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Helena Geeraert.
I.
Veertig jaren lang diende Lodewijk Geeraert trouw en eerlijk den Staat en bekleedde,
te Gent, het ambt van ontvanger der rechtstreeksche belastingen.
Zorgen en ambtsbezigheden, zoowel als de menigvuldige ziekten die hem,
gedurende de laatste jaren, kwelden, hadden den man afgetobd en zijnegezondheid
langzamerhand ondermijnd.
Hij werd vermoeid en steeds zwakker, en weer kwamen, zooals de vorige jaren,
zijne ‘oude kwalen’ langzaam terug. De geest wilde zich niet meer naar de vereischten
van het ambt schikken en het werk moest verwaarloosd worden. Geeraert vraagde
dus zijn pensioen dat hem, na korten tijd, gepaard met een eervol ontslag, werd
toegestaan.
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Nu zou hij kommerloos het overige zijns levens kunnen doorbrengen. Hij hoefde
slechts voor vrouw en een kind te zorgen en daartoe was zijn pensioen voldoende,
zonder zijn persoonlijk fortuin te moeten aanraken dat een nog al rond sommetje
bedroeg.
Met koortsachtig ongeduld had hij immer op de lang verbeide rust gewacht. En
dikwijls, als hij daarvan sprak, was de begeerte bij hem opgerezen, in de nabijheid
der stad, een net huis met grooten tuin te betrekken waar hij, midden in de vrije
natuur, kalm en rustig zou wonen, - waar hij al de genoegens van het buitenleven,
afwisselend en opwekkend, zou smaken, - waar hij, voor zijne geknakte gezondheid,
wellicht nog veel mocht verhopen.
Dit had zijne vrouw gevreesd. Gansch zijn leven door had hem die gedachte
vervolgd, gekweld.
Nooit had zij nochtans veel opmerkingen dienaangaande gemaakt, alhoewel dat
plan weinig in haar schik viel. Zij was in Gent geboren en had er hare jeugd
doorgebracht; eene geheimzinnige macht hield haar nog altoos, na zooveel jaren,
aan de groote stad gekluisterd. De kleinere steden en gemeenten, welke zij, sedert
haar huwelijk met Geeraert, bewoond had schenen haar eng, doodsch. Op haar gade's
verlangen had zij doorgaans zelfs weinig acht gegeven, bijna verzekerd dat de jaren,
en vooral het pensioen, daar wel verandering zouden aangebracht hebben. Doch toen
zij bemerkte hoe vast en hoe hardnekkig hij er zich aan hield, werd zij eenigszins
ongerust.
Zij getroostte zich alle mogelijke moeite om hem
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dat dwaze denkbeeld, zooals zij het noemde, uit het hoofd te praten. Alles waarmede
zij maar eenigermate hoopte de gevoelige snaar zijns harten te raken, werd op 't tapijt
gebracht; doch niets kon baten.
- Op eenige punten ben ik het volkomen met u eens, beste Melanie, pleegde hij te
zeggen; doch alles zegt mij naar buiten te gaan, alles, terwijl ik, mijns erachtens,
weinig kan vinden dat uwe gedachte rechtvaardigt.
Melanie antwoordde dan niet.
Wellicht had hij gelijk, wellicht veel gelijk. En toch, buiten zou heur alles louter
verveling zijn, meende zij. Doodgaarne zou zij in hare geboortestad blijven, zoo rijk
aan zoete herinneringen, en waar zij thans, na eene jarenlange afwezigheid, sedert
geruimen tijd was teruggekeerd. Dáár, ten minste, zouden hunne laatste dagen nog
eenig genot medebrengen.
Weer heel anders dacht er Geeraert over.
- Onze Helena, zei hij, is het eenigste voorwerp onzer liefde. Zij is de vreugd van
ons bestaan, de lichtstraal van ons leven; zij zal de troost en het geluk zijn onzer oude
dagen... Thans is zij achttien jaar geworden, en weldra verlaat zij de kostschool. Wij
hebben veel voor hare opvoeding gedaan en toch zal die opvoeding nog niet volledig
zijn. Op ons rust de plicht die te volledigen. Voor Leentje zou ik alles willen
opofferen, Melanie, alles: én ons fortuin, én mijne gezondheid, én mijn geluk. Hier,
in Gent, zou het misschien niet goed zijn voor haar.
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Gij kent de groote steden, vrouw, en gij weet, zoo goed als ik, dat een enkele
noodlottige dag voldoende ware om alles, wat we voor haar deden, in rook te doen
vervliegen...
Geeraert had een zeer kleinen dunk van de zedelijkheid der groote steden.
Dat kon Melanie onmogelijk aannemen. In den grond kon daar misschien wel een
weinig waarheid in liggen; doch neen, dat was overdreven, dat waren hersenschimmen,
niets anders.
- En, voegde zij er smeekend bij, 't is enkel voor u, Lodewijk, dat we hier zouden
blijven. Gij zoudt altijd goede geneesheeren bij de hand hebben, die u kunnen helpen;
en daarbij het leven, het gewoel, de beweging der groote stad zullen u goed doen,
zullen u opbeuren... Buiten is het te stil, te eenzaam, - en die eenzaamheid doodt...
Geeraert dacht lang na over die woorden. ‘Die eenzaamheid doodt!’... Ja, dat was
wel degelijk zoo, meende hij; daarvan had hij zich meer dan eens reeds kunnen
overtuigen. ‘Die eenzaamheid doodt!’, ja, Melanie had wellicht gelijk.

II.
De oud-ontvanger bleef in Gent.
Weinige weken later had hij, met zijn gezin, een net burgerhuis, in eene der
volkrijkste wijken der stad, betrokken.
Nooit had hij gedacht zich daar zoo oprecht in
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zijn schik te zullen gevoelen. Ook schenen zijne ‘oude plagen’, zooals hij zijne
ongesteldheid placht te noemen, voor altoos geweken. Van de bekwame geneesheeren,
over wie Melanie, destijds, met zooveel betrouwen sprak, was er, tot nu toe, nog niet
eens spraak geweest...
Helena was tehuis gekomen.
De groote stad, met haar rusteloos leven en hare schoone wandelingen en prachtige
magazijnen, beviel het jonge meisje uitermate. Zij was dan ook weinig tehuis.
In de buurt had zij alras kennis gemaakt met de juffers Van Mol, meisjes van haren
ouderdom, van wie zij weldra onafscheidbaar werd.
De ouders Van Mol waren lieden van geringen stand, die hoegenaamd geen
vermogen bezaten, en niettemin weelderig en op breeden voet leefden.
Evenals de dochters der voornaamste familiën van de stad, waren de beide dochters
steeds naar de laatste mode opgesmukt. Men vond ze doorgaans op de meest bezochte
wandelingen, op concerten en feestjes, waar zij, door eene kleurenrijke, vaak grillige
kleederdracht, vele blikken tot zich trokken.
Tijdens hare eerste bijeenkomsten met de juffers Van Mol, kwam er meer dan
eens een half spottend, bijna medelijdend lachje om de lippen der beide zusters. Hare
nieuwe vriendin had zulke ‘kostschoolachtige’ manieren; zij had zoo weinig begrip
van het leven in de stad en had nog niet eens een roman gelezen! Zij was nog zoo
jong, zoo ‘romanesk’!
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Doch in dien toestand zou spoedig verandering komen. Na verloop van weinige
maanden was Helena een heel ander meisje geworden: zij geleek, in vele opzichten,
hare vriendinnen.
Zij had de kostschool verlaten met eene geleerdheid welke, voor een meisje van
hare jaren, bijna grondig mocht genoemd worden. Het is waar: hare ouders hadden
zich geene opofferingen gespaard en zij was begaafd met een vluggen geest. Vooral
voor de muziek had zij een meer dan gewonen aanleg, en hare onderwijzeressen
hadden, ongelukkiglijk, al te kwistig omgegaan met loftuitingen aangaande haar
muzikaal talent.
Doch hare eigenlijke opvoeding was niet eens begonnen. Dat hadden de
kloosterzusters overgelaten aan de ouders. Gedurende de vele jaren welke zij in de
school had doorgebracht, was er niets gedaan voor haar karakter. Zij kwam dus in
de wereld als een kind, het hoofd vol nietige zaken, en overtuigd in alles de
verwezenlijking te zullen vinden der naïeve droomen harer kinderjaren.
Zoo kwam het dat er van het eertijds zoo schroomvallige, zoo eenvoudige meisje,
niets meer bij haar was overgebleven Zij was van lieverlede eene behaagzieke,
steedsche juffer geworden als hare vriendinnen Van Mol. En moeder, die de goedheid
zelve was, vond er eene zoete zelfvoldoening in de grilligste wenschen harer dochter
te bevredigen.
Evenals hare vriendinnen deed zij thans, buiten een weinig klavierspel, niets meer
dan romans lezen.
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't Waren werken van Fransche schrijvers van lagen rang, romans van ongezonde
strekking die op den geest en het karakter der vrouw nog meer dan een ongunstigen
invloed uitoefenen; - romans die in hooge mate de kracht bezitten de hoofden der
jonge meisjes met dwaalbegrippen en valsche levensopvatting op te proppen.
En bij Helena liet zich die invloed en die kracht ook gevoelen; - zij viel van het
naïef kinderlijke in het bedrieglijk ideale.
Er lag, voor het jonge meisje, een geheimzinnig iets in die romans, dat haar
onwillekeurig aanlokte. Moeder had reeds meer dan eens bemerkt dat zij soms een
gedeelte van den nacht met lezen doorbracht; doch zij gaf er weinig acht op. Alleen
de gedachte, het bewustzijn dat haar kind tevreden, gelukkig was, vervulde haar met
blijdschap. Wat doet eene moeder niet voor haar kind!
En zoo kon Helena ongehinderd voortgaan, 's nachts van hare romanhelden
droomen, allerhande hersenschimmen voeden, - en zóó langzaam, langzaam zich
valsche begrippen eigen maken en voor werkelijkheid houden.

III.
Dat jaar was de winter vrij ruw geweest en de lente kwam aangekropen, vergezeld
door sombere, mistige dagen.
Sedert eenigen tijd reeds scheen Geeraert als onder
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een zwaren weemoed neergedrukt. Het was hem te moede alsof hij erg ziek zou
worden, en nu begon hem plotselings het leven in de stad hevig te vervelen. Alles
kwam hem daar zoo eenzaam, zoo treurig voor; alle leven scheen uit de straten weg
te sterven en de lucht, die er over hing, beklemde zijne borst. Hij verliet het huis niet
meer en wilde nu, kost wat kost, de eene of de andere buitengemeente gaan bewonen.
Doch hij werd op eens gevaarlijk ziek en alleen dank zij der kundige hand des
geneesheers en der onophoudende zorgen zijner vrouw, werd hem het leven nog eens
teruggegeven. Nochtans, het verlangen, eenige dagen vóór zijne ziekte bij hem
opgeweld, was nu eene dringende noodzakelijkheid geworden: de dokter, slechts
een tijdelijk herstel vreezend, beval de frissche buitenlucht. Die raad werd gevolgd,
want immer hadden ook Geeraert en zijne vrouw, het onbeperkste vertrouwen in
‘goede’ geneesheeren gesteld.
Het toeval wilde dat, juist op dat oogenblik, in eene naburige en tamelijk bevolkte
gemeente, een lief burgerhuis, naar hunnen smaak, te huren stond.
Hoopvol en verlangend trokken zij er keen, als naar een lang verbeid iets, als naar
de verwezenlijking van jarenlange droomen.
Enkel aan Helena scheen die verplaatsing weinig te behagen. Zij voelde zich bitter
teleurgesteld bij het vernemen dat zij, zoo onvoorziens, de stad moest
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verlaten, waar zij droomde nog zoovele lieflijkheden van het leven te kunnen genieten.
Zij kon zich moeilijk voorstellen dat de lucht der velden heilzamer op vaders
gezondheid werken zou dan die der stad. Moeder poogde haar, als immer, met zachte
woorden te overhalen en sprak haar, vol geestdrift, over al de genoegens van het
leven ten platte lande.
Helena zweeg...
De woorden harer moeder hadden nieuwe beelden in haren geest opgewekt, en,
zoo droomend, schiep hare fantasie verrukkende ydillen: - liefde bij rozige
avondschemering; - gloedvolle verklaringen bij hijgende, geurende avondstilte...

IV.
De lente was reeds ver gevorderd.
De velden hadden zich in hun groen, golvend voorjaarskleed gehuld en de
fruitboomen hadden hun sneeuwigen bloesem afgeschud. Er zweefde kracht en jeugd
door de lucht en de ruwe teeltkracht der aarde barst toomeloos uit onder de
koesterende stralen der zonneschijf. Al de uitwasemingen der gistende natuur
speelden, in geurende luchtstroomen, door het ruim.
Zooeven hadden de gewezen ontvanger en zijn gezin hunne nieuwe woning
betrokken. Geeraert vooral was overgelukkig. 't Was alsof het nieuwe leven, dat alom
ziedend opborrelde, ook krachtig op zijn krank en lijdend lichaam werkte; alsof de
frissche buiten-
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lucht, die hem opwekkend in 't gelaat woei, zijne longen versterkte en den last die
zijne borst beklemde, weg nam.
Nu meende hij eindelijk het plekje gevonden te hebben waar hij rustig zijn leven
zou eindigen, het plekje waar zijne ‘oude plagen’ hem nimmermeer bereiken zouden,
het plekje waarvan hij, jaren geleden, zoo vaak gedroomd had...
En dan dacht hij aan zijne goede Melanie, die alles wat haar zoo vast aan de stad
gekluisterd hield, losrukte en opofferde, om voor hem te zorgen, om hem geluk en
genot te verschaffen. En dan dacht hij ook aan hun Leentje, en dan kwam hem eene
donkere wolk om het voorhoofd.
In de laatste dagen had men hem, alles behalve vleiend gesproken over de gezusters
Van Mol, hare beide vriendinnen. Hetgeen hij vernomen had, had hem hevig
verontrust voor zijne dochter. En hoe nauwkeuriger hij dan de zaak beschouwd had,
hoe klimmender zijne vrees was geworden.
Doch thans was hij weer kalm, vast overtuigd dat het afgezonderde leven dat zij
nu leiden zouden, die eerste nadeelige indrukken van het stadsleven, indien zij
werkelijk mochten bestaan, zou wijzigen...
Het huis dat zij bewoonden stond in eene der schilderachtigste wijken der gemeente,
op weinig afstands van het dorp, langs eene groote beukendreef die, links, naar het
kasteel van den burgemeester, M. Van Laethem, en rechts naar de naburige gemeente
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leidde. Achter aan de woning bevond zich een uitgestrekte tuin, met hooge boomen,
weelderig struikgewas en lieve priëeltjes. Een weinig verder stroomde de Lei tusschen
breede, malsche weiden en oude, hoogstammige populieren.
In de buurt, en juist over hunne woning, stond slechts een enkel gebouw, - een
gewoon burgerhuis.
Daar verbleef, met zijne zuster Marie, de jeugdige notaris van 't dorp, Oscar Van
Praet.
Als notaris alom geacht, droegen de dorpelingen hem ook, als mensch, eene warme
genegenheid toe. Zijn rechtschapen karakter en zijn eenvoudige omgang deden hem
alle harten winnen, al was hij ook stout genoeg zich, zelfs op het dorp, als liberaal
te doen gelden.
Rijk was hij niet; doch niettegenstaande de pogingen door andersdenkenden in 't
werk gesteld, mocht hij zich in eene schoone praktijk verheugen.
Het duurde niet lang of de beide gezinnen hadden kennis gemaakt en verkeerden
weldra met elkaar op den meest vriendschappelijken voet.
Helena die, sedert haar verblijf op het buiten, immer mijmerend was, alsof hare
liefdedroomen thans het grootste gedeelte van haar bestaan hadden ingenomen, werd,
door hare betrekkingen met de Van Praet's, langzamerhand opgeruimder. Zij vond
in Marie een zacht en lieftallig meisje dat ze welhaast innig lief kreeg. Gansche dagen
bracht zij soms bij haar door; zij vond er een oprecht genoegen in haar, bij het
verzorgen harer kiekens en
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duiven, of der bloemen van den notaris, behulpzaam te zijn.
Over dat alles lag een zweem van kalmte, een zweem van genot, een zweem van
landelijke frischheid gespreid, en Helena kon hare naïeve bewondering niet genoeg
lucht geven.
Zeer dikwijls kwam de jonge notaris, met zijne zuster, den avond bij Geeraert
doorbrengen. De vrouwen hielden zich dan meest bezig met wandelen, klavierspel
of handwerk, terwijl Geeraert en Oscar het eene of het andere priëeltje opzochten.
Genotrijke stonden brachten zij er door.
Pratend over allerhande zaken, rookten zij daar hunne lange, Hollandsche pijpen,
bliezen de kronkelende wolkjes in het dichte groen en smaakten er alles wat de natuur
hun mild aanbood.
Dan voelde de oud-ontvanger zich eerst in zijn schik. Hij was verheugd in Oscar
een ernstig jong mensch aangetroffen te hebben, begaafd met een helderen geest,
een jongeling bevoegd in vele vakken en die zich, evenals hij, met de groote politieke
vraagstukken van den dag onledig hield.
Zoo werden zij boezemvrienden...
's Zondags deed men gewoonlijk uitstapjes langs de oevers der Lei, of naar eene
aangrenzende gemeente, altoos onder geleide van Oscar...
Eens kwamen zij, slenterend, van eene wandeling terug. Het was zomer, de avond
was gevallen en het zwoele windje dat suizelend door boomen en struiken woei,
dreef eene aangename frischheid over de velden.
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Geeraert ging vooraan met zijne vrouw en Marie; Oscar en Helena volgden.
Zij spraken weinig. Hij had haar den arm aangeboden en terwijl zij er zacht de
hand in legde, lachte zij:
- Zoo schijnt de weg minder lang, zegt men, niet waar, Oscar?
- Inderdaad! had hij, droomerig, geantwoord en zijne oogen hadden zich naar het
hooge uitspansel gericht.
En zoo gingen zij traagjes, traagjes, voort...
Het was de eerste maal, sinds hij haar kende, dat heur arm zoo los op den zijne
rustte, de eerste maal dat zij zoo gemeenzaam met elkaar omgingen. Een gansche
vloed gewaarwordingen welde bruisend bij hem op.
Nog immer blikten zijne oogen ginds hoog...
- Ligt er dan, in de pinkende sterren, iets geheimzinnigs dat u boeit, Oscar? vraagde
Helena, na hem eene wijl aanschouwd te hebben.
- Boeien?... Ja, zoo ge wilt, antwoordde hij, glimlachend; maar als ik die met
sterren bezaaide hemel aanschouw, als een onmetelijk bloemenbed, dan voel ik me
verrukt...
- Ho! gij wordt dichterlijk... dichterlijk..., sprak zij, als tot zich zelve.
- Wie zou het niet zijn? Wie zou het niet worden? hernam hij met meer vuur. Alles
wat ons omringt is poëzie, alles, alles... En, voegde hij er stiller bij, zeg, Helena,
waar gij zijt, is ook niet dáár de poëzie?...
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- O!...
En zij trok hem schalksch bij den arm en beiden lachten hartelijk.
- Gij vleit zoo gaarne, geloof ik?
- Neen, ik spreek enkel waarheid.
Weer zwegen zij en, de oogen ten gronde gericht, wandelden zij voort.
De maan was aan de kim verschenen en een machtige glans spreidde zich over
alles.
Helena had weer de oogen opgeheven en volgde nu zwijgend het rijzen der maan.
- Gij vergeleekt daar straks de sterren bij bloemen, Oscar, sprak zij dan op eens,...
en ik hou oneindig veel van bloemen, weet gij? O, zie, ik zou willen in die millioenen
kelkjes grijpen die ginds hoog flikkeren!...
En als door hare woorden medegesleept, strekte zij de hand, in een' bevalligen
zwier, naar den hemel uit.
- Gij hoeft niet zoo hoog te vliegen, Helena, om bloemen te hebben. Kom bij ons
en daar hebt ge slechts te kiezen.
- Gij zijt al te goed. - Zoudt ge me waarlijk een perkje willen bezorgen? Zoudt gij
dat willen doen voor mij?
- Van morgen af, zoo ge wilt?
- Ik weiger niet. Morgen uchtend ben ik in uwen tuin.
- Van harte, Helena!...
- Men was te huis. Eenige warme handdrukken
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werden gewisseld, waarop men scheidde, niet zonder dat Helena nog eens Oscar
toegeroepen had:
- Denk aan uwe belofte, Oscar!...
Slapeloos en peinzend bracht de jeugdige notaris een gedeelte van dien nacht door.
Nog nooit had hij zich te moede gevoeld als thans.
Dikwijls, in het bijzijn van jonge meisjes, hadden hem zachte gewaarwordingen
overmeesterd; doch zelden hadden zij langer dan eenige uren geduurd. Zijn omgang
met Helena had iets anders bij hem opgewekt, iets dat hij moeilijk bepalen kon, iets
dat hem soms vreemd voorkwam, dat hem, bij wijlen, stonden van oprecht genot liet
smaken.
In den beginne had hij gedacht daaraan onverschilliger te zullen worden, als gold
het nog eens een dier indrukken reeds meermalen gevoeld. Hij bedroog zich.
Langzamerhand nam dat ‘onbepaalde’ toe en maakte zich volkomen van hem meester.
Hij begreep dat hij op Helena verliefd was geworden, heviger, hartstochtelijker dan
hij ooit gedacht had. Zij was hem als onafscheidbaar van zijn bestaan geworden...
... En als zijne oogleden dan eindelijk zwaar werden en zijne oogen slaperig in de
donkere kamer rondtuurden, troffen zij steeds hare beeltenis aan, lachend en stoeiend
aan zijne zijde voortslenterend... En toen hij meer en meer het zelfbewustzijn verloor,
kwam er als een engelenbeeld zich over zijn gelaat heenbuigen, een streelende
ademtocht, nauw voelbaar, gleed langs zijn voorhoofd, iets geheimzinnigs
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suisde aan zijne ooren en kussende lippen drukten hem den mond toe...

V.
's Morgens, als de zon eventjes boven de toppen der boomen rees, verliet hij het bed.
Hij was nog gansch onder den indruk der verrukkelijke droomen van den nacht en
hij begaf zich in den tuin, om er de koele kalmte van den morgenstond te genieten
en er op Helena's komst te wachten.
Mijmerend stond hij daar voor de lieve perkjes die schilderachtig, als zoovele
fluweelen tapijtjes, in den hof verspreid lagen en wier honderden bloemekens, onder
de eerste zonnestralen, langzaam het bedauwde kopje opbeurden.
Uit de omliggende, nog dampende velden en weiden stegen frissche, doordringende
geuren op.
Een licht geritsel in de struiken deed hem eensklaps omzien en Helena, aan den
arm zijner zuster, kwam lachend nader.
- 't Doet me waarlijk genoegen, Oscar, riep zij, alvorens hij den tijd had heur te
groeten, te zien dat gij aan mij gedacht hebt.
- Aan u denken? antwoordde hij, op elke silbe drukkend; ik vergeet zoo gauw niet,
Helena!
- Hartelijk dank, Oscar!
En met die lichtheid en die zwierigheid aan haren ouderdom eigen, liep zij van
perkje tot perkje: - O, hoe lief! hoe lief! ontsnapte het haar nu en
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dan... Zie, Oscar, daar ge me nu toch de keus laat, zie, van dit perkje,... van dat dáár,...
en hier... en ginds...
En zoo, altijd aan den arm van Marie, doorliep zij den ganschen tuin.
Oscar volgde haar. Zijne oogen konden zich niet van hare slanke, aanlokkende
gestalte afwenden die zich zoo vrij in het eenvoudige, smaakvolle morgenkleed
bewoog, noch van hare losgolvende, donkere lokken, in welke Marie eene witte, nog
bedauwde roos had gestoken.
- Zoo is zij waarlijk een engel, - een bloemenengel, dacht hij.
En weer boeiden hem Helena's zwierige bewegingen, weer bruiste en borrelde het
in zijne borst, weer trilden de gewaarwordingen van gisteren door zijn hart...
Als de bloemen zorgvuldig uitgestoken waren, werden zij naar den hof van Geeraert
gebracht waar Oscar ze, in een door Helena afgeteekend perkje, zou planten.
Zij waren alleen in den tuin.
Van Praet had zich op de knieën gezet ten einde met meer gemak te kunnen werken
en Helena gaf hem, een voor een, de bloemen aan. Nu en dan, als zij zich voorover
boog, voelde hij haren adem langs zijne wangen, als in den droom van den vorigen
nacht, en dat maakte hem onuitsprekelijk gelukkig.
Het werk was bijna geëindigd toen Helena plotse-
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ling zei, terwijl zij de zware lokken op den rug terugwierp:
- Maar Oscar, waarom staardet ge me dezen morgen zoo zonderling aan?
Hij ontwaakte als uit eene mijmering.
- Ha! ja, sprak hij dan, ja... Maar waarom wilt ge?...
- Hoe, waarom? Durft ge 't mij niet zeggen misschien?
- O, als gij er volstrekt aan houdt!... Bevreesd ben ik in het minst niet.
En, bijna fluisterend, vervolgde hij:
- Ik vergeleek u, op dat oogenblik, bij een bloemenengel...
Zij zag hem ondervragend, bijna verwonderdaan, en dan lachte zij luid:
- Een bloemenengel?... Ei! Oscar, jongen, wemelen de sterren van gisteren avond
u nog voor den geest?...
Hij zuchtte.
Intusschen was Geeraert nadergekomen en Oscar vergenoegde zich dan ook bij
een glimlachje als antwoord op die scherts. Hij richtte zich vervolgens tot Geeraert,
met de woorden:
- Ehwel! Lodewijk, hoe vindt ge nu ons perkje?
Hij drukte eventjes op het woordje ‘ons’ en richtte tezelfdertijd de oogen naar
Helena die, zwijgend, vóór hem stond.
Geeraert kon haast geene woorden vinden om zijne bewondering en zijne
tevredenheid uit te drukken...
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Een weinig later nam Van Praet afscheid van zijne vrienden om zich naar eene
naburige gemeente te begeven, waar eene groote verkooping zijne tegenwoordigheid
vereischte en waar Lodewijk hem, in den namiddag, zou komen afhalen.
Onderweg dacht de jongeling na over hetgeen er dien morgen en den vorigen
avond was voorgevallen.
Die gemeenzame, losse toon welke Helena tegenover hem gebruikte; die gulle,
soms schalksche woorden, die haar over de lippen vloeiden, brachten hem in
verrukking, - gaven hem de hoop dat er wellicht in heur hart iets voor hem klopte...
En toch, niettegenstaande dat alles, kwam er soms een zweem van spijt bij hem
op en werden die heerlijke droomen als droevig omfloersd. Hij verweet zich zijne
blooheid Helena niet reeds met den toestand van zijn hart te hebben bekend gemaakt.
Misschien zou de gelegenheid daartoe zich nimmermeer zoo gunstig voordoen als
bij de wandeling van den vorigen avond... En dezen morgen? Waarom had hij niet
gesproken, toen zij hem zoo verwonderd en zoo naïef aanblikte bij het woord
‘bloemenengel’, en hem, om zoo te zeggen, eene verklaring afdwong?...
En dan kwamen hem die zonderlinge woorden voor den geest die Geeraert, reeds
tweemaal, schertsend had uitgesproken:
- Ja, Oscar, we zijn nu innig door de vriendschap aan elkaar gehecht; doch die
band zou nauwer en vaster kunnen worden...
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VI.
De zon zonk naar het westen, toen Geeraert en zijne dochter zich op weg begaven
om Van Praet te ontmoeten.
Op dat oogenblik kwam een goede kennis van Geeraert, pachter Verleye van het
uiteinde der gemeente, juist van zijne wekelijksche reis naar de stad terug en beiden
stapten pratend voort.
Helena kwam traag achteraan.
Het jonge meisje kon moeilijk begrijpen waarom haar vader, die veel met de
hoogere standen in betrekking was geweest, nu zij het buiten bewoonden, zoo
gemeenzaam met de eenvoudige boeren kon omgaan. Pachter Verleye, met zijn
blauwen kiel, de groote botermand aan een dikken stok over den schouder en het
bruine neusbrandertje in den mond, deed haar medelijdend glimlachen.
Nog altoos doordrongen van de gevoelens welke zij van de juffers Van Mol destijds
had overgenomen, was zij afkeerig van al wie zij ‘beneden haren stand’ achtte.
Evenals hare toenmalige vriendinnen, koesterde zij eene bijna ongeneesbare zucht
naar pracht, weelde en rijkdom...
Traag volgde zij de beide praatzieke wandelaars.
Hare gedachten zweefden van de eene zaak op de andere, onbepaald, rusteloos,
als de vlinders die, in de rozige stralen der zinkende zonne, boven de koornvelden
fladderden, als in eene wolk van goud-
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kleurig stof, en dan in de breede schaduwvlekken rond de groote struiken verdwenen...
Zoo kwam zij aan den landweg die, tusschen hoog struikgewas heen, van het
kasteel van den heer Van Laethem naar de dreef leidde.
Op eens slaakte zij een luiden schreeuw en sprong verschrikt achter een boom.
Een rijtuig, waarin zich een jonge juffer en een jonge heer bevonden, kwam, in wilden
rit, den hoek van den landweg omdraaien en had heur bijna omgeworpen.
Met vaste hand hield de jongeling zijn driftig paard staan en stapte uit. Hij boog
zich bevallig voor het verschrikte meisje en, met lichten zwier den vilten hoed
afnemend, bad hij haar beleefd om verschooning. De diepe, ietwat trillende stem van
den jongeling en zijne gloedvolle oogen, die zoo zacht in de hare blikten, waren niet
zonder invloed op Helena. Bedeesd maakte zij, op hare beurt, eene buiging en, terwijl
zij blozend de oogen nedergeslagen hield, stamelde zij ook eenige woorden. De jonge
heer groette nogmaals beleefd, stapte in en reed verder...
Intusschen waren Verleye en Geeraert op hunne stappen teruggekeerd, en deze
vraagde angstig:
- Er is u toch niets kwaads overkomen, kind-lief?
- Och, neen, vader; niets, niets, antwoordde Helena, het rijtuig nablikkend dat
langzaam in de verte verdween.
Gerustgesteld stelde men zich weer op weg.
- Maar, vriend Verleye, begon Geeraert, na een
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oogenblik, wie waren die onvoorzichtige jonge lieden daar?
- Hoe? kent gij ze nog niet, mijnheer Geeraert? Het zijn de kinderen van onzen
burgemeester, mijnheer Van Laethem, die ginds op dat kasteel woont.
En hij wees met de hand naar een paar spitse torentjes die zich, links van den weg,
boven het dichte groen verhieven.
Dan verhaalde hij dat de jonge juffer - Esther - binnen weinige maanden, in den
echt moest treden met een jong advocaat uit Gent, dat de jonge heer, Walter, te
Leuven, op de ‘Universiteit’ studeerde, ook voor advocaat, maar dat de geleerde
menschen, hier, zeiden dat hij er niet veel uitrichtte.
- Hij is meest tehuis, vervolgde Verleye, en schijnt voor niets anders te leven dan
voor zijne paarden. 't Is nochtans spijtig, want M. de pastoor heeft dikwijls aan mijne
vrouw verteld, dat de oude heer hem malgré in de Kamers hebben wilde. Maar anders
is 't 'n goede jongen, dat moet gezegd worden.
- En worden zij hier geacht?
- Bah!... nog al, nog al! antwoordde Verleye, na een weinig nadenken. Maar ziet
ge, mijnheer Geeraert, de politiek speelt hier ook eene aardige rol. De burgemeester
heeft eenige vijanden, waaronder vooral uw vriend, de notaris.
- De notaris? Maar dat is de beste man der wereld!

Gustaaf D' Hondt, Novellen en schetsen

23
- Dat zegt iedereen; doch ziehier hoe de zaak gekomen is. Op de laatste
gemeentekiezing waren er twee lijsten: de ‘oude raadsheeren’ en de liberalen. De
burgemeester en de pastoor hadden de gansche gemeente overhoop gezet in voordeel
der oude leden; doch de notaris en zijne vrienden hadden zooveel gewerkt, dat de
liberalen met tien stemmen ‘boven lagen’. In het gemeentehuis was er dan hevig
getwist en de notaris had aan den burgemeester gezegd:
- ‘Als 't nog eens kiezing is, burgemeester, zult gij en de rest er ook uitvliegen!’
En mijnheer Van Laethem, die zooveel aan zijn ‘burgemeesterschap’ houdt als de
duivel aan eene ziel, was zoo kwaad, dat hij drie zijner boeren deed verhuizen, omdat
zij voor de liberalen hadden gestemd, zei hij...
Helena had oplettend naar de mededeeling van den boer geluisterd. Voor een
oogenblik had zij hare minachting voor den boerenstand vergeten om elk woord dat,
traag en ernstig, van de lippen van pachter Verleye viel, gretig op te vangen.
Zij wist niet hoe het kwam, maar alles wat Walter aanging had heur getroffen en
heur hart sneller doen kloppen. Allengs rees er een gevoel bij haar op dat hare borst
prangde en waarvan zij niets begreep. En dan meende zij weer die diepe stem te
hooren, - dan meende zij nog eens die heldere, sprekende oogen op haar te voelen
rusten, als zooeven, en onwillekeurig wendde zij het hoofd om, in de rich-
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ting waar het rijtuig verdwenen was, hopende, nog eens, in de duisterende verte, die
schoone gestalte te kunnen aantreffen...

VII.
De verkooping was geëindigd.
Bij troepjes verlieten de boeren de verkoopplaats - eene groote hoeve - en
verdwenen, rookend en pratend, in de naburige herbergen...
Oscar, Geeraert en Helena keerden langzaam huiswaarts. Geheimzinnig zeeg de
duisternis over de insluimerende velden en een frisch windje zong fluisterend in 't
gebladerte.
Geeraert vertelde over zijne wandeling met Verleye en over het ongeval dat Helena
bijna was overkomen, en dan rolde het gesprek beurtelings over den burgemeester
en de verkooping.
Meermalen reeds had Oscar de oogen op het jonge meisje gevestigd dat, zwijgend,
aan vaders zijde voortstapte; doch zij scheen het niet te bemerken. Hare oogen waren
steeds droomend naar het hooge uitspansel gericht, als wilde zij der pinkende sterren
vragen wat er in heur harte omging...
En toen Oscar zich dan, eenige oogenblikken later, alleen in zijne kamer, vóór de
werktafel bevond, kwam Helena's zonderlinge houding van zooeven, hem kwellend
voor den geest spoken. 't Was de eerste maal dat zij zoo koel en zoo droogjes van
hem afscheid had genomen. Hij zocht lang naar de reden
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daarvan en meende eindelijk tot de droeve overtuiging te moeten komen, dat alleen
het voorval met den jongen Van Laethem daarvan de oorzaak zijn moest.
Sedert lang wist Van Praet dat Walter, een der knapste jongelingen van den omtrek,
in de salons en op de bals waar hij verscheen, vele meisjeshoofden op hoi bracht.
En hoe zou Helena, dat nog naïeve kind, zonder ondervinding hoegenaamd van het
leven, aan den indruk van die eerste, onverwachte en ietwat dramatische ontmoeting
kunnen wederstaan?
En het werd benauwd om zijn hart en zijne borst neep toe.
Plotselings greep hij naar de pen, en terwijl een spottende glimlach om zijnen
mond kwam, mompelde hij bitter:
- Hoe kan een mensch, een man, daar zoo zitten suffen om iets dat, op zich zelven
genomen, waarlijk weinig of niets beteekent?... Ik Helena verliezen?... Maar we zijn
immers nog zoo ver niet gekomen!
Doch hoe verschrikte hij niet, den volgenden morgen, toen hij, met Geeraert in
diens prieel gezeten, het rijtuig der Van Laethem's vóór het hek zag stil houden en
Esther en Walter afstappen.
Zijn voorhoofd trok zich droevig samen en hij blikte somber en onrustig de jonge
lieden aan. Diep en traag, als sprak hij tot zich zelven, vielen hem de woorden van
de lippen:
- Wat mogen die hier nu verloren hebben?
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- Zij komen misschien nog eens voor dat domme voorval van gisteren, meende
Geeraert; doch wij zullen ons aan hen niet storen...
Melanie, toen zij het rijtuig hoorde stilhouden, was haastig naar buiten geloopen
en leidde de voorname gasten in het salon waar juist Helena piano speelde.
Het jonge meisje stond op, uiterst verrast, met eene hoog roode kleur over de
wangen, en zich zoo bevallig mogelijk buigend, sprak zij ook, verlegen, eenige
woorden van welkom.
- Wij bedanken u van harte, sprak Walter, voor uw al te vriendelijk onthaal.
En zich tot Helena wendend:
- Wij kwamen enkel hier, mejuffer, ten einde, ook bij uwe ouders, om verschooning
te bidden voor ons onbezonnen gedrag jegens u. Zonder twijfel is mevrouw uwe
moeder reeds op de hoogte van hetgeen gisteren is voorgevallen?
- Inderdaad, mijnheer, antwoordde vrouw Geeraert; doch de zaak verdient waarlijk
het belang niet dat gij er aan hecht.
- Toch wel, mevrouw; meer nog. Daarom beschouwden wij het ons tot plicht
mejuffer nogmaals onze welgemeende verontschuldiging te komen aanbieden.
- Ik zou ondankbaar zijn, mijnheer, indien ik u niet voor die oplettendheid hartelijk
dank zei, antwoordde het jonge meisje, den jongeling blozend aanschouwend...
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Dan vraagde Melanie wat zij hun kon aanbieden. Daarvoor bedankte juffer Esther
van harte; doch, bij het binnentreden, had zij de jonge juffer zoo meesterlijk hooren
spelen, dat zij niets vuriger wenschte dan haar nog eens te mogen hooren.
Helena gevoelde zich hoogst gevleid over dien lof. Nochtans meende zij te moeten
verklaren dat hij zeer overdreven was en dat zij, hoe graag ook, hem niet aanvaarden
mocht. En gehoor gevend aan het herhaalde verzoek, plaatste zij zich, hevig ontroerd,
voor 't klavier.
Eerst speelde zij zacht, bijna aarzelend; doch naarmate het kloppen van heur hart
afnam, won haar spel in vastheid en kracht. Zij gevoelde als 't ware dat Walter's
oogen weer smachtend op haar gericht waren, dat zij alleen voor hem hare kunst ten
beste gaf. Dat streelde hare vrouwelijke eigenliefde welke bij heur uiterst gevoelig
was. En zij stortte gansch hare ziel in haar spel, en dan klonken de akkoorden forsch
en wild dooreen... En koortsachtig speelde zij voort als wilde zij, door de kracht der
tonen, de immer zwellende gewaarwordingen bekampen die haar onophoudend uit
het hart opbruisten...
Afgemat door dien inwendigen strijd, eindigde zij zacht, met doffe tonen, als met
een hartstochtelijken, gesmoorden liefdezucht.
Zwijgend had men naar het zielvolle spel geluisterd: vrouw Geeraert fier en
gelukkig omdat hare Helena dat kon, Esther uit louter bewondering en Walter,
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anders aan alle kunst onverschillig, omdat zij, die speelde, een schoon meisje was.
Esther drukte Helena vurig de hand:
- Zie, juffer Helena, zei zij, ik weet niet hoe u mijne bewondering uit te drukken.
Zelden hoorde ik zoo meesterlijk spelen. Ik durf hopen dat we elkaar nog zullen
ontmoeten, niet waar?
- Het zou me hoogst aangenaam zijn, mejuffer, antwoordde Helena, met
neergeslagen oogen.
Ook Walter was genaderd en het blozende meisje de hand toestekend, als gold het
eene oude kennis, sprak hij met die diepe stem hem eigen:
- Ik kan niet anders, mejuffer, dan u den lof mijner zuster herhalen; de woorden
schieten me te kort om u al het genot uit te drukken dat gij ons verschaftet.
Aan het rijtuig, alvorens in te stappen, drukte Walter haar nogmaals de hand, langer
en vuriger dan de eerste maal, met de woorden:
- Wij bedanken u nog eens voor uw gul onthaal, mejuffer...
- Dank! sprak zij, bijna fluisterend en aangedaan, als betreurde zij dat afscheid...
Een oogenblik oogde zij het rijtuig na, in gedachten verdiept, en dan kwam zij
naar 't prieël waar vader en Van Praet zaten.
- Ehwel, Leentje, vraagde heur Geeraert, wat kwamen zij hier nu verrichten?
- O! niets, vader, niets; zij kwamen enkel nog eens voor het gebeurde van gisteren.
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En dan, met dien gloed en die naïeveteit haar eigen, en wellicht ook nog onder den
invloed van Walter's warmen handdruk, verhaalde zij alles, zonder zelfs Esther's
zinspelingen op nadere kennismaking te verzwijgen.
- En denkt ge met die lieden in betrekking te komen? vraagde Geeraert ernstig.
- Indien de gelegenheid zich daartoe voordoet, waarom niet, vaderlief? bad hem
Helena; de jonge juffer is zoo lief en zoo vriendelijk!...
Schokschouderend gromde Geeraert eenige woorden en stak eene nieuwe pijp
aan. Hij wilde zijn eenig kind dat onschuldig genot niet ontzeggen.
Oscar, integendeel, had Helena's woorden als een brandend vocht opgevangen dat
hem tot diep in het hart drong. Niet de minste bijzonderheid in 's meisjes houding
was aan zijn scherp oog ontgaan, en met steeds klimmende gejaagdheid had hij hare
geestdriftige taal aangehoord en de lichte trillingen in hare stem waargenomen.
Hij zweeg; doch dan kreeg weer zijne sterke wilskracht de bovenhand en hij zette
zijne samenspraak met Geeraert voort, als liet al het gebeurde hem diep onverschillig.

VIII.
Een paar dagen later bevond zich Helena, toevallig en door Marie Van Praet, in
gezelschap der juffers Dupont, de dochters van den dorpsgeneesheer.
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Dokter Dupont was de oudste en trouwste vriend van burgemeester Van Laethem.
Telkens wanneer zich de oude heer voor een moeilijk geval bevond, kwam hij haastig
bij zijnen vriend aankloppen, die terecht als een verstandig man werd beschouwd.
Bijwijlen, nochtans, rees er een klein wolkje aan den hemel hunner oude
vriendschap op. De geneesheer, alhoewel vurig Katholiek, wilde zich nooit met
politieke aangelegenheden inlaten, en dat kon hem de burgemeester niet vergeven.
Soms verweet hij hem zelfs zijne verregaande onverschilligheid; doch de dokter
bleef bij zijne gedachte. Daaraan, wellicht, had hij de grenzenlooze genegenheid te
danken welke alle dorpelingen hem toedroegen, al was hij ook innig bevriend met
den notaris Van Praet...
... Sedert hare kennismaking met de jonge juffers, ging Helena veel naar het huis
des dokters, waar zij, om hare lieftalligheid en ook wel om hare bij de buitenjuffers
zoo gewaardeerde ‘steedsche manieren’, weldra de beste vriendin der drie gezusters
werd.
Eens vond zij daar Walter Van Laethem en zijne zuster. De jonge lieden verklaarden
zich aangenaam verrast door die onverwachte samenkomst en drukten de hoop uit,
haar nu ook wel eens, met de juffers Dupont, op het kasteel te mogen verwelkomen.
Op aandringen harer vriendinnen, stond Helena dat gaarne toe en de jonge Van
Laethem had blijkbaar moeite zijne tevredenheid te bedwingen...
Tot de gewone bezoekers van het gastvrije dok-
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tershuis behoorde ook nog een oud muziekleeraar, - gevierd kunstenaar in zijne jeugd
- en die thans stil op het dorp zijne laatste dagen sleet. De jaren hadden weinig invloed
gehad op zijn uitmuntend talent als cellist. En telkens als hij daar Helena aantrof,
deed hij haar voor 't klavier zitten, bad de jongste juffer Dupont hare viool te nemen,
en dan greep er, in het groote salon, een echt muziekfeest plaats, dat slechts tegen
den avond een einde nam.
Soms ook dweepten de jonge meisjes en de oude leeraar over kunst. De kunstenaar
kon maar geen vrede vinden met de ‘overdreven’ en ‘heiligschendende’ theoriën der
jonge juffers. Hij erkende slechts ééne kunst: de breede, statige, classieke muziek.
En als hij zijne kunst verdedigde, o, dan werd hij een heel ander mensch. Hij sprak
ras, onophoudend, en duldde geene tegenspraak Nu en dan wierp hij de lange witte
lokken, die hem voor de oogen vielen, zenuwachtig in den nek terug, terwijl een licht
blosje over zijn rimpelig, bleek gelaat gleed, en er nog eens een sprankel vuur in zijn
oog kwam, als een flauwe heropflikkering van den gloed der jeugd...
Gedurende dien tijd stond Walter, als hij daar was, gewoonlijk voor het venster,
met de handen in broekzakken en een deuntje fluitend.
Zijne kunst, dat was bewondering voor zekere paardenrassen, bewondering voor
zekere geruchtmakende lichtekooien. En als men niet daarover handelde, sprak hij
niet.
De grijze kunstenaar was verontwaardigd over het
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gedrag van den jongeling; Helena was er over bedroefd, alhoewel zij moeilijk had
kunnen zeggen waarom. Misschien was het wel om die onbepaalde sympathie welke
zij voor hem koesterde. Hij was overigens altijd zoo voorkomend jegens haar; hij
wist haar, bij de minste gelegenheid, zoo'n vleiend complimentje te maken, - iets wat
hij, voor de overige juffers, hoogst zelden deed.
En nochtans, dat alles verontrustte haar soms eenigszins. Waarom was hij ook niet
zoo tegenover de juffers Dupont? - Of zou dat liefde wezen?... Wat was eigenlijk
liefde?...
's Avonds, in hare kamer, dacht ze vaak daarover na.
Het bevreemde haar dat, telkens wanneer zij den drempel van het doktershuis
overschreed en zij, binnen, zijne stem vernam, heur hart plotseling onrustiger klopte;
het bevreemde haar dat zij, alleen in zijne tegenwoordigheid, dat vuur en dien
hartstocht in haar spel kon storten, die den ouden kunstenaar zoo zeer verrukten...
In den beginne durfde zij de oorzaak dier gewaarwordingen niet onderzoeken; het
verschil van maatschappelijken stand scheen heur te groot, verschrikte heur. En dan
streed zij, al wat zij kon, tegen het onbekende gevoel dat zij in heur hart voelde
ontkiemen.
Lang duurde die strijd niet.
Zij bleef droomen, droomen...
Vóór haren geest wemelde het van beelden uit hare romans, - fantastische beelden,
door hare
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sterk geprikkelde verbeelding met een betooverend, aanlokkend iets omgeven dat
heur allengs medesleepte...
En langzaam, heel langzaam, voelde zij hare wilskracht wijken voor hare droomen,
voor den gloed van zijn oog, voor het melodieus eigenaardige dat zij in zijne stem
meende aan te treffen.
Geen woord over liefde hadden zij gewisseld; - zij wist eigenlijk nog niet wat
liefde was. En toch voelde zij eens dat zij geen wil meer had, dat zij enkel nog leefde
voor de scheppingen harer fantasie...

IX.
Reeds tweemaal was Helena, in gezelschap der juffers Dupont, naar het kasteel van
den heer Van Laethem geweest, en telkens had haar Walter naar huis gebracht.
Telkens ook had de notaris, bij toeval, gezien hoe vurig zij elkaar de hand drukten,
hoe hartelijk hun afscheid was. En dan had hij het hart voelen ineenkrimpen van
spijt...
Eene andere maal, toen Helena met Walter huiswaarts keerde, bevond zich Oscar,
koutend met een paar boeren, langs de groote baan. De jonge lieden schenen zich
buitengewoon te vermaken en Helena groette hem, in 't voorbijgaan, heel lieftallig,
terwijl de jonge Van Laethem hem zegevierend en uittartend in de oogen keek.
Na van de beide boeren afscheid genomen te hebben, ontmoette Van Praet, eenige
oogenblikken
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later, weer Walter. Deze kwam recht op hem af en, eventjes den hoed aanrakend,
sprak spottend:
- Heer notaris, ik meende daar zooeven te bemerken, dat mijn omgang met juffer
Geeraert, u hevig ergert?
- Gij bedriegt u, mijnheer, antwoordde hem, koel, Van Praet, en een nauw merkbaar
bleek overtoog zijn gelaat.
- Zoo, zoo! hernam Van Laethem, die een weinig bedronken scheen, en wien de
kalme houding van den notaris eenigszins uit het veld sloeg. Het is mij nochtans
bijzonder aangenaam dat ik u, die ons nooit spaardet in de politiek, met de zelfde
munt kan betalen voor wat uwe liefde betreft.
Oscar voelde het bloed naar het hoofd bruisen en koortsachtig kneep hij de vuisten
ineen. Hij was op het punt den onbeleefden spotter met een forschen vuistslag in 't
zand te werpen; doch hij bedwong zich. En minachtend de schouders ophalend,
keerde hij hem plotseling den rug toe, en vervolgde zijn weg, mompelend:
- Vergulde domkop!
Van Laethem blikte hem woedend na en antwoordde, luid:
- Ha! gij bemint haar!...
Somber te moede kwam Van Praet te huis. Hij liet zich op eenen stoel neervallen
en blikte peinzend voor zich uit.
De zon was verdwenen en door de hooge vensters stroomde een donker avondrood
de kamer binnen.
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Droevig omhulde de matte gloed alles wat zich daar bevond en, op de muren speelden,
eene wijl lang, koude tinten...
Oscar gaf den vollen teugel aan zijne gedachten. Het geheimzinnige halfduister
dat hem omringde, werkte krachtig op zijn gemoed. Hier was hij gerust, vrij; hier
kon hij in zijn hart lezen.
En van lieverlede werd hij kalmer gestemd en week de twijfel uit zijn gemoed.
Helena's minzame groet van zooeven bleef hem bij en nieuwe hoop vervulde zijn
hart.
Hij was thans overtuigd dat hij Helena vurig beminde en dat ook zij, vóór hare
kennismaking met Walter Van Laethem, hem zeer genegen was. Bitter verweet hij
zich toch zijne kinderachtige schuchterheid, haar niet vroeger zijne liefde bekend te
hebben.
En nu het geluk vóór hem stond, nu was zijn vijand dreigend tusschen beiden
verschenen!
Toch waande hij zich niet geslagen. Alles, zoo dacht hij, lachte hem toe; de meeste
kansen waren aan zijne zijde. Van hem slechts hing het af zegevierend uit dien kamp
te treden. En om tot daar te komen was hij vast besloten, bij de eerste gelegenheid,
krachtdadig te handelen.

X.
Die gelegenheid bleef niet lang uit.
Den avond van den volgenden dag zou hij, volgens
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afspraak, met Geeraert naar de Lei gaan, om er een deel van den nacht door te brengen
met te visschen. Beiden waren hartstochtelijke visschers en Geeraert had reeds lang
den wensch uitgedrukt eens zijn meest geliefkoosd tijdverdrijf te hernemen.
De dag liep ten einde toen Oscar zich naar Geeraert's woon begaf. Hij was
zenuwachtig en zijn hart klopte onrustiger dan gewoonlijk. Hij zou Helena zien, wellicht alleen - en dan, ja, dan zou hij haar, onbewimpeld, zijn hart openen.
Doch Geeraert stond reeds op den drempel en scheen op hem te wachten.
- Zoo, zoo! Lodewijk! zijt gij reeds gereed? vraagde hem Van Praet, eenigszins
teleurgesteld.
- Ja, Oscar, laat ons maar gaan: de tijd is kort.
Op dat oogenblik kwam Helena buiten en, minzaam groetend, zei zij:
- Ik wensch u eene goede vangst!
- Dank, Helena, dank! antwoordde Van Praet hartelijk, terwijl nochtans een gevoel
van spijt hem bijbleef...
Zij gingen heen.
De notaris praatte over tal van kleine bijzonderheden zijner vorige tochtjes. Ook
Geeraert scheen opgeruimd en de woorden van zijn jeugdigen vriend deden hem
blijkbaar goed.
Het werd avond. De zon was verdwenen en in het bleek roze van het westen bleven
enkel eenige breede, steeds verbleekende, donkerroode strepen zichtbaar.
- Zie, zei Van Praet, hier zullen we plaats nemen.

Gustaaf D' Hondt, Novellen en schetsen

37
Dit is mijn plekje, - het heerlijkste dat men aan de Leioevers kan aantreffen...
Geeraert was verrukt.
Het ‘plekje’ was inderdaad heerlijk.
Achter zich had men dichte elzenstruiken die het van den kleinen straatweg
scheidden; links, den uitgestrekten, houtrijken tuin van een groot buitenverblijf;
rechts en vóór zich, weiden heinde en ver, en de eeuwenoude torens van Gent in het
donkerende verschiet.
- Gij hebt hier eene flinke keus gedaan, meende Geeraert, nadat zij plaats genomen
hadden.
- Niet waar? En daarbij zou men moeilijk een vischrijker hoekje kunnen vinden...
Het weder was zacht en mild.
Op de schemering was het halfduister der zomeravonden gevolgd en boven de
vlietjes en beekjes der weiden, zweefde de grijsblauwe, doorschijnende nevel.
Diep in de verte steeg, dof en onbepaald, het gerucht der insluimerende stad op,
als het zwakke hijgen van een woud, en hing eene wijl over de meerschen waar het,
traag, in de ruimte wegstierf.
Starren pinkten bij millioenen aan het hooge uitspansel en glanzend, met
tooverachtige tinten, rees de maan op achter de hooge kruinen.
De vischvangst was voordeelig buiten alle verwachting.
Eenigen tijd reeds zaten de twee vrienden sprakeloos en wijdden al hunne
opmerkzaamheid aan de hengelroede.
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Alles was stil, plechtig stil.
- Vindt ge ook de avondstilte zoo zacht en roerend, Oscar? vraagde plotseling
Geeraert. - En, vervolgde hij, zonder hem te laten antwoorden en als tot zich zelven
sprekend, altoos was me de avondstond lief, onuitsprekelijk lief; maar nooit, geloof
ik, trof hij me meer dan heden.
Van Praet antwoordde niet.
- Stemt u dat ook tot mijmeren wellicht? hernam Geeraert, door zijn stilzwijgen
getroffen.
- Neen, dat is het niet, Lodewijk, sprak Oscar eindelijk; maar er ligt me heden iets
op het hart dat ik u toevertrouwen wil.
- Gij zijt mijn beste en trouwste vriend, Oscar, en gij weet dat gij tot mij moogt
spreken als tot een' vader.
- Ja, en gij, ge kunt veel voor mij doen, oneindig veel... alles!
Geeraert keek verwonderd op.
- Alles?... Hoe moet ik dat nu begrijpen?
- Ik bemin Helena!
- En dat is die gewichtige zaak? lachte Geeraert, - dat is die zaak welke u foltert?
Maar Oscar!... Reeds meer dan eens, sprekend over de toekomst van ons eenig kind,
drukten wij den wensch uit, haar met u vereenigd, haar met u gelukkig te zien!
- Kon dat waarheid zijn! zuchtte Oscar.
- En waarom niet? Helena zal voorzeker hoogst gelukkig zijn uwe hand te mogen
aanvaarden.
- Dat hoop ik. Zij was mij altoos genegen...
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Maar toch, als ik denk aan haren omgang met de jonge lieden van het kasteel, dan
twijfel ik...
- Maak u daarover niet ongerust; dat heeft niets te beduiden. Daarbij, een woord
van haren ouden vader zou voldoende wezen, denk ik, om alles uit den weg te ruimen,
- indien uwe vrees mocht gegrond zijn, wat ik niet aannemen kan.
Beiden zwegen.
Kleine, lichtgrauwe wolkjes stegen aan de kim op en de opkomende nachtwind
deed de bladeren luide bruisen. Achter hen, akelig en klagend, weerklonk, in de verte,
het huilen van eenen waakhond.
Geeraert stond recht.
- Ik weet niet wat mij overkomt, sprak hij, gejaagd; mijn hoofd wordt zwaar en ik
voel me zoo zwak, zoo zonderling!...
- Uw bed roept u! merkte Van Praet lachend op. Laat ons maar vertrekken.
De wind kwam meer en meer op; groote wolken pakten zich hier en daar samen.
- Wij zullen nog leelijk weêr hebben, meende Oscar.
- Ik vrees het ook, antwoordde Geeraert zacht. En... - maar me dunkt, ik word
onpasselijk... Zouden mijne ‘oude plagen’ mij misschien weer komen tergen? Het
ware geluk, op deze droeve aarde, is toch eene bittere spotternij!
Oscar trachtte hem dat uit het hoofd te praten en, te huis gekomen, wisselden zij
nog een paar woorden over de belangrijke zaak der verloving.
Daarop scheidden zij.
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Midden in den nacht werd Van Praet plotseling gewekt door een hevig geklop aan
de huisdeur.
Hij rukte een venster open en herkende dadelijk de meid van Geeraert.
- O, mijnheer Van Praet, mijnheer Van Praet! riep zij gejaagd, kom om Godswil
eens naar onzent, - Mijnheer ‘heeft iets gekregen!’
Oscar verschrikte. De zonderlinge ongesteldheid van zijn vriend kwam hem voor
den geest en hij voorzag eene ramp.
Zonder een oogenblik te verliezen ging hij er heen, vergezeld door zijne zuster,
terwijl de meid, half zinneloos van schrik, naar den dokter liep.
Wat Oscar in den beginne gevreesd had, was gebeurd. Hij vond Lodewijk roerloos
op het bed uitgestrekt, met eene akelige kleur over de wangen. Enkel de pijnlijke
ademhaling, die bijwijlen scheen op te houden, bewees dat het leven nog niet uit
was.
Helena en hare moeder zaten handenwringend bij het bed. Zij wisten niet wat aan
te vangen en weenden luid.
Oscar trachtte de beide vrouwen moed in te spreken.
- Wanhoopt niet; 't is eene kleine beroerte en daarvan sterft men immers niet!
- Zou er dan nog hoop bestaan, Oscar? vraagde Melanie, hijgend.
- Hoop? Maar zeker, antwoordde hij vast en zoo kalm dat de droefheid der vrouwen
een weinig afnam. Daar is overigens de heer dokter; hij zal mijne woorden bevestigen.
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Dokter Dupont trad binnen, drukte Van Praet warm de hand en naderde het bed.
Hij onderzocht Geeraert aandachtig en op zijn ernstig gelaat kwam niets verraden
wat er bij hem omging.
- Mevrouw, zei hij dan, het kon erger zijn. Wij zullen ons best doen.
Na nogmaals de vrouwen gerustgesteld te hebben vertrok hij en beloofde vroeg
in den morgen te zullen terugkomen.
Dan vond hij Geeraert's toestand slechter, veel slechter, en hij wisselde een
veelbeteekenenden blik met Van Praet.
Vrouw Geeraert, die niets van de houding des dokters uit het oog had verloren,
naderde weenend:
- Mijnheer, zei zij, gij hoeft me niet langer den toestand van mijn echtgenoot te
verbergen. Ik zie wel...
- Maar, mevrouw, ge moogt niet wanhopen! Wie zegt u dat alle hoop verloren is?
- Neen, neen, mijnheer! mijne oogen kunnen me niet bedriegen... De dood, o, de
dood!...
En, uitgeput, liet zij zich snikkend neervallen...
De geneesheer fluisterde Oscar eenige woorden in het oor, de notaris verwijderde
zich dan onopgemerkt en kwam met Helena en zijne zuster terug.
De ademhaling van den zieke werd korter, pijnlijker. Een zacht gereutel steeg hem
in de keel...
Allen stonden, met ingehouden adem, bij het bed...
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Nevens de neergehaalde rolgordijnen, drong een koud en treurig licht de sombere
kamer binnen. Er hing iets akeligs in die prangende stilte, enkel door droevig snikken
gestoord...
Geeraert had langzaam de oogleden geopend en zijn blik rustte, zonder uitdrukking,
eene wijl lang op vrouw en kind. Dan werden zijne oogen strakker, de hand, boven
het deksel, bewoog zich nog eens licht stuiptrekkend, en dan ademde hij, diep en
lang...
Vrouw Geeraert viel bewusteloos in Van Praet's armen en Helena zeeg snikkend
bij het bed neder...

XI.
Thans sliep Geeraert zacht den laatsten slaap, op het kleine dorpskerkhof, onder het
lommerrijke loover der treurwilgen.
En tegen den hoogen kerkhofsmuur, zongen de kleine golfjes der Lei hem nog
eens, zacht murmelend, hun immer eenzelvig liedje van komen en gaan...
Ook in het gemoed der weduwe zong de smart haar lied van wee, haar lied van
lijden. Het was haar te moede alsof zij nooit haar leed zou kunnen overkomen. Alles
wat zij zag, sprak van de gelukkige jaren die zij samen hadden gesleten. En elke
herinnering daaraan, bracht een vloed van tranen en een aanval van wanhoop en
moedeloosheid mede die haar hevig afmatten.
Stille, treurige dagen volgden.
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Het was nu eenzaam en doodsch in het vroeger zoo levensvolle buitenverblijf: het
klavier zweeg en het zilveren stemmetje, dat weleer in huis en tuin weerklonk, scheen
stom.
Marie Van Praet hield Helena en hare moeder bijna gansche dagen gezelschap;
zij alleen kon nog eens, nu en dan, een lach om hare lippen brengen. De weduwe
had heur hartstochtelijk lief en dikwijls zei zij haar:
- O, Marie, wat zijt gij goed en lief voor ons!
Ook de jeugdige notaris sleet al zijne ledige uren bij de weduwe. Hij ook was
hevig getroffen door het verlies van zijn boezemvriend. En soms, denkend aan zijn
overledenen vriend, rees onwillekeurig Helena's beeld voor hem op en dan was het
hem bewust dat die slag hem dubbel trof.
En telkens als hij binnentrad, vloeide het, troostvol, van zijne lippen:
- Tracht te vergeten; de slag is gegeven en er hoeft niet meer aan gedacht te worden.
Vergeet, vergeet alles en denk enkel aan u zelven. Want moest gij ook ziek worden...
En dan viel de weduwe hem immer, weenend, in de rede:
- Gij hebt gelijk, Oscar. Wij doen alles om uwen raad te volgen; doch wij kunnen
niet; het is ons onmogelijk, heel en al onmogelijk!
De tijd bracht nochtans kalmte mede...
Nauw waren eenige maanden verloopen, of Helena scheen reeds vaders dood
vergeten. Overigens, in de
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laatste jaren, was de liefde voor hare ouders nog al verzwakt bij haar. Zij begreep
niet waarom hare ouders haar wilden opleiden naar hun goeddunken, terwijl zij,
integendeel, niets natuurlijker vond dan eene onbeperkte vrijheid in handel en wandel.
Vooral sedert haren omgang, in de stad, met de juffers Van Mol, week die gedachte
niet meer van haar weg. Zij ook toch handelden immer naar hartelust!
En nu zij alleen was met moeder, die door en door goed was, nu zou zij voorzeker
meer vrijheid genieten. Eene hinderpaal rees nochtans op: - Oscar. Den dag der
begrafenis had hij immers tot hare moeder gezegd:
- Melanie, wat er ook gebeure, reken steeds op mij: ik zal uw beider beschermer
zijn.
Zij kende Oscar. Zij had dikwijls zijne eerlijkheid en zijn karakter hooren roemen.
Maar toch! wie weet!... een blik harer zielvolle oogen, een smeekend woord, en alles
zou zich wel naar verlangen geschikt hebben...
Omtrent dat tijdstip, keerden Walter en Esther Van Laethem uit de stad terug om
den zomer buiten door te brengen.
Hun eerste bezoek gold der weduwe en harer dochter. Zij hadden, in de stad, het
nieuws van Geeraert's dood vernomen en rekenden het zich tot plicht, de beide
vrouwen eenige woorden van troost te komen zeggen.
De weduwe ontving hen zeer beleefd en toonde zich diep getroffen, door de
eenvoudige en natuurlijke
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manier waarop Esther hare deelneming, en die haars broeders, uitdrukte.
Esther was inderdaad een edel meisje en werd, om hare liefdadigheid en haren
eenvoud, door de dorpelingen vurig bemind. Zij had niets van die verwaandheid van
de meeste dochters der kasteel heeren.
Het bezoek duurde niet lang. Bij het afscheid sprak Esther:
- Den ganschen zomer zullen wij hier doorbrengen, daar Walter enkel later zijn
examen aflegt. Ik hoop wel dat gij eens, met Helena, naar het kasteel zult komen.
Zoo zullen de droeve herinneringen een weinig uitgewischt worden...
Melanie bedankte de jonge juffer van harte voor dat blijk van genegenheid; doch
zij verontschuldigde zich het voorstel niet te kunnen aannemen.
- Dan zal Helena toch wel hare bezoeken hernemen? besloot Esther.
De weduwe bewaarde eene wijl het stilzwijgen en sprak dan:
- Als zulks haar aangenaam is, heb ik er volstrekt niets tegen...

XII.
's Anderendaags, in den namiddag, kwamen de juffers Dupont haar afhalen. Zij
gingen naar het kasteel, zeiden zij, en Helena's gezelschap zou haar hoogst aangenaam
zijn...
Eenige oogenblikken na het vertrek der jonge
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meisjes, trad Van Praet bij de weduwe binnen. Hij was een weinig bleeker dan
gewoonlijk en op zijn voorhoofd vertoonde zich een diepe rimpel.
Tot heden toe had hij altoos gewacht aan de beide vrouwen over zijne liefde te
spreken, deels om wille van het ongeluk dat haar getroffen had, deels omdat niets
hem dwong haastig te handelen. Doch nu was er weer gevaar komen opdagen: zijn
vijand, Walter Van Laethem, was teruggekeerd en hij moest zijne voorzorgen nemen.
Hij ging dus de hand van Helena vragen.
Aan het hek had hij haar echter ontmoet met de juffers Dupont. Dat was hem eene
bittere teleurstelling, en onder dien indruk was hij bij vrouw Geeraert gekomen.
- Wat ziet ge er ernstig uit, Oscar, zei deze; zoo zag ik u nooit! Er is u toch niets
onaangenaams...
- Mij? Voorzeker niet, viel hij haar in de rede; doch ik bekommer mij veel om u
en om... Helena.
- Oscar! wat wilt ge daarmêe beduiden? vraagde zij, verbleekend.
Hij was vast besloten te zeggen wat hem sinds zoolang reeds op het hart lag:
- O, niets, zei hij dan, niets. Ik wilde u enkel opmerkzaam maken nopens eene
zaak die me verontrust...
- Spreek toch, Oscar! spreek!
-... namelijk het verkeer van Helena met de kinderen van den oud-burgemeester
en... hare bezoeken op 't kasteel.

Gustaaf D' Hondt, Novellen en schetsen

47
- Ik begrijp u niet. Zij gaat er gewoonlijk met de juffers Dupont. Daarbij de jonge
juffer houdt veel van haar en de jonge heer...
- Ha! de jonge heer! onderbrak de notaris, ha! de jongeheer! en in zijne stem lag
iets spottends, iets bitters.
En daar de weduwe het stilzwijgen bewaarde, vervolgde hij:
- Men zegt schoone dingen van den jongenheer; het schijnt zelfs dat hij de jonge
juffers eene bijzondere genegenheid toedraagt!
Melanie begreep. En alsof eensklaps eene ongewone wilskracht bij haar opkwam,
zei zij:
- Ehwel! zij zal niet meer naar 't kasteel gaan, dat verzeker ik u!
Van Praet glimlachte droevig.
- Zij zal er nog gaan, sprak hij, dof... Zij zal u vleien, zij zal weenen en gij, brave,
goede moeder, gij zult toegeven. Zoo gaat het altijd...
Hij zweeg een oogenblik. En dan, als voelde hij er plotseling behoefte aan zijn
hart uit te storten, voegde hij er bij, nauw hoorbaar:
-... En nochtans, ik heb haar zóo lief!...
- Ik weet het, Oscar!
-... en de gelukkigste der menschen ware ik indien zij mijne vrouw worden kon!
Maar dat zal niet gebeuren, - dat kan niet! Zij bemint een ander, wellicht omdat hij
zeer rijk is, en ik slechts een notaris, een eenvoudig notaris ben.
- Verjaag die gedachte, meende de weduwe; zij
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heeft u bemind en die liefde kan niet opgehouden hebben. Ik zal die liefde doen
toenemen en zij zal uwe vrouw worden. Dat zal zij doen voor u, Oscar, en voor mij,
hare moeder.
- Ik dank u, Melanie. Ongelukkiglijk kunt gij mij niet overtuigen. De liefde laat
zich door niets dwingen, door niets - zelfs niet door een moederhart.
Daarbij bleef het.
Men sprak over andere zaken en, tegen den avond, kwam Helena terug. Zij groette
Oscar heel vriendelijk, ontdeed zich haastig van mantel en hoed en vroolijk moeder
naderend, zei zij:
- Och, moeder! wat hebt gij ongelijk niet eens naar 't kasteel mede te gaan! Wat
is het daar gezellig, wat is het daar prachtig!
- Kind-lief, onze plaats is dáár niet... op het kasteel, sprak de weduwe droogjes,
de wenkbrauwen fronsend. Die lieden zijn te hoog geplaatst voor ons, eenvoudige
burgers. Daarbij hou ik in 't geheel niet van mijnheer Walter, en het ware mij
aangenaam, zeer aangenaam, indien gij alle betrekkingen met 't kasteel woudt
afbreken.
Helena verschrikte. Nooit had zij zulke woorden in den mond harer moeder
gehoord...
Walter had heur naar huis gebracht en, onder weg, had hare hand altijd in de zijne
gerust. Hij had haar gezegd dat zij, zoo schoon en zoo begaafd, geroepen was om
eens eene schitterende plaats in de hoogste klassen der maatschappij te bekleeden.
Hij had haar gefluisterd hoe vurig hij haar beminde, hoe niets,
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niets, die liefde wijzigen kon... En nu, nu verdwenen plotseling die heerlijke,
aanlokkende, zoolang geliefkoosde beelden en het werd treurig om haar heen. De
woorden barer moeder waren heur als ijs op het hart gevallen.
- Maar moeder, begon zij, na eene poos, ik begrijp niet wat men u op 't kasteel
mag in den weg gelegd hebben. O, indien gij wist welke hartelijke genegenheid men
u daar toedraagt!
- Ik betwist dat niet, Helena; doch, nog eens, onze plaats is daar niet en de wensch
dien ik uitdrukte, zou voldoende moeten wezen om u een besluit te doen nemen.
Overigens, lieve, het wordt tijd aan uwe toekomst te denken... Oscar, wien wij zooveel
verschuldigd zijn, vraagt uwe hand...
Het jonge meisje keek verwonderd op en aanzag beurtelings den notaris en hare
moeder. Het bloed steeg heur naar het hoofd.
- Mijne hand, moeder? stamelde zij met moeite. O, moeder, wat gij daar vraagt,
is onmogelijk... onmogelijk!
En zich tot Van Praet wendend, vervolgde zij:
- Gij weet, Oscar, dat ik u altijd als een broeder lief had en dat mijne gevoelens
jegens u geenszins veranderd zijn. Doch, ik bid u, denk daar niet aan. 't Is onmogelijk,
onmogelijk!... Wij zouden niet gelukkig zijn...
- Helena! zei vrouw Geeraert, Helena!
- Heb dank voor uwe openhartigheid, Helena, antwoordde heur Oscar, hevig
aangedaan, heb dank;
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doch waar gij meent het geluk te zullen vinden, zult gij slechts ontgoocheling, wellicht
bittere ontgoocheling aantreffen!
De weduwe was opgestaan bij die woorden en hare dochter naderend, vraagde zij,
hijgend:
- Maar gij bemint toch Walter Van Laethem niet?
- Hij bemint me zoo vurig!
De lippen der oude vrouw trokken zich krampachtig samen. Hare oogen richtten
zich strak op hare dochter.
- Hij bemint u, zegt gij? Hij bemint u?... Hewel! ik, uwe moeder, ik verbied u nog
eenen voet op het kasteel te zetten!
- Waarom, moeder? Mag ik dan niet gelukkig zijn? Of is het mijne schuld dat ik
schoon ben en dat men mij lief heeft?...
- Maar gij zijt zinneloos, kind, uitzinnig! Gij beeldt u toch niet in dat die jonge
heer u eens huwen zal?
- Dat zal hij! sprak zij met overtuiging.
- Hij liegt! riep de moeder, als buiten zich zelve van woede, hij liegt en gij ook!...
Neen, gij zult nooit meer naar het kasteel gaan, hoort gij, nooit meer!
Een wilde gloed kwam in de oogen van het jonge meisje en vol vuur sprak zij:
- Gij kunt mij dat niet verbieden; ik ben...
Van Praet liet haar niet voleinden en haar bij den arm grijpend, zei hij:
- Zwijg, Helena, zwijg! Wees gehoorzaam aan uwe oude moeder! En als gij geen
eerbied voor
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haar meer over hebt, heb dan toch medelijden met hare smart.
- Oscar!
- Welhoe? Maar ziet gij dan niet, ondankbare, dat gij haar foltert, haar doodt!...
Wie is dan de schurk die u zoo bedorven heeft?
- Dat raakt u niet, mijnheer, antwoordde zij hem ruw weg en verliet de kamer...
- O, Lodewijk! Lodewijk! zuchtte pijnlijk de weduwe, waarom moest gij zoo vroeg
sterven?... Waar heb ik dat verdiend?... Och, Heere!...

XIII.
Toen Helena in hare kamer kwam, viel zij, uitgeput, op eene sofa, bij het venster
neder. Het gebeurde van zooeven had heur hevig geschokt. Nog nooit had zij hare
moeder zoo gezien; nog nooit had zij haar zoo hooren spreken...
De avond was gevallen en hoog aan den hemel blonk de maan.
Helena's hoofd rustte zwaar op hare hand en hare oogen blikten, droomerig, naar
de Lei die, als een zilveren pad, in de verte door de weiden kronkelde.
De avondkoelte drong door het nog openstaande venster en verfrischte haar
gloeiend voorhoofd...
Zij dacht aan hetgeen had plaats gegrepen tusschen haar, Van Praet, en hare moeder.
Pijnlijke gedachten werden daardoor opgewekt en toch meende zij goed gehandeld
te hebben... Had Walter haar niet meer
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dan eens reeds gewaarschuwd tegen den invloed van den notaris op hare moeder?
Van lieverlede dwaalden hare gedachten naar Van Laethem's kasteel, - naar hem
dien zij dacht te beminnen. Doch, onwillekeurig, kwam ook telkens het beeld van
Oscar voor hare oogen en aanschouwde haar zoo teeder, zoo smachtend...
En zoo kwamen haar ook nog eens de eerste dagen die zij hier gesleten had, voor
den geest zweven, - zonnige, genotrijke stonden, welke zij, voor de eerste maal haars
levens, bij een' jongeling doorbracht...
Dat herdenken deed heur hart sneller, onrustiger kloppen; - zij verjoeg die beelden
als wierpen zij haar eene koude rilling over 't lijt...
Als de vrouw van Oscar, zou zij altoos het stille, eenvoudige leven van den buiten
moeten leiden, altijd in betrekking zijn met eenvoudige, domme lieden.
Met Walter zou het leven heel anders zijn. Dan, en dán alleen, zou zij het geluk
naar hartelust kunnen genieten... Hoe dikwijls had hij heur niet reeds herhaald dat
zij de schoonste vrouw der stad zou zijn; - dat zij talent en opvoeding had, zooals
niet ééne juffer zijner kennissen er bezat; - dat zij geroepen was om te betooveren,
om te schitteren, om de mannen, liefdedronken, aan hare voeten neergeknield te
zien!...
Aan dat alles dacht zij thans met eene soort van zenuwachtige drift die haar
gelukkig maakte. Zonder twijfel zou zij eens den naam der Van Laethem's
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voeren, en dan, o, dan zou ze schitteren, betooveren!... Dan zou ze prachtige toiletten,
prachtige paarden, prachtige rijtuigen hebben!... Dan zou zij genieten!
Genieten!...
En zoo droomend werd zij niet gewaar dat het zeer laat werd... Zij wilde voelen
en steeds meer voelen hoe zacht, hoe trillend heur hart bij die gedachte klopte... 't
Was alsof geluk en weelde daar voor hare voeten lagen uitgespreid en zij slechts de
handen uit te strekken had en te grijpen...

XIV.
't Werd lente...
In de laatste maanden hadden gewichtige gebeurtenissen in 't dorp plaats gehad.
De burgemeester Van Laethem was in het begin van den winter, na eene korte
ongesteldheid, overleden. Er had eene gemeentekiezing plaats gehad en,
niettegenstaande al den invloed van den katholieken candidaat, Walter Van Laethem,
die zijnen vader in den gemeenteraad wilde opvolgen, en daarom aan de studie had
vaarwel gezegd, had de liberale candidaat, Oscar Van Praet, met eene groote
meerderheid gezegepraald.
De toekomstige volksvertegenwoordiger was hevig getroffen door die nederlaag.
Hij moest bekennen dat hij niet was opgewassen om strijd te voeren tegen den
jeugdigen notaris, - dien ‘gemeenen
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jongen’ zooals hij hem soms aan Helena afschetste en die hem onmeedoogend had
verpletterd. Doch zijne woede nam nog toe toen hij, eenige weken na de kiezing,
vernam dat de notaris tot burgemeester was benoemd en, binnen eene maand, als
dusdanig, zijne plechtige intrede zou doen...
Sedert de kiezing was hij met zijne zuster op 't kasteel teruggekeerd. De dagen
welke zij daar doorbrachten, waren eentonig en droef. Esther vooral leed oneindig,
temeer daar heur huwelijk, door de onvoorziene dood haars vaders, tot na den rouwtijd
was uitgesteld...
Zoo kwam de dag der plechtige intrede.
Zelden zou eene buitengemeente zulk een feest beleefd hebben. Uit de stad en uit
een paar omliggende gemeenten, zouden maatschappijen komen toegestroomd om
de plechtigheid meer luister bij te zetten.
De jonge Van Laethem, gevoelend dat die betooging eenigszins tegen hem was
gericht, had gezworen het dorp niet te verlaten en op het kasteel te blijven. Hij had
dan ook den verloofde zijner zuster, de juffers Dupont en Helena laten uitnoodigen
om dien dag met hem te komen doorbrengen.
Van Praet had vrouw Geeraert en Helena verzocht het feest te willen bijwonen;
doch het jonge meisje drukte haar spijt uit niet te kunnen aanvaarden, wijl zij niet al
te wel en voornemens was eene kleine wandeling met de juffers Dupont te maken.
Hare moeder, die Oscar als een zoon lief had, ging alleen vergezeld van zijne zuster
Marie.
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Toen beiden vertrokken waren, verliet Helena het huis en begaf zich langs eenen
landweg naar het kasteel waar Walter op haar wachtte.
Aan het groote hek vond zij den jongeling die over hare komst uiterst verheugd
scheen.
- Eindelijk! lachtte hij, haar warm de hand drukkend. Ik begon reeds te vreezen
dat gij ons vergeten hadt.
- Het spijt me dat gij zoo over mij oordeelt, merkte zij op, met zacht trillende stem,
terwijl zij hem met hare donkere oogen half verwijtend aanzag.
Hij verontschuldigde zich en beweerde, zeer welsprekend, dat het verre buiten
zijne bedoeling lag haar in het minst onaangenaam te zijn. Daarop bood hij haar den
arm en leidde heur naar 't salon waar zij den verloofde van Esther voorgesteld werd.
De jonge lieden brachten hoogst genotrijke stonden door, dien namiddag.
Op verzoek van den vreemdeling had Helena zich aan 't klavier gezet en speelde
meesterlijk eenige harer stukken. Zwijgend luisterde men naar de heerlijke akkoorden.
Toen zij geëindigd had, stelde Esther eene wandeling voor in den uitgestrekten tuin.
Helena was opgestaan en blikte peinzend naar buiten. Zacht rood verdween de
zon achter de hooge kruinen en, door het breede venster, wierp zij een laatsten straal,
goudgeel, op het jonge meisje.
Walter kon de oogen niet van haar afwenden.
Zij was wel waarlijk schoon, zooals zij daar stond. Haar ranke leest en volle borst,
de rijke bruine

Gustaaf D' Hondt, Novellen en schetsen

56
lokken die haar schoon voorhoofd omgolfden en haar bleek, fijnbesneden gelaat,
met die donkere, groote oogen, door den gloed der ondergaande zon glanzender
geworden, - dat alles kwam hem voor als een ideaal van vrouwelijke schoonheid.
En terwijl zijn blik smachtend op haar gericht bleef, voelde hij zijn hart onstuimig
kloppen, voelde hij de begeerte in zich opbruisen haar aan den hals te vliegen en
hare rozige lippen aan de zijne plat te drukken...
- Laat ons gaan; had Esther gezegd, weldra wordt het volop avond...
Zij leidde haren verloofde en de juffers Dupont naar de talrijke broeikassen die in
de nabijheid van 't kasteel stonden en over welke zij zoo fier was. Walter en Helena,
die de laatste kwamen, wandelden langzaam voort, in tegenovergestelde richting, en
verdwenen in de houtrijke lanen...
Diep in den tuin, daar waar hij, door eene hooge heg, van de Leimeerschen
gescheiden was, stond een schoon prieël.
De eerste duisternis zeeg neer en over de stille weiden klonken, bij wijlen, zeer
zwak, de tonen der fanfaren die, in 't dorp, aan het feest deelnamen.
Alles was stil...
- Willen we een oogenblikje in 't prieël gaan? vraagde Walter; 't is er recht
aangenaam op dit uur...
- Gaarne! antwoordde zij, droomerig.
Zij hadden plaats genomen en spraken geen woord.
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Het avondwindje bracht frissche lentegeuren mede en fluisterde hen van wondere,
wondere zaken. Hun hart klopte luid...
Walter had hare hand genomen en drukte die koortsachtig. En plotseling, als
ontwakende, sprak hij met trillende stem:
- Helena, zeg, bemint ge me?
Zij aanzag hem eene wijl teeder, en dan snoerde zij in eens krachtig heure armen
om zijnen hals:
- O!...
- Ik dank u, lieve, hernam de jongeling, hevig aangedaan, - ik dank u. Ik, - ik
aanbid u, Helena!
En terwijl hij haar vurig aan de borst sloot en lang kuste, fluisterde zij hem, hijgend:
- Ik bemin u, Walter, - meer dan het leven, - o, meer dan alles... alles!...
Het was alsof al de gewaarwordingen die door hunne borst joegen, alsof hunne
gansche ziel, plotseling tot een machtig geheel versmolten dat met het bloed wild
naar de hersenen opstoof...
Trillingen, nog nooit gevoeld, ontrukten het jonge meisje bijna aan het
zelfbewustzijn. Hare armen lagen om zijne hals gesnoerd en in hare halfgeslotene
oogen kwam er een donkere, smachtende gloed.
Zij had zoolang gedroomd, zoolang gehoopt!...
En al de geuren eener herlevende natuur, door het koele windje van dien milden
lenteavond kwistig rondgestrooid, schenen hun thans onverschillig, en niets, niets
wat hen omringde, niets kon hen, voor
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een enkel oogenblik slechts, tot de werkelijkheid terugroepen...
Een weinig later keerde Helena met Walter huiswaarts. Zij spraken weinig en,
blijkbaar in gepeinzen verzonken, vervolgden zij traag hunnen weg.
Helena vooral was droomerig.
Alles wat zooeven tusschen Walter en haar was geschied, bleek haar thans bijna
een verren droom te zijn, waarvan zij nog eens de minste bijzonderheden voor haren
geest poogde terug te roepen. Koortsachtig verborg zij dan het gelaat aan zijnen arm,
als werd zij bevreesd voor de heropgewekte herinneringen. En dan weer richtten hare
zielvolle oogen zich naar het grauwe zwerk, waar niet ééne sterre tintelde, waar thans
alles duister was en somber, - of wendde zij het hoofd af, naar het koele windje dat
het koortsig gloeien harer slapen temperde, tot een vurige kus van Walter heur weer
aan al die gedachten ontrukte...
En toen hare moeder, dien avond, van het feest terug kwam, was alles stil en rustig
in hare woning. Helena droomde zacht van liefde en onverbreekbare, eeuwige trouw...

XV.
Sedert dien dag was Helena een ander leven ingetreden. De wereld scheen heur thans
een uitgestrekt Eden, vol opborrelend leven, betooverende geuren
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en rozige tinten, - een Eden dat zich steeds in eene azuren luchtzee baadde...
En soms, als ze droomensmoede, in het diepste harer ziel blikte, en dan iets
onrustigs aan het hart voelde, wist zij eigenlijk niet of zulks voortsproot uit de
herinnering aan het gesmaakte genot of uit het schaduwvlekje dat zij daar, in hare
ziel, dacht te vinden.
Dat onrustige deed haar van Walter's wederliefde droomen en dat alleen was
voldoende om haar, met toenemend smachten, al de scheppingen harer grillige
phantasie te laten genieten.
En thans bezat zij die wederliefde. In vurige, hartstochtelijke woorden had hij het
haar, onder een vloed van kussen, herhaald en gezworen. Zonder heur ware 't leven
hem onmogelijk, had hij bekend. En hij, wiens stem zoo zacht trilde, hij, in wiens
oogen het vuur der liefde zoo hel glom, o, kon hij liegen?... Wat zou dan liefde zijn?...
Geen oogenblik echter wilde zij daaraan denken; de twijfel er aan rees zelfs nooit
bepaald bij haar op...
... Zij zou, wellicht onmiddellijk na den rouwtijd, Walter's vrouw worden, rijk
zijn, genieten!.. - o, genieten vooral! - en zoo, op eens, in de eerste rangen der
Vlaamsche burgerij schitteren! Die hoop, welke zij, weleer, heur hart blozend had
toegefluisterd, ging dus wezenlijkheid worden!... En hijgend klampte zich haren
geest vast aan die gedachte, als de stervende aan den laatsten lichtstraal dien zijn
brekend oog opvangen kan...
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Een paar malen reeds, sinds Walter haar zijne vurige liefde bekende en haar eeuwige
trouw zwoer, was zij, onopgemerkt, naar 't kasteel gegaan en had er, in zijne armen,
en weer in 't prieël, dat zalige genot gesmaakt dat heur aan het prozaïsche leven had
ontvoerd.
En toen zij, eene andere maal, met kloppend hart er heen ging, vond zij den ouden
hovenier aan het groote hek die beleefd zijne pet voor haar afnam.
- De jonge juffer komt zeker voor mijnheer Walter? zei hij, haar binnenlatend.
- Toch niet! Ik...
- Perdon, perdon! Maar ik sprak daar juist over hem en de jonge juffer zal me toch
niet kwalijk nemen, denk ik... - Ja, ik wist het wel - ik wou zeggen: voor juffer Esther.
- Juist, bevestigde Helena.
- Het spijt me, jonge juffer, ja, veel; maar ziet ge, juffer Esther was sedert eenige
dagen ongesteld en de dokter heeft heur naar de zee gezonden. Men moet de rijke
menschen kennen, zooals ik, ziet ge, jonge juffer...
Helena verbleekte.
- Zij is toch zeker nog niet vertrokken?
- Jawel, jonge juffer, jawel,... dezen morgen, met den eersten trein. Mijnheer Walter
is met haar en zij denken ginds den ganschen zomer te blijven.
- Den ganschen zomer! herhaalde Helena onwillekeurig, en zij voelde pijn aan het
hart.
- Juist, jonge juffer, herhaalde de hovenier; de
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dokter wil het zoo; doch zij hebben een' brief voor u gelaten. En als de jonge juffer
een oogenblikje wachten wil, zal ik hem seffens halen.
Terwijl de hovenier zich verwijderde, werd Helena weer gerust. O, zij wist wel
dat hij niet zou heengaan, zonder haar een liefdevol ‘tot weerziens’ toe te roepen,
zonder haar nog eens zijnen eed van trouwe liefde te bevestigen. Zij wist ook dat
enkel hoogst gewichtige redenen hem tot een zoo onvoorzien vertrek hadden
gedwongen... En zij voelde zich gelukkig dat hij, in zulke oogenblikken, nog aan
heur dacht...
Toen zij, eenige minuten later, het hek uittrad en het briefje krampachtig in de
hand gesloten, een klein padje insloeg, keek de oude hovenier heur glimlachend na
en zei:
- Zij zeggen wel dat de oude hovenier soms ‘zijnen neus voorbij babbelt’, maar
wat hij met zijne oogen ziet, ziet hij!... Ziet ge, indien het prieël, ginds, spreken kon!...
Ja, ja!... Maar nu mag ze er een ‘kruisken over maken’, dat weet ik!
Zoo voortpruttelend had hij den arbeid hernomen.
Helena was intusschen achter de hooge struiken verdwenen en had, met bevende
vingeren, den omslag opengebroken. Zij kon niet wachten tot zij te huis was.
Het briefje was kort. Walter bad om verschooning over zijn onvoorzien vertrek,
sprak van ‘eeuwige liefde’, ‘nooit vergeten’ en beloofde haar dikwijls, zeer dikwijls,
te zullen schrijven.
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Zij was gerustgesteld en zij verweet zich bitter eenigszins vrees te hebben gekoesterd
aangaande zijne liefde...
Dagen en dagen, weken en weken verliepen, en nog geen enkel woord had zij van
hem ontvangen. Elken morgen was zij met nieuwe hoop ontwaakt, - elke avond
bracht klimmende, folterende teleurstelling mede. Duizende denkbeelden bestormden
haren geest en altijd bleef zij wachten, wachten...
Soms meende zij eene geheimzinnige stem in heur hart te hooren die spotte:
- ‘Gij hebt hem alles gegeven; hij beloofde u alles, en nu vergeet hij u! - Dát is
liefde!’.
Zou het dan waar zijn dat er mannen bestaan die eene vrouw liefde zweren, enkel
om haar een oogenblik te bezitten en om haar dan, brutaal, van zich af te stooten?
Zou dat?... En onwillekeurig kwam het woord ‘ontgoocheling’ bij haar op, dat woord
door Oscar, met trillende stem uitgesproken, op dien somberen dag, toen ze zijne
huwelijksaanvraag van de hand wees.
Ontgoocheling?
Neen, dat kon niet! meende zij; - doch de twijfel was in hare ziel gedrongen...
Zij leed hevig... Nooit speelde er een lachje meer om hare bleeke lippen en, op
haar vermagerend voorhoofd, lag er steeds iets droevigs, iets pijnlijks...
Oscar die, sedert het vertrek van Walter Van Laethem, meer bij de weduwe kwam,
had weer nieuwe hoop gekregen.
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- Wat zijt ge bleek geworden, Helena! placht hij haar te zeggen, terwijl zijne oogen
haar liefdevol aanblikten. Wat ziet ge er lijdend uit!
Hij wilde over den andere niet gewagen.
- Ik? antwoordde ze dan en poogde te glimlachen; maar ik verzeker u, Oscar, dat
ge u bedriegt!
En dan, tot in de ziel geroerd door haren gemoedelijken, weemoedigen toon, greep
hij vaak hare hand:
- O, zeg me, Helena, zeg, waarom blijft ge zoo onbarmhartig jegens mij? Zeg?...
- Ik bid u, Oscar, spreek me daar niet meer over: het pijnigt me.
- Waarom laat ge me niet de minste hoop, liefste, - een ziertje slechts?
- Onmogelijk!... fluisterde zij, het hoofd afwendend.
En zij trok hare hand uit de zijne terug en ging heen, terwijl hij haar, teleurgesteld,
naoogde...
Maanden verliepen, - sombere, treurige maanden die als eeuwen voorbij kropen.
Nog altijd gaf Walter geen teeken van leven.
Ongeduldig, met brandend verlangen, had zij zoolang reeds op een woord van
hem gewacht, op een woord dat haar de verzekering gaf dat hij nog leefde, dat hij
nog aan haar dacht, dat hij haar nog beminde, dat hij haar nog altoos vurig,
onuitsprekelijk lief had, - lief tot den laatsten ademtocht!.
En dat woord was niet gekomen; dat woord kwam niet. - Er kwam niets, niets!
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Thans was zij in eene soort van zenuwachtige ongevoeligheid, in eene soort van
onverschillige, stomme smart gevallen die heur naar ziel en lichaam afsloofden.
Soms kwam haar de gedachte aan het genoten geluk tergen, en dan voelde zij als
eene nijpende, gloeiende wroeging in de borst... Hijgend en verschrikt poogde zij de
beelden der toekomst te verjagen die, onophoudend, voor haren geest kwamen
opspooken...

XVI.
Eens, nochtans, kwam er een brief uit de badstad waar Walter verbleef. Zij erkende
zijn schrift, en wat er op dat oogenblik in heur hart omging had zij nog nooit gevoeld.
Koortsachtig knelde zij den brief in de hand en sloot er zich mede op in hare kamer.
En toen hij daar voor heur lag, als de verwezenlijking van eene lange, bange hoop,
dan voelde zij zich onmachtig er de oogen af te wenden. Zij was bevreesd den omslag
open te breken. Zij wilde eerst, met volle teugen, het genot smaken die enkele woorden
van hem te mogen aanschouwen. 't Was alsof dat aanschouwen alleen heur vergelding
bracht voor dien droeven tijd van vurig, koortsig verlangen...
En toen zij hem dan eindelijk openbrak, dan beefden hare vingeren zoo hevig, dan klopte heur hart zoo luid, zoo onstuimig - dan bekroop haar
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een voorgevoel, eene vrees bijna, onbepaald, onbegrijpelijk, die hare keel dreigde
toe te schroeven...
De brief was werkelijk van hem.
En nauwelijks hadden hare oogen zich op de weinige regelen, die hij bevatte,
gevestigd, of het kloppen van heur hart hield plotseling op, alles wat haar omringde
draaide, in een oogwenk, wild dooreen, en zij viel bewusteloos in haren stoel
achterover...
Doch toen zij, later, tot bezinning terugkwam, viel haar blik weer op het zooeven
ontvangen briefje. Thans kon zij, ten prooi aan eene dier stomme smarten die zich
enkel laten voelen, al het rampzalige van haren toestand beseffen. Alles was verloren
voor haar, - alles, alles! Walter berichtte haar van zijn aanstaand huwelijk met eene
juffer uit de hoofdstad, en dat, diensvolgens, alles tusschen hen uit was!
Hoe kort, hoe brutaal klonk dat bericht!
Och, die eeden van liefde en trouw!...
Niets, op haar bleek, marmerkoud gelaat, verried den machtigen strijd in hare ziel.
Zij scheen in eens, door de heftigheid van den slag die heur trof, voor alles
onverschillig geworden. Doch naarmate haar geest ontwaakte uit de bezwijming
waarin hij gedompeld werd, begon ook het hart te herleven, te voelen en zij barstte
in een zenuwachtig snikken los...
Weinigen tijd nadien weerklonk aan de trap, eene haar bekende stem en de meid
kwam zeggen dat Oscar heur wenschte te spreken.
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Zij was voornemens te antwoorden dat zulks, voor 't oogenblik, onmogelijk was;
doch gezwind de deur openend, sprak zij:
- Zeg dat ik op hem wacht!
Toen de jongeling haar zag verschrikte hij en bleef sprakeloos in de deur staan.
- Oscar! zei zij droevig, zonder de oogen op te slaan.
- God! wat ziet ge er lijdend uit, Helena! sprak hij, - en naderkomend: - En gij
hebt geweend!
Zij antwoordde niet, doch stak hem den brief toe dien zij zooeven ontvangen had.
- Maar spreek er toch aan niemand een woord over! bad zij.
De inhoud bleek hem nochtans geenszins te verrassen en niet de minste
gewaarwording teekende zich op zijn ernstig gelaat af.
- Wat heb ik u gezegd? sprak hij dan diep, zonder een zweem van verwijt in de
stem. Maar gij wildet niet naar mij luisteren, Helena; ge dacht dat enkel jaloerschheid
of haat zich lucht gaven... En nu...
Hij voleinde zijne gedachte niet, doch aanschouwde haar nadenkend, terwijl hij
het hoofd schudde.
- En nu? herhaalde zij, hem strak aanziende, en nu?... Oscar, o, spreek, ik bid u,
ik smeek u! Gij verbergt mij iets.
- Hetgeen ik u zou moeten vragen is zóó kiesch, zoo gewichtig, dat ik aarzel verder
te spreken.
- Zóó kiesch? sprak zij, de hand onwillekeurig
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aan het hart brengend, als neep heur daar iets. Het moet dus wel erg zijn dat gij niet
durft ter zake komen.
- Ongelukkiglijk, ja!... Geruchten loopen...
- Geruchten? Op mij? hijgde ze, zijne hand grijpend en hem nevens haar, op de
sofa, trekkend.
- Geruchten die mij diep pijnigen en welke ik met vuistslagen op de lippen der
lasteraars zou willen smoren!
Bij de laatste woorden had zij het hoofd afgewend en weende stil.
De jonge man verbleekte en stond op.
- Helena, Helena! sprak hij dof, als meende hij te moeten begrijpen, Helena, zeg,
zijn die geruchten dan toch waarheid? Aan mij, die u altoos lief had, wien gij zoo
vaak uw broeder noemdet, aan mij moogt gij gerust alles toevertrouwen.
- Ja, Oscar, snikte zij dan, het hoogroode gelaat in de handen verbergend, ja! En,
snikkend, verhaalde zij hare liefdesgeschiedenis met Walter en sprak van zijn
herhaalden eed, van zijne herhaalde beloften, van het prieël... Het overige, de
ontknooping, had hij in den brief gevonden.
- O, veracht mij daarom niet, Oscar, smeekte zij; gij kunt begrijpen wat het is...
Vergeef me, vergeef me!
Van Praet was diep verontwaardigd. De huichelaar Van Laethem, die zoo mooi
kon praten, telde dus een slachtoffer te meer. Hij naderde haar, er kwam een straal
in zijn somber oog, en, met de gebalde vuist op de borst kloppend, sprak hij:
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- En ik, Helena, ik zweer het u: ik zal u wreken; ik zal uwe ongelukkige moeder
wreken.
Plotseling rees zij op:
- Oscar, bad zij, Oscar, o, spreek daar toch niet over aan moeder! Meer dan eens,
- al te veel maar heb ik haar bedroefd! En thans, o, thans...
En met krampachtig gevouwen handen viel zij voor hem op de knieën.
Hij richtte haar op:
- Ik wil niet dat gij voor mij knielt, sprak hij, geroerd. Jegens mij hebt gij niets
misdreven. Gij zijt ongelukkiglijk eene dier velen die eene hersenschimmige, al te
ideale liefde met de bitterste ontgoocheling bekoopen...
En nogmaals rustten zijne oogen, liefdevol, op het ongelukkige meisje dat daar,
wanhopend, voor hem zat. Zijne verontwaardiging was gekoeld en had plaats gemaakt
voor een zachter gevoel, - het alles overweldigende gevoel eener heropflikkerende
liefde.
- O, murmelde hij, en dat nog door mijn vijand, mijn eenige vijand!...
Zij aanschouwde hem eene wijl angstig en scheen zijne gedachte niet te raden.
Enkel las zij op zijn verwrongen gelaat dat hij een machtigen, inwendigen strijd
voerde...
Scherprood ging de zon onder, en de schemering volgde zacht op de sombere
tinten van den avondstond...
De notaris nam, met aanmoedigende woorden,
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van Helena afscheid en beloofde 's anderendaags te zullen terugkeeren.
Toen hij buiten kwam en de opkomende avondwind hem koud in 't gelaat woei,
keerde hij zijne woning den rug toe en sloeg den weg in naar de velden.
Daar was hij alleen; daar gevoelde hij zich goed.
Het volk was van de akkers huiswaarts gekeerd en nergens bewoog zich een levend
wezen. De zware struiken, die overal de beekjes omzoomden, suisden eentonig in
de toenemende duisternis en het land, door de regens van het najaar gedrenkt,
verspreidde wijd en zijd, een frissche, scherp doordringende geur.
Dat alles was hem welkom, verkwikte hem, en, als kind van het breede landelijke
leven, zwolg hij dien geur en die frischheid gretiger dan ooit.
Onder den machtigen invloed van den avond was zijn geest van lieverlede kalmer
geworden, en thans kon hij denken...
... Wat kwam die zwoele lenteavond, met zijne zachte, droomerige tinten, hem
bepaald voor den geest, - dien avond, toen hij voor het eerst bij haar was en hij heur
arm tegen den zijne voelde...
En hoe betooverend was ze niet, toen zij, dien ochtend, bloemen kwam kiezen
voor haar perkje! Hoe ongedwongen, hoe hartelijk was dan hun omgang en wat
liefderijke genegenheid sprak er niet uit al hare daden! En als hij dat alles overdacht,
dan joeg hem weer het bloed onstuimiger naar zijn hoofd;
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zijne slapen gloeiden, zijn hart klopte luid en in het aanhoudend ruischen der bladeren
meende hij nog steeds haar lachend, guitig stemmetje te hooren, - het stemmetje van
die dagen...
En, onwillekeurig, bleef hij staan en luisterde...
Dat was het zonnige tijdstip zijner jeugd, de rozebloesem van zijn leven.
Het geluk lachte hem dan toe. Waarom had hij het verwaarloosd? Waarom dan
niet gesproken? Waarom, als een bloodaard, den avond der vischvangst afgewacht
om, ginds verre, aan de oevers der Lei, beschermd door de eeuwig zwijgende aarde
en den stillen hemel, den vader, zijn boezemvriend, zijn hart te openen? Waarom?...
En hoe meer hij over de zaak nadacht, hoe onbegrijpelijker, hoe dwazer hem zijn
gedrag voorkwam.
En plotseling ontsnapte hem een luiden, droeven spotlach in welken zich gansch
zijne ziel oploste...
Dan volgden, rasser en pijnlijker, de volgende dagen, - dagen van twijfel, dagen
van hoop; dagen van kalmte, dagen van wanhoop...
En toen hij eindelijk aan het tegenwoordige dacht, aan hetgeen hij zooeven had
vernomen, voelde hij iets ongewoons aan het harte, en zuchtte hij diep... Helena's
woorden hadden hem fel getroffen in zijne liefde voor haar, in zijne kinderlijke
genegenheid voor hare moeder. De slag die de ongelukkige weduwe treffen moest,
was te zwaar voor hare zwakke krachten... En bij het ongeluk der moeder voelde hij
zijne liefde nog heviger opflikkeren voor de dochter.
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Het was met die liefde als met de vlammen van den gloed die door een krachtigen
wind worden opgezweept...
Zij had hem, wel is waar, zonder genade van de hand gewezen en openhartig,
onbarmhartig, hare liefde voor zijnen vijand Van Laethem beleden; doch nu zij zoo
zeer ongelukkig was, wilde hij daaraan niet meer denken.
Zijn geest verhief zich tot een hooger standpunt. Zij was gevallen. Maar kon dat
anders? Karakterloos en het hoofd vol kinderachtige, domme idealen de wereld.
ingezonden, de geest bedwelmd door slecht gekozene lectuur, om daarna onmiddellijk
in de armen te vallen van een grootspreker en wulpschaard als Walter Van Laethem,
- was het haar mogelijk niet te vallen?
En terwijl hij zich dat alles voor den geest riep, rees eene grootsche gedachte bij
hem op. Hij kon, zoo dacht hij, de twee ongelukkige vrouwen redden. Hij kon, door
een huwelijk, de vrouw van zijn hart aan zich verbinden en haren naam vlekkeloos
houden. De wereld zou hem wellicht bespotten; doch wat bekreunde hij zich om de
wereld, dien poel van afgunst en ikzucht? En hij voelde de liefde, welke hij voor
Helena in het hart droeg, machtiger en breeder worden en hij meende, in de hem
omringende duisternis, een zacht licht te zien opdagen, een smachtend lispelen te
hooren, als het hijgen eener verliefde borst, dat hem, voor eene wijl, ver van de
aardsche zaken ontvoerde..
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XVII.
Weinige oogenblikken na Van Praet's vertrek, was de weduwe de kamer harer dochter
binnengetreden.
Zij ook, zij gevoelde zich, sinds geruimen tijd, ongesteld en de zorgen van dokter
Dupont bleken onmachtig tegenover hare kwaal. Daarom was zij, dien dag, een
uitstekend Gentsch geneesheer gaan raadplegen.
- Ehwel, moeder, sprak het meisje, wat heeft du geneesheer gezegd? Vond hij uwe
ongesteldheid ernstig?
- Ernstig en niet ernstig, Leentje-lief, antwoordde de moeder traag... Doch gij,
lieve, gij zijt meer ziek dan ik en morgen zal de dokter u ook een bezoek brengen.
- Ik ziek, moeder? vraagde zij, en de angst spreidde zich over haar bleek gelaat.
- O ja, kind, ziek. Gij ziet soms zoo bleek, zoo bleek als was, en uwe oogen staan
dan zoo glanzend, zoo zonderling!
- Nochtans, moeder, ik verzeker u...
- Zeg niet neen, kind; ge kunt me niet bedriegen. Er ontsnapt zoo weinig aan het
oog eener moeder, lieveling!
- Maar die bleekheid is mij bijgebleven sedert vaders dood...
Bij die woorden werd eene gansene reeks herinne-
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ringen bij de weduwe heropgewekt. Haar gemoed kwam vol, en de armen om den
hals harer dochter slaande, zei zij:
- O ja, 't is waar. Wat moet gij ook geleden hebben! En toch kwam u nooit eene
klacht over de lippen! O, mijn lief kind!
En zij kuste haar vurig, vuriger dan ooit.
Bij de liefkozingen harer moeder, voelde Helena bijna een besluit bij haar opkomen.
Zou zij nu niet alles aan hare moeder bekennen, alles, en haar, op de knieën, om
vergiffenis smeeken?
Doch dan werd zij weer bevreesd. Morgen, wellicht, zou zij durven... En plotseling
steeg haar een pijnlijke snik in de keel en, het hoofd aan moeders borst verbergend,
begon zij zacht te weenen...
O, die liefdedroomen van weleer!...
- 't Wordt laat, Leentje, sprak eindelijk de moeder; laat ons slapen gaan...
Als moeder in heur kamer was, liet Helena zich op eenen stoel neervallen, met de
ellebogen op de tafel en het hoofd in de handen.
Morgen kwam de dokter, had moeder gezegd! Morgen zou zij dus alles weten!
Die gedachte beving haar nu met een hevigen schrik. Welke zouden de gevolgen
dier bekendmaking zijn? Vruchteloos vermoeide zij zich het hoofd: haar geest scheen
onmachtig twee oogenblikken eene zelfde gedachte te volgen. En zoo rezen, van
lieverlede, de beelden uit het nog jeugdig verleden voor hare strakke blikken op...
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En die beelden, door eene soort van nevel omhuld, en waarin telkens twee silhouetten
terug kwamen, - die van Oscar en die van Walter - wemelden onophoudelijk, als in
een' duivelsdans, de kamer rond in afmattende zwenkingen. Zij zag daar vluchtige
tafereelen, zoo rozig en zacht als de aanlokkendste welke hare vruchtbare fantasie
ooit had zien opdoemen, en andere, zoo somber en zoo prangend, dat ze wel daarbij
had willen weenen.
En toen het beeld van Oscar, zacht en smeekend, haar nog eens voorbij joeg,
meende ze zijn kouden adem langs hare wangen te voelen en, onwillekeurig, strekte
zij de armen uit naar die schim, tot eene vurige omhelzing...
Doch niets omarmde zij, niets, - enkel de ruimte...
De samenspraak van zooeven, met hare moeder, kwam heur eensklaps weer
zonderling aandoen.
O, hoe dikwijls had zij hare moeder niet hooren herhalen, met een straal van blijde
verwachting in de lievende oogen, met eene gemoedelijke trilling in de zachte stem,
dat zij eens het geluk en den troost harer oude dagen zijn zou!... Hoe vaak had zij
haar niet hooren spreken over eer en plicht, die schitterende kroon voor jonge
meisjes!... En nu, nu moest zij die laatste, eenige hoop verbrijzelen, als rook doen
verzwinden in den droeven hemel van dit leven; - thans had zij enkel ontgoocheling,
bittere teleurstelling over voor de laatste dagen dier moeder, die wellicht hare eenige
dochter al te vurig had be-
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mind!... Heure grijze haren, waaronder reeds zoovele pijnlijke herinneringen bedekt
lagen, had zij laten bezoedelen; hare eigene eer had zij in den modder laten verstikken
door een lagen grootspreker! En dat alles voor die enkele oogenblikken genot, een
paar malen in dat eenzame prieël gesmaakt!...
Was al hetgeen zij over liefde gelezen en herlezen had dan bedrog? Was die liefde
der personen uit de romans, welke zij, om zoo te zeggen, bijna verslonden had, dan
een ideaal dat enkel in het ziekelijke brein der schrijvers bestond? Of zou het dan
toch waar zijn dat hare liefde geene liefde was, doch alleen loutere berekening om
tot de verwezenlijking harer hersenschimmen te geraken?... Of wat was dan liefde?
Dat alles woelde in haar brein. Hare ademhaling werd gejaagder; hare hersenen
werden als onder eene toenemende warmte geprangd. En naarmate de koorts klom,
beving haar eene hevige vrees...
Plotseling stond zij op. Een vast besluit volgde op de wanhoop die haar neerdrukte:
- Neen, dacht zij, moeder mag het niet weten; moeder zal het nooit weten... Zij
zou vluchten, verre weg, verre...
Nog eenmaal wilde zij nadenken. Doch reeds op hetzelfde oogenblik had zij, met
bevende hand, de deur harer kamer geopend. Bibberend wierp zij een zwaren mantel
om de schouders en begaf zich in den tuin.
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Zij wilde den steenweg op gaan; maar door het venster van Oscar viel eene streep
licht op de baan. Zij keerde terug, en meenend binnen eenig gerucht te hooren,
verdween zij haastig achter de hooge struiken en kwam, langs een tuindeurtje, in de
weiden...
De koude herfstwind suizelde geheimzinnig in de drooge bladeren der halfnaakte
boomen en aan het grauwe zwerk dreven zware, sombere wolken, waar de maan, nu
en dan, een dauwen straal liet doorgluipen.
Helena stond stil, besluiteloos.
Ginds, vóór haar, ontwaarde zij de witachtige afsluiting der brug over de Lei. En
over de brug, diep in de donkere verte, was de hemel meer helder, als verlicht door
den zwakken weerschijn van een breeden gloed. 't Was het licht van Gent, dat, tot
een uitgebreid geheel samengevat, als het blaken van eene reusachtige lichtzee, tot
hoog in de wolken steeg...
En dáár, daar lag wellicht de redding, - de gedeeltelijke redding ten minste!
Zij zou dus naar de stad gaan. En toen zij de brug over was, volgde zij den hoogen
oever der rivier in die richting.
De nacht was gevallen. Het weder werd woester, onstuimiger. Soms kwam
eensklaps een hevige rukwind op die de boomen geweldig schudde en deed kraken.
En de bladeren, ruw van de takken losgescheurd, of ruizelend van den grond
opgezweept, stoven bij millioenen de duisternis in. Dan werd-
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alles weer stil, alsof de orkaan uitgeraasd had en de wind stierf in de zwatelende
kruinen.
Een schrik, zooals ze nog nooit had gekend, greep het jonge meisje aan. En toch
wilde zij vluchten, verre van het dorp, om zich aan het oog aller bekenden te
onttrekken...
Alles wat haar omringde joeg haar vrees aan. De takken der wuivende struiken
aan den oever, schenen haar reuzenarmen die zich, bij elke windvlaag, dreigend naar
heur uitstrekten en poogden haar aan te vatten. En dan liep zij al wat zij kon, tot het
ritselen van een blad haar plotseling deed stilstaan en, angstig luisterend, het hoofd
omwenden als meende zij daar, diep in de duistere nacht, geheimzinnige vervolgers
te hooren. Heur hart klopte luid en eene koude rilling liep haar door den rug tot in
het hoofd.
In het hout loeide de wind, zoo vreemd, zoo diep...
Aan de overzijde van het water, grijnsde haar eene witkleurige, hooge gedaante
tegen: - 't was de muur van het dorpskerkhof waar heur vader sinds maanden rustte...
Eene ijzingwekkende stilte volgde weer en Helena kon niet meer verder. Hare
knieën knikten rillend en, uitgeput, zeeg zij aan den oever neer. Haar hoofd gloeide
verschrikkelijk, hare slapen klopten als polsen...
Plompe wolken woelden naar de kim en de maan spreidde een bleek, waterig licht
over de vlakte.
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Angstig tuurde het meisje in de zwijgende, rollende golfjes der rivier die zoo
fantastisch glom en die haar zoo grootsch, zoo indrukwekkend voorkwam...
Slagen van het uurwerk op den toren deden haar verschrikt het hoofd opbeuren
en aarzelend naar de kerk kijken.
Dáár, in het volle licht der maan, daar lag het kleine kerkhof, met zijne treurwilgen,
zijne grafzerken, zijne kruisen. Breede schaduwen teekenden zich op de witte,
glimmende muren der bekalkte kerk af, - schaduwen die onrustig heen en weer
zweefden en haar deden ijzen.
Onder de takken eens treurwilgs meende zij de schim haars vaders, als eene andere,
grootere schaduw te zien oprijzen, die haar een somberen, droeven blik toewierp.
Zij huiverde... Doch hare oogen konden zich niet van het schouwspel afwenden...
Weer loeide de wind en honderde schaduwen wemelden, als in een helschen kamp,
op de blanke kerkmuren dooreen.
Meer kon haar lijdend hoofd niet verdragen. Zij sprong overeind. Het kerkhof
wilde zij niet meer zien; zij keerde het angstig den rug toe en, voortijlend, als werden
hare krachten door de vrees verdubbeld, blikte zij naar de weiden. Doch daar ook
gleden, over gras en struiken, reusachtige schaduwen wier koppen zich verre, in het
donkere verschiet verloren...
Zij kon niet verder.
Iets onbegrijpelijks vervulde haar. Zij bracht de
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handen aan de borst waar zij heur hart voelde wegkrimpen; zij strekte den hals uit
als zwol hare keel toe, als dreigde zij te stikken. En plotseling, als zinneloos, rukte
zij zich om en sprong van den oever af, terwijl een gesmoorde gil zich aan hare
benauwde borst ontwrong...
Eene wijl nog zwalpten de golfjes trillend in den valen gloor der maan; zware
wolken pakten zich aan het zwerk samen en weer werd het donker, zoo donker...
En in het huilende duister neigden de hooge boomen, aan den oever, de koppen
samen, en bromden hun eeuwenoude lied, als een spotzang der natuur ter eere...
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Eerste liefde.
Aan mijnen vriend Theo. Coopman.
Hij was een arme, arme wees.
Zijne ouders had hij nooit gekend. Enkel herinnerde hij zich nog, zeer onbepaald,
dat men zijne moeder eens, vroeg in den morgen, dood in heur bed vond, dat men
hem dan bij eene stokoude, immer booze vrouw bracht en dat hij daar eenige jaren
verbleef. Hij kon ongeveer vijf-en-twintig jaar oud zijn en, op het dorp, zei men dat
hij een kloeken, flinken jongen was.
Veel sprak hij niet; doch zijn hart was louter goedheid.
Nooit had hij geluk gekend noch liefde.
Tot zijn twintigste jaar had hij bij een' verren
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bloedverwant zijns vaders gewoond waar hij, door iedereen, altijd ruw behandeld
werd.
Sinds werkte hij, gedurende de eerste helft van het jaar, op de hoeve van pachter
Martens. De andere helft bracht hij in Frankrijk door.
Bij Martens had men medelijden met hem; daar voelde hij zich terecht goed. En
als hij soms dacht aan zijne vervlogene jeugd, aan die jeugd, in welke nooit één
zonnestraal geblonken, nooit ééne silbe van liefde of goedheid geklonken had, dan
kwam er vaak een zweem van innigen weemoed in zijne helderblauwe oogen. En
dan scheen hem het leven zoo eentonig, zoo somber, - het leven zonder vreugde, het
leven zonder liefde...
*
* *

Een enkel huis stond in de nabijheid der hoeve: - eene kleine, nederige woon. Daar
verbleef, sinds eenigen tijd, eene arme weduwe met twee dochters. De jongste werkte
voor een magazijn uit de stad, terwijl de oudste, Pauline, als werkvrouw op de hoeve
van Martens kwam.
Schoon kon zij niet genoemd worden; doch er lag iets zachts, iets aanlokkends,
in die bleeke kleur harer wangen, in die donkere, droomerige oogen, in die slanke,
welgevormde gestalte.
Men benijdde haar, min of meer, op de hoeve. En als de andere meiden of knechts
haar soms tergden, kwam zij, schuchter, bij de wees als 't ware
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om bescherming smeeken. Dan sprak niemand meer, want, onder zijne hoede, was
ze vrij. Er stak in dien stillen, goeden jongen eene taaie wilskracht gepaard aan eene
ongewone lichaamssterkte, - en men dorst hem niet mishagen.
En hij, hij gevoelde zich dan zoo gelukkig, zoo gelukkig...
's Avonds, als zij huiswaarts keerde, vergezelde hij haar soms tot bij hare moeder.
Daar was hij immer welkom; daar beschouwde men hem bijna als kind, als broeder;
daar bracht hij dan een paar uren in gezelligen kout door.
Eens, onder weg, zei hem het meisje:
- Karel, Zondag ga ik bij tante naar de kermis... Gaat gij niet?
- Ik denk het niet, antwoordde hij, droomerig. Ik heb noch vrienden noch kennissen
in die gemeente.
- 't Is jammer, sprak zij, na eene wijl, - en er lag iets droevigs in hare stem - we
zouden samen teruggekeerd zijn...
- O, dan zal ik gaan, Pauline.
Dankbaar hief zij de oogen naar hem op. Heur blik trof hem diep, tot diep in de
ziel, en hij voelde plotseling eene zachte trilling in zijn harte.
Dien nacht zag hij haar in zijne droomen, in zijne droomen van liefde, van heil;
dien nacht wist hij dat zijn geluk thans in hare handen berustte...
*
* *

Langs kleine, eenzame landwegen, kwamen zij,
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traag, van de kermis terug. Hij hield heure hand zachtjes in de zijne gesloten en zij
praatten over honderde kleine zaken.
- Laat ons hier een oogenblikje uitrusten, lachte zij, na eenigen tijd, want ik begin
reeds moede te worden.
Hij voldeed gaarne aan heur verzoek, en zij namen plaats op een omgeworpen
boomstam. Hare hand rustte nog immer in de zijne.
Het half duister zeeg neder. Aan het hooge uitspansel tintelden reeds duizende
sterren, en de fulpzachte adem des avonds dreef frissche geuren over de stille velden...
- Zie, Karel, sprak het meisje zacht, ik ben zoo blijde dat ge om mij gekomen zijt.
- Is 't waar? antwoordde hij, als getroffen door die hartelijke woorden.
- Zeker! wedervoer ze. En dezen zomer zullen wij nog dikwijls samen uitgaan,
niet waar, dikwijls?
En, droevig, vervolgde zij:
- Hoe jammer toch, Karel, dat gij reeds binnen twee maanden naar Frankrijk moet
gaan! Het spijt me zoo!
- Mij ook, Pauline, sprak hij, en zijne stem trilde een weinig; doch het kan niet
anders. Ik heb een akkoord gesloten, voor vijf jaren, met een Franschen landbouwer,
en eerst dit jaar is het uit. Dan word ik voluit betaald, dan zal ik veel geld hebben...
en dan...
Hij kon niet verder; de woorden wilden hem niet
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meer over de lippen. En zij, ze zag hem zoo zacht, zoo ondervragend aan, met een
lief lachje om den mond, even alsof ze zijne gedachte geraden had.
Er drong een straal van hoop in zijn hart.
- En dan, vervolgde hij op eens, dan zou ik u mogen beminnen, Pauline, want ik
zie u toch zoo gaarne!...
Zijne stem had hevig getrild ditmaal, en zijne oogen blikten gloedvol in de hare.
En zij, o, ze kon niet spreken, - zij scheen zoo gelukkig! En, zachtjes, sloot zij zich
dichter bij hem aan en legde haar hoofd tegen zijnen schouder.
- En gij, lieve?... waagde hij het dan.
- O, gij weet het immers wel, Karel! en blozend verborg zij het gelaat aan zijne
borst.
Hij sloot heur krachtig in de armen en kuste haar herhaaldelijk. En zij gevoelde
zich zoo gelukkig, terwijl hij, fluisterend, haar sprak van eeuwige liefde, eeuwige
trouw...
Dan kuste hij haar weer vurig, en dan lispelde hij, als bij de Geyter:
Geen oogh sal ons bespien...
Lech kussend in mijne ermen:
De sterren moghent sien!1)
Een gevoel van onuitsprekelijk geluk overmeesterde hen en het was alsof zij, voor
hunnen eenvoudigen geest, eene nieuwe wereld in 't donkerend verschiet zagen
oprijzen, - eene wereld vol fantastische beelden,

1) Uit: Keizer Karel, VIe zang.

Gustaaf D' Hondt, Novellen en schetsen

85
vol rozige tinten... O, neen, het kon geene begoocheling wezen, zoo gelukkig waren
zij...
Nog immer rustte zij, droomend, in zijne armen en, nu en dan, klonken kussen,
koortsachtig, liefdevol.
En het avondwindje, dat suizelend door 't loover trilde, voerde hunne droomen
verre heen en streelde hun het brandende voorhoofd, terwijl een nachtegaal, in de
hooge elzestruiken, een smachtend lied zong, - een lied van louter heil en liefde...

II.
Karel keerde uit Frankrijk terug, met blinkende goudstukken in de beurs en bruisende
vreugde in het lievende harte. Nu zou hij niet meer het dorp moeten verlaten; nu zou
hij Pauline onophoudend kunnen beminnen en... huwen.
Zijne gedachten zweefden, ver van hem, naar het dorp zijner geliefde...
De avond van het afscheid, toen hij naar den vreemde trok, stond hem nog zoo
frisch voor den geest!...
Zij had hem vergezeld, langs den landweg die naar het naburige dorp leidt, waar
hij een vriend zou ontmoeten.
Alles was zoo stil, in de natuur, dien avond. Geen windje ademde door 't gebladerte,
geen vogel zong op de sluimerende velden. Enkel de sterren, diep aan den hemeltrans,
pinkten zachtjes en keken hen minzaam na.
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En dan hadden zij zich zoo dikwijls en zoo vurig omhelsd, en elkaar nogmaals
eeuwige trouw gezworen. O, hoe smeekend klonk hare stem, hoe helder blonken
hare oogen, toen zij hem nog eens en nog eens deed beloven, den laatsten dag van 't
jaar terug te zijn, om samen, met moeder en zuster, nieuwjaarsavond te vieren!...
En thans was het nieuwjaarsavond!...
De trein hield stil.
Zonder een oogenblik te verliezen, spoedde Karel zich naar het huisje der weduwe.
Er heerschte eene diepe duisternis. Huilend blies de wind over de velden en zweepte
de zware, dwarrelende sneeuwvlokken door de ruimte.
Alles scheen dood, verlaten...
Karel lette niet op het weder, want in zijn hart zong de liefde.
En toch, terwijl hij, hoopvol, door de duisternis heen trok, werd het, bij wijlen,
benauwd om zijn juichend harte. Het was alsof een voorgevoel, waarvan hij niets
begreep.... - Doch, neen, aan niets wilde hij denken, aan niets, - enkel aan haar...
Hij naderde het huisje...
Plotseling bleef hij staan, luisterend. Zijn hart klopte onstuimig, luid. Alles was
gesloten en duister, niets veroerde zich daar binnen.
Eene wijl stond hij daar besluiteloos, als verpletterd. Dan keerde hij zich om en
ging, met loome schreden, eenige stappen verder, naar de hoeve van Martens.
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Koortsachtig stiet hij de deur open en zijne oogen dwaalden, met eene zonderlinge,
vreemde uitdrukking, de kamer rond.
Ook daar was zij niet.
En toen de boerin, even als de aanwezigen, hem hartelijk welkom heette en vraagde
hoe het hem ging, antwoordde hij met de vraag:
- Is Pauline hier niet meer dan?
Zijn hart klopte luid. Nog nooit had hij geleden als thans.
- Maar zeker, Karel, zei vrouw Martens, hem een stoel aanbiedend, zeker; doch
nu zijn allen in 't Gemeentehuis.
- Allen in 't Gemeentehuis? herhaalde hij hijgend en zijne keel werd droog.
- Welhoe? weet gij 't nog niet? Zij is getrouwd, vandaag, met Frans van den
molenaar...
Hij hoorde niet verder. Zijn hart bleef stil; de aderen van zijn hoofd zwollen op
en zijne ooren ruischten geweldig. Alles danste hem voor de oogen; hij zag niets
meer.
Waggelend, als een dronkaard, richtte hij zich naar de deur en ging heen,
sprakeloos.
Buiten kwam hij tot de werkelijkheid terug. De scherpe, ijskoude wind joeg hem
eene pijnlijke rilling in den rug en het bloed steeg hem niet meer zoo bruisend naar
het hoofd...
Hij bevond zich in den landweg en trachtte te denken.
Moest hij daarom zoo hoopvol uit Frankrijk terugkeeren? - Waarom had zij hem
dan, bij het afscheid,
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zoo plechtig eeuwige liefde, eeuwige trouw beloofd? Ha! ja, hij begreep thans alles,
- en een spijtige glimlach teekende zich, een oogenblik, op zijn verwrongen gelaat,
- ha! hij was rijk, hij, Frans van den molenaar, rijk en schoon! En hij, hij was arm,
arm en... leelijk! Daarom had zij Frans genomen, de ontrouwe, en dat juist nog op
dezen dag, op nieuwjaarsavond, dien zij overeen waren samen door te brengen in
vreugde en... liefde!
Een lichtstraal schoot door zijn gloeiend hoofd.
Voor een oogenblik slechts werd zijn gansche leven, somber en treurig, nog eens
voor zijnen geest getooverd. Dan voelde hij zijn hart schokkend trillen. Zijne wilde,
onbeschaafde natuur prangde zijne borst en joeg hem weer het bloed onstuimig naar
de hersenen.
Eene vreeselijke gedachte rees dan bij hem op: hij zou zich op beiden wreken! Ja,
hij zou zich wreken; en zijne oogen werden grooter; zij blikten somber in de diepe
duisternis waar zij niets dan bloed zagen.
Wraak! dacht hij, en vloekend liep hij door sneeuw en wind, in de richting van
het dorp.
Hij kwam voor de deur van het Gemeentehuis.
Zijn bloed kookte en wild sloeg hij met de vuisten rond zich. Zijne woede kende
geene palen meer.
Doch, op het oogenblik dat hij binnentreden zou, zong eene heldere, frissche stem
een liefdelied.
Het was Pauline.
Zij zong een lied van liefde, zij...
Hij werd kalm, koud; zijne armen zonken bewe-
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gingloos langs zijn lichaam en hij zuchtte diep, zeer diep...
Eene wijl nog bleef hij luisteren. Dan keerde hij zich om en vertrok. En pijnlijk,
als onwillekeurig, ontvlood het aan zijne lippen:.
- Dat zij gelukkig weze!...
Hevig lijdend, met starre blikken en gebroken harte, verdween hij in de sombere,
akelige velden...
De sneeuw viel dikker en dikker, en boven het klagend geloei van den nachtwind,
hoorde hij nog immer het lied zijner geliefde dat hem bruisend in de ooren trilde, dat
hem folterend door het arme harte sneed...
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't Was kermis!
Aan mijnen vriend Omer Wattez.

I.
Dreunend klonken de laatste tonen van het groote orgel onder de breede gewelven
der kerk weg. Honderde stoelen werden, met schril gerucht, verschoven...
De herder der gemeente beklom traag den preekstoel: - hij had de gewoonte, en
hield er aan, het sermoen der hoogmis te doen. En terwijl hij, met zenuwachtige
bewegingen, het zweet dat onophoudend van zijn groot, kaal voorhoofd droop, van
het roode, ronde gelaat wischte, liet hij de oogen over de menigte dwalen die beneden
hem zat...
Heden leverde de kerk den gewonen aanblik niet op der andere Zondagen. De
mannen hadden hun

Gustaaf D' Hondt, Novellen en schetsen

91
beste, lakensche pak aangetrokken, - de vrouwen hare schoonste, kleurenrijkste
hoeden en kappen uit de bestovene doozen gehaald, waarin zij gansch den winter
hadden gerust...
't Was immers kermis!
En over het tevreden gelaat der honderden, daar vereenigd, lag er iets eigenaardigs,
iets vroolijks gespreid...
Door de hooge, fijngeruite kerkvensters drong de schitterende voormiddagzon
lachend den tempel binnen en wierp breede, tintelende strepen goudkleurig stof op
de menigte, terwijl, buiten, reeds een kermisorgel eene klagende wals speelde...
Nog immer wreef de pastoor het parelende zweet van zijn glimmend gelaat; nog
immer bleven zijne oogen op zijne parochianen rusten.
Eindelijk werd alles stil in de kerk. Buiten huilde een hond de droeve tonen van
het orgel tegen...
Dan wierp de herder een smeekenden blik naar de hoogte, een langen blik, en zijne
dikke lippen bewogen zich nauw merkbaar, als wilde hij zijnen God de vereischte
ingeving afsmeeken tot eene gewichtige zending...
Diep in de kerk hoorde men eenige spottende kuchjes...
Met rasse stem somde hij dan de godsdienstoefeningen der week op, verzocht een
gebed voor eene lange reeks overledenen, en maakte dan, traag, het teeken des kruises.
Plechtige stilte!
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En terwijl de eerste latijnsche woorden, zacht en geheimzinnig, aan zijne dikke lippen
ontvielen, begonnen hier en daar vele hoofden, in regelmatige beweging, op en neer
te gaan...
Plotseling, met forsche, holklinkende woorden, begon hij zijne preek. Zij, die
eventjes ingesluimerd waren, hieven, als onwillekeurig, het hoofd op en luisterden...
En, midden in de diepste stilte, in welke men het gonzen der vliegen kon hooren,
vervolgde hij zijn sermoen...
Ha! men dorst dansen in zijne gemeente! Ha! de booze geest had dan eindelijk
ook, in zijn dorp, zijn adem van bekoring aan het oor der deugdzame jeugd laten
fluisteren! Ha! hier ook danszalen, - spelonken van verderf, - holen des duivels! Wee,
wee, driemaal wee! den ongelukkige verdwaalden!...
En telkens wanneer zijn blik zich naar de diepte der kerk richtte, waar de blozende,
blonde jeugd van 't dorp, met een spottend, uittartend lachje om de lippen, bijeen
zat, klonk zijne stem machtiger, ruwer, - puilden zijne groote oogen wilder uit het
gloeiende gelaat, - trilden zijne lippen zenuwachtiger, - viel zijne dikke vuist met
meer klank op den rand des preekstoels, - vloeide het zweet rasser van zijn kaal
voorhoofd...
En lachender dan ooit, met millioenen wemelende goudstofjes, vielen de lange
zonnestralen op zijn hoogrood gelaat en op den blanken Christus die, rechts van den
kansel, aan een zwaar kruis hing...
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En dan was het alsof er uit de diepe, sombere oogholten van den zoon van Maria een
droeve blik neerviel op den hijgenden dienaar des Heeren...
Toen de mis ten einde was, verzamelde zich de spotzieke jeugd van zooeven aan den
kleinen kerkhofsmuur.
In hun midden stond een flinke, kloekgebouwde jongeling, met blozend gelaat en
lichtblonden kop, en smaakvoller gekleed dan de overigen. 't Was Bert, de zoon van
den rijken boer Verwest en de vroolijkste kwant van het gansche dorp. En terwijl
hij, met levendige gebaarden, tot de groote vriendenschaar rond hem sprak, weerklonk
er bij wijlen eene uitbundige, lange lachbui...
't Was immers kermis!...

II.
Nooit had men zoo'n kermis gehad.
Baas Clauwaert, de waard uit den Posthoorn, had, op den achterhof zijner schoone
herberg, eene groote danszaal laten optimmeren in welke vier muzikanten uit de stad
de bezoekers op de meest bekende dansaria's zouden vergasten...
Geen wolkje was aan den hoogen, blauwen hemel te bespeuren, en in de warme
lucht die over 't dorpje hing, zweefde er als een geheimzinnige adem van feest, - een
adem van vreugde, een adem van liefde...
Vroeg in den namiddag reeds kwam de jeugd der omliggende gemeenten naar de
kermis.
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Buiten de zaal van baas Clauwaert, op eene menigte banken, onder de linden, zat de
jonge schaar van 's morgens, onder geleide van den levenslustigen Bert Verwest.
En telkens wanneer een troepje meisjes met hare minnaars aarzelend voor het hek
van den Posthoorn bleven staan, en met begeerige oogen door de traliën heen-blikten,
hoorde men de forsche stem van Bert:
- Hee-la! jongens! hier zie! hier flikkert men!...
Langzamerhand kwam de zaal vol...
Thans kwamen ook de jonge meisjes van 't dorp binnen, onweerstaanbaar
aangetrokken door de verrukkende muziek en de trippelende maat van den dans.
Bert en zijne vrienden, die reeds den ganschen namiddag gedanst hadden,
begroett'en, met luidruchtige vreugdekreten, het binnentreden der jeugd van de
gemeente:
- Ha! nog al kerels die geene absolutie meer krijgen zullen!
Dan riep Bert:
- Zullen we dansen?
En gansch de schaar antwoordde, als uit eene borst:
- Ja'w!1)
- Zullen we drinken?
- Ja'w!...
't Werd avond, en hoog aan 't firmament begonnen starren te pinken...

1) Eigenlijk: ja wij; - ja, wij zullen.
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De dans was geëindigd, en weer hadden Bert en zijne makkers onder de linden plaats
genomen.
Op dat oogenblik kwam een gansche zwerm jonge lieden eener naburige gemeente,
waar altijd gedanst wordt, zingend en springend den Posthoorn binnen. Onder hen
bevonden zich eenige meisjes der gemeente. Geestdriftig werden zij door Bert's
gezelschap begroet. De gansche zaal stroomde naar buiten en Bert, op eene tafel
gesprongen, terwijl zijne vrienden en hij het volle glas in de hoogte hieven, dronk
op de gezondheid der vreemde dansers.
Een forsch geroep beantwoordde dien gullen dronk; de muziek speelde en de dans
hernam met toenemende drift...
Onder de nieuw ingekomenen bevond zich Flavie Wante, de dochter van Bert's
buurman, - eene der schoonste meisjes van den omtrek.
En toen de jonge Verwest haar bemerkte:
- Ha! Flavie, zijt gij hier ook? Nu laat ik u niet los en dansen zult ge!
En zonder op haar antwoord te wachten, had hij den arm om haren kloeken leest
geslagen, leidde haar in de zaal, en daar verdwenen zij in de draaiende, wippende
menigte.
Zij zou overigens ook zijn verzoek niet van de hand hebben gewezen. Sinds vele
jaren kenden zij elkaar en hadden altijd op den vertrouwelijksten voet met elkaar
omgegaan. En nu was zij een weinig gevleid met den rijken Bert, te mogen dansen.
- Indien we iets dronken? had Bert gevraagd.
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- Dat ware nog zoo slecht niet, meende zij; al ware 't maar om een oogenblik te
rusten...
En weer zat de onvermoeibare schaar, thans meer dan verdubbeld, op de banken,
en menig vroolijk lied werd er gezongen, en meer dan één kusje werd er, stil en
onopgemerkt, in de zwoele duisternis gewisseld...
Langzamerhand, nochtans, smolt het troepje weg naar de zaal, en enkel een lievend
paar bleef, hier en daar in een somber hoekje, fluisterend en kussend zitten...
Nu scheen de ruime zaal van den Posthoorn te klein. Honderde dansers wipten er
op trippelende maat, omgeven door een dicht opeengedrongen kring nieuwsgierigen.
De muzikanten bliezen dat het zweet hen van 't roode gelaat druppelde en de dansers
bleven onvermoeibaar. Eenigen waren blootshoofds, sprongen wild, en waren er fier
op hun natten, dampenden kop boven de andere te kunnen verheffen; anderen dansten
zachter, den hoed of de pet op de eene oor, de brandende sigaar in den mond, en
volgden de maat met hoogopstekende schouders; anderen nog, - de liefhebbers,
zooals men ze noemde - dansten met nauwmerkbare zwenkingen en hielden de wang
dicht aan die van 't liefje gesloten...
En altijd draaiden en wipten zij rond, midden in een zacht gegons, terwijl, nu en
dan, een luide lach weerklonk, of terwijl men ergens, in een hoek der zaal, het schrille
‘aie!’ eener deerne hoorde, wie een vurig danser al te ruw in de lenden neep. En
boven dat alles hing er als een wolk van stof, en
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steeg er een geur op van warm zweet, van levend vleesch...
Het werd laat.
Vader Wante, aan wie Bert een druppeltje betaalde, vond dat Flavie met hare
nichten mocht huiswaarts keeren, - dat ‘het nu wel was.’
- Zij zijn nu den ganschen avond bij me geweest, meende Bert; ik zal haar nu toch
wel mogen vergezellen, niet waar, gebuur?
- Ik neem het wel in dank, Bert; dan mag ik nog een uurtje blijven...
Buiten wierpen de meisjes den omslagdoek om de schouders, want het nachtwindje
woei haar frisch in 't gelaat.
Toen men te huis kwam en afscheid nam, bleef Flavie's doek aan een knop van
Bert's vest haperen. De jongeling lachte er hartelijk om, terwijl het meisje hem poogde
los te krijgen.
- Wat mag dat nu beteekenen? vraagde zij.
- Och, zei hare nicht uit de stad, weet ge dat nog niet?... Wel, dat beteekent dat gij
eens met elkaar zult trouwen...
Men scheidde; doch de woorden harer nicht hadden Flavie getroffen, en heur hartje
klopte anders dan naar gewoonte...
't Was immers kermis!...

III.
Acht dagen later.
Men was volop in den oogst.
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Bert, die den laatsten Zondag der kermis luidruchtiger had gevierd dan de eerste
dagen, was laat in den nacht te huis gekomen en bevond zich reeds op den akker.
Boven de velden verzwond traag de doorschijnende nevel, en diep in het oosten,
noordwaarts, schoten de eerste stralen der opgaande zon schitterend langs de rozige
kim.
In de aangrijpende stilte van den morgen gorgelden en kweelden honderden vogelen
hunne geestdriftige hymne aan het eeuwige licht. En in het geurende ruim trilde er
iets als ideale kalmte, iets als frisch, bedauwd groen, iets hemelsch, iets onvatbaars,
iets als de ziel der natuur zelve, - iets dat enkel door een penseel als het blauwste
neveltje zoo licht, door kleuren als het heerlijkste uchtendrood zoo zacht kan
weergegeven worden...
En dat zwolg Bert, als het leven, uit al de kracht zijner forsche longen...
Blootshoofds, de borst ontbloot, en de hand aan den ploeg, stapte hij, met vasten
tred, achter de twee vurige paarden die onophoudend den akker op en af gingen.
Op de omliggende velden hoorde men reeds den doffen slag der pik.
Het werd warmer, en in de tintelende lucht was er geen windje, geen tochtje...
Immer leidde Bert den wroetenden ploeg, en de klimmende zon wierp de
reusachtige schaduw van man en paarden over de omgewoelde, dampende aarde...
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De jongeling was onverschillig voor alles wat hem omgaf: het kookte en bruiste in
zijn binnenste. Soms kwam er een diepe plooi in zijn breed voorhoofd, en dan blikten
zijne oogen somber en sloot hij de vuist knellender om den ploegstaart...
De pastoor, woedend omdat men aan zijne bedreigingen niet had toegegeven,
bezat reeds de namen der jonge meisjes welke den Posthoorn hadden bezocht. Zij,
op dewelke hij, rechtstreeks of onrechtstreeks, maar eenigen invloed had, zouden
zijne wraak niet ontkomen.
En tot zijne eerste slachtoffers behoorde pachter Wante, Flavie's vader.
Hij had eene kleine hoeve, van een paar koeien, in huur van den burgemeester der
gemeente, - een goede vriend des pastoors. En nog gedurende de kermisweek was
de eigenaar bij Wante binnengevallen, had het gedrag van Flavie, bekend als eene
der deugdzaamste meisjes van 't dorp, hevig gelaakt en ook de ouders niet gespaard,
vooral den vader die, in zijne oude dagen, onbeschaamd genoeg was ook de danszalen
te bezoeken. En het slot luidde: ‘Met Lichtmis zult gij verhuizen; mijn besluit is
onwederroepelijk!’
Dat alles had Bert vernomen.
En nu zijn hoofd nog eenigszins verhit was door den drank van den vorigen dag,
voelde hij zijne eerste verontwaardiging plaats maken voor eene hevige woede...
Het was stiller dan ooit op de velden. Geen stemme
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klonk, geen vogel zong, en in de drukkende hitte van den namiddag, wemelden
millioenen en millioenen atomen in de gloeiende zonnestralen. In de schaduw der
groote struiken rustte het werkvolk uit en at smakelijk den roggen ‘vierboterham’
met spek en koude koffie.
Ook Bert had de paarden in het koele gras gebracht en zat peinzend op den ploeg.
Plotseling kraakte het in de elzestruiken en iemand sprong over het beekje vóór
hem.
't Was Flavie.
- Hoofdpijn, Bert? lachte zij, hem naderend.
- Ja, een weinig, zei hij kortweg, nauwelijks de oogen tot haar richtend.
- O, eene kermis is eene geeseling waard!
- 't Is waar; doch indien ik u zeggen moest waarom ik er zoo ernstig uit zie, zoudt
ge misschien lachen, Flavie... Ja, lachen zoudt ge,... want mijne hoofdpijn spruit
voort uit... zaken die... u... - uwe ouders betreffen!
Flavie aanzag hem ondervragend.
- Ja, vervolgde hij, hare verwondering bemerkend, ja, Flavie, ik dacht aan uwe
ouders en dat, dat veroorzaakte mijne hoofdpijn, geloof me.
Zijn toon was zoo oprecht alsof gansch zijn hart zich in die woorden oploste, en
het meisje werd er innig door geroerd.
- Waarom sloeg vader dien lomperd niet tegen den vloer? barst hij dan op eens
los. Ik had hem getoond wat boerenvuisten vermogen!
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- Och, klaagde zij dan, wij waren ‘als van de hand Gods geslagen’. Moeder weende
zoo bitter bij 't vernemen dat we verhuizen moesten. Zij zei dat het, tegenwoordig,
zoo'n droeve tijd is, dat men niet meer weet waaraan zich te houden, - dat de menschen
behagen scheppen in het ongeluk huns naasten. En als zij, ten slotte, zei dat zulks
toch zijn laatste woord niet zijn zou, dan antwoordde hij:
- ‘'t Is mijn laatste! Ik ken geen genade!’
-... Vader rookte intusschen zijne pijp voort; ik zag dat zijne hand hevig beefde;
doch hij sprak geen woord. Maar toen de burgemeester hem verweet dat hij de schuld
was dat de eer zijner dochter ‘langs de straat liep’, en hij zelf voor een bedorven
mensch aangezien werd, toen heeft vader de deur opengerukt en hem de straat
opgeworpen. - Hij duldde niet, zei hij, dat iemand aan de eer van zijn gezin raakte...
Bij deze woorden was er eene donkere schaduw over haar gelaat gekomen en hare
stem klonk droef en trillend.
- Bravo! kreet Bert, krachtig met de hand op de bil slaande, zóó moet het zijn!...
Ja, bravo! bravo!... Maar ik heb reeds met mijnen vader over de zaak gesproken,
vervolgde hij, na eene wijl, weer kalm geworden zijnde. Gij zult een beter huis
hebben, en beter land dan vroeger, en goedkooper ook. Wij zijn wel ‘geuzen’, zegt
men, maar wij willen het zweet van den werkman niet. Daarbij, uwe ouders zijn de
eerlijkheid zelve.
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- Vader sprak ook zoo, Bert; - wij zijn wel maar arme pachters, zei hij, maar toch
betaalden wij altijd gedurende de twintig jaar die we op zijn ‘goed’ woonden.
- O, 't is schande, zei Bert, 't is schande! Men moet geen hart in 't lijf hebben om
zoo iets te doen. Uw vader heeft zich zijn gansche leven krom gezwoegd, om ieder
jaar zijn eigenaar te kunnen betalen... Twintig jaar gewerkt - den schoonsten tijd des
levens - twintig jaar, van 's morgens tot 's avonds, in regen en wind, in koude en hitte,
- en dan nog niet verder zijn dan den eersten dag, o, 't is om zich de haren uit den
kop te rukken!
- Dat zei vader ook, bevestigde Flavie.
- 't Is schande, schande! vervolgde Bert. En had ik den burgemeester hier, ik zou
hem den nek omwringen. Zie, zoo!... En de kloeke jongeling kneep de vuist
koortsachtig ineen dat de vingeren kraakten.
- Flavie zuchtte...
Hij, hij sprak geen woord meer; doch de sombere plooi in zijn voorhoofd zei meer
dan woorden.
- Gij zijt wel goed voor ons, Bert, gij en uw vader, zei het meisje eindelijk.
Bert beschouwde haar lang.
Zij was wel waarlijk schoon, zooals zij daar voor hem stond, in haren natuurlijken
eenvoud, met de mouwen hoog opgestroopt, het keurslijf spannend onder het hijgen
harer volle borst, een blauwkleurig doekje om den prachtigen, rozigen hals, en het
blonde
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stof van 't koorn in het blonde haar en over het vurige rood harer wangen. En toen
een glimlach hare rozeroode lippen opende en zij de schoone tanden toonde, voelde
Bert als een machtigen schok in de borst. Hij stond op, sloeg beide zijne forsche
armen om haar middel en trok haar aan zijne borst. Zij verdedigde zich zachtjes;
doch toen Bert's lippen, in een vurigen zoen, de hare gedrukt hadden, dan werd ze
machteloos en beantwoordde aarzelend zijne omhelzing.
En kussen volgden, en nogmaals kussen, en in 't elzenloover floot een vogel een
aardig deuntje...
Doch in de nabijheid klonken de stemmen der bindsters die den arbeid hernamen.
Flavie rukte zich uit Bert's armen los en sprong gezwind weer over 't beekje...
Dien avond kwamen Bert en zijn vader bij Wante.
Terwijl de oudjes rookend in het gras neergehurkt zaten en over de nieuwe hoeve
praatt'en, stond Bert, met de armen over de plompe, houten afsluiting van den tuin,
bij Flavie.
Het lied der bindsters stierf langzaam in de diepe verte weg. Millioenen sterren
vonkelden, als zoovele gouden dauwdruppelen, aan het zwijgende uitspansel, en het
avondkoeltje was bezweken onder de aanhoudende warmte van dien gloeienden
dag...
Alom de diepe, plechtige stilte der zomeravonden en, hier en daar, in het gras en
in het zand, het schril gezang der krekels...
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De jonge lieden spraken over allerhande zaken en ook over den laatsten dag der
kermis.
Bert beschouwde het jonge meisje met glinsterende oogen en een schalksch lachje
over het opene gelaat; zij had de blikken neergeslagen en trok onophoudend het tipje
van haren voorschoot tusschen de vingeren.
Het werd laat...
Er streek hun reeds een nauw voelbaar tochtje langs de wangen, als een hijgend
zuchten van den nacht. Vader Verwest had eene laatste pijp aangestoken en maakte
zich gereed tot vertrekken.
Stil was Bert tot Flavie genaderd en, vooraleer zij de oogen kon opslaan, had hij
haar een vluchtigen zoen in den nek gegeven.
- O, deugniet! fluisterde zij, hem den vinger toonend.
Maar hij lachte, groette haar nog eens, en vertrok...
En zij oogde hem na, en dacht, met een hart dat zoo zonderling klopte, aan dien
vermetelen Bert die haar kussen dorst achter den rug harer ouders...
O, 't was immers nog kermis!...

IV.
Het voorval tusschen den burgemeester en Wante had zich alras over de gansche
gemeente verspreid. De oude boeren sloegen hoofdschuddend de handen in elkaar
en klaagden het luide dat ‘de wereld op krukken springt.’ De jongeren, vooral Bert's
vrienden, waren vol bewondering voor den ouden Wante
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die zijn eigenaar dorst aan de deur zetten, - die ‘'n hart in zijn lijf had’, zooals ze
zeiden, maar die ook, naar hun oordeel, nog ‘treffender’ argumenten had moeten
bijzetten.
Iedereen was het eens dat het gedrag van den burgemeester alle palen te buiten
ging en dat men, in deze tijden, wel ‘een beetje de zon in 't water mag laten schijnen.’
Dansen was immers zoo'n afschuwelijk kwaad niet!...
En eens, 's Zondags na de hoogmis, toen eene der bijzonderste herbergen van 't
dorp proppensvol was, en de burgemeester - een grootspreker - daar over liefdadigheid
en verdraagzaamheid pochte, schoot Bert Verwest eensklaps recht en riep, de hand
naar hem uitstekend:
- Gij liegt!
Eene algemeene stilte volgde op dien kreet. 't Was alsof de machtige stem van
Verwest, eene stem die klonk als 'n klok, in eens alle monden had gesnoerd.
Bert was bleek geworden.
- Ik zeg u dat gij liegt, burgemeester! herhaalde hij, met nog meer klem, ziende
dat hij zijne woorden niet wilde hooren.
De burgemeester had het hoofd omgewend en keek den jongeling minachtend aan.
Niemand sprak.
Doch de burgemeester, wien de moed reeds in de knieën gezonken was, voelde
dat hij oneindig van zijne waardigheid verliezen zou, indien hij den jongen Verwest
niet eens duchtig bij de ooren nam.
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- Ik weet wat gij bedoelt, sprak hij dan traag, met trillende stem; doch wat raakt u
dat?...
- Wat mij dat raakt? onderbrak hem Verwest ruw, - wat mij dat raakt? Dat zal ik
u gaan zeggen...
En dan, met al den gloed en al de kracht aan zijne jaren en aan zijn openhartig
karakter eigen, verweet hij den burgemeester al het snoode, al het onmenschelijke
zijner handelwijze. Zijne woorden troffen als zweepslagen, en om de lippen van
Bert's vrienden zweefde een spottende glimlach. En alvorens zich neer te zetten,
strekte hij nogmaals de gespierde hand, in een' machtigen zwaai, naar den
burgemeester uit, met de woorden:
- Gij zijt den naam van mensch niet waardig, hoe wilt ge dien van burgemeester
verdienen?
De burgemeester scheen verpletterd.
Hier en daar lispelde men...
Pol Wante - Flavie's oom - een kloekgebouwde grijsaard, die dronken in een hoek
zat, rees waggelend op, en vloekend met de vuist op tafel slaande, riep hij:
- Gij hebt gelijk, Verwest, gij hebt gelijk!...
Groepjes begonnen de zaak stil te bespreken en de burgemeester verliet
onopgemerkt de herberg met eenige vrienden.
En toen oom Pol, dien avond, het voorval aan moeder Wante en hare dochter
verhaald had, ging Flavie buiten, onder den grooten vlierstruik, blikte peinzend naar
de maan, die ginds achter de boomen oprees, en zuchtte diep...
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En dan dacht zij nog eens aan de laatste kermis, - aan dien namiddag op den akker,
- aan dien stillen avond, toen Bert heur aan den‘rui(g)boom’1) kuste, - aan het verhaal
van oom Pol...
En dan voelde zij weer iets aan het harte, o, iets zoo zonderlings, zóó vreemds, en tranen vloeiden zacht over hare gloeiende wangen...

V.
Toen de lente kwam, dat jaar, hadden Wante en zijn gezin hunne nieuwe woning
betrokken, - een zeer net huisje, omgeven van eenige brokken goed land van boer
Verwest.
Zoo kwam de zomer, en met hem de kermissen der omliggende dorpen.
Met hare vriendinnen ging Flavie nu veel naar die feestjes en danste er vroolijk
en blij. Vader duldde het gaarne, want, daar zij immer met vele rijke boerendochters
was, zoo beschouwde hij zulks als zijne wraak over de kwaadsprekers van het dorp.
Ook Bert, aan 't hoofd zijner schaar, ging daar verbroederen en 's avonds keerde
Flavie vaak aan zijnen arm, langs de stille, droomerige landwegen, met de overigen
huiswaarts.
Niets was eigenaardiger dan die tochtjes.
Vooraan gingen de jongelingen zonder meisje, in

1) Volkstaal. Men zegt: ruiboom. - Plompe afsluiting van weiden en kleine hoeven, meest uit
ruwe houtstukken vervaardigd.
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een troepje vereenigd, en lieten hunne liederen luid over de rustige velden
weergalmen. Dan volgden die met het liefje aan den arm, dicht aaneengesloten, blij
lachend, soms droomend, - wang tegen wang, mond aan mond...
Hadden de hooge struiken, in wier lommer zij voortstapten, het kunnen fluisteren
als de wind door hun dicht gebladerte suisde, - van hoevele lange, vurige kussen
hadden zij niet kunnen spreken, van hoevele roerende, gloedvolle verklaringen hadden
zij niet kunnen getuigen!...
Doch vele dier kusjes, vele dier verklaringen, waren geëindigd met zachte
gewaarwordingen, hartstochtelijke zuchten, en waren door den nachtwind meegevoerd,
verre heen... - waren reeds vergeten toen de rozige morgenstond aan de oosterkimme
blonk...

VI.
't Was nogmaals kermis, en dit jaar zou zij luisterrijker zijn dan ooit. Bert en zijne
vrienden hadden volksfeesten ingericht, en, in vele plaatsen, werd er nu gedanst.
Het weder was overheerlijk en het gansche dorp baadde zich lustig in den gloed
der lachende zonne...
Bij Verwest waren dien dag vele verwanten en kennissen ten eten. De oude landman
vierde zijn vijf-en-twintig-jarig voorzitterschap der landbouwafdeeling van den
omtrek. Alle geburen waren er, en ook Flavie met hare ouders.
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Toen de schemering viel en men, in de groote feestkamer, midden in een machtig
gegons, de laatste schikkingen nam voor een uitstapje naar de verschillende danszalen,
was de oude Verwest in de keukenplaats gekomen. Hij was vermoeid en bedwelmd,
en wilde nu, bij den vlammenden haard, een smakelijk pijpje rooken.
Nauwelijks echter had hij de eerste blauwkleurige wolkjes, kronkelend de zwarte,
breede schouw ingeblazen, of Bert en Flavie, hand aan hand, naderden zwijgend.
Vader Verwest lachte stil: hij ried de reden van hun bezoek.
- Vader, zei Bert, beleefd, - vader, gij hebt me reeds zoo dikwijls gezegd dat eene
jonge vrouw hier hoogst noodig was. Gij weet hoe me dat deed lachen, destijds. Doch
nu, vader, heb ik de zaak van meer nabij beschouwd... Wij beminnen elkaar, zoo
zeer!... Zult gij ons uwen zegen geven, voor ons huwelijk, vader?
Verwest had de pijp uit den mond genomen en de lippen, met den rug der hand,
afgevaagd. De vlammen van den haard, die knetterend den zwarten muur likten,
vielen op de twee geliefden en omgaven hen als met eene donkerroode aureool...
De wijze boer wilde er niet meer aan denken, dat zijn zoon zeer rijk, en zij zeer
arm was. Hij zag slechts de twee flinke jonge lieden die daar, in al de kracht hunner
jeugd, met kloppend harte, voor hem stonden. En terwijl een traan in zijn oog
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parelde, strekte hij de beide handen naar hen uit:
- Komt, kinderen, sprak hij, met eenen snik in de keel, komt, dat ik u zegene...
En toen hij hunne handen in de zijne, bevend van aandoening, genomen had, zei
hij:
- Weest gelukkig, kinderen, weest gelukkig!... En hij weende stil...
Zwijgend bleven Bert en Flavie voor hem staan.
Toen zijne ontroering over was en zij hem bedankt hadden, vraagden zij hem het
gezelschap te willen vergezellen naar 't dorp.
- Gaat maar, kinderen, sprak hij, op het laatste woord drukkend; ik zal u wel
terugvinden. Ik moet eerst nog een beetje frisscher worden: al hetgeen ik vandaag
doorstaan heb...
En dan lachte hij weer stil en zijn blik viel nogmaals op zijne kinderen die daar,
arm aan arm, naar de ‘beste kamer’ trokken om het blijde nieuws aan Flavie's ouders
en de gasten bekend te maken.
- Een krachtig koppel! murmelde hij, zijn pijpje weer met gloeiende houtasch
aanvurend: - daar zullen kloeke Verwestjes van komen...
En toen hij, binnen, de uitbundige vreugdekreten der menigte hoorde, tuurde hij
droomend in de kronkelende vlammetjes en tranen, tranen van geluk biggelden langs
zijne rimpelige wangen...
Een weinig later vertrok men.
Bert en Flavie kwamen achteraan.
Zij waren zoo gelukkig en stapten, sprakeloos, met popelend harte, naast elkander
voort...
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De stilte was over 't dorp neergezegen.
In de verte hoorde men reeds de tonen der speeltuigen en der draaiorgels.
Men was aan de oude woon van Wante gekomen:
- Herinnert gij 't u nog, Flavie, verleden jaar, hoe uw omslagdoek hier aan den
knop van mijn vest haperde?
- Och, ja, Bert! - En weet gij nog wat mijne nicht dan zei?
- En dien namiddag op den akker?
- En 's avonds aan den rui(g)boom?
- En toen ik u zei, Flavie, dat ik u zoozeer beminde? Herinnert ge u nog? Waart
gij dan gelukkig?
- O!
En zij sloot haar blozend gelaat aan zijnen arm.
Doch hij maakte zijn arm los, sloeg hem krachtig om haren leest en drukte haar
een langen, brandenden kus op de lippen.
- Voor eeuwig, Flavie! murmelde hij: voor eeuwig, eeuwig!
't Was nogmaals kermis, - kermis op 't dorp, - kermis in hun lievend harte...
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Fox.
Hedendaagsche hondenroman.

I
Fox was zijn naam.
Hij was, overigens, een hond als alle honden, - een beest op vier pooten.
Maar achter zijne donkere kijkers, zat er wellicht zooveel als bij vele menschen,
en in zijn hart, - in zijn hondenhart - zat er wellicht meer gevoel dan bij vele mannen,
- wellicht meer trouw dan bij vele, vele vrouwen...
En toch was hij maar een eenvoudig beest, - een hond.

II.
Ook, wat zijn lichaam betrof, was de natuur mild jegens hem geweest: - zij had hem
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vier flinke pooten en een kloek lijf geschonken.
Van moederlijke zorgen, - zijnen vader had het beest nooit gekend - herinnerde
hij zich weinig. Hij was nog zeer jong en zeer zwak toen hij reeds in een smaakvol
gestoffeerd huis werd binnengebracht, bij jonggehuwden.
Hij had daar een mandje, onder het vuur, tot rustplaats, een mandje zoo zacht als
dons en zoo keurig gemaakt als een poppenbedje; hij werd daar gekoesterd als een
‘bedorven’ kind.
Maar hij groeide, groeide...
- Och, lieveling, wat wordt Fox groot! zei eens het vrouwtje, terwijl hare fijne
vingertjes zijn kloeken nek streelden.
- Verschrikkelijk groot! bevestigde de man. En de slokker eet voor drie! Blijft dat
zoo voortduren dan werp ik hem op straat!
Die man was een ‘financieman’.
- Liefste, ik bid u!...
Maar eens, 's nachts, toen de man op reis was en het vrouwtje, met kloppend harte,
in haar klein salon, op iemand wachtte, hoorde Fox aarzelende voetstappen aan de
deur.
Hij sloop er heen, onopgemerkt: - zijn scherp reukorgaan zei hem dat het niet zijn
meester was.
En toen het slot der deur eventjes tikte, en het heerschap Iemand, heel behoedzaam,
den drempel overschrijden wilde, schoot Fox plotseling toe en zette grommend de
tanden in het been van den indringer.
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Een pijnlijke kreet weerklonk, een man vluchtte in de duisternis en, in het kleine
salon, viel het vrouwtje bijna in zwijm...
's Morgens kwam de man te huis en vond zijn vrouwtje ziek, zeer ziek:
- O, 't heeft niets te beduiden, liefste, fluisterde ze, nauw hoorbaar; 't is Fox...
- Wat? Fox, dien slokker? Hier, schelm, hier!
Hij greep hem bij het vel, de deur werd opengerukt en, met een nauwkeurig
toegedienden schop onder de ruggegraat, vloog de hond op straat.
Hij morde niet.
Traag wendde hij het hoofd om en wierp een langen, langen blik op zijn gewezen
meester.
En in zijne oogen, - in zijne hondenoogen - lag er als eene weemoedige uitdrukking.
Wellicht viel er dan ook, in zijn hart, iets als een bitter, zeer bitter dropje...

III.
Het arme beest gevoelde zich ongelukkig.
Dagen lang sukkelde het langs de straten, in regen en wind, hongerig en moedeloos,
- rouwend om de lekkere brokjes en om de warme mand waarin het placht te rusten.
Fox vermagerde.
Als een bedelaar dwaalde hij her en der, met smeekende oogen en neerhangende
ooren.
En zekeren dag, toen hij, moegedoold, in een
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hoek te sluimeren lag, werd hij door een man opgenomen.
De man was dronken.
Hij nam het beest in zijne armen, streek het zacht met de ruwe hand over den kop
en sprak hem van zijne kinderen wier vriend hij zou worden.
En waarlijk, toen hij in het huis van dien man kwam, werd hij onthaald met
uitbundige vriendschap door een heele troep jolende kinderen.
In een nevenvertrek klonken luide stemmen, vloeken; - dan hoorde men kaakslagen
en de schrille stem eener weenende vrouw...
De man had niet gelogen.
Daar was hij inderdaad de vriend der jubelende kleinen; - daar likte hij hunne
schaterende gezichtjes rood; - daar werd hij vet, ‘vet als een mol’, van hunne
broodkorsten.
En soms, als de man zwoegde en de vrouw in de buurt zat, waar zij jenever dronk
met andere vrouwen, was Fox het hoofd van 't gezin, bewaakte en beschermde hij
de verwaarloosde kleinen.
Maar, midden in den winter, werden de kinderen gevaarlijk ziek en moesten van
huis worden verwijderd, - naar 't gasthuis. Dan volgden sombere dagen voor Fox:
zijne kleine vriendjes waren hem ontnomen en hij werd verwaarloosd.
Weer kende hij de droevige dagen die hij vroeger, toen hij langs de straten doolde,
eenzaam en verlaten, beleefd had.
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Hij kreeg bijna niets meer te eten en hij vermagerde, vermagerde...
En eens, toen zijn smeekende blikken onopgemerkt bleven, toen men op zijn stenen
geene aandacht gaf en de honger nochtans zijne maag vaneenreet, vond hij, ergens
in een hoek, eene oude, vuile korst brood. Hij slokte ze gretig op, - als suiker.
- Wie zou het niet doen?...
Doch de man, die zulks gezien had en weer dronken was, werd plotseling zeer
boos en joeg hem de deur uit:
- Weg! brulde hij, weg! - Geen dieven in mijn huis!
Fox ging.
Ditmaal viel er ongetwijfeld meer dan één druppel bitterheid in zijn hart, - in zijn
hondenhart.

IV.
Vaak, als de kinderen ter school waren, deed hij eene wandeling in de buurt.
Hij had er een hond van zijne grootte ontmoet, doch fijner en slanker, een lief,
liefderijk wijfje, naar het scheen.
Alras hadden zij met elkaar kennis gemaakt en langzamerhand was eene innige
vriendschap tusschen beiden ontstaan.
Vele uren hadden ze bij elkaar doorgebracht, in de koesterende zonnestralen, langs
heggen en muren, muil tegen muil, zuchtend van liefde, ‘eeuwige liefde’, net als bij
de menschen...
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Hij had heur lief, al was hij maar een hond.
En nu hij weer alleen was, moederziel alleen in de wijde wereld, nu zocht hij haar
op om bij haar troost en... onderstand te bekomen.
Maar weer stond hem bittere teleurstelling te wachten.
Hij scheen ‘voor het ongeluk geboren’.
Hij trof heur aan, spelend met een' anderen hond. Het bleek een voornaam
heerschap, met een blinkenden, koperen band aan den hals.
Fox keek verwonderd op: - hij hield niet van banden, al blonken ze als goud.
En toen hij hen naderde, heel ootmoedig, als zijner armoede bewust, snauwde zij
hem bits toe, terwijl de andere grijnzend de groote tanden toonde.
Arme lui zijn zelden welkom.
Fox begreep zulks wellicht.
Zwijgend keerde hij der ontrouwe den rug toe en verdween traag in de lange
straten.
En weer vulde zich zijn hart - zijn arm hondenhart, met wee...

V.
Weer zocht hij zijn voedsel langs de straten, in de greppels en vuilnisbakken; weer
sliep hij 's nachts in de donkere hoeken der steegjes...
Ditmaal echter zou zijn zwerven van korten duur zijn.
Door honger gekweld en uitgeput, viel hij in de handen van een haveloozen kerel,
- een ‘honden-
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beul’ - die hem met een stuk gebraden lever verraste en hem thuis in een donker hok
wierp, waar reeds vele honden zaten opgesloten.
Hij, nochtans, werd minder ruw behandeld dan de overigen; hij kreeg ook meer
voedsel. De man, die zijne zaken kende, zag dat het beest geld waard was.
Toen hij daar eenige dagen geweest was, werd hij netjes opgeknapt en ter markt
gebracht.
Hij werd verkocht.
Nog dienzelfden dag kwam hij op een schoon kasteel, een groot kasteel met paarden
en lieve, kwispelende schoothondjes, - want daar waren ook dames...
Hij vergat daar zijn vorig lijden...
Eens, toen twee kindertjes van zijn meester in het gras speelden, kwam een der
vurige paarden, aan den stal ontsnapt, in dolle vaart het grasperk over rennen.
De kleinen beleefden een gevaarvol oogenblik.
Doch plotseling kwam Fox van achter het groen toegeschoten en sprong het paard
blaffend naar de keel. Het dier verschrikte en vluchtte zijwaarts af.
De kinderen waren gered...
De heer, uit dankbaarheid, nam den hond mee op zijne tochtjes, welke hij geregeld
elken dag door de velden deed. - Fox week nooit van zijne zijde.
Doch soms, uit louter scherts wellicht, smeet hij zijn zwaren stok ruw op den kop
van het dier. En dan steende de arme hond droevig, want al was hij maar een hond,
toch voelde hij telkens in zijn' kop, eene hevige pijn.
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Dikwijls reeds was de gevreesde stok op zijnen kop - waar de pijn niet meer uitweek
- bonzend neergevallen, toen hij eens 'n slag kreeg, ruwer en pijnlijker dan de vorige.
Dat was te veel.
Fox bromde smartelijk en toonde de tanden.
- Ha! kreet dan zijn meester, die zulks hoorde en zag - ha! gij toont de tanden,
gemeene kerel! Gij durft opstaan tegen mij, uw meester! - Honden die morren wil
ik niet!...

VI.
Angstvol zag Fox den dag te gemoet waarop hij zou worden weggezonden, weggejaagd als een dief - waarop hij weer zou sukkelen langs de straten, hongerig
en moedeloos.
Dagen verliepen.
Reeds hoopte hij dat zijn meester tot betere gevoelens was gekomen, dat hij enkel
in een oogenblik van overloopende woede had gehandeld.
Fox bedroog zich.
Indien zijn meester hem niet onmiddellijk brutaal de straat op had geworpen, dan
was het omdat zijne kinderen, wie de hond het leven had gered, zeer aan het beest
gehecht waren, en wellicht ook een weinig om den dienst dien hij, hond, hem daardoor
had bewezen.
En zekeren dag, toen de kleinen afwezig waren, werd Fox door een knecht
losgemaakt en, als
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geschenk, naar den pastoor der gemeente gebracht.
Fox had reeds vele priesters gezien gedurende zijn leven, en immer hadden die
ernst en die kalmte, welke als over hunne zwarte, sombere kleederen gespreid liggen,
hem zonderling aangedaan...
En nu was hij bij zoo'n man.
Eindelijk, dacht hij, zou zijn lijden uit zijn; eindelijk zou hij dus rust en vrede
mogen smaken, na zoo'n rampzalig, ellendig leven.
En waarlijk, dat scheen hem de kalmte der pastorij geheimzinnig toe te fluisteren,
dat schenen hem de lekkere spijzen, die hij thans in overvloed kreeg, te bewijzen.
En toch was er iets,... iets...
Toen, 's avonds, de ledige flesch van de tafel werd genomen, streelde hem de
priester zacht. En dan moest hij, Fox, uitgestrekt vóór hem gaan liggen en dan zette
de man des Heeren zijne voeten op zijn glanzend hondelijf, op zijn' ouden hondekop.
Dan droomde de priester...
In den beginne was die drukking zacht; doch allengs werd zij zwaarder, pijnlijker,
en vaak kreunde Fox, als werd zijne borst ineengetrapt, als wilde de adem hem niet
meer door den strot.
En dan trachtte hij, heel voorzichtig, zijn lijf van onder dien last te trekken; doch
telkens ontviel het barsch den lippen van den dienaar des Heeren:
- Blijf, hond!
Hij bleef. Maar zijn blik richtte zich somber naar den zwarten man.
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Wellicht dacht hij, de hond, dat het vernederend was, zelfs voor een hond, zoo onder
de voeten eens priesters te zuchten en te lijden; - dat zijn oud vel, zijn hondevel, heel
wat meer eerbied waard was...
En hij vluchtte...

VII.
Hij werd oud...
Op zijn dikke huid vertoonden zich reeds witte puntjes, en rond zijnen muil was
het haar grijs geworden.
Hij had genoeg van de menschen.
Thans dwaalde hij weer rond langs de straten en zocht zijn voedsel, evenals vroeger,
waar hij het vinden kon.
En 's zomers, als hij, langs de straten, in de warme zonnestralen lag, als alle
straatloopers, dan kwamen de vliegen op zijne huid of rond zijne tranende oogen
wier gloed reeds gansch verstorven was.
Enkel de vriend der kinderen was hij gebleven. Hij liet zich gaarne den ouden,
grijzen kop streelen en aanvaardde dankbaar hunne broodkorsten...
Eens werd hij overvallen door een luidruchtige troep jonge honden. Zij tergden
hem en beten hem onbarmhartig in de zieke ooren...
't Was als joeg er nog eens een stroom jeugdig bloed naar zijn oud hondehart en
plotseling richtte
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hij zich op zijne stramme pooten overeind, hinkte den hoop in en beet rechts en links
Er naderde volk, en zijne hardnekkige verdediging ziende, riep het:
- Een dolle hond!
Doch hij beet voort, rechts en links...
Een dolle hond! Een dolle hond! kreet de menigte nog eens.
- Maar neen, zei een oude bedelaar, het beest is niet razend! 't Is immers te oud!...
Het verdedigt zich..
Niets baatte.
- Een dolle hond! Een dolle hond! klonk het steeds luider en machtiger.
En een politieman kwam toegeschoten en stiet het volk ruw ter zijde. Zijn sabel
blonk en... daar zeeg Fox ineen, met doorboorde keel...
Een straal donker bloed gulpte uit de wonde en zijn blik viel nog eens op de
onverschillige toeschouwers.
Maar in dien blik, in dien droeven, hopeloozen blik van een' stervenden hond, lag
er als eene diepe, innige verachting voor de menschen.
Er kwam eene rilling over zijn gansche lichaam, twee snikken stegen hem in de
keel...
En hij stierf, als een hond, - op straat...

VIII.
Thans rust hij ergens in een verlaten hoekje, weggestopt onder steengruis en vuilnis
der straten.
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Niemand heeft wellicht om hem getreurd...
Maar als hij ook, zooals sommigen voor de menschen beweren, op den Jongsten
dag zal opstaan om voor den Rechter te verschijnen, dan zal hij daar eene
verpletterende beschuldiging kunnen neerleggen, - eene verpletterende beschuldiging
tegen de menschen.
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de Bock de Meerhove.
Hedendaagsche zeden.
't Is vader noch moeder, 't is wapen noch slot, Dat u en onwaardigen
adelt:.....
JULIUS DE GEYTER.

I.
Zijn naam was De Bock, - De Bock tout court.
Nu, er zijn meer menschen van dien naam. Maar hij bewoonde, ergens in een dorp
van Vlaanderen, een oud kasteel met grijze muren en stompe torens, een groot kasteel
omgeven van breede grachten en dat zijnen broeder - een gek (zei men) die bij hem
inwoonde - toebehoorde, en zich, somber en plomp, in de nabijheid der lage huisjes
van eene arme werklieden wijk verhief.
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Hij was zeer rijk, zeiden de lieden van 't dorp, met een soort van ontzag.
Zijn vermogen had hij, evenals vele anderen, van zijnen vader geërfd.
Ja, rijk was hij, - rijk aan geld, rijk aan goederen.
Geen grooter genoegen konden hem ‘zijne’ boeren aandoen dan naïef of met blijde
bewondering over zijne rijkdommen en over zijne bezittingen te spreken en hem
daarbij ‘Mijnheer de baron’ te noemen. Dan kwam er vaak een sprankel vuur in zijne
oogen en zijne grove lippen wilden zich wel tot een half tevreden lachje plooien, iets
wat anders uiterst zelden in hun bijzijn gebeurde.
En als de pachters dan, heel bedeesd, zeiden dat zij, integendeel, het zoo lastig
hadden, terwijl hij zoo rijk, zoo schromelijk rijk was, en de pachtsommen zoo...
- Ja, rijk zooals ge zegt, viel hij hun immer in de rede - en het vuur was uit zijn
oog verteerd en de glimlach van zijne lippen verdwenen - ja, rijk; maar we hebben
ook onkosten, wij, veel onkosten, te veel onkosten. Ja, ja, rijk zijn, zeer rijk - en hij
hief met zekere zelfvoldoening het hoofd op - zeer rijk, en moeten sparen!
En het gesprek was geëindigd, - brutaal afgebroken, terwijl de landman, moedeloos,
en vaak ook wel inwendig vloekend, naar den akker terug keerde.
Hij wist nochtans wel dat zij de waarheid zeiden;
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hij was er van overtuigd, in zijn hart - in de veronderstelling dat de bloedige klomp,
links in zijne borstkas, wel dien naam verdiende - doch dat was altijd zijn ‘troost’
voor die arme zwoegers.
Hij kon niet lijden, in 't geheel niet, dat zijne pachters hem spraken over hunnen
strijd om 't bestaan, over de ondankbaarheid van den grond, over de eene
ontgoocheling na de andere die hen kwam neerdrukken. Maar zij mochten hem,
eerbiedig, ‘Mijnheer de baron’ noemen, want bij hem was 't eene diepingewortelde,
onwrikbare overtuiging dat, wie zoo rijk was, wie zooveel heerschappij over de
minderen had, of meende te hebben, als hij, onvermijdelijk tot den adelstand moest
behooren, - en met meer recht dan vele ‘kale’ edelen.
En opdat iedereen er wel van bewust zij, had hij op zijne visitekaartjes laten
drukken: A.M.J. de Bock de Meerhove, in den keurigsten steendruk, en aan het groote
hek der dreef die naar het kasteel leidde, zijn wapenschild laten ophangen: - drie
gouden torentjes op een azuren veld.
Telkens wanneer het gesprek over een lid van een der ‘groote’ familiën van den
omtrek liep, placht hij de handen in de broekzakken te steken en minachtend de
schouders op te halen, met de woorden:
- Adeldom?... Hm! hm!... ‘nieuwbakene eêlmans’, man! Tegenwoordig is iedereen
‘eêlman’. Maar eêldom zoo oud als die van ons, vindt men niet overal.
En hij haalde nogmaals de schouders op en rammelde
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met de handen in de sleutels en de geldstukken in zijne diepe broekzakken, als wilde
hij zeggen: ik heb geld, veel geld.
Vele lieden geloofden hem op zijn woord, want ook de pastoor, hem aansprekende,
noemde hem vaak ‘mijnheer de Baron, - Baron de Bock de Meerhove. Zij zagen met
eene soort van eerbiedigen schrik tegen hem op, even als tegen het schitterende
wapenschild aan het hek zijner dreef, dat aan velen het zinnebeeld scheen van zijn
vermogen, van zijne macht.
Zijne pachters vreesden hem.
Menigeen voelde zich door eene geheimzinnige vrees bekruipen, telkens wanneer
hij den voet op zijne hoeve of op zijne landen zette. En als hij soms, in stad of elders,
de eene of de andere onaangenaamheid ontmoet had, en een zijner pachters hem dan
- als voelden zij dat spookbeeld immer op hunne schouders wegen - over den slechten
tijd of de geringe opbrengst van den grond klaagde, antwoordde hij hun met
ongemeene ruwheid en het slot luidde altoos: ‘Wie niet te lui is om te werken, komt
gemakkelijk aan den kost!’
Daarop keerden zij terug naar den arbeid en meer dan een kneep woedend - in
stille woede - de vuisten in een. Ha! indien zij.... Maar zij durfden niet: hij scheen
hun te machtig, te groot!... - Zijn geld, zijn naam, zijn wapenschild aan het hek, o,
ja!
Enkel diegene zijner landbouwers die schoone,
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frissche dochters hadden, werden doorgaans minder barsch behandeld...
Hij was immers, te samen met zijne vrouw, Beschermer van het patroonschap der
christelijke dochters!...

II.
In de hooge, rijkgestoffeerde eetzaal van het kasteel, zat mevrouw De Bock, - de
Bock de Meerhove, volgens hare visitekaartjes - in een hoogen leunstoel, bij het
smeulende haardvuur. Droomend volgde zij de eerste gele bladeren die de naderende
herfst van de boomen schudde, terwijl een misnoegde trek om hare lippen zweefde.
In een somberen hoek van het vertrek, met het verwilderde hoofd op de borst en
de oogen strak ten gronde gericht, zat, sprakeloos, haar schoonbroeder, Max De
Bock, - de gek.
't Was een flinke, kloekgebouwde kerel, met krachtig afgelijnde gelaatstrekken
en een weelderigen haarbos. Destijds had hij, aan de Gentsche Hoogeschool,
schitterende studiën gedaan en had, door overmaat van geestesarbeid, eene
hersenkwaal opgedaan die niet de minste hoop op genezing overliet...
De diepste stilte heerschte in de koude eetzaal.
Reeds een paar malen had mevrouw ongeduldig met den voet gestampt, tot zich
zelve sprekend:
- Maar waar blijft hij toch?
Eindelijk trad de heer A.M.J. De Bock binnen.
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- Anatool, ge zijt dezen nacht vrij laat te huis gekomen, voor den eersten dag der
jacht, sprak mevrouw koud, terwijl ze aan de onbijttafel plaats nam.
Haar echtgenoot had blijkbaar weinig lust die vraag te beantwoorden; hij begon
te eten, heel traag, als wilden de spijzen hem niet door de keel.
- Was de baron de Zager ook bij het gezelschap?
Ditmaal echter liet hij zijn mes vallen en, zenuwachtig met zijn stoel
achteruitschuivend:
- Spreek me, om Godswil, nimmer meer over dat heerschap, Martha, sprak hij met
nauw bedwongen gramschap, nimmer meer, hoort ge!... Want, zie, als ik dat nu alles
wel overdenk, dan spijt het mij dien verwaanden pocher niet den strot te hebben
toegenepen...
- Den strot te hebben toegenepen? hernam, immer koud, zijne echtgenoote. Foei!
wat leelijke woorden spreekt ge daar uit, Anatool!... Gij hebt toch zeker niet met den
baron gevochten als gemeene boeren?
En zij liet haren blik, eene wijl lang, scherp doordringend op haren man rusten.
- Neen, mevrouw; antwoorde hij bitter, verstoord om hare tergende woorden, neen;
ik heb mijn stand willen eerbiedigen! Doch van de Zager heeft het niet afgehangen.
- Dat verwondert me grootelijks van den baron, wedervoer mevrouw; hij is nochtans
altijd hoogst voorkomend en...
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- O, ik weet wel dat gij hem gaarne lijden moogt!...
- Anatool!
- Ik weet wat ik zeg! Doch gisteren was de ‘hoogst voorkomende’ baron - en hij
drukte op de woorden - dronken en daarbij... onbetamelijk. Zijn gedrag was gemeen,
o, zeer gemeen!
- Gemeen, gemeen? herhaalde mevrouw, ongeloovig.
- Oordeel zelf, vervolgde hij. Toen ik hem, na het souper, de opmerking maakte
dat hij me een groot gedeelte mijner jacht had ontnomen, begon hij plotseling met
mij den spot te drijven. Hij ging zelfs zoover te zeggen dat ik een valschen naam
droeg en dat hij me bij 't gerecht zou gaan aanklagen...
De Bock wreef met de hand over het voorhoofd, als voelde hij daar pijn, en over
de oogen die rood ontstoken waren.
- 't Is ongehoord! meende mevrouw, na een oogenblik, en ditmaal iets van hare
koelheid verliezend.
- Ongehoord? - 't Is gemeen, zeer gemeen! bevestigde De Bock, door de instemming
zijner vrouw nog meer opgewonden. En verbeeld u dat die heer mij zeggen dorst,
dat de bedelaar Vandorpe, van achter de kerk, van even edele afkomst is als ik, - ik,
drager van een valschen naam!... ‘de Bock de Meerhove’, grijnsde hij, - ‘inconnu,
moncher; De Bock tont court, - voilà!’ Maar 'k heb hem
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duidelijk bewezen dat hij, hij de Zager tout court is, en ik de Bock de Meerhove, en
dat...
Bij deze laatste woorden had de gek het hoofd opgericht, en, als werd zijn geest
plotseling opgezweept uit die sufheid in welke hij, sinds jaren, gedompeld lag, begon
hij, uit al zijne macht, op de knieën te slaan, terwijl eene geweldige, akelige lachbui
zijne borst deed schokken.
De heer De Bock was opgestaan en wierp een grammen blik op hem; doch de
lachbui nam toe, wilder en ruwer dan ooit.
Hij was bleek geworden, zeer bleek, en, in eene theatrale beweging, de hand naar
zijn broeder uitstrekkend, beet hij hem toe, op iedere lettergreep drukkend:
- Ja, Mijnheer; - de Bock de Meer - ho - ve!
Doch de plechtige woorden misten hunne uitwerking: de gek gleed van zijnen
zetel en rolde stuiptrekkend over het tapijt, terwijl zijn gelach, grijnzender nog dan
vroeger, door de hooge, koude eetzaal klonk.
Het ontbijt was opgeschorst: dit tooneel had aan beiden allen verderen eetlust
ontnomen.
De heer De Bock voelde dat hij zich niet langer meester blijven zou. Hij ging naar
de deur en zich nogmaals naar zijnen broeder omwendend:
- O, zei hij, gesmoord, als bleven de woorden hem in de keel, hij ook!... Ware hij
niet in dien toestand!...
En hij ging heen...
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III.
Sedert hij met den baron de Zager in openlijke vijandschap leefde, genoot De Bock
geen oogenblik rust meer.
De baron had werkelijk eene klacht bij het parket ingediend en de heer De Bock
wist, door invloedrijke vrienden, dat hij welhaast zijn ‘de Bock de Meerhove’ met
officieele bewijzen zou moeten staven. Hij verkeerde daardoor in een ongewone,
onbeschrijflijke gemoedsgesteldheid die zijne onrust nog deed toenemen.
Zijn advocaat was reeds gekozen, en telkens wanneer hij naar de stad kwam, ging
hij hem een paar uren over de ‘belangrijke’ zaak praten en lastig vallen. Gelukkiglijk
bezat de rechtsgeleerde eene benijdenswaardige dosis geduld.
Al de familiestukken, welke op het dorp aangetroffen werden, vermeldden zijn
naam als ‘De Bock’.
Dat was hem eene bittere ontgoocheling en bracht hem, eenigen tijd lang, in
sombere stemming. Eene blijde verrassing gaf hem nochtans, kort nadien, den moed
terug: onder de menigvuldige akten uit parochieregisters der stad Gent, waar zijne
voorouders, even als hij, geregeld den winter doorbrachten, waren er verscheidene
behelzend: ‘Domine De Bock toparcha de Meerhove, etc....’
Hij had weer, bijna nog stijver dan vroeger, den
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kop opgeheven en zijne stem klonk weer met haar gewone kracht tegenover
dienstboden en pachters.
Doch die geestdrift werd gekoeld, toen hij vernam dat de Zager overal vertelde
dat zulks hoegenaamd niets te beteekenen had, dat het gerecht, voor die enkele akten,
niet aarzelen zou ‘meer dan verwaand de Meerhove’ - een naam die niet gekend en
daarbij nog gestolen was - naar de scheurmand te verwijzen.
De heer De Bock was, van nature, zeer bevreesd, al bezat hij ook veel geld en veel
goederen. Hij behoorde tot die lieden die enkel de minderen krachtig durven
toespreken - doorgaans brutaal - maar die buigen en fleemen wanneer het iemand
geldt die ‘maatschappelijk’ boven hen verheven staat. De minste hoop deed hem
terstond in geestdrift ontsteken, in eene geestdrift die aan het naïef kinderachtige
grensde, even als een ontmoedigend woord voldoende was hem in eene angstige
neerslachtigheid te doen vervallen.
En dat veroorzaakte ook het stoute gezegde van den baron bij hem. Doch, toen hij
de zaak grondiger inzag, was het eene woedende, machtelooze wanhoop welke zich
van hem meester maakte. Welhoe! die praatzieke baron dorst beweren dat die naam
gestolen was! Gestolen? Ha! indien hij hem maar eens onder vier oogen krijgen
kon!...
Weken kropen zoo voorbij, - weken als maanden zoo lang...
Naarmate de dag, bepaald voor de bepleiting
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zijner zaak, naderde, nam zijne gejaagdheid toe. De slaap was hem ontvlucht en
tezelfdertijd was hem eene zenuwachtige aandoening op den hals gevallen welke de
zorgen van een geneesheer vereischte. De kunst bleek nochtans machteloos tegenover
zijne kwaal: men had gezegd dat de man eene electrische veer in het lijf had, wier
werkkracht slechts zelden een oogenblik verzwakte.
Den dag vóór de behandeling van het geding had hij zijn advocaat te zijnent
ontboden. Hij had gaarne dat deze, den ganschen dag, op 't kasteel, in zijn bijzijn,
aan zijn pleidooi werkte, opdat toch geen enkel punt, in zijn voordeel, onaangeroerd
bleve.
Reeds bij zijne aankomst had de rechtsgeleerde herhaald dat de zaak niet zonder
moeite, zonder veel moeite, kon gewonnen worden; doch dat hij niet wanhoopte.
De Bock viel haast op de knieën:
- Och, smeekte hij, doe toch uw best; spaar u geene moeite, ik bid u!... Ik moet
het bekomen, kost wat kost... Duizend, tienduizend frank, ik zie niet op het geld, als
't maar lukt... Ik wil hebben wat mij toekomt en dien snoeshaan de Zager eens voor
goed den mond stoppen!
Op het gelaat van den advocaat speelde er een fijn lachje - een medelijdend lachje,
wellicht - en hij troostte hem met de woorden:
- Wees gerust, waarde heer; van mij zal het niet afhangen.
Zijne onrust klom.
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Binnen werd het hem te benauwd.
Hij ging buiten en liep door de velden in de hoop de gejaagdheid, die hem de keel
toeneep, te kunnen ontvluchten, en in den kouden najaarswind het gloeien zijner
slapen eenigszins te temperen.
En toen hij, na een uur onrustig ronddwalen, weer tehuis kwam, als
onweerstaanbaar aangetrokken tot zijn advocaat - zijne hoop - vond hij daar een
zijner pachters, boer Vervalcke, van Pauwvoorde.
De man, een kloekgebouwde van omstreeks vijftig jaren, en wiens hoofd reeds,
onder den last van meer dan dertig jaren voortdurenden arbeid, naar den grond neeg,
kwam van meer dan twee uren ver, te voet, door de slechte, glibberige landwegen
der streek. De slibbe hing hem tot aan de knieën.
- Mijnheer de baron, - zoo noemden hem gewoonlijk zijne pachters, wetende dat
zulks zijne eigenliefde streelde, - Mijnheer de baron, zei hem de boer, die in de
keuken zat, en, bij het afnemen der pet, een gerimpeld en verstandig voorhoofd
ontblootte, ik kom het overige mijner pachtsom betalen... 'k Heb een jong paard
verkocht, en het geld mijner aardappelen ontvangen, en daar mevrouw zoo goed was
mij te willen uitstellen tot...
- Ja, Vervalcke; maar voor ééne maal, onderbrak hem de eigenaar, heel
onvriendelijk, terwijl hij de handen in de groote broekzakken duwde, voor ééne
enkele maal, hoort ge!
De boer zweeg eene wijl en draaide de pet tusschen de vingers.
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- ‘Ik neem het wel in dank,’ mijnheer, vervolgde hij dan, met een onderdrukten zucht.
Maar, zoo als gij ziet, ben ik ‘van mijn woord’.
- Goed, goed, Vervalcke; hier is uwe quitantie.
- Dank u... En ik kwam ook om mijnheer de baron een verzoek te doen, vervolgde
hij, aarzelend, het briefje in zijn ondervestzak bergend, ‘indien het met mijnheer den
baron's goedheid overeenkomt’...
- Laat hooren, laat hooren! antwoordde de eigenaar wrevelig. Ik heb weinig tijd
vandaag: mijn advocaat is hier en wacht op mij.
- 't Is maar dat ons dak zoo slecht is, mijnheer de baron: - het regent op onzen
zolder en de wind vliegt door de pannen net als door de struiken... en de winter nadert,
mijnheer de baron...
Bij die woorden lag er, in de stem des landmans, iets als eene ootmoedige bede.
- Onkosten, altijd onkosten! bromde De Bock, de handen nog dieper in de zakken
duwend; ik geloof waarlijk dat gij denkt dat het geld ons op den rug groeit!
- Och! Mijnheer! sprak Vervalcke, met een ongeloovig lachje.
- Ja, ja! vervolgde De Bock, nog meer opgewonden, of denkt gij dat het geen geld
kost, huizen te doen herstellen? Het werkvolk zou u ruïneeren! En nu de ‘pachten’
zoo slecht binnenkomen...
Er kwam een diepe groef in het voorhoofd van Vervalcke en hij wierp een kouden,
scherpen blik naar zijnen eigenaar:
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- Mijnheer de baron, ik heb u altijd eerlijk betaald, tot den laatsten cent; ik heb me
zelfs ‘het eten uit den mond gespaard’ om u altijd eerlijk te kunnen voldoen. Enkel
dit jaar, door onvoorziene tegenspoeden, moest ik in tweeën betalen...
Er heerschte een oogenblik stilte. De ‘baron’ liep ongeduldig de keuken op en
neer, de gedachten blijkbaar elders, en over het gelaat van den landbouwer zweefde
er thans eene smartelijke uitdrukking.
- Zoodus, tot Lichtmis! sprak eindelijk De Bock, de deur openend.
- Als 't God belieft, mijnheer de baron... En mag ik op die herstelling rekenen?
- Maar wacht toch nog een jaar, viel De Bock hem spijtig in de rede; we zullen
dán zien. Uw huis is kloek; het zal nog niet ‘invallen’!
- Och, mijnheer! bad de landbouwer, en zijne stem trilde van innige droefheid,
och, mijnheer! de kinderen, die onder de pannen slapen, zullen dit jaar weer zoo
klagen van de koû! En mijn oudste, mijn Jan, kan er niet tegen, met zijne borstziekte...
- Maar man-lief, ik kan me daar immers niet mede bezig houden! zei De Bock, de
schouders ophalend. Ik heb heden geen tijd; we zullen later zien.
En hij keerde Vervalcke den rug toe die, met eene gesmoorde verwensching, den
weg naar zijne hoeve insloeg, - meer dan twee uren verder, door de glibberige, slechte
landwegen...
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IV.
- ‘Het woord is aan 't openbaar ministerie’.
- ‘Mijne Heeren. De heer De Bock, van Meerhove, heeft gedacht het recht te
bezitten zich den naam van ‘de Bock de Meerhove’ te mogen toeëigenen. Mijnheer
De Bock heeft ongelijk: zijn naam is wel De Bock, in twee woorden geschreven en
met twee hoofdletters. De heer De Bock schrijft ook, met zekere voorliefde, zijn
naam met twee kleine d's. Men zegt dat zulks adeldom aanduidt. 't Is mogelijk, Mijne
Heeren; maar men zal het mij vergeven, hoop ik, indien ik mij genoodzaakt zie bij
zoo'n bewering de schouders op te halen. De adel laat zich niet kennen aan het
schrijven van een familienaam. Wat nu ‘de Meerhove’ betreft, - noch de ingebrachte
akten uit de kerkregisters, noch het pleidooi van den achtbaren verdediger, hebben
mijne zienswijze dienaangaande kunnen wijzigen: de heer De Bock heeft niet het
minste recht - ik druk er op - niet het minste recht op ‘de Meerhove’. Het ‘de Bock
toparcha de Meerhove etc.’ uit de parochieregisters van Gent, beduidt hoegenaamd
niets: de geestelijkheid, op dat tijdstip, deed zulks voor alle voorname burgers. Het
is betreurenswaardig te moeten opmerken, zooals wij dit sinds eenigen tijd gedwongen
zijn te doen, dat lieden die in de samenleving zoo'n gewichtige rol zouden kunnen
vervullen, tijd en geld nutteloos verspillen aan zulke belachelijke
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grillen. Die tijd en dat geld zouden hunne landbouwers, afgeworsteld in den strijd
om 't bestaan, beter van pas komen. Veroorlooft mij die opmerking, die gemeend is,
Mijne Heeren.
Ik vraag, voor den heer De Bock, de toepassing der wet.’
De Bock viel als uit de wolken.
Had hij niet gedroomd?
Dan werd hij plotseling als razend. Hij kon met moeite zijne verontwaardiging
bedwingen. Zoo iets had hij nog nooit gehoord, - ten minste niet in den mond van
een magistraat. Die substituut was dus wel waarlijk een ‘revolutionair’, zooals hem
eens iemand had gezegd?...
Zijn advocaat sprak nog eenige woorden, waarbij het openbaar ministerie lachend
de schouders ophaalde en het tribunaal, na eene korte beraadslaging, verwees den
edelen heer De Bock - De Bock tout court, nogmaals! - tot de gewone ‘geldboete
van zes en twintig frank en de kosten,’ als voor den gemeensten kroegvechter, den
vuigsten straatlooper.
De gansche zaal draaide rond hem heen; 't was hem te moede alsof het Justitiepaleis
op 't punt stond in te storten en hij was gedwongen den arm van een vriend te grijpen
om niet achterover te vallen. Was het God's mogelijk?...
En toen hij, schoorvoetend, met zijn verdediger de zaal verliet, nog altoos als
verpletterd door het geen hij daar had gehoord, vond hij, aan de deur, het grijnzende
gelaat van baron de Zager die hem,
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diep buigend, met een spottend lachje en luider stem, groette:
- Bonjour, De Bock!

V.
Dat jaar zou de heer De Bock, voor de eerste maal, den winter op zijn eenzaam
buitengoed, te Meerhove, doorbrengen. Het was hem volstrekt onmogelijk eene
week, eene enkele week, in Gent te blijven.
Iedere groet die hem toegewuifd werd, scheen hem eene bittere spotternij; ieder
woord dat men tot hem richtte, klonk als een ruw hoongelach in zijne ooren. Hij
ontvluchtte zelfs zijne beste vrienden.
Zijne fijne, glanzende visitekaartjes - A.M.J. de Bock de Meerhove - had hij op
den grond geworpen en, in een oogenblik van uitzinnige woede, het salon
rondgeschopt.
Ook zijn broeder kon hij niet meer lijden. De ongelukkige, die, sinds jaren, soms
weken achtereen sprakeloos doorbracht of, nu en dan, slechts onsamenhangende
woorden uitte, dwaalde thans gansche dagen onrustig door het kasteel en in den tuin,
prevelend: ‘de Bock de Meerhove’ terwijl een glimlach, zoo sarcastisch als een
heksenlach, over zijne sombere trekken speelde.
En telkens als De Bock dat hoorde, en telkens wanneer hij dat zag, voelde hij het
bloed naar zijne hersenen jagen en stampte hij met de voeten als een
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bezetene. En dan sloot hij zich in zijn salon op, waar hij hijgend in eenen leunstoel
neerviel.
Enkel het wapenschild, aan zijn hek, droeg hij steeds eene grenzenlooze liefde
toe. Elken nacht moest zijn hovenier of zijn jachtwachter er bij de wacht houden
opdat geen schendende hand er aan rake. Want den morgen na zijne veroordeeling,
had men het langs de straat gevonden, in het slijk: - het was brutaal afgerukt, met
drek besmeerd en dan weggeworpen. En daarover beschuldigde hij, te huis, den baron
de Zager die, in de buurt, een schobbejak - zoo placht hij die arme lui te noemen daartoe voor geld had uitgekocht.
Al die aandoeningen van verschillenden aard die hem bleven overvallen, waren
niet zonder nadeeligen invloed op zijne gezondheid. Hij viel langzamerhand in eene
soort van afgematheid die zijne vrouw hevig ongerust maakte.
Eens, nochtans, toen de pastoor van 't dorp bij hem te gast was, en De Bock die
‘ongelukkige zaak’ weer ter tafel had gebracht, als iets dat hem onophoudend den
geest kwam kwellen, drukte de pastoor, heel voorzichtig, de meening uit dat alles
misschien nog niet verloren was en dat, niettegenstaande het vonnis - ook door het
beroepshof bekrachtigd - er wellicht eenige hoop bestond de zaak in orde te brengen.
De Bock, die met zenuwachtige overspanning, nauwlettend naar elk woord had
geluisterd, zooals hij bij de bespreking dier hem zoo nauw aan 't hart
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liggende quaestie altoos placht te doen, schoot eensklaps overeind en den pastoor
vrij ruw bij de hand grijpend:
- Wat zegt ge? hijgde hij, wat zegt ge?... Gij zoudt, gij zoudt kunnen?...
In zijne oogen was er weer vuur gekomen.
- Kunnen is juist het woord niet, meende de pastoor; maar ik vermeen een middel
te kennen dat wel tot eene goede uitkomst zou kunnen leiden en dat, in allen gevalle,
zeer wel zou kunnen beproefd worden.
- Laat hooren, laat hooren!
Hij was als een bezetene.
En dan, met zijne stilste, diepste stem, als gold het een geheim, sprak de pastoor,
onder het ledigen van menig glas, over een bezoek dat hij, pastoor, bij den clericalen
minister, te Brussel, zou wagen, en van vele andere zaken.
Alhoewel hij, door de menigvuldige ontgoochelingen der laatste maanden, aan
alles begon te twijfelen, liet hij zich ditmaal min of meer overtuigen.
- Zie, heer pastoor, zei hij, toen deze vertrok, als gij dat kunt verkrijgen, dan laat
ik eene kapel voor het klooster bouwen, - parole d'honneur.
Sinds dien dag leefde hij nog eens in blijde verwachting en voelde hij,
langzamerhand, zijne moedeloosheid wijken. Hij wachtte, met klimmend ongeduld,
op het reddende woord uit Brussel dat hem voldoening geven zou, en tevens gerustheid
aan zijn geschokt gemoed brengen moest.
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VI.
't Werd Lichtmis.
Weder kwamen zijne pachters, een na een, langzamer dan het vorige jaar nochtans,
hunne moeilijk bijeengebrachte pachtsommen, zuchtend op zijne groene keukentafel
neerleggen.
Boer Vervalcke, van Pauwvoorde, kwam de laatste.
Sinds een paar maanden was de man erg veranderd. Zijn haar was grijs geworden,
zijne oogen lagen hem dieper in het hoofd en zijn rug was meer en meer gekromd.
Ook het rood zijner wangen was verkleurd en op zijn gelaat had stomme smart heur
kenmerk gelaten.
En toen hij met De Bock alleen in de keuken zat - de eenige plaats van het kasteel
waar zij ontvangen werden - in die keuken waar hij reeds zooveel gouds - de vrucht
van zijn leven - in goede en slechte jaren gewonnen, op die groene tafel gelegd had,
toen schoten hem plotseling de tranen in de oogen.
- Mijnheer, zei hij, ditmaal kortaf, met eenigszins schorre stem, ik kom uwe
toestemming vragen later te mogen betalen.
- Wat, wat zegt gij? kreet De Bock, een stap achteruit wijkend; gij kunt alweer
niet betalen?
Er volgde eene korte pooze, - eene pijnlijke pooze.
- Ik kan niet, mijnheer, zei dan de oude boer, terwijl hij een snik bedwong, ik kan
niet. Mijn zoon,
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mijn Jan, mijn beste steun, is voor drie weken gestorven en ik, ook ik ben ziek
geweest, acht weken lang...
- Maar, man-lief, wat kan ik daar aan doen?
Die woorden, de eenige troost dien het hem beliefde Vervalcke toe te richten,
vielen als hamerslagen op het hoofd van den landbouwer, een man die nochtans nooit
kostscholen noch ‘precepteurs’ had gekend.
- Ik weet het, mijnheer, zuchte hij; maar gij ‘kunt toch wel denken’ in welken
toestand ik mij bevind! Het zijne geene ‘boerenjaren’ meer, gij weet het zoo goed
als wij, mijnheer. Wij lijden armoê, mijnheer, en daarbij - en hier klonk zijne stem
diep en dof - onze woningen worden zelfs niet meer hersteld.
- Ta, ta, ta! 't Is altijd 't zelfde liedje! Gij zoudt iemand de koorts op het lijf jagen
met die klachten en die herstellingen. Altijd onkosten, altijd onkosten!
Vervalcke had zich opgericht en, de hand opgeheven, sprak hij met zekere
plechtigheid:
- Mijnheer, zoo waar als ik leef, sedert vijf jaren hebt gij geene ‘hand aan mijne
woning laten steken!’ Ik heb nooit iets gevraagd wat niet volstrekt noodig was. En
nu is het noodig, mijnheer, meer dan noodig! Waarom moeten mijne kinderen koude
lijden en onder een slecht dak slapen? Indien de landbouw beter ‘ging’, zou ik zelf
het dak laten herstellen... Maar, nog eens, mijnheer, vergeef het mij, nu kan ik niet
betalen, - onmogelijk... O, als ik het wel overdenk: gansch mijn leven
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gezwoegd en gespaard en dan nog niets over hebben, niets... dan schulden...
Hij zweeg plotseling, als afgemat.
De Bock werd ongeduldig; schouderophalend stak hij de handen in de broekzakken
en rammelde zenuwachtig in zijne sleutels en in zijn geld.
- Ha! gij kent onze voorwaarden, zei hij dan, onverschillig: niet betalen, - verhuizen.
- Maar ik zal betalen, mijnheer; ik weiger niet! Geef mij ‘om de liefde Gods’
eenigen uitstel en 'k zal mijn best doen.
Er volgde een oogenblik diepe stilte. Dan sprak de eigenaar, traag en luid:
- Ik geef u nog drie maanden en als gij dan niet voldaan hebt, zal ik geen dag meer
wachten, hoort ge, geen dag, geen enkele!
Dat viel den landman als lood op de schouders. Hij keek De Bock eene wijl strak
in de oogen, zijn mond verwrong zich krampachtig en een gloed deed zijne
diepliggende oogen schitteren. Dan naderde hij de tafel en, terwijl de tranen hem uit
de oogen sprongen:
- Zie, mijnheer, zei hij, de vuist op de tafel leggend - op die groene tafel waar hij
reeds zoo dikwijls gansch de vrucht van een jaar wanhopig zwoegen had neergeteld
- als ge dat durft, als ge dát durft, dan... dan...
En hij zuchtte, diep, onheilspellend.
De Bock was zeer bleek geworden. 't Was de eerste maal dat een pachter zich
verstoutte zoo tot hem te spreken.
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- Weg van hier, schurk! riep hij, de deur openwerpend, - uit mijne oogen! En als ge
niet betaalt dan laat ik u onmiddellijk de straat opjagen!
De boer sprak niet meer. Hij vertrok; maar in zijne borst kookte het en hij had
blijkbaar al zijne wilskracht noodig om zijne verontwaardiging te bedwingen.
Op dit oogenblik trad de pastoor binnen, een glimlach over het gelaat.
- Zie me dien schooier daar eens aan! zei De Bock, wiens stem nog trilde van
gramschap, en hem den landman aanwijzend die, in den gloed der ondergaande zon,
met gebogen hoofd voortstapte, - dat durft...
De pastoor lei hem de hand op den arm en liet hem niet voleinden. Hij haalde een
verbroken omslag te voorschijn en sprak geheimzinnig:
- Laat hem gaan, waarde heer; stoor u niet daaraan: hier heb ik iets beters!
De Bock werd nog bleeker. Hij kneep de oogen dicht als iemand die plotseling
ontwaakt, als iemand die poogt al zijne aandacht op ééne zaak saam te trekken. En
dan nam hij, met bevende vingeren, den omslag uit de hand des priesters en las,
terwijl een vurig rood langzaam zijn gelaat overtoog:
- Hoe!... Welhoe!... Gij hebt dan?... Is het mogelijk?... stotterde hij, den brief, die
tusschen zijne handen trilde, nogmaals en nogmaals overlezend. O! wat ben ik u
dankbaar, beste heer pastoor, vervolgde hij dan, den priester krachtig
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de hand drukkend. Welhoe! morgen reeds in den Moniteur?... de Bock de Meerhove!...
Ha! de Zager, kale baron, wat zult gij nu grijnslachen! - de Bock de Meerhove,
eindelijk! de Bock de Meerhove! riep hij, met stemverheffing, in eene vlaag van
onbedwingbare vreugde, tot den priester die hem, zwijgend en glimlachend, al het
genot zijner overwinning liet smaken.
Doch, als een echo, weerklonk, op dit oogenblik, in hunne nabijheid, plotseling
de stem van den gek, ditmaal roepend uit al de kracht zijner longen:
- de Bock de Meerhove!
En dan volgde een gelach, nu eens woest en wild, dan weer eens diep en gerekt,
als kwam het uit een onderaardsche krocht, een gelach dat den beide vrienden door
merg en been drong en hun het spraakvermogen ontnam.
- Wat krijgt hij weer? siste De Bock, bleek van woede, na een oogenblik.
Doch de gek liep van salon tot salon, boven en beneden, alle deuren wijd
openrukkend, tot op de stoep van het kasteel - en telkens huilde hij:
- de Bock de Meerhove!
En altoos volgde die zelfde ruwe lachbui, immer zwellend, hernemend, hol en
akelig in de hooge gangen weerklinkend en die den pastoor en de Bock eene koude
rilling over het lijf joeg...
En toen de pastoor het kasteel verliet, wrevelig omdat de gek de oorzaak was dat
hij niet
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eenige gezellige uren, met zijn vriend de Bock de Meerhove kon doorbrengen en al
het genot zijner overwinning smaken, hoorde hij, buiten, nog immer het machtige,
grijnzende geroep:
- de Bock de Meerhove!
en het onophoudend gelach dat, als een spottende echo, tot bij hem doordrong...

VII.
Drie maanden later.
In den Moniteur was het Koninklijk besluit verschenen - het meesterstuk van den
dorpspastoor - en trotscher dan ooit stapte de Bock de Meerhove door het dorp, met
meer minachting dan ooit op het wroetende boerenvolk neerblikkend...
Dien dag ontving hij bezoek van den notaris van Pauwvoorde, een verstandig en
menschlievend man, die het gezin Vervalcke een innig medelijden en warme
genegenheid toedroeg.
- Mijnheer de Bock, zei hij, toen ze in het salon hadden plaats genomen, ik breng
u drie honderd frank namens boer Vervalcke, de eerste afkorting op zijne pachtsom
- duizend frank - van verleden jaar. De ongelukkige heeft eene vaars verkocht en
hoopt, binnen kort, u volledig te kunnen betalen.
De Bock de Meerhove streek het geld op, zonder eenige opmerking, en bood den
notaris een glas wijn aan.
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Toen ving hij een gesprek aan over den landbouw, over de jacht en ook over de
afgunst welke, om deze laatste, tusschen vele voorname eigenaars der streek bestond.
- Dat is zeer te beklagen, meende de notaris, te meer daar zulks veelal aanleiding
geeft tot vijandschap.
- Zoo is 't, zoo is 't! bevestigde de Bock. 't Was ook een quaestie van jacht welke
mij al die onaangenaamheden op den hals bracht. Ge weet wel, notaris, ik bedoel
mijn titel. Doch, zooals gij misschien wel vernomen hebt, was al het ongelijk aan de
zijde van baron de Zager die zich in de zaak zeer onbeschoft heeft gedragen. Voeg
daarbij eenen magistraat die beter in eene socialistische vergadering dan in eene
gerechtszaal op zijne plaats ware.
De notaris zweeg.
- Maar, vervolgde de Bock, met stemverheffing, tevreden dat hij nogmaals over
de hem zoo dierbare zaak kon spreken, gelukkiglijk was het ministerie daar - een
flink ministerie, notaris! - om me in mijne gekrenkte rechten te herstellen. In allen
gevalle heeft me zulks vele moeilijkheden berokkend, vele moeilijkheden, ik kan 't
niet verzwijgen.
- Ik ben verzekerd, mijnheer, merkte de notaris op, dat zulks u ook veel geld heeft
gekost?
- O, toch niet: 'n bagatel: - twintig duizend frank, ongeveer, alles, alles inbegrepen...
- Twintig duizend frank! herhaalde de notaris
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verbluft, - twintig duizend frank, mijnheer! en hij dacht aan de drie honderd frank
van Vervalcke, welke hij daar zooëven gebracht had..
Hij stond op, groette de Bock de Meerhove koel, en vertrok, murmelend:
- Zoo zijn er meer!
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Marie.
Een beeld uit de kinderjaren.
Aan A....
Zoolang reeds is die tijd voorbij, onwederroepelijk voorbij, en toch ligt hij me nog
zoo frisch in 't geheugen, als telden die ras voorbijgezweepte jaren enkel als dagen...
En soms, in uren van droeve mijmering of van verregaand pessimisme, zooals
ieder mensch er vaak in het leven hebben kan, - of in zeldzame oogenblikken van
dolce far niente, als ik me die beelden uit 't verleden voor den geest terugroep, is het
me alsof ik nog eens die kommerlooze, gulle kinderjaren beleef, zoo vol zoete
herinneringen...
O, die herinneringen!...
Hebt gij nooit de hand in eene zilveren bron
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gedoopt en dan het water, dropje voor dropje, van uwe vingeren laten druppelen als
zoovele vonkelende parelen?...
Zoo komen die herinneringen, met zachte gewaarwordingen, voor mijnen geest
en verdwijnen langzaam in een verschiet rozig als zomeravondschemering...
Och, waarom zijn de kinderjaren ook zoo kort, - zoo spoedig voorbij? Waarom
kunnen wij ze dan niet waardeeren, niet smaken, zooals we dat later zouden kunnen,
- te laat, helaas?...
*
* *

... Rookend luisterde ik naar het wiegelende lied van den wind in de dichte kruinen
en volgde, droomend, den rook die traag door het openstaande venster vlotte als een
licht, blauwkleurig nevelstreepje.
In een der kronkelende wolkjes die zich onophoudend aan mijne pijp ontwrongen,
knikte er me, zoo bekoorlijk, een geliefd vrouwenkopje tegen, met donkere lokken
en heldere oogen, met rozige wangen en rozeroode lippen die zich, tot kussen gereed,
naar mij toerichtten...
Doch, alsof door het peinzend aanschouwen van dat dierbare kopje, langzamerhand
vele mijner hersencellen werden aangeraakt, zag ik dan een ganschen, afwisselenden
rei vrouwenbeelden voor mij oprijzen, - herinneringen aan vluchtige ontmoetin-
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gen, - liefdesprankels van een oogenblik, - gesmoorde gevoelens van weleer...
Een kopje uit de rij bleef nochtans langer dan de overigen, was meer duidelijk
afgeteekend, was frisscher, trof me dieper.
't Was dat van Marie.
En toen die naam fluisterend en als onwillekeurig over mijne lippen gleed, en het
beeld, op zijne beurt, ook langzaam verdween, bevond ik me weer, door een
vleugelslag der Verbeelding, in de kinderjaren...
*
* *

Daar staat zij nog eens voor mij, als destijds, toen we ter kerke gingen voor onze
eerste communie. Nog immer diezelfde diepe, blauwe oogen, dat zelfde rood over
de wangen, dat zelfde opkrullende neusje, die zelfde weelderige, blonde lokken...
Hoe werden we tot elkaar aangetrokken? O, hoe gaat het op dien ouderdom? - Een
blik, gansch de kinderziel weerkaatsend, en die een sprankel uit het hart naar de
hersenen jaagt, - of omgekeerd!
Eens hadden onze blikken elkaar ontmoet...
O, wat lag er niet al in die blauwe oogen!
Nu eerst, jaren, jaren nadien, begrijp ik hoeveel ongekunstelde zachtheid, hoeveel
hartelijke teederheid, hoeveel naïeve oprechtheid daar in blonken.
Heden zijn die gaven zeldzaam, hoogst zeldzaam, bij de meeste vrouwen...
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Want ook in deze eeuw deed de kunst een reuzenstap, - de kunst om te behagen, de
kunst om te veinzen...
Hoe voelden we, bij dat eerste oogenopslaan, het rood naar onze wangen stijgen!
Hoe bepaald voelden we reeds dat jagen van het hart, alsdan een ongewoon
verschijnsel, maar dat ons nu, op lateren leeftijd, zoo natuurlijk en - mag ik het
zeggen? - zoo onontbeerlijk voorkomt!
Doch, langzamerhand, kwam er iets meer in onze blikken: we keken niet meer
zoo bedeesd, niet meer zoo schuchter. Wij verstoutten ons reeds iets te doen dat de
aandacht van allen op ons trok om ook... van elkaar opgemerkt te worden. En dan
kwam, dan kwam het lachje, zoo zacht, zoo rein!...
O, het lachje! Hoe beteekenisvol, hoe verrukkend voor de jeugd!
Waarom wordt ook dat lachje zoo zeldzaam in deze oude, stijve eeuw? 't Was eigenlijk nog de liefde niet die ons kwam plagen, geloof ik. 't Was slechts een
loutere, vurige kinderlijke genegenheid, doch waaruit, met de jaren en in hare grilligste
kracht, de echte liefde, - ofwel langzaam ontluikt als het bedauwde bloemenknopje
onder de smachtende omhelzing der uchtendzonne, - ofwel ziedend opbruist als de
waterstraal die zich aan het rotsblok ontwringt.
Ons verkeer met elkaar was meer dan stil: we bleven immer in gedachtenwisseling
door onze oogen.
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Nooit hebben we tot elkaar gesproken, nooit. Ik herinner me niet ooit eene silbe van
haar, tot mij gericht, gehoord te hebben... Zij was een arm weesje, opgesloten in een
groot gebouw, omgeven van hooge muren, - sombere muren die niet gauw loslaten
wat ze bewaren: - een klooster...
*
* *

Wij hadden onze eerste communie gedaan.
't Was lente.
Dien dag hadden we, jongens ondereen, den ganschen namiddag, door de geurende,
zonnige velden gesprongen, het water der vlietjes tot boven de hoofden doen spatten,
de eerste nestjes der vogelen opgezocht...
En toen we, van spelen en springen moede, huiswaarts keerden, begon de avond
te vallen, plechtig stil, met een lauw windje over het land, blauwe kleuren aan het
uitspansel, een doorschijnend neveltje boven de weiden...
Juist toen we het dorp inkwamen, verliet zij de kerk, om dan weer achter de
sombere, akelige muren van het klooster te worden opgesloten, onbarmhartig
opgesloten, zonder haar jeugdig borstje aan de verkwikkende lentelucht van dien
milden avond te mogen verlustigen.
En toen ik, in 't voorbijgaan der stille, ingetogene rij, haar adem bijna langs mijne
wangen meende te voelen, plooiden hare lipjes zich als een ontluikende
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roosje, kwam er een stil lachje om haren mond, - o, dat lachje! - spraken heure diepe,
blauwe oogen van zooveel teederheid, van zoovele mij onbekende zaken...
... 't Is me alsof ik in de krullende rookwolkjes die me omzweven, nog steeds dat
frissche, snoeperige mondje, dat gulle, reine lachje, die sprekende, zielvolle kijkers
zie...
Hoe zacht daalt ge me in het hart, o zoete herinneringen uit den blauwen, blonden
kindertijd!...
*
* *

En toen ik dien avond, in mijn klein zolderkamertje, ter ruste lag, kwamen honderde
visioenen, onsamenhangend, me voor den geest opdoemen...
Dien nacht droomde ik van haar...
... Ik speelde in eene onmetelijke weide aan de boorden der Lei, - in eene weide
bezaaid met witte en gele bloemen, talrijk als de sterren aan den hemel...
Aan de westerkim zonk de zon en overstroomde alles met een zacht, rooskleurig
licht.
En dan verscheen Marie plotseling voor mij, als dook zij op uit de fantastisch
getinte rivier...
Zij droeg hetzelfde witte kleedje van eenige weken vroeger, bij hare eerste
communie. Hare oogen glinsterden zacht, onuitsprekelijk, en hare blonde lokken
golfden weelderig en los om hare tengere schouders...
En dan wenkte ze me,... en dan stak ze me
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de hand toe,... en dan trok ze me omhoog, - hooger, hooger, altijd hooger, den rozigen
avondgloed in, naar de tintelende sterren...
Me dunkt, ik werd duizelig... Ik zag niets meer...
*
* *

Sedert heb ik haar nimmer weergezien.
Men zei dat zij weg, dat zij dood was...
*
* *

Zoolang reeds is die tijd voorbij, onwederroepelijk voorbij, en toch ligt hij me nog
zoo frisch in 't geheugen als telden die ras voorbijgezweepte jaren enkel als dagen...
Ik ben nog steeds een kind, een kind dat reeds de lippen aan den reusachtigen kelk
van het leven voelde kleven.
Ook ik, als zoovele anderen, heb mijne jeugdige phantasie, met ruischenden
wiekslag, de blauwe wolken, het ideale Eden in laten stuiven en ben ontgoocheld op
de koude, prozaïsche aarde neergeploft. Ook ik, als menige droomer, zag meer dan
eene blijde verwachting op den striemenden zweepslag der werkelijkheid worden
onthaald.
En gij, Marie, hebt gij nooit iets van dat alles gekend?... Zijt ge nu waarlijk dood,
o, blonde vriendin mijner blonde kinderjaren?
Toen uw betooverende, magnetische blik, zoo
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blauw als 't diepe azuur, en uw handje zacht als fluweel, me dien nacht meêvoerden,
onweerstaanbaar, de duizelingwekkende wolken in, - zeg, Marie, moest die droom
dan wezenlijkheid worden? - Moest dat blanke kleedje uwer eerste communie dan
toch uw lijkkleed zijn?...
En als ik soms, bij 't schemeruur, droomend door de velden dwaal en de koelte
mij langs het brandende voorhoofd strijkt, - is het dan uwe ziel niet die door het
fluisterende groen heen trilt en mij de wangen komt streelen?
Of als ik, in slapelooze nachten, de storm aan mijn venster hoor klagen en zijne
machtige stem, ruw loeiend, door den nacht klinkt, met ongeëvenaarde
klankschakeeringen, - is het waar dat dan ook uw geest, met dien van millioenen
anderen, door het ruim voortgezweept wordt, en mij nog eens aan uw kort bestaan
komt herinneren?...
Zoolang reeds is die tijd voorbij...
O, Marie, lachend, rozig beeld uit mijne eerste jeugd, waar gij ook zijn moogt,
van uit dat zelfde kamertje waar ik eens van u droomde, en nu vaak van eene andere
droom, - van uit dat zelfde kamertje, zend ik u thans een eerste, hartelijke
vriendenkus...
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De laatste tocht.
Herfstgezicht.
Hinkend en hijgend slepen zij, - een troep oude paarden - pijnlijk hunne stramme
leden en hun afgesloofd lijf langs de groote baan, in den aardeweg, naar de stad,
waar zij ter markt moeten verkocht worden, ‘verkocht voor het mes’, zooals het volk,
in zijn vaak ruw realisme, de paarden daar te koop gesteld, bestempelt...
Lang nog vóór de schemering door het sombere oosten brak, werden zij, met stoken zweepslagen, den weg opgejaagd. En gansch den dag door gingen zij voort,
zuchtend en stenend, zonder één sprietje hooi, zonder één greintje haver, zonder ééne
bete broods, zonder één teugje water, - altijd verder
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langs de eenzaam lange baan, met pooten zwaar als lood...
Enkel de herfstzon wou hun eens een brekenden, nauw voelbaren straal schenken,
toen zij een oogenblik mochten stilhouden, terwijl de geleiders, hier of daar in eene
herberg, een slok jenever namen...
Eenzamer, moeilijker wordt de weg.
De avond valt, droevig en bijna zonder schemering, en de aschgrauwe mist, die
de velden omhult, zijgt, loom en kil, door de naakte kruinen, op hun ruig vel waar
hij zijne koude, glanslooze parelen laat aankleven...
En trager en hinkender strompelen zij voort, de kop ten gronde gericht, de ooren
plat in den nek gestreken, terwijl uit een naburigen dorpstoren de tonen van den
Angelus, mat en dof, door den vuilen mist vallen.
Eene stilte, diep als de nacht en als de mist zoo zwaar, hangt in het ruim, over de
velden, over alles...
Zij naderen de stad, - afgemat, uitgeput, bijna stervend...
Plotseling staat de lange stoet stil.
Midden in den hoop is een paard gevallen, gevallen als een steen, het hoofd nog
aan den staart van den vóór hem gaanden reismakker vastgesnoerd, zoodat de
nekspieren kraken. Een oogenblik rusten zijne bevende ledematen, één enkel.
O, hoe hemelsch smaakt die rust, daar langs de
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eentonige baan, in den herfstmist, op den ijzigen grond!...
Een oogenblik, - en daar is reeds de geleider.
Hij neemt de pijp uit den mond, spuwt een naar jenever en tabak riekend spog op
een der paarden en schopt, ruw vloekend, het gevallene beest onmeedoogend op de
scherpuitstekende ribben der holle borstkas.
- Op! ouwe luiaard, op! - Hue!
Bovennatuurlijke krachten spant het in. Het richt zich half op, nog eens, - het wil
meer...; doch de beenen rillen, kunnen niet meer plooien, en nog eens valt het terug
terwijl nu ook het touwtje, aan zijnen muil, breekt, en ook de kop plomp op den
bevroren grond stuit...
- Op, ouwe luiaard, op! herhaalt de man met de pijp, barsch. En het vloeken neemt
toe, en de schoppen volgen elkaar op, regelmatig, met een doffen klank op de holle
ribbenkas...
Eindelijk, geholpen door de geleiders, geraakt het recht, waggelt eene wijle op
zijne stijve pooten en loost een diepen zucht. Weer wordt het touwtje van zijnen muil
aan den staart van het voor hem staande paard vastgeknoopt en, onder herhaalde
zweepslagen, stelt de lange, stille stoet zich weer in beweging...
Langs de andere zijde van den steenweg, trekt een jeugdig paard voorbij, dat van
de velden terug komt en de treurende rij met een blij gehinnik begroet, als wilde het
den ongelukkigen moed inblazen.
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Doch, onverschillig, ongevoelig, sukkelen zij voort, de oude, zonder er meer acht
op te geven dan op de tonen van den Angelus die, zooeven, door den mist heenkropen:
- zij hooren, zij voelen niets meer...
En pijnlijker en hijgender slepen zij elkaar verder, over den harden grond der baan.
Doch de weg wordt minder eentonig: er staan huizen, hier en daar, en door den
dichten mist en de diepe duisternis heen, pinken reeds, als nachtpitjes, de eerste
straatlantaarns... Het laatste gerucht der in rust gedompelde stad dringt als een verre
echo, tot hun door...
Nog eenige vloeken, nog eenige zweepslagen, nog eenige ruwe schoppen, en hun
droeve tocht, - hun laatste - zal ten einde zijn...
*
* *

Een nacht, - eenige uren rust, - de laatste.
Morgen zullen zij, van de markt weggesleept, onder den beukenden hamerslag,
met brekende oogen, neerploffen als eene levenlooze massa... Morgen zullen zij de
amechtige, uitgedroogde borst tegen het reusachtige mes aanduwen, onweerstaanbaar,
meer en meer, met een laatsten gloed in de donkere oogen, - tot zij het staal dieper
en dieper hunne ingewanden voelen binnendringen, met eene zalige gewaarwording,
en zij dan, met eene laatste rilling van genot
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over de uitgemergelde leden en een laatste zucht van wellust, in hun warm, rookend
bloed neerzijgen...
Dat eischt de natuur, als een laatste tol aan hen verschuldigd, voor hun leven van
onwaardeerbaar nut, van onophoudend zwoegen...
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Het ideaal.
I.
In een der koffiehuizen, aan de groote spoorhalle, te Gent, in een hoek nabij de deur,
zat Emiel Masereel, de beenen over elkaar gekruist en het hoofd in de zachte leuning
der opgevulde muurbank gezonken. Hij kon zes à zeven en twintig jaar oud zijn en
op zijn mager lichaam stond een kop, indrukwekkend, met fijn afgelijnde
gelaatstrekken, een weelderigen haarbos, als van blonde zijde, en twee vlokjes licht
blond kroeshaar aan de kin. Zijne diepliggende oogen, door donkere wimpers
overschaduwd, waren van het zachtste blauw en bleven droomend naar het plafond
gericht, terwijl het gaslicht, dat hem in 't volle gelaat stroomde, de bleeke kleur zijner
wangen nog meer deed uitkomen.
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Hij lette weinig op het volk dat onophoudend in en uit ging en liet blijkbaar zijne
gedachten met de kronkelende, blauwe rookwolkjes zijner sigarette mede vlotten.
Buiten was het op eens beginnen te regenen - een zwoele stofregen - en het volk
kwam plotseling met heele zwermen de herberg binnen.
Aan de tafel, waar hij zat, hadden zooeven een jongeling en drie juffers - door den
regen verrast - plaats genomen. Juist tegenover hem zat een meisje van ongeveer
twintig jaar, dat hem, bij het binnentreden, een oogenblik lang had blijven aanstaren.
Haar verschijnen bracht hem in zulk eene verrukking dat hij, machteloos zich op
te richten, haar, op zijne beurt, met groote oogen bleef aanschouwen, als wilde hij
hare beeltenis voor immer in zijn geheugen bewaren...
Jaren lang, - sinds de liefde haar eerste gloeien in zijn hart had laten voelen en
hem, onweerstaanbaar, naar de vrouw had gedreven - had hij van de ideale geliefde
gedroomd.
Dat ideaal had hij, voor het eerst, in de geestdriftigste liefdedichters aangetroffen,
zeer onbepaald nog wel is waar, en als in een nevelachtig floers gehuld. Maar in
urenlange mijmeringen had hij het in zijne verbeelding gekneed en gevormd, en
langzamerhand was het een beeld geworden, bijna duidelijk afgelijnd, dat hem
dagelijks als een levend iets voor den geest kwam opdoemen.
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En nu had hij plotseling, heel onverwachts, als de levende verpersoonlijking van zijn
droombeeld vóór zich: - fijn besneden en mat bleek gelaat; donkere, gloeiende oogen
in zwarte wimpers en wenkbrauwen; lippen als bloed zoo rood; een neus als van
eene mythologische godin en een vloed zwarte lokken die onstuimig van onder een
klein, keurig hoedje over haren rug golfden. En als zij dan eens opstond, om even
een voorbijganger door te laten, wat slanke, rijzige leest, in een eenvoudig, smaakvol
kleed!
Hij had een jaar van zijn leven willen geven om haar zoo, tot verzadens toe, te
mogen aanschouwen, verrukkelijk zoo als ze daar zat onder het gele gaslicht! Hij
had jaren van zijn leven willen geven om haar in de armen te mogen drukken en haar
te mogen ontvoeren, verre heen, naar eene dier stille, dichterlijke plekjes, ergens in
een woud, ver buiten het gewoel der wereld, en waarvan hij ook zoo vaak droomde...
En onophoudend bleef hij haar aanschouwen, vol geestdriftige bewondering, vol
klimmende belangstelling. De onbekende, blijkbaar door die stomme aanbidding
gevleid, poogde, door eenige dier middeltjes alleen aan behaagzieke vrouwen eigen,
zich zoo bekoorlijk mogelijk voor te doen.
En telkens als hij, al was 't ook maar voor een oogenblik, in hare zielvolle,
zwartglinsterende oogen, waar gensters uitschoten, mocht blikken, voelde hij als
eene opwelling van genot hem bruisend uit de borst naar het hoofd opstijgen...
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De stofregen van den vooravond was dikker geworden en nu druppelde het dapper
door...
De drie jonge meisjes waren opgestaan en wilden heen; doch de jongeling die haar
vergezelde meende dat zulks, voor 't oogenblik, volstrekt onmogelijk was daar hij
slechts over één regenscherm beschikte.
Onwillekeurig stond Masereel op bij die woorden:
- Indien ik u soms genoegen kon doen...., sprak hij, eenigszins aarzelend, zijn
regenscherm toonend.
- Ge zijt al te goed, mijnheer. - Hartelijk dank! - We durven van uwe goedheid
geen misbruik maken! werd hem, van verschillende zijden, en met hartelijke
glimlachjes der vrouwen, geantwoord.
Maar hij bleef aandringen: de dienst was immers al te gering!...
Eindelijk aanvaardde men.
Was het opzettelijk gedaan, of was het louter toeval? Maar nauwelijks was men
buiten, of de twee eerste meisjes namen elk een arm van den jongeling die bij haar
was, terwijl de schoone zwarte alleen bij Masereel bleef.
Hij had haar ook schuchter den arm aangeboden, welken zij had aangenomen, met
de guitige opmerking:
- ‘Arm aan arm is nog zoo warm’!
Zoo stapten zij voort, naar de Dampoort, waar zij woonden.
Onder weg vertelde zij hem, heel gemeenzaam, dat zij Paula heette - Paula Windels
- en als
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modewerkster in een groot magazijn der Veldstraat werkzaam was; dat de jongeling,
die daar vóór hen ging, de verloofde was harer zuster, - die kleine zwarte aan zijn
rechterarm - en dat de andere, de blonde, een meisje uit hare buurt was, (ook eene
modiste), hare beste vriendin, wier verloofde aan de Hoogeschoor studeerde...
- En uw verloofde? vraagde hij, toen zij geëindigd had.
Zij antwoordde niet en hield de oogen strak op de glimmende straatsteenen
gevestigd.
- Heeft mijne vraag u gekwetst? hernam hij, eenigszins ongerust.
- Och, neen, mijnheer!
- Ik zou er waarlijk spijt van hebben...
Zij zuchtte diep.
- Liefdeverdriet? meende hij.
- O, dat niet, mijnheer, sprak zij, en hief daarbij hare schitterende oogen, waar als
een groenachtige weerschijn in lag, tot hem op, - liefdeverdriet ken ik niet. Vrijers
ook niet, overigens. Ik ontken nochtans niet dat, indien ik een braven jongen kende,
ik hem zou kunnen beminnen, dunkt me, uit al de kracht die in me ligt. Maar, ziet
ge, mijnheer, tegenwoordig moet men voorzichtig met de jongelingen om gaan...
Emiel Masereel glimlachte; doch het antwoord wilde hem niet van de lippen...
En als voelde hij zich verplicht nu ook iets over zijn persoon te zeggen, maakte
hij heur met zijn
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naam bekend, zei dat hij beambte was bij 't provinciaal bestuur, dat hij op den
Nederkouter een paar kamers bewoonde, dat hij geene ouders meer had en heel alleen
was in de wereld, moederziel alleen...
Alleen in de wereld?
Dat trof haar.
Zij bezat nog hare ouders; zij kon moeilijk beseffen hoe eentonig zoo een leven
zijn moest voor een jongeling als hij. Maar dat ‘alleen in de wereld’ scheen haar zoo
prangend, zoo onmetelijk droef, dat zij de oogen, eene wijl lang, op hem gevestigd
hield met een gevoel van diep medelijden.
- En gij vrijt ook niet? vraagde zij dan, op een toon van gemeenzaamheid, als
waren zij reeds oude vrienden.
- Neen.
Er lag in dat woord, dat zoo diep en geheimzinnig klonk, onder den sijpelenden
regenscherm, in de natte, stille straten, als de oplossing van een hart dat lijdt, jaren
lang, onder de eenzaamheid en het alleen zijn; - van een hart dat smachtend hijgt
naar liefde, naar den dauw die het laven zal en verkwikken.
- En nochtans, mejuffer, liet hij er, na eene poos, op volgen, me dunkt dat mijn
hart behoefte heeft aan liefde, evenals mijn lichaam aan voedsel; me dunkt dat ik
man zou worden door de liefde, - de liefde der aanbedene, gedroomde vrouw...
Zij bekeek hem weer, slechts half zijne woorden begrijpend, en zij meende er uit
te moeten afleiden
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dat hij, evenals zij, vurig verlangde naar het wezen dat hem zou lief hebben, dat hem
geluk en genot kon aanbrengen...
Men kwam thuis.
- Ik hoop, mejuffer, sprak Masereel, dat we elkaar nog zullen ontmoeten?
- Het zou me hoogst aangenaam zijn, antwoordde zij; - 's zomers gaan we des
Zondags gewoonlijk eens naar 't park...
Handdrukken werden gewisseld en men scheidde.

II.
's Anderendaags, na zijn bureelwerk, lag Emiel Masereel voor zijn venster, in een
gemakkelijken leunstoel - de gewone toevlucht zijner mijmeruren - en keek droomend
het kleine, blauwkleurige streepje rook na dat kronkelend uit zijne sigarette opsteeg.
De ontmoeting van den vorigen dag had hem hevig aangegrepen. Het was hem te
moede als was hij zooeven uit een zachten droom ontwaakt. En meer dan eens, onder
zijne mijmeringen, meende hij, nevens zich, Paula's stem te vernemen, als een echo.
Hij droomde, droomde...
Voor de eerste maal zijns levens wellicht, voelde hij oprecht geluk zijn hart
verwarmen.
Sinds jaren ouderloos en alleen in de wereld, had hij eigenlijk nog niets anders
gesmaakt dan wat de liefde het reinst en verhevenst bezit, namelijk de moederliefde.
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Hij herinnerde zich nog - al scheen het hem ook als eene heugenis uit een droom dat zijne moeder, - eene lange, bleeke vrouw, met groote blauwe oogen en blond
haar, - hem met eene ongewone zachtheid behandelde en hem eene liefde toedroeg,
zooals alleen eene moeder haar eenig kind kan toedragen. Nog immer zag hij haar,
met slependen gang, door het huis gaan, als uitgeput, en hoestend, altijd hoestend,
meer en meer. En hij herinnerde zich nog zoo goed dat laatste jaar, toen zij hem,
urenlang, op den schoot nam, hem onophoudend aan de borst drukte, hem met kussen
overlaadde en dan zoo vaak overvloedig weende. Hij kon dan negen of tien jaar oud
zijn, en zijn vader was sinds jaren dood, - geknakt door die onverbiddelijke kwaal,
de tering, die ook zijne moeder had aangegrepen.
Het lag hem nog zoo frisch in 't geheugen hoe zij dan, van dag tot dag, treuriger
werd, en hoe hare liefde voor hem steeds toenam en bijna overging in loutere
aanbidding, als won zij in liefde wat zij aan lichaamskrachten verloor...
Hoe zoet placht hare stem dan niet te klinken, - zoeter dan alles wat hij sinds dan
nog gehoord had...
Het laatste wat hij zich van haar herinnerde, was een groot, wit bed, waar in zij
lag, zoo bleek als het wit van haar oorkussen en het kleine, magere hoofdje in het
weelderige blond harer lokken gedompeld.
En nu nog, in zijne mijmeringen en droomen, kwam hem dat beeld vaak vóór den
geest: - een
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slank en rank vrouwenbeeld, met een lijdend gelaat als dat der Mater dolorosa's der
kerktafereelen, omgeven van een nimbus van lokken blond als tarwe en met oogen
blauw en diep als den mildsten zomerhemel...
Toen hij, jaren na heur overlijden, de kostschool verlaten had en, door een vriend
zijns vaders, in 't provinciaal bestuur terecht kwam, maakte hij daar kennis met een
collega die hem, langzamerhand, in de Vlaamsche Beweging bracht. Hij behoorde
niet tot het strijdend element; maar hij kreeg eene warme liefde voor de taal van zijn
land en hij verslond letterlijk al onze dichters.
In den grond was hij ook dichter; zijn hart begreep de grootsche poëzie der natuur;
zijne ziel was uiterst gevoelig aan alles wat dichterlijkheid bezat.
Alle dichters die met de liefde gedweept hebben en welke hij kon genieten, had
hij gelezen en herlezen. En telkens wanneer hij die liefdetafereelen, door hartstocht
of drift levendig gemaakt, daar gloedvol voor zijn oog zag ontrollen, dan kwamen
er daarboven, in het verschiet, twee vrouwenbeelden opdoemen; - het engelachtige
gelaat zijner moeder, en de schim eener andere vrouw: de nog onduidelijke
verpersoonlijking der ideale liefde.
Hij beminde de vrouw.
Doch het was eigenlijk niet de bekooring harer vormen, niet het aanlokkende van
haar oog, niet het vleesch zelve dat hem tot haar dreef; - het was enkel om die liefde
te genieten waarvan zijne
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moeder hem, om zoo te zeggen, als den voorsmaak had nagelaten.
Onophoudend droomde hij daarvan, terwijl het beeld der nieuwe vrouw hem steeds
duidelijker voor den geest kwam, - de vrouw die hem dat genot, dat geluk aanbrengen
kon. En het was niet de blonde vrouw, met zachten blik, diep als het water; - het was
de donkergelokte, met slanke vormen, met gloeiende oogen, met het regelmatige,
fijnbesneden classieke gelaat, zooals hij ze bij sommige dichters had aangetroffen.
Dat was zijn ideaal.
En naar dat beeld strekte hij vaak, in slapelooze nachten, smachtend de armen uit,
als stond het daar levend voor hem, als hoopte hij het aan zijn jagend hart te kunnen
drukken, rillend van genot.
Jaren lang reeds, had hij er van gedroomd; jaren lang had hij het blijven aanroepen,
als iets dat tot zijn bestaan onontbeerlijk was. - Het was nooit gekomen.
En nu was hem die ideale vrouw verschenen, levend, - had ze met hem gesproken,
had hij in hare oogen mogen blikken, had hij hare hand in de zijne gevoeld!
En hij poogde, terwijl hij den rook zijner sigarette, in wentelende wolkjes, naar
het venster blies, zich al de bijzonderheden van het gesprek, dat hij gisteren met
Paula voerde, in het geheugen terug te roepen.
Paula!
O, ja, zij was wel waarlijk het levend beeld van
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het ideaal dat hij, sinds jaren, elken dag bepaalder voor zijn geest had zien oprijzen,
uit het nevelachtige zijner droomen. Zij was wel waarlijk de fee - zooals hij ze noemde
- wier zielvolle blik, wier warme ademtocht hem nieuw bloed in de aderen, machtiger
aandrift in het brein, meer gloed in 't harte brengen moest.
Paula!
Hoe aanbiddelijk schoon zweefde zij daar voor hem, in de toenemende duisternis
welke de avond in zijne kamer bracht, nog steeds gehuld in die aureool van gaslicht
die haar, den vorigen dag, in het koffiehuis, omgaf!
Hoe konden die groote oogen, donker en diep als de nacht, schitteren met hun
groenachtigen weerschijn! Hoe moest de ziel, door ieder dier blikken, tot de ziel
spreken!
Hij gevoelde dat hij haar, reeds nu, onuitsprekelijk lief had; dat die liefde zou
toenemen van dag tot dag; dat Paula welhaast, in zijn bestaan, de plaats zelf van zijn
hart zou innemen. Hij was overtuigd dat hij haar weldra zou aanbidden, meer nog
dan de schim zijner moeder die hij, 's nachts, zoo vaak, met betraande blikken, had
aanschouwd...
Er kwam hem eene lichte rilling over 't lijf, eene rilling lang en zacht, als genoot
hij reeds den wellust welke de liefde van zijn ideaal hem moest verschaffen...
En, onwillekeurig, strekte hij ook de armen uit naar het beeld van Paula dat in de
thans
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volledige duisternis zijner kamer, steeds bleef omzweven.
- Och, Paula, Paula! murmelde hij, kom tot mij, laat me aan uwe voeten knielen,
en de bezieling uit uw glinsterend oog opvangen, en het leven uit uwe vurig roode
lippen drinken!...

III.
- Mejuffer Paula!
- Mijnheer.... Masereel, als ik 't goed op heb...
- Juist. En mejuffer is uwe vriendin die u Zondag laatst vergezelde, niet waar? Ik ben waarlijk hoogst gelukkig u hier aan te treffen.
Hij sprak waarheid.
Sinds een paar uren doorkruiste hij reeds het stadspark in alle richtingen, hopend
haar ergens te zullen ontmoeten, omdat zij hem gezegd had dat ze daar gewoonlijk
elken Zondag kwam En toen hij moegeslenterd was, had hij zich op eene bank laten
neervallen, een weinig wanhopend, bijna vreesend dat zij heden niet komen zou.
Plotseling had hij toen hare lange, slanke gestalte van achter het groen zien te
voorschijn komen. Zonder het te willen was hij opgestaan, als geschokt door die
verschijning. Daar had zij hem herkend. Om hare lippen, kersrood, was een glimlachje
gekomen, zoo hemelsch; in hare oogen had hij weer dien groenachtigen, zuiderschen
glans meenen te ontdekken, en
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toen was zij naar hem toe gekomen en had hem de hand gereikt.
Waarom bood zij hem ook niet hare lippen?...
- Ja, zei ze dan, we komen onze wandeling van elken Zondag doen. De stad verveelt
ons een weinig in den namiddag.
- En mag ik u een eindje wegs vergezellen? vraagde hij, niet zonder dat zijne stem
een weinig doffer werd, nochtans.
- Gij zult er ons genoegen mede doen.
Zij wandelden samen voort, en keuvelden over het weder en andere banale zaken.
Hij sprak veel. Hij wilde, onder een altijd opborrelenden vloed van woorden, de
aandoening smooren die hem onophoudend om het harte kwam. Alleen Marie, de
kleine blondine, sprak met hem. Zwijgend liep Paula tusschen beiden in, de oogen
ten gronde gericht, in gedachten verdiept.
Weer kwam haar dat denkbeeld in het hoofd, dat hij alleen was in de wereld, zonder
ouders, en, vooral, zonder liefde. Zij herinnerde zich nog dien vreemden klank in
zijne stem, toen hij haar zei dat niemand hem lief had.
Alleen in de wereld!
Dat moest wel akelig zijn, - akelig en droef. En in hare naïeve verbeelding zag zij
hem, alleen in zijne kamer, en weenend, bitter weenend, omdat hij om en bij hem
dat wezen niet gevoelde dat liefde bewijst en liefde verwekt.
Zonder liefde!
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Altijd had zij gedacht dat alle mannen beminden, dat alle mannen bemind werden.
Zij had zich steeds de liefde voorgesteld als zijnde iets dat van het leven van een
man onafscheidbaar is. Alleen hij kende dat geluk niet. En nochtans, hij zag er zoo
zacht uit en zoo goedaardig, met zijne weelderige, zijachtige haren, zijne blauwe
oogen, zijne fijne huid, zijn meisjesgelaat.
Een diep gevoel van medelijden overmeesterde haar langzamerhand, terwijl zij
daar nevens hem wandelde, en het droeve, eentonige zijner stem haar zoo zonderling
in het oor viel.
-... Maar dat moet treurig zijn, mijnheer, meende Marie, zoo alleen in de wereld,
voor iemand van uwe jaren?...
- Och, ja; ik voel me soms zoo droevig gestemd, dat ik wel zou willen weenen, weenen als een kind!... 't Is waar, ik ben ook een weinig droomerig en weemoedig
van aard.
- Waarom tracht ge dan niet een liefje te vinden? Paula hief het hoofd op.
- Vinden? zuchtte hij. - Ja, ja, vinden!...
- Een jongeling als gij zou niet veel moeite daartoe hebben, meen ik.
- Ik denk het ook, sprak Paula, zich weer in 't gesprek mengend.
- Wel ja, lachte plotseling Marie, - Paula, bij voorbeeld; zij vrijt ook niet.
Beiden hieven tezelfder tijd de oogen op en hunne blikken ontmoetten elkaar eene
wijl lang. Geene
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silbe kwam over hunne lippen; doch in hunne oogen glom er een vuur dat meer zei
dan woorden het zouden vermogen.
Paula sloot zich nog dichter bij hem aan en het deed heur goed zijn arm tegen den
hare te voelen.
- Ha! zei Marie, op eens, als blijde verrast, daar is Paul.
Paul was haar geliefde, - de student.
De jongelingen wisselden een beleefden groet en Marie zei dat het heur speet hen
te moeten verlaten, daar zij met Paul naar een concert ging.
Emiel Masereel was er over verheugd.
- Dan zullen wij maar samen onze wandeling voortzetten, niet waar, juffer Paula?...
Ten zij gij liefst huiswaarts keerdet...
- O, neen, neen! sprak zij, haastig; 't is hier recht aangenaam.
Sprakeloos stapten zij nevens elkaar voort, als onmachtig een woord uit te brengen.
Zij stonden op de hoogte, aan de Leopoldslaan.
Beneden hen, ginds zeer diep zuid-west, was de zon, roodgekleurd, achter de
zwarte kruinen verdwenen en de avond viel in, zacht en stil, als een neerzijgende
mist.
Paula had op de bank plaats genomen.
- Hoe kalm is het hier! sprak ze, hem in 't gelaat ziende; men zou zich in het wijde
veld wanen!...
Hij zag haar eene wijl zwijgend aan terwijl de kwijnende klaarte, aan den horizont,
haar gelaat met eene zonderlinge kleur overtoog.
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Zij waren alleen.
Hij zette zich nevens haar neder en nam hare hand.
- Zeg, Paula, sprak hij dan eensklaps, de lippen tegen hare wang, zeg, Paula, daar
zooeven spraakt gij ook over een lietje voor mij. Maar zoudt gij me kunnen lief
hebben?
Zij antwoordde niet maar volgde met de oogen het puntje van haren zonnescherm
waarmede zij iets in het zand teekende.
- Zoudt ge kunnen, Paula, zoudt ge? - spreek? Zij glimlachte...
-... Want, ik, Paula, ik heb u zoo lief, zoo onuitsprekelijk lief! Sedert Zondag heb
ik onophoudend aan u gedacht. Ik heb de gansche week als in een droom geleefd,
en toen ik u, dezen namiddag, hier in het park zag aankomen, o, toen gevoelde ik
iets in het harte dat ik niet weergeven kan, - toen gevoelde ik hoe vurig ik u bemin...
Hij had den arm om haren hals gelegd en trok heur aan zijne borst.
- Toe, Paula, spreek: hebt ge me lief?
En dan antwoordde zij, bijna fluisterend, onder een vloed van kussen:
- Ja, Emiel, ik bemin u!...
Hij dacht dat het hart hem uit de borst zou springen. Nooit had hij zich zoo gelukkig
gevoeld. Hij kuste haar herhaaldelijk, vurig, als was het voor de laatste maal zijns
levens, en telkens murmelde ze, op zijn aanhoudend aandringen:
- Ik bemin u!... Ik bemin u!...
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IV.
Emiel Masereel was een heel ander mensch geworden.
Altijd was hij stil en ingetogen geweest, een echte droomer, met een droeven trek
om den mond die zelden verdween.
De herinnering aan zijne moeder en haar langdurig lijden, had hem, met de jaren,
weemoediger gestemd. Zijne kindsheid in de kostschool en zijn jongelingschap alleen
in het leven, hadden hem, om zoo te zeggen, van de massa afgezonderd. Hij gevoelde
weinig sympathie voor de wereld; hij twijfelde aan vele zaken.
Doch enkel aan de liefde had hij altoos geloofd, met al de overtuiging van den
geloovige die zich voor zijnen God op de knieën werpt en het gelaat, eerbiedvol, in
het stof van den weg verbergt.
Hij geloofde er aan als aan iets heiligs, iets dat met geene woorden kan uitgedrukt
worden en ginds hoog, achter 't azuur van het uitspansel, schittert. Hij geloofde er
aan met al de kracht zijner jeugdige, toomelooze fantasie, begeerig, reikhalzend bijna
er al het geheimzinnig onbekende van te mogen genieten... En in zijne met de jaren
klimmende begoocheling had hij, meer dan eens, smeekend de blikken in de wolken
verloren, de armen naar dat onbereikbare uitgestrekt...
Het was de zucht naar de ideale vrouw welke, sinds
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jaren, het genotrijkste van zijn eenzaam bestaan had uitgemaakt.
Voor hem was de liefde alleen het ideaal dat, in de wereld, alles beheerscht, alleen waarheid bij den leugenachtigen chaos der maatschappij, - alleen immer trouw,
immer rein, immer bedwelmend.
En nu was die droom plotseling werkelijkheid geworden. Hij had het aan ieder
luide willen verkonden; hij had het zelfs in de straten willen juichen.
De hemel was hem in de armen gevallen.
Hij bezat thans de liefde der vrouw welke hij, meer dan het leven, lief had. Hij
bezat eindelijk het lang begeerde, het smachtend afgesmeekte ideaal, zooals het vaak,
in de schitterendste aureool, voor zijne geestdriftige verbeelding was komen
opzweven...
- Ik bemin u!...
Zou hij ooit de gevoelens hebben kunnen weergeven die hem overmeesterden toen
zij, met hare zachte stem, hem die woorden in het gelaat murmelde, ginds, in het
stadspark, in de droomerige stilte der schemering, onder warme kussen? Zou hij...?
Maar neen, telkens als hij aan dat oogenblik dacht, - en hij dacht er onophoudelijk
aan - was het hem te moede alsof hij, in hare armen, uit een genotrijken droom was
wakker gekust. Het leven dat plotseling, in den schitterendsten luister, voor hem was
opgerezen, had hem verblind.
- Ik bemin u!...
Welke gewaarwordingen van genot bracht de ge-
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dachte aan die woorden hem niet in het hart! Hoe vaak herhaalde hij ze niet, halfluid,
als wilde hij nog eens hooren, nog eens smaken hoe zacht die woorden klonken, toen
zij van hare lippen gleden als een zucht uit het hart zelf...
- Ik bemin u!... Ik bemin u!...
Hoe gulzig slurpte hij die woorden niet op, met altijd nieuwe gretigheid, met altijd
klimmend genot, als rozensap, dat hem eene tot dan toe onbekende warmte in de
borst bracht! Wat al heerlijke beelden zag hij, met zijn dichtersoog, in het zachtst
getinte verschiet, onophoudend komen en gaan, als wemelende schimmen!
En in die oogenblikken greep hij vaak naar de pen en poogde, in opgeschroefde
verzen, eene ode aan zijn ideaal te dichten. Maar de vorm wilde zich niet naar de
gedachte schikken. Eenige verzen kwamen, na veel inspanning, zich kreupel op het
blanke blad schikken; doch dan bleef hij telkens steken. Zijn hart was dichterlijk;
maar nooit had hij een gedicht, een enkel, kunnen voltooien. Hij was een droomer
en - als letterkundige - een onmachtige.
En dan doorbladerde hij zijne lievelingsdichters, schreef ergens een gloeiend
liefdelied af, op een schoon, geparfumeerd vel papier, en zond het naar haar atelier...

V.
Een tijdperk van geluk was voor Emiel Masereel aangebroken.
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Paula's liefde was hem alles, en hij genoot er van zooals alleen een droomer van
zijnen aard zulks kon.
De gedachte aan haar had het grootste gedeelte van zijn bestaan ingenomen. Soms
kwam nog, even als vroeger, doch minder dikwijls, het droeve, lijdende beeld zijner
moeder hem, in zijne droomen en mijmeringen, voor den geest. Hij strekte niet meer,
zooals destijds, weenend de armen naar haar uit, als naar iets dat men sinds lang
aanroept; hij aanschouwde thans dat beeld kalm, zonder aandoening.
Het herinnerde hem wel is waar aan eene jarenlange smart, aan eene wonde die
lang in zijn hart had gebloed, aan zijne eerste jeugd die eenzaam en droevig was
voorbijgekropen als een mistige herfstdag; maar het liet, juist daarom, des te meer
zijn huidig geluk uitkomen en dan alleen kon hij beseffen, in het volle bewustzijn
zijner vermogens, welk een dierbare schat hem Paula's liefde was.
Elken avond bracht hij haar tot in de straat waar zij woonde, zonder nochtans ooit
den drempel harer woning te durven overschrijden en 's Zondags gingen zij naar de
eene of de andere naburige buitengemeente.
Daar kon hij, uren achtereen, nevens haar in het gras neergehurkt zitten, geestdriftig
sprekend over het schoone der natuur, over den zang der vogelen, over hunne liefde.
Immer had hij de natuur beschouwd als het grootsche, eeuwige poëma der liefde...
Zij, nochtans, hield niet veel van weiden en velden, al liet zij het hem nooit blijken.
En als hij haar sprak over al het genot dat hij daar, in de vrije, kalme
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natuur, kon smaken, dan gebeurde 't vaak dat heur geest naar de stad vlood, - naar
de stad met hare luidruchtige feesten, hare talrijke, afgewisselde vermaken, want zij
was, eerst en vooral, een kind der stad.
Eens had hij, op haar aandringen, er in toegestemd haar naar een bal te geleiden
dat gegeven werd ter gelegenheid van een patroonfeest.
Nauwelijks waren zij de zaal binnengetreden, of Paula werd omringd door een
gansche schaar vriendinnen die haar en Emiel uitnoodigden in haar gezelschap te
komen.
De jonge lui, vooral de jonge meisjes, - meest naaisters en modewerksters - waren
luidruchtig en uitgelaten van pret.
Het werd avond. Allen hadden plaats genomen in den tuin.
Masereel zat aan het uiteinde van den groep, zwijgend, als voelde hij zich daar
niet te huis, en luisterde naar de grappen en kwinkslagen der jonge meisjes. De tuin
was duister; alleen het gaslicht dat, door de hooge vensters der zaal, naar buiten
stroomde, wierp eene weifelende klaarte over het gezelschap.
Sprakeloos beschouwde hij de jonge meisjes in wier midden zich Paula bevond.
Hij zag hoe hare oogen schitterden en hoe los hare bewegingen waren. Doch eene
zaak beviel hem nog minder, ergerde hem zelfs, indien hij het had durven zeggen, namelijk de verregaande vrijheid van taal bij die juffers. Meer dan eens, bij eene dier
gewaagde uitdrukkingen, door eene hartelijke lachbui, als parelen regen,
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onderlijnd, voelde hij het rood hem naar de wangen stijgen, als bij een meisje dat
pas de kostschool verliet.
Zijne onverschilligheid voor de wereld, was oorzaak dat hij weinig van hare
genoegens kende. En nu hij was terechtgekomen in eene vereeniging van jongeren
die zich vermaakten en die er vooral van hielden te leven - naar hunne opvatting van
het leven - teekende zijne nuchterheid zich scherp af.
Reeds herhaalde malen had hij Paula een teeken gegeven dat hij wenschte te
vertrekken; doch het jonge meisje, dat zich daar blijkbaar uitstekend vermaakte, had
hem een dier smachtende blikken - eene stille bede - toegeworpen waaraan hij nooit
had kunnen weerstand bieden.
En hij bleef.
Nochtans, in zijn hart, voedde hij wrevel tegen die jongelui daar om hem verzameld,
omdat zij niet, zooals hij, droomers waren, omdat zij het leven langs eene andere en
minder ideale zijde opnamen dan hij...
Eindelijk gingen zij heen.
Bij het huiswaarts keeren spraken ze samen over het groepje waarvan zij zooeven
hadden afscheid genomen.
- Me dunkt, Emiel, zei Paula, dat ge u daar niet best vermaaktet?
Toen gaf hij lucht aan de misnoegdheid die zich, dien avond, langzamerhand in
zijn hart had opgehoopt.
- Vermaak, Paula? daar vermaak in vinden, in
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zulke platte boerterijen? O, neen, nooit! Ik walg er nog van!
Zij keek hem vreemd aan. Nog nooit had zij zoo'n uitbarsting bij hem gehoord.
- Maar, Emiel, hoe is 't toch mogelijk?
- Ja, daar kan ik nu ook niets aan doen. Ik vind het zoo onbetamelijk voor zulke
jonge meisjes, met zooveel vrijheid - zooveel ‘sans gène’ - over zulke zaken te praten.
Ik geloof dat ik nog nooit zooveel schaamte heb geleden.
- Men kan toch niet altijd ernstig zijn, en nu is 't nog haar patroon...
- Vindt gij daar ook behagen in, Paula? onderbrak hij haar in eens.
- Niet het minst, bevestigde zij; maar ‘men moet varen met wien men gescheept
is’.
- Foei! foei! Paula! zei hij daarop; dat had ik niet bij u verwacht.
Het overige van den weg werd in stilte en sprakeloos afgelegd. Bij hare tehuiskomst
drukte hij haar de hand en met een koud ‘tot weerziens!’ namen zij afscheid van
elkaar.
Dien nacht sliep hij weinig en weende hij veel.
Hij had, wel is waar, in Paula de ideale vrouw zijner jongelingsdroomen
aangetroffen, - de ideale vrouw als beeld. Maar nooit had hij daarbij aan het karakter
van dat droombeeld gedacht; nooit had hij zich afgevraagd, of hij, bij dat ideaal, wel
het karakter zou aantreffen dat met het zijne kon overeenstemmen. Zijne ziekelijke,
rustelooze verbeelding en
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de geestdriftige lectuur zijner geliefkoosde dichters, hadden hem enkel het uiterlijke
van dat ideaal, - den vorm, zooals hij door den scheppenden beitel eens beeldhouwers
zou zijn voortgebracht - voor den geest getooverd. Doch nooit iets van de ziel welke
dat lichaam zou hebben doen leven, niets van het hart dat daarin zou geklopt of
gejaagd hebben, - niets! Hij had er nooit aan gedacht, als ware het bijzaak geweest...
Hij weende lang...
En als in een grijzen, verren nevel, kwam hem weer het beeld zijner moeder - het
droevige, blondgelokte gelaat - voor de oogen zweven, als wilde het hem, in zijne
zielesmart, eenigen troost komen aanbieden.
Hij weende...
O, waarom kon ook het hart zijner Paula niet het ideale hart zijn? - een hart als
het zijne, droomerig, een weinig weemoedig soms, en dweepend met poëzie en kunst?
En toch kwam hem, tegen den morgen, met de eerste schemering die zijn
slaapvertrek binnendrong, een weinig hoop in het harte. Hij zou gemakkelijk, zoo
dacht hij, dat karakter en dat hart naar het zijne vormen en dan toch eindelijk niets
van zijn ideaal verliezen...
Hunne bijeenkomsten der volgende dagen hadden de oneenigheid welke, voor een
oogenblik, tusschen beide had bestaan, weggenomen en weer smaakten zij, als
vroeger, al het genot hunner liefde, hunner ideale liefde...
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VI.
Masereel was weer gelukkig.
En als hij, 's namiddags, na de volbrachte taak, in zijnen leunstoel lag, de voeten
op de vensterrichel, de blikken in de streep azuur, boven de huizen aan den overkant
der straat, verloren, of de rookwolkjes, blauw en kronkelend, zijner sigarette naoogde,
- dan dacht hij vaak aan den dag waarop hij met haar voor eeuwig zou verbonden
worden.
In de laatste dagen vooral was de gedachte aan een huwelijk met Paula, meer dan
eens bij hem opgerezen.
Hij kon niet eeuwig jong blijven.
Hij wist wat een gunstigen, heilzamen invloed eene liefderijke vrouw op zijn
bestaan kon uitoefenen.
En Paula beminde hem, o, zoo zeer!...
Zijne jaarwedde en het kleine erfdeel zijner ouders konden ruimschoots in hun
bestaan voorzien.
En de vrouw, de ideale vrouw, zooals hij ze lang gedroomd en eindelijk gevonden
had, die vrouw was hem onontbeerlijk, was hem het leven zelf, - wellicht nog ter
wille dier weemoedige, diepe herinnering aan de ongeëvenaarde liefde zijner moeder
die hem in 't hart was gebleven...
En bij eene terugkomst van eene lange wandeling, begon hij, eenigszins aarzelend,
met Paula over een huwelijk te spreken.
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Het ontging hem niet dat ze daarbij verrast opkeek, als ware het voorstel haar niet
hoogst aangenaam geweest.
- Denkt gij daar ernstig aan, Emiel? vraagde zij, hem diep in de oogen blikkend.
- Waarom niet, Paula?... Ik ben immers alleen in de wereld, moederziel alleen, en
daar we elkaar nu toch oprecht lief hebben...
Zij zweeg.
- We zouden zoo gelukkig zijn, - gij vooral!... Ik zou u de gelukkigste vrouw der
wereld maken, Paula, vervolgde hij, hijgend, als was het zijn hart zelf dat sprak, op
dat oogenblik.
- Ik ben nog zoo jong, Emiel; - pas twintig jaar!... Ik weet nog haast niet wat het
is jong te zijn,... en te leven... Daarbij, mijne ouders zouden misschien weigeren...
En zij zuchtte, als viel haar die bekentenis zwaar.
Hij was bleek geworden.
- Gij bemint me niet meer, Paula! zei hij, schor.
- Hoe durft ge dat zeggen?. antwoordde zij, snikkend, terwijl de tranen haar
plotseling over de wangen biggelden. - Hoe durft ge?...
Het antwoord bleef hij schuldig.
Zij bleef staan en eensklaps liet ze zich aan zijne borst vallen, snoerde hem, met
een gesmoorden snik, de armen om den hals en kuste hem herhaaldelijk, liefdevol.
- Willen we dan nog een weinig wachten?
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vraagde hij, hevig ontroerd, vol medelijden met hare droefheid.
- Ja, tot na den winter...
En weer herbegon, voor beiden, een leven van liefde en genot.
Soms, als hij over zijn huwelijk nadacht, vond hij de reden harer weigering niet
van allen grond ontbloot. 't Was waar, zij was nog zoo jong, - wellicht te jong om
reeds den last van een gezin op de schouders te dragen. Daarbij, de zaak vergde ook
nog geen spoed; het jongelingsleven verveelde hem nog niet.
Zoo liep, langzaam, de zomer ten einde.
Eens, op een Zondag, was hij verplicht de stad te verlaten en zich naar eene
naburige gemeente te begeven, waar hij den namiddag moest doorbrengen. Hij zou,
's avonds, aan de groote spoorhalle zijn waar Paula hem, volgens afspraak, zou komen
afhalen.
Maar het weder was zoo prachtig - een dier eerste najaarsdagen, zacht en bijna
zwoel - dat hij besloot, met een collega dien hij ginds toevallig ontmoette, den weg
naar de stad te voet af te leggen.
De avond viel in, na eene korte schemering, toen zij de stad bereikten.
De jongelingen trokken door het stadspark.
Onder weg had Masereel zijnen vriend - de eenige met wien hij min of meer op
vertrouwelijken voet omging - de gansche geschiedenis zijner liefde verhaald. En
naïef, zooals hij was, had hij er aan
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gehouden hem ook de plaats te wijzen waar zij hem hare liefde had bekend en waar
zij toen hunne eerste kussen hadden gewisseld.
Zwijgend trokken zij de hoogte op om, alvorens te scheiden, in het ‘melkhuisje’
aldaar, nog een frisschen teug te nemen.
Millioenen sterren tintelden boven de stad; er was bijna geene duisternis.
Plotseling, toen zij boven waren, bleef Emiel's vriend staan.
- Stil! fluisterde hij: hier is ook liefde!...
Hij ging nog een paar stappen verder.
- Zie, vervolgde hij, altijd zacht, en Emiel eene bank tegenover hen, achter het
groen, aanwijzend, zie, daar ‘trekkebekt’ een paartje.
Inderdaad, in de stilte van den avond, klonken, nauw hoorbaar, lange, vurige
kussen.
Masereel was ook genaderd.
Op dat oogenblik, als meende zij iets gehoord te hebben, ontdeed de vrouw zich
van de omstrengeling van den man.
Masereel keek aandachtiger toe; het meisje had het hoofd in hunne richting gewend.
Er viel een weinig klaarte over haar gelaat.
- Paula! kreet Emiel op eens, en dat klonk als een rauwe schreeuw door de stilte
van het park, - Paula! Paula! Och!...
En hij zonk in een, bewusteloos...
Het jonge meisje had een zucht geslaakt, en was dan weggevlucht, in aller ijl, alleen...
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VII.
Masereel lag in zijne kamer, uitgeput.
Drie weken lang was hij ziek geweest, doodelijk ziek; zijn zwak gestel was niet
bestand tegen den slag dien hij had ontvangen.
Nu was hij hersteld, lichamelijk hersteld althans alhoewel de ziel nog immer lijdend
bleef.
Zooeven had hij een bezoek ontvangen van Paula's zuster.
- Zie, Emiel, had zij gezeid - en ieder woord was hem als een vuistslag op het hart
gevallen - zie, Paula zegt dat zij niet kon huichelen. Hare liefde voor u was, gedurende
de laatste maanden, nog al afgenomen en zij was voornemens u daarmede bekend
te maken. Zij zelf leed er veel door, temeer omdat zij, volgens hare bewering, zelf
niet wist waaraan die verandering bij haar moest toegeschreven worden. Maar van
liefde tusschen u beiden - van liefde zoo als gij het woord opvat - kan er voortaan
geen spraak meer zijn... Zij wil vriend met u blijven, Emiel...
Eene wijl lang bleef hij zwijgen, het hoofd op de borst, de oogen peinzend ten
gronde gericht, en onbeweeglijk als hadden die woorden hem de keel toegeschroefd.
- Waarom kwam ze zelf niet? stamelde hij dan met moeite.
Het jonge meisje haalde de schouders op.
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- Welhoe! zij wil vriend blijven! Hoe onbeschaamd!
Hij was opgestaan; in zijn oog was er een gloed gekomen.
- Ehwel! 't is goed! zei hij, de vuist ballend, 't is goed!... 't Is nog best dat ze niet
gekomen zij! - Ik zal haar nimmer meer weerzien!
- O, dat denkt ge, Emiel!
- Neen, neen! nimmer meer! O, ik ben onbarmhartig in mijn besluit!...
En toen het jonge meisje vertrokken was, liet hij zich weer in zijnen leunstoel
vallen en dacht hij na, lang en droevig...
Ja, 't was beslist: alles zou hij in 't werk stellen om haar nimmer meer terug te zien.
Maar toen hij dat besluit nam, voelde hij nochtans, en zoo bepaald, dat een enkel
woord van haar, - wellicht een enkele blik - voldoende ware geweest om hem weer,
even als destijds, aan hare voeten te doen knielen.
En toch!...
In zijn hoofd ruischte het nog immer; aan zijn hart voelde hij nog pijn. Eene
benauwdheid lag hem nog steeds op de borst en het koortsig gloeien zijner slapen
wilde niet afnemen.
Nog eens kwam dat tooneel uit het stadspark hem voor den geest opdagen, als een
sarcastisch spookbeeld, en nog immer hoorde hij, als in een zenuwachtigen droom,
het gerucht der lange, vurige kussen en het gefrommel van Paula's rokken, toen zij
hem voorbij vluchtte.
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Waarom moest die herinnering daaraan altoos terug komen, zijne zenuwen doen
trillen en hem doen lijden, folterend lijden?
Waarom kon hij dien droeven droom - want dat alles scheen hem een droom te
zijn geweest - niet laten verzwinden, als een gewone droom, bij nachte?...
Hij weende...
O, uw gansche leven lang smachten naar de ideale vrouw, ze vinden, heur adem
langs uw aangezicht, hare hand in de uwe, hare lippen op uwe lippen voelen, in
gloeiende kussen; - dat geliefde beeld maanden lang om u heen zien en slechts de
handen uit te strekken hebben opdat het voor eeuwig aan u gesnoerd blijve; - zien
hoe het zelf; liefdevol, bijna smeekend, de armen naar u uitstrekt, en - als ge er dan
juichend heen vliegt, geestdriftig, het hart vol vuur, - enkel de nietige ruimte omarmen
en uw juichkreet als een bitter spottende echo in de verte hooren weergalmen!...
Hoe akelig!
Brutaal weg was hij ontgoocheld! Pessimistische denkbeelden kwamen bij hem
op...
Ze zijn gelukkig, zij, die evenals hij, de liefde der vrouw als een ideaal beschouwen;
zij, die droomen dat alles, in de liefde, lachjes en lonkjes, ambergeur en rozebloesem
is...
En hoe hevig leed hij niet, nu de werkelijkheid, met ruwen greep, dat leugenachtige
floers had opengereten en hem, met een forschen stoot, op die martelende naaktheid
had neergeworpen...

Gustaaf D' Hondt, Novellen en schetsen

195
- Ja, zei hij spijtig tot zich zelven, tot daar komen ze bijna allen, de eene ietwat
vroeger dan de andere, maar bijna allen komen er, onvermijdelijk, als tot een afgrond
die de gansche wereld naar zich lokt en verzwelgt...

VIII.
Hij was ontgoocheld, - brutaal ontgoocheld...
Hij wilde woord houden en de ontrouwe nimmer meer ontmoeten. Hij wilde zich
nog krachtiger toonen: hij zou nooit meer aan heur denken.
Zijne kamers had hij opgezegd en, ver buiten het gewoel der stad, in eene der
meest afgelegene buitenwijken, een nieuw verblijf opgezocht.
Hij was ontgoocheld, - brutaal ontgoocheld.
Ook aan de liefde geloofde hij niet meer.
En hij, die na een jarenlang verlangen, het ideaal had meenen te bezitten, hij was
thans overtuigd dat het ideaal de zeepbel is die, rijkgekleurd, in schitterende
zonnestralen opzweeft en bij het minste tochtje barst, - enkel een dropje, een bitter
dropje zeeploog nalatend.
In zijne sombere verbeelding beschouwde hij de vrouwentrouw als een woord
slechts, een woord ideaal als 't ideaal zelf, wellicht ontsproten uit het verweekte brein
van een man op naakte vrouwenborsten rustend en door gloeiende, schroeiende
vrouwenlippen dronken gekust.
Hij had de geliefde geloofd, de droomer, toen ze
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in zijne armen lag, murmelend van liefde en hem, onder een vloed van kussen zwerend
- o, altijd zwerend! - dat zij enkel voor hem bestond, dat zij nooit een ander zou of
kon toebehooren. Hij had haar geloofd, en er niet aan gedacht dat wellicht hare
gestreelde eigenliefde zoo hare borst kon doen hijgen, heur hart doen popelen, heur
zuchten van wellust en genot ontrukken...
Hij had haar geloofd toen zij hem, voor de duizendste maal wellicht, sprak van
‘eeuwige liefde’, ‘onvergangbare trouw’ - dat oude, afgezaagde deuntje - slechts
door de dood te scheuren... Hij had haar geloofd, omdat hij overtuigd was dat enkel
heur hart zoo kon spreken.
En nu was hij ontgoocheld!
Nu voelde hij er weer behoefte aan zijne gedachten in verzen uit drukken; hij wilde
zijne dwaasheid in bijtende verzen bezingen.
En hij schreef:
Liefde is leugen! Leven zelf is leugen,
En dood zijn! Dat alleen is de eeuwige waarheid!
O! dood zijn...1)

Maar hij eindigde hier plotseling; die verzen waren niet van hem: hij had ze ergens
gelezen.
Hij wilde er andere schrijven, van zijne opvatting. Doch, evenals tijdens zijne
liefde, bracht hij niets voort en was hij gedwongen ook zijne onmacht te vloeken.

1) Van den vriend D. V.
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In zijne boekenkast had hij een paar bladzijden uit het handschrift van een gewezen
studiemakker die ook, in een oogenblik van bittere ontgoocheling, de liefde had
verwenscht. Altoos had hij met die verzen gespot; doch nu waren zij hem welkom,
nu waren zij hem bijna eene behoefte.
Hij zocht ze op en las en herlas ze:
o liefde! machtig kloppen van een hart,
waar, Vrouwenhoofd, gij eens op rustet; onnoozel droomen: wanhoop, vreugde, smart,
die menigeen in laf heid sustet; onachtzaam plichtvergeten, wilde drift
van machtloos denken, 't rustloos hijgen
naar 't lieve Beeld, dat, in uw hart gegrift,
(gevoelloos voor dat hart) blijft zwijgen!!...
O Liefde! eeuwig liegend epos van
der mannen lafheid en der vrouwen
gevloekte valschheid! tijdverlies, wijl, dan,
't gevolg is: overbodig rouwen!1)

Hij kon de oogen niet van de bladzijde afwenden. Die verzen gaven zoo getrouw
weer wat hij in zijn hart voelde, doch dat hij, onmachtige, niet in gepaste woorden
kon uitdrukken. Die verzen moesten ook den smartkreet zijn van een wanhopige die,
reepje voor reepje, zijn ideaal zag aan flarden scheuren en door den wind
uiteenstuiven.
Hij geloofde niet meer aan de liefde...

1) Alf. la Gravière. (Onuitgegeven).
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En dan, als onvermijdelijk gevolg dier verzen, rees, langzamerhand, bij hem de vraag
op of het dan toch waar moest zijn, zooals sommigen beweren, dat vele vrouwen
enkel beminnen om de kussen van den verliefde, enkel beminnen om het genot en
de altijd versche ontroering te smaken, met volle teugen, gulzig, onverzadelijk, - om
in de armen van den verliefde aan de wereld te worden onttooverd en, in stonden
van volledigen afstand, alles te vergeten?
Dat was immers ook liefde!...
Eene andere bladzijde lag nog voor hem, eene Akte van berouw, van de zelfde
hand geschreven:
Dichterliefde is stommigheid!
- Mint, doch 't zij met wijs beleid:
der maagd geen warme zangen gestuurd;
- heur zinnen gejokt, heur eere verbuurd!
Onzer eeuwe moet men wezen,
in het boek der waarheid lezen en niet in de wolken vliegen,
om (als Dichter) stout te liegen!
Fladdre heen, mijn bontgewiekte Poëzie:
'k wil niet langer zweven boven de aarde,
'k wil genieten, wat ik voelen kan en zie,
'k wil verwinnen, wat het lot mij spaarde,1).

Hoe waar scheen hem dat alles!
En, voor zijnen geest, wemelde het, een geruimen

1) Alf. la Gravière. (Onuitgegeven).
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tijd lang, van naakte Najaden die, met golvende haarlokken en hijgende boezems,
onder de krachtige omstrengeling van ruwe mannenarmen bezweken en der mannen
gloeiende kussen opslurpten als de zon het laatste dropje dauw uit het gras...

IX.
... 'k Wil niet langer zweven boven de aarde,
'k wil genieten wat ik hooren kan en zie...

Die verzen bleven hem in het geheugen geprint; dagelijks herhaalde hij ze, als waren
zij hem voortaan een levensregel geworden.
Hij was zeer veranderd.
Thans bezocht hij, elken avond, de herbergen, waar hij vaak tot zeer laat bleef.
Hij hoopte, door buitenmate drinken, zijn wee te smooren en onverschillig te worden
aan de folterende herinnering zijner ongelukkige liefde.
En waarlijk, als hij daar met vrienden was en hij van lieverlede onder den invloed
kwam van den drank, kon hij lachen en praten als de levenslustigste zijner gezellen.
Men had gezegd dat de gansche geschiedenis met Paula enkel een wolkje was geweest,
- sinds lang verzwonden...
Maar 's morgens, bij zijn ontwaken, voelde hij telkens de herinnering aan zijn
verloren ideaal bepaalder en prangender oprijzen, voelde hij weer die benauwdheid
om zijn hart, werd hij weer door eene vlaag van stomme smart overvallen.
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Hij dronk meer en meer.
De bedwelming die hem daardoor overmeesterde - al was ze slechts kortstondig
- en die hem aan het pijnlijke verleden ontrukte, was hem een wellust geworden, zoo
onontbeerlijk als destijds Paula's liefde.
Eens, op een avond, zat hij, met een paar vrienden, in eene herberg waar vele
vrouwen kwamen die haar bestaan wonnen, bij nacht en ontijden, in taveernen en
langs de straten...
Hij was dronken.
Op verzoek van een nieuwen vriend had hij zijne gansche, droeve
liefdegeschiedenis verhaald en er terloops op gedrukt hoe weinig genot hem het leven
had aangebracht. Hij was overtuigd dat hij nooit gelukkig zou zijn.
Zijne vrienden, reeds verstompt door den alcohol, hadden hem aandachtig
aangehoord en dan diep beklaagd. Neen, dat verdiende hij niet; - daarvoor was hij
te goed en te braaf, meenden zij...
En toen hij heenging, alleen, werd hij gevolgd door eene jonge vrouw die aan eene
tafel, in zijne nabijheid, had gezeten, met andere vrouwen van haar slach.
Buiten, aan de deur, hield zij hem staan.
- Onnoozele jongen! zei zij hem; ik heb daar zooeven uwe geschiedenis gehoord.
Waarom zoudt gij ook niet gelukkig kunnen zijn?
Hij begreep niet.
- Gelukkig zijn? antwoordde hij, de schouders ophalend. Neen, ik kan niet, - 't
staat geschreven!
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- En waarom niet? Gij hoeft slechts te willen. Kom met mij en ge zult zien!
- 't Is onmogelijk! zei hij.
- Kom met mij, zeg ik u!
Hare oogen glinsterden zonderling en diep in het gedempte licht dat, door het
herbergvenster, op haar viel.
- Kom met mij, - kom?
Zij had zijnen arm genomen. Hij voelde heur warmen adem in zijn gelaat.
- Kom met mij, lieveling! herhaalde zij, den mond tegen zijne wang, terwijl hare
stem zeer diep klonk, - bijna smeekend.
Hij aarzelde...
- Kom, kom! zei zij, met nog meer nadruk, kom!... en zij fluisterde hem iets aan
het oor.
En hij ging...
Sedert zijne kennismaking met die vrouw, was de gedachte aan Paula eenigszins bij
hem verminderd. De wonde die zij hem in 't hart had geslagen bloedde niet meer zoo
hevig.
De ‘nieuwe’ - eene hoog blonde, met gepoeierde wangen en geverfde wenkbrauwen
- had hem, tegen klinkende munt, haar geheim der liefde geopenbaard.
Soms vreesde hij haar te beminnen; doch enkel de herinnering aan één oogenblikje
zijner liefdebetrekkingen met Paula was voldoende om hem al het verschil dier liefde
aan te wijzen.
Bij Paula was het de vrouw zelve, het ideaal dat
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hij lief had en aanbad; - bij de lichtekooi was het enkel het genot en den wellust met
zijne uitspattingen...
Een jaar was bijna verloopen en langzaam naderde de winter.
In den laatsten tijd had hij zich meer dan eens onwel gevoeld. Hij had er altoos
weinig acht op gegeven, in de meening dat het enkel een tijdelijke vermoeidheid was
welke hij aan den drank toeschreef. Doch toen de eerste sneeuw viel en de dagen
kouder werden, voelde hij zich oprecht ziek worden. Vooral 's nachts werd hij vaak
door pijnlijke, droge hoestbuien overvallen die hem zeer afmatt'en.
Langzamerhand was hij genoodzaakt te huis te blijven: hij kon niet meer werken.
Een dokter, dien hij geraadpleegd had, zei hem dat zijne kwaal hoogst ernstig was
en veel voorzichtigheid vergde.
De hoest nam toe.
En nu hij de kamer niet meer verliet, werd hem het leven eentoniger dan ooit. Ook
de blonde, zijne vriendin der laatste maanden, zag niet meer naar hem om, - had hem
blijkbaar reeds lang vergeten. Enkel eenige vrienden kwamen hem, nu en dan, een
bezoek brengen en hem eenige woorden van troost en moed inspreken.
De hoest bleef toenemen; hij leed meer en meer.
Hij gevoelde dat hij zwakker werd.
En in zijne slapelooze nachten, toen hij, in zijne eenzame, doodstille kamer, treurig
door een nachtpitje verlicht, in zijn bed overeind zat, afgemarteld
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en ademloos door de lange hoestbuien die zijne borst vaneenreten, overdacht hij
onophoudend zijn leven, kort en somber.
Hij weende veel.
Twee beelden zweefden hem, afwisselend, soms tezelfder tijd, voor den geest: dat
van Paula en dat zijner moeder.
In de zeldzame oogenblikken van geesteskalmte en van rust, was het Paula die
aan zijne sponde verscheen, lachend en liefdevol als tijdens zijne zonnige dagen.
Doch de herinnering aan dat tijdstip joeg hem weer als een pijnlijke rilling, als wrange
droefheid over het lijf, en het blonde, lijdende beeld zijner moeder kwam voor hem
oprijzen als een naar droombeeld.
En dan herleefde hij nogmaals al die tafereelen zijner kinderjaren, dan zag hij
nogmaals, als in een droom, zijne moeder hoestend en hijgend door de kamer
sukkelen, uitgeput en stervend.
Hij zag nog hoe zij dan weende, en hoe wanhopend, hoe onuitsprekelijk droef hare
oogen, uren lang, op hem gevestigd bleven.
In die oogenblikken dacht hij vaak aan sterven.
Hij gevoelde dat de zelfde kwaal die zijne moeder had weggerukt, in de kracht
der jaren, hem ook had aangegrepen en hij op geen herstel meer kon hopen.
En de eenzaamheid die hem omgaf, dag en nacht; en de herinnering aan de elkaar
opvolgende ontgoochelingen zijns levens, en de ziekte die hem, onmee-
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doogend, aan de sponde gekluisterd hield, - dat alles bracht hem in de diepste
wanhoop.
Zoo kroop de winter voorbij.
De eerste lentedagen waren aangebroken, met gezwollen bladknoppen, met de
eerste madeliefjes in het groenende gras, met tintelende zonnestralen en alom nieuw,
krachtig opborrelend leven.
Masereel had er immer vurig op gewacht, - bijna naar gesnakt, omdat zijne
vrienden, en ook de geneesheer, hem altoos plachten te zeggen dat de lente de
wonderdokter was die hem ook uit het lijden zou helpen...
En hij hoopte weer, al werd hij zwakker en zwakker...
Na een slapelooze nacht was hij, dien dag, tegen den morgen ingesluimerd, om eerst
in den namiddag te ontwaken, bij het bezoek eens vriends.
Zijn slaap was zwaar geweest.
- Hoe laat is het? vraagde hij den vriend.
Zijne stem die, weken lang, heesch was geweest, was nu eensklaps duidelijk en
helder geworden, als begon de lente reeds haren geheimzinnigen invloed op zijn
krank gestel te laten voelen.
- Vier uur, geloof ik, zei de andere - Hoe gevoelt ge u thans, Emiel?
- Goed; beter zelfs dan ooit... Ik heb geen pijn meer.
- Uwe stem is goed en kloek...
- Vindt ge?
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- Ja; - 't is de lente, jongen, de lente die alles herleven doet, alles!...
- O, ja, de lente, de schoone lente! fluisterde Masereel, als tot zich zelven
sprekend... Maar, hernam hij, na eene poos, me dunkt het is hier zoo bevangen?...
Wilt ge eens het venster openen?...
De frissche buitenlucht stroomde de kamer binnen.
- Wat is die lucht frisch!... Dat kan een mensch verkwikken! hijgde hij.... Wat is
die lucht toch frisch en zacht!... Ik herleef bijna!...
Buiten, in den aanpalenden tuin, zong een merel haar eerste lied, zacht en
droomerig.
- Wie zingt daar zoo? vraagde Emiel, terwijl zijn hoofd dieper in het oorkussen
zonk.
Zijne ademhaling werd korter...
- 't Is een vogel, zei zijn vriend; - 't is immers lente!...
Masereel scheen te luisteren.
In de verte, zuid-west, zonk de zonne in het rozig en blauw verschiet...
- Lente,... hoop!... fluisterde hij, nauw hoorbaar.
En dan, na een oogenblik rust:
- Paula,... hoor ik Paula niet?...
Zijn vriend zweeg.
Alleen de merel zong, daar buiten.
Aan het bed, waar hij, sinds maanden, uitgestrekt lag, afgemarteld naar ziel en
lichaam, kwam de herinnering aan zijn ideaal hem, in dien laatsten, hopelozen kamp
tusschen leven en dood, nogmaals folteren. De natuur was onmeedoogend jegens
hem...
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In de oogen van zijn vriend was een traan gekomen.
Masereel's hoofd zonk dieper.
Zijne blikken werden strakker, met een zonderlingen glans.
Hij had de hand zijns vriends genomen en deze beet in zijn zakdoek om zijn snikken
te bedwingen.
In de kamer was het stil en somber, - stil en somber als in een graf...
Hij lag bewegingloos; zijn vriend voelde hoe zijne hand langzamerhand klam
werd...
- Paula!... Pau... la!... ontsnapte het nog eens aan zijne hijgende borst.
Zijn blik was gebroken...
En zacht stierf hij, zacht als het verbleekende avondrood, westwaarts, - met een
langen zucht, terwijl een woord, een laatste, hem op de lippen hangen bleef, en de
merel, daar buiten, in den tuin, haar avondlied voortfloot, droomerig, bijna droevig...

Gustaaf D' Hondt, Novellen en schetsen

207

De deserteur.
I
De avond viel, - een sombere herfstavond, met grauwe, jagende wolken aan het zwerk
en een koude wind die, gedempt loeiend, in de verte opstak.
Zooeven was de zon, donkerrood, weggedoken, verzwolgen als in een kuil van
rookend bloed, tusschen zware wolkbonken heen, als rotsblokken tegen aan de kim
opeengestapeld.
Het had veel geregend in de laatste dagen, - koude vlagen, als Maartsche buien,
uit het mistige wolkenfloers neêrgekletst, - en de wind drong de vochtigheid van den
grond door de kleederen en woei de scherpe geuren van het najaar in 't gelaat...
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In het westen waren de wolken uiteengebrokkeld en weggewenteld, en de bloedige
plas had zich uitgebreid, onmetelijk ver, noord- en zuidwaarts, in breede, verkleurende
strepen, waar langs iets als een lange, nauwmerkbare mistsluier scheen te slieren...
Langs de groote baan van Frankrijk naar Gent, schreed de hooge silhouette van
een man door de toenemende schemering. Het leek een forsche, kloekgebouwde
kerel, met breede borst en sterke, af hangende schouders. Traag schreed hij voort,
de handen in de zakken der wijde broek, een klein kieltje aan het lijf, om den
stierennek een kleine, los toegeknoopte neusdoek en eene pet van verkleurde stof op
het achterste deel van den kop.
Onder den linkerarm hield hij een klein, rond pakje tegen aan het lichaam gedrukt.
Zijne grove, half doorgezakte schoenen waren vol slijk dat hem ook tot aan de knieën
was gespat.
Traag en moedeloos stapte hij voort, midden op de baan, het hoofd op de borst,
als gebroken...
Hij keerde uit Frankrijk terug...
Gansch den dag door had hij gegaan, langs den modderigen weg. Meer dan eens
had hij, met den rug tegenaan een gebouw of eene stroomijt geleund, om zich voor
de regenvlagen te beschutten die, door zijn blauwen kiel en zijn hemd, tot op zijn
lichaam doordrongen.
Sedert 's morgens had hij niets meer gegeten; hij had honger en durfde niets vragen.
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Hij had geen cent meer op zak.
In den namiddag, toen hij vermoeid werd en niet meer verder kon, was hij eene
hoeve opgetreden en had gevraagd om daar den nacht te mogen doorbrengen, ergens
in een hok of stal, in het stroo, - als hij maar van onder den blauwen hemel was.
Doch daar had men hem wantrouwend aangestaard, zeer lang, en toen had de
vrouw gezegd dat zij de gewoonte niet hadden vreemdelingen op te nemen en dat
zij, overigens, daartoe geen geschikte plaats bezaten...
Bij die woorden had zij hem, met eene soort van vrees, van hoofd tot voeten
opgenomen: - zijne hooge gestalte, zijn reusachtig lijf en zijne groote, vereelte handen,
hadden haar waarschijnlijk schrik ingeboezemd.
- Papieren bezit ik niet, had hij dan gemompeld, met eene stem die zonderling
klonk en hem als 't ware in de keel bleef steken, - doch eerlijk en braaf ben ik, dat
mag ik u verzekeren... Ik sukkel thans langs de baan, en mijn vader woont hier ook
in de streek, vier of vijf uren verder...
- Ik geloof het, had de vrouw gezeid; maar toch ontging het hem niet dat zijn
forsche gestalte haar schrik aanjoeg... Maar als ge iets eten wilt...
- Dank u!
En hij was heengegaan, zonder te willen bekennen dat hij honger had...
En nu hij daar, trager en trager, door de duisternis
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heen strompelde, het hoofd steeds dieper op de borst, onverschillig bijna voor alles
wat hem omgaf, als wandelde hij in een droom, nu wilde hem dat niet uit den kop.
Dáár, in zijne hersenen, daar bleef het woelen en steken, dat men hem alom
wantrouwend nablikte. De kinderen, langs den weg, hadden hem vreesachtig schuw
aangestaard en de pachtvrouw, daar zooeven, had hem een slaapplaats geweigerd
omdat zij hem hield voor een dief, een boosdoener, - een moordenaar wellicht...
En zijn gemoed schoot vol, boordevol, als druppelde de gedachte daaraan al den
weemoed uit zijne hersenen in zijn hart, en een lange snik doortrilde zijne borst.
Plotseling beurde hij het hoofd op, met eene zenuwachtige beweging. Hij kreeg
eene heropflikkering zijner wilskracht: - hij zou den nacht buiten doorbrengen, onder
den grauwen hemel, ergens langs een houtrijk plekje der baan of in de velden, zooals
alle zwervers en paria's. En was zijn gestel niet bestand tegen de kille vochtigheid
van den grond, - bah! dan kon men hem daar 's morgens maar dood vinden, versteven
van koude... Hij zelf was er over verwonderd, op dit oogenblik, dat hij zoo weinig
waarde aan het leven hechtte...
Het was zeer duister geworden, de hemel was als eene reusachtige inktvlak, en de
wind streek schuifelend over de velden of bromde loeiend in de kruinen der boomen
langs de baan...
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Hij sloeg eenen kleinen landweg in, modderig en glibberig, omgeven van naakte,
hooge struiken, hopend daar eene plek aan te treffen waar hij zijne vermoeide,
uitgeputte leden zou kunnen neerstrijken en eene poos rust genieten.
Eensklaps ontwaarde hij, in de duisternis, en zich hoog afteekenend tegen den
eenigszins lichter geworden horizont, een groep donkere, stolpvormige gedaanten.
Dat moesten stroomijten zijn.
En gezwind stak hij de straat over, sprong over het grachtje dat er langs heen liep,
en stapte, door den weeken, omgewoelden grond, naar de geheimzinnige groep toe.
Hij kroop er tusschen in, rukte er eenige bussels stroo uit en, met een zucht van
voldoening, strekte hij zich, ineengeschrompeld, langs eene der mijten uit. Hier
konden wind noch regen hem raken. O, hoe zacht scheen hem dat stroo! Wat eene
verrukkende, bedwelmende warmte voelde hij, langzamerhand, zijn lichaam
doorgloeien! Nooit kon een ‘genieter’ zich met meer wellust in een donzen bed
hebben neergevlijd, dan de arme zwerver daar, dien avond, op het harde stroo, onder
dien grauwen najaarshemel...
In de kruinen der boomen, hier en daar, hoorde hij, als in een verren droom, de
wind brommend loeien... En dan weer sneed hij snerpend over het vlakke veld en
kwam, juist boven zijn hoofd, in het afhangende stroo der mijten, klagend sterven,
als het geween van een insluimerend kind...
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Een floers, als inkt zoo zwart, scheen van den hemel af te zinken, langzaam, als een
neêrzijgend mistgordijn...
Gansch het ruim scheen hem één gezang, één gebrom, één geloei, - met droeve
snikken daartusschen als die eener stervende vrouw...
En hij sliep in....

II.
Grijs en grauw schemerde, in het oosten, de eerste klaarte van het daglicht. De wind
had uitgeraasd en eene diepe stilte hing, als lood, in de lucht. Geen vogel zong.
En hij opende de oogen, gewekt door de kilheid van den morgen, met een langen
zucht van wellust en ontlasting, terwijl hij, geeuwend, de krakende leden uitrekte,
als waren die enkele uren rust daar hem eene zaligheid geweest.
Hoe was hij hier gekomen?...
Daar herinnerde hij zich zijn sukkelen van den vorigen dag, langs de eentonig
lange baan, en in den modderigen, glibberigen landweg... En weer snikte die pijnlijke
zucht van gisteren hem door de borst...
Een zware weemoed overviel hem; beelden uit het verleden doemden, langzaam
als het krieken van den dag, voor zijnen geest op...
... Hoe heugde hem nog die dag, enkele jaren
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geleden, toen hij uit de ouderlijke woning weggerukt werd om, met andere jongelingen
van zijn dorp, bij het leger ingelijfd te worden. Dien dag, voor het eerst, had hij
gevoeld wat het is eene vrouw te beminnen, eene vrouw zacht en lief als zijne Rika.
Wat viel hem die scheiding zwaar en droef, toen zij hem, met betraande oogen, zoo
plechtig beloofde dat hij nooit, een enkel oogenblik, uit haar hart zou zijn... En hoe
dringend had ze hem gesmeekt om toch, terwijl hij daar in de woelende stad, in het
hortende, rollende soldatenleven zou meêgesleept worden, als in een rusteloos
wentelend rad, - om dan toch nog eens aan haar te denken, aan haar die, ver van hem,
wellicht op die oogenblikken een traan van reine liefde voor hem zou wegpinken...
En dat alles had hij beloofd, gezworen op alles wat hem lief was en heilig, gloedvol
als was het onverbreekbaar, met eene stem die rauw klonk en rook naar jenever...
Lang had hij woord gehouden, en telkens als hij huiswaarts keerde, had zij hare
smeekende bede herhaald, had hij zijnen eed hernieuwd, gloedvol en krachtig als bij
zijn eerste afscheid...
Lang hield hij woord...
Doch, in de nabijheid der kazerne, was eene kleine herberg, - een soldatenkroeg.
Daar ging hij soms, met makkers, een borrel nemen, eene pijp aansteken of, met eene
der meiden, op een orgel dansen.
Dát was een vermaak! beweerden zijne vrienden, jongens van buiten als hij, - en
hij beaamde zulks.
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Eene der meisjes - eene kleine blonde, dik en rond, welke zich graag Nini liet noemen
- danste altijd met hem. Zij vond er pret in met dien goedaardigen reus in het kleine
kroegje rond te wippen en zich door hem te laten optillen, als ware ze een veertje
geweest. En dan kwam ze soms op zijne knieën zitten, lachend en giegelend als een
kind, en dan snoerde zij hare ronde, mollige armen om zijn forschen nek, en dan
kuste zij hem herhaaldelijk en hartstochtelijk op den mond.
't Was hem te moede als zweefde er iets om haar heen, etherisch licht, dat hij met
de lucht der kroeg inademde of uit Nini's roode, wulpsche lippen slurpte en dat hem,
onweerstaanbaar, tot heur dreef...
En 's nachts droomde hij van dat aardige meisje, met haar snoeperig smoeltje, dat
hem zoo aardig kon aankijken en zoo gulzig kuste. En in het wazige zijner droomen
zag hij soms de als in nevel afgestompte silhouette zijner Rika, - het stille buitenmeisje
met hare bleekblauwe oogen en donkerblonde lokken...
Langzamerhand kreeg hij Nini hartstochtelijk lief, - lief uit al de kracht der
wulpschheid die in hem sluimerde en welke zij zoo machtig wist op te zweepen.
Al zijn geld werd door de kroeg verzwolgen en altijd schreef zij, in zijnen naam,
brieven aan zijnen vader - die zeer arm was - en waarin hij heur zeggen liet dat zijne
gezondheid week was en hij veel voedsel noodig had.
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Zijne verlofdagen bracht hij in de kroeg door, met Nini. Zij had hem leeren sigaretten
rollen en toen zij vertrouwelijk op zijne groote knieën zat en hem poesachtig streelde,
blies zij hem lachend, met half gesloten oogen, het blauwkleurige rookstreepje harer
sigarette in 't gelaat. En dan dronken zij samen likeur en jenever.
Aan de reine, ideale liefde van Rika dacht hij niet meer. Van den naïeven, nuchteren
buitenjongen, door de loting van de velden naar de stad gesleurd, was er niets meer
in hem overgebleven...
En toch was er iets...
Tot de trouwste bezoekers der kroeg behoorde een jong en fijn soldaat - een
stedeling - die zich, jegens Nini, altoos uiterst voorkomend betoonde en niets
onbeproefd liet om haar eenigszins te kunnen behagen.
Meer dan eens had Leo - zijn naam was Leo Schinkels - zulks bemerkt, met
klimmende onrust en telkens had hij dan ook gevoeld hoe vurig zijne liefde voor dat
kroegmeisje was geworden.
Telkens wanneer Nini eenigerlei over hem ontevreden was - vaak om eene nietige
kleinigheid - luisterde zij met blijkbaar welbehagen en met een stil, aanmoedigend
glimlachje, naar de vleierijen van den kleinen soldaat. Zij wist dat zulks Leo jaloersch
maakte, jaloersch tot het uitzinnige toe... En met kalme onverschilligheid, als ware
hij de vreemdste der bezoekers, zag ze hem onrustig wandelen heen en weer de kroeg,
als een beest in een hok.
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En eens, toen zij weer op zijne knieën zat, vleiend en lachend, en met hem sigaretten
rookte en likeur dronk, vraagde hij haar plotseling, met gesmoorde stem:
- Meent hij dat ernstig met u?
- O, ja! zei ze, hem eenigszins verwonderd in de oogen blikkend.
- En gij?
Zij lachte.
- En gij?... Zeg?...
Zij wierp hare sigarette weg, sloeg hem de mollige, naakte armen om den nek en
drukte hem een langen, brandenden kus op de lippen:
- Gij weet immers wel, Leo, dat ik maar u alleen bemin op de wereld!...
En in haar stem lag er zooveel overtuiging, scheen het hem, dat hij er door geroerd
werd.
Toen hij 's anderendaags weer bij haar kwam, vond hij haar weenend:
- Ik moet hier weg, snikte ze, terwijl hij nevens haar op de bank plaats nam. Ze
jagen me weg, omdat ik te veel laat blijken, dat ik uw ‘lief’ ben.
Hij blikte somber voor zich uit:
- En waar gaat ge heen? vraagde hij, onrustig.
- Ik weet het niet... Wellicht naar Frankrijk: 'k heb daar nog een vriendin...
- Naar Frankrijk? stamelde hij, en de ijskoude drong hem tot in het merg. - En
ik?...
Zij weende niet meer; zij bleef hem aanstaren in het gelaat, lang, sprakeloos.
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- Loop weg!... fluisterde zij eindelijk, met eenige aarzeling in de stem, als beving
haar die gedachte met angst.
Hij verschrikte; langzaam liet hij het hoofd op de borst zinken.
- Loop weg! herhaalde zij nog eens, met meer nadruk ditmaal, als gold het een
bevel bijna...
Eene benauwdheid kwam hem om 't hart. Voor zijn geest rees - vaag als in een
schemeravond - het beeld op zijns vaders en dat zijner zuster... Niets van Rika...
Doch dan dacht hij weer aan dien kleinen soldaat die ook Nini beminde, en dan
voerde hem de herinnering een rilling van wellust door de leden, de herinnering aan
Nini's liefkozingen toen zij op zijne knieën zat en met hem sigaretten rookte...

III.
Een paar dagen later kwamen zij in Frankrijk, te Rijsel, waar Nini's vriendin woonde.
Deze bezorgde hun eene goedkoope kamer, en door tusschenkomst van haar man
kreeg Leo dadelijk eene betrekking als vuurstoker in eene der grootste fabrieken van
de stad.
Daar verrichtte hij reuzenarbeid.
Van vroeg in den morgen tot laat in den avond stond hij in eene kleine kamer,
waar de hitte hem de borst ineendrong, voor de gloeiende vuren der ovens die hem
de longen uitdroogden. Doch zijn forsch lijf was sterk als ijzer en de arbeid
ontwikkelde nog meer zijn groven lichaamsbouw.

Gustaaf D' Hondt, Novellen en schetsen

218
Hij werkte met liefde. Hij vond er genoegen in die gapende, vuurlikkende muilen,
nooit verslindensmoede, met altoos nieuwen voorraad op te proppen en zoo het
reusachtige monster te laten dreunen en zuchten dat dagelijks duizende armen in
beweging bracht tot den rusteloozen, hijgenden kamp der voortbrengst.
En zoo won hij geld, - meer dan hij ooit had durven droomen, toen hij, jaren
vroeger, in zijn geboortestreek de akkers omwroette in zonneschijn en regenvlagen...
Beiden waren thans gelukkig en hoogst zelden bracht de herinnering aan zijnen
vader of aan zijn soldatenleven bij hem eenige onrust te weeg. Vooral Nini vond dat
leven van niets doen verrukkelijk. Zij kleedde zich met meer smaak en zij werd
roziger en molliger. Aan hun hemeltje van liefde en genot scheen geen wolkje te
zullen komen...
Een jaar reeds duurde dat leven...
Vaak, in zijn ledige uren, sleet Leo, met een paar vrienden, eenige oogenblikken
in eene naburige herberg en daar werd hij soms wel door hen met zijne geliefde
geplaagd.
En eens, toen een oude vrijgezel, Vlaming als hij, zich zeer ongunstig over de
trouw bij de vrouwen had uitgelaten en Leo daartegen, naïef verontwaardigd, was
opgekomen, had iemand uit het gezelschap hem lachend, wellicht uit louter scherts,
gezeid:
- Bah! in uwe plaats zou ik voor Nini ook ‘een
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oog in 't zeil houden’. Die blonde George, uw gebuur, schijnt me een fijne guit...
Blonde George zong in een Café chantant en bewoonde eene kamer in hetzelfde
huis waar Leo met zijne Nini verbleef.
Leo had bij dat gezegde onverschillig de schouders opgehaald; doch in zijn hart
voelde hij langzamerhand iets binnensluipen, - een zonderlinge, klimmende
gewaarwording, evenals toen Nini in de kroeg woonde en de kleine soldaat haar het
hof maakte.
Des Zondags gingen zij wel eens naar het Café waar George zong en altijd had
hij een beleefde groete, een schalksch lachje of een grappig woord voor Nini over.
Leo had er nooit de minste aandacht op gegeven, - zij waren immers geburen.
Maar nu kwam hem dat alles voor den geest en hij voelde iets onrustigs aan het
hart, iets als een tot dan toe ongekende twijfel.
En toen hij dien dag voor zijne blakende ovens stond en het vuur met zijn ijzeren
armen oprakelde, bleef hij soms eene wijl lang in den jagenden gloed staren. En altijd
kwam de mogelijkheid aan Nini's ontrouw hem tergen, met een soort van angst die
zijne slapen deed zwellen en kloppen als polsen en die hem het zweet langs den rug
deed vloeien.
De gedachte daaraan zat hem in den kop als een aanhoudende koorts. Bijwijlen,
toen hij het vuur opzweepte, zenuwachtig driftig, knelden zijne vingeren de zware,
ijzeren stang, als wilde hij ze in zijne
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vuisten vermorzelen. En dan puilden de oogen, met bloed dooraderd, hem uit het
hoofd...
Zijn makker had den spijker op den kop getroffen, meende hij; - hij zou ‘een oog
in 't zeil houden’.
Hij had geen oogenblik rust meer, en soms overviel hem eene gejaagdheid, zoo
aanhoudend klimmend dat hij zijn hart voelde wegkrimpen en de adem hem niet
meer door de keel wilde...
Zekeren namiddag kon hij zijne onrust niet meer bedwingen. Hij wendde een
schielijke ongesteldheid voor en verzocht om eenige uren verlof. En gezwind schreed
hij langs de huizen voort, bijna sluipend, naar zijne woning. In een oogwenk was hij
de trap op en aan de deur zijner kamer. Hij luisterde, ademloos... Daar binnen meende
hij iets als fluisterende stemmen te vernemen. Hij wou binnen; doch de deur bood
weerstand. En plotseling, als schoot er een lichtstraal door zijne hersenen, beukte hij
ze met een forschen schouderstoot open. Nini en George waren er, - George als door
den bliksem getroffen, Nini blozend tot in den nek, met verwarde haarlokken en
verfrommelde kleederen...
't Was hem te moede alsof de gansche kleine kamer in een oogwenk om hem heen
zwenkte en hij moest een stoel grijpen om niet achterover te storten. Van dat oogenblik
maakte George gebruik om te vluchten.
Die vlucht bracht Schinkels tot de werkelijkheid terug. En eensklaps,
tandenknarsend, schoot hij op haar toe en smakte haar, met een ruwen vuistslag op
den grond, als een logge massa. Doch zij stond
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op en spuwde hem in 't gelaat met een hatelijke, verachtende uitdrukking in de oogen.
En weer greep hij haar vast, in de volle borst, rukte haar de kleederen van het lijf en
plofte heur bij het bed neer, terwijl hij, hijgend, haar de brutaalste beleedigingen in
't gezicht snauwde.
Onbeweeglijk bleef ze daar liggen, half naakt, schaamteloos. Maar die naaktheid
harer ronde, mollige vormen die hem weleer onweerstaanbaar uit België naar Frankrijk
had gelokt als een magnetische kracht, alle plichtbesef bij hem smoorend, - die
naaktheid was hem thans onverschillig, - walgde hem...
En weer viel zijne vuist, in doffe slagen, op haar hoofd en op haar lichaam neer,
onbarmhartig ruw, en het bloed spatte op het witte ledikant en de kleine kamer rond.
En als razend sleepte hij ze, bij de loshangende haren, tot aan de trap, alles met bloed
besmerend...
Zij was bewusteloos...
Een oogenblik bleef hij haar aanstaren, als droomend, nadenkend of hij haar niet
van de trappen werpen zou. Doch dan ging hij plotseling heen, waggelend als een
dronkaard...
En hij dronk, dagen achtereen.
In de herbergen had men hem toen gezegd dat zij gevlucht was met George, met
alles wat hij bezat. En toen dronk hij tot hem geen cent meer overbleef.
En uit zijn fabriek weggejaagd, bevreesd door de politie gevat te worden, was hij
teruggekeerd naar België.....................
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... En nu hij daar onder die stroomijten lag, de oogen in de verte, oostwaarts, gericht,
kwam hem dat alles voor den geest spoken, als in een woesten droom.
De kim was rood, somber rood. En uit eene bloedige kloof, diep achter de boomen,
rees de roode zonneschijf op, zonder gloed, bijna akelig. Gansch het oosten was rood,
bloedrood, en de morgennevel die over de velden hing leek als een damp van warm
bloed...
Bloed? Waarom moest hij dan altoos bloed zien? Waarom moest de dageraad ook
bloeden, nu hij daar alleen lag, zwervensmoede, in de eindeloos diepe stilte van den
morgen?...
Duizendmaal reeds had hij de zon zien opduiken aan de kim, vaak somber en
treurend. Maar nooit had hij zich te moede gevoeld als thans; nooit had een
avondstond hem zwarter melancholie in het hart gestort als dit aanbreken van den
dag aan een horizont van bloed.
Hij voelde er behoefte aan te weenen en het wee uit te storten dat hem, als een
pijnlijk pak, daar juist boven het hart lag en soms schroevend tot in de keel opsteeg.
Maar hij kon niet, er kwam geen traan in zijn oog. Enkel pijnlijke snikken, snikken
lang en droef, nokten hem door de borst...

IV.
Laat in den avond kwam hij dien dag in zijn
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geboortedorp aan. Hij had den ganschen dag door onder de stroomijten vertoefd en
niemand had de minste acht op hem gegeven. En toen de schemering viel was hij
opgestaan en vertrokken, omdat hij het bij duisternis veiliger achtte huiswaarts te
keeren.
De avond was stikdonker en akelig stil. Er was geen windje over het veld, geen
enkele sterre aan het zwartkleurig zwerk...
In het laagste gedeelte van 't dorp, midden in houtrijke akkers, stond het huisje
zijns vaders, eenzaam en verlaten.
Traag naderde hij de kleine woon en bleef voor de deur staan met kloppend harte.
Aarzelend raakte hij de kling aan en liet ze, met bevende vingeren, twee, driemaal
zenuwachtig tikken. En bijna op hetzelfde oogenblik hoorde hij in de benedenkamer,
waar zijn vader sliep, een gerucht als van iemand die het bed verlaat, en nog een
oogenblik later klonk de zwakke stem zijns vaders aan de deur:
- Wie is daar?
- Ik! antwoordde hij, met eene stem die als uit den grond kwam.
- Wie?
- Ik, vader!
- Och, Leo! jongen! werd er binnen, met bevende, tranerige stem geantwoord, och, Leo, Leo! gij?..
En hij hoorde snikken en dan hoe een blijkbaar bevende hand langs de deur gleed
en hoe de grendel met moeite werd weggeschoven.
De deur ging open, behoedzaam, en hij trad
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binnen. Hij liet zich op eenen stoel neervallen, in het hoekje nevens den haard, waar
hij gewoonlijk zat, vóór hij naar de kazerne ging.
- Och, Leo, jongen toch, jongen toch! herhaalde de vader, onophoudelijk weenend,
terwijl hij de deur weer voorzichtig dichtgrendelde.
Intusschen was ook Anna, zijne zuster, beneden gekomen en had onmiddellijk het
kleine lampje aangestoken. En midden in de plaats was het meisje blijven staan en
met de handen voor de oogen was ze in snikken uitgebarsten...
- Ik heb honger, zei Leo, na een wijl; - sedert gisteren heb ik niets meer gegeten.
Anna bracht hem spek en roggebrood.
Terwijl hij at, werd er geen woord gewisseld. Het jonge meisje weende voort en
de vader zag het droevig aan hoe gulzig Leo de spijzen verslond en hij dacht daarbij
aan den honger, dien hij, twee dagen lang, moest geleden hebben.
En toen hij geëindigd had, sprak hij:
- En zijt ge te voet gekomen, jongen?
- Ik had geen cent meer, antwoordde hij, met een zucht.
Er volgde eene pooze.
- En... zij..., - de andere...? vroeg eindelijk de vader, stotterend, als wilden de
woorden hem niet over de lippen.
Hij haalde de schouders op en zijn gelaat, waarop het twijfelachtig licht der kleine,
kwijnende lamp viel, kreeg een vreemde, sombere uitdrukking:
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- Wat weet ik het?... Weggeloopen!...
En kort en sober verhaalde hij zijne gansche geschiedenis ginds te Rijsel, met
halve, gebroken volzinnen, als droomde hij. En hoofdschuddend luisterde de vader
toe, terwijl de tranen hem onophoudend uit de oogen sprongen.
Plotseling hief hij het hoofd op, verschrikt.
- Hoort ge iets, vader? vraagde Leo.
- Ik weet niet,... me dunkt...
- Maar neen, zei Anna, 't is in den stal...
- Leo, jongen, hernam de vader, bijna fluisterend, als vreesde hij dat iemand
daarbuiten, aan de deur, stond, moesten zij u hier vinden, me dunkt ik zou het
besterven.
- Ja, ik weet het, vader, mompelde de zoon: ik ben een slecht mensch. Maar neem
die spade daar en smijt me den kop in! Doe het!
- Leo! kreet de oude man, en nam zijn zoon bij de hand, Leo! wat denkt ge wel!
- O, ik ben slecht, een beest! herhaalde hij, de vuisten ballend. Doch hier blijf ik
niet. Ik zal trachten Rika weer te zien.
- Rika? zei zijne zuster; - maar zij weet alles, alles!...
- Ik zal me beteren en heur mee vragen, naar Frankrijk. Wij zouden daar samen
trouwen...
- Zij zal niet meegaan! wedervoer de vader; - maar ‘geef u liever in handen’.
- Nooit! sprak hij, met onwrikbare overtuiging. Men zou me naar de ‘correctie’
brengen, en dàt wil

Gustaaf D' Hondt, Novellen en schetsen

226
ik niet! Neen, nog liever honger lijden en buiten slapen dan op de correctie! Ik stierf
liever!
Alles wat hij in de laatste dagen had geleden, had hem een wilskracht gegeven
sterk als staal, aan koppigheid grenzend, en waartegen de zachtste woorden zijns
vaders niets vermochten.
- O, neen, vader, herhaalde hij, na eenige oogenblikken, als sprak hij tot zichzelven;
- neen, het kan niet! De correctie? - Maar dan zou me dat altijd in den kop steken
dat ik daar om haar zit. En die foltering is me te zwaar. Ik kan niet!...
De vader schudde nogmaals het hoofd en veegde met de toppen der ruwe vingeren
een traan uit de oogen.
- Niemand heeft me gezien, vervolgde Leo, niemand weet dat ik hier ben...
Er heerschte eene pijnlijke stilte in het kleine huisje, droevig verlicht door het
flauwe, ouderwetsche lampje aan den wand...

V.
Twee weken reeds was hij tehuis, en nog wist niemand uit het gansche dorp iets
aangaande de terugkomst van den ‘deserteur Schinkels’, - zooals hij in het
Gemeentehuis aangeteekend stond, zei zijn vader.
Gedurende den dag kwam hij nooit buiten. Doch nauwelijks was de duisternis
gevallen of, niettegenstaande het herhaalde smeeken zijner zuster en van
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zijn ouden vader, sloop hij het huis uit en verdween in de stille, duistere velden.
En elken avond dwaalde hij, uren lang, in de nabijheid der kleine hofstede van
Rika's ouders, hopend heur ergens te zullen zien of door haar opgemerkt te worden.
En elken avond zag hij haar, beladen met voeder, den kleinen koestal in en uitgaan.
En de smokende lantaren, die binnen brandde, wierp een rosse lichtvlak in de
duisternis die den stal omgaf...
Doch telkens wanneer de staldeur, met een lichten smak, gesloten werd, verdween
Rika in huis en gansch den avond door bleef alles doodstil om de kleine woning.
En vaak bleef hij eenigen tijd lang daar in de duisternis staan, de handen in de
zakken, de oogen strak op het stille, kalme plekje gevestigd.
- Zou Rika nog aan hem denken?...
In die oogenblikken rees altoos de vraag bij hem op, als een onoplosbaar iets, hoe
het toch mogelijk was geweest, die schoone, brave Rika te versmaden voor die slet
wier beeld hem nog steeds voor oogen bleef zweven, op den grond uitgestrekt, in
hare schaamtelooze naaktheid, besmeerd met bloed...
En eens had hij Rika hartstochtelijk lief! O! hoe heugde hem nog die dag, toen hij
voor het eerst naar de kazerne trok en zij, ginds achter het hooge groen, van hem
afscheid nam, schreiend als een kind! Wat geheimzinnig aantrekkelijks blies die
andere hem dan, met hare gloeiende, gulzige kussen in het hart, om hem zoo machtig
aan zich te snoeren als een
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hond, en hem van Rika los te scheuren met een gemak, dat hem, nu nog, als
raadselachtig voorkwam?...
... En als hij daar dan uren lang had gestaan, zonder haar ooit een schrede nader
te durven komen, of zonder ooit een weinigje meer hoop te kunnen voeden, en het
gansche dorp reeds lang ingesluimerd lag, keerde hij huiswaarts, moedeloos en traag.
En toch verveelde hem dat niet. Hij voelde zich herleven telkens wanneer hij hare
lange, slanke gestalte als een schim den koestal in en uit zag gaan en hij, in de
duisternis, het profiel van haar gelaat ontwaarde, rood verlicht door de treurende,
smokende lantaren daarbinnen...
Zekeren avond, midden in het veld, juist toen hij een grachtje overschrijden wilde,
hoorde hij plotseling voetstappen in zijne nabijheid.
- Ha! Schinkels! zei dan eene stem, zijt gij nu toch hier?
Hij verschrikte; hij had de stem van den veldwachter herkend. Doch spoedig had
hij zijne kalmte teruggekregen en zonder de handen uit de zakken te trekken, bleef
hij stil staan en bezag hem vol minachting.
- Gij moet daar niet zoo onnoozel staan kijken; ik wist wel dat ge teruggekomen
waart.
- Ehwel, ja, ik ben hier terug! Wat raakt u zulks?
- Ik moet u aanhouden, zei de veldwachter.
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- Gij?
- Ja!
- Gij?
En hij trad een stap nader.
- Ik, ja, ja! Of meent ge...?
- Beproef het eens!
De veldwachter antwoordde niet. Zooveel onverschilligheid had hij niet bij
Schinkels verwacht.
- Beproef het eens, zeg ik u! - en hij beet knarsend op de tanden.
Er heerschte een oogenblik angstige stilte.
Schinkels trad nog een stap nader.
- Durft ge niet dan? snauwde hij hem in het volle gelaat, als eene laatste, smadende
uitdaging.
- Ehwel! ik neem u! beet hem dan de veldwachter toe en greep hem bij den arm.
Doch op het zelfde oogenblik voelde hij Schinkels' vingeren zoo knellend zijnen
pols omsluiten dat hem onwillekeurig een pijnlijke kreet ontsnapte. Hij liet den arm
los.
- Zie, ‘champetter’, sprak dan Schinkels, met trillende stem, terwijl hij den
veldwachter zijn vuist, zwaar als een mokerhamer, onder de kin duwde, - zie, ik weet
dat gij ‘het nooit goed op mij hadt’, ter wille van Rika; maar als ge me durft
aanhouden, als ge dàt durft, dan breek ik u armen en beenen, - dat zweer ik u!...
En met de handen in de zakken, kalm als ware er niets gebeurd, keerde hij den
veldwachter den rug toe en verdween in de duisternis.
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VI.
Hij ging niet huiswaarts, dien avond; hij vreesde daar 's morgens door de gendarmen
overvallen en, geketend en geboeid, als de gemeenste booswicht, weggeleid te worden.
Wat stond hem thans te doen? Zou hij dan weer naar Frankrijk moeten terugkeeren,
zonder een enkel woord tot Rika te kunnen spreken? En hij voelde een zware weemoed
hem aangrijpen, en eene vermoeidheid in de knieën die hem bijna belette verder te
gaan.
Doch neen, er bleef hem nog iets.
Ginds, in het veld, op het hoogste gedeelte van het dorp, lag het kleine
‘Eikenbosch’. En hij trok er heen, langs groote omwegen, voorzichtig en sluipend,
met toenemende hoop, als naar een schuilplaats, waar de veldwachter hem nooit zou
ontdekken.
Dwars door het boschje heen, liep een smalle, diepe gracht, omgeven van dicht
kreupelhout en oude, door elkaar gegroeide braamstruiken. De grond was daar
zanderig en niet geschikt tot de teelt en nooit was er in 't grachtje water geweest. En
de elkaar opvolgende herfsten hadden daarin, sinds jaren, het doode loover
opeengehoopt, langzaam aan, als tot een zacht rustbed. Aan het uiteinde van het
boschje was de gracht afgesloten door een reuzigen eik, ouder dan de oudste lieden
van het dorp, en die het kleine woud gansch beheerschte. De braamstruiken
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die zich door elkaar wrongen en het grachtje overwelfden, waren door den wind
volgezweept met bladeren en leken op een hoop dood loover, daar, blad bij blad,
bijeenverzameld. En daaronder kroop Schinkels, als in een zwart hol, waar niemand
hem zoeken zou.
En toen hij daaronder uitgestrekt lag, uren lang, - uren die met folterende traagheid
voorbijkropen, - herdacht hij vaak zijne jeugd toen hij, 's Zondags, in het boschje
met Rika de zwarte braambeziën kwam plukken.
Daar was het eigenlijk dat, in hunne naïeve, onnoozele kinderziel, die gevoelens
waren ontloken welke hen later, als instinctmatig, tot elkaar hadden gevoerd en
waaruit hunne liefde was gesproten, eenvoudig en oprecht...
Langzaam liet hij die herinneringen zijnen geest voorbij trekken, als traag
verdwijnende wolkjes in een rozig, zacht getint verschiet. Die beelden wekten andere
beelden, welke hij liever niet had zien oprijzen. Doch hoe hij zich ook op zijn leger
van dorre bladeren wentelde en keerde, hoe hij ook poogde zijn geest op iets anders
te brengen, altijd kwamen zij terug, onmeedoogend, als een spokenrei. 't Was zijn
soldatenleven, zijne liefde in de kroeg, zijne vlucht naar Rijsel, en het slot: dat
openbeuken der kamerdeur, die woeste vuistslagen en die vrouw daar op den grond
uitgestrekt, onbeschaamd, naakt, met bloed bevlekt...
En altijd kwam dat bloedige tafereel hem folteren,
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in zijne minste bijzonderheden, met eene wel is waar vage doch prangende
heropwekking der gewaarwordingen welke hem dan hadden overmeesterd, - altijd,
als een onvermijdelijk, onbarmhartig gevolg op die frissche, aangrijpende
herinneringen zijner jeugd.
En toen hij daar lag, 's nachts, slapeloos in de zwarte duisternis, en de wind, diep
en melodieus, in de reusachtige kruin van den hoogen eik, boven hem, loeide, meende
hij vaak iets daarin te hooren als een klagen, - het droevig klagen eener brutaal
afgebrokene liefde of eener neergesmakte, met bloed besmeerde vrouw...
En dan kwam hem ook weer die morgenstond voor, toen hij ginds onder de
stroomijten lag, - die morgenstond somberrood, met eene zon die als uit een bloedplas
opdook; - en dan bekroop hem als een voorgevoel dat hem hier geen geluk te wachten
stond...
Hij zou blijven nochtans; hij wilde, hij moest Rika spreken.
Elken nacht dwaalde hij weer rond de hoeve van 's meisjes ouders of rond het
huisje zijns vaders waar zijne zuster hem eten gaf voor een ganschen dag. Zijn vader
leed veel; niettegenstaande alles droeg hij zijn Leo eene vurige liefde toe, die nog
toenam toen hij dacht aan het ongelukkig leven dat hij ginds, in het boschje, in die
donkere kuil leidde, als een beest.
Meer dan eens reeds, midden in den nacht, toen hij dorpwaarts sloop, had hij, in
de verte, als schimmen in de duisternis, den veldwachter en twee gen-
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darmen gezien, die daar ronddwaalden om hem te vangen.
En zekeren nacht, toen millioenen sterren pinkten in het zwerk, donkerblauw als
staal, en hij naar zijn hol terugkeerde, langs een beukenlaan, zag hij twee gendarmen
het land komen oversteken in zijne richting. Hij was overtuigd dat zij hem hadden
gezien.
Aan vluchten viel niet meer te denken: op het vlakke veld was het te helder en
daarbij, in zijne beenen voelde hij eene vermoeidheid, zwaar als lood, die hem beletten
zou honderd schreden ver te loopen. Doch tusschen de boomen hing een schaduw
die als uit de takken neerzeeg. Hij bleef er en verschool zich achter een dikstammigen
beuk en wachtte, angstig loerend, op de komst der beide mannen. In de eene hand
hield hij een groot mes...
Langzaam kwamen zij nader, langs een kleinen wegel door het veld, bijna recht
op hem af. Achter hunne donkere mantels zag hij reeds den loop hunner geweren
glimmen.
Als een weerlicht schoot hem, op dat oogenblik, de gedachte aan de correctie door
het brein. Zijne vingeren knelden krampachtig het hecht van het mes. Strak bleven
zijne oogen op de gendarmen gevestigd, als droomde hij... 't Was alsof er plotseling
een nevel voor hem oprees. En dan zag hij, als in eene hallucinatie, eene woeste
worsteling lijf aan lijf, met twee gendarmen, - kolfslagen en messteken, - eene
worsteling, razend, hijgend, als in een reuzenkamp, en dan bloed, altijd bloed, gulpend
stroomend in
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de donkere aarde... En hij strekte zenuwachtig den arm achter den rug uit en zijn
vingeren kraakten om het groote mes...
Bloed? Waarom moest hij dan altoos bloed zien? Waarom altoos die akelige
herinnering aan dat bloed in die kamer, aan dat bloed in het oosten, in dien somberen,
killen morgenstond?...
Doch de gendarmen waren afgeweken, dorpwaarts. Hij oogde ze eene wijl na, nog
steeds onder den invloed der dolzinnige gedachten die daar zooeven in zijn brein
woelden. En dan stak hij op eens de akkers over, naar het boschje. En toen hij in zijn
hol, op zijn leger van dorre bladeren, was neergevallen, als een willooze massa, dan
weende hij lang en snikkend, als loste zich plotseling al het wee op, dat sinds weken,
dag aan dag, in zijn hart was opgepropt...

VII.
Dagen verliepen.
Hij voelde dat het hem daar, in dat akelige hol, onder die hooge braamstruiken en
dorre bladeren, in dat hol vunzig als het hok van een beest, ondragelijk en
onuitstaanbaar werd. Hij kon er niet meer blijven: hij voelde als een langzaam slopen
zijner krachten, als een naderende krankheid.
En toch wilde hij Rika spreken, haar overtuigen en haar medelokken naar Frankrijk,
waar hij weer, voor de blakende ovens, met zijn gespierde armen
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het vuur zou oprakelen, - waar hij weer zou zwoegen, dag en nacht, zonder rust, in
de hijgende rusteloosheid van den kamp om het bestaan ten einde haar gelukkig te
maken...
Hij wist dat de veldwachter op hem loerde en van de eerste gelegenheid zou gebruik
maken om hem te vatten en hem 't gerecht in handen te leveren. Maar ook wist hij
dat hij zich, in dat geval, zou verdedigd hebben zoolang er een tochtje adem in zijn
longen bleef, zoolang zijn armen grijpen en zijn vuisten slaan konden. En dan rees
de herinnering aan dien avond hem voor den geest, toen hij, in de beukendreef, achter
een boom stond en de gendarmen op hem afkwamen en hij den arm achteruit strekte,
gereed tot eene moord...
En plotseling voelde hij zich overmeesterd, bijna brutaal overweldigd, door een
gevoel van diepe onverschilligheid voor alle gevaren die hem konden omringen. Hij
vreesde niets meer; 't was alsof het lijden dat hij daar, dagen aan dagen reeds
verduurde, hem alle bewustzijn van gevaar ontnam.
Hij verliet het hol, trad het kleine boschje uit en blikte rond in de velden. Geen
levend wezen bewoog er zich; zuid-west neeg de zon, heel traag, ter kimme in een
steeds toenemende geelroze aureool...
Hij keek nogmaals naar alle zijden uit en dan schreed hij, terwijl hij de vingeren
zenuwachtig in elkaar kneep, met breede, stevige stappen over het land, in de richting
van Rika's woning.
En immer ging hij sneller, de armen stijf langs
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het lichaam, de oogen strak voor zich uitstarend, immer sneller, als voortgedreven
door het rusteloos woelen in zijn brein...
In de kleine schuur hoorde hij den slag eens vlegels. Het was hem onverschillig
wie daar binnen was, - hij wilde, hij moest Rika zien. En toch, toen hij den hoek
omdraaide en de schuurdeur naderde, klopte zijn hart gejaagder, trilden zijn knieën
licht knikkend.
Hij trad binnen.
- Rika! stamelde hij, ademloos bijna, door zijne marsch en de aandoening die hem
in eens overviel.
Die onverwachte ontmoeting verbaasde haar buitenmate. Zij aanschouwde hem
lang, doordringend, sprakeloos.
Eene wijl stonden zij daar tegenover elkaar, in een pijnlijke houding, zonder dat
een enkel woord aan hunne lippen ontviel.
- Het is dan toch waar dat gij hier rondsukkelt? sprak zij eindelijk, eenigszins
stroef.
- Zooals ge ziet! antwoordde hij zacht en zijne stem was bijna klankloos.
- En weet ge dat ze op u zoeken?
- Ja.
Er volgde eene pooze; geen van beide wist hoe het gesprek voort te zetten.
- Zijt gij niet bevreesd dat zij u vatten zullen? hernam zij, altijd op dienzelfden
kouden toon die hem ijskoud door het hart drong.
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- Waarom bevreesd?... Ik blijf hier niet, overigens...; ik keer naar Frankrijk terug...
Weer zwegen zij en ze bezag hem met klimmende verbazing. - Wat kwam hij hier
dan verrichten als hij niet bleef, meende zij hem te vragen; doch zij aarzelde.
Zijne knieën knikten; hij vreesde te zullen neervallen en om de onrust niet te laten
blijken die hem meer en meer aangreep, hurkte hij zich, ineengedoken, tegen den
muur in het stroo neder.
Rika had zich langzamerhand hersteld.
- Neen, neen! zei ze plotseling, als gejaagd; - neen, neen, blijf hier niet! Ga maar
gauw weg! Moest vader weten dat gij, een deserteur, hier zijt, hij zou u de schuur
uitjagen!
Hij bleef zitten, de oogen peinzend ten gronde gericht, kalm als had hij niets
gehoord.
- Ga heen, zeg ik u! hernam zij met meer nadruk.
Ditmaal hief hij de oogen op tot haar. Waarom langer zwijgen? Hij verzamelde
al de wilskracht en den moed die in hem lagen.
- Gij hebt mij altijd bemind, Rika,... sprak hij dan dof en bijna murmelend. - Gij
hebt het me zoo dikwijls gezegd... En nu kom ik u vragen om met mij mee te gaan,...
naar Frankrijk...
Onwillekeurig week zij een stap achteruit bij die woorden. De vlegel ontviel aan
hare handen en een hoog rood overtoog haar gelaat.
- Meegaan? zei ze dan, de handen op de lenden geschroefd, en hare stem trilde
hevig. - Meegaan
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naar Frankrijk?... meegaan met u?... met u?... En wat zou uw ‘schandaal’, ginds,
zeggen?
Hij had blijkbaar dien heftigen uitval verwacht:
- Ze is weg! mompelde hij, somber, zonder de oogen tot haar op te richten. Ik heb
ze weggejaagd,... weggeschopt!...
Nu kruiste zij de armen over de borst. Zij kwam een stap nader, het gelaat, gloeiend
rood, over hem heen gebogen.
- Ha! ze is weg! Ha! ze is weg! barst zij dan plotseling uit, met iets rauw bijtends
in de stem, als borrelde al het lijden, al de verontwaardiging welke zich, maanden
lang, in heur hart hadden opgekropt, haar nu op eens in de keel. - Ha! ze is weg!...
En nu zou ik moeten met u mee gaan, naar Frankrijk!... O, valschaard! valschaard!
Ik zou u de haren uit den kop moeten rukken!...
- Smijt me dood, met uw vlegel daar!... Smijt me dood!... Doe het,... mompelde
hij, altijd somber.
- U dood smijten? Zooveel zijt ge me niet waard. Ge hebt me ongelukkig gemaakt,
ellendige! En nu komt ge me vragen met u mee te gaan!...
Ze zweeg, als afgemat, ademloos.
- En ik heb u toch zoo lief gehad, zoo lief!... hernam zij, na een oogenblik, ietwat
zachter, terwijl snikken haar in de keel hokten... - Gij hadt nog slechts eenige maanden
dienst te doen en gij beloofdet me altoos dat, zoo gauw ge zoudt ontslagen zijn, we
zouden trouwen. En op eens loopt gij dan weg,
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met een andere, een vod, die ge in een kot van 'n herberg hadt opgeraapt...
Tranen biggelden haar langzaam langs de gloeiende wangen; zij verborg het gelaat
in de beide handen en weende, stil snikkend.
- Vergeet dat alles, Rika, meende hij; ik...
Maar zij liet hem niet voleinden:
- Denkt ge dat men zulke dingen kan vergeten? onderbrak zij hem, barsch... ‘Ware
't mijn lot geweest’, ik had het bestorven! En nu komt gij weer tot mij, onbeschaamd,
als gij de andere beu zijt!
- Ik zal weer braaf zijn, zei hij, altijd dof en diep; ik zal u lief hebben als vroeger,
- meer nog zelfs: ge zult het zien...
- Zwijg! kreet zij... En dan, met vaste overtuiging, vervolgde zij: - Neen! ik ga
niet mede met u! Ik wil niets meer weten van u, niets meer! Of neemt ge me ook
voor een vod, gelijk de andere, om me dan ook de straat op te schoppen, als ge me
eens zoudt beu zijn?... Neen, ik ga niet mede met u! Ik zou nog liever sterven dan
zoo met u te leven!...
- Maar...
- Zwijg! zei ze, met meer klem. Indien ge een greintje schaamte in 't lijf hadt, zoudt
ge niet voor mij gekomen zijn!
- Ik kwam u om vergiffenis smeeken, Rika, antwoordde hij, moedeloos, bijna
wanhopend; - ik kwam u om vergiffenis smeeken, - op mijne knieën vallen voor u...
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Terwijl hij sprak had zij de oogen van hem afgewend, als ongeloovig, en de blikken,
door het openstaande schuurvenstertje, naar buiten laten zweven waar de schemering
viel...
- O, de gendarmen! de gendarmen! ontsnapte het haar plotseling, hijgend, en ze
werd zeer bleek. - Verberg u daar achter het stroo.
Zij trok hem bij den schouder en duwde hem in de richting der nevenschuur,
angstig bezorgd. En hij kroop gezwind achter eenige bussels stroo, die in een hoekje
rechtop tegen den muur stonden.
Langs een kleinen wegel, over de akkers, kwamen twee gendarmen en de
veldwachter traag op de schuur af. Rika had heuren vlegel opgenomen en wreef zich
met het tipje van den voorschoot de laatste tranen uit de oogen en van 't gelaat, dat
koud was van schrik.
De drie mannen traden binnen.
- Waar zit hij? vroeg de veldwachter, kortaf.
- Wie? zei ze, met moeite, als wilde het woord haar niet uit de keel.
- Ta, ta, ta! ge weet het wel, hernam de veldwachter, ongeduldig.
Zij werd boos.
- Spreek ten minste duidelijk! beet zij hem toe, de drie mannen beurtelings in 't
gelaat blikkend.
- Maar uw lief! zei een der gendarmen, met een lachje. Men heeft ons gezeid dat
hij dezen namiddag langs hier is gezien geweest.
- Ik heb niemand gezien, en daarbij, ik heb
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geen lief! antwoordde zij, terwijl hare stem thans haar gewone kracht herkregen had.
- Gij zegt de waarheid niet! meende de gendarm.
Weer aanschouwde zij de drie mannen scherp doordringend; zij was zeer bleek
geworden.
- Ehwel! als ge 't beter weet, zoekt hem dan! snauwde zij hen barsch toe, - zoekt
hem!
- Gij stelt u aan een zware straf bloot, verzekerde de veldwachter, in zijn
waardigheid gekrenkt omdat die boerenmeid hem zoo ruw aansprak.
- Zoekt hem, zeg ik u! Ziet, zoekt of hij hier soms niet onder 't stroo zit! en ze
schopte, uit al haar kracht, het uitgedorschte stroo over elkaar.
Er volgde een pooze stilte.
De deserteur, achter de stroobussels, had weer zijn groot mes uit den zak gehaald
en knelde het, geopend, in de vuist. En weer, als in een weerlicht, kreeg hij die
hallucinatie van bloed, - eene groote vlek, reusachtig als het oosten, dien morgen,
toen hij ginds, in de eenzame, sluimerende velden, onder de stroomijten lag... En hij
knarste op de tanden en strekte den arm uit, gereed tot een wanhopenden strijd op
leven en dood...
Doch dan hoorde hij de drie mannen mompelend heengaan, en hunne stappen
klonken hol en dof nevens den muur waar hij stond.
Er heerschte, eene wijl lang, een diepe, akelige stilte in de schuur.
Dan hoorde hij Rika naderen.
- Kom nu, zei ze, - ze zijn weg.
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Hij verborg zijn mes en kwam bij haar.
- Ik dank u, Rika, sprak hij, hevig ontroerd; - ik zal het nooit vergeten.
Zij antwoordde niet.
- En als ge dat voor me doet, hernam hij, eenigszins aarzelend, ditmaal, - dan zult
ge ook met mij meegaan, niet waar?... Toe, zeg ja, Rika!
- Nooit! klonk het, hol en vast.
Hij poogde te glimlachen; zijn mond verwrong zich pijnlijk.
- 't Is scherts, niet waar? murmelde hij.
- Nooit! herhaalde ze. Alles is uit tusschen ons, alles, alles! Ga nu heen!
Dat klonk als een doodvonnis in zijn hart.
- Is dat uw laatste woord? vroeg hij nog eens, met uiterste krachtsinspanning, en
hij voelde een snerpend wee in de borst.
- Ja, ja! antwoordde ze, kloek en koud.... Ga nu heen!...
En hij ging, als gebroken, met knikkende knieën en korte snikken in de keel, dwars
over het land, naar het boschje, naar zijn hol...
Door het opene venstertje oogde zij hem na, onweerstaanbaar, terwijl hij over de
donkere velden heenstrompelde, traag en moedeloos, de handen in de zakken... Zij
zag de silhouette zijner hooge gestalte verminderen, meer en meer, en wegsmelten
als een schim in de duisternis. En ze zag nog enkel de mist waarin hij verdwenen
was, de loodkleurige, doodstille avondmist... En toch bleven hare oogen,
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als onwillekeurig geboeid, in dat niet kijken, star en droomerig, - in dat nevelige niet
waarin zijn beeld langzamerhand was uitgewischt, als een optrekkenke rookstreep,
als een droombeeld dat haar, langen tijd, dierbaar was geweest...
En zacht als neerzijgende avondstilte, steeds meer en meer, daalde de herinnering
aan hare liefde voor dien man, melancholisch droef, in haar gemoed neer. En zacht,
immer zachter, met een weemoed die op de gevoeligste vezeltjes van haar hart drukte,
herleefde zij hare gansche liefde voor hem, met iets onbepaalds dat haar ziel
doorsidderde en haar snikken in de keel bracht. Nooit werd de herinnering aan het
zonnige harer liefde zoo genotrijk in haar hart heropgewekt... 't Was alsof ze
droomde... Maar dan volgde ook het tooneel van zooeven, de verschillende
aandoeningen die haar hadden doortrild, zijn langzaam heengaan over de duistere
velden, in den avondmist...
En nu ze daar alleen stond, in de stille, eenzame schuur, en dat alles haren geest
voorbijtrok, nu voelde ze, bij die langzaam folterende ontgoocheling, haar gemoed
vol komen en barst zij plotseling in een zacht, droevig weenen los...

VIII.
Zuchtend strekte hij zich nogmaals uit op zijn leger van doode bladeren, in de diepe
gracht, onder de dichte braamstruiken. In zijn brein woelden aller-
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hande denkbeelden, in zijn voorhoofd voelde hij als het hameren eener hevige koorts...
Hij poogde te denken aan zijne jeugd, aan den tijd toen hij Rika lief had en van
haar aanbeden werd uit al de kracht die in haar naïef en oprecht harte lag. Doch het
ging niet; er was eene soort van verwarring in de beelden die hij voor zijnen geest
opriep na veel krachtsinspanning. Telkens viel dat woord: ‘Nooit!’ dat, koud en
beslist, van hare lippen was gevallen, bonzend in zijn oor met trillingen als die eener
luidende klok...
Er hing een stilte eindeloos diep, een stilte prangend als in een graf, over de velden
en het boschje waarin hij lag. Geen tochtje voer door de naakte kruinen; geen blad
bewoog zich boven hem, in de braamstruiken.
Maar toch bleef het in zijn oor klinken, immer zwellend, met trillingen lang en
gerekt die hem als zenuwtrillingen door het hoofd vlijmden, als eene samenvatting
van wanhoop en wee:
- ‘Nooit!... Ga heen!...’
Hij wentelde zich in zijn hol, als worstelde hij tegen den dood...
Plotseling kroop hij uit de gracht; hij kon er geen oogenblik langer blijven.
Het was pikdonker geworden.
En weer schreed hij het land over, evenals 's namiddags, in de richting van Rika's
woning.
Ditmaal, echter, ging hij traag; zijne beenen rilden en zijne voeten wogen zwaar
als lood.
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Het hoofd hing hem op de borst, gedachtenloos...
Hij kwam aan Rika's huisje. Diepe stilte heerschte alom. Een oogenblik stond hij
stil en leunde met den schouder tegen den muur der stalling. Zijne ademhaling was
gejaagd en zijn hart bonsde onstuimig. Een zonderling gevoel, waarvan hij niets
begreep, een gevoel zoo droevig dat hij het had willen uitsnikken, bekroop hem
langzaam, meer en meer.
Dan ging hij, stil, tot aan Rika's venster. Hij luisterde eene wijl en dan tikte hij,
aarzelend, aan een ruitje...
Vóór hij ingelijfd werd bij 't leger, en later, toen hij reeds soldaat was, had hij daar
vaak een uurtje met haar doorgebracht in zacht, liefdevol gekeuvel. Meer dan eens
had zij hem daar, door het venster, hare frissche lippen laten kussen, in de geurende,
soezende stilte der zomeravonden...
Hij tikte nogmaals, altijd aarzelend. Een hoek van 't gordijntje werd weggeschoven,
twee glinsterende oogen tuurden hem aan, en dan viel het weer neer.
Nog eens tikte hij, ietwat luider, ditmaal, - tweemaal, driemaal, telkens zacht
fluisterend, als in een hopelooze bede:
- Rika!... Rika!...
Doch alles bleef stil, daar binnen...
Een hevige snik kwam hem tot in de keel, als brak plotseling zijn hart, en, met een
zucht, zonk hij bij het venster neder...
En gansch zijne liefdesgeschiedenis met Rika doemde
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voor zijnen geest op als in een flets roze morgenstond: - hunne eerste samenkomsten;
hunne eeden van liefde en trouw; hunne eerste kussen; de liefdevolle, lange
omhelzingen, zacht en genotrijk, achter het groen der velden, telkens wanneer hij
naar de kazerne terug ging; hare tranen... En dan volgde, als onvermijdelijk, die
kleine blondine, sigaretten rookend op zijne knieën; - de vlucht naar Frankrijk; die
vrouw op den grond uitgestrekt, in hare schaamtelooze naaktheid, besmet met bloed...
Bloed?... Waarom moest hij dan altoos en onophoudend bloed zien?...
Dan werd het hem bewust dat hij hier niet blijven kon; hij moest in handen der
gendarmen vallen. En in 't verschiet zag hij de correctie, waar hij niet zijn wilde, al
moest het zijn leven kosten. Voor de straf zelve was hij niet bevreesd; maar de
gedachte alleen dat hij daar zou zitten om die vrouw, die hem bedrogen had na hem
alles ontnomen te hebben, die gedachte vervulde hem met afkeer, met een
onoverkomelijken walg...
Of moest hij weer, langs die eenzaam lange baan, naar Frankrijk sukkelen, om
ginds honger te lijden? Want wellicht zou hij nimmer meer in zijn fabriek geraken,
bij zijne reusachtige, gloeiende ovens...
Neen, het kon niet meer!...
Hij stond op en begaf zich traag naar den notelaar die daar, een stap verder, juist
over Rika's venster, in het hofje stond. Stil klom hij er op, langs de egge die er
tegenaan stond.
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En toen hij schrijlings over den grooten tak zat, nam hij zijn lederen broekriem,
knoopte hem met het uiteinde aan den tak vast en maakte, met de gesp, een strop.
Nog eens blikte hij, als droomend, naar Rika's venster...
Toen haalde hij den strop over den nek en liet zich langzaam neerzijgen... Eene
rilling doorvoer al zijne leden, de tak kraakte dof en de twijgjes schudden, een wijl
lang, zacht door elkaar, als in een geheimzinnig gefluister...
't Was stil alom, - doodstil...
St. Denijs-Westrem. (België) '91.
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Errata.
Blz.; regel
Dien zij overeen waren, lees: dien zij
overeen gekomen waren.

88; 8

Een laatste tol aan hen verschuldigd, lees: 163; 4
aan haar verschuldigd.
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