij: dat had ik vooruit kunnen weten.
Wat wist hij van haar leven; wat wist hij van haar verleden? En toch ze had hem iets
gegeven, dat hij nooit te voren gekend en genoten had. En voor dat rijk en diep genot
bleef hij haar innig dankbaar. Daarop zag hij weer de lijn van zijn leven, hij zag de
toekomst die wachtte op zijn woord en daad. Maar hij bleef rondloopen, willoos en
weemoedig, zonder te weten waarheen. Het was of er een ziekte in hem broeide.
Klara was twee, driemaal bij hem geweest toen ze in de stad moest zijn. Hij had
zich moeite gegeven om zoo hartelijk mogelijk te zijn. Maar een paar zondagen was
hij niet naar huis gekomen. Hij had belet voorgewend, want hij was nog niet rustig
genoeg om over dat alles heen te praten.
Het was ook geen vroolijk leven op de Vlierhoeve tegenwoordig. Het wou met
Vital maar niet beteren. Er waren nu al drie verschillende doctors bijgekomen, maar
het baatte niet. Hij sukkelde als
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een oud man met sleffende voeten en gebogen rug, steunend op zijn stok, het huis
rond. Zijn wangen waren bleek en ingevallen. En het was roerend om te zien hoe
Theo er door geslagen was en heele zondagnamiddagen bij den zieken jongen kon
blijven zitten. Dan was er een medelijdende stilte over de huiskamer. Tegen de
schouw, onveranderlijk op dezelfde plaats, zat de lamme boerin, volgend al wat er
in huis verroerde en sprak. Aan tafel Theo en Vital; ze kaartten zoo samen, uren lang,
tot het tijd werd voor Theo om naar huis te gaan. Klara zat er somtijds naast en volgde
het spel. Soms zat ze ook wel te lezen in een boek als het huishoudelijk werk af was;
maar af en toe gingen haar oogen van het boek naar de twee kaartspelende jongens
en ze wist niet wat ze het meest bewonderen moest: het buitengewoon geduld waarmee
Vital, gebroken in de volle kracht van zijn leven, zijn ongeluk verdroeg, of de
roerende, broederlijke genegenheid waarmee Theo de dwaasheid van één oogenblik
trachtte te doen vergeten.
‘Ik heb vroeger nooit geweten dat er zooveel goedheid in stak,’ zei Klara, toen
Theo de deur uit was. Moeder knikte; maar toen ze daarna weer haren jongen bekeek,
den oudsten en den sterksten vroeger van de vier, schudde ze 't hoofd en er kwamen
tranen in haar diepe oogen.
Van Mina had de vrouw ook veel voldoening
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gehad sedert dat ongeval. Af en toe liet ze wat brengen voor den jongen, en ze had
al zoo vurig gebeden opdat hij eindelijk genezen zou. Ook Baltus was geregeld komen
hooren hoe 't nu ging, maar hij had het druk in de eerste tijden van zijn
burgemeesterschap. Er was zooveel te beloopen en te beredderen. En te lezen ook.
Dacht ge dat een burgemeester op zoo'n buitendorp niets weten of studeeren moet.
Die moet heel wat wetten kennen en verordeningen. Moet hij niet weten wat hij als
politiehoofd doen mag en verbieden moet. Wanneer een boer bij u komt met een
klacht over kwajongens die zijn slagboom hebben opengezet, uit treiterij gewoon,
of over een jager die zonder toelating uw land afloopt en de klaver vertrapt of de
blaren van de bieten sleurt, wat moet een burgemeester daarop zeggen en doen? Hoe
ver reikt zijn macht en tusschenkomst? En met die nieuwe school... die er komen
zou, hoe moest dat worden aangepakt; bij wie moest hij daarvoor aanloopen? Ik zeg
u, zoo'n buitenburgemeester moet zijn zaakje kennen zoowel als het hoofd van een
groote stad. 't Verschil is alleen dat de dingen er in 't klein gebeuren. Maar 't mooiste
van al, Willem kon hem daarbij hoegenaamd niet van dienst zijn. Toen vader hem
naar een handboek vroeg, haalde Willem zijn schouders op; en toen Baltus hem vroeg
of een burgemeester op eigen
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gezag verbieden mocht te dansen in de herbergen, stond Willem daar eerst met zijn
mond vol tanden.
‘Wat leeren ze dan op de universiteit?’ verwonderde zich Baltus, een beetje
misprijzend voor wat ze ginder op de hoogeschool uitvoerden. Wat deden ze dan op
de universiteit, indien ze die allereerste dingen niet leerden. Een dorp is toch een
staat in 't klein, de kern zelf van den staat, de cel die met honderde andere cellen dien
bijenkorf vormen, die men de staat noemt.
En dat waren zaken die hij niet vragen kon aan zijn secretaris. Want zooveel
menschenkennis had Baltus wel, dat de meester altijd den schijn hebben moet er
meer van te weten dan zijn knecht en dat een burgemeester die om raad gaat bij zijn
secretaris een verloren man is.
Baltus had die week een eerste verrassing voor meneer pastoor. De geestelijke
had al jaren gevraagd dat ze 't dak van zijn pastorij zouden herstellen, en de zoldering
voorzien en het heele huis weer eens opschilderen zouden. Meneer Leonce had telkens
geantwoord dat het noodig was; maar er was ongelukkig geen geld. Meneer pastoor
moest dus nog een tijdje wachten en hij wachtte nog.
De geestelijke keek verwonderd op toen hij hoorde dat Baltus in de spreekkamer
zat; maar toen hij 't goede nieuws vernam dat de burge-
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meester bracht, kreeg zijn aangezicht opeens een glans. Hij liet dadelijk een flesch
bovenkomen en hij knipte een doosje van zijn fijnste sigaren open.
‘Ik ben hier nooit zoo feestelijk ontvangen,’ dacht Baltus terwijl hij buiten stapte;
en hij lachte inwendig.
Toen Willem dien zaterdagavond thuis kwam, zat zijn vader gebogen over 't plan
voor het bouwen van den nieuwen vleugel aan de school.
‘Is 't om te gelooven,’ zei Baltus opkijkend, ‘dat we hier maar drie onderwijzers
hebben voor al die leerlingen, en dat al die kinderen daar opgepakt zitten in dat oude
gebouw. Zestig kinderen en meer voor één onderwijzer... Kan daar iets goeds van
komen. En dat heeft zoo jaren geduurd en daar was niets aan te veranderen.’
‘Ze hebben de menschen vroeger van boven af geregeerd en niet van onder uit,’
zei Willem.
Hij bekeek het plan. Het zag er wel praktisch uit en mooi bovendien, maar 't oude
gebouw zou daarnaast nog ouder lijken.
‘Ja, daar hebt ge gelijk in,’ zei Baltus. ‘Als ge eens aan 't breken of aan 't herbouwen
gaat, dan krijgt ge lust om den heelen boel maar af te slaan. Zie maar hier op de
hoeve... hoe oudbakken het huis er nu uitziet. Volgend jaar moet dat ook worden
afgeslagen.’
Willem hoorde zijn vader graag over zijn plan-
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nen en de politiek van het dorp. Dan zaagt ge wat een fijne geest er in dien man
leefde, en welk een aangeboren gevoel voor het meesterschap. Hij had niet lang
mogen studeeren, want ze hadden hem vroeg noodig gehad tehuis. Zijn vader was
gestorven toen hijzelf pas veertien jaar was; en hij was de oudste van zeven. Dan
krijgt ge al spoedig een gevoel van verantwoordelijkheid over u en ge leert aanpakken
waar anderen nog te treuzelen of te dubben staan. Dan leert ge uw eigen schouder
onder den wagen steken wanneer hij verslijkt zit. Dan leert ge ook vroeg de menschen
kennen, omdat ge al gauw ervaart op hoe weinig ge vertrouwen kunt.
Dan dacht Willem: dien politieken aanleg heb ik van mijn vader. Theo was zoo
niet: die aardde meer naar moeder. Maar Willem voelde nu die eerste drift, die op
het einde van den oorlog en den eersten tijd erna, zoo sterk gewerkt had in hem, als
verlamd en gebroken. Hij was nu zelf wel gaan inzien dat die verhouding tot Lucette
toch eigenlijk maar een avontuur was. Wat was hij tenslotte? Een gelegenheid,
misschien een tijdverdrijf of een experiment. Maar zijn verhouding tot Klara was
hiermee niet zuiverder geworden. Hoe meer hij zich van Lucette voelde loskomen,
hoe sterker en beklemmender hij den band voelde die hem met Klara verbond. En
dat gevoel van onbehaaglijk-
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heid, begon zijn hart meer en meer te drukken.
Ik groei er uit, dacht hij dan bij zichzelf, ik voel dat ik er uit groei. Maar hij zei
het niet en intusschen liet hij zijn leven en zijn dagen gaan zooals vroeger. Hij kwam
nu weer elken Zondag bij Klara in den namiddag en ze had hem dringend gevraagd
dat hij ook volgende week komen zou; want heeroom kwam over. Die had Willem
weer eens graag gezien. Willem wist wat dat beduidde. Weer van die indringerige,
al te duidelijke zinspelingen op het huwelijk: dat hij nu een onafhankelijke positie
had verkregen... en dat het wel eenzaam moest zijn voor een jong mensch zoo alleen
in een groote stad... enfin, wanneer ze hem noodig hadden om 't huwelijk in te
zegenen, ze wisten hem wonen... Nu, Willem hield niet van die al te doorzichtige
aandringerigheid en hij was dien Zondag niet naar huis gekomen.
's Avonds vóór Kerstmis zaten ze weer samen. Maar het feest was niet zooals het
jaar tevoren, met de diepere, aandoenlijke vroolijkheid nog erover van het wederzien
na de jaren van scheiding.
Er was ook zooveel gebeurd intusschen. De oude moeder in den hoek was nu
bovendien halfblind geworden; en daar zat Vital nog steeds, zieker dan ooit en met
blauwachtige randen onder de oogen. En Theo daarbij, nee het ging niet. De
vroolijkheid wou dien avond niet komen, al hadden de jongere
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broers van Klara al een liedje ingezet en al begon de drank het hart en de hoofden
wat te verwarmen. De jongens deden ook zoo ruw en ze spraken zoo hard en ze
dronken hun glas uit met een gulzigheid die Willem vroeger al zoo onaangenaam
getroffen had. En Klara zelf leek lang zoo frisch en jong niet meer als in den zomer.
Misschien was ze wel vermoeid. Theo ging al vroeg naar huis, maar Willem bleef
ook niet laat. Toen Klara hem buitenleidde bleven ze even staan in den donkeren
koelen gang, en opeens sloeg ze hare armen om zijn hals en drukte zich tegen hem
aan en zoende hem, hartstochtelijker dan ooit. Dan, met zijn hoofd vast in hare handen
en haar warmen adem zoo tegen zijn mond, vroeg ze:
‘Als 't nog eens kerstavond wordt, ben ik dan uw vrouwke, Willem, ben ik dan
uw vrouwke?’
‘Ik denk het wel,’ antwoordde Willem - ‘we gullen zien... Ik denk het wel.’
Maar ze greep hem nog driftiger vast: ‘ik en geen ander, Willem; waarom kunnen
we niet vroeger trouwen? Wat we te kort hebben zal moeder bijsteken. Daarover
hoeven we geen zorg te hebben.’
Maar Willem zei dat hij gaan moest. Hij had hoofdpijn en hij kon dat niet zoo
ineens beslissen... en als hij trouwde, wilde hij onafhankelijk zijn. En opeens liet ze
hem los; ‘dag,’ zei ze en Willem ging
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de dorpsstraat neer. In de herbergen hoorde hij nog gezang en geroep van stemmen
en gebonk van vuisten die de kaarten op de tafel sloegen. De nacht was koel en klaar.
Hij hoorde zijn stappen op de harde kasseien en dan tegen de muren aan weergalmen.
Daar stond het kasteelbosch tegen den blauwen vrieshemel onbewogen en verstard.
Ginder ten einde de boogdreef zag hij de donkere poort met de oude kijkramen aan
weerszijden... Hij wist zelf niet hoe hij 't wegeltje was ingeslagen, in plaats van
rechtdoor te gaan. De schaduw van de haag verdeelde den weg in twee, en de boomen
lijnden erover en sneden de lichtzijde in kleine blokjes. Nu stond hij weer aan de
achterzijde, waar de vijver lag en zag daarboven de heerlijke kamer, waar hij
herhaaldelijk gezeten had in de warme bekoring van Lucette. De maan stond achter
den geveltop nu, en het raam was doodsch en verlaten. Ook beneden was geen licht
te bespeuren. Alles lag dicht en besloten. De vijver was toegevroren, glad en blinkend
in het maanlicht. Hij bleef staan kijken en luisteren, gedachteloos. Alle geluid en
leven leek verstorven.
Dan hoorde hij het op den toren elf uur slaan, hoog en helder door den nacht. Nog
één uur, dan zette de Kerstdag in... De heerlijke dag van het Christuskindje, dat vrede
bracht over alle menschen van goeden wille. En opeens hoorde hij een
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scherpen, fijnen schreeuw van een diertje in nood, daar ergens aan den vijver en
meteen zag hij een donkere rat over het gladde ijs wippen. En er kwam meteen een
wee gevoel over hem, dat die hatelijke dieren zelfs in dezen nacht niet hun wreed
instinkt vergaten, maar uitgingen op roof en moord en de vogeltjes verrasten in hun
schuldeloozen slaap. Toen stapte hij verder.
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XIII.
Willem bleef onbeslist en ongedurig. Wanneer Lucette dagen lang niets meer van
zich liet hooren, liep hij lijk verloren, tot ze weer elkaar ontmoetten. Maar zoodra
ze samen waren, brak de aarzeling weer zijn verlangen.
En einde Februari, op een valavond, kwam Lucette onverwacht bij hem aan. Ze
ontknoopte haren mantel en ging in den zetel zitten.
‘Ik vraag excuus,’ zei ze; ‘het is maar voor een oogenblik. Ik kom afscheid nemen.’
Willem was verrast en ontroerd.
‘Ik kom u storen in uwe onvaste rust,’ ging ze voort. ‘Ge hebt mijn bezoek niet
verwacht en wellicht ook niet gewenscht.’
Willem weerde af en verzekerde dat hij 't prettig vond. Hij wilde thee zetten, maar
ze had geen lust. Hij bood haar een sigaret aan, maar ze dankte ervoor. Dan pookte
Willem de kachel wat aan en ging tegenover haar zitten.
‘Ik kom afscheid nemen,’ herhaalde Lucette; doch Willem begreep niet.
‘Ik vertrek naar het Zuiden,’ lichtte ze in.
‘Zoo?’ zei Willem verrast. En even daarna: ‘Gaat Dorry mee?’
Neen, dat ging niet; Dorry was al een paar dagen bij haar grootmoeder. De kleine
vond het
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heerlijk en voor grootmoeder was het een heele afleiding.
‘Waar gaat ge heen?’ vroeg Willem verder.
‘Naar Cannes. Zoo doe ik u zelf een oplossing aan de hand; tijdelijk tenminste.
Vermits ge niet meer dezelfde behoefte hebt aan onze vriendschap en verhouding,
is het beter dat ik ga.’
Willem bad dat ze zoo niet spreken zou. Hij had al een zwaren strijd genoeg te
strijden, ze mocht zijn leven niet ondragelijker maken.
Maar Lucette lachte ironisch: ‘hebt ge heusch zulke zware dagen gehad?’ En ze
ging verder: ‘Nooit zijt ge naar me toegekomen zonder u ervan te overtuigen dat er
een terugweg was. De banden die u verbinden met die andere hadt ge allang kunnen
ontknoopen; maar ge hebt niet gewild of niet gedurfd. Ge hebt nooit den moed gehad
den weg te volgen dien uw hart en uw begeerte u dreef.’
‘Ga zoo niet voort,’ smeekte Willem.
Maar ze ging voort: ‘Eens hebt ge me gesproken van de gevleugelde liefde; dit
wordt echter liefde op klompen. Ieder krijgt in het leven naar zijn keuze.’
Willem had hare handen gegrepen, maar ze trok ze terug en stond recht. ‘Ik moet
gaan,’ zei ze. Doch ze bleef staan, en een wijl stonden ze zwijgend te staren in
elkanders blikken.
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‘Neem me niet kwalijk,’ zei ze opeens, mild en warmer. ‘Ik heb u niet willen
beleedigen... Maar ik kon u zoo niet opgeven voor de eerste de... voor een andere,
‘hervatte ze zich.’ Nu ga ik, ik zal u met rust laten voortaan. Zaterdag vertrek ik...
Dag!...’
Maar hij hield haar handje in de zijne gekneld en keek haar aan, dicht en
doordringend. Gaat ge zoo heen? vroeg hij. Haar gelaat rees naar het zijne op als een
bloem en haar oogen glansden.
‘Op uw verzoek dan,’ zei ze; en ze omklemden elkander in hartstochtelijke
omhelzing.
Daarop rukte ze zich los uit Willem's armen. ‘Laat me gaan,’ zei ze; ‘ik weet den
weg. Blijf hier.’
‘Schrijft ge me?’ bad Willem nog.
‘Misschien,’ antwoordde ze en de straatdeur klapte dicht.
Nu Lucette weg was en haar moeder voor Dorry zorgde, kon Mariette best gemist
worden op het kasteel ter Beke.
‘Laat ze intusschen bij mij komen,’ stelde meneer Leonce voor: ‘mijn oud
keukenmeubel vindt den last alleen te zwaar en bovendien ik verwacht nog al bezoek,
de eerstvolgende weken.’
Meneer André vond het goed en Mariette kwam. Twee dagen daarna was er al
bezoek.
‘Zullen we maar dadelijk gaan,’ vroeg baron
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van Voorst tot Voorst, toen het gezelschap een kopje koffie had geslurpt.
Toen ze een paar uur later terugkeerden, waren ze beslijkt tot aan de kuiten.
‘Laten we alvast een glaasje drinken op de goede hoop,’ zei meneer Leonce.
Ze stootten aan. Toen baron van Voorst, baron van Tienhove, jonkheer van
Ravelberg en meneer Dufour na 't avondeten wegreden, praatten hunne stemmen dik
en luider en zeer opgewekt. Daarna bleef meneer Leonce nog even liggen in voldane
rust, maar zijn gelaat gloeide. Van onder zijn borstelige wenkbrauwen volgde hij elk
gebaar en elke beweging van Mariette, die de tafel afdiende.
Wat worden de rokjes kort, dacht hij, met een heimelijke tevredenheid. En zijn
oogen streelden die lieve ronde kuitjes boven de blinkende hakjes.
‘Wordt ge 't hier gewend?’ vroeg hij belangstellend.
Jawel, ze vond het hier goed.
‘Niet veel gezelschap in zoo'n boerennest...’
Doch ze zei daarop niets; ze lachte alleen maar...
Meneer Leonce was opgestaan en bekeek het gouden ringetje dat aan haar vinger
glansde. Hij had wel graag geweten van wie ze dat cadeautje gekregen had, maar
Mariette zei alleen: Ja, 't is een mooi dingetje.
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‘Laat eens kijken van dichterbij,’ vroeg de jonkheer.
Zijn hoofd helde naar haar kopje toe en zijn arm boog om haar middel.
‘Pas op,’ weerde Mariette af; ‘Liza zou het kunnen zien.’ Maar meneer Leonce
liet daarom niet los. Dacht ze dat Liza nooit wat anders en ergers gezien had! Maar
Liza kon zwijgen, zwijgen lijk vermoord.
‘Krijg ik een zoentje?’ bad hij, met de wang vooruit.
Doch Mariette trok haar hoofdje in haar schouder, toen ze zijn sterken knevel naar
haar wangen voelde komen.
Toen de jonkheer zag dat ze zich wegboog, voelde hij opeens dat hij grijpen moest
en hij greep haar nu, met zijn twee stevige armen, vast en zoende haar, zoende haar
op oogen en voorhoofd en mond. ‘Ziezoo!’ zei hij.
Mariette frutselde even voor den spiegel aan haar krulletjes, dan trippelde ze
gewoontjes de kamer uit.
Daarop kon meneer Leonce nog eens overdenken al wat ze dien namiddag
besproken en beslist hadden.
Toen baron van Tienhove de volgende week terugkeerde, was meneer Alfred er
bij. ‘Ik heb mezelf maar uitgenoodigd,’ zei hij.
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Van Voorst tot Voorst was er al en ook meneer Dufour. Zoodra de landmeter
aangekomen was trokken ze er weer op uit.
‘De heeren zullen het zonder mij wel klaar krijgen, is 't niet?’ vroeg meneer Alfred.
‘Ach die jeugd,’ zuchtte meneer Dufour. En ze gingen.
Ze deden dien namiddag weer een flink stuk werk af.
Zoo kwam het dat Baltus enkele dagen nadien vreemd te kijken stond van op den
Molenkouter.
‘Wat voeren ze ginder uit?’ vroeg hij, terwijl hij de klep van zijn muts als een
scherm over zijne oogen trok.
De knecht die mest aan het onderploegen was, hield zijn span stil en keek.
Ze zagen twee mannen staan te graven op het Roggeveld. Die zaten al tot aan de
knieën in den grond en meneer Leonce stond er bij te kijken.
‘Misschien een nieuwe losbaan,’ veronderstelde Baptist. Maar Baltus was er niet
zeker van.
Toen hij 's anderdaags weer zijn land kwam opgestapt zag hij dat er meer
werklieden aan den arbeid waren. Hij kon ze niet goed meer onderscheiden, want ze
zaten al tot aan de schouders in den put. Naast jonkheer Leonce bemerkte Baltus nog
een kleine dikke meneer die groote gebaren
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maakte over het veld. Dat kon wel baron van Tienhove zijn.
Baltus had een vervelend voorgevoel en vertrok. Maar eenige meter verder werd
hij aangesproken door Jantje Verschueren die raad en hulp noodig had. Verbeeld u,
hij had aanzegging gekregen om de haag van zijne huisweide achteruit te brengen.
Had meneer Leonce wel dat recht? Die haag stond toch niet op zijn grond?
‘Staat die heelemaal op de scheiding of waar?’ vroeg Baltus.
‘Op de grens,’ zei Jantje.
‘Dat mag niet,’ verklaarde Baltus. De wet zegt: op 50 centimeter van den
aanpalenden eigendom.
‘Maar ze staat al in vollen groei,’ protesteerde Jantje. ‘Ze kunnen me toch niet
dwingen zoo'n schoone haag uit te smijten?’
Baltus vond het zeer vervelend; maar tegen de wet stond hij natuurlijk onmachtig;
dat moest Jantje begrijpen.
Dat was nu al de derde, in een week, die zijn beklag kwam maken over plagerijen
van meneer Leonce. De eene had verbod gekregen nog over zijn losbaan te komen
en de andere moest de overhangende takken van een appelboom afhakken.
Indien mejieer Leonce het zoo verstaat, dacht Baltus, dan zal ik hem ook eens
laten voelen hoe
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ver mijn macht reikt. Vóór hij naar huis keerde ging hij nog even kijken of de
boschweide heelemaal in orde was. Het gras begon te glanzen; over enkele dagen
konden de koeien buiten komen.
In de hoevepoort kwam Baltus Mina tegen, die nog eens kijken ging naar het
Vlierenhof. Het scheen met Barbara niet goed te gaan. 't Zou op den duur een
verlossing zijn voor haar, indien ze ging. Voor Klara werd het een zware tijd. Die
stond nu heel alleen voor het bestier van het huishouden. Natuurlijk dat draaide
feitelijk al een heelen tijd op haar schouders, maar 't gaf nog een zeker gevoel van
veiligheid te weten dat moeder daar in den hoek zat en ze haar even nog eens raad
of een inlichting kon vragen, al moest ze tenslotte toch zelf beslissen. Doch hoe lang
zou dat nog duren? En 't was wellicht nog pijnlijker voor Vital. Zijn leven was niet
in gevaar; hij kon nog best eenige jaren leven. Doch hij was tenslotte een echt wrak
geworden. Klara kon soms aan 't snikken vallen als ze hem zitten zag. Zoo'n kerel
als een boom, en zoo ineens gebroken en neergeslagen voor goed. Ze reden hem nu
in de zon, zoodra het tegen den middag warm genoeg was, als een lamme of een
onnoozele. 't Minste dat hij hebben of doen moest, had hij hulp noodig. Alleen zijn
hoofd was helder gebleven en zijn handen waren nog vrij. Wanneer ook die begeven
gingen...
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Willem stond er voor als een schooljongen zonder hulp of raad. Het kan op den duur
voor een zieke ergerlijk worden, wanneer ge altijd hetzelfde hopelooze troostdeuntje
moet hooren en de beterschap maar niet komen wil. Willem wist bovendien niet wat
hij zeggen zou aan Klara. Hij draaide er rond en erachter als verloren. Ze had
natuurlijk geen tijd meer om te rusten en te praten. De zieken verzorgen, het
huishouden en de stallen, het was te veel voor haar. Het speet Willem dat hij vorige
week zoo ongeduldig gekibbeld had. Maar het werd ook hinderlijk. Ze zat al vier
weken met een boek van hem en ze had het nog niet uit. Willem begreep dat ze zich
's avonds moe voelde en zelfs des Zondags niet veel rust meer had; maar zoo kwam
het in geen geval tot een goed einde. En ze liep ook zoo weinig verzorgd in de laatste
maanden, zoo donker en ingeduffeld, met dien wollen borstdoek om. Hij had haast
gewenscht, bij dat laatste bezoek, dat ze zich plots verweren en tegen hem uitvaren
zou; ze had het niet gedaan, en nu had Willem den moed niet om haar iets onhartelijks
te zeggen. Maar toen hij het dorp weer uitreed voelde hij zijn hart bevrijd. Het kon
nu best twee, drie weken aanloopen vóór hij weer over kwam. Hij had genoeg te
verrichten en bovendien hij moest over enkele dagen naar Parijs met belangrijke
processtukken voor zijn patroon. Daar wilde hij
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gebruik van maken om de stad eens grondig te gien en te bestudeeren.
Willem deed of hij verdiept te lezen zat, om niet door andere reizigers te worden
aangesproken. Maar zijne oogen bleven draaien over de bladzijde. Het trammetje
schokte zoo wanhopig traag naar de stad toe, met al die nuttelooze halten aan elke
kruisbaan. Hij had al tehuis en op zijn kamer willen zijn; want hij had het vreemde
voorgevoel dat er een boodschap uit het Zuiden op hem wachtte. Een paar kaarten
had hij reeds ontvangen van Lucette, vriendelijk wel, maar niet die warmte in ieder
woord als vroeger.
Opeens dacht hij aan den kapelaan en vond het vervelend dat hunne verhouding
in den laatsten tijd zooveel koeler was geworden. Ze waren als twee broers tegenover
elkaar geweest, maar sedert het najaar was hunne vertrouwelijkheid niet meer zoo
onbevangen. Het had den kapelaan natuurlijk geen genoegen gedaan dat hij zoo
zelden nog verscheen op zijn studiekring en zelfs het voorzitterschap van den bond
der oudstrijders aan een ander wilde overdragen. Willem kon dat natuurlijk moeilijk
aan den kapelaan uitleggen, maar hij had genoeg te doen met zichzelf.
Toen hij naar zijn kamer klom was hij heelemaal niet verrast op den trap een brief
te vinden van Lucette. Ziet ge wel, dacht hij. Dat was de innigste

August van Cauwelaert, Het licht achter den heuvel

225
brief dien hij ooit van haar ontvangen had. Geen spoor van herinnering aan hetgeen
tusschen hen gezegd was geworden vóór de heenreis. Alleen die warme, streelende
toon. Het was ginder zoo heerlijk in het Zuiden; een zegen van zon en licht. Een
droom van lente en schoonheid, schreef ze. Kom... Kom.
Meende ze dat werkelijk? Verlangde ze heusch dat hij komen zou? Waarom ga
ik dan niet? schoot de vraag door zijn hoofd.
Hij begon opeens te lachen om zijn dwazen inval. Het was te gek. Verbeeld u.
Waarom was dat zoo gek in den grond? Waarom zou hij uit Parijs niet ineens
doorsporen in plaats van in de stad te blijven ronddwalen?
Ach, Willem durfde er dien avond niet meer over doordenken, want zijn gedachten
raasden verward.
Een paar dagen nadien volgde weer een brief. De mimosa stond in vollen bloei,
en ze dacht aan hem. Ze had gemeend dat ze hem gemakkelijker opgeven kon en uit
haar leven zetten, maar het ging niet. Kom, drong ze aan.
Willem wist niet waarheen hij vluchten zou; want hij voelde zijn hart onrustig en
vaardig voor alle avontuur.
Dat tobben duurde nog twee dagen. Toen, daar hij na den middag langs den
kruidtuin kwam gewandeld, bleef hij even staan, keek den hemel in
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en de baan langs en naar de menschen die hem voorbij liepen en hij dacht: de lente
is over de stad verdwaald.
Op het land voelt ge hoe de lente langzaam en aarzelend geboren wordt in heesters
en kruiden en boomen. Maar in de stad merkt ge op een helderen namiddag opeens
dat de lente er is. Ze hangt boven de huizen in den hoogeren, blauweren hemel; zij
drijft door de luwere straten en lanen. De stem van de krantenventers, het getoeter
der auto's en het kort geschel der trams hebben een vroolijkeren klank. Dan gaat een
menschenhart van zelf op reis...
Dien avond was Willem's besluit genomen.
***
Toen hij wegstoomde uit Parijs viel er opeens een verlammende beschaming over
hem. Wat voelde hij zich nog onervaren in het spel van liefde en avontuur. Hoe had
hij niet vroeger gemerkt en begrepen dat haar behoefte aan hem niet verder reikte
dan de begeerte van een moment, van een onvervulden dag. Zijn hart werd klein en
verlegen als de moed van een vernederden schooljongen. Het bloed joeg naar zijn
hoofd terwijl hij naar buiten te staren zat. De trein stoomde nu het beboschte landschap
door. Grijze dorpen doken
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op en draaiden weg achter zijn rug. Hij brandde van ongeduld om weer terug te zijn
in de stad en op zijn kamer, alleen en ontwaakt als uit een droom. Dan verwenschte
hij den dag waarop Lucette in zijn leven gekomen was, en al het getob en gedroom
der vorige maanden. Een oogenblik kwam in hem het verlangen op om af te stappen
aan het eerste station. Doch dat zou pas uren later zijn... En de trein joeg met
versnelden spoed over de daverende sporen het Zuiden en den nacht toe.
Willem trachtte te rusten; maar hij kon niet. De beklemming was nu ontspannen
om zijn borst en de begeerte om bij haar te zijn zong weer door zijn hart. Hij poogde
zich te overtuigen dat ze ongeduldig op hem te wachten zat. Hij herhaalde al de lieve
woorden die ze in de maanden van hun verkeer gezegd en geschreven had. ‘Waar
ook de toekomst ons henevoeren moge,’ schreef ze nog in haar laatsten brief, ‘ik
blijf u dankbaar voor de stijging die ge aan mijn leven gegeven hebt.’ Aan deze
zekerheid zette hij zijn hart vast. Dan kwam de sluimer. Hij zag hoe zijn reisgezellen
al ingedommeld zaten; de gordijnen waren dichtgeschoven en de scherm was over
het licht getrokken. Alleen een heer stond nog in den gang een sigaret te rooken voor
hij zich te slapen zette. Willem dacht nog: indien ik merk dat mijn komst haar
onwelkom is, spoor ik terug, denzelfden dag; maar
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dan weet ik meteen dat mijn hart van deze dingen genezen is voor goed. Dat stelde
hem gerust, en daarop kwam de slaap.
Toen hij weer wakker schrikte was het wonderlijk vertoon van zon en zee begonnen.
Hij liep naar het open raam, waar de morgenbries door woei en keek met verbaasde
bewondering uit. Achter hem lag de donkere bergenmassa, maar vóór hem de schoone,
vlakke, blauwe zee met de gouden stralen van het morgenlicht er over heen. Tusschen
spoor en zee stonden reeds de perelaars in bloei. Sterke platanen glansden in de zon.
Maar dan opeens, de eerste bloeiende, zonnewarme mimosa...
Zijn hart was gejaagd toen de trein de statie binnenstoomde; zijne oogen
schemerden; maar hij zag ze staan tegen den uitgang en ze wenkte hem toe. Dat gaf
rust. Ze waren als twee verdoolde kinderen die elkaar terugvonden. Op weg naar het
hotel ontmoetten ze dames en ook enkele heeren die Lucette bekend groetten en
blijkbaar met nieuwsgierige belangstelling haar gezel aankeken.
‘Ik zal u wel aan een paar van hen voorstellen,’ zei Lucette.
In haar hotel was geen plaatsje meer vrij, doch ze had een zonnige kamer voor
hem gevonden een paar straten verder.
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‘Ik ben maar gekomen,’ zei Willem. ‘'t Is me zoo door het hoofd gegaan en ik ben
vertrokken. Maar indien ik eenigszins ongelegen kom...’
Ze zei dat ze 't heerlijk vond en liep het hotelpark door.
Al de belachelijke zorg en onrust waren weggevallen. Het werd een vreemd genot,
zeven dagen lang. 's Morgens wanneer de zon tegen de witte hotelmuren weerkaatste
en op het gladde asfalt der straat, liepen ze langs de vlakke, diepblauwe zee. In de
verte dreven kleine witte zeilen en over het strand wiekten bleeke meeuwen dooreen,
al azend op broodkruimels die kinder- en meisjeshanden de lucht inwierpen. Na den
middag dwaalden ze doorgaans de hoogte op. Willems hart zwol open wanneer zijn
blik de opener ruimte bestreek en hij vóór zich de zee zag met het dubbele eiland
van Lerins, achter zich de verre besneeuwde Alpen en westwaarts den bergrug van
de Esterel, waarachter de zon weer zinken zou. Dat was telkens het wonder waar
zijn oogen zich aan laafden tot verrukkens toe. De zee lag vlak en blauw, met breede
vonkelende banen erover. Het gulden licht wemelde tusschen de zachtjes waaierende
kruinen der palmboomen; en in de tuinen en parken, rond en beneden, hem geurden
de gele mimosaboomen, warm en mild, den hemel vol. Dan rees er in Willem een
onzeggelijke begeerte
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om zijne armen te slaan rond Lucette, haar op te tillen en omhoog te steken naar de
ondergaande zon.
‘Daar wou ik u heendragen,’ zei hij, ‘naar een land van eeuwige zon en droom.’
Dan lachte ze met dien geheimzinnigen lach, die hem telkens bevreemdde en zei
alleen: ‘gekke jongen.’
Daarop daalden ze de hoogte af naar de stad toe. Doorgaans aten ze in een of ander
restaurant aan zee of ergens in een der kleine strandplaatsjes uit de buurt. 's Avonds
waren ze een paar malen naar het Casino geweest, maar Willem voelde zich zoo
nieuw en onvast in deze atmosfeer. Dan sloeg hem plots, wanneer hij aan huis, aan
zijn vader en moeder dacht een gevoel van beschaming en het scheen hem zoo dwaas
en kinderachtig die verre reis hierheen te zijn gekomen voor wat verliefd gedoe,
zonder uitkomst of doel. Dan kon hij Lucette gehinderd aankijken, wanneer ze in te
losse verstandhouding met jonge heerschappen te lachen en te schertsen stond. Maar
als ze daarna weer onder den nachtelijken hemel liepen, was ze hartelijker dan tevoren.
Ze greep nu zelf zijne handen en zocht de stilte en de eenzaamheid. Ze had al een
paar malen gesproken over het echtscheidingsproces, dat nu over een maand of
zoowat eindelijk zou gedaan geraken. Het gaf haar
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een gevoel van verademing en bevrijding. ‘Dan kan ik mijn leven herbeginnen,’ zei
ze.
Haar leven herbeginnen? Waarom kon het niet voortduren zooals het was? Willem
trok haar vaster naar zich toe en zij liet hem begaan. En opeens was het of een vlam
in haar loskwam. Ze greep zijn hoofd tusschen haar bleeke handen, zoodat hare oogen
in de zijne brandden en hij haar adem warm en begeerig over zijn lippen voelde.
‘Mijn lieve jongen,’ zei ze dan,’ ik wil u behouden, nu en later... Maar het zal u zelf
weer te sterk worden en gij zult duizelen voor de verten waarheen ik u voeren kan.’
Willem keek verschrikt om, want hij hoorde stappen zoo heel dicht bij hen. 't Was
vreemd en gek: hij had opeens het gevoel dat haar man daar achter hen stond. En
ook dezen morgen, terwijl ze rustig in de zon te praten zaten op de hoogte, was hij
plots opgeschrikt; maar toen hij omkeek zag hij alleen een bejaarde vrouw die een
mand op het hoofd droeg en met haar zwaar vernagelde schoenen den heuvel
overklom. Lucette moest weerom lachen om zijn komischen, plotsen ernst.
Zoo kwam de laatste avond. Willem voelde in zijn hart een beklemmenden
weemoed en een groote verteedering. Ze waren na 't eten nog even gaan wandelen
langs het strand. De zee speelde tegen den oever aan en over het water ronkten nog
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een paar motorbootjes voorbij. Ze waren de strand laan ten einde gewandeld en
sloegen den weg in die rond het witte kerkje van Notre Dame des Pins loopt. Daar
voelden ze de vertrouwde nacht over hen. Hunne armen en handen waren
ineengesloten en hunne lippen zochten elkaar. Dan wou ze naar huis. Willem was
nu zeer zwijgzaam geworden. Toen ze aan het hotel kwamen zei ze alleen: ‘kom.’
Ze ging hem voor naar hare kamer. Willem had weer dat hinderlijk gevoel dat Mathieu
daar plots in den hotelgang voor hem zou staan. Toen Lucette de deur achter hen
gesloten had, voelde hij zijn hart en zijn wil gevangen. Voor den spiegel stond het
bosje mimosa dat hij voor haar geplukt had, maar op haar tafel stond een vaasje met
enkele kostbare orchideën; die waren niet van hem.
‘Het is of ons leven dezen avond pas begint,’ zei Lucette.
‘Ik wou dat hij niet eindigen kon,’ wedervoer Willem.
Zijn handen gleden met een wonderen schroom en wijding over haar hoofd.
‘Als de liefde eenmaal in uw leven komt,’ zei Lucette weer na een poos, ‘de liefde
met haar trilling en ruimten, laat ze u niet meer los. Liefde is het heerlijkste wat het
leven geven kan: het is zijn hoogste stijging.’
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Willem voelde zijn hart doorgloeien van een donkere dronkenheid. Maar zijn wil
bleef weerstreven in zijn diepste binnenste, alsof hij naar huiverende verholenheden
werd gestuwd die geen terugweg kennen.
Lucette zei weder: ‘gij hebt nooit geweten tot welke zaligheden ik u voeren kan...
Er komt een tijd dat het gevoel naar zijn vervulling rijpt.’
‘Lucy, Lucy,’ fluisterde Willem.
Hare handen, waar nu een ongekende kracht in stak, hadden zijn hoofd vastgegrepen
en hunne tanden raakten elkander. Dan boog ze hem achterover op de divan en haar
diepere stem zong in Willem's ooren verder:
‘Willem, de nacht is over ons... het is het uur dat de groote brand begint... Daar is
iets goddelijks in ons als man en vrouw hun leven paren in liefde...’
Maar Willem hoorde de laatste woorden niet meer. Hij zag alleen hoe Lucette met
opengestrekte armen haar trillende schaduw over den wand sloeg en terzelfder tijd
ging een hard en haastig kloppen in den gang. En vóór hij zich bedenken of beraden
kon, was hij de kamer uit.
Toen hij weer tot bezinning kwam, stond hij voor de zee. Hij voelde verward dat
zijn leven hoog spel gespeeld maar niet verloren had. De nacht lag over de wereld,
gesloten en donker. Ergens tampte een
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bel en ver over het water ging het stampen van een boot. Een vrouwestem giechelde
in de duisternis tegen den strandmuur. Waarom had hij niet toegegrepen? Hij wist
het niet. 't Was of een vreemde kracht zijn weerlooze wil opeens had weggerukt en
voortgedreven. De wind was opgestoken over zee; de koelte streek over zijn gloeiend
voorhoofd en de lange waaierige blaren der palmboomen tikten tegen elkaar als
zwaarden.
Hij was het staketsel opgegaan; hij zag de zee nu donker en glanzend, weerzijds
en voor hem, en hoorde ze gedempt ruischen onder zijn voeten. Waar wilde hij heen
en hoever wou hij zich wagen? Hij zag in de verte een licht dat telkens weer opvlamde,
in de duisternis. Het leek een signaal dat hem lokte... lokte... Hij schrok toen hij plots
den afgrond merkte en haastte zich weg, naar zijn kamer.
Hij wist zelf niet hoe lang hij geworsteld had met den slaap vóór hij gevoel- en
gedachteloos ondergedompeld lag in den nacht. Toen hij weer wakker schoot en een
gouden streep zag lijnen over zoldering en wand, sprong hij recht en rukte de luiken
open. De wind was gevallen en de wereld stond vol zon. Was het een droom geweest,
zooals een mensch in koortsnachten, droomt tusschen slaap en waken? Hij had maar
één gedachte en één verlangen meer: ik moet weg van hier. Het duurde
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nog eene eeuwigheid vóór de trein zou komen. Willem bleef op zijne kamer zitten,
want hij wilde Lucette niet ontmoeten op de straat. Doch hij kon zoo niet wegvluchten
als een dief. Hij zou haar bericht laten brengen vóór zijn vertrek. Hij verontschuldigde
zich voor de krenking en de vernedering die hij haar had aangedaan. Maar hij had
den moed niet om er nog voor zijn vertrek over te praten. Ze moest dat begrijpen;
en hem verontschuldigen. Hij voelde zich diep ongelukkig, maar hij móést gaan.
Toen de trein eindelijk de statie uitspoorde, was het als een bevrijding; maar de
teederste droom van zijn leven was verscheurd voor goed.
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XIV.
Het ging met Barbara niet beter. Ze kon nu wel een beetje praten; maar ze verliet
haar bed en de kamer niet meer.
Klara zat met haar handen in den schoot en lijk verloren in de groote huiskamer.
‘Nu kan ik hier niet meer weg,’ zuchtte ze, berustend, ‘ik kan hier niet meer gemist
worden.’
Maar Vital trachtte haar te troosten zooveel hij kon: Pol en Leo zouden niet lang
meer wachten met trouwen. Misschien dezen zomer al. Dan kon ze best...
Doch Klara's oogen werden opeens blind van tranen, terwijl ze den armen jongen
bekeek. Daar was toch niemand die hem zoo goed en trouw verzorgen zou als zij,
dat was geen werk voor een vreemde.
Maar toen ze daarop Willem zag, stil en hartelijker dan hij sedert maanden was
geweest, viel ze om zijn hals en begon te schreien. ‘Een beetje geduld,’ zei ze, ‘tot
hier alles in orde is. Het zal wel gaan...’
Willem voelde zich klein en beschaamd. Hoe min scheen zijn hunkeren en avontuur
naast den zwijgzamen, offervaardigen ernst van dit jonge vrouwenleven. Met zulk
een meisje hadt ge geen dwaasheid te vreezen en geen vernedering. Dat
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leven gaf geen roes en bedwelming; dat werd geen tocht voor het hart, door diepten
van droom en duizeling; dat werd de stille vredigheid van man en vrouw die hun
dagen vullen met arbeid en hun huis met de drukte van kinderen.
Willem zag het geluk waar zijn hart nu henendreef na de beschamende vlucht uit
het Zuiden, en hij had wel kunnen weenen. Er is een geluk dat een menschenhart
met moedeloosheid kan slaan. Hij wist nu wel dat hij meer van Lucette gehouden
had, dan hij ooit voor zichzelf had willen bekennen. Er waren oogenblikken geweest
van opstandigheid en wrok omdat zijn geloof en overtuiging hem wegen versperden
die anderen gingen. Maar nu hoopte hij dat hij haar niet meer onder de oogen komen
zou. Want dit voelde zijn onervarenheid toch: wanneer een vrouw zich eindelijk
geven wil aan den man, wanneer ze haar geheimste bezit in overgave schenken wil
en de man hare offerande van zich stoot, dan slaat er een smaad over haar leven, dien
ze niet licht meer vergeten zal.
Willem had niet den moed gehad haar nog te schrijven; ze was ook niet op het
dorp te zien geweest met de paaschdagen; misschien was ze nog niet terug. Hij was
als iemand die een verlammende ziekte heeft doorgemaakt. Er was een verteedering
in hem en een diep medelijden over zichzelf.
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In den namiddag kwam een jonge doctor binnengereden die hem op de Universiteit
gekend had. Hij had gehoord op het dorp dat Willem thuis was en wilde hem groeten.
Maar hij was nauwelijks gezeten of hij begon al over zijn huwelijk. ‘Alleen is alleen,’
zei hij; ‘'k ben blij dat ik er niet langer mee gewacht heb. Dat is geen leven voor een
advocaat of een doctor. En als ge bovendien een goede partij kunt doen... Ge weet
toch dat ik met een dochter van het hof ter Beuken getrouwd ben?’ vroeg hij,
zelfvoldaan. Er waren nog andere kameraden die in den winter getrouwd waren of
nu trouwen gingen, de meeste met meisjes uit de streek; Willem kende ze wel.
‘En wanneer is 't uwe beurt,’ vroeg hij indringerig.
‘Het huwelijk wordt nog niet afgeschaft,’ weerde Willem af; ‘ik heb nog tijd.’
Hij voelde zich verlicht toen de jonge doctor weer zijne handschoenen aanschoof
en de hoeve uitreed. Trouwens zijn vader stond te wachten om samen naar de
steenbakkerij te gaan kijken. Het werd voor Baltus een kwelling en een echte
bezetenheid. Hij kon telkens weer van op zijn veld naar den arbeid in de verte staan
kijken, toornig en zwijgzaam. Hij moest zich geweld aandoen om er niet elken dag
omheen te dwalen.
Ze hadden er spoedig alles van gehoord:
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Meneer Leonce had met eenige vrienden eene maatschappij gesticht voor de oprichting
van een steenbakkerij. De boeren hadden verbaasde gezichten gezet, toen ze dat
hoorden in de herberg en op het veld.
‘'t Is er beste grond,’ had de bakker gezegd.
‘Ik wist wel dat er zoo iets gebeuren ging,’ had het renteniertje bevestigd, ‘van
toen ik den jonkheer met den kuiper op het land heb zien praten; van toen wist ik
het...’
Ze hadden het nu natuurlijk allemaal geweten op voorhand, doch ze hadden met
nieuwsgierige oogen gekeken naar Baltus: wat die erover denken en zeggen zou.
Maar Baltus had gezwegen. Hij wou eerst zien wat daarvan komen ging.
Het bleek nu dat nog een tweede boer land had verkocht aan de nieuwe
maatschappij. Voor grof geld, beweerde hij. Er was nog een derde boer op de Burcht
geweest, maar die had niet dadelijk toegeslagen; hij wist dat ze over zijn land moesten
om gemakkelijker water te trekken, en dat zouden ze duur betalen...
Baltus kwam drie, vier dagen later weer langs het terrein omgewandeld. Hij kon
het nu met eigen oogen zien. De metsers waren al aan den arbeid. Eerst kwam er een
bureel: dat kon dan later voor andere doeleinden worden aangewend. Baltus had er
graag wat meer over gehoord van den aannemer;
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maar opeens bemerkte hij dat meneer Leonce van achter een hoop steenen te
voorschijn kwam en hij ging door.
Van op den heuvel zag hij in de laagte tegen den Dender de dampende
schoorsteenen der stekjesfabrieken en ginder ver op den heuvelrug die naar Brussel
liep, als een vloek in de schoone rei van kerktorens en molens, de donkere rookpluim
van de nieuwe papierfabriek.
‘Ze vermorsen heel het uitzicht van ons land,’ bromde Baltus. Maar hij had nog
een andere zorg. Fabrieken brengen een heele revolutie onder het volk teweeg.
Fabrieken vergen meer handen dan er in zoo'n streek beschikbaar zijn. Die zuigen
alle krachten naar zich toe. En wat moeten de boeren dan aanvangen? Zeker, het ging
nu allemaal veel gemakkelijker dan vroeger jaren; in minder tijd en met minder
handen; Baltus zaaide nu met de machien, hij plantte zijn bieten, met de machien,
en hij had er ook over gedacht een machien te koopen om te hooien en het graan te
maaien en te binden. Maar hij had maaiers en binders genoeg. Daar had hij nooit last
mee gehad. Hij betaalde niet beter dan een ander en ze mochten niet staan te droomen
op het werk. Toch kwamen de menschen graag bij hem arbeiden. Hij hield van zijn
volk en hielp het waar hij kon. Wanneer ze in 't najaar een span noodig hadden om
hun land te
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ploegen en te eggen, wanneer ze in regenzomers last kregen om hun oogst binnen te
halen, liet hij zich nooit tweemaal bidden. Een fabriek kan echter alles onderste boven
keeren in een streek.
***
Maar de Mei ging komen over de wereld. Er was een moede gelatenheid over Willem
en een diepe weemoed. Vier weken waren nu voorbijgegaan; de herinnering begon
te verweven tot een droom. En op een avond dat de zoelte door de open ramen golft
en de schemer langer dwalen blijft in de drukkere straten, kwam Lucette terug. Willem
keek haar aan met beschaamd verbazen, dat geen woorden vond. Hij stond en wachtte
op haar toornig verwijt. Maar ze lachte hem tegen, helder en onbezorgd: ‘Hier ben
ik weer,’ zei ze; ‘ik ben pas deze week teruggekeerd.’
Willem stond nog steeds voor haar in aarzelend zwijgen. Maar ze greep hem
spotlachend bij den arm en troonde hem mee naar de rustbank.
‘Denk nu niet meer aan de rest,’ zei ze beslist en schijnbaar onverschillig. ‘Ik heb
ander nieuws voor u: 't proces is afgeloopen en uitgesproken in mijn voordeel.’
Dat gaf weer rust en een onnoemelijke verteedering. Willem had kunnen schreien
van geluk en dankbaarheid.

August van Cauwelaert, Het licht achter den heuvel

242
‘Kom,’ zei hij.
Ze zat nu op zijn schoot. De schoone nacht was voor de ruiten neergezegen en ze
hadden elkaar zooveel teeders te vertellen.
Toen ze heenging bad Willem nog eens dat ze aan het andere niet meer denken
zou. Dat zou ze niet. Maar dan, plagerig en ironisch zei ze: ‘op voorwaarde dat ge
me niet een tweede maal met ontrouw betaalt...’
Hij greep haar hoofd weer tusschen zijn sterke handen en zijn mond sloot haar
lippen op dit nieuw verbond.
Toen hij den volgenden morgen op het kantoor kwam had meester Delvaux nieuws
voor hem.
‘Lees maar,’ zei hij.
Willem las. Hij las het een tweede maal; dan bekeek hij zijn patroon. Ja, wat zou
hij daarop antwoorden; het kwam zoo onverwachts uit de lucht vallen. Onder den
oorlog had hij wel gevraagd om met het expeditiecorps naar Congo te mogen
vertrekken. Dat zou een bevrijding geweest zijn uit het onmenschelijk modder- en
moordleven aan den IJzer. Maar nu?
‘Ik wil u natuurlijk niet beinvloeden,’ zei meester Delvaux, ‘maar een tijdje naar
Congo te gaan kan u toch niet schaden.’
Hij hoefde immers niet in de magistratuur te blijven; eenmaal in de kolonie zou
hij zien welke
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ruimten daar open lagen voor ieder die durf en initiatief had. Hij zelf was nog student
toen hij zijn eerste reis ondernam naar Amerika; hij had heel de middellandsche zee
doorkruist en had vijf jaar lang gearbeid in Congo.
‘Onze jonge menschen zijn te huisbakken,’ zei hij. ‘Maar ge moet er zelf eens
over denken en me zeggen wat ik aan mijn vriend minister Perquin moet antwoorden.’
Wxllem's besluit was feitelijk gauw genomen. Enkele dagen geleden zou hij
misschien nog aanvaard hebben, maar nu niet; nu niet meer. Hij voelde zijn leven
gevangen in een toover die hij niet meer verscheuren wou. Toen Lucette nog dezelfde
week terugkwam, had ze woorden en gebaren die hem onrustig maakten. Soms was
het of zijn handen weer hun houvast verloren. Het werden vreemde dagen. De
gedachte aan een huwelijk met Lucette kwam nu vaker en dringender terug. Zooals
Mathieu het nu aan boord legt, houdt hij het geen twee jaar vol, had ze gezegd. Maar
hij wilde er niet op doordenken. Het was te dwaas en te avontuurlijk en ze wenschte
't zelf niet wellicht. Hun verhouding moest blijven zooals ze was.
Hij had het nu druk in den dag. Hij kreeg van meester Delvaux heel wat werk te
verrichten,
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vooral daar de oudste medewerker al eenige dagen onwel was. En bovendien: hij
had eerstdaags voor het Assisenhof zijn eerste groote verdediging voor te dragen.
Een geval zooals honderd andere: Een meisje uit het volk en een heerschap uit den
beteren stand. Dat duurt een poos; eenige maanden, een jaar. 't Is of iederen nacht
het geluk herboren wordt. Maar er komt een tijd dat de voorteekens niet meer liegen
kunnen, dan slaat het meisje de handen over haar schoot en berekent de maanden
van haar moederschap. Dien avond heeft ze haar minnaar verloren.
Wanneer ge dat leest in de krant weet ge al hoe het verder verloopt en uwe aandacht
gaat al naar een volgend relaas. Maar priesters in den biechtstoel, doctors in hun
consultatiekamer en advocaten in het spreekkamertje van 't gevang, die hooren de
tragedie van het leven. Willem was zijn cliente herhaaldelijk gaan spreken en dat
deed hem goed. In 't begin had de jonge vrouw niet veel gezegd; ze was nog
verdwaasd en wantrouwig. Maar daarna was ze met een snik losgekomen en ze had
hem bekend hoe alles gegaan was, alles. Ze zou de lafheid en ontrouw van haar
minnaar hebben geduld, ze zou gewroet hebben voor haar kind, maar toen ze kort
daarop hoorde dat eene andere hem hebben en huwen ging, was ze zichzelf niet
meester geweest en het schot was vanzelf
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afgegaan. Ze had er nu hartsgrondig spijt van, maar 't was gebeurd.
Niemand weet hoever het spel van de liefde hem voert, had de kapelaan hem voor
een paar maanden gewaarschuwd. Willem zag het hier, en hij kreeg een huivering.
Zijn gedachten liepen door elkaar, verward en onrustig; en hij wist niet waar zijn
hart heenwilde. De nacht was al lang gekomen. Toen zocht hij den slaap. Maar
tusschen waken en droomen hoorde hij nog steeds, en dreigender nu, het vermaan
van zijn vriend: niemand weet hoever het spel van de liefde...
Intusschen bleef Baltus wrokken over die steenbakkerij.
Maar het ergste stond hem nog te wachten. Toen hij na de hoogmis naar gewoonte
even in de Vlierenhoeve ging, hoorde hij de zieke vrouw van uit haar kamer roepen:
‘Baltus zijt gij het?’
Baltus kwam erbij, want ze wilde hem spreken. Klara was weenende de kamer
uitgegaan; ze had moeder gesmeekt dat ze er Baltus niet in mengen zou, maar Barbara
deed het toch. Het ging niet alleen om het huwelijk, hier waren erger dingen in het
spel. Mocht ze dan in geweten zwijgen? Alleen haar wezenlooze oogen bewogen
terwijl ze sprak en schenen daarboven, tegen den wand iets te zoeken. Ze zei wat ze
vernomen had over Willem's reis naar het Zuiden en hoe ze 't wist.
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Ze zei het op een effen toon, bleek en gedrukt.
Toen Baltus dat hoorde was het of al zijn bloed opeens naar zijn hoofd schoot;
zijn lippen trilden en zijn pezige handen grepen zenuwachtig naar iets dat hij knellen
of wurgen wilde. Dan stond hij op en zei: ‘in elk geval bedankt voor de inlichting.’
Meer zei hij niet en hij ging naar huis. Doch halverwege bedacht hij zich: ‘Wat ga
ik naar huis doen? me zitten opvreten en den boel op stelten zetten?’ Een oogenblik
dacht hij: ik ga dadelijk naar Brussel, want dat zaakje moet in 't klare worden
getrokken. Maar wie weet waar de jongen zat, op een zondag. Daarop keerde Baltus
zich om en stapte weer naar het dorp toe. Het ging tegen middernacht aan toen hij
thuis kwam.
‘Waarom hebt ge me dat niet gezegd?’ vroeg hij opgewonden.
Maar Mina deed of ze niet begreep.
‘Als Barbara het weet, en Klara, dan weet gij het ook,’ zei Baltus woedend.
Mina bleef kalm en zei alleen: ‘ik weet niet wat ge bedoelt...’
‘Dan zal ik het u zeggen,’ wedervoer Baltus.
't Was gauw gezegd. Daarop sloot hij zijn oogen en lippen, maar hij sliep niet. Het
was of zijn droom plots over zijn hoofd ineengestort was. Ik ben dom en dwaas
geweest en blind, verweet hij zichzelf. Willem had alles kunnen worden wat hij
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wilde, hij had een toekomst voor zich zooals geen tweede. Maar zoo kwam er niets
van terecht.
Den volgenden dag verwachtte Baltus een liefhebber voor een driejarigen stier.
Zoodra die na den middag vertrokken was, stapte hij de poort uit.
Willem was echter niet op zijn kamer en de huisbewaarster kon niet zeggen waar
hij was.
‘Dan kom ik straks terug,’ zei Baltus.
De vrouw vroeg of ze de boodschap niet overbrengen kon, maar daar wilde Baltus
zelf voor zorgen.
Toen hij rond zeven uur terugkwam, was Willem er nog niet. De vrouw wist niet
waar hij bleef, want er hadden een tijdje twee klienten op hem zitten wachten;
eindelijk waren ze weggegaan.
‘Ik wacht tot hij komt,’ zei Baltus beslist en hij ging post vatten in een zetel. Het
kon hem heelemaal niet schelen, zoo hij den laatsten tram erbij verspeelde. Drie en
half uur te voet, wat gaf het hem. Hij had zoo dikwijls vier uren en meer door het
gebroken land gestapt, al zaaiend, met den last over zijn borst van het graan in het
zaaikleed. De nacht werd koel, maar droog. Baltus wachtte. Dat duurde een
eeuwigheid, maar eindelijk hoorde hij de stem van Willem in den gang.
‘Ge hebt me zeker niet verwacht zoo laat,’ zei Baltus.
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Willem lachte verveeld.
‘Ik ben altijd van meening geweest dat ge niet tot morgen moet uitstellen wat ge
vandaag kunt afdoen,’ ging Baltus voort.
Willem wist dat zijn vader niet wilde onderbroken worden en hij zweeg eerst.
Maar Baltus voelde het nu zelf hinderlijk dat hij zich verduidelijken moest.
‘Waar zijt ge laatst naartoe geweest?’ vroeg hij scherp.
‘Wat bedoelt ge?’ vroeg Willem.
‘Wat zou ik bedoelen?’ wedervoer Baltus. ‘Hier is geen kwestie van bedoelen. Ik
wou weten of gij verder zijt geweest dan Parijs en waar.’
‘Naar het Zuiden,’ bekende Willem toonloos. ‘Voor enkele dagen slechts.’
‘Dat wist ik,’ zei Baltus; ‘en dan weet ge ook waarvoor ik gekomen ben. Dit is
het ergste wat ik in mijn leven ondervonden heb. Omdat het een droom breekt in
mij. Daar is geen boer in heel de streek die zoozeer zijn zinnen en verwachtingen op
zijn jongen heeft gezet als ik.’
‘Dat weet ik,’ zei Willem. Daar was hij zijn vader steeds zoo dankbaar voor geweest
en dubbel aanhankelijk.
‘Ik zal u niet herhalen,’ ging Baltus voort, ‘hoe we hebben moeten arbeiden, uw
moeder en ik, toen ge klein waart en uw studies aanvangen
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moest. Tegenslag op tegenslag in de stallen en op het land.’ Maar ze hadden gezien
dat er iets groeien kon uit hem; de schoolmeester zei het al van af de eerste dagen.
Hij had verstand voor drie; hij kon leeren wat hij wilde en worden wat hij verlangde.
‘Dat kan ik nog,’ wedervoer Willem.
Hij was er zelf over verwonderd dat vaders woorden hem zoo weinig ontroerden.
In dienzelfden zetel had moeder gezeten vijf maand geleden; die had geen harde
woorden gehad, maar toen was zijn gemoed er door ontroerd. Nu niet.
‘Ik ben niet gelukkig,’ onderbrak hij wat later. ‘Er ontbreekt meer in mijn leven
dan ge vermoedt.’
Baltus keek hem aan, want hij begreep: ‘ik heb u nooit naar Klara gedreven,’ zei
hij. ‘Maar ik ben vooral verblind geweest in uw betrekking met de andere... Daar
had ik onmiddellijk paal en perk moeten aan stellen.’ Dan, na enkele oogenblikken
van drukkend zwijgen:
‘Wie zich vergooit aan een vrouw, vergooit zijn toekomst,’ bromde Baltus weer.
‘Ik heb me niet vergooid,’ weerde Willem af.
Baltus keek hem doordringend aan, met gesloten lippen. Het pijnlijke zwijgen
duurde een lange poos.
‘Kwestie wat ge bedoelt,’ zei hij dan. ‘Maar
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een jonge man reist geen vrouw achterna, honderden kilometer ver, voor niets.’
‘Ik ben toch geen kind meer,’ wedervoer Willem.
Misprijzend haalde Baltus de schouders op. Dan opeens weer opgewonden: ‘als
ge aan een vjouw vastzit, dan kunt ge er niet van los zonder ongelukken. Dat heb ik
niet op school geleerd, dat heb ik niet op de universiteit gehoord, maar dat is zoo. Ik
zeg u dat het zoo is.’
‘Er is niets misbeurd,’ onderbrak Willem.
Maar Baltus luisterde niet meer, want hij had al te lang dat tegenspreken van zijn
zoon geduld. En woedend ging hij voort:
‘Er is iets gebroken in mij,’ begrijpt ge dat, iets gebroken in mij. Omdat ik te veel
mijn hoofd en mijn hart op u gezet heb. En nu zeg ik u - eer het reddeloos verloren
is - die geschiedenis moet uit zijn, voor goed, vóór ge me nog onder de pogen komt.’
Willem bleef roerloos tegen den schouw geleund, met de oogen star naar den vloer;
koppig en gekrenkt. Hij zei geen woord.
Baltus was opgestaan. Aan de deur keek hij nog eens om, maar het antwoord dat
hij hebben wilde kwam niet. Daarop ging hij den nacht in, woedend maar vernederd.
Het was de eerste maal van zijn
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leven dat iemand uit gijn huis niet voor zijn wil gebogen had.
Een lange poos bleef Willem nog staan, in gedachten verzonken. Dan opeens als
ontwakend uit een droom, trok hij zijn lade open, haalde er het portret van Lucette
uit en zoende 't lang en hartstochtelijk. ‘Ik geef u niet op,’ zei hij, ‘ik geef u niet op.’
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XV.
Toen Baltus den volgenden Zondag uit de hoogmis thuis kwam, merkte Mina dat hij
keek of Willem niet gekomen was. Willem was er niet.
Baltus zei niet veel aan tafel en zette dien namiddag zijn zondagronde vroeger in
dan naar gewoonte. Maar 's avonds bracht hij nieuws naar huis. Ha-ha, hoorde Mina
hem lachen terwijl hij naar boven klom.
‘Wilt ge nu wat weten?’ vroeg hij. ‘Er is een vogel gaan vliegen op 't kasteel ter
Beke!’
Mina schrok geweldig, want ze dacht aan Willem, maar de toon waarop Baltus
het zei was daarvoor te luchtig.
‘Ik weet niet,’ zei Mina, ‘ik heb niemand gezien of gesproken.’
‘Wel raad eens,’ drong Baltus aan.
Ja, wie kon het zijn. Meneer André natuurlijk niet; en de hovenier evenmin.
Mevrouw Lucette dan, en met wien?
‘Mevrouw Lucette ook niet,’ lachte Baltus, ‘maar Mariette! Met meneer Alfred
nog wel. Ze zijn er uit getrokken, naar Parijs of ergens...’
Mina was er heelemaal niet over verwonderd. ‘'t Is me 't wereldje,’ zei ze alleen.
Het gaf een geruststellend gevoel dat ze nu geen avonturen meer te duchten had voor
Theo. Daar hoefde ze

August van Cauwelaert, Het licht achter den heuvel

253
ook niet voor te vreezen; dat was al maanden uit en vergeten. Maar toen ze bedacht
dat op een schoonen morgen Willem weg kon zijn met die andere, begon haar hart
op eens te hameren.
En Willem kwam niet. En hoe langer hij wachtte, hoe moeilijker de terugkeer
werd. Zijn hart bleef troebel en dronken. Hij wist nu wel dat het met Klara niet gaan
zou, maar hij schrok terug voor de bevrijdende daad. 't Zou een heele historie zijn,
met moeder vooral, dan gesnik en gehuil van Klara en Theo daartusschen... Hij dacht
aan zijn broer. 't Was te dwaas al dat misverstand tusschen hen beiden. Waarom had
hij dat niet vroeger ingezien! Maar hij wist toen zelf niet hoe wijd de wereld was en
hoe vreemd een menschenhart. Dat had hij pas bevroed toen Lucette in zijn leven
gekomen was. Eenmaal had hij ze bijna verloren, doch hij gaf ze geen tweede maal
prijs. Hij wist wel dat het tot geen huwelijk voeren kon; maar dat hoefde ook niet. 't
Was beter zoo. Wat er verder met zijn leven gebeuren moest, zou de toekomst leeren.
Wanneer eenmaal eene andere vrouw in zijn leven kwam die de nieuwe behoeften
en begeerten kon bevredigen, kon hij ze nemen. Maar het zuiver geluk van dit moment
liet hij zich niet ontrooven.
Hij zag dat Lucette zich beheerschte, wanneer ze bij hem kwam, maar hij wilde
nu zelf de veroveraar zijn.
***
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Veertien dagen lang had Baltus gezwegen en gewrokt, dan scheen zijn woede gekeerd
en bezworen.
‘Kom,’ zei hij tegen Theo, ‘we gaan eens zien waar we nu eerst de klaver zullen
maaien.’
Moeder keek hen achterna en er kwam een schoone blijdschap over haar hart;
want het was de eerste maal dat vader Theo meenam op een tocht door het land.
Ze stapten over den Molenkouter naar het Heike langs het hof ten Wyngaard om.
Op den heuvel waren de vier blonde merries, twee aan twee, de ploeg aan het trekken
door den bruinen, glanzenden grond. Baltus en Theo bleven even staan, zwijgend en
bewonderend. Dan zei Baltus: ‘Als we daarmee dezen zomer naar Brussel zullen
trekken voor den prijskamp, en daar hun blonde veulens bij... ze zullen erop staan
kijken.’ Toen ze wat verder van de hoogte de weide zagen waar de jaarsche paarden
te grazen liepen, bleven vader en zoon weer staan. Na een poos zei Baltus dan: ‘daar
is geen boerenzoon, uren in het ronde, die zulk een hoeve in handen krijgt als gij.’
Theo voelde 't bloed naar zijn hoofd stijgen en wilde iets goeds, iets hartelijks
antwoorden, maar hij vond zijn woorden niet. ‘Ja, o ja,’ zei hij alleen. Dan toonde
Baltus hem waar ze den volgenden morgen moesten beginnen te ploegen en 't werd
nu ook

August van Cauwelaert, Het licht achter den heuvel

255
tijd om de aardappelen te planten. Er was nog heel wat werk te doen. De hop schoot
omhoog en moest worden aangebonden, en de distels gestoken uit het koren. Baltus
zei waar moest begonnen worden en wat volgen moest.
‘Maar ge moet zelf ook eens kijken hoe 't best is,’ voegde Baltus er aan toe.
Het was de eerste maal dat Theo dat hoorde uit vaders mond; en zijn gemoed liep
vol. Het was de eerste maal dat vader eenige inmenging dulden wilde in het
meesterschap.
‘Ik zal u leeren hoe ge een hoeve besturen moet,’ zei Baltus nog.
Baltus had ook geen tijd meer om zelf alles na te gaan. Er was zooveel dat zijn
aandacht en tusschenkomst vergde. Ze kwamen nu geregeld samen, de burgemeesters
van het kanton, om ondereen het bestuur te bespreken en te overleggen; want ze
waren meest nieuwelingen en deels onervaren. Van de twaalf vroegere burgemeesters
hier in het ronde, waren er slechts drie die den nieuwen stroom hadden weten te
weerstaan of te bemeesteren. En hier op het dorp zelf was het werk in vollen gang.
Dertig jaar hadden de boeren gevraagd dat er een steenweg komen zou van het dorp
naar Weveghem en dat er een behoorlijke straat zou worden aangelegd van de kerk
naar den Kluitberg. 's Winters en in het regenseizoen was
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die met geen span te bereiken, dan moesten de menschen een half uur omrijden en
ge liepen gevaar 's zondags als ze naar de mis kwamen, hals of been te breken. Hoe
was 't godsmogelijk dat de menschen dat zoo lang hadden geduld, zonder den heelen
boel overhoop te zetten. Maar het kwam er nu. Volgende week begonnen ze de kruin
van den Kluitberg af te voeren en langs den weg naar Weveghem lagen de
kasseisteenen al gereed voor den arbeid. Acht dagen lang had Baltus twee knechten
laten rijden, elk met een vierspan, om de kasseisteenen van het spoor hierheen te
voeren. ‘Dat kost geen duit aan de gemeente; dat doe ik gratis pro deo,’ zei de
burgemeester in de herberg. En zoo deed hij. De boeren zagen nu wel dat er iets
veranderd was ten goede en ze begonnen erover te praten in de dorpen errond.
Maar dat geval van Willem liet hem niet los. ‘Ik moet er terug heen,’ zei hij tegen
zijn vrouw. ‘Ik moet weten of het nu uit is voor goed.’ Doch Mina was bang dat
Baltus de verhouding nog verscherpen en den terugweg nog moeilijker maken zou.
‘Hij zal wel komen,’ zei ze, ‘ik wed dat hij volgenden zondag komt en dat alles
weer goed is en de rest vergeten.’
Baltus was daarop weer omgewandeld langs het
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Roggeveld, want hij wilde zien hoever het stond met de steenbakkerij.
‘Het werk vordert goed,’ zei hij tegen den aannemer, op gedwongen luchtigen
toon.
‘Zooals ge ziet,’ zei de man. ‘Het bureel zal spoedig in orde zijn; vandaag nog zit
de mei er op.’
Verder waren de arbeiders palen in den grond aan het slaan, waar een dakgebinte
overheen komen moest. Daar kwamen de droogloodsen; in het midden van het heele
gedoe waren werklieden aarde aan het uitwerpen. Daar kwam de groote schouw. Ze
gingen nog deze week daaraan beginnen...
Het heele uitzicht wordt er door geschonden, dacht Baltus.
Hij bleef er op staan kijken met wrokkend spijt. Daar kwamen drie jonge mannen
uit den put gekropen, want het was schofttijd. Baltus bemerkte, ontstemd, dat het
jongens van het dorp waren. Dat zijn de eerste, dacht hij, de anderen zullen volgen.
Hij kwam verder op den weg den pastoor tegen en hij hield hem staan.
‘Gaat ge ook eens kijken?’ vroeg Baltus.
‘Ik moet er langs,’ zei de geestelijke. ‘Ik moet naar het hof ten Wyngaard, de
boerin is al een tijd niet wel te pas.’
‘Dat kan hier een ander leven worden,’ zei Baltus, en hij schudde 't hoofd. Daar
kon niet veel
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goeds van komen, zoo'n fabriek op een dorp. Waarom moest dat hier nu komen; de
menschen hadden het goed. Ze verdienden hun brood en ze bewonnen hun eigen
land. Zoo dacht meneer pastoor er ook over. Nu kende hij zijn parochianen; maar
wanneer er vreemde gasten naar hier kwamen afgezakt... 't Was gewoonlijk niet van
't beste soort.
‘Maar wat kunnen we ertegen doen,’ vroeg de herder berustend.
‘Ja, wat is daartegen te doen,’ herhaalde Baltus, toen hij verder ging. Hij zag geen
raad of uitkomst. Natuurlijk, indien ze op slechten grond stieten, kwelmgrond, of
zand of turflagen waar geen steenen mee te bakken waren... Maar daar viel niet veel
op te hopen. Dat hadden ze natuurlijk onderzocht vóór ze begonnen.
Baltus kwam dien avond thuis, vermoeid en zeer ontstemd. Mina zag het en vreesde
dat hij weer over Willem beginnen zou. Met Theo kon ze daarover rustiger praten.
Terwijl ze den volgenden dag met haar jongen alleen in de keuken stond, was hij er
zelf over begonnen. Hij zei dat er een einde aan komen moest, want daar was meer
op het spel dan Willem's naam en toekomst alleen. ‘Hij brengt onze eigen reputatie
in 't gedrang’ zei Theo, en met spannende ontroering voegde hij er bij: ‘'t is
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trouwens niet te dulden tegenover een braaf en eerlijk kind als Klara.’
‘Ja, ja;’ zuchtte moeder, ‘er moet een einde aan komen; we moeten er voor bidden...
Het zou toch te erg zijn indien hij heelemaal van de rechte baan afdwalen moest.’
‘Het zal hem toch niet aan waarschuwing ontbroken hebben,’ wedervoer Theo.
Moeder schudde het hoofd en keek door het raam of de postbode nog niet kwam.
Wat verwachtte ze eigenlijk? Ze wist het zelf niet.
‘Jammer dat Klara dat alles weet’ zei moeder nog.
Maar Theo vond dat het nu lang genoeg geduurd had en dat het meisje toch niet
langer in den waan verkeeren mocht dat het ooit tot een huwelijk komen zou. Maar
moeder was niet overtuigd dat het niet kon. ‘Als die verleidster van het kasteel maar
het goed gedacht kreeg van weg te trekken, het land uit, voor goed,’ zei ze. Waarom
was ze ook naar hier gekomen, alvast niet om den ouden heer gezelschap te houden.
Haar plaats was bij haar man; niet hier.
Toen Mina en Baltus en Theo wat later aan de koffietafel zaten werd er geklopt
in den gang. Moeder had een voorgevoel en haastte zich naar de deur.
‘Ik dacht het wel,’ zei ze, toen ze den kapelaan
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zag; maar terzelfdertijd legde ze den wijsvinger over haar mond en wees naar binnen.
De kapelaan begreep. Hij liet zich een kopje koffie inschenken, bleef even praten,
dan: ‘Ik heb nog heel wat te doen vandaag,’ zei hij en hij was al buiten.
‘Waarom is hij eigenlijk gekomen,’ vroeg Baltus zich af toen de kapelaan weg
was.
‘Zoo maar, zeker,’ veronderstelde moeder; maar Baltus was er niet van overtuigd.
Na het avondeten stak moeder haar schoenen aan en sloeg haar kanten hoofddoek
om.
‘Waar gaat ge naartoe?’ vroeg Baltus.
‘Den beeweg om,’ zei ze, ‘volgende week zou 't moeilijk gaan.’
Op de trappen der gesloten kerk begon ze haar ommegang. ‘Lievevrouwke,’ zei
ze, ‘ge weet wat er op mijn hart ligt; en ge weet dat ik hem veel liever nog als kind
zou verloren hebben, toen hij roodvonk had en zoo den dood nabij was, dan hem nu
te zien verloren gaan voor goed. Maar, Lievevrouwke gij kunt hem brengen tot inkeer
en bezinning: verlicht hem, help hem, red hem, amen.’ Daarop ving ze haren
biddenden tocht aan, bedroefd maar niettemin vertrouwend.
Ze vond het altijd erg hinderlijk eerst een eind door de dorpsstraat te moeten. De
rust was over de daken gezegen en in de groeiende schemering kon Mina nauwelijks
de mannen en vrouwen
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onderscheiden die tegen de huizen leunden. Hier en daar speelden nog kinderen over
den weg.
‘Goeien avond altegader,’ zei Mina voorbijgaand.
De mannen groetten haar terug en keken haar een eindje achterna.
‘Mina is toch een goed mensch,’ zei er een. En dat vonden ze allemaal.
‘Gaat Baltus nu ook 't huis heroptrekken?’ vroeg iemand in de schemering.
‘Het schijnt wel,’ zei een ander. ‘Het zal een prachtig bedrijf worden.’
Dan praatten ze verder over den boer van het Berkenhof die in de week gestorven
was. ‘Hij heeft niet lang mogen genieten van zijn nieuwe hoeve,’ zei een van de
mannen.
‘Volbouwd, volleefd,’ antwoordde een andere.
Mina was nu de behuizing uit en de veldbaan ingeslagen. Nu kon ze ongestoord
haar vertrouwvol verkeer met de Moeder Gods beginnen. Vijftien kapelletjes wist
ze langs den weg: drie witte steenen huisjes waarin Maria te prijken stond, met het
Jesuskindje op haren arm, in een kinderlijke hulde van papieren bloemen, gemaakte
oranjebloesem en zilverblaren; de andere waren kleine houten kapelletjes tegen een
gevel of, op kruiswegels, aan een boom opgehangen. Zij kende al die Lievevrouwkes
en de zoete trekken van haar
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gelaat en de liefdevolle namen die ze droegen. Daar was een Lievevrouwke van
Troost in Nood, en een Lievevrouwke van Zeven Weeën, een Lievevrouwke van
Gedurigen Bijstand en een van den berg Carmel, daar was een zwarte Lievevrouw
zooals de Moedermaagd te Hal vereerd wordt en een witte Lievevrouw van Lourdes;
en zij kende al de troostspreuken die om of onder het beeld, of op de kappelletjes
geschilderd waren:
Ik zal u helpen in den nood
En vooral in het uur der dood.
Zeven zwaarden in mijn hart,
Kom tot mij in uwe smart.
Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis.

De avond was zoo luw en rond de boerenhuizekens hing een zoete geur van vlieren.
Mina was verlicht toen ze de donkere holle baan uit was, waar, onder den scherm
van boomen, een oud, steenen kruis stond met den naam erin gebeiteld van een
vroegeren boer van de Stampershoeve die hier, vele jaren geleden, door den dooi en
den modder onder zijn paard was gesukkeld en den dood gevonden had. Op het
voetstuk stond geschreven:
Alonder zijn paard is hij gevonden,
Hij is gestorven van zijn wonden.
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Mina was nu in het open veld gekomen. De hemel leek veel lichter hier en door de
schemering kon ze nog op een afstand hier en daar een huisje ontwaren en ze zag
een eindje den weg op nog een vrouw gaan met twee kinderen. Die zijn ook op
beeweg, dacht ze. Dan keek ze om want het had haar geschenen dat er ook nog
iemand volgde... Misschien heb ik me vergist, dacht ze; maar toen ze wat verder nog
eens omkeek, zag ze dat er werkelijk een vrouw de diepe baan uit kwam en haren
weg volgde.
Ze schrikte plots toen een kwakkel omhoog sloeg uit een klaverveld en wegschoot
in de duisternis. In de verte was iemand een deuntje aan 't fluiten en ze hoorde
menschenstemmen komen over het veld. In de eikenhagen sliepen de meikevers en
soms botste een donkere domme mestkever tegen een boom aan. In de donkerte zag
ze 't vuur van een pijp die werd aangepaft. De sterren zaten uit, maar de maan was
nog niet opgekomen. Dan bad ze weer door... al maar door dezelfde dringende,
liefdevolle weesgegroeten, met op geregelde afstanden, het Onze Vader ertusschen.
Maar toen ze voor een kapelleke zat onderbrak ze de reeks en smeekte Maria zoo,
van hart tot hart, dat ze voorspreken zou en alles weer keeren ten goede. Toen ze
wilde opstaan had de jonge vrouw die volgde haar ingehaald.
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‘O, ik dacht het wel,’ zei het meisje, terwijl het naast Mina ging neerzitten.
‘Ik had u werkelijk niet herkend,’ zei Mina, ‘mijne oogen beginnen te
verzwakken...’ En ze streek over haar gezicht, opdat Klara niet merken zou dat ze
geweend had. Dan even daarna: ‘wij komen waarschijnlijk met dezelfde zorg en
hetzelfde verdriet,’ zei ze. Klara knikte. Zoo zaten ze beide een poos. In het gras
lagen krekeltjes te sjirpen en in de verte waren twee honden tegen elkaar aan het
blaffen. Klara keek rond, maar er was niemand meer. De vrouw met de kinderen
konden ze nu niet meer zien. Zoo zaten ze, de moeder en het meisje, en het was of
hun leed en zorg lichter werd, nu ze 't zoo dicht bij elkaar en samen droegen voor de
Lievevrouw ter Linde.
‘Dat is tenslotte nog het beste wat we doen kunnen,’ zei Mina. ‘Hij is goed in den
grond; 't is haar schuld, zij heeft hem zoover gebracht. Doch dat zal wel weer in orde
komen.’
Maar Klara zei: ‘ik ben bereid me terug te trekken... Het is misschien beter zoo.’
Mina drong echter aan dat ze hem niet loslaten zou. ‘Dan is hij heelemaal verloren
en in hare macht,’ zei ze bevreesd.
‘De kapelaan vond het toch goed,’ antwoordde Klara.
Willem heeft behoefte aan liefde, had de geeste-
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lijke haar gezegd, maar het wou hem voorkomen dat ze samen niet naar een
harmonisch geluk gingen. Ze mocht het zich niet verbergen: er waren meer dingen
waaromtrent hunne gedachten en gevoelens uiteenliepen... Het gevoel van gebonden
te zijn, had de kapelaan gezegd, kan een mensch tot last worden.
‘Hoe bedoelt hij?’ vroeg Mina.
Maar Klara kon dat niet zoo heel duidelijk zeggen, ze had alleen een vaag gevoel
dat ze een offer brengen moest.
Negen maal wilde ze den beeweg gaan; dat had ze beloofd. Dit was de vijfde maal,
ze was nu veel rustiger geworden. Ze kreeg het gevoel dat wat er ook van haar gevergd
zou worden, het offer lichter om dragen zou zijn dan ze eerst gevreesd had.
In het kapelleke stond het Lievevrouwke te luisteren en glimlachte. Daar is een
mildheid in den meiavond die wonderlijk is. Dan kan een menschenhart zulk een
verteedering voelen wellen door zijn geluk, dat het losbreekt in snikken; en door het
smartelijkste leed rijst een geur en een smaak van honing.
‘Willen we gaan?’ vroeg Mina, ‘het wordt laat.’
De maan was langzaam opgekomen achter het beukenbosch, heel groot en
koperkleurig, maar naarmate ze den hemel insteeg werd ze aldoor
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kleiner en klaarder. Mina en Klara volgden hun verkleinde schaduw op den stofferigen
aardeweg. Mina bad voor. Toen ze echter weer aan de eerste huizen der dorpsstraat
kwamen, stelde Klara voor dat ze elk afzonderlijk zouden bidden. De menschen
waren nu slapen, overal. Alleen straalde hier en daar nog licht door het hartje van de
luiken. Over de steenen schuurden hun voeten, moe van den arbeid en den ommegang
door de ongelijke aarden wegen. Het sloeg tien uur toen de twee vrouwen de
kerktrappen afdaalden en zwijgend huiswaarts gingen.
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XVI.
Lucette stond nog steeds tegen haar schrijftafeltje geleund, verzonken in gedachten
en starend zonder zien. Het was of Willem daar vóór haar zat in den zetel, zwijgend
en verlegen onder haar toornig woord. Het was of ze hem zei:
‘Ik heb heimwee en honger naar u... Ik moet iets bevrijden in mij en gij kunt de
redder zijn. Maar gij hebt er niet den moed toe. Gij voelt en bevoelt de dingen, gij
beluistert uw gevoelens en geniet ervan, maar gij leidt ze aan den band opdat ge niet
te ver gevoerd zoudt worden. Gij wenscht alleen van de liefde de bloesem: niet de
vrucht. Gij vindt het heerlijk door een vrouw bewogen te worden, maar wanneer het
vrouwenhart zich geeft en van u ontvangen wil, schrikt ge terug en sluit u op in de
kameren van uw gevoelsleven. Voelt ge niet hoe beschamend en beleedigend het is
voor een vrouw die begeert, te voelen dat de jonge man dien zij bemint niet door
hetzelfde verlangen wordt gedreven. Gij mannen zijt wreed in den grond, ge wekt
de begeerte, den honger in ons, en wanneer alles schreit en hunkert naar u, slaat ge
op de vlucht. Zoo blijven wij vrouwen, zoolang de wereld draait de eeuwig miskende
en verongelijkte.
Wanneer ik Dorry zie spelen met de mooie pop

August van Cauwelaert, Het licht achter den heuvel

268
die ge haar gegeven hebt, word ik jaloersch op mijn dochtertje. Want het kindje is
gelukkig om wat het van u ontving. Ik sta hier alleen met mijn hongerend hart. Gij
kunt het verzadigen, en ge doet het niet. Maar ik wil niet dat het zoo blijve. Mijn
heele wezen brandt dezen avond naar u en ik laat me u niet ontfutselen door een
boerenmeid...’
Ze stond op en ging voor 't raam staan. De oude heer was met den hovenier aan
het praten naast den vijver. Maar ze ging voort in gedachten met haar dreigend verwijt.
‘Neen, ik laat me niet vernederen door een boerenmeisje. Wat weet die van de liefde?
Braaf zijn - trouwen en nog braaf zijn. Maanden lang heb ik mijn verlangen in
bedwang gehouden, omdat gij het wildet. Eenmaal heb ik me willen geven en gij zijt
er voor teruggedeinsd. Maar nù wil ik u hebben; begrijpt ge mij? Daarvoor ben ik
teruggekeerd; dat hebt ge misschien niet begrepen of vermoed. Maar nu is het
oogenblik gekomen... Er komt een dronkenheid in mijn bloed.’
Ze ging aan haar schrijftafeltje zitten en schreef, gejaagd en onvast:
Kom, kom dezen avond nog. Ik moet u zien; ik moet u dingen zeggen die ik niet
schrijven kan. Ik zou zelf naar u komen, maar Dorry is nog wat onwel en nu Mariette
weg is, wil ze haar Mama niet laten gaan. Kom stellig; ik weet niet wat er
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anders aanvangen moet met mijn leven. Ik laat de tuinpoort open...
In de stalling vond ze den hovenier. Die had al meer vertrouwelijke boodschappen
overgebracht. Hij was een gedienstig en begrijpend dienaar; liever liet hij zich hangen
dan een geheim te verpraten. Hij stak den brief op zak en vertrok naar de stad.
...Eindelijk begon de avond te vallen.
Philomeen kwam vanwege den ouden heer vragen of mevrouw Lucette niet binnen
kwam. Maar ze had hoofdpijn; ze bleef liever in de koele lucht. Was Dorry in bed?
Ja, Dorry was al boven.
‘Kijk of het schemerlampje in orde is,’ zei mevrouw nog.
De tuinman bleef langer weg dan noodig was... Toen kwam hij. Willem had den
brief gelezen; en Jean had gevraagd of er geen antwoord was. Ik zal schrijven, had
Willem alleen gezegd.
Lucette was verder gewandeld. Ze zag dat de meid het licht uitdraaide op Dorry's
kamertje. De knecht had de mooie gele theeroos opgeraapt die Mevrouw had laten
vallen, - of weggegooid. Jean vroeg nooit aan de jonge mevrouw of zijn boodschap
haar genoegen deed. Dat betaamde ook niet. Lucette wou niets meer gebruiken voor
ze naar
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boven ging. Ze stond voor het open raam en staarde in de zwaardere duisternis. De
nacht was over de wereld gekomen en de donkere zang van het bloed begon. Hij
komt, zei ze in zichzelf; ik weet dat hij komt...
Toen hoorde ze opeens haastige stappen over de kiezelsteentjes en een kort gerinkel
van de huisbel. Ik wist dat ge komen zoudt, jubelde ze.
***
...Hoe lang waren ze samen geweest dien avond? één uur?... den heelen nacht? Ze
hadden tijd en eeuwigheid vergeten in den onzinnigen roes dat zij elkaar behoorden
over leven en dood...
Willem wankelde weg, de straat op, alsof hij dronken was. Er was een verdwaasde
jubel in hem en een onzeggelijk verdriet. Hij had opeens willen wegrennen door de
duisternis; maar zijn beenen trilden. Toen hij omkeek naar den zwarten kasteelmuur
tegen den sterreloozen nacht, had hij kunnen snikken als een kind in nood: moeder,
moeder. Dan spotten andere stemmen weer boven het donker verwijt uit: Waarom
niet? Moet een jonge man zijn jeugd laten verdorren in hunkering en ontbering? En
wat beduidt zoo'n nacht waar geen mensch over praten zal...
Maar de schrijnende droefheid in hem wou niet
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bedaren. 't Was of hij heel zijn leven en toekomst en ideaal reddeloos verdobbeld
had in de verdwazing van één moment.
Zoo holde hij voort, door de eenzaamste wegeltjes, naar den grooten steenweg
toe; en merkte niet dat iemand hem in den hollen weg tegenoet gekomen was. De
man ging met een ‘goen avond’ voorbij, maar een paar stappen verder keerde hij
zich om en vroeg: ‘Is 't Willem niet?’
‘Wat zegt ge?’ vroeg Willem verstrooid. ‘Roept er iemand?’
De man stapte op hem toe, het was de veldwachter. Hij vroeg: ‘Hoe is 't met vader?’
‘Hoe 't met vader is?’ Wat zou er met vader zijn?
Hij zag nu duidelijker 't ruige gelaat van den veldwachter tegen zijn gezicht aan,
om beter te kijken.
‘Weet ge dan niet?’ vroeg de man verwonderd.
‘Wat weet ik niet?’ zei Willem onthutst.
‘Dat vader verongelukt is?’
Vader verongelukt?...
En meteen rende Willem weg door den nacht. Hij viel 't huis binnen als een gek...
Wat was er gebeurd?... Was vader dood?... Waar lag hij, waar?... Hij sprong den trap
op naar vaders kamer. Daar lag de man, levend nog, maar gebroken, als een wrak,
doodsbleek, de oogen glazig en star, en
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uit zijn vertrokken mond ging een gerekt en dof gekreun.
‘Vader... vader...’ fluisterde Willem met verkropte keel.
‘Laat vader met rust,’ zei Theo. ‘De dokter heeft gezegd dat hij niet spreken of
verroeren mag.’
De boer stiet een langer en luider gekreun uit, of hij spreken wou. Doch Theo deed
teeken dat hij zwijgen moest. Baltus sloot weer de oogen, maar bleef doorkreunen.
‘Ga naar beneden,’ zei Theo. ‘Ik zal wel bij vader blijven.’ Willem wankelde den
trap af naar moeder, die zakjes zand aan 't warmen was, omdat vader het zoo koud
had. ‘Ja,’ zei moeder, ‘we weten zelf niet hoe 't juist gebeurd is; vader was thuis
gekomen en in den paardenstal gegaan... En een poosje daarna heeft Theo die daar
buiten stond, opeens een geklauw van hoeven gehoord en een verschrikkelijken
kreet... Theo is er heen geloopen en zag nog juist hoe Sadi, de hengst, rechtsprong...
en vader lag daar tegen den muur op den grond, en er was bloed uit zijn mond en
neusgaten gespoten. 't Beest moet verschrikt geweest zijn en in 't opspringen weer
teruggevallen op vader...’ Gelukkig was de dokter juist bij den klompenmaker voor
een kraambed. Hij had vader onderzocht. Niet spreken, had hij
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bevolen en ook niet drinken, anders zou de bloedstorting in 't opgeven kunnen
herbeginnen... 't Kwam uit moeders mond met horten en stooten en tusschen de
snikken door. Willem zat haar aan te staren, verdwaasd, nog niet duidelijk begrijpend
hoe 't allemaal zoo plots en zoo vreeselijk was toegegaan, terwijl hij ginder... Daar
kwam ineens zulk een beschamend en tergend verwijt over hem gestort, dat hij geen
woord zeggen kon.
Gelukkig vond in de verslagenheid het niemand vreemd dat hij, zoo spoedig na 't
bericht dat ze hem gezonden hadden, al op de hoeve kon zijn.
Na middernacht was Theo toch wat gaan rusten en had Willem zijn plaats
ingenomen naast het bed. Moeder wou niet slapen gaan. Ze zat op een stoel te rusten,
maar tenslotte viel ze oververmoeid met haar rozenkrans in de hand toch in slaap.
Willem hield nu alleen wake bij den zieken man. De nacht stond over de hoeve, en
sloot de wereld af achter de donkere ruiten. 't Was of er niets meer leefde en niets
meer was dan dit kamertje hier, met tusschen die vier witte muren daar in het bed
den zieken man, die nu wat te sluimeren leek, zijn slapende moeder en zijn eigen
onstuimig hart.
Toen dacht hij aan 't woord van den kapelaan laatst, toen deze gesproken had over
zijn verhouding met Lucette: ‘Het zou alles zoo veel gemakkelijker
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gaan indien het leed u eens goed bij de schouders had.’
't Was of de gedruktheid, de bevangenheid van zijn borst wat lichter werd, toen
hij achter den heuvel het bleeke schemerlicht zag beven in den hemel. De morgen
kwam. De hanen kraaiden. Moeder schrikte plots wakker, boog over 't matwitte
gelaat van den man en ging ongehoord naar beneden.
Vooral niet spreken, had de dokter gezegd. Hij was bang dat de inspanning de
wonden weer openrukken zou. Baltus kon trouwens geen woord over zijn lippen
brengen. Maar opeens keek hij Willem aan alsof hij nu voor het eerst opmerkte dat
die er was. Willem stond op en boog over hem en fluisterde: ‘Alles komt goed, vader,
de dokter heeft gezegd dat ge alleen veel moet rusten.’ Maar dat bedoelde Baltus
niet. Hij schudde het hoofd, sloot de oogen weer en bleef zoo roerloos liggen alsof
hij sliep.
De dokter kwam vroeg terug. Hij vond den zieke rustig, maar zeer afgemat. Drie
dagen bleef Baltus liggen met heldere oogenblikken; dan weer half in slaap en
bewusteloos. Eens had hij teeken gedaan, en dan had hij bloed opgegeven. De dokter
zei niet veel. De rug was minder gekwetst dan hij aanvankelijk vermoed had, maar
met de longen
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was het bedenkelijk gesteld. En ook het hart had een geweldigen schok gekregen.
‘Ik heb er geen goed oog in, dokter,’ zei moeder.
De dokter haalde de schouders op en zei alleen:
‘Heelemaal goed zal de man, vrees ik, niet meer worden.’ En na een poosje zwijgen:
‘Maar de natuur is sterk en verstandiger dan alle dokters van de heele wereld. Dat
zeg ik telkens aan mijn zieken...’
Toen Willem den volgenden dag den dokter alleen zag en hem vroeg: ‘Dokter,
meent ge dat vader nog genezen kan? Ik vind dat het niet goed gaat, hij schijnt
oppervlakkig wel iets beter en praat nu weer, maar die kleur staat me niet aan, en die
oogen vooral,’ toen keek de dokter even om of er niemand achter hem stond en terwijl
hij den hals van zijn paard streelde zei hij: ‘Ge zijt oud genoeg om de waarheid te
hooren en te dragen... maar menschelijkerwijze gesproken zie ik geen hoop meer...
het hart is heelemaal geforceerd en de longen zijn allebei gescheurd... en de matheid
vermeerdert... Maar,’ voegde hij tenslotte eraan toe, ‘zoolang er leven is, is er hoop.’
Willem zag den dokter wegrijden en staarde hem achterna, strak en wezenloos.
Dan bekeek hij de nieuwe schuur en de stallingen, vaders trots... en opeens liep hij
naar zijn kamer, sloot de deur achter

August van Cauwelaert, Het licht achter den heuvel

276
zich en viel met zijn hoofd op zijn armen op de tafel.
...Hoelang had hij zoo gelegen? Hij stond een poos verdwaasd te droomen en wist
niet waar zijn zinnen waren. Maar dit wist hij: dat er in hem iets ten einde was
gekomen dat niet meer herbeginnen mocht. Want het verwijt brandde in hem: dat 't
ongeluk zijn vader had geslagen terwijl hij zichzelf en alles had vergeten. Was hij
niet de schuld van vaders dood, en was deze dood niet het sprekend bevel dat het ùit
en gedaan moest zijn met het andere? Dan zei er een stem weer: ‘maar uw eigen
gedrag kan toch niet oorzaak worden van andermans leed en dood; de vader wordt
toch niet gestraft om de schuld van den zoon... en vader zelf treft toch geen verwijt...’
Vader had gewaarschuwd en verboden, maar hij zelf had maanden gehuicheld opdat
vader onwetend blijven zou en tenslotte zich verzet tegen vaders wil en verbod.
Doch hoe zijn gedachten ook wendden of keerden, telkens brandde datzelfde woord
er weer door: ‘terwijl gij uzelf en alles vergat heeft het ongeluk uw vader geslagen.’
Er kwam zulk een verlammend gevoel van beschaming over hem, en zulk een
schreeuwende pijn. ‘Ik heb vader vermoord,’ zei een stem in hem. ‘Ik heb vader
vermoord...’
Een tijd bleef hij zoo nog zitten, verstard in zijn leed en zijn wroeging. Maar
tenslotte begon door
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de hardheid iets milders te ruischen, als een stille bron die hij niet vermoed of gezien
had. Hij luisterde... en er kwam een onzeglijke vermurwing over zijn hart. Wat gedaan
was, bleef gedaan, maar de levende kracht in hem was niet voor goed gebroken of
gesmoord. ‘Opstaan,’ zei een stem in hem, ‘en een nieuw leven aanvangen.’ Vader
was trouwens nog niet dood... Misschien kwam weder de ontroerende genade der
genezing over hem... Maar de dokter had gezegd: Menschelijkerwijze gesproken is
er geen redding meer mogelijk en God deed de wonderen zoo maar niet. Dan drong
de stem weer op: Ik heb vader vermoord... ik heb vader vermoord...
Toen hij opstond, wist hij dat een brok uit zijn hart en zijn leven was weggerukt.
Baltus lag verzonken in gedachten toen Willem op de kamer kwam.
‘Vader,’ zei Willem, ‘vader,’ met een onnoemelijke teederheid en innigheid. Hij
wist niet wat hij vader vertellen moest, hij wou alleen iets heel lief en genegen en
troostend zeggen, maar hij zei alleen: vader...
‘Is 't nu gedaan?’ vroeg Baltus, hem wantrouwig en doordringend aanstarend.
Willem knikte.
Baltus had, een rustigen nacht en toen hij wakker werd vroeg hij voor de eerste
maal om wat eten.
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Hij voelde zich beter en de beterschap nam de volgende dagen toe. 't Was vreemd
om zien hoe de kracht in hem toch weer opleefde. Zijn stem was helder geworden
en hij mocht van den dokter weer wat recht zitten in het bed. Moeder had de eerste
dagen lijk verloren geloopen in eigen huis; ze had gewerkt en gebeden en dan altijd
weer naar boven om te zien of Baltus niets noodig had; maar nu was haar hart opnieuw
gaan vertrouwen en hopen.
...Tot Baltus zich op een avond onverwachts zoo moede en onrustig voelde. Hij
bekeek de dingen in de kamer, die begonnen te beven en naar de zon die zonk achter
den heuvel en zei: ‘'t Is vreemd, 't is of de zon verschuift...’ En meteen voelde hij
iets naar boven kroppen en op zijn zakdoek vlekte klaar bloed. Hij bleef een poos
zitten, heel bleek en lijk verstard; dan kreeg zijn gelaat opeens een onzeggelijk
smartelijke uitdrukking; zijn mond vertrok en met gebroken stem zuchtte hij: ‘het
zal niet meer gaan...’ Hij viel achterover in het kussen en sprak niet meer.
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XVII.
Een boer worstelt tweemaal met de dood vóór zijn knechten hem op hunne schouders
uit de hoeve dragen. Eenmaal om zijn land en have en eenmaal om zijn leven. De
eerste strijd had Baltus uitgestreden. Tien volle dagen was hij niet aan te spreken
geweest. Hij wist dat hij eens gaan moest en enkele jaren vroeger of later, wat gaf
het tenslotte; maar heen te gaan vóór uwe hoeve volbouwd is en uw boomgaarden
gekomen zijn tot hun volle dracht en uw velden tot hun rijksten wasdom en
vruchtbaarheid! Baltus lag met geloken oogen en zei geen woord dat hij zwijgen
kon. Hij vertrok zijn lippen wanneer hij drinken moest en wanneer zijne handen
zenuwachtig begonnen te woelen boven de dekens schudden moeder of de jongens
de kussens even op en legden hem op een andere zij. Zelfs de dokter had er niet veel
uitgekregen; Baltus had het hoofd geschud en naar de fleschjes gewezen die nog
gesloten op het rek stonden. Baten kon het niet meer, en de pijn zou hij wel verbijten;
dat was al zooveel afgekort op het vagevuur. Toen moeder hem bezorgd gevraagd
had of meneer pastoor niet terugkomen zou, had hij kort geantwoord: nu niet, 'k zal
het u wel zeggen. Hij had zijn hoofd naar den wand gekeerd en niet meer verroerd.
Toen moeder wat later over
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hem boog, zag ze dat hij geweend had. Dat was de eerste maal geweest sedert zijn
verre kinderjaren.
Maar den tienden dag zei Baltus: ‘straks moogt ge dert onderpastoor laten komen.’
Zijn adem ging zwakker op en neer, doch er was een gewicht afgewenteld van
zijn borst. Zijn geest was verhelderd en er was een wondere berusting gekomen over
zijn ziel.
Roerloos lag hij zoo of hij sluimeren ging. Moeder en de jongens lieten hem rusten.
Toen de avond begon te schemeren in de kamer streek Baltus over zijn voorhoofd
en tokte, met den mispelaar die aan zijn bed hing, op den vloer.
Moeder kwam haastig de trappen opgeloopen.
‘Doe Theo en Willem komen,’ zei hij kort. De jongens kwamen boven. Theo hing
over het voeteneind en keek star naar vaders magere handen op het deken; Willem
leunde met den rug tegen het raam en staarde naar den grond. Het zwijgen brandde
op zijn hoofd als vuur. Toen begon Baltus: ‘Het zal niet lang meer met mij duren;
en ik wil niet dat er na mijn dood getornd wordt aan mijn werk. Wat ik met moeder
heb bijeen gebracht, moet bijeen blijven. Gij, Willem, hebt uwe studies mogen
voltooien; ge zijt uw brood waard. Wat ge in den eersten tijd nog mocht noodig
hebben, zult ge krijgen. Maar Theo heeft al die jaren met ons gewerkt en gezwoegd.
Hij moet hier na mij
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het meesterschap voeren, onder moeders gezag. Daar in de lade zult ge vinden hoe
ik met haar alles heb geregeld. Maar nu moet ik u nog een en ander zeggen, voor
allebei.’
De stilte viel weer in en door de schemering lichtte alleen nog het matte gelaat
van den zieken man.
Toen moeder de deur opende lagen de twee jongens geknield voor vaders bed en
ze snikten.
‘Mag meneer de onderpastoor boven komen?’ vroeg moeder.
Baltus knikte.
Theo en Willem gingen weerszijden de groote huistafel zitten en zeiden geen
woord. Daar was een vreemde kalmte gekomen over Willem en het bewustzijn van
een nieuwe kracht. Er was een ernst over zijn leven die hij nooit bevroed had. Wat
reeds voorbij was leek hem nu zoo jong, ondiep en onervaren. Wat volgen ging zou
staan in het licht van leed en loutering.
Moeder zorgde voor het avondeten en luisterde af en toe of de priester nog niet
opstond. Eindelijk hoorde ze een stoel verschuiven en geklop van voeten. Ze nam
de lamp op en ging hem lichten op den trap.
‘Wanneer komt ge met O.L. Heer?’ vroeg ze.
‘Om half zeven,’ zei de priester. En stiller: ‘ge hebt een braven man; hij is goed
voorbereid en
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gelaten. Neen, ge hoeft niet mee te gaan, blijf hier en goeden moed.’
***
De wijde wagenpoort stond open en er lag een baantje wit zand gestrooid van de
straat tot aan de ingangsdeur. De heele hoeve was gekuischt en opgeschikt als voor
de kermisdagen. De koeien stonden in de wei, maar de paarden bleven dien morgen
op stal. De knechten zaten tegen den muur en blonken met houtskool het koperen
beslag der paardentuigen. Opeens kropen ze recht op een knie en schoven hunne
muts af. Het belletje rinkelde de hoeve binnen; en de koster ging voorop met een
brandende lantaarn. De priester in koorhemd en met het Allerheiligste tegen zijn
borst gedrukt stapte hem haastig achterna. De knechten zeiden geen woord, terwijl
de priester boven was. Ze waren gewend hem te zien aan het altaar, en ze hadden
het Allerheiligste uitgesteld gezien in het Tabernakel of naar zieken gedragen. Maar
wanneer O.L. Heer onder uw eigen dak moet komen, geeft het een vreemde ontroering
en ontzag.
Het duurde niet lang of het belletje rinkelde weer de deur uit en naar de kerk terug.
Theo kwam buiten en riep op de knechten dat het tijd was. Vader wilde niet dat
er iemand op de
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hoeve bleef, buiten zijn vrouw. Alleman moest de drie Kruisdagen mede in de
processie. Theo deed de inrijpoort weer dicht en de stilte viel over de hoeve. De
duiven scheerden naar beneden en trippelden tusschen de kippen.
Baltus zat nog halfrecht in de versche lakens tegen de kussens met de spierwitte
overtrekken; zijn vlassig haar was geknipt en gekamd en zijn veertiendaagsche
stoppelbaard was weggeschoren. Zijne oogen lagen dieper in hunne holen, maar
glansden rustig. Hij had zijn dankgebed geeindigd en begon de litanie voor een goede
dood:
‘Heer Jezus God van goedheid, Vader van Barmhartigheid, ik kniel voor U neder
met een vermorzeld hart. Ik beveel U mijn laatste uur en hetgeen daarop volgen moet.
‘Als mijne verduisterde en gebroken oogen uit schrik voor den naderenden dood,
zich stervend tot U zullen wenden, barmhartige Jezus, ontferm U dan mijner.
‘Als mijne oor en, voortaan gesloten voor de taal der menschen, zullen opengaan
om te luisteren naar uwe stem, die het onwederroepelijk vonnis zal uitspreken,
barmhartige Jezus, ontferm U dan mijner.’
Maar Baltus kon de litanie niet ten einde lezen. Zijne oogen schemerden zoo
vanmorgen en zijn hoofd was moe.
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Moeder had het kruisbeeld met de twee kandelaars teruggeplaatst op de legkast, het
wijwater weggenomen en het witte doek opgeplooid. Ze zou den zieken man nu een
beetje laten rusten.
‘Maar verwittig me als ze komt,’ zei Baltus.
Toen de deur een tijdje nadien weer openkriepte schoot hij wakker uit zijn sluimer:
‘Komt ze?’ vroeg hij.
‘Ik zie ze nog niet,’ zei de vrouw, ‘maar ze moet gaan komen.’
‘Zet me recht,’ zei Baltus.
Moeder haalde nog een paar kussens bij en hielp hem recht in zijn bed. Ze wond
een warmen wollen doek om zijn schouders en zette hem zijn pelsmuts op. Ze was
te wijd geworden en zakte tot op zijn oogen.
‘Zal 't niet te koud zijn met het raam open?’ vroeg de vrouw bezorgd. Maar hij
schudde van neen. De morgenbries woei een lucht van gras en loover binnen.
Het licht is te sterk, dacht Baltus, maar hij verwon zich en zag de weide die
heuvelde naar het hooge korenland, waar de molenbaan doorheen liep. Langs daar
zou de processie terugkeeren naar de kerk. Er stond een troepje kalveren te grazen,
vóór hem en rechts twee jonge hengsten. De andere beesten moesten links de weide
in zitten; die kon hij niet zien van uit zijn bed.
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De klok beneden snokte negen uur en opeens stak een koperen kruis boven het koren
uit, als een ster. Gezang van mannenstemmen golfde den heuvel neer. Meer dan
veertig jaren was Baltus meegegaan op de Kruisdagen, Reeds vóór zijn eerste
Communie moest hij mee van vader; en hij deed het graag. Het waren doorgaans
glanzende dagen en die voormiddagen moest hij niet naar school. Maar 't was eerst
toen hij zelf gehuwd was en boerde dat het land Gods zegen noodig had als zon en
water; en al zijn volk moest telkens mee om te bidden dat God de vruchten mocht
laten gedijen en sparen voor onweer en ziekten.
Dit was de eerste maal dat hij zijn volk niet aanvoeren kon. De overige dagen had
de processie het dorp en de velden in andere richtingen doorkruist. Nu ging de weg
langs den molenkouter, de wilgenmeerschen en de bolderbaan, dwars door zijn land.
De processie was even blijven staan aan het kapelletje dat hij ginder twaalf jaar
geleden gebouwd had; de priester had er een tientje van den rozenkrans gebeden;
dan ging de tocht verder.
Naast den grafmaker, die met het kruis voorop ging, stapten twee misdienaars in
hun helder rood kleed, met uitgewaaide kaarsen. De zangers van 't hoogzaal volgden,
dan de koster en dan de geestelijken. De nonnetjes leidden het volk. Alleen ouden
en gebrekkigen waren thuis gebleven
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bij de kleine kinderen. De boeren baden verstrooid. Ze keken rechts en links naar de
vruchten op de akkers of het vee dat in de weide te grazen stond; en ze keurden en
schatten de beesten en verrekenden den oogst die aan 't groeien was.
Het gezang van den priester en het altijd eender antwoord van de zangers galmden
den heuvel neer.
Baltus had zijn kerkboek weer opgenomen en volgde de litanie van alle Heiligen.
De priester aanriep de H. Drievuldigheid; de H.H. Engelen en Aartsengelen; de Koren
der Zalige Geesten; de Apostelen en Evangelisten; de H.H. Bisschoppen en Belijders;
de H.H. Kerkleeraars en de Martelaren; de H.H. Monniken en Kluizenaars; de H.H.
Maagden en Weduwen. Baltus las met halfluide stem, en moeder, die geknield zat
voor het venster, bad dat alle lieve heiligen Gods voor hem voorspreken zouden.
De processie was nu de weide genaderd. Opeens kregen de jonge hengsten ze in
't oog. Ze renden er heen en de kalveren volgden. Maar een oogenblik daarna stormden
de paarden weer weg en al de kalveren sprongen hen achterna.
Baltus las verder:
- Van alle kwaad, verlos ons Heer;
Van een schielijke en onvoorziene dood,
Van den geest der onkuischheid;
Van bliksem en onweer; verlos ons Heer;
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Door uw Kruis en uw lijden;
Door de komst van den H. Geest, den Vertrooster, verlos ons Heer;
In den dag des oordeels, verlos ons Heer.
Baltus keek naar buiten en zag dat alle hoofden naar zijne hoeve en zijn weide
gekeerd stonden. Ze wisten dat hij hier in deze kamer zat en dat het niet lang meer
duren kon.
Het gezang golfde tegen de hoevemuren aan en over het dak. De boer liet zijn
kerkboek uit zijn handen glijden op de dekens. Zijne oogen schemerden weer en 't
was of zijn hart zwol. Moeder vroeg of ze 't venster weer sluiten wou en hij vond
het goed.
‘Nu rusten,’ zei ze. Ze trok de kussens achter zijn rug weg en dekte hem toe.
***
Het was of Baltus' krachten nu zienderoogen wegzonken en met poozen kon hij de
dingen niet goed meer onderscheiden. Willem zat tegen den muur en bad.
‘Hoe laat is 't al?’ vroeg Baltus.
‘Tegen twaalven,’ zei Willem en hij vroeg of vader iets verlangde. Nee, vader
verlangde niets... alleen wat drinken. Maar 't was of zijn keel niet
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goed meer slikken kon, en er liep een straalke water uit zijn mondhoek op het
hoofdkussen.
In den namiddag vroeg Baltus nog drie vier maal hoe laat het was... ‘Ik heb geen
gedacht meer van het uur,’ fluisterde hij. ‘'t Is of de tijd naar de eeuwigheid gaat.’
Klara had wat druiven gebracht; hij nam er een beetje sap van, en dat deed hem
goed. Daarop lag hij wat te sluimeren en toen hij weer de oogen opende vond hij dat
het beter ging.
Toen de avond gevallen was, kwamen Nardus van de Stampershoeve en de bakker
kloppen en vragen of zij Baltus nog eens zien mochten.
‘We zijn toch maar gekomen,’ zei Nardus traag en aarzelend, ‘we kunnen toch
niet als kwade vrienden scheiden, ik bedoel we kunnen toch niet in ruzie blijven. We
hebben het ook niet zoo kwaad gemeend.’
Baltus kreeg de tranen in de oogen en drukte hun krachteloos de hand.
‘We hebben het niet kwaad bedoeld,’ verontschuldigde zich de bakker eveneens.
Er volgde een stilte. Dan vroeg Baltus hoe het nu ging met de steenbakkerij.
‘Zoo maar,’ antwoordde Nardus.
Toen ze weggingen zei Baltus hun nog: ‘tot in de eeuwigheid;’ en daarop gingen
ze al snikkend den trap af. Maar over Baltus' gelaat was al iets
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gekomen van onaardsche berusting. Zoo lag hij weer een wijl als in sluimer. Theo
had Willem afgelost en zat tegen den schemerenden avond te denken, met zijn handen
gesloten tusschen zijn knieën. Dan hoorde hij opeens dat de zieke hem spreken wou
en boog over vader heen:
‘Theo,’ fluisterde Baltus, ‘ik wou nog eens al mijn beesten zien.’
Theo begreep: ‘Morgen?’ vroeg hij.
Vader knikte, en 't was of hij weemoedig, maar dankbaar glimlachte.
***
De drukte begon den volgenden morgen al in de vroegte. De knechten hoefden niet
naar het veld te gaan; maar alle handen waren in de weer en vóór het negen uur werd,
glommen al de koeien, en de manen en staarten der paarden waren met stroo
doorvlochten.
Moeder had Baltus gesmeekt het niet te doen... in elk geval kon hij het zien van
uit zijn bed. Maar Baltus had ongeduldig geantwoord dat het zoo niet ging. Ze zouden
vaders wil volbrengen. Willem en Theo tilden hem op en droegen hem in een zetel
voor het open raam en moeder wikkelde hem warm in doeken en dekens. Nu konden
ze komen. Hij zat er ineengezonken als een lamme,
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maar zijn lippen bewogen nog en er kwam een vlam in zijn oogen toen hij 't getrappel
der hoeven hoorde naderen onder de weidepoort.
Eerst kwamen de bonte kalveren, twee aan twee gebonden, koppig en snokkend
aan de teugels, jong, dartel en dwaas. Dat was 't gewin van dezen winter; er waren
er veertien. Dan volgden negen felle runderen vetgegraasd en glanzend. Baltus wist
welke er na den zomer zouden verkocht worden en welke drachtig waren en blijven
mochten. De koeien kwamen achterna gestapt, loom en zwaaiend den rijken last der
uiers. De vier prijskoeien het laatst. Dan volgden de stieren; twee jonge, jaarsche
stieren samen, dan de eene na den anderen, sterk en statig, met bengelende medalies
aan den golvenden vetten nek, een driejaarsche en een vierjaarsche prijsstier. Baltus
fluisterde hunne namen naarmate ze voorbijgingen. Ze stapten de weide op en keerden
ginder met een bocht terug. Het had iets van een uittocht uit het beloofde land.
‘Is 't niet te vermoeiend?’ vroeg Willem bezorgd. Maar Baltus wou het zien tot
het einde. Hij sloot een poos zijne oogen, dan hoorde hij getrappel van paardenhoeven
op de steenen.
Vooraan kwamen de jaarlingen, vurig, de koppen hoog en ongewend aan den band
te gaan, nadat ze weer maanden vrij en los hadden mogen draven door de weiden.
Dan vier tweejaarsche
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merries. Baltus deed teeken met zijn hand dat ze draven moesten. Theo kletste met
de zweep en ze zetten in, fel, met vasten stap en de manen golfden om den sterken,
fieren nek. Ze verdwenen achter 't gewei der opgaande appelboomen tegen den
heuvelrug aan; maar na enkele oogenblikken kwamen ze weer naar hem toegedraaid
aan de hand der knechten weerzijds het viertal. Theo keek naar vader op van uit de
weide: Was het mooi zoo?
Baltus knikte en keek maar, en er vielen twee dikke tranen op zijn uitgemergelde
handen. Maar nu volgden de merries met hun veulentjes, los en tam rondom het
moederdier. Zes kwamen er zoo, vier zuiver blonde, achter elkander, zwaar en goedig
met hun forsche schoften. Baltus had er zoo op gerekend dat hij daarmee dezen zomer
naar Brussel trekken zou en ze doen draven, triomfantelijk, voor de bewonderende
blikken van duizenden.
En tenslotte kwamen de hengsten, de jongste vooraan, twee aan twee, dan de twee
prijshengsten van drie en vijf jaar, met een krans van medalies op hun felle borst,
die vooruit ging als de steven van een boot. Ze gingen eerst stapvoets voorbij, dan
op een korten knal der zweep, sloegen ze aan 't loopen, de weide op en neer, geweldig,
maar gehoorzaam, op het korte bevel van den knecht.
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Baltus wilde zich oprichten in zijn zetel maar hij zakte krachteloos terug. ‘Nog eens,’
bevool hij. En de hengsten draafden opnieuw de weide op en terug de helling neer
en hunne zware hoeven bonsden op den doffen grond.
Toen Baltus daarop merkte dat Theo hier eindigen wou, lichtte hij zijne oogen op
naar Willem en vroeg: ‘Waarom Sadi niet?...’ Willem deed teeken en Theo begreep.
Ze hadden den grooten hengst die vader gepletterd had op stal willen houden, maar
Baltus wou hem zien. 't Beest kon het immers niet verhelpen. Sadi kwam; en daar
stond hij in zijn vierkante sterkte en pracht, glanzend blond de vacht en bleek de felle
manen. Daar stond hij te prijk en het eerebrons dat om zijn schouders hing, glansde
in de zon.
‘Sadi!’ zei Baltus heesch en 't was of het dier de stem van zijn meester had gehoord,
want het stak den kop omhoog en stiet een geweldig gehinnik uit.
‘Hij herkent mij,’ zuchtte Baltus, dankbaar en nog bleeker van ontroering. Maar
terwijl moeder en Willem den hengst nastaarden die de weide opdraafde, sloeg Baltus
zijn handen naar zijn borst en zijne oogen duizelden opeens en het hoofd viel
voorover.
Toen Baltus later weer spreken kon zei hij:
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‘Laat Sadi komen...’ Willem bekeek moeder en zei: ‘nu rusten... rusten.’ Maar Baltus
kon niet rusten, hij begon zoo vreemd te woelen met zijn handen en na den middag
kwam er weer wat bloed naar boven.
Het duurde nog drie dagen.., dan luidden de klokken over het dorp en de heuvelen
over dat Baltus, de heer en meester van de Kruishoeve, gestorven was.
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XVIII.
Ze hadden Baltus uitgedragen en begraven achter de kerk waar zijn vader en moeder
lagen. Het was een optocht geweest van de hoeve naar de kerk zooals er nooit een
te zien geweest was in de Btreek. Heel het dorp had achter Baltus' lijk aangestapt en
van uren ver waren er boeren gekomen om aan den boer van de Kruishoeve de laatste
eer te bewijzen. De menschen hadden 't gevoel dat ze een ongekroonden koning naar
het graf droegen. Ze zagen het werk en ze overwogen hoe dat alles onder Baltus'
handen geworden en gegroeid was. Want dit kon niet geloochend worden of miskend:
Van al de boeren, uren in het ronde, was Baltus de beste en de verstandigste geweest.
Theo was een flinke jongen, dat gaven ze graag toe, maar het was nog zijn vader
niet.
De laatste familieleden en kennissen waren nu weg. De avond was over de hoeve
gevallen, Willem stond op en ging naast zijn moeder staan, die 't avondeten aan 't
bereiden was.
‘Moeder,’ zei hij, innig en bewogen, ‘moeder we zullen meer dan ooit van u
houden.’
En hij zoende zijn moeder op het voorhoofd en streelde over haar grijze haren.
Dan stonden ze een poos weer zwijgend naast elkander en keken naar het vuur. Maar
Willem wou nog iets meer zeggen.
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‘Moeder,’ zei hij, ‘aan dat andere hoeft ge niet meer te denken; dat is gedaan.’
Zijn moeder keek hem aan, met een dankbare teederheid. ‘Ik wist wel,’ zei ze,
‘dat mijn gebed zou verhoord worden.’
Willem hoorde stappen in den gang en ging voor het weideraampje staan. De
kruinen hingen vol schemer en de kalveren stonden voor den slagboom op hun maal
te wachten.
Moeder en de jongens bleven zitten na het avond eten, moede en lijk gebroken
van al de ontroering en de drukte. Daar lag een schaduw over hun gesprek en een
lijdzame verdeemoediging. Ze bespraken nog eens hoe 't allemaal gegaan was: het
plotse ongeval, de ziekte, de dood, de begrafenis, al dingen die ze wisten maar nog
eenmaal samen overzien moesten vóór ze den begrafenisdag besloten.
Toen zei moeder: ‘Kinderen laten we gaan rusten; we hebben zware dagen achter
den rug.’ En, even nadenkend voegde ze er aan toe: ‘God geve dat de toekomst niet
te zwaar om dragen zij.’
Willem bleef nog de volgende dagen bij moeder en Theo op de hoeve en het was
of de harten der twee broers over alle tweespalt en misverstand weer tot elkaar waren
gebogen.
Willem had in den namiddag den tuinman van het kasteel ter Beke in den weg
achter den hopast
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zien kuieren, maar hij was er niet heengegaan. Hij wachtte op een andere tijding...
En den vierden dag, in den morgen, bracht de postbode het bericht van zijn patroon,
dat zijn benoeming gereed lag en hij reeds over enkele dagen naar Congo kon
vertrekken. Het zou moeder wel hard vallen, maar het was beter zoo. Hij hoefde 't
haar trouwens nu nog niet te zeggen.
Toen hij den volgenden dag Lucette zelf om de hoeve zag dwalen, werd het zijn
hart te sterk. Ik moet weg van hier, sprak hij in zichzelf. Ik houd het niet langer uit.
Wat later klapte het hekje van de pastorij dicht achter zijn rug; hij ging haastig
door het tuintje en belde aan. De meid kwam langzaam aangesleft en opende 't
dievendeurtje. Meneer de onderpastoor? ‘Ja hij is thuis,’ zei ze en deed de deur open.
Hij kende den weg wel; ze hoefde niet mee te gaan. De kapelaan zat voor het bezonde
raam en overwoog wat hij morgen zeggen zou op den kansel. Hij keek verrast en blij
op toen Willem binnentrad. Daar was in zijn handdruk iets dat hij nog nocit gevoeld
had.
‘Ik kom eigenlijk om gewichtige redenen,’ zei Willem.
Hij bleef een oogenblik staan zonder verder te spreken, dan ging hij knielen op
den bidstoel in den hoek en begon te weenen. De jonge priester
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begreep, deed zijn stool om en luisterde naar de stille bekentenis van zonde en
berouw...
De kamer hing vol lichten schemer toen Willem recht stond.
‘Maar nu moeten we meteen die andere zaak in orde brengen,’ zei de kapelaan,
terwijl hij zijn stool opvouwde. ‘Ge moet eerlijk zijn tegenover uzelf en tegenover
Klara. Laat me u een goeden en beslisten raad geven: indien ge haar niet in volle
overgave beminnen kunt, indien zij niet geheel de verlangens van uw hart en geest
bevredigen kan, neem dan ineens het besluit uit elkander te gaan. De vraag is: zijt
gij en Klara voor elkander geboren, zult gij beide vinden in het huwelijk die blijde
sterkte die allen arbeid licht maakt onder uwe handen, en alle leed dragelijk en een
veilige schutse is voor de begeerten van het hart? Anders kan er trouw zijn, berusting
of medelijdende opoffering; er is niet het zuiver geluk zonder meer. En ik herhaal
mijne vraag: zijt gij voor elkaar geboren?’
Willem die tegen de boekenkast geleund stond antwoordde: ‘We waren nog
kinderen toen we op elkander verliefd geworden zijn. Ik was pas op de universiteit
en zij was nauwelijks achttien. En na den oorlog dacht ik dat het toch gaan zou. Maar
het zal niet gaan.’
‘Dan moogt ge niet langer wachten. Gij hebt
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niet het recht de heele toekomst van het meisje in gevaar te brengen. Die toestand
heeft al te lang geduurd.’
‘Moet ik haar dat zeggen?’ vroeg Willem.
‘Niemand anders,’ zei de priester.
Willem streek herhaaldelijk over zijn voorhoofd.
‘En ge moet haar helpen u te vergeten,’ ging de kapelaan voort, ‘gij moet voor
een tijd weg van hier. En dat is nog meer noodig voor de andere; want uw wil is te
wankel, gij moet u beveiligen tegen uzelf; begrijpt ge’?
Willem begreep; de priester had de woorden uit zijn hart gesproken. ‘Ik ga weg,’
zei hij. ‘Verder dan ge vermoedt. Over enkele dagen vertrek ik naar Congo.’
De kapelaan keek hem verbaasd en vragend aan. Dan vertelde Willem van zijn
aanvraag en benoeming.
‘Maar,’ vroeg hij, ‘wil moeder alvast op de hoogte brengen van mijn besluit, terwijl
ik in Brussel alles in orde breng. Dan wordt het afscheid minder pijnlijk voor haar.’
Dat zou de priester doen. ‘En nu,’ zei hij, ‘vraag ik dat ge zelf niet uitstellen zoudt
tot morgen, wat ge vandaag nog verrichten kunt.’
Willem keek naar zijn uurwerk. Indien hij zich haastte kon hij Klara nog treffen
aan den avondtram.
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De kapelaan bleef in gepeinzen staren achter het raam. Hij zag Willem het poortje
dichttrekken en over het kerkhof gaan. Voor vaders graf bleef de jongen even stil
met gebogen hoofd; dan verdween hij achter de kerk.
***
Ze hadden een drietal medereizigers laten voorbijstappen. Willem had Klara's pak
overgenomen en zwijgend gingen ze naast elkaar.
't Was of de dag nog voortduurde in den vooravond. De westerhemel was nog
lichtgeel en groen doorschemerd. Het eerste hooi lag gemaaid en geurde zoet. De
tram was den heuvel neergedommeld en de stilte lag onverbroken over het land. 't
Geblaf der honden gaf geen stoornis; het maakte de zuivere rust van den Juniavond
nog voelbaarder.
‘Wat is er?’ vroeg Klara, toen ze zich alleen voelden.
‘Laten we daar even gaan zitten,’ zei Willem, die niet goed wist hoe aan te vangen.
Ze gingen naast den weg zitten in het lauwe gras.
‘Klara,’ begon hij, ‘ik vrees dat ik u veel pijn zal aandoen. Maar ik moet spreken.
Ik ben te lang onrechtzinnig geweest tegenover u en tegenover mezelf. Het is laf van
me geweest. Maar ik heb zoo gesukkeld met mijn eigen hart.’
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Er kwamen menschen den veldwegel langs. Een man die een zwaren zak voortkruide
en een vrouw met een bussel klaveren op het hoofd, daarachter liepen twee jongetjes,
die een kruik en de sikkel droegen. Ze gingen voorbij en zeiden ‘goenavond.’
Willem was blij dat die menschen voorbijgekomen waren. Wat hij nu zeggen ging,
had zij intusschen misschien al kunnen raden.
‘Klara, ik heb altijd veel van u gehouden, en ik houd nog veel van u. Gij zijt zoo
goed voor me geweest. Maar ik heb met den kapelaan gesproken.’
Klara keek hem aan met betraande oogen: ‘Ik ook,’ zei ze.
‘Het zou me vreeselijk spijten,’ ging hij voort, ‘indien ge kwaad op me worden
mocht; maar ik heb zooveel getobd...’
Hij zweeg opnieuw. Hoe kon hij dat meisje nu zeggen waar en waarom hunne
wegen uit elkander scheidden...
Er kwam een lauwe lucht gewaaid over het korenveld en op den heuvel was iemand
de eerste noten aan het leeren op zijn instrument. Toen ze de klok op den toren negen
uur hoorden slaan, wischte Klara hare tranen weg, en ook Willem had geweend.
‘Ik had u een portefeuille meegebracht uit de Stad voor uw verjaardag, aanstaanden
maandag,’ zei Klara en ze reikte hem aan Willem.
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‘Die mag ik niet meer aanvaarden,’ wedervoer Willem.
Maar het meisje zei: ‘Neem hem dan als herinnering.’
Ze waren opgestaan en stapten door een hooge warme haag van koren. Willem
keek recht voor zich uit; Klara liep gebogen. Een eind verder begon ze opnieuw te
weenen en zei: ‘Ik zal altijd aan u blijven denken.’ Doch Willem drong aan, dat ze
nu geen besluiten nemen zou voor de toekomst. Ze moest het leven zijn gang laten
gaan; het leven is sterker dan wijzelf.
Ze gingen een troppeltje huizen voorbij. Op een graspleintje lagen mannen te
rusten in den koelen zomeravond.
‘Wanneer trouwen die nu?’ fluisterde een van hen.
‘Het vuurtje heeft geen hout meer,’ zei de andere.
Toen ze aan den aardeweg kwamen die naar de Kruishoeve leidt, bleef Klara staan.
Willem wilde haar thuisbrengen, maar ze wou niet. Ze zei nog: ‘zeg aan moeder dat
ze niet droef moet zijn, dat ik alles goed vind.’
‘'t Zal misschien voor een heelen tijd zijn,’ zei Willem ten afscheid.
Hij keek of er geen menschen waren in de nabijheid en zoende Klara's hand.
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Het meisje verweerde zich niet, dan ging ze voort. Vóór ze het elzenboschje insloeg
keek ze nog even om. Over het haverveld zag ze Willem staan. Hij keek haar aan,
maar wenkte niet. Dan verdween ze.
Moeder wist niet waar Willem bleef. Ze dacht: hij heeft me toch beloofd er niet
meer heen te gaan. Toen kwam hij binnen. Hij was blij dat moeder alleen was.
‘Moeder,’ zei hij, ‘ik ben om raad geweest bij den onderpastoor. Het kon zoo niet
blijven duren. Het kon niet. Hij vond ook dat het reeds te lang geduurd had. Ge weet
dat ik veel van Klara gehouden heb.’
‘'t Is een heel braaf meisje,’ bevestigde moeder.
‘Dat is ze,’ beaamde Willem. ‘Maar... Moeder dat begrijpt ge misschien niet, maar
trouwen zou ons beiden ongelukkig maken.’
‘De pastoor zei toch dat ge er gelukkig zoudt mee zijn,’ zei moeder.
De jongen ging voor het raam staan dat uitgaf op den boomgaard. Hier en daar
hing een doorzichtig wolkje smoor onder de appelboomen. De kalveren lagen onder
het afdak, met hun koppen tegen en over elkander geleund. Een paar veulens waren
nog aan het grazen rond hunne moeder. Willem keerde zich om:
‘Moeder, ge moet het me vergeven indien ik u
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leed doe, maar Klara vond het ook goed. Ze zei dat ik het u zeggen moest.’
Moeder keek hem aan: ‘Wanneer?’ vroeg ze.
‘Nu juist,’ zei Willem. ‘Ik heb haar afgehaald van den tram.’
Hij keek weer in den boomgaard, dan trok hij zijn uurwerk uit. Even over half
tien. Hij berekende: Wanneer hij flink doorstapte kon hij 't in ruim drie uren afleggen.
‘Moeder,’ zei hij beslist, ‘ik vertrek. Ik ga naar Brussel.’
‘Vanavond?’ vroeg moeder verschrikt.
‘Ik moet weg,’ zei hij. ‘Laat me gaan.’
‘Er is geen tram meer.’
‘Ik ga te voet.’
Hij ging naar boven en pakte haastig een en ander bijeen.
‘Ge moet nog eten,’ zei moeder bezorgd.
‘'k Heb geen honger,’ zei hij. Maar hij moest eten. Hij probeerde, doch het ging
niet. Dan sneed moeder wat hesp af en een paar boterhammen. ‘Steek die op zak,’
zei ze. ‘En denk toch nooit meer aan die andere.’
Theo kwam binnen en begreep niets. ‘Ik zal het u wel zeggen, ‘antwoordde moeder.
Ze gaf Willem nog een kruisje en: ‘Braaf zijn,’ zei ze.
‘Binnen enkele dagen kom ik even weer,’ zei

August van Cauwelaert, Het licht achter den heuvel

304
Willem; ‘dan heb ik belangrijk nieuws voor u.’
Dan ging hij naar Theo en zei: ‘de kapelaan zou u willen spreken.’
Daarop gaven de broers elkaar de hand.
Willem ging weg langs den boomgaard. Aan den slagboom keek hij om. Het raam
was donker. Hij stapte door den mulligen landweg naar den grooten steenweg toe.
In de boerenhuizen waren de lichten aan. Een hond blafte toen hij langs kwam en op
een zolderkamertje begon een kind te schreien.
De maan was nog niet opgerezen, maar de sterren zaten uit.
Willem was nu aan den grooten steenweg gekomen en stapte haastig den heuvel
op. Zijn hart was zwaar en zeer ontroerd. Maar het werd lichter naarmate hij de
hoogte besteeg, en het was of de nacht verhelderde voor zijne oogen. Het dorp sliep
in de warme zoele donkerte. Ginder tegen het grauwe kerkschip lag vader begraven;
en even boven de boomen uit zag Willem den toren van het kasteel ter Beke tegen
den hemel opsteken. Maar ook dat was weggerukt uit zijn leven en begraven voor
goed.
Dan stapte hij gejaagder voort en opeens, achter den heuvel, zagen zijn oogen ver,
heel ver op den horizon, den vurigen lichtkoepel boven de wereldstad.
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