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De koopmansklerk.
Eene Antwerpsche levensschets.
I.
Iets over zijne natuurlijke geschiedenis in het algemeen.
Wij hebben er niets tegen, lieve lezer, om dit hoofdstuk met eene min of meer
versleten natuurkundige zinsnede te beginnen. Wie zich daardoor aangepord voelt
om over ons gewrocht een ongunstig oordeel te strijken, houden wij voor een'
lichtgeestige en wij laten ons weinig aan zijn gevoelen gelegen. Hij mag gerust het
boek toeslaan en zich met iets anders gaan vermaken. - Wij schrijven voor de lezers,
die geduld en toegevendheid bezitten. - Nu, wij beginnen.
De kantoorklerk is een der dieren, welke men in alle gedeelten van het schoone
Europa en in nog andere werelddeelen overvloedig aantreft. Hij onderscheidt zich
in menigvuldige geslachten en soorten. - Onze geest zou zich vermoeien met al zijne
verscheidenheden te willen nasporen; want hij neemt alle vormen aan, en de Proteus
der oudheid is in vergelijking met hem slechts een leerjongen. Wij willen zelfs niet
trachten die verscheidenheden hier aan te duiden, daar wij de verzekering hebben,
dat het eene lijst zou maken, waaraan geen einde zou te vinden zijn, met een woord,
dat het een oprechte Babel zou worden. - Wij zullen ons daarom slechts met eene
enkele soort bezig houden, en nu en dan, in den loop onzer geschiedenis, eenige
vergelijkingen, wanneer ze van pas zullen komen, trachten te maken.
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Alvorens echter tot die afzonderlijke beschrijving over te gaan, zullen wij eenige
algemeene eigenschappen van den kantoorschrijver aanstippen.
Volgens de grootste en ervarenste natuurkundigen bestaat er, zooals men weet,
eene keten, welke het mijnenrijk aan het plantenrijk en dit laatste aan het dierenrijk
vasthecht, of, om duidelijker te spreken: men verbeelde zich eene ladder, aan welker
eersten trap zich het mijnenrijk en aan welker hoogsten zich het dierenrijk bevindt.
Het plantenrijk staat natuurlijker wijze in het midden. - Nu valt het niet moeilijk om
te begrijpen, dat het mijnenrijk op zichzelve ook eene ladder uitmaakt, waar men,
van den laagsten trap omhoog klimmende, allengs meer en meer hoedanigheden
ontmoet. En zoo hetzelfde voor het plantenrijk, totdat men aan de derde, die van het
dierenrijk, genaakt. Die drie ladders, schoon verschillende, raken zoo goed aan
elkander en zijn zoo sterk ineen gewerkt dat zij maar eene ladder schijnen uit te
maken. - Niettegenstaande dit alles is er reeds menig zwaarlijvig natuurkundige
geweest, die, in het opklimmen van gezegde ladders, gepoogd heeft dezelven van
elkander te rukken; doch, God dank, tot hiertoe is er nog niemand in geslaagd, en
hopen wij dat er niemand in die moorddadige inzichten ooit zal slagen; want die
ladders zijn zeer natuurlijk, zeer eenvoudig en zeer verstaanbaar.
Zoowel als er in het mijn- en plantenrijk eene opklimming tot volmaaktere
hoedanigheden bestaat, zoo ook moet die opstijging voor het dierenrijk plaats grijpen.
- En dit is ook zoo. - De natuurkundigen hebben dit alles wijslijk overleid en getracht
dat het dier, mensch genoemd, niet zou te klagen hebben. Zij hebben ons, zooals
men weet, eene sport hooger dan den aap (Orang-Outang) gezet. Dit is zeer toegevend
gehandeld, bijzonder voor het meestendeel der Belgen, welke men gerust op de
apensport zelve had mogen plaatsen.
Nu zoeken wij eens in de soort van dierenrijk, die mensch heet. - Wij nemen aan,
dat de mensch slechts eene verscheidenheid is van kikvorsch of ezel of olifant, en
dat hij alleenlijk eenige hoedanigheden meer en eenige andere minder bezit, die het
verschil tusschen hem en zijne mededieren daarstellen. - Maar dan toch moet ook
de ladder aan het diermensch niet ophouden? - Neen, zeggen de geleerde
natuurkundigen, wij verdeelen ook het slach der menschen. Wij onderscheiden
namelijk de zwarten, de witten, enz. - Zeer wel, mijne heeren, maar verder gaat gij
niet, niet waar? En waarom gaat

Pieter Frans van Kerckhoven, Volledige werken. Deel 5

3
gij niet verder? Zitten al de zwarten op eene, en al de witten, enz., op eene andere
sport, of is er ook nog eene opklimming? Bestaat er in den mensch geene strekking
tot mindere of meerdere volmaaktheid? Ja, niet waar? want ook de eigenschap des
geestes brengt gij in rekening!... Dus moet de ladder nog hooger klimmen en wie zal
nu de eer hebben op de hoogste sport te zitten? Ha! zal het een natuurkundige zijn
of een klompenmaker? Zal het een rechtsgeleerde of een koewachter zijn? Een
geneeskundige of een kwakzalver? Een krijgsoverste of een tafelbediende? En wie,
zegt, wie zal den hoogsten trap bekleeden, wie zal al de anderen over het hoofd zien?
- En waar bevindt zich de kantoorklerk? - Ziedaar, lieve lezer, eenige vragen, waarover
de natuurkundigen nog lang zullen mogen nadenken, eer zij dezelve door een gezond
stelsel zullen kunnen beantwoorden, en wij ook, wij zullen daar geene lange
betrachtingen op maken en keeren liever tot ons onderwerp terug.
Zeker is het, dat de kantoorschrijver geenen hoogen trap op de ladder van het
dierenrijk bekleedt, echter is het waar dat hij niet juist achter den Orang-Outang
volgt; doch dit doet niets ter zake. De kantoorschrijver in het algemeen is uit
zichzelven niet hoogmoedig, en onze eerbied is voor hem daarom ook niet kleiner.
Wij hebben reeds gezegd, dat de hoedanigheden van den kantoorklerk en de
vormen, die hij aanneemt, ontelbaar zijn. Dit is zoo. Zijn getal is onnoembaar als de
starren des hemels en als de zandkorrels der zee. Daarom ook hebben wij verkozen
ons hoofdzakelijk met eene enkele soort bezig te houden en wel met degene, die
zooveel belang in onze moederstad opwekt, en dit is de kantoorschrijver in den
koophandel, of in kortere woorden: de koopmansklerk, of zooals het volk hem bij
voorkeur nog wel noemt: de kantoorklerk.
Die soort kan slechts, wat ons vaderland betreft wel te verstaan, in zijne zuivere,
onverbasterde natuur te Antwerpen aangetroffen worden. Het is het nest, waar van
oudsher dit belangwekkend slach uitgebroeid wordt; en lang nog, ja, hopen wij het,
zal Antwerpen dit edelgesteente aan hare eerekroon vastgehecht houden. De pogingen
van vijandelijke steden zullen tegen haar niets vermogen; want de natuur heeft haar
begunstigd. - En indien de handel slecht gaat, indien wij entrepôts en magazijnen
hebben, die opgepropt zijn en blijven; indien wij alles zelven mogen verbruiken en
weinig of niets buitenslands kunnen wegsturen en de vaartuigen vol ontvangen en
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ledig wegzenden; dat is de schuld der natuur niet; het is slechts aan de waanwijsheid
van eenige bekrompene geesten en aan de jaloezij van een gedeelte onzer Belgische
broeders, die zoo wijd zien als hun neus lang is, te danken. - Doch verdwalen wij in
geene staatkundige bemerkingen en haasten wij ons, ons onderwerp aan te vatten.

II.
Wat wij door puren, zuiveren, onverbasterden koopmansklerk
verstaan.
De pure, zuivere, onverbasterde Antwerpsche koopmansklerk is degene, welke te
Antwerpen van geringe ouders geboren, te Antwerpen is opgevoed en er zijne
geleerdheid verkregen heeft.
Wij beschouwen als tot die klas niet toehoorende:
1o Al degenen, die van het een of ander dorp naar de stad komen om zich op den
koophandel toe te leggen. - Deze zijn gewoonlijk van die pachterszonen, welke door
hunne kollegie-studiën getopt en door het latijn, dat zij gepoogd hebben te leeren, te
lui of te onmachtig geworden zijnde om 's vaders ploeg aan te vatten, besluiten zich
in de stad te gaan vestigen, om aldaar mettertijd een bestaan in den handel te kunnen
vinden. Dit zijn nimmer echte kantoorklerken. Zij verhuren zich gemeenlijk bij een'
kleinen koopman, op voorwaarde van er het kantoor te bedienen en tenzelfden tijd
het pakhuis gade te slaan en de kleine karreweien uit de voeten te helpen. Die
jongelingen, zooals men ziet, verstaan het edele, het voortreffelijke van hun beroep
niet. Het zijn hybridische dieren, het zijn muilezels; geene zuivere, onverbasterde
paarden.
2o Wij beschouwen ook niet als tot onze klasse behoorende, al die vreemdelingen,
't zij Duitschers, Engelschen of Franschen, welke zich in ons vaderland komen
neêrzetten om er den stiel te bederven, zooals de pure Antwerpsche kantoorklerk
zegt; want velen van hen verhuren zich gewoonlijk voor een' lagen prijs en ettelijken
werken zelfs zonder loon, alleenlijk om de kennis des handels te verkrijgen. Over
het algemeen verlaten dezulken na eenige jaren ons vaderland, of ook wel, indien
zij bemiddeld zijn, richten zijzelven een handelshuis op.
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- In het eerste geval zijn het slechts, zooals men ziet, vreemde vogels, welke hun
zomerverblijf bier komen vestigen en als de winter des levens aankomt, onze streken
verlaten. In het ander geval worden zij de bazen der kantoorklerken, en die bazen,
wij kunnen het reeds zeggen, zijn zelden sympathetisch in de oogen van den puren
Antwerpschen koopmansklerk.
3o In dezelfde afdeeling als de vorigen, mogen wij ook plaatsen al de zonen of
neven van handelaars, welke zich inbeelden, dat zij slechts eenige proefjaren moeten
doen, en die gevolgentlijk aan hunne eigenschap van kantoorklerk niet verbonden
zijn, noch minder er liefde voor gevoelen.
Wij herhalen dan dat wij door puren, zuiveren, onverbasterden koopmansklerk
verstaan, degenen, welke te Antwerpen, van geringe ouders geboren, opgevoed zijn
en er hunne geleerdheid verkregen hebben. Het is dan ook slechts van een'
zulkdanigen, dat wij zullen trachten hier eene zoo getrouw mogelijke levensschets
te leveren.

III.
Eerste jonkheid van den puren, onverbasterden Antwerpschen
koopmansklerk.
‘Hurah! Hurah! Hurah!... Moeder!...’
Dit geschreeuw doet zich eensklaps op den trap eener gering woning op. Tenzelfden
stond hoort men iemand met gedruisch omhoog komen. De moeder, die bezig is met
den middagpot te koken, zet eensklaps hare armen in de zijde en ziet nieuwsgierig
naar de deur der kamer, die op den trap uitgeeft. De vader, die voor het venster op
zijne kleermakerstafel werkt, laat zijn kleed neêrvallen, neemt den bril van den neus
en staart in dezelfde richting als zijne vrouw.
Nu vliegt eensklaps de deur der kamer open en een jonge knaap van omtrent de
tien of elf jaar treedt binnen. Hij heeft een groot opgerold papier in de handen, welk
hij omhoog steekt en hij roept nog eens: ‘Hurah! Hurah!...’
‘Welnu, Piet, wordt ge gek,’ zegt de moeder, ‘wat beteekent nu al dat lawijd?’
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‘Hurah! hurah!...’ antwoordt de kleine knaap.
Thans spreekt de vader op eenen statigen toon:
‘Piet, jongen, wat is er?’
‘Ik ben de tweede in 't schrijven, vader! hurah! Hier is mijn toon... De meester
heeft hem mij mede laten naar huis nemen, om u te doen zien; maar ik moet hem
namiddag terug brengen.’
De vader voelt zijn hart kloppen bij het hooren van de zegepraal zijns zoons. De
moeder is als opgetogen en terwijl zij haren pot nog eens onderrommeld, geeft zij
door gebaren en woorden te kennen, welk innig genoegen zij in haar moederlijk hart
gevoelt.
Intusschen zet de kleermaker zijnen bril weder op, trekt zijne broek bij middel van
eene eenige bretelle op en springt van de tafel:
‘Laat zien, jongen, laat zien wat ge kunt?’ zegt hij op eenen statigen toon, ‘laat
mij dit beoordeelen.’
Piet reikt zijn geschrift over. De vader ontrolt en bezichtigt het, terwijl hij hetzelve
het onderste boven houdt.
‘Gij hebt het averechts, vader,’ zegt de kleine Piet.
De kleermaker, die niet lezen kan, voelt zich een weinig blozen, doch antwoordt
zonder ontsteltenis:
‘Zwijg, kleine jongen, ik hou het zoo om er te beter het effect van te zien. Dat kent
gij niet. Men doet hetzelfde met de schilderijen; en dit is zooveel als eene schilderij
weerd... Het is schoon! - Lees nu eens wat er op staat.’
Piet gehoorzaamt en leest met eene zwakke, stamelende stem:
‘Hij, die het voedsel des lichaams verwaarloost, zal ook weldra de zwakheid des
geestes gevoelen.’
‘Schoon, schoon!’ roept de kleermaker, ‘vrouw, gij hebt het gehoord, zorg voor
de keuken...’
En zich tot Piet wendende: ‘Nu, jongen, gij hebt er eer van; draag het nu naar uwen
meester en zeg dat ik ten uiterste over u en over hem voldaan ben.’
‘Vader, ik mag het tot dezen namiddag t'huis houden.’
‘Draag het liever seffens terug, Piet, er mocht iets aan miskonten, met het eten of
anderszins.’
Piet rolt zijn schrift weder op en vliegt weêr den trap af. De kleermaker luistert
scherp totdat hij verzekerd is dat zijn zoon zich op straat bevindt; dan zegt hij:
‘Vrouw, ik wil niet dat die jongen ooit slafelijk werk ver-
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richte; daar is hij te geleerd voor. Ik wil er voor het minste een' kantoorklerk van
maken.’
‘Maar, vriend lief,’ zegt de vrouw, ‘hebt gij wel nagedacht, dat wij dan nog in
langen tijd geene enkele duit van zijne winst zullen zien?’
‘Ik zal er voor werken, vrouw, ik zal er voor werken. En toch, dat verstaat ge niet!
Zoudt ge mogelijk willen dat ik er een' kleermaker, eenen slaaf van maakte, zooals
ik ben?...’
‘Toch niet, mijn lieve man, er zijn nog andere stielen, en waarmede men deftig
aan den kost kan geraken.’
‘Wat! stielen! stielen!.. Ik zeg u, wie zulke begaafdheden als onze Piet bezit, is
voor geen handwerk geboren.. Nog geen elf jaar oud en reeds de tweede in 't schrijven!
't Is nog nooit gehoord!’
De vrouw zwijgt, want zij weet dat de ontwerpen haars mans niet te bevechten
zijn; en toch, zij ook is heimelijk gevleid dat haar zoon, nog zoo jong, reeds zoovele
verdiensten aan den dag legt.
Het voorstel is dus van weerskanten aangenomen, en de vader voorziet reeds den
tijd wanneer zijn zoon op een groot kantoor drie of vier duizend franken zal winnen,
en hem, vader, wanneer hij zal oud zijn, zal beletten nog te werken; en hem bovendien
geld in den zak geven om op zijn dagelijksch wandelingetje zijn glaasje leuvensch
of gerstenbier en mogelijk wel faro of diestersch te kunnen drinken.

IV.
Waar de lezer leert kennen uit welke bronnen de koopmansklerk
gemeenlijk zijnen oorsprong neemt.
De lezer zou zich grootelijks misgissen, indien hij in het geloof verkeerde dat al de
kantoorschrijvers aan het loffelijk en eerbiedwaardig ambacht der kleermakers hunnen
oorsprong te danken hebben. Neen, het is zoo niet. Ofschoon die laatste stiel zeer
vruchtbaar in kantoorklerken is, ontmoeten wij er echter ook eene menigte, die aan
andere stielen te huis hooren. De smid, die van 's morgens tot 's avonds het ijzer in
zijne smids staat te bewerken, is niet zelden in het geval de vergenoeging te hebben,
des middags zijnen zoon, zoo
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wit als melk en met handen zoo fijn als die eener kantwerkster, te zien te huis keeren
om met hem het middagmaal te nemen. - Ook de metser is dikwijls gedwongen
aandacht te nemen en zich om te wenden wanneer zijn zoon te huis komt, ten einde
zij elkander met de kleederen niet zouden aanraken en de klerk niet als een
uithangbord voor het ambacht zijns vaders moge dienen.
Ook de natiebaas en zelfs een vaste werkman aan eene natie wil soms eenen klerk
van zijnen zoon maken, want de hoogmoed, lieve lezer, bestaat in alle klassen. Doch hier zijn groote gevaren, hier is dikwijls een strunkelsteen, waar de zoon over
valt en waarvan meermaals het geluk van een huisgezin afhangt. - Verbeeld u eens
een' zoon, die klerk is en belast met het in- en uitwegen, het ontvangen en afleveren
der goederen. Zijn vader is natiebaas of erger nog natiegast en staat vervolgens onder
het bevel zijns zoons. Indien de zoon meer dan een gewoon klerkenverstand bezit,
gaat het tamelijk wel, dat is te zeggen, min of meer verdraaglijk; indien hij niet
hoogmoedig is en over den geringen stand zijns vaders niet bloost, dan kan men soms
nog wel in vriendschap voort en de kwade tongen min of meer in hare werkingen
terughouden; - maar zoo het tegendeel plaats grijpt; indien de zoon beschaamd is
over zijnen vader; indien hij zich niet geweerdigt hem het woord toe te stieren, om
niet den vadernaam te moeten uitspreken! o dan, denk dan eens wat er in beider ziel
moet omgaan! Wat moet de vader dan in zijn hart denken, hij, die zoolang zuren kost
gegeten heeft om zijnen zoon, op wien hij immer zijnen roem heeft gedragen, schoone
kleeren te kunnen koopen en hem in staat te stellen tot het heerlijk bestaan, dat hij
verworven heeft, op te klimmen? Wat moet de moeder dan ook niet in hare ziel
gevoelen, wanneer haar echtgenoot over haar kind komt klagen en zegt:
‘'t Is 'ne lakkere, onze zoon; wij hebben er 'nen schoone van gemaakt. Hij durft
mijnen naam zelfs in 't bijzijn van andere menschen niet meer uitspreken.’
‘Het ware beter geweest hem eenig handwerk te doen leeren,’ zegt de moeder.
‘Dat wil ik niet zeggen, vrouw; maar ik kan niet verdragen dat hij zoo fier, zoo
glorieus is; ik vind dat een zoon nimmer over zijne ouders mag beschaamd zijn...
Zie, vrouw, dat ge wist wat verdriet ik daarin maak, he! 't is om er levend van in
mijnen put te kruipen.’
De moeder kan noch durft iets meer zeggen.
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Lieve lezer, wij durven hier geen enkel spotwoord neêrschrijven en kunnen niet
genoeg het gedrag van zulke kantoorschrijvers afkeuren. Wij raden liever het geheel
klerkenlichaam daarover openbare boetveerdigheid te doen. Dat zij gerust assche op
hun hoofd strooien, hunne kleederen scheuren, op hunne borst kloppen en uitroepen:
peccavimus! wij hebben gezondigd! grootelijks gezondigd! door laffen hoogmoed
gezondigd!... Doch alle kwaad heeft zijn goed in, en het is ons soms een groote troost
geweest (en wij twijfelen niet of het zal onzen lezers ook een troost zijn), te zien dat
die hoogmoed tot goed gedreven werd, en dat de jongeling als een slaaf werkte, ten
einde zijnen vader van den stiel af te houden en hem gerust het overige zijner dagen
te laten doorbrengen.
Die gedachte heeft ons goed gedaan, en in geval wij dezelve niet ontdekt hadden,
ware het horderd tegen een te wedden geweest of wij hadden den voe! van de heilige
Schrift over al de kantoorschrijvers uitgesproken, - en voorzeker deze onze
levensschets niet voortgezet, iets waaraan het nageslacht ongetwijfeld veel zou
verloren hebben.
Laten wij nu weder voortvaren en zien op welke wijze de jongeling, die denkt tot
den staat van koopmansklerk door den hemel geroepen te zijn, het aanlegt om tot
zijn doel te geraken. - Ab uno disce omnes, zegt het spreekwoord, hetwelk wij voor
degenen, die het onuitsprekelijk geluk niet hebben Latijn te verstaan, wel willen
overzetten met de spreuk: als men den steert eener kat ziet, kent men het gansche
dier. - Dit wil zeggen, lieve lezer, dat wij ons bijzonder zullen bezig houden met den
kleinen Piet, die door zijn' vader tot het klerkwezen bestemd is. - Wij willen er ons
echter zoodanig niet aan verbinden en zullen soms wel de gelegenheid hebben een
sprongje langs hier en ginds te maken, en eenige personaadjen van tweeden rang op
het tooneel te voeren.

V.
Waar er besloten wordt dat het tijd is Piet op een kantoor te zetten,
en welke voorzorgen er door zijne ouders te dien einde genomen
worden.
Piet had zijn zestiende jaar bereikt. Het is onnoodig te zeggen, dat hij gedurig in
geleerdheid had aangewonnen en eene buitengewone
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schoone hand van schrijven verkregen had. De kleermaker dacht dan ook ernstig om
voor het fortuin zijns zoons te gaan zorgen. Zekeren zondag, dat hij tegen den middag
zijn gewoon jeneverslokje was gaan pakken, kwam hij met eene ongemeene blijdschap
op het gezicht naar huis, en riep tot Piet: - ‘Jongen, het is gevonden! Begin eens
spoedig eenen schoonen brief te schrijven, en morgen gaat gij bij den heer L... Er is
een klerk noodig, en... jongen, jongen, het fortuin is in uwe handen!’
Piet staarde met blijdschap op zijnen vader en een hooge blos bekroop zijne frissche
wangen. Hij beefde reeds bij de gedachte aan den schrikkelijken stond, wanneer hij
des anderdaags in de tegenwoordigheid van den koopman zou moeten verschijnen.
Hij overwon echter, zoo goed mogelijk, die bloodaardigheid en de gansche namiddag
werd besteed om eenen schoonen brief aaneen te stooten - de vader had zorg hem
de gedachten op te geven, - en dan denzelven goed over te schrijven, De brief, zooals
men licht kan denken, was allerschoonst. Hij, Piet, de jongeling, nam daarin de
stoutmoedigheid en vrijheid zijnen dienst als kantoorklerk den heer L. aan te bieden.
Hij hoopte op dezes goedheid, welke algemeen bekend was (en waarvan Piet noch
de kleermaker nimmer hadden hoorgin spreken), dat hij, de koopman, met
toegevendheid en welgevallen op hem, Piet, mocht nederzien, zijne stoutmoedigheid
vergeven en zijne nederige vraag inwilligen.
De vader van Piet had dien geduchten en gewenschten stond reeds lang zien
aankomen en had er gevolgentlijk zijne voorzorgen toe genomen. Hij was hierin zoo
voorzichtig als ooit eenig wijsgeer te werk gegaan. De voorzorgen bestonden namelijk
hierin, dat bij had getracht en zijne vrouw meermalen had aangewakkerd om steeds,
ingeval zich eene gunstige gelegenheid mocht aanbieden, het klein lijnwaad van
hunnen zoon in goeden staat te houden. Hij had te meer een modisch ondervest, welk
hij op merinosche voedering van mantels had ingewonnen, voor Piet bereid, en
hetzelve lag reeds eenige weken in de kist te rusten tegen dat het gewenschte
oogenblik zich zou opgedaan hebben. Uit eenen ouden mantel, welken de kleermaker
sedert eenigen tijd niet meer droeg, had hij een' knappen jas of frak voor zijnen zoon
vervaardigd, en schoon er, uit hoofde dat het laken op de averechtsche zijde gebruikt
was, geen' glans meer op te bespeuren was, had de kleermaker, door het geweldig
persen, er eene soort van
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luister op verkregen, die meest op de zoomen en rond de knopsgaten zichtbaar bleef.
Niettegenstaande deze kleinigheden, die toch maar voor een scherpziende en
stielkundig oog ontdekbaar waren, kwam Piet als een echt heertje voor den dag. Te meer het donker gebloemde gilet en de stijve witte hemdsband gaven den jongeling
een goed en deftig burgervoorkomen.
Oozk wanneer Piet de kamer verliet om het belangrijk bezoek te gaan afleggen,
voelde zich de vader het harte vergroot en hij zag met fierheid zijnen zoon
heenstappen. De moeder ook was door dit gezicht gevleid en wendde al hare zorgen
aan om de kleederen haars zoons niet aan te raken, ten einde dezelve niet te bevuilen.
Het eenige - en hierin zien wij weder een bewijs van de onvolmaaktheid des
menschen, - het eenige, zeg ik, dat aan den opschik van Piet ontbrak, was een
ordentelijk hoofddeksel. - Zijn zijden hoed, waarmede hij zijne eerste communie
gedaan had, was ten minste drie modes achteruit; de vorm was die van een broodsuiker
en de boorden waren zoo smal, dat er bij winterweder de sneeuw nauwelijks kon
blijven opliggen. Hij had te meer een' rossen weêrschijn verkregen en het boordsel
was van eene kleur geworden, welke wij moeilijk zouden kunnen aanduiden, en die
voorzeker nooit op het palet eens schilders gelegen heeft.
Het kleed, heeft men altijd gezegd, maakt den man. Die volksspreuk kan eenmaal
waar geweest zijn; doch de tijden zijn veranderd en wij gelooven dat het althans beter
ware te zeggen: de hoed maakt den man. - Daar wij met geene vreemde pluimen
zoeken te prijken, vinden wij ons gedwongen hier te bekennen, dat wij de eerste niet
zijn, wien zulkdanige gedachte is in den geest gekomen. Er is namelijk een schrijver,
volgens men ons gezegd heeft, die de geschiedenis der volken en den gang van 's
menschen geest heeft aangeduid, alleenlijk met de modes der hoeden na te gaan. Wij zijn echter niet zedig genoeg om te verzwijgen, dat ingeval die uitvinding niet
geschied ware, wij voorzeker dien titel op de onsterflijkheid zouden gewonnen
hebben; want reeds lang hangt ons die gedachte in het hoofd. Ongelukkiglijk, alles
is uitgevonden.
Dat de lezer in allen gevalle wete, dat de hoed van Piet geenen slechten invloed
op zijne onderneming kon hebben; want de jongeling, aan wien de regels der
beleefdheid niet vreemd waren, had dezen reeds vóór dat hij het vertrek des koopmans
binnentrad, afgenomen. De
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koopman gaf ook weinig acht op den inhoud des briefs, welken Piet hem voorstelde.
De hand van schrijven behaagde hem, en na eenige woordwisselingen met den
jongeling werd deze als klerk aangenomen. - De eerste twee jaren kon Piet op geene
winst rekenen, doch de koopman liet hem hooren dat, indien hij zich loffelijk van
zijnen plicht kweet, hij hem eene goede geldelijke nieuwjaarsgift zou geschonken
hebben.
Die dag was een vroolijke dag voor het huisgezin van den kleermaker.

VI.
Eerste wapenfeiten van Piet in het heerlijk ambt van koopmansklerk.
Onze Piet bevond zich in de grootste verlegenheid, toen hij voor de eerste maal den
voet op het kantoor zette. Hij stond verpletterd en wist niet hoe zijne plaats tusschen
die jonge heeren, welke zoo op hun gemak waren, te kunnen vinden.
De koopmansklerk is bijwijlen wel eens van een aardig humeur en het gebeurt
hem zeer dikwijls - soms wel tweemaal op een jaar - dat hij een geestig gezegde voor
den dag brengt. Men wilde ongelukkig den dag van Piets inkomst eens aardig zijn.
Nadat de jongeling reeds een half kwartier, met zijnen hoed in de hand, gewacht had,
in de hoop dat de een of ander hem het woord zou hebben toegestuurd, begonnen de
klerken de een tegen den andere te grimlachen en eenige woorden binnensmonds te
mompelen. Piet verstond wel niet wat er gezegd werd, doch het was gemakkelijk te
zien, dat men met hem een weinig den gek scheerde. De broodsuikervormige hoed
was het voorwerp van kleine spotternijen, welke men elkaar overzegde. Een, eindelijk,
het haantje van den hoop, nam het woord, stak zijne schrijfpen achter het oor en
sprak tot Piet:
‘Brengt mijnheer mogelijk het broodsuiker, dat wij verwachten?’
‘Waarom dat, mijnheer?’ zegde Piet met de grootste eenvoudigheid.
‘Wel,’ antwoordde de klerk op eenen nog eenvoudigeren toon en de oogen half
toenijpende, ‘hebt gij er daar niet een in de hand?’
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Piet bezag zijne hand en vond er slechts zijn hoofdsieraad in.
‘Het is mijn hoed, mijnheer,’ antwoordde hij.
‘Ha! het is uw hoed! - Bah! ik zag het aan voor een broodsuiker.’
Een schaterlach ontstond op het hooren dier armzalige spotternij (die den klerken
zeer geestig scheen) bij al de aanwezigen, en Piet ook, lieve lezer, borst in eenen
schaterlach uit. Die lach van Piet was zijn geluk, zijne behoudenis. - Hij was een
groote politische trek, zoo groot als prins Talleyrand er in zijn gansch leven een'
gespeeld heeft. - Indien hij, Piet, een knorrig aanzicht bij het hooren dier spotwoorden
getoond had, zou hij voorzeker lang moeten boeten en vele onaangenaamheden bij
zijne makkers ontmoet hebben. Nu, integendeel, won hij eensklaps hun vertrouwen:
het is een goede jongen, dachten allen, en men deed Piet in het kantoor treden en
vroeg hem of hij de nieuwe klerk was, dien men verwachtte en van wien mijnheer
gesproken had. Op het bevestigend antwoord des jongelings, drukte degene, die eerst
had gesproken hem de hand en bracht hem voor een' grooten lessenaar. Hij deed Piet
den hoogen stoel beklimmen en gaf hem aanstonds eenige brieven na te schrijven.
Het is hier de gelegenheid of nooit tegen den verderflijken invloed der mekaniek
uit te varen.
Tot over ettelijke jaren was er een kantoorschrijver, bijna uitsluitelijk, belast met
de blieven te copiëeren, en dit was een schoon middel voor de beginnelingen om aan
te leeren en om eens zoo ver te geraken van de plaats van briefwisselaar te bekleeden,
eene verdienstelijke plaats zooals men weet. Thans is er een werktuig uitgevonden,
waarmede men op min dan een half uur wel honderd brieven kan overdrukken - al
wederom een schrijver, al wederom een man uitgewonnen - en, iets dat het
ongelukkigst van al is, het stom werktuig begaat nimmer feilen in het overdrukken,
zooals het niet zelden bij den overschrijver kan gebeuren - dit is bedroevend. Stomme
mekaniek.
Dan, gelukkiglijk, in den tijd dat Piet het kantoorwezen leerde kennen, waren die
duivelsche werktuigen nog niet uitgevonden, en die eerste gemakkelijke bezigheid,
welke hij mocht ondernemen, had hem weldra in staat gesteld zijne makkers van
nabij te leeren kennen en den gang van het gansche kantoor min of meer te
onderscheppen.
De eerste maanden van den leertijd van Piet leverden niet zelden
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onaangenaamheden op, - en zoo gebeurt het bij alle kantoorschrijvers. Alles kwam
hem nieuw voor; men deed hem kleine uitrekeningen maken, waaraan de jongeling
lange uren moest verslijten, omdat hij alles bewerkte zooals men het hem op school
geleerd had, - dat is te zeggen: immer den langsten weg kiezen. - Dit deed zijne
makkers soms gemelijk worden; en niet zelden rekenden zij, om het hem aan te
toonen en tot groot verdriet mogelijk der schoolmeesters, op vijf minuten iets uit,
dat aan den jongeling ten minste een half uur arbeids kostte. Iets nog, dat Piet dikwijls
treurig maakte, was dat men hem somtijds de boodschappen slechts half oplegde en
hem dan bekeef en uitschold, wanneer er iets aan de uitvoering ontbrak. - Dit is een
misslag, waaraan vele menschen zich plichtig maken. Wanneer zij iets goed verstaan,
na er soms jaren aan geleerd te hebben, denken zij dat een ander hetzelfde met een
half woord en op een oogenblik zoo goed als zij moet weten. - Het zij eene les voor
allen!...
Ja, dit maakte den armen jongeling menigmaal treurig; doch daar het hem niet aan
moed mangelde, hield hij zich verzekerd, dat hij weldra, zooals zijne makkers, met
den arbeid ten volle zou bekend zijn.
Zoo liep dan in hoop en vrees, in angst en voldoening, het eerste half jaar ten einde.
Thans genaakte het nieuwjaar en mijnheer L., aan zijne belofte getrouw en te meer
over zijnen nieuwen klerk tamelijk wel tevreden, schonk hem eene milde
nieuwjaarsgift. Dit geld genas op eens al de wonden, en eene nieuwe levensbaan
deed zich voor den geest van Piet open.

VII.
Gevolg van de nieuwjaarsgift. - Uitwerksel van het geld op het
zedelijke van den mensch.
Piet, als een brave zoon, gaf een groot gedeelte van het geld aan zijne ouders af.
Eenige stukken van vijf franken echter verzocht hij te mogen behouden, om nu en
dan een pintje te kunnen drinken. Met genoegen stemde de kleermaker hierin toe,
en zegde daarenboven, dat zijn zoon volgens zijnen staat moest leven. Nog een
gedeelte van het geld werd er gebruikt om eenige nieuwe kleederen voor den jongeling
aan te koopen. De hoed was het eerste stuk dat van kant werd
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gewezen. De kleermaker gebruikte hem voortaan om er zijn naaigerief in te bewaren.
Eene nieuwe levensbaan, zooals wij reeds gezegd hebben, ontsloot zich voor Piet.
Hij voorzag reeds zijne toekomende verheffing; hij zag zich reeds aan het grootboek
of aan de kas geplaatst en een' der hoogste posten van het kantoor bedienende.
Des morgens na Nieuwjaar, wanneer de jongeling zijne huizing uitstapte, had
iemand, die hem met aandacht beschouwd had, eenen geheel nieuwen mensch in
hem kunnen ontdekken. Hij was niet meer die bloode jongen, die, de handen in zijne
zakken verborgen en de hoed diep op het voorhoofd geprent, dicht nevens de huizen
heenschoof. Neen, thans nam hij het breede gedeelte der straat; hij stak de borst
vooruit, het hoofd in de lucht. Zijn nieuwe zijden hoed, waaraan hij altijd eenen
langen tijd besteedde om de vezeltjes glad te strijken, stond nu een weinig aan de
eene zijde op het hoofd, en zijn blank, doch een weinig vernepen voorhoofd, mocht
thans onbelemmerd door het daglicht beschenen worden. Hij was te meer van een
paar grijze katoenen handschoenen voorzien, en een wandelstok van vijftien centen,
of six pence, prijkte in zijne rechterhand.
Piet kreeg nu ook weldra een groot ontwerp in het brein. - Reeds dikwijls hadden
hem eenige zijner vrienden, die hetzelfde ambt als hij bekleedden, uitgelokt om met
hen eene partij op het biljart te gaan spelen. De jongeling, hoe innig het hem ook
smartte, had immer geweigerd hen te vergezellen, voorgevende dat hem het spel niet
behaagde en dat hij weinig lust gevoelde om bier te drinken. - De ware reden daarvan
was, dat Piet immer zijn' zak ledig voelde en er nooit meer in vond dan hetgeen zijn
vader er in stak, voor het geval dat de jongeling in eene onvoorziene uitgaaf zou
vallen, hetzij om drinkgeld voor zijn' meester aan de werklieden te geven, of iets
dergelijks. Die geldelijke voorraad bleef immer dezelfde, en Piet zou zich wel gewacht
hebben er iets voor zijne vermaken aan te ontleenen. En hierin toonde bij, dat hij een
brave jongen was. - Nu echter waren de tijdsomstandigheden veranderd. Piet was
een man geworden, hij bezat geld; voor lang was hij in staat nu en dan eenige centen
uit te geven, en thans kwam hem de gedachte van het biljartspel gedurig in den geest.
Hij durfde het nogtans niet wagen, om er aan zijne makkers het eerst van te spreken;
en al wat hij bestond te doen, was van soms zijn wandelstokje eens tusschen zijne
vingeren te leggen en de air te
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hebben van op het biljart te spelen. - Die soort van oorlogverklaring bleef lang
vanwege de makkers van Piet onopgemerkt. Het geval wilde onzen jongeling maar
niet begunstigen. - Dit maakte hem diep wanhopig en hij was bijna zoo ver gekomen,
dat hij ging zeggen: waartoe dienen de schatten, de rijkdommen, indien men er geen
gebruik kan van maken. - Eindelijk toch kwam hem het toeval ter hulp, en de
gelegenheid, zooals men licht kan denken, werd door den jongeling niet verwaarloosd.
Hij deed alsof hij zijne makkers wilde aangenaam zijn en liet zich gezeggen.
Het tooneel, waar Piet zijne eerste wapenfeiten op het biljart deed, was eene
afgelegene herberg, waar men voor weinig geld zich lang kou verlustigen, bijzonder
wanneer men in de kunst niet zeer bedreven was. - De goede spelers zouden er zonde
van gemaakt hebben, hunne krachten te verspillen op het speeltuig, waar Piet en zijne
medegezellen hunne heldendaden verrichten. - Het laken des biljarts was grof, de
bloezen waren groot en de stokken niet zelden van leder ontbloot. Dit alles werd door
Piet in geene aanmerking genomen. Integendeel de jongeling was dáár slechts op
zijn gemak; want hij moest voor geen groot publiek verschijnen en bevond zich alleen
met mannen van zijn slach. - Slechts eene gedachte was er, welke soms het zweet
aan Piet deed uitbreken, die was de vrees van een gat in het laken des biljarts te
stooten - een ongeluk, dat niet dan door betalen van een tienguldenstuk kon verholpen
worden. - Zoo hebben alle rozen hare doornen. - Wanneer die gedachte in den geest
des jongelings woelde, speelde hij gewoonlijk allerslechtst - en dit is ook de reden,
waarom hij nooit een goed effet de queue heeft kunnen maken. Hij werd echter zeer
bedreven in de carambolle en maakte de ballen op eene wijze, welke bij de
aanschouwers meermaals bewondering wekte. Met een woord, Piet werd verzot op
het biljart en hij was het nu, die zijne makkers meermaals tot het spel uitlokte.

VIII.
Piet geeft zich aan vermaken van gewichtigeren aard over.
De drinkoordjes van Piet verminderden wel, doch eindigden niet en ziehier daarvan
de reden. - Piet gedroeg zich allerbest op zijn
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kantoor. Hij was oppassend, oplettend en had het grootste ontzag voor zijnen meester,
dien hij als een God beschouwde. Dit was oorzaak dat deze laatste, van tijd tot tijd,
wanneer hij bijzonder over Piet voldaan was, hem eenig drinkgeld in de hand stak.
Daardoor werd de jongeling in staat gesteld om in zijne aangenomene levenswijze
voort te gaan en dit was eene groote gerustheid voor zijnen geest. Hij werkte dan
ook met veel meer iever, en zijn voortgang in de kennis des handels was merkelijk.
Hij werd derhalve na eenigen tijd gelast met het ontvangen en afleveren der goederen,
en hij kweet zich loffelijk van dien nieuwen plicht.
Het is al geen honig wat men bij de bieën ontmoet. - Dit gevoelde Piet nu. Voorzeker, lieve lezer, hebt gij meermaals, wanneer gij, in uwen mantel gewikkeld,
met koud herfstweder een wandelingje te Antwerpen aan de Schelde deedt, hier en
daar een kantoorklerk ontmoet, met het potlood in de hand en bevend, het gewicht
der koopwaren opnemende. Ongetwijfeld hebt gij dan soms het medelijden in uwe
ziel voelen opkomen, bij het zien dier blanke, teedere jongelingen, die daar gansche
dagen de koude moeten trotseeren en in hun vel staan te beven. - Van dit lot was
onze arme Piet ook niet vrij. Meer dan eens stond hij van den morgen tot den middag
en van den namiddag tot het eindigen des dags in de koude te schilderen, om het
lossen eens schips gade te slaan. Ja, meer dan eens stond hij daar te klappertanden
en met zijne versteven voeten als een ongeduldig paard den grond te betrappelen;
meer dan eens stond hij daar met de kraag zijns fraks omhoog gestreken, met den
hoed over de ooren getrokken en met den neus zoo rood als die van eenen
Engelschman, welke zich dagelijks met grog voedt. - Dan, de jongeling vergat die
doorgestane ongemakkelijkheden, wanneer hij zich des zondags met zijne gezellen
kon verlustigen en nu en dan den nacht van den zaturdag op een balfeestje kon
doorbrengen.
Wij konden ons hier eene wijl onledig houden met de gevoelens af te schilderen,
welke, bij het zien der balvermaken, de ziel van Piet bekropen, en den angst en de
vrees afschilderen, welke hij gevoelde, toen hij voor de eerste maal een meisje ten
dans ging verzoeken. - Dan, dit is te zeer aan alle jongelingen eigen om er bijzondere
toepassing op Piet of op den kantoorklerk in het algemeen van te maken. Allen hebben
die aandoeningen gevoeld; allen hebben zich den boezem in zulke oogenblikken
voelen kloppen; allen weten hoe
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pijnlijk soms die vermakelijke oogenblikken vallen. - De lezer zoeke slechts in zijne
eigene herinneringen - indien hij wel te verstaan, ooit gedanst heeft - en hij zal licht
begrijpen, welke gewaarwordingen er in het hart van Piet moesten woelen.
De schrijver wordt gewaar dat hij zich reeds te langs en te uitsluitelijk met Piet
alleen heeft bezig gehouden, en het algemeen slach der Antwerpsche kantoorschrijvers
te veel uit het oog verloren.

IX.
De heil- en onheildagen van den koopmansklerk in het algemeen.
De handelsklerk heeft in zijn belangrijk beroep zijne heil- en onheildagen. - Deze
laatste zijn in tamelijk groot getal en zijn bijzonder de verzendingsdagen, welke zich
gewoonlijk tweemaal in de week opdoen, en dan de tijd wanneer de algemeene balans
moet opgemaakt worden.
Gedurende de verzendingsdagen, welke telkens op woensdag en zaterdag plaats
hebben, zit de kantoorschrijver tot over de ooren in het werk. Dan moet er ontvangen
en afgeleverd worden; dan is de briefwisseling verdubbeld en alles moet metterhaast
en als vliegend geschieden. - Dan ook, zooals men licht kan denken, gebeuren er
meermaals misgrepen; er wordt licht het een of ander vergeten, en de koopman voelt
dan ook soms zijne lankmoedigheid weleens ten einde en doet eenen groven uitval
tegen zijne heeren klerken. Deze staan dit onweder geduldig door, en lachen eens
lustig, wanneer de koopman den rug gekeerd heeft.
De tijd, wanneer de algemeene balans moet opgemaakt worden, is ook een droevig
tijdstip. Dit geschiedt gewoonlijk in de maand September. Dan valt er geheele dagen
lang te cijferen; dan is men in angst en schrik of de optellingen niet goed mochten
uitkomen; dan moet men meermaals drie of vier dagen lang naar eenige centen
zoeken; want alles moet juist zijn. De balans mag niet overhellen. - O ja, dit zijn
treurige dagen voor den handelsschrijver en hij mag ze gerust, op de Romeinsche
wijze, met zwart krijt aan zijne zoldering opteekenen.
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Doch zien wij welke de gelukkige dagen voor den kantoorklerk zijn. Helaas, zij zijn
in klein getal; zelden, zeer zelden mag hij het woord fas uitspreken. Wij kennen er
slechts drie en dit is de groote en kleine kermis en de vastenavond maandag. - Op
die dagen komt de schrijver juist op het gestelde uur op het bureel. Na eenige
oogenblikken in bedenking gestaan te hebben, trekt hij eindelijk zijnen kantoorjas
aan en zet zich voor zijnen lessenaar; doch, lieve lezer, geloof niet dat hij daarom
begint te werken. Neen, hij neemt zijn pennemes, begint hetzelve gedurende eenige
stonden aan te slijpen, en vat dan eene pen om ze te vermaken. Wanneer dit gedaan
is, zit hij te luierikken, en eene kleine samenspraak begint:
‘A sa! hoelang zal de baas ons vandaag houden en doen uitdrogen?’
‘God weet het.’
‘Misschien den ganschen dag!’ zegt een andere.
‘Den ganschen dag! braaf!... De baas is wel een weinig beer; maar dat zou te ver
gaan...’
Een der klerken opent een register en wil er iets gaan inschrijven.
‘He! Jan, wilt ge dit boek eens laten rusten, zeg!’
‘Bah! ik verveel mij met daar zoo werkeloos te zitten.’
‘Zeg: met hier vandaag te moeten zitten, ezel! Weg dit boek!’
‘Weg! weg!’ roepen al de anderen.
Intusschen treedt er een makelaar op het kantoor. Een der spotvogels gaat bij hem:
‘Mijnheer Van D., ge zoudt ons oneindig verplichten met u zoo haast mogelijk
weg te maken.’
‘Ha! spotvogels, ik versta u.’
‘Dat is braaf, mijnheer Van D., trek nu maar gauw den bak af, eer u de baas ziet.
Er kon hem de eene of andere gedachte van koopen in den zin komen.’
De makelaar, die niet gaarne in oneenigheid met de klerken is, vertrekt al lachende.
Zoo wordt al wat zich die dagen durft aanbieden, van kant gewezen en de luiaardij
blijft voortduren. Eindelijk roept het haantje der klerken tegen den laatst aangenomen
schrijfjongen, die gewoonlijk met de boodschappen belast wordt:
‘Hier, kleine! ziedaar tien centen; ga bij die heeren rond; ieder zal u nog zooveel
geven, en dan gaat gij in de herberg op den hoek eene lekkere borrel schiedam halen.’
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‘Goed! goed! En als mijnheer het eens ziet?’
‘Ha! ge durft opmerkingen maken? Mijnheeren, hij maakt opmerkingen! Spoedig!
en als de baas u ziet, dan is het uwe schuld, verstaat ge?’
‘Maar waarin zal ik het brengen?’
‘In uwen hoed, lomperd.’
‘In uwe botten!’
‘Daar, neem dit staalschoteltje!’
‘Is er geene ledige inktflesch?’
‘Zijt gij van zin ons te vergiftigen met uwen Franschen inkt?’
‘Zwijg, Vlaming, wij hooren u afkomen. Hoe is 't, wanneer gaat ge deel maken
van den Olijftak?’(1)
Eindelijk spreekt het haantje, dat in de herberg op den hoek goed bekend staat:
‘Ga, zeg dat het voor mij is; men zal u een fleschje en eenen roemer geven!
Gezwind! ge moest reeds terug wezen.’
De kleine gehoorzaamt, komt met de borrel, die weldra onder de klerken verdeeld,
wordt ingezwolgen.’
‘Op de gezondheid van den baas!’
‘Van den beer!’
‘Van den benijder van het vermaak!’
‘Die ongevoelig genoeg is, om ons hier vandaag als in eene menagerie gevangen
te houden.’
‘Leve de kwak!’
‘Leve de vreugd!’
‘Pouah! het leven is een rook!’
‘Goed, Jan, begin maar de metten te zingen.’
‘In te confidimus! Heerlijke kwak!’
Eensklaps hoort men den welbekenden stap des koopmans in den gang. Nu vliegt
ieder als de wind naar zijne plaats. De samenspraken houden op, en wanneer de
koopman binnentreedt, zit ieder voor zijnen lessenaar met een wezen als dit van
eenen heilige.
De koopman wandelt eens rond, ziet met eenen oogslag, waarmede

(1) De Olijftak is de naam eener te Antwerpen gevestigde maatschappij van letterkunde, die
lang de vereenigingsplaats was der Vlaamschgezinden, en waarin P.F. Van Kerckhoven zeer
werkzaam geweest is.
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zijne bedienden zich bezig houden en vertrekt weèr. - Eenige oogenblikken later doet
hij den eersten klerk bij zich komen: ‘A sa,’ zegt hij, ‘ik zie wel wat er geslagen is,
en dat er het werken vandaag niet in steekt. Ge kunt ze laten naar huis gaan... Gij,
kom eens na het eindigen der beurs zien, of er iets haastigs zou kunnen voorgekomen
zijn.’
Onnoodig is het te zeggen, hoe dit nieuws wordt vernomen. Drie minuten later is
het kantoor ledig en gesloten.

X.
Nog eenige bijzonderheden over den koopmansklerk in het algemeen.
Al de kantoorschrijvers, die zich in denzelfden maatschappelijken toestand als onze
Piet bevinden, zijn niet even gelukkig in het vaderlijk huis. - Zij, die deel van een
talrijk huisgezin maken en met het bijzijn van kleinere broeders en zusters begunstigd
zijn, ontmoeten niet zelden onaangenaamheden, waar de wijsgeer mogelijk zal om
lachen, maar die niettemin pijnlijk om te verdragen zijn.
Een kantoorklerk, om zich op de hoogte van zijnen stand te houden, moet
onvermijdelijk eenige zorg voor zijnen opschik hebben; hij dient nu en dan met eenen
kleinen witten halsband, dien hij gemeenlijk omslaat, te prijken. Sous-pieds kan hij
niet missen, een geplooid halfhemd is hem noodzakelijk en zonder handschoenen
zou zijn opschik onvolmaakt wezen. Een zijden zakdoek of foulard is insgelijks
onontbeerlijk. - Ook bezit hij dit alles, schoon in klein getal.
Men verbeelde zich nu, welke droefheid, welke gramschap, welke woede soms
den jongeling moeten aanvatten, wanneer hij, des morgens zijnen opschik makende,
ziet dat zijn schoon geplooid halfhemd onvoorziens in de wieg van het klein is geraakt
en er in eenen ondrogen staat, na lang zoeken, wordt aangetroffen; - wanneer hij
gewaar wordt, dat zijne fijne halsbanden door zijne kleine broertjes uit de kast zijn
gehaald, en op den grond verspreid liggen of hun ten speelwerk dienen; - of nog,
indien hij het ongeluk heeft gehad zijnen zijden neusdoek uit den zak te hebben
gelaten, en hij zich bezig houdt met hem op te zoeken, zijne moeder, eene brave
huisvrouw, hem vraagt: ‘Zoekt gij uwen zakdoek?’ en op het antwoord ‘ja,’ hem
zegt:
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‘Ik heb hem uwe kleine zuster daareven aangespeet. Zij zal aanstonds hier zijn, zij
is slechts in de buurt om melk.’
O, dan bijt de jongeling van woede op zijne tanden en moet geduldig of ongeduldig
wachten tot zijne kleine zuster terugkomt, en hij zijnen zakdoek met melk bekladderd,
kan weder bekomen. Tot overmaat van ramp gebeurt het dan nog wel dat de
gebuurvrouwen dien neusdoek herkend hebben, want de kantoorschrijver heeft dien
reeds menigmaal met welgevallen, bij het uitstappen zijner woning, uit den zak
getrokken. En dan, lieve lezer, dan worden de namen van: kaalaard, penlikker,
windmaker en een aantal andere den ongelukkigen jongeling niet gespaard, - en
wanneer de zustertjes of broertjes met eenig schoon doekje omkleed zijn, laten de
brave gebuurvrouwen nooit na hun te vragen of die schoone dingen van mijnheer
hunnen broeder zijn.
Meer dan een heeft zich het leven voor kleinere rampen dan deze benomen; en
wie weet, indien de kantoorschrijvers niet met zooveel moed begaafd waren, welke
droevige dingen daaruit zouden voortspruiten.

XI.
Over den hoogmoed.
De reden, waarom wij hier een nieuw hoofdstuk beginnen, is om een fragment te pas
te brengen, welk wij over eenige jaren in handschrift in een oud boek ontdekten. Wij gaan het hier overschrijven.
‘Hoogmoed!’ riep doktor Petrolius, met zijne vuist op de tafel slaande, ‘anders
niet dan hoogmoed! zeg ik u.’
Doktor Hermanus liet zijnen medespreker gerust dien uitval doen. Hij sloot het
groote in perkament gebonden boek, dat voor hem lag, toe, sloeg zijne oogen naar
den grond en wachtte sprakeloos. Toen hij hoorde dat de andere ophield met spreken,
hief hij weder zijne blikken op en vroeg koelbloedig:
‘Is dit alles?’
‘Alles?’ vroeg de andere, ‘mij dunkt dat het reeds genoeg gezegd is. En wilt gij
dat ik het u herhale: welnu, ik zeg het nog eens: hoogmoed! anders niet dan
hoogmoed!...’
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‘Hoogmoed,’ zegde doktor Hermanus, ‘zet men in het Latijn over met superbia,
geloof ik?’
‘Dixisti, gij hebt het gezegd,’ antwoordde doktor Petrolius.
‘En indien ik mij niet bedrieg,’ vervolgde doktor Hermanus, ‘dan is het woord
superbia samengesteld van: super, boven en van: ire, gaan. Dus: bovengaan, zich
boven de anderen verheffen, zich grooter dan de anderen gelooven.’
‘Wat super betreft,’ zegde Petrolius, ‘dit sta ik u toe; maar of het werk woord ire
hier te pas komt, weet ik niet.’
‘En wat beteekent dan die uitgang ia, als het u belieft?’ vroeg doktor Hermanus.
‘Ia, ia!’ herhaalde doktor Petrolius, met eene neuzenstem, ‘ia! waarlijk ik geloof
dat dit niets meer dan de uitgang ia is.’
‘Confrater, het staat eenen geleerde nooit goed,’ zegde op eenen ernstigen toon
doktor Hermanus, ‘geene reden van iets te kunnen geven.’
‘Maar, wanneer men er geene weet?’
‘Dan zoekt men er eene. Het ware veel beter te zeggen, dat die ia van den schreeuw
van den ezel voortkomt, dan te bekennen dat men het niet weet, wanneer men een
diploma van doktor bezit.’
De oogen van Petrolius gingen bij deze woorden op eene vervaarlijke wijze open.
Hij was gereed om te antwoorden; doch doktor Hermanus nam weder het woord op:
‘Laten wij,’ zegde hij, ‘liever ons aan de Vlaamsche woorden houden; daar zult
gij mogelijk beter mede terecht komen. Suberbia zeg ik in het Nederduitsch
hoogmoed, of zoo gij wilt, hooveerdigheid. - Hoogmoed,... iemand die eenen hoogen
moed, eene hooge gedachte van zichzelven bezit. - Hooveerdig, hetgeen wil zeggen:
hoogveerdig, iemand die hoog vliegt of waant hoog te vliegen. Ik zeg vliegen, omdat
ik het woord veerdig zie, dat van veeren, vleugelen voortkomt. Ik zeg die hoog vliegt
of waant hoog te vliegen; want dit is hetzelfde: wat men denkt te kunnen, kan men;
wat mogelijk is, bestaat.’
‘Ik heb er niets tegen,’ zegde Petrolius, ‘doch dit alles is niet genoeg of, om beter
te zeggen, doet niets ter zake. De vraag is of er al of niet hoogmoed of hooveerdigheid
bestaat in hetgeen gij mij verhaald hebt?’
‘Er bestaat hoogmoed,’ antwoordde doktor Hermanus, op eenen toon, die wilde
zeggen: ik verwacht u, ga voort.
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‘Nu is de tweede vraag: of de hoogmoed eene schoone, dan wel eene slechte drift
is?’
‘Ik neem het propositio of voorstel niet aan,’ antwoordde Hermanus, ‘en ik
antwoord er op met te zeggen, dat alle driften, hoe schoon, hoe natuurlijk zij ook
zijn, tot een slecht einde kunnen leiden.’
Doktor Petrolius bleef eenige oogenblikken in bedenking.
‘Het is dan eene natuurlijke drift?’ vroeg hij.
‘Gij hebt het gezegd!’ riep Hermanus met vuur uit, en een zegepralende lach
verspreidde zich op zijn gelaat. ‘Ja! het is eene natuurlijke drift! Ja! en zoodanig
natuurlijk, dat er niemand in de wereld bestaat of hij is hoogmoedig, hooveerdig!’
Petrolius staarde hem verwonderd aan. Doktor Hermanus ging voort:
‘Ja, allen bezitten wij hoogmoed, en het tegenstrijdige ware een ongeluk. Wat
denkt gij, vriend Petrolius,’ (dit woord van vriend werd ongetwijfeld door eene zekere
soort van hoogmoed uitgesproken. Hermanus voorzag dat hij zijnen tegenspreker
ging overhalen, en door dit woord gaf hij zijne eigene hooveerdigheid te kennen, dit
zullen wij door zijne eigene woorden bevestigd zien). - [Die parenthesis behoort tot
het fragment, waar wij ons wel zullen wachten iets van het onze bij te voegen].
‘Wat denkt gij, vriend Petrolius, dat een gebulte, een gebrekkige zou in zijne ziel
gevoelen, indien hij geenen hoogmoed bezat, indien hij zich niet inbeeldde, dat hij
door andere begaafdheden zich boven zijne medemenschen kan verheffen, dat hij
hoedanigheden bezit, die anderen niet bezitten? - O, dit mensch ware diep ongelukkig,
en zoo hem de hoogmoed niet ondersteunde, zou hij als een ellendeling op de aarde
rondkruipen; hij zou zijnen blik niet durven verheffen, zijne taal niet durven laten
hooren en voorzeker zijnen eigen levensloop verkorten, zooniet gansch afsnijden.
Waarom gelooft een eenoogige dat hij beter ziet met zijn enkel oog dan een ander
mensch met twee gezonde kijkers? Daarvan is zijn hoogmoed de oorzaak; en gelukkig
voor hem! - De oude wijsgeeren hebben het gezegd: de mensch zou licht zijn
maatschappelijk bestaan tegen dit eens anderen willen ruilen; maar nimmer zou hij
zijne gewaarwordingen, zijn eigen ik tegen die van eenen anderen, hij ware dan ook
rijk, hij ware koning, willen verwisselen. Wat is hiervan de reden?’
‘De eigenliefde!’ onderbrak doktor Petrolius.
‘De hooveerdigheid, zeg ik u, want daaruit slechts komt de
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eigenliefde voort. Ieder denkt dat zijn eigen gevoel het beste is, dat niemand zoo
klaar als hij in de vreemdste en moeilijkste dingen kan licht vinden; met een woord,
dat hij boven de anderen is...’
Hier hield doktor Hermanus een weinig stil, trok zijne snuifdoos uit den zak, vulde
zijn' dikken rooden neus met tabak op, sloot zijne doos weder toe, bracht den arm
vooruit en ging weder voort:
‘Ik zeg te meer dat de hoogmoed eene bron van weldaden voor den mensch is. Hij
is de groote verlichter van het menschdom. Het is door hem dat een geleerde aan
anderen zijne geleerdheid zal blootleggen, hetzij in schriften, hetzij in redevoeringen.
Wanneer hij dit doet, verheft of denkt hij zich boven anderen te verheffen; en de
wereld en zijne medemenschen winnen er bij. Wanneer een rijke weldaden rond zich
uitstrooit, denkt gij dan, dat hij alleen door liefde of medelijden voor zijnen
evenmensch wordt aangespoord? Indien gij dit denkt, zijt gij in dwaling. Het is uit
hoogmoed, uit hooveerdigheid!’
‘Dus,’ onderbrak Petrolius, ‘al hetgeen gij mij thans zegt, heb ik aan uwen
hoogmoed te danken.’
‘Ik misken het niet,’ zegde doktor Hermanus, eenigszins door dit snedig antwoord
getroffen, ‘en ik denk dat ik aan den hoogmoed insgelijks zal moeten toeschrijven
het weinig geloof, welk gij thans aan mijne woorden schijnt te hechten. Inwendig
echter zult gij overtuigd zijn...’
‘Vriend Hermanus, mag ik thans mijne gedachten ook eens blootleggen en zeggen
wat er volgens mij tegen uw verwonderlijk stelsel pleit?’
‘Ik luister,’ zegde Hermanus.
‘Ik antwoorde dan, Primo: dat...’
Hier, lieve lezer, eindigde het fragment. Gij zult denkelijk zoo nieuwsgierig als
wij wezen om te weten welke reden doktor Petrolius ging aan den dag brengen en
welke opmerkingen hij tegen de gezegden van Hermanus ging doen. - Wie weet of
ons het toeval niet den eenen of anderen keer het vervolg des fragments zal doen
vinden.
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XII.
Bekoringen die soms de ziel der koopmansklerken overvallen. Verzoeking van Piet in het bijzonder.
Indien wij het voorgaande fragment aan onze lezers niet hadden kunnen bekend
maken, zouden wij ons voorzeker in eene groote verlegenheid bevonden hebben, om
een tijdstip uit het leven des koopmansklerks aan te halen, zonder te vreezen dat de
personaadjen hierdoor in de achting onzer geëerde lezers zouden verloren hebben. Dan, of ook de redens, welke doktor Hermanus aangevoerd heeft, al of niet
overtuigend zijn, is het toch zeker dat de lezer, zoowel als wij, zich min of meer door
dezelve heeft laten verleiden en dus in eene gelukkige geestesstemming is om met
toegevendheid het verhaal van het tijdstip, dat wij trachten af te schetsen, te hooren.
- Gelukkig dat wij doktor Petrolius niets meer hebben hooren zeggen - wie weet of
hij onze overtuiging niet gansch naar eenen anderen kant hadde medegesleept. - Doch
gaan wij in ons verbaal voort.
Wanneer een koopmansklerk zoo ver gekomen is dat hij duizend gulden op het
jaar kan winnen, dan is hij boven jan. - Men zou natuurlijker wijze gelooven, en het
zou goed zijn indien het zoo ware, dat wanneer men boven jan is, men ook gelukkig,
volkomen gelukkig zou moeten zijn. Dan, het is zoo niet, ten minste bij de meeste
kantoorschrijvers is het zoo niet. - Wanneer de klerk zoo ver gekomen is, gebeurt er
ten eerste eene tweede graad van verandering in zijnen opschik. Hij is geen springer
meer, en zoo de natuur hem met een min of meer dagelijksch wezen begunstigd heeft,
neemt hij licht de gedaante van eenen oprechten heer aan, uitgenomen dat er toch
altijd iets stijfs bijblijft. - Als men iemand eenen vinger geeft, wil hij aanstonds eene
geheele hand hebben, zegt het spreekwoord. Zoo is het hier ook het geval. Nauwelijks
heeft de kantoorschrijver eenigen tijd in stilte de verhooging zijns stands genoten,
of hij durft zijne oogen nog hooger verheffen. - Dat men deze rethorikale bloem toch
niet naar de letter neme; want men zou zich vergissen. - Het wil niet zeggen, dat,
terwijl de klerk op de straat wandelt, hij gedurig de oogen naar de lucht gestuurd
houdt. Integendeel, hij houdt dezelve ernstig en nadenkend tot den grond gewend en
stapt peinzend

Pieter Frans van Kerckhoven, Volledige werken. Deel 5

27
over de straat. - Dat men ook niet denke dat hij thans nog het breed gedeelte der
straat verkiest, neen! hij sluipt weder, zooals bij zijne eerste stappen in de kantoorbaan,
dicht nevens de huizen, met gevaar van zich het hoofd op de eene of andere
openstaande raam aan stukken te loopen. - En toch mikt hij hooger in zijne
verbeelding. De zedigheid, die men alsdan op zijn wezen beschouwt, is slechts
hoogmoed. Hij droomt reeds van zich nog hooger te verheffen, van zich aan den
wagen der fortuin met handen en voeten vast te klampen en rijk te worden. - Thans
dat hij al de wielen van het werktuig des koophandels kent, thans dat hij ziet welke
winst de koopman, wiens werkzaamheden goed uitvallen, jaarlijks inzamelt, thans
vraagt hij zich waarom hij ook geen koopman zou kunnen worden? waarom het lot
hem ook niet voordeelig zou kunnen zijn? O, die gedachten beknellen hem den geest
en laten hem des nachts geene rust over. O superbia!
De liefde voor de waarheid dwingt ons hier te bekennen, dat Piet, dien wij thans
tnijnheer Piet moeten noemen, want hij trekt duizend gulden per jaar, van die bekoring
ook niet vrij was gebleven. Het is waar, dat die gedachten hem slechts het derde jaar,
dat hij zijn loon tot duizend gulden verhoogd zag, overvielen. - Reeds eenen geruimen
tijd was hij aan die verzoeking ten prooi geweest, wanneer de volgende samenspraak
in zijne woning plaats greep. Het is goed hier aan te merken, dat Piet thans met zijne
ouders in een schoon huisje woonde.
Het is winteravond. Mijnheer Piet zit in gepeinzen aan den eenen kant van eene
gloeiende stoof; zijn vader, die des avonds zijne oogen met werken niet meer verslijt,
zit aan den anderen kant en rookt zijne lange witte pijp. De moeder is bezig met
kousen te stoppen.
(eenen verleidenden blik op Piet slaande).
Welnu, Piet, hebt gij al eens nagedacht over de zaak in kwestie, waar wij gisteren
avond van gesproken hebben?
DE VADER,

PIET.

Ja, dit heb ik; doch ik vind het zoo gemakkelijk niet als gij het u wel voorstelt.
DE VADER.

Jongen, ik zeg niet dat het zoo gemakkelijk is: er is niets gemakkelijk in de wereld;
doch ik zeg, wanneer het zooveel anderen begonnen hebben en erin gelukt zijn, dat
gij het dan ook kunt beginnen en er ook kunt in lukken.
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PIET.

Beginnen, beginnen! dit is al goed en wel; maar waarmede beginnen? Ik heb
geenen duit in handen.
DE VADER.

En waarmede is mijnheer R. begonnen, he? Ik vraag het u eens? En waarmede is
mijnheer J. begonnen, en mijnheer J.K., en mijnheer J.E., en mijnheer N., en mijnheer
C., waarmede zijn die begonnen?... De eene, gij hebt het mij zelf gezegd, met eene
domme streek te begaan, die hem goed gelukt is; de andere, met zich bij eenen rijke,
die weinig kennis van koophandel had, te vervoegen, enz., enz. - En nu, wat zijn ze
nu geworden? Rijke kooplieden, de bijzonderste van de plaats; uitreeders van schepen;
mannen, die met koets en paarden rijden, en thans, slechts voor hun verzet, nog
koophandel drijven! die gerust van alles den bliksem zouden kunnen geven en op
hun vet leven...
(met eenen lichten glimlach).
Hetgeen gij zegt, vader, is zeer waar; al die brave heeren, die gij hebt opgenoemd,
hebben de fortuin ten vriend gehad; - doch weet gij wel, dat ik er u twintigmaal
zooveel zou kunnen opnoemen, die op dezelfde wijze en zelfs verstandiger begonnen
zijn en er na drie, vier maanden zijn doorgetobt; weet gij wel, dat er tusschen dezen
geweest zijn, die schandelijk de stad hebben moeten verlaten?...
PIET,

(Piet onderbrekende).
Dan waren het schelmen, en dit zijt gij niet!

DE VADER,

PIET.

Toch niet; er waren zeer eerlijke lieden tusschen; maar tegenspoed, ongeluk in de
ondernemingen, sloeg hen eensklaps ter neder, en daar zij geen fortuin bezaten en
geen geld konden inschieten, vielen zij, en konden zich niet meer oprichten.
DE VADER.

Dan was het dat zij het te bont overlegden; dat zij van eerst af te groote heeren
wilden zijn en te hoog wilden vliegen... Dit alles zou u niet overkomen.
PIET.

Vader, ik zeg het u nog eens, gij stelt u onmogelijke dingen voor.
DE MOEDER,

(invallend).
Ik geloof dat Piet gelijk heeft.
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DE VADER.

Zwijg, vrouw, daar kent ge niets van. Ge kent niets van de affairens. Gij weet het,
indien ik uwen raad gevolgd hadde, zou Piet nooit geworden zijn wat hij thans is.
DE MOEDER.

Laat ons dan thans ook tevreden zijn: het is beter éénen vogel in de hand dan zeven
in de lucht.
DE VADER.

Al flauwe praat, vertel dat aan de oude wijven... Nu, Piet, jongen, denk er eens
ernstig aan.
PIET.

Ik zal het doen, vader.
Hiermede werd de samenspraak voor dien avond geëindigd; doch de oude
kleermaker kwam er de volgende dagen immer op terug. Piet durfde geen besluit
nemen, en zichtbaar was het, dat hij in de ziel bedroefd was. Zijn meester had die
treurigheid reeds opgemerkt, en daar hij den jongeling voor zijne oppassendheid en
goede inborst genegen was, besloot hij een middel te zoeken om hem te vertroosten.
Eenigen tijd nadien kwam Piet te huis en zegde aan zijne ouders, dat hij volkomen
zijn besluit had genomen en niet meer wilde denken om zelve handelaar te worden.
De vader schudde het hoofd, doch hij troostte zich weldra, wanneer Piet hem zeide
dat hij vijf honderd gulden per jaar ging meer trekken, en de hoogste plaats op het
kantoor mocht bedienen. Hierdoor waren al de wonden gezalfd, en Piet had de
bekoring overwonnen.

XIII.
Waar de dagen eentonig voortloopen. - Een woordje aan sommige
kantoorschrijvers.
Eens dat Piet de bekoring overwonnen had; eens dat zijn hoogmoed en die zijns
vaders gerust waren gesteld, begon hij ook een geheel ander leven te leiden. Tot
hiertoe was hij als een deftig jonker gekleed geweest, en had de mode en al hare
wetten gevolgd; met een woord, hij had zich als een springer voorgedaan. Thans
wilde hij zich als een welgezeten burger doen beschouwen, en zegde derhalve vaarwel
aan
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alle uiterlijke pracht. Hij wilde niet meer gevangen in zijne kleederen zitten en trachtte
nu slechts zich ouder, dan hij inderdaad was, te doen voorkomen. - Men geloove
echter niet, dat hij dit zoo verre dreef van gevaar te loopen om belachelijk te worden;
neen, daar bezat Piet te veel verstand voor, en onze lezers hebben daarvan reeds
proeven genoeg gehad. Hij nam dan voor, en hij deed het ook werkelijk, van nimmer
vernepen kleederen te dragen, van nooit meer zijne lenden in te riemen of zijn haar
op te krullen. Het eenigste, waarin hij de voorlaatste mode bleef volgen, was in de
dracht van den hoed, - en dit zal niemand onzer lezers verwonderen, wanneer zij zich
herinneren, welke rol de hoed van Piet in zijne jonkheid gespeeld heeft, en zich
verbeelden welk diep gevoel van schaamte deze in de ziel des jongelings weleer had
doen ontstaan.
Wij keuren die gedachte van onzen klerk volkomen goed, en indien wij niet
vreesden al te langdradig te worden, zouden wij hier met genoegen eenige bladzijden
vullen, met over den invloed der wijze van kleeding op den maatschappelijken stand
en het fortuin des menschen te spreken. - De hoed, zooals men weet, hebben wij
reeds als den eersten en besten maatstaf beschouwd. De hoed is het belachelijkste
stuk onzer hedendaagsche kleeding, en wie zich door zijnen goeden smaak den minst
belachelijken vorm van dit hoofddeksel kan uitkiezen, achten wij een verstandig en
gelukkig man. Het overige onzer kleederen is de tweede maatstaf en gevolgentlijk
ook van eene groote aangelegenheid. Hoevele jongelingen hebben het geluk uit hunne
handen zien slibberen, uit hoofde van den weinigen of slechten smaak in hunnen
opschik. Hoe menig, die van opzicht al te jong schijnt en echter door ouderdom en
onderrichting in staat zou zijn eenen gewichtigen post te bekleeden, heeft zich van
de hand gewezen gezien, uit reden dan men hem al te jong en gevolgentlijk
kinderachtig geloofde. - Hoe weinigen verstaan de ware harmonij, welke men moet
trachten tusschen zijnen persoon en zijne kleeding te houden? Lodewijk XIV, een
der grootste Fransche charlatans van zijnen tijd (thans wordt hij ver overtroffen),
was van die waarheid zoodanig overtuigd, dat hij zich nooit dan in grooten opschik
aan zijne hovelingen vertoonde, en wie weet niet welke rol hij gespeeld heeft? Mundus vult decipi, de wereld wil bedrogen worden, zou mogelijk hier iemand
kunnen zeggen; doch hij misgrijpt zich; die spreuk is niet juist en zou op deze manier
moeten gewijzigd worden: de mensch wil door het oog of door het oor verleid worden.
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Doch keeren wij tot onze geschiedenis terug; want al wat wij tot hiertoe in dit
hoofdstuk verhaald hebben, schijnt ons weinig geschikt om het oog, het oor, den
geest of al wat men wil van den lezer te verleiden.
Wij zijn, op het oogenblik, men heeft het mogelijk reeds opgemerkt, in eene slechte
luim. - Waar die geestesgesteltenis eigentlijk uit voortkomt, weten wij niet; want,
om de waarheid te zeggen, de dag, wanneer wij dit hoofdstuk schrijven, is voor ons
niet ongelukkiger dan een andere, en niets zegt ons dat hij ongelukkiger zal worden,
te meer daar hij bijna ten einde is; - doch de lucht is met grijze wolken overtrokken,
en dit kan wel de reden wezen. Hoe het zij, het is zeker, dat wij in eene slechte luim
zijn en dat het nu of nooit de stond is om eens dapper tegen een zeker slach van
kantoorklerken uit te varen. Wij bedoelen het slach, dat zijne eerste zedigheid verloren
hebbende, zich op het tijdstip bevindt, dat de hoogmoed gaande raakt; op het tijdstip
dat onze Piet zegepralend heeft doorgeworsteld. - Treedt toe, onweerdige
kantoorklerken! treedt toe en verdedigt u!...
Usque tandem? enz., hoelang, kantoorschrijvers! hoelang zult gij van ons meer
dan engelachtig geduld nog misbruik maken!... Wat beteekenen die springersmanieren,
welke gij van de hansworsten schijnt afgeleerd te hebben!... Wat beteekenen die
haarlokken, welke de kapper dagelijks met een brandend ijzer in krullen rond uw
ingekneed hoofd vastzet! - eene bewerking, ik zeg het u in het voorbijgaan, welke
den glans aan het haar ontneemt en het aan onbewerkt kemp gelijk maakt!... Treedt
toe, onweerdige kantoorschrijvers! - En lacht niet, indien gij onze gramschap niet
ten top wilt doen stijgen! - Spreekt! - Wat beteekent die uiterlijke, overdrevene pracht,
welke gij in uwe kleederen ten toon spreidt? - Wat beteekent die grove losbandigheid,
waaraan gij u zoo dikwijls plichtig maakt? - En dan, verwaande losbollen! waarmede
houdt gij u in uwe ledige uren bezig? Denkt gij er wel eens aan om u den geest een
weinig te beschaven en eenige kundigheden aan te winnen? - O neen, gij weet niets,
gij kent niets! - En nog het ergste van al, gij zijt verbasterd, gij verloochent niet dan
te dikwijls uw eigen land; gij kent uwe eigene taal niet en gij spreekt iets dat van
verre min of meer naar Fransch gelijkt. - Dit geeft u een zeker air, dit doet u als
beschaafde menschen doorgaan. Zoo denkt gij, en eilaas! het maakt slechts van u
een aantal domme fransquillons!... Wij zeggen domme
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fransquillons; want uwe geestvermogens zijn niet toereikend genoeg om u tot echte
fransquillons te maken, om tot het getal springhanen, die ons land afvreten, te kunnen
gerekend worden. Gij zijt slechts naäpers van dezen. - En nogtans! gij zijt verwaand!
gij zijt immer over uzelven tevreden! O, ik zie u daar heenstappen met uw
vrouwenlichaam, met uwe uitgerokken broek, met uw' vernepen jas, met uwen gouden
ring aan de hand en met de cigaar in den mond. Gij wendt het hoofd langs alle zijden,
spreekt luid op de straat als om u van ieder te doen beschouwen. Uwe onbeschaamde
blikken schijnen de voorbijgangers te beschimpen! Gij spot met al wie niet zoo
springachtig als gij gekleed gaat. o Jongelingen! Wat of wie zijt gij dan? Keert toch
eens in uwe ziel terug, vraagt daar eens wat al hoedanigheden gij bezit om er fier op
te zijn! Zoekt eens wat er in uw brein woelt, en indien het weegbaar is, ziet dan eens
goed of gij ieder wel eene once gezond verstand bezit! - Doch, ik zwijg! Ik wil mij
geen kwaad bloed maken. Ik ga mij liever met Piet, die u niet gelijkt, weêr bezig
houden.

XIV.
Tien jaren van het leven van Piet.
Piet, zooals wij gezien hebben, was den voor den koopmansklerk kritieken tijd
zegepralend doorgeworsteld; hij had den hoogmoed, of om juister te spreken, de
eerzucht overwonnen; hij had het spreekwoord, welk zijne moeder zoo behendig in
de samenspraak geschoven had: het is beter éénen vogel in de hand dan zeven in de
lucht, willen bewaarheden en had vastgesteld voortaan zich een zacht leven, voor
kommer en gevaar bevrijd, uit te kiezen.
De kantoorschrijver, die op dit tijdstip niet zooals onze Piet handelt, kan soms tot
hoogere bedieningen en eereposten opklimmen. Niet zelden gebeurt het, dat een
koopman, die overzeesche handelsbetrekkingen heeft, eenen zijner klerken, die zich
door zijne geestvermogens onderscheidt en waarin hij veel vertrouwen stelt, uit het
land stuurt en hem belast met in een ander werelddeel zijne belangen te gaan
waarnemen en soms wel een gansch kantoor te bestieren of een handelshuis op te
richten. Dit is, zooals men zou zeggen, het fortuin
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den klerk in handen geven. Ingeval deze zich goed gedraagt, zich meer en meer in
den handel onderricht, en aan zijnen meester eenige goede operatiën en speculatiën
doet doen, dan kan hij zeker zijn dat rijkdom en eer hem verwachten; dan vindt zich
de koopman eindelijk verplicht hem eene zekere hoeveelheid in de jaarlijksche
winsten toe te kennen, en dan, dan is de klerk koopman geworden, dan speelt het
fortuin hem in de hand, dan verkrijgt hij aanzien. Hij kan licht tot Consul van België
of van eenige andere mogendheid in het andere werelddeel worden aangesteld; hij
kan eene rijke vrouw, hetzij zwart - of bruin in huwelijk nemen en rijk als een Nabab
worden. - Ook kan het gebeuren, indien zijn eerste meester te Antwerpen overlijdt,
dat hij in de affairens treedt, en in Amerika blijft of zelfs met zijne vrouw naar
Antwerpen komt, om in zijne geboorteplaats het handelshuis voort te zetten, en later
voor het fortuin van andere kantoorklerken te zorgen.
Die gulden droom, dien wij daar nedergeschreven hebben, was meer dan eens
door de hersenen van onzen Piet gevlogen; doch Piet was een wijsgeer en hij
herinnerde zich telkens een groot getal zijner kennissen, die, in den tijd, naar Amerika
waren getrokken, er de geele koorts hadden gevonden en er eindelijk zoo kaal als
Job waren van teruggekeerd. Hij besloot hieruit, dat men overal zijn fortuin kan
maken; dat zulks mogelijk in Amerika meer geschiedde, maar ook aldaar gevaarlijker
was en dat het eindelijk beter is éénen vogel in de hand te hebben dan er zeven in de
lucht te zien vliegen.
Gedurende de tien jaren, waardoor dit hoofdstuk onze Piet moet leiden, geschiedde
er weinig buitengewoons in zijnen levensloop. - Nog eens werd zijn loon verhoogd
en nu op drie duizend gulden gebracht: het maximum voorzeker, waar Piet ooit had
durven op rekenen. - Van het begin van dien tienjarigen levensloop had Piet een
besluit genomen, waaraan hij verder zijn geheel leven getrouw bleef. Hij stelde vast,
de mode, die alsdan in zwang was en welke hem tamelijk goed beviel, eens en vooral
aan te nemen en zich nimmer daarvan op eene zichtbare wijze te verwijderen. Dit
besluit werd genomen in den tijd dat men hoeden met kleine koppen en breede kanten
droeg, juist het tegenovergestelde van de suikervormige hoofddeksels; en wij gelooven
dat de vrees van zich nog ooit aan de dracht van den laatstgenoemden buitensporigen
vorm plichtig te maken, hiervan de grootste oorzaak was. - Zoo groot is het gevolg
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van eene gewaarwording, die men, nog jong zijnde, ontvangen heeft.
Iets wat eene lichte verandering in het huishouden van Piet teweeg bracht en dat
den jongeling en zijnen vader eene diepe en zelfs langdurige droefheid veroorzaakte,
was het afsterven der moeder. De brave vrouw ontsliep vreedzaam in den Heer,
omtrent het lot van haren echtgenoot en zoon gerustgesteld. - De droefheid van den
ouden kleermaker was zoo innig, dat hij gedurende eenen langen tijd vergat zijn
pijpje te rooken en zijn gewoonlijk avondglaasje, ten zeven ure, in de bijgelegene
herberg te gaan ledigen. Dan, die droefheid, zooals alle menschelijke droefheden,
verging allengs en de pijp werd eindelijk weêr voor den dag gehaald.
Piet was thans genoodzaakt eene dienstmeid te huren, die eene ordentelijke
burgerkeuken kende en het huishouden op eene goede wijze kon bestieren.

XV.
Nog eene zekere soort van koopmansklerk.
Ofschoon wij ons bijzonder bezig houden met het leven van Piet onder al zijne
opzichten af te schetsen, hebben wij echter den lezer beloofd hem nu en dan eenige
woorden over den kantoorschrijver in soorten te zeggen. Dit hebben wij reeds hier
en daar trachten te doen; doch wij zouden ons aan eene groote vergetelheid plichtig
maken, indien wij niet een bijzonder hoofdstuk besteedden, om iets over den reizenden
koopmansklerk of reiziger des kantoors te zeggen.
Men zou in eene groote dwaling verkeeren met te gelooven, dat de reizigers in
den koophandel op denzelfden voet staan als andere commis-voyageurs, - wij
behouden hier het Fransche woord, omdat wij de innige overtuiging bezitten dat deze
laatste soort ons uit Frankrijk is overgekomen. Er is iets commis-voyageur in de
geheele Fransche natie. De overheerschingen van Napoleon zijn slechts groote
Fransche commis-voyayeurs-reizen geweest. De gansche wereld door hebben zij
hunne denkwijze, hunne wending van kunsten, hunne slecht uitgebroeide
wetenschappelijke kennissen uitgekraamd. Aan allen hebben zij het hunne aangeboden
en velen zijn er ongelukkiglijk eenigen tijd door verleid geweest. Daar de waren, die
zij voorstelden,
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weinig duurzaam waren, zijn zij ook weldra verdwenen. - Jammer maar dat een man
zoo groot als Napoleon aanleider van dien troep commis-voyageurs was. Wie weet
welk onuitroeibaar goed hij niet had kunnen teweeg brengen, indien hij den volken
Duitsche of Engelsche waren hadde kunnen aanbieden. - Doch laten wij niet verder
in staatkundige bemerkingen verdwalen. Wij hebben reeds genoeg gezegd om
verschooning voor het bastaardwoord, dat wij hebben durven nederschrijven, te
verkrijgen.
De kantoorreiziger is meestendeels, en zou het immer moeten zijn, een ernstig en
statig jongeling van omstreeks de dertig jaren. Het is noodig dat hij de
handelsbetrekkingen goed versta; dat hij in staat zij eenen tamelijken brief aaneen
te stooten en de koloniale goederen in den grond kenne. Niet zelden is hij met dingen
van aanbelang belast en voltooit hij groote handelsbewerkingen. Het is noodig, dat
hij het volle betrouwen van zijnen meester bezitte, en om dit te verkrijgen is het ook
noodzakelijk dat hij proeven van kennis in den handel en van aangekleefdheid aan
zijnen meester gegeven hebbe.
Tusschen twintig commis-voyageurs zal het niet moeilijk vallen den handelsreiziger
op den eersten aanblik te onderscheiden. Hij volgt nimmer de laatste mode; hij heeft
nooit het voorkomen van eenen springer. Neen! hij is te wel van het belang zijns
staats overtuigd om in zijn uitwendig het gevoel zijner weerdigheid niet te doen
doorstralen. Zijne kleeding duidt een' gezet jongeling, geen' losbol aan. Hij is weinig
met de Fransche buitensporige komplimenten bekend; want hij weet te goed dat een
koopman nimmer door woorden of schoone lichaamsbewegingen te verleiden is, en
slechts door het vooruitzicht eener voordeelige operatie kan overtuigd worden. - Dit
alles nogtans wil niet zeggen dat de handelsreiziger ook geen zeker charlatanismus
gebruikt; ja, doch dit blijft honderd mijlen van het gewone charlatanismus der
commis-voyageurs.
‘Mijnheer B., ik heb de eer u te groeten.’
‘Ha! C. of D. zijt gij daar?’ (Men noemt gewoonlijk den kantoorreiziger met den
naam zijns meesters.) ‘Welk nieuws?’
‘Mijnheer B., het is een voordeelig oogenblik om eene operatie in koffie (of iets
anders) te doen. De markt is op eenen lagen prijs.’
‘Ik heb dit in het prijskourant gezien; doch, vriend lief, ik heb nog eenen grooten
voorraad.’
‘Het doet er geen kwaad aan, mijnheer B.’
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(Intusschen heeft de reiziger eenige staaltjes te voorschijn gebracht.)
‘Zie eens,’ zegt hij, ‘hoe vindt gij dit?’
‘Ah! niet slecht; en de prijs?’
‘Ziet gij welke schoone goudgele schijn er op die koffie ligt?’
‘Ja wel... en de prijs?’
‘Ziet gij hoe die boonen goed gesloten zijn?’
‘En de prijs!’
‘Er loopt geene enkele bleeke boon in.’
‘Ja, ja, maar de prijs.’
‘En ik verwed u al wat gij wilt, dat gij er geen enkel zwart boontje zult in
aantreffen.’
‘Al goed! al goed; maar de prijs? de prijs!’
‘De prijs is allervoordeeligst! Acht-en-twintig centen en half: het is waarlijk een...’
(De koopman met statigheid en terwijl hij zijne onderste lip een weinig vooruit
brengt en zijne oogen openspreidt.)
‘Acht-en-twintig centen en half! Hé! hé! zoo! zoo! dat is de vraag... niet waart?’
‘De onveranderlijke vraag; de laatste prijs, mijnheer B.’
‘Er zal licht een kwaart afgaan.’
‘Zelfs geen zestiende, mijnheer B., ik ben er op gelimiteerd.’
‘Oh! ik heb het voor het oogenblik niet noodig.’
‘Maar, mijnheer B., er zal zich nooit zulk een voordeelig oogenblik meer
aanbieden.’
‘Oh, bah! de prijs zal nog dalen.’
‘Gij misgrijpt u, mijnheer, het is onmogelijk, geloof mij.’
‘Hoor, vriend, gij weet dat ik niet gewoon ben af te djangelen. Welnu, ik geef u
acht-en-twintig en drie achtsten.’
De reiziger bedenkt zich eenige oogenblikken en zegt nogmaals: ‘Ik kan niet,
mijnheer B., ik kan niet, ik ben gelimiteerd.’
‘Vriend, dan verrichten wij niets. Indien gij toestemt, kunt gij mij voor twee
honderd balen opschrijven.’
Wederom eenige oogenblikken bedenking van wege den kantoorreiziger; hij neemt
eindelijk een besluit en zegt:
‘Welnu, ik zal het op mij nemen, omdat gij een goede klant zijt. Ik teeken twee
honderd balen aan.’
‘Tracht ze mij zoo haast mogelijk te doen geworden,’ zegt de kooper.
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‘Dezen avond nog schrijf ik,’ antwoordt de reiziger, ‘en morgen zijn zij reeds
gewogen.’
Uit deze kleine gedoodverwde samenspraak, zal de lezer licht zien dat de
kantoorreiziger weinig charlatanismus moet gebruiken. Het is zoo, en daardoor ook
onderscheidt hij zich van de anderen. Ook willen wij op hem den naam van
commis-voyageur niet toepassen, uit vreeze dat men hem mocht confondeeren met
dit groot getal dat ons land afloopt om ons stalen pennen, fosforieke sulferstekken,
potlooden, naalden en andere voorwerpen aan te bieden. Neen, de kantoorreiziger
verdient onze volle achting. - Er is slechts eene verachtelijke zonde, waaraan
sommigen zich wel eens plichtig maken, en die is van stil onder den duim hunne
meesters te onderkruipen en eindelijk voor zichzelven affairens te gaan doen, en de
klanten huns ouden meesters tot zich te lokken. - Dan, onder alle koren is kaf; en de
kooplieden weten gewoonlijk daarover recht te doen, en niet zelden beklaagt de laffe
onderkruiper zich zijne misdaad.

XVI.
De levensloop van Piet krijgt eene tint van dichterlijkheid.
De dienstmeid, welke het huishouden van Piet bestierde, was een dier frissche
boerenmeisjes, bij wie de gezondheid op het aanzicht uitstraalt. Zij bezat een rond
gelaat, zoo fijn en zoo glad als dit van een beeldhouwerspopje, volgens de uitdrukking
van Piet zelven. Hare oogen waren tusschen de blauwe en de grijze kleur, doch
vuurvol en levendig. Adertjes, zoo fijn dat ze aan het oog zouden ontsnapt zijn, indien
de karmozijnen kleur haar niet verraden had, maakten als een phantastisch net op
hare wangen en versierden dezelve met eenen gestadigen rooden blos. Hare tanden
waren wit als melk en losten schoon uit op hare hoogroode lippen. Hare kin was
klein en rond en bezat dit klein putje, dat voor sommige kenners zoo verleidend is.
Haar neusje was eerder klein dan groot en kwam volkomen goed met het overige
van haar gezicht overeen: indien haar neus een weinig langer ware geweest, zou er
geene harmonij meer bestaan hebben. Haar voorhoofd was niet zeer verheven, doch
glad en de blonde haarvlechten hingen als twee gordijnen - men vergeve ons die
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prozaische vergelijking - naast haar malsch wezen, welk door eene zoogezegde platte
muts omkroond was.
Al die middelen van verlokking waren nog niets in vergelijking met het
betooverend, dat men in haren ganschen persoon, in hare houding en in haren gang
bespeurde. - Hare armen waren wit, poezelig en malsch en hadden voor model aan
eenen beeldhouwer kunnen dienen; hare leest was tamelijk tenger en zij scheen niet,
zooals het grootste gedeelte der boerinnen, uit éénen blok gekapt. Haar voet bezat
eene middelmatige grootte, en indien hare handen zich nimmer aan slaaflijk werk
hadden vuil gemaakt, waren zij voorzeker ook zacht en rozig gebleven. Hare houding
bezat te meer iets - verwonderlijk voor een boerenmeisje, - van die verleidende
manieren, welke men soms in de vrouwen, die eene rijke, wereldsche opvoeding
hebben ontvangen, ontdekt. Haar lichaam was vrij en onbedwongen in al zijne
bewegingen; hare ledematen plooiden zich met eene zekere soort van wellustigheid
en het bovenlijf scheen als met vermaak op de breede malsche heupen te rusten. Haar
hals was wit als sneeuw en tusschen zijne malsche plooien ontdekte men een rood
parelsnoer, dat met een gouden slotje was vastgehecht. Een blauwzijden doek was
gewoonlijk het kleedsel dat hare borst bedekte en hetzij uit eene gedachte van
verleiding - doch dit gelooven wij niet, - hetzij zonder nadenken, liet de doek immer
eene hartvormige opening onder den hals. Wanneer het oog daar op viel, verloor het
zich weldra in eene donkere diepte, die gevormd was...
Dat de lezer zich nu eens in de plaats van Piet stelle. - De jongeling, immer door
de gedachten van voortgang in zijnen staat te maken bezield, had nooit tegen de
gevoelens der liefde te kampen gehad; hij had gerust, zooals eene krekel, in zijne
schelp voortgeleefd en nimmer uit iets erg genomen. - Wat moest er thans van hem
geworden?... Nu dat hij gansche avonden zich in dezelfde kamer, aan dezelfde tafel
met een zoo verleidend schepsel bevond? O, grootere mannen dan Piet zouden hier
gevallen zijn; grootere zijn er gevallen, en de geschiedenis is daar, om er ons de
onwederleglijkste bewijzen van te geven. - Zonder te spreken van Salomon, van
David, van Alexander, van Samsom, van Holophernes, van Pompejus, van keizer
Karel.... - Doch, neen, vrees niets, lieve lezer, wij zullen ons in de oudheid niet
verliezen, dit zou ons te veel moeite en tijd kosten, en wij zijn haastig om de
geschiedenis voort te zetten van Piet, die toch aan geen' der opgenoemde mannen
geleek.
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De eerste maanden na den dood zijner moeder, had Piet geene de minste acht geslagen
op den schat, dien hij in zijn huis besloten hield. Hij had reeds eenige keeren tegen
zijnen vader gezegd: ‘Trees is een braaf meisje, ze is proper, en bedient ons goed.’
Waarop de vader had geantwoord: ‘dat is waar; het is goed gelukt.’ Doch hierbij was
alles gebleven, en geen van beiden bedacht de zaak verder.
Er verliep dan nog een geruimen tijd, zonder dat Piet zijne dienstmeid op eene
andere manier dan eenen zijner dagelijksche kameraden bezag, toen zekeren avond...
Doch dit verdient een nieuw hoofdstuk.

XVII.
De groote dingen ontstaan uit de kleine.
De avond, waarvan wij daareven wilden spreken, was een winteravond. Bijna den
ganschen dag was er een dichte sneeuw gevallen, waarop dan tegen den avond een
malsche regen volgde. Nu zal het den lezer gemakkelijk vallen zich in te beelden
hoe de laarzen van Piet, die eenen wijden weg had af te leggen om van zijn kantoor
te huis te keeren, van het sneeuwwater moesten doorweekt zijn. Ook wanneer hij
des avonds te huis kwam, lag hem niets meer ter harte dan zich van zijn doorweekt
schoeisel te ontdoen en zijne pantoffels, die den ganschen dag bij het vuur gestaan
hadden, aan te trekken. Hij wilde vooreerst zijne voeten bij het vuur niet warmen,
want men had hem gezegd dat er niets zoo slecht was dan, wanneer de voeten
doorkoud en nat waren, dezelve bij het vuur te steken. Hij wachtte dan totdat hij zijn
avondmaal genomen had en dan slechts wendde hij zijnen stoel om en durfde zijne
beenen naast de gloeiende kachel uitsteken.
De meid bracht hem zijne lange witte pijp, en de oude kleermaker plaatste zich
naast den schoorsteen en warmde zich insgelijks.
Trees nam de tafel af en liet slechts den tinnen bierpot, die nog maar half ledig
was, en drie glazen op de tafel staan. Dan bracht het meisje een paar kousen te
voorschijn en zette zich aan het stoppen. Beide de manslieden stopten nu hunne
pijpen en breede wolken tabakrook verspreidden zich door het vertrek. De vader van
Piet, die gewoon was het spreekwoord: ‘buiksken vol, harteken rust’ te
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bewaarheden, viel weldra met zijne pijp in de hand in slaap en sluimerde zachtjes.
Piet die, als een brave zoon, zich wel zou gewacht hebben die zoete rust zijns vaders
te stooren, bleef onroerbaar op zijnen stoel zitten, staarde met genoegen op de
gloeiende kachel, luisterde soms naar het gekletter van den regen op de vensterruiten,
en rookte stilletjes zijne pijp voort. Soms wreef hij zich de beenen met zijne handen
en dan kon men op zijn aanzicht het genoegen lezen, welk die zalige koestering des
vuurs hem veroorzaakte.
Intusschen hield Trees zich immer bezig met hare kousen te stoppen.
Ruim een half uur zat Piet reeds in zijne onbeweegbare houding. Zijne pijp was
uitgerookt en hij dacht er niet eens aan eere tweede, zooals hij gewoon was, te rooken.
O! hij was met zijne gedachten als in eene andere wereld verplaatst; hij droomde, de
kantoorklerk, hij was dichter op dit oogenblik; hij zweefde in een onbekend oord,
en ofschoon hij zich niet goed rekening kon geven van hetgeen hij gevoelde, was
echter daarom zijn genot niet min groot.
Trees legde nu eensklaps hare kous op de tafel, luisterde met aandacht, en daar zij
den ronk der kachel niet meer hoorde, stond zij stil en voorzichtig van haren stoel
op, uit vrees van den ouderling te wekken, en stapte naar het vuur. Hoe stil het meisje
zich ook hield, was hare beweging echter voldoende geweest om Piet in zijne
dichterlijke gedachten te storen. Hij bewoog zich een weinig, wendde het hoofd half
om, doch bleef zijne houding bewaren en hield de kachel tusschen zijne beenen.
Trees nam nu een stuk hout, opende het deurtje der kachel en met hare linkerhand
op het been van Piet rustende, plaatste zij het hout op het vuur.
Ik wenschte wel, lieve lezer, dat er een schilder ware, die naar de natuur kon
afmalen de houding van Piet en van zijne meid, op het oogenblik dat deze laatste het
hout in de kachel legde; doch dit is onmogelijk: de kunst kan tot die hoogte niet
opklimmen. Trachten wij die houding aan onze lezers aan te duiden; zijne verbeelding,
hopen wij, zal ons hierin ter hulp komen.
Trees, zooals wij gezegd hebben, leunde met bare linkerhand op het been van Piet,
- het linkerbeen; wel te verstaan. - Hare rechterhand en de helft van haar lichaam
beschreef dus eene halfronde lijn, en tusschen den rechterarm en het bovenlijf bleef
er eene opening. - Het was tusschen die opening dat Piet zijne blikken tot het vuur
richtte. De blik, dien Piet daardoor wierp, moest over het
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overige zijns levens beschikken. - Hij zag den ronden, malschen arm van het meisje;
hij zag haren ranken middel en tusschen dien middel en den arm, ontdekte hij eene
lijn, die zachtjes omhoog liep en, ongevoelig aan den hals nederdalende, verdween.
Het bezichtigen dier lijn deed als eenen elektrieken schok in al de ledematen van
Piet ontstaan. Zijne oogen openden zich, zijne lippen trokken zich zacht bijeen en
zijne witte pijp viel hem bijna uit de handen. Hij trok zijne beenen in, terwijl Trees
een tweede stuk hout uit den haard nam. Het meisje, die beweging gewaar wordende,
sloeg eenen zachten blik op den kantoorklerk en zegde met eene zoete stem: ‘Blijf
gerust zitten, mijnheer Piet.’ Piet wist niet wat antwoorden. Een hooge blos bekroop
zijne wangen, en zonder iets te zeggen en bijna onbewust van hetgeen hij deed, greep
hij de hand van het meisje en drukte dezelve. Nu was het de beurt van Trees om
schaamrood te worden. Het arme meisje stak bevend het tweede stuk hout in de
kachel en met neêrgeslagen blik ging zij hare plaats bij de tafel hervatten. Zij nam
hare kous weder op; doch de draden schenen als voor hare oogen te dansen en al wat
zij dien avond nog verrichtte, was broddelwerk.
Piet bleef zich nog eenigen tijd warmen, durfde Trees niet meer bezien, vergat
eene tweede pijp te rooken en begaf zich vroeger dan naar gewoonte ter rust. Geen
oog kon hij van den ganschen nacht toedoen; hij wendde zich op alle wijzen in zijn
bed, deed alle moeite om in slaap te geraken; doch vruchteloos. De lijn, welke hij
bespeurd had, vloog hem gedurig door de verbeelding; hij zag ze in lichte kleur voor
zijne gesloten oogen geteekend; hij zag de zachte uitdrukking van het wezen van
Trees; hij hoorde hare zoete stem; hij voelde de aanraking harer malsche ledematen,
en: ‘Trees! Trees, lieve, beminnelijke Trees!’ riep hij uit. Hij verwonderde zich nu,
de brave jongen, dat hij niet eerder den engel ontdekt had, die reeds zoolang onder
den vorm van eene dienstmeid aan zijne zijde zweefde. Hij kon niet begrijpen, dat
hij zoolang die hemelschoone wezenstrekken voor zich had gezien, zonder al het
goddelijke derzelve te begrijpen. - Den ganschen nacht beklemden die gedachten
den geest van den kantoorschrijver.
Is het wel noodig te zeggen, dat de nacht niet min slapeloos voor het meisje
voorbijging? - Trees ook had zich den geest door eene lichtstraal opgehelderd gevoeld.
Die handdruk had meer gezegd dan duizend woorden hadden kunnen doen verstaan.
o God! wat mocht dit
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beteeken?.. - En Piet. - Ja, zij kon hem wel lijden. - Van eerst af had zij voor hem
een zeker iets in haar hart gevoeld; doch hij was haar meester en mocht zij wel eenige
gedachte van liefde voeden, zij, arm meisje, dat met anderen te dienen zich den kost
moest verschaffen? En toch, wie weet wat geluk haar beschoren is? Het zou de eerste
maal niet zijn dat een heer zijne dienstmeid tot zijne vrouw zou verkozen hebben.
Maar... maar indien de heer Piet slechts een' dier vergankelijke lusten voor haar had
opgevat! o God! die gedachte is wreed; doch neen, Piet is een brave, ernstige jongen:
hij kan niet dan goede inzichten hebben; en toch wie weet?.. Welnu, besloot eindelijk
het meisje, wij zullen de dingen afwachten. Gevoelt hij iets voor mij, dan zal hij het
mij zeggen en dan is het mijne beurt om te spreken. Dan zal ik hem doen verstaan,
dat ik geene lichtvink ben, dat ik niet lang zijne vrijster wil zijn; en indien hij niet
besloten heeft mij te trouwen, ik ook niet meer in zijn huis kan verblijven Dit besluit,
hoe moedig het ook genomen werd, deed het meisje eenige tranen storten, tranen die
eene onwederleggelijke proef harer liefde waren.
o Lieve lezer, bekent gij met mij niet dat Trees een goddelijk meisje was, en dat
het raar is dat men zulke schoone gemoederen bij de dienstmeiden ontdekt? Gelukkige Piet, niet waar?

XVIII.
Ach, wat is de liefde!...
Ofschoon de gebeurtenis, die wij in het voorgaande hoofdstuk verhaald hebben,
geene merkelijke veranderingen in het huishouden van Piet teweeg bracht, was er
echter eene grondige omwenteling in den geest des kantoorschrijvers geschied. Sedert
de overwinning, welke hij op den hoogmoed behaalde, had zijn leven, om zoo te
zeggen, geen doelwit meer gehad. Hij zag zijnen stand bevestigd en zijne eenige
hoop was, van voortaan stil en op zijn gemak te kunnen leven. - Thans was er als
eene nieuwe zon voor hem opgegaan. Hij had gewaarwordingen in zijne ziel ontdekt,
die tot hiertoe begraven waren geweest of ten minste geslapen hadden. Wanneer hij
thans op zijn kantoor werkte, wenschte hij onophoudend naar het uur, dat hem zou
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toegelaten hebben naar zijne woonst terug te keeren, om zich in de tegenwoordigheid
van Trees te bevinden. Zijn huis was hem zoo lief geworden als de kist, waarin de
vrek zijne gouden munten bewaart.
Gedurende eenige dagen na den slapeloozen nacht, welken wij afgeschetst hebben,
leefden Piet en Trees in gemeenschap, aten en dronken aan dezelfde tafel, zonder
dat hunne blikken eenen enkelen keer elkander ontmoetten. Beiden waren voor elkaar
bevreesd geworden. ‘Wanneer zal ik haar mijn hart durven openen?’ vroeg Piet
honderdmaal op eenen dag aan zichzelven. - ‘Wanneer zal hij spreken?’ dacht het
meisje, en beiden verlangden met vrees naar dit oogenblik.
Eene goede gelegenheid bood zich eindelijk aan.
De vader van Piet troostte zich allengs meer en meer over den dood zijner
echtgenoote. Wij hebben gezien dat hij reeds zijn geliefd pijpje hernomen had. Nu
ook begon hij er aan te denken om, als voormaals, zijn avondkaartje in de naburige
herberg te gaan spelen. Zekeren avond dan, na het eten, zagen Piet en Trees met
verwondering, dat de oude kleermaker zijnen zwaren batvriezen mantel uit de kast
haalde en zijnen hoed opzette; hij zegde te meer: ‘Piet, ik ga een glaasje drinken;
binnen een goed uur ben ik terug.’
Die eenvoudige woorden vielen als een dondersteen op het hart van den jongeling.
De gedachte van zich alleen met Trees te bevinden, vloog hem als een bliksem door
den geest en met moeite kon hij antwoorden: ‘Goed, vader.’
Het meisje durfde hare blikken niet opslaan.
De twee gelieven bevonden zich weldra alleen in het vertrek. Een kwaart uurs
ging voorbij, zonder dat een enkel woord werd uitgesproken. Trees kon hare
ontsteltenis bijna niet verbergen, en Piet wist maar niet wat hij zou gezegd hebben.
Eindelijk stond het meisje recht en wilde het vertrek uitstappen. Nu sloeg Piet zijne
oogen op en sprak:
‘Waar gaat gij, Trees?’
‘Ik moet nog iets in de keuken verrichten,’ antwoordde het meisje stamelende.
‘Och, kind lief, blijf hier, wij zitten hier zoo wel.’
‘Ja, maar, mijnheer Piet, het werk moet gedaan worden.’
‘Er is morgen tijd genoeg. Kom, zet u terug op uwen stoel.’
Trees gehoorzaamde en hernam haar werk, waarmede zij aan tafel bezig was.
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‘O, laat dit liggen,’ zei Piet, terwijl hij zijnen stoel naast dien des meisjes schoof.
Met verwondering zag Trees op.
‘Moet ik hier dan ledig zitten?’ vroeg zij.
‘Ja, Trees, ik moet u iets zeggen.’
‘Ik luister, mijnheer Piet.’
Piet wist niet wat zeggen. Hij stuurde zijne oogen in die van het meisje en die blik
was waarlijk welsprekend en zoo krachtvol, dat Trees genoodzaakt werd hare oogen
op de tafel te wenden. - Piet voelde zich nu stouter; hij greep zachtjes de hand van
het meisje. - Trees deed geenen tegenstand.
‘Bezie mij eens wel,’ zegde de jongeling.
Trees lichtte haren blik op; doch liet denzelven weldra terug op de tafel vallen.
Piet ging voort.
‘Trees, Trees,’ riep hij, ‘gij wilt mij niet verstaan!...’
De oogslag, welke het meisje hem op dien stond toestuurde, en de uitdrukking
harer wezenstrekken gaven duidelijk te kennen, dat zij hem integendeel zeer wel
begreep. - Hoe het gebeurde, weet ik niet; doch zeker is het, dat een minuut later het
hoofd des meisjes op den schouder van Piet rustte en dat hij haren warmen boezem
op zijne kloppende borst voelde. - Doch eensklaps trok het meisje het hoofd terug,
schoof haren stoel achteruit en bezag den jongeling met eenen blik, die voor hem
onverstaanbaar was. Piet voelde zich het gansche lichaam als met koud water
overgieten.
‘Mijnheer,’ sprak Trees, ‘gij spot met een arm meisje.
‘o Trees, spotten! Neemt gij mijne liefde voor spot aan! O, ik bemin u, zijt gij er
nog niet van overtuigd! Ik bemin u als... als... O, ik bemin u!...’
‘Mijnheer Piet,’ sprak het meisje.
‘O, zeg niet meer mijnheer,’ onderbrak de jongeling: ‘er is hier geen heer of meester
dan gij.’
‘Piet,’ zegde nu het meisje op eenen zachteren toon en zichtbaar hare eerste
gedachte vergetende, ‘bemint gij mij waarlijk?’
‘Kunt gij het nog vragen?’
‘En waartoe zal die liefde ons brengen?’
‘Waartoe?’ sprak Piet eenigszins verwonderd, ‘waartoe leidt de liefde anders dan
tot het huwelijk?’
‘Ik ben een arm meisje.’
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‘En ik ben een arme jongen, zoolang ik u niet tot mijne vrouw bezit: dit slechts kan
mij rijk maken.’
Piet, lieve lezer, zooals gij bemerkt, wordt waarlijk welsprekend. Wat de liefde
toch doen kan!
‘En uw vader, zal hij toestemmen?’
‘Mijn vader, mijn vader,’ zegde Piet, ‘wil slechts het geluk van zijnen zoon, zooals
ik het zijne wil. Morgen geef ik hem onze liefde te kennen.’
‘Dan slechts zal ik gerust wezen,’ zegde het meisje op eenen hemelzoeten toon.
De liefdespraak bleef voortduren, totdat de oude kleermaker uit zijne herberg
terugkwam. Piet wilde dien avond van zijne liefde niet spreken; dit had de rust des
ouderlings kunnen storen, en toch deze was gewoon, wanneer hij uit zijne herberg
keerde, zich aanstonds te bed te begeven.
Des anderdaags moest de bekentenis geschieden en Piet had reeds met Trees het
gunstig oogenblik daartoe uitgekozen. Wanneer het avondmaal zou geëindigd zijn,
zou Trees langer dan naar gewoonte in de keuken zijn gebleven en dit oogenblik
moest te baat gesteld worden om den aanval te wagen.

XIX.
O tempora! O mores!
Mij dunkt, ik zie een glimlach op het aanzicht mijner lezers verschijnen. - Wat
beteekent toch die herderszang, zeggen zij, wat wil die afschildering van die liefde
van den ouden tijd toch zeggen? Waar wil de schrijver nu toch het gevoel gaan
opzoeken?’
Bedorven jonkheid! bedorven eeuw, gij verstaat de zuivere, de edele liefde niet
meer. In dit ook zijt gij verbasterd en doet gij uwe ouders schaamrood worden.
Wat zijt gij toch, eeuw van damp en ijzeren staven? Welke groote daden hebt gij
dan toch verricht? Waarin hebt gij uwe voorouders overtroffen?
Ik ben zeker geen liefhebber van de pijnbank noch van het verbranden der
zoogezegde toovenaars; ik zie niet geerne dat men pro-
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cessen aan dieren aandoet, hen van tooverij beticht en hen op een schavot recht,
zooals het wel eens bij onze voorvaders gebeurde en zooals het in andere landen
dagelijks geschiedde; - doch ik heb ontzag voor het voorgeslacht. Met een innig
gevoel van blijdschap herroep ik in mijnen geest de schimmen dier gevoelvolle
ridders, welke alles voor de eer en hun meisje opofferden, die zich in een steekspel
armen en beenen lieten kraken, om staande te houden dat hun meisje de schoonste
der schoonen was; die tien jaren de liefde in hun hart verborgen hielden, eer zij
dezelve durfden bekennen; die tien andere jaren wachtten eer zij den kleinen vinger
hunner geliefde durfden aanraken en haar eindelijk in den herfst des levens tot bruid
verkregen. - Niet dat ik dien heldenmoed der liefde volkomen goedkeure, neen, dit
was ook overdreven en het is eene vraag of er zich de freules wel ten volle goed bij
bevonden. Doch ik bewonder de zachte gevoelens, die in de ziel onzer voorvaderen
huisvestten, ik bewonder de kalme rust, de zalige tevredenheid, die zij binnen de
muren hunner woning wisten te vinden, terwijl buiten soms alles in vuur en vlam
stond. Ik juich bij het denken aan de heilige vreugde, die zij in den stillen huiselijken
kring smaakten, terwijl thans de vreugde ons geene vreugde meer is, wanneer wij ze
niet op de straat kunnen uitgalmen en er benijders voor kunnen vinden.
Ja, nog eens, wat zijt gij, eeuw van damp en ijzeren staven? Waarin hebben wij
onze voorvaders overtroffen? - Het is waar, gij hebt de fosforieke zwavelstekken, de
omnibussen en de vigilanten uitgevonden; en dit kunt gij tegen de uitvindingen der
ouden doen opwegen...
Doch laten wij niet dieper in deze bemerkingen treden. Het tegenwoordig geslacht
is ongeloovig en nimmer te overtuigen, en al wat wij zouden zeggen, zou slechts tijd
verloren zijn; want onze tijdgenooten hebben besloten niet te willen gelooven.

XX.
Waar Piet zijne gevoelens aan zijnen vader verklaart.
Zooals de koopmansklerk met zijne geliefde was afgesproken, zoo gebeurde het.
Zoodra het avondmaal was geëindigd en Trees de tafel
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had afgenomen, hield zij zich schuil in de keuken en bleef daar in angst den uitslag
der zaken afwachten.
De oude kleermaker stond gereed om, volgens de hernomen gewoonte, naar zijne
herberg te gaan, en reeds was hij bezig met zijnen hoed te zoeken, toen Piet hem
toesprak:
‘Vader, ik wilde wel dat gij dezen avond uwe pijp te huis bleeft rooken.’
‘Jongen,’ antwoordde de vader, ‘ik ben gisteren avond ongelukkig in de kaart
geweest, en ik was van gedachte heden mijne schade in te halen.’
‘Dat kan morgen ook gedaan worden, vader; heden moet ik u over gewichtige
zaken spreken.’
‘Welnu, het zij zoo,’ zegde de oude, ‘waarvan is er kwestie?’
‘Zet u eerst bij het vuur, vader, en stop uwe pijp.’
De plechtige toon, waarop Piet die woorden uitsprak, deed eenen grooten indruk
op den gewezen kleermaker. Hij gevoelde dat er waarlijk eene gewichtige zaak op
handen moest zijn; - zou mijn zoon voor zijn' meester eene reis naar Amerika gaan
ondernemen, dacht hij, of mag het eenig slecht nieuws zijn? - Terwijl die gedachten
in zijnen geest woelden, zette hij zich op zijne gewone plaats naast de kachel en
begon zijne pijp te stoppen.
Piet had intusschen zijnen stoel ook bij de kachel geschoven. Hij zette zich neêr
en bleef sprakeloos en onbeweegbaar zitten. Toen hij zag dat de pijp zijns vaders in
volle vuur stond, begon hij, niet zonder diep ontsteld te zijn:
‘Vader, ik heb eene gedachte.’
‘Laat hooren, Piet, allen hebben wij gedachten. Het ware ongelukkig dat gij geene
gedachten hadt, jongen.’
En de oude kleermaker glimlachte. Piet voelde zich daardoor aangemoedigd en
ging voort:
‘Ik heb een voornemen opgevat.’
‘Ik heb er met duizenden in mijn leven opgevat, Piet.’
‘Het is wel mogelijk, vader; doch zij waren denkelijk van dien aard niet?’
‘Ik heb er opgevat van allen aard, jongen.’
Wij draaien van het onderwerp af, dacht de klerk en bleef sprakeloos en onthutst.
De vader nam het woord terug op.
‘Welnu, Piet, welk is dit voornemen?’
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‘Een aardig voornemen, vader.’
‘Een aardig voornemen!... Gij zijt niet gewoon er zulke op te vatten.’
‘Oh!... het is wel juist zoo aardig niet...’
‘Maar toch aardig!...’
Piet besloot er stout door te kappen:
‘Neen! daar! vader, ik zal het u zeggen: ik heb voorgenomen te trouwen.’
‘Hein! hein! te trouwen! zoo, zoo!’
‘Wat dunkt u daarvan, vader? Is het een goed voornemen?’
‘Wel, jongen, dat kan goed en dat kan slecht zijn; dat is naar het valt.’
‘Ik hoop, vader, dat het goed zal zijn.’
De oude kleermaker antwoordde hier niet aanstonds op; hij deed eenige lange
trekken uit zijne pijp en over de woorden: ik hoop dat het goed zal zijn, nadenkende,
beeldde hij zich in, dat zijn zoon een groot fortuin ging doen en dat de eerzuchtige
voorgevoelens van hem, vader, eindelijk zouden verwezenlijkt worden.
‘En wie is de juffer, die...’ vroeg eindelijk de kleermaker.
Een lichte schaamteblos verspreidde zich eensklaps over de wangen van Piet. Hij
antwoordde: ‘de juffer... is Trees, onze meid.’
Bij het hooren van: ‘Trees, onze meid,’ deed de oude kleermaker eene beweging,
alsof hij van zijnen stoel wilde opspringen. Door die beweging brak zijne reeds
doorgerookte pijp aan stukken en met eene heilige gramschap wierp hij de brokken
derzelve in den haard. Geen woord ontviel zijnen mond; hij liet het hoofd op de borst
zakken; zijne handen hingen machteloos op zijne knieën en gemakkelijk was het te
zien dat bittere gewaarwordingen het hart van den ouden kleermaker op dien stond
schokten.
Piet eerbiedigde dit gevoel en bleef sprakeloos op zijnen vader staren.
Er woelde op dit oogenblik in het hart des ouderlings een gevoel, welk ongetwijfeld
Napoleon moet overvallen hebben, toen hij, na den slag van Waterloo, zijn lot bedacht.
De kleermaker zag thans al zijne gulden droomen van hoogmoed en eerzucht
verdwijnen. Een rijk huwelijk voor zijnen zoon was de laatste steun, waaraan hij
zich, reeds sedert eenigen tijd, had vastgeklampt en met dezen schoot hem alles uit
de handen en het scheen hem dat hij in eenen onpeilbaren afgrond rolde. - Eenen
langen tijd bleef de vader in zijne houding en
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Piet wachtte met angst op de woorden die hem uit den mond gingen komen. Eindelijk
vroeg de kleermaker:
‘En is dit voornemen onveranderlijk vastgesteld, mijn zoon?’
‘Ja, vader,’ antwoordde Piet. ‘Is Trees geen braaf meisje?’
‘Ja, dat is zij,’ antwoordde de ouderling met eenen diepen zucht.
‘Welnu, wat kan men meer wenschen? Zal ik er geene brave vrouw aan hebben?’
‘Dit zult gij, Piet, ja.’ En de kleermaker doofde den zucht, die uit zijne borst wilde
opstijgen.
‘Welnu dan, vader?’
‘Piet, dat uw wil en uw wensch geschieden!’ zegde de vader, die thans zijn besluit
had genomen en, als het ware, zijn schepter van eerzucht had neergelegd.
Nu blonk een straal van blijdschap op het wezen van den kantoorschrijver; hij riep
op Trees. Het meisje trad bevend en schaamrood de kamer binnen en een gevoelig
tooneel had er plaats. - Genoeg dat wij aan onze lezers zeggen dat de oude kleermaker
zich eindelijk niet kon wederhouden tranen te storten en de keus zijns zoons toe te
juichen.
De avond werd gesloten met eene goede flesch wijn op de toekomende bruiloft te
ledigen.

XXI.
Het huwelijk van den kantoorklerk.
Het huwelijk van den kantoorklerk, lieve lezer, geschiedt op dezelfde wijze als al
andere huwelijken. Niet altijd, zooals het hier het geval is met onzen Piet, trouwt de
kantoorschrijver met zijne meid. Neen, soms vliegt hij wel eens llooger en eene
deftige juffer wordt zijne bruid. - Ziehier hoe gewoonlijk die deftige juffer is. - Zij
is over het algemeen mager als een geraamte; de kinderpokjes hebben haar wezen
goed geteekend. Hare haarlokken, zoo mager als het overige harer ledematen, zijn
op eene ouderwetsche wijze geschikt. Er is niets modisch, niets wereldsch in haren
opschik, en zij is natuurlijk godvruchtig. Dusdanige juffer wordt gemeenlijk de
echtge-
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noote van een' veertigjarigen kantoorklerk. Ziehier hoe deze laatste de ontdekking
van dien schat doet:
De juffer woont in eene der straten, welke de klerk viermaal daags moet
doortrekken, om zich naar zijn kantoor te begeven. Zij houdt zich gewoonlijk met
eenig naaldwerk voor het venster bezig. De kantoorschrijver heeft haar reeds
honderdmaal gezien en is zooveel keeren door haar bespeurd geweest. Bij geval
hoort de jongman, dat het meisje eenige inkomsten bezit en den dag, wanneer hij
haar na die ontdekking ziet, wordt hij op eens verliefd. Dan, zooals men het zich
licht kan inbeelden, begint de schrijver meer acht op zijnen opschik te geven; hij
werpt telkens in het voorbijgaan eenen sprekenden blik door de vensterruiten, waar
hij zijne Dulcinca ontdekt, en het meisje, die de zedigheid kent, begint nu hare oogen
ter neêr te slaan. Het is slechts wanneer de klerk voorbijgestapt is, dat zij hare blikken
weder durft verheffen en den jongeling zoo ver mogelijk met hare kijkers opvolgt.
De kantoorschrijver, die geen ezel is, begrijpt het meisje, en gevoelt dat het tijd is
om de zaken met groote stappen te doen voortgaan. De liefde door het vensterglas
is hem niet meer voldeende; hij wil de juffer van naderbij beschouwen, en indien
zich een gunstig geval voordoet, zal hij zich verstouten haar te spreken.
Thans bespiedt de jongeling de uren, op welke het meisje des zondags ter kerk
mis of lof gaat hooren, en een half jaar lang kan men hem in de kerk in de nabijheid
der juffer ontdekken. Hij heeft zorg gezamentlijk met haar de kerk te verlaten, en
haar, bij het uitgaan, eenen oogslag toe te werpen, welke klaar wil zeggen: ‘Waarom
zouden wij niet als man en vrouw gezamentlijk mis of lof kunnen komen hooren’
Intusschen wacht de schrijver immer de goede gelegenheid af, om het meisje te
kunnen spreken. Op de eene of andere manier gelukt dit eindelijk: hetzij dat het bij
het uittreden der kerk regent en dat de juffer ongelukkiglijk haren regenscherm
vergeten heeft, en de klerk, die nimmer in dit geval is, den zijnen en te gelijken tijd
den arm aan de juffer aanbiedt; ofwel dat men zich dicht bij elkaar (ook in het uitgaan
der kerk), in het gedrang bevindt en hierop eenige bemerkingen maakt, - het middel
is daar om kennis te maken en de kennis wordt gemaakt. - De jongeling bekent bij
de eerste samenspraak niet dat hij het meisje bemint, neen; ook deze geeft hare
gevoelens niet te kennen: doch beiden hebben elkander reeds verstaan.
Nu wordt de kantoorklerk stouter. Wanneer hij des anderdaags
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voorbij het venster gaat, neemt hij den hoed af en een blijde glimlach bestraalt zijn
wezen. De juffer knikt beschaamd, doch voelt zich inwendig gevleid. Nu ook begint
zij voor haren opschik meer zorg te dragen.
De lezer begrijpt licht, dat de dingen daar niet blijven steken en dat het huwelijk
er allengs opvolgt.
Er zijn nog kantoorklerken, schoon weinig in getal, die jong trouwen; doch die
kennen het edele van den stiel niet en het berouwt hun niet zelden het heilig werk
zoo vroeg verricht te hebben.
Onze Piet, zooals men het heeft kunnen zien, kon noch in het een noch in het ander
van buitensporigheid beticht worden. Hij was thans ruim vijf-en-dertig jaar oud en
Trees, zijne geliefde, telde er zes-entwintig. Hij koos waarlijk den besten tijd. - Het
huwelijk van Piet werd met pracht gevierd en ofschoon de oude kleermaker er de
begrafenis van zijnen hoogmoed en zijne eerzucht in zag, liet hij niet na zich met de
andere bruiloftsgasten lustig te vermaken. Iets dat, buiten het bezit zijner bruid, aan
Piet het grootste genoegen verschafte, was het rijke geschenk of bruidstuk, welk hij
van zijnen meester had gekregen. Hij zag daarin het bewijs eener ware
toegenegenheid.
Piet volgde den algemeenen sleur niet met op den dag zijns huwelijks de stad te
verlaten. Hij had liever zich op eene zedige wijze in zijn eigen huis te vermaken en
gerust met zijne bruid naar bed te trekken, dan wel zich te vermoeien met eene
zoogenoemde speelreis te doen en in een hotel; op eene legerstede waar rap en ruig
in geslapen heeft, den stempel op het heilig sakrament te gaan zetten. Daarin handelde
hij wijs en voorzichtig, en wij raden onze lezers, wanneer zij zich in hetzelfde geval
bevinden, ook op dezelfde wijze te werk te gaan.

XXII.
Ten voordeele van het huwelijk.
Gelukkige kantoorklerken, die, als Piet, hunnen tijd waarnemen, rich een braaf meisje
kiezen en trouwen. Een groot getal echter blijven in den ongehuwden staat en willen,
zooals zij zeggen, hunne vrijheid bewaren. Die vrijheid is zooals alle vrijheden: dit
is te zeggen,
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iets meer dan eene schim, dan eene ijdele verbeelding! Zoolang echter de
kantoorschrijver jong en vlug is, gaat het tamelijk wel: hij leeft vroolijk op zijne
manier, vermaakt zich, zoo goed als een kantoorklerk zich kan vermaken, en stoort
zich aan de toekomst niet.
Het huwelijk is de moeder der zuinigheid; zij leert ons de voorzorg en doet ons
gestaag aan morgen denken. Het doet ons den tijd voorzien wanneer wij niet meer
zullen kunnen werken of geld winnen en nog altijd zullen kunnen eten. Die gedachte
doet ook de getrouwden zorgen om eenige stuiverkens op zij te houden en allengskens
een spaarpotje te vergaderen, waar men in den ouden dag de vruchten kan van smaken.
- De ongehuwde kantoorklerk denkt aan dit alles niet, hij leeft op Gods genade aan,
en het schijnt hem alsof de zomer zijns levens nooit in najaar en winter moest
veranderen. - Dan toch, hij ook wordt oud en bevindt zich alsdan alleen. Heeft hij
geen spaarspotje vergaderd, dan kan hij zich door anderen niet doen dienen, en ingeval
hij het ongeluk heeft zijn kantoor te verliezen of dat zijn meester voor de eene of
andere reden uit den handel scheidt, o dan is hij een ongelukkig mensch! dan is hij
een arme worm!
Doch dan zelfs, wanneer hem die ongelukken niet te beurt vallen, dan zelfs,
wanneer hij zoolang hij werken kan, in den handel blijft, dan toch heeft hij een treurig
bestaan. - Trachten wij dit aan onze lezers, door eene kleine afschildering van den
tot ouderdom gevorderden, ongehuwden kantoorschrijver, te doen gevoelen.
Het is in den winter en acht ure des avonds.
De oude kantoorschrijver stapt van het bureel, en in eenen breeden mantel
gewikkeld, begeeft hij zich naar zijne woning. Het is bitsig koud op de straat. De
wind huilt in de schoorsteenen, doet de vensters kraken en jaagt het droge zand in
de oogen der voetgangers, terwijl zij hunne aanzichten als door den wind gesneden
voelen. - De oude klerk huppelt bevend van koude voort; nu en dan moet hij de hand
aan zijnen hoed slaan om te beletten dat deze niet door den wind worde weggevoerd.
Hij geraakt eindelijk aan zijne woning, welke zich in eene afgelegene straat bevindt.
Hij klopt; men opent, en de oude klerk klimt den trap op; want, weet het wel, lieve
lezer, hij huisvest op het derde verdiep.
Hij is afgemat, als hij de deur zijner kamer bereikt; hij heeft de voorzorg gehad
zijne roeten keers des middags beneden te zetten, ten einde niet in het duister den
moeilijken trap te moeten beklimmen.
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Wanneer hij op zijne kamer treedt, valt hem de killigheid als op het lijf. Te meer er
heerscht in het vertrek een zekere reuk, welke van slapen en beslotenheid getuigt;
doch de oude schrijver wordt die geuren niet gewaar: de kantoorklerk in het algemeen
heeft geenen fijnen reuk.
Nu kan de versleten jongman gaan zorgen, dat hij een weinig vuur krijgt om zijne
verstevene ledematen te ontdooien. - Dat hij van huiswerk geene de minste handeling
bezit, hoeft niet gezegd te worden. Dan, de zaken geraken echter min of meer goed
gedaan, het water wordt op het vuur geplaatst, en in afwachting dat het koke, denkt
de oude klerk om zich eens deftig te warmen.
Daar zit hij nu, de oude jongman, daar droomt hij niet zelden, wanneer hij zich
door de ongemakken gefolterd voelt, aan de dagen zijner jonkheid, aan al de lieve,
aangename meisjes, welke hij gekend heeft en tusschen welke hij eene getrouwe
gezellin voor zijne oude dagen had kunnen vinden. Doch weldra werpt hij die
gedachten weg en troost zich met te zeggen dat hij liber en vrij is.
Terwijl de oude kantoorklerk daar gerust zich aan zijne stoof zit te warmen, hebben
wij juist den tijd, lieve lezer, om eenen oogslag op zijnen persoon en zijne kleederen
te werpen. Zijn hoofd is bijna gansch van haar ontbloot, hetgeen hem genoodzaakt
heeft eene zwarte zijden slaapmuts onder zijnen hoed te dragen. - Hij is groote vijand
van het water, bijzonder in den winter. Het is om die reden, dat gij die rimpels, welke
zijn aangezicht doorslingeren, met eene zekere stof gevuld ziet, welke in geene enkele
taal van den ganschen aardbodem eenen naam draagt. Zijne oogen zijn zonder vuur
of leven en de onderschelen derzelve zijn gerimpeld en afhangend: eene proef dat
hij gedurende zijn leven veel heeft geslaafd. Zijn hals is met eenen doek omwikkeld,
welke weleens wit moet geweest zijn, doch welks kleur thans onbeschrijflijk is
geworden. Zijn jas, die hem breed om de lenden hangt en waar men zijn gebeente
ziet doorschijnen, is op sommige plaatsen, zooals onder de kin, aan het ondergedeelte
der voorarmen en opslagen met een' zekeren glans omgeven; welks oorsprong de
lezer licht zal kunnen raden.
Te meer ontdekt men op de voormouw boven de linkerhand eene zwarte korst,
door den inkt van het kantoor gevormd. Zijne beenen hebben volle spel in de wijde
broek, die hem tot aan de enkels daalt, en ook dit gedeelte van zijn kleedsel is door
het gedurig wrijven zijner
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handen gelustreerd. Een paar laarzen, waarvan de hielen versleten zijn en de bezetsels
den grond raken, en het officie van zolen vervullen, voltooien zijnen opschik.
Het vertrek is in volle harmonij met den bewoner. Eene mahoniehouten tafel,
waarop het moeilijk zou zijn de regels van het evenwicht toe te passen, staat in het
midden der kamer en dicht bij het vuur. Eene voormaals rijke kast bevindt zich tegen
den muur en eenige gescheurde tassen en kopjes maken haar versiersel uit. In eenen
hoek der kamer ontwaart men een bed, dat eerder aan eenen nest dan aan eene
slaapstede gelijkt. Het alles is met eenen vinger stof overdekt. Van de vier stoelen,
welke de wanden bekleeden, is er een waarop men zonder vrees van zich den hals
te breken, kan neêrzitten; en het is die, welken de bewoner gestaag in gebruik heeft.
Dan dit is voldoende, want bezoekers krijgt hij nooit. - De arme jongman is steeds
alleen.
Doch genoeg. - Het water kookt en de handelsklerk gaat zijn avondmaal nemen.
Hetzelve bestaat uit eenige tassen koffie en twee of drie broodjes, van een cent 't
stuk, welke hij, in het naar huis komen, bij den eenen of anderen bakker gekocht
heeft. - Wanneer die zuinige maaltijd geëindigd is, gaat onze oude jongman naar
zijne kast, haalt een fleschje te voorschijn en drinkt een slokje genever, dat hij een
afzettertje of slaapmutsje noemt. Wanneer hij des avonds naar de kroeg gaat komt
dit fleschje niet te voorschijn; doch met den winter blijft hij meest te huis; want hij
schrikt bij de gedachte van laat uit de herberg komende, zijne kamer koud als een'
ijskelder te vinden en zich in zijn bed niet te kunnen verwarmen.
Ziedaar, lieve lezer, waar de liefde der vrijheid den ouden kantoorklerk heenleidt.
Zulk een ongelukkig leven staat hem te wachten, wanneer hij oud zijnde, zich alleen
bevindt, iets wat eilaas! niet dan te dikwijls gebeurt.

XXIII.
Eene ware geschiedenis.
De afschildering, welke wij daareven van den ongehuwden en tot jaren gevorderden
kantoorklerk gegeven hebben, brengt ons eene
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geschiedenis te binnen, waarvan wij deels ooggetuige geweest zijn en welke wij eene
ware geschiedenis kunnen noemen. Indien de lezer ons het oor voor eenige stonden
wil leenen, gaan wij het hem verhalen. Men zal daardoor zien dat ook de
welbemiddelde jongman niet altijd gelukkig in zijne oude dagen is.
De heer Bathazar... had eene vroolijke jonkheid genoten. Tamelijk fraai van gestalte
en wel ter tale, had hij zich in de maatschappij immer goed onthaald gezien en meer
dan een lief, jong meisje had dikwijls in de eenzaamheid aan een huwelijk met den
heer Balthazar gedroomd. Dan, Balthazar was een echte vlinder: van de eene bloem
ging hij tot de andere en bleef aan geene enkele verkleefd. Beminnaar der vermaken,
was hij op alle balfeesten, op alle vroolijke vereenigingen te vinden; met een woord,
Balthazar, die zich weinig aan de innige vermaken des geestes gelegen liet, zag zijne
dagen als een blijde droom heensnellen en was gelukkig, volkomen gelukkig. Voor
armoede moest hij niet bevreesd zijn; want zijne ouders hadden hem, hunnen eenigen
zoon, een klein fortuin nagelaten, en een goede post, welken hij op een der
voornaamste kantoren van Antwerpen bekleedde, stelde hem in staat niet alleen geld
te verteeren, maar ook jaarlijks eenige honderden weg te leggen en zijn geldelijk
vermogen op die wijze allengs meer en meer te vergrooten.
Dan, de heer Balthazar was zooals al andere menschen door de natuur verwezen
om oud te worden. Dit werd hij gewaar, wanneer hij zijn zestigste jaar bereikt had.
Tot dan toe had hij steeds alleen op een gemeubeld vertrek gewoond en zich nergens
om te bekreunen gehad dan om des middags bij eenen kosttafelhouder zijn maal te
gaan nemen en verder in een koffiehuis zijn ontbijt en avondeten te nuttigen. Thans
begon hem dit te vervelen, hij zocht de rust, voelde meer genegenheid om op zijne
kamer te blijven, en het scheen hem, dat er een waar geluk bestond in zelve een
huishouden te hebben. De gedachte van te trouwen kwam hem eerst in den geest;
doch langs den eenen kant wanhoopte hij nog eene vrouw te kunnen vinden - al te
zedige en zelfs zotte wanhoop, - en langs den anderen kant hield hem het menschelijk
opzicht tegen; want hij had zich reeds te dikwijls en te openlijk tegen het huwelijk
verklaard en zijn stelsel daarover aan anderen aangepreekt, om zich eindelijk nog te
durven bekeeren.
En toch wilde hij zich een huisgezin verschaffen. Ziehier waartoe hij zijne toevlucht
nam. Hij ging eene zijner nichten vinden en ver-
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zocht haar om bij hem te komen inwonen en de zorg voor zijn huishouden op haar
te nemen Het nichtje stemde daar gewillig in toe, en Balthazar, over den goeden
uitslag zijner poging verheugd, haastte zich om een lief huisje te koopen, hetzelve
naar zijn welgevallen te doen schikken en te meubeleeren en eenen volkomen huisraad
aan te koopen. Wanneer alles in orde was, deed het nichtje hare intrede. - Balthazar
had thans zijnen meester gevonden, en hij werd gestraft met hetgeen, waardoor hij
gezondigd had. Tot hiertoe was zijn leven doorgegaan met de meisjes te plagen;
gedurende het overige moest hij door een meisje geplaagd worden.
Nichte Katrina begon met ten volle het vertrouwen van Balthazar te winnen, en
dit was haar gemakkelijk. Nog geene drie maanden was zij in huis of zij had zich
reeds van alles meester gemaakt, en Balthazar moest volkomen naar hare pijpen
dansen. Alsof de rust aan den ouden jongman schadelijk geweest ware, begon hij nu
van tijd tot tijd zich onpasselijk te gevoelen en vond zich na eenige jaren verplicht
zijn kantoor te verlaten.
Katrina was doorslepen genoeg geweest, om allengs, en stap voor stap, in hare
overmeestering voort te gaan om zoo eindelijk hare dwinglandij op vasten grond te
bouwen. Van toegevendheid tot toegevendheid was Balthazar zoo ver gekomen, dat
hij niets had in te brengen en als een kind voor zijne nichte was bevreesd geworden.
Tot vergrooting van ongeluk werd de oude jongman aan het voeteuvel lijdend en
was dikwijls gedwongen maanden lang in zijnen zetel, aan de hevigste pijnen ten
prooi, door te brengen. Nog een aantal andere onpasselijkheden kwamen zich daarbij
voegen en de laatste jaren van Balthazar werden hem eene soort van martelie. Hoe
gelukkig ware hij niet geweest, indien hij alsdan iemand aan zijne zijde had gevonden,
wien hij zijne smart konde klagen en van wien hij vertroosting, het ware dan ook
slechts in woorden, had kunnen bekomen. Doch, neen, niets dan een stuur, knorrig,
zuur gezicht, dit zijner nicht, had hij voor oogen; niets dan spijtige woorden troffen
zijne ooren, en gelukkig mocht hij zich achten, wanneer hij op tijd zijn noen- en
avondmaal kon krijgen. Een gansch boek ware er noodig om te beschrijven wat al
kleine, maar toch smartelijke vervolgingen Balthazar moest uitstaan. Tot overmaat
van ramp kon er niemand in zijn ongeluk deelen; want kwam hem een zijner oude
vrienden of kennissen bezoeken, dan bleef het nichtje immer tegenwoordig, gaf de
grootste blijken van
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liefde en toegenegenheid aan den armen zieke en stelde op die wijze den zwakken
ouderling niet alleen in de onmogelijkheid aan iemand zijne klachten te doen, maar
dwong hem zelfs om van de bezoekers den grootsten lof van zijne toegenegen nicht
te hooren zeggen. - Wat er op zulke stonden in de ziel van den ouden Balthazar
omging, zal de lezer licht begrijpen. Dan, zijn ongeluk moest nog vergroot worden.
Nichte Katrina, wie het stelsel van den ongehuwden staat niet behaagde, koos zich
eenen minnaar en deze kreeg weldra den vrijen toegang in het huis. Was het meisje
slecht van inborst, haar vrijer was nog slechter en in schijnheiligheid ging hij haar
zelfs ver te boven. Het huwelijk tusschen beiden werd weldra besloten en gevierd.
De echtgenoot van Katrina was te lui te werken, en besloot met zijne vrouw uit den
algemeenen spaarpot te leven, dat is te zeggen, van het geld van Balthazar.
Wij hebben daareven gezegd dat de echtgenoot van Katrina deze laatste ver in
schijnheiligheid overtrof. Ziehier om welke reden wij hem die schandelijke
hoedanigheid toegekend hebben. - Eenige dagen na zijn huwelijk deed hij aan zijne
vrouw verstaan dat er voor hun beider geluk nog een groot punt te beslissen bleef.
Dit punt was het testament van Balthazar. Katrina voelde dat, en er werd besloten
onmiddellijk de hand aan het werk te slaan. Thans veranderde de handelwijze. De
oude jongman werd als een God gedurende eene maand gediend; hij vond liefde en
toegenegenheid in zijne nichte en beeldde zich in dat het huwelijk hare inborst
verzacht had. Het was hem thans goed, den armen zieke, nu en dan eenige uren in
vriendelijk gesprek te kunnen doorbrengen en zijn hart eens te kunnen uitstorten en
zich over die zalige verandering te verblijden. Zijn aangenomen neef strekte hem
gedurig tot hulp en tot gezelschap, gaf hem moed, deed hem gelooven dat zijne
onpasselijkheden hem zouden verlaten en schilderde hem dan af welk gelukkig leven
zij zouden geleid hebben en wat al stille vermaken hen te wachten stonden. Balthazar
was door dit alles betooverd en zijne verzwakte geestvermogens en weinige
menschenkennis, beletteden hem om aan schijnheiligheid te denken.
Welke listen de echtgenoot van Katrina in het werk stelden, weten wij niet; doch
zeker is het dat er twee maanden na het huwelijk een testament bestond, waarbij de
heer Balthazar zijne nichte en zijnen neef als zijne eenige wettige erfgenamen erkende.
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Is het wel noodig te zeggen dat sedert dit oogenblik de handelwijze wederom
herdraaide, en dat nicht Katrina en haar echtgenoot de voor den ouderling weldoende
schijnheiligheid lieten varen om zich enkel aan de ingeving hunner slechte inborst
over te geven? O ja, het veranderde alles. Balthazar had thans in plaats van één, twee
gevangenbewaarders, twee beulen verworven. Het tafereel, welk wij, in het volgende
hoofdstuk, zullen trachten af te schetsen, zal ons gezegde, denken wij, volkomen
staven.

XXIV.
Vervolg en einde der ware geschiedenis.
De heer Balthazar ziet het einde zijns levens naderen. - Hij ligt op zijne legerstede
uitgestrekt en wendt zijne verflauwde blikken rond het vertrek. Katrina zit met haren
echtgenoot aan de tafel en beiden drinken vroolijk een glaasje wijn.
‘Katrina! Katrina!...’ zucht de zieke.
‘Welnu, wat is het alweêr?’ zegt de vrouw, zonder het hoofd om te draaien.
‘O, ik lijde geweldig.’
‘Immer dezelfde zang... Kan ik er aan doen dat gij lijden moet?...’
‘O, kom toch dit hoofdkussen een weinig opschudden; het schijnt mij of ik met
het hoofd op eenen steen lig.’
‘Hoe dikwijls heb ik vandaag dit kussen al niet goed geschikt?...’ zegt Katrina al
morrende, terwijl zij opstaat en naar het bed treedt. Met eene ongewone ruwheid
voldoet zij aan de begeerte des ouderlings. Deze vraagt verder:
‘Ik heb zulk eenen dorst, Katrina!...’
‘Nu, weer dorst? Wacht slechts nog eenige oogenblikken, dan is het tijd om van
uwe medecijnen in te nemen.’
‘Maar, Katrina, de medecijnen doen mij nog meer dorst krijgen. Ik bid u, geef mij
toch een weinig te drinken. Het zij slechts water, of al wat gij wilt...’
‘Ja, straks.’
En Katrina gaat hare plaats hernemen en denkt aan de bede des zieken niet meer.
Haar echtgenoot zegt intusschen met eene stille
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stem: ‘Die oude schijnt van ijzer en de ziel moet er waarlijk in verroest wezen. Ziedaar
reeds eene maand dat hij als in stervensnood is en toch blijft hij leven. - Met al dat,
zit ik mij hier te verdrieten met de wacht te houden... Zeg eens, Katrina, is die
onderpastor nog terug geweest?...’
‘Neen,’ zegt de vrouw.
‘Die vent,’ vervolgde de echtgenoot, ‘wilde zich met het huishouden wat te veel
komen bemoeien; doch ik heb hem goed de les opgezegd en de deur aangewezen.
Wilde hij mij geene vermaningen komen geven, en zeggen dat wij den oude niet
goed oppassen en dat het ons hiernamaals zal aangerekend worden? Ha! ha! weet
gij wat ik hem heb geantwoord?... Dat ik op geene aanrekening, maar wel op eene
goede afrekening hoopte...’
Hier onderbrak de zieke de stille samenspraak en riep met eene stem door de woede
ontsteld: ‘Te drinken! te drinken!...’
‘Ja, ja, een weinig geduld,’ zegde Katrina.
‘Geduld, geduld,’ hernam Balthazar, ‘ik heb geen geduld meer; ik wil drinken
hebben, zeg ik u, hoe lang zult gij mij- nog martelen?’
‘Martelen, martelen,’ zegde de nicht, ‘noemt gij dat martelen? Wij worden
gemarteld, ja, wij die gansche nachten aan uwe bedsponde moeten doorbrengen; wij,
die geenen enkelen oogenblik rust hebben.’
‘O, valsche slang,’ zegde Balthazar, ‘gij zijt een afgrijselijk schepsel. Beter hadt
gij gedaan met mij op eens van het leven te berooven, dan met mij zoo langzaam te
doen sterven... O, God zal mij wreken, gij zult zwaar gestraft worden. Ja! mijn vloek!’
riep de ouderling thans met geestdrift en zich half recht in het bed plaatsende, ‘ja,
mijn vloek, mijn laatste vloek zal u vervolgen en op uwe ziel branden!...’
Nu stapte de echtgenoot van Katrina tot het bed en met een schijnheilig wezen
zegde hij tot den zieke:
‘Gij verdwaalt, heer oom, en gij doet uzelven nadeel met u zoo in drift te stellen.
Hou u toch gerust; gij ziet wel dat wij steeds bij u waken, dat wij al doen wat in ons
vermogen is. Leg u neder... daar... zoo...’ en hij dwong den zieke het hoofd terug op
het kussen te plaatsen.
‘En gij ook, satan; gij ook, valsche schijnheilige, gij ook moest mij een beul
worden...’ zuchtte Balthazar, ‘o, mij ongelukkige!...’
En de zieke scheen als in bezwijming te vallen. - Thans kwam
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Katrina met drinken te voorschijn, doch de ouderling had de macht niet om nog de
lippen te ontsluiten.
‘Ziet gij,’ zegde de helsche vrouw, ‘nu wilt hij het weêr niet! Wat is een oude
mensch toch moedwillig!...’ en zij droeg den drank terug. Haar echtgenoot bleef met
aandacht op den ouderling staren, en na eenige stonden opmerking deed hij teeken
aan Katrina van terug bij de bedstede te naderen: ‘Ik geloof,’ zegde hij, ‘dat het er
haast zal meê gedaan wezen, en dat de oude op het aftrekken is Zie eens hoe flauw
zijne oogen worden... en welk eene blauwe kleur zich op zijne lippen verspreidt. Het
zweet breekt hem uit... zie eens welke druppelen er op zijn voorhoofd hangen...’ Dit
zeggende, wilde hij de hand des zieken grijpen om den pols te ondervragen; doch
Balthazar, alsof die aanraking al zijne smarten nog overtrof, spande zijne laatste
krachten in en trok zijne hand terug. De echtgenoot van Katrina vergenoegde zich
met stil te grimlachen. - Eenige stonden later had de heer Balthazar opgehouden te
leven.
Zoodra de al te rampzalige jongman den geest had gegeven, liep Katrina in de
buurte, trok zich huilend de haren uit het hoofd, en wist niet wat te begaan om de
menschen aan hare droefheid te doen gelooven. Zij ging zoodanig te werk en speelde
zoo goed hare schijnheilige rol, dat zij aan allen diep en oprecht medelijden
inboezemde.
Ten slotte moeten wij ter vertroosting zeggen, dat de vloek van den ongelukkigen
Balthazar niet zonder uitwerksel bleef. Toen de echtgenoot van Katrina in volle bezit
van het erfdeel getreden was, gaf hij den vollen toom aan zijne slechte driften en
eenige jaren waren hem voldoende om het fortuin, dat hij zoo oneerlijk verkregen
had, te gronde te helpen en zich met zijne vrouw in de diepste armoede te dompelen.
Thans wordt Katrina op hare beurt van hem gemarteld en heeft de rechte straf
gevonden, welke zij, door hare onmenschelijke handelwijze jegens haren oom,
verdiend heeft.
Wij verzoeken den lezer deze akelige geschiedenis slechts als eene parenthesis,
als eene tusschenschuiving te beschouwen, die zelfs, indien hij wil, als eene
uitzondering op te nemen, er niet lang over na te denken - en liever met ons tot het
volgende blijder hoofdstuk, waar wij onzen Piet terugvinden, over te stappen.
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XXV.
Waar de schrijver zich veroorlooft eenige bemerkingen te doen.
Een jaar na het huwelijk van den heer Piet, beschonk Trees, zijne vrouw, hem met
eenen frisschen jongen zoon. Het huwelijksleven van onze echtelingen was slechts
eene aaneenschakeling van genoegten en stille vermaken - en indien het waar is, dat
de tevredenheid het geluk van den mensch op aarde uitmaakt, konden zij zich
volkomen gelukkig achten. Niet dat dit geluk nu en dan niet door eenige kleine
wolkjes werd overtrokken, zooals het in alle huisgezinnen weleens gebeurt. - Ja, Piet
ook had nu en dan tegen eenige kleine onaangenaamheden te worstelen; doch de
liefde zijner vrouw en de tevredenheid zijns vaders deden hem weldra alles vergeten;
en wanneer de wederwaardigheid voorbij was, smaakte hij het genot weêr met zooveel
te meer vermaak.
Wij konden hier licht eenige bladzijden vullen met de minnelijke zorg af te
schilderen, welke Trees voor haren man droeg. Dan, dit is te zeer op alle goed
uitgezochte huwelijken toe te passen, om er hier, waar wij ons bijzonder met het
slach der handelsklerken bezig houden, van te willen gewagen. Zooals wij gezegd
hebben, was er een frissche zoon ter wereld gekomen. Alhoewel kantoorklerk zijnde,
gevoelde Piet al de zuivere genoegens, welke op zulke stonden, wanneer er een kind
ter wereld komt, het vaderhart overweldigen.
De blijdschap des ouden kleermakers was niet min groot. Hij had het genoegen
den kleine in zijne eerste broek te zien, broek, die hij zelf had willen vervaardigen,
en alsof zijn leven aan dit gewenscht oogenblik of aan die broek ware vastgehecht
geweest, verliet hij eenige dagen later het droevig ballingschap der wereld.
Piet en Trees waren aan dien slag diep gevoelig. Het was wel het grootste ongeluk,
dat hun gedurende hunnen huwelijksstaat overkwam.
Wij zullen ons thans niet bezig houden met onze getrouwden stapsgewijze op te
volgen. Schoon het tijdstip des levens van onzen Piet, waarop wij ons thans bevinden,
voor hem wel het gelukkigste was, moeten wij echter bekennen dat het nauwkeurig
verhaal voor onze lezers weinig belang zou aanbieden. - Dit doet ons eene wijsgeerige
bemerking in den geest komen, te weten, dat het ware geluk
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niet alleen in het binnenste des menschen bestaat, maar zelfs dat het niet volgens
waarde kan beschreven worden, en dat men er moeilijk door woorden een licht
denkbeeld kan van geven. Het ware geluk vlucht de openbaarheid: zijn zetel is in
het hart en het houdt er zich liefst verborgen. IJdelheid kan met het ware geluk niet
gepaard gaan.
Nu nog eenige bemerkingen.
Wij hebben al wat wij tot hiertoe over den handelsklerk geschreven hebben, met
aandacht overlezen, en zonder ons juist de reden van den waarom te kunnen geven,
bemerken wij, dat onze genegenheid voor het slach der kantoorklerken merkelijk is
vermeerderd. - Voorzeker, wanneer wij onze levensbegrijving begonnen, hadden wij
wel eene gedachte van ons onderwerp; doch, wij bekennen het, die gedachte was
niet volkomen. Het scheen ons alsdan dat de kantoorschrijver voor onze ooges stond
te dansen en niet slecht aan die houten Janklaaskens geleek, welke, op het trekken
van een lijntje, armen en beenen uitslaan. Ja, lieve lezer, nu zien wij het klaar, het
denkbeeld dat wij hadden opgevat, was min of meer fantasmagoriek. Wij zagen
jongelingen met vernepen kleederen, springers wien het aan goeden smaak in hunnen
optooi ontbrak; klerken van middelmatigen ouderdom, vol verwaandheid, die zich
door hunne gedwongen manieren, hunne uitheemsche kleeding, hunne stijve witte
hemdsbanden, hunnen afgemeten gang, van de andere ordentelijke burgers
onderscheidden. Dan nog: oude versletene kantoorgasten, met brillen op den neus,
met groene zijden lichtschermen op het voorhoofd, wanneer zij des avonds werken,
met kleederen waar men niet durft aan raken. - Dan, al die verschijnselen schenen
voor onzen geest te springen en te tuimelen, en door hunne vreemde gebaren en
grillige wezenstrekken onze aandacht als te willen inroepen. Wij voelden er onze
fantazij door verleid en ondernamen in eenige trekken den waren staat dier wezens
af te schetsen. Men begrijpt licht dat dit wel uit geene ware toegenegenheid ontstond
en dat er veel nieuwsgierigheid en lust om zich te vermaken bij gemengd was. Dan,
wat er ook van zij, wij hebben het reeds gezegd en wij herhalen het thans: de
kantoorklerk heeft sedert dien tijd veel, oneindig veel in onze gunst gewonnen. Zeker
zijn er velen onder het slach, welke weinig achting verdienen, - zooals de springers
en de oude jonkmans, - doch, lieve lezer, geloof het, er zijn oneindig veel
kantoorschrijvers, die aan onzen Piet gelijken, en wij vragen het u in geweten: is
onze mijnheer Piet geen
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volkomen braaf man; is hij niet steeds een brave zoon geweest; hebt gij hem geen
gevoelig minnaar gezien; en is hij thans geen brave vader des huisgezins, en verdient
hij niet het geluk, waarmede de hemel hem zoo mild heeft begunstigd? Wij hooren
u bevestigend op die vraag antwoorden Wij zien het, gij deelt volkomen in onze
gevoelens. Lieve lezer, wij zijn er u dankbaar voor.
Beiden kunnen wij uit dit alles nog eene les trekken, vriend lezer, en het is deze:
dat het nooit voorzichtig is eene zaak te beoordeelen, voor men ze goed onderzocht
hebbe.
‘Schrijver, dien grondregel ken ik reeds lang.’
‘Ik ken hem ook zeer lang, vriend lezer, doch hebben wij, gij en ik, hem niet
dikwijls uit het oog verloren, en er tegen gezondigd?’
‘De mensch is zwak.’
‘Dit is zeer vertroostend.’

XXVI.
Laatste jaren van mijnheer Piet.
De lezer zal ongetwijfeld nieuwsgierig zijn om het einde der geschiedenis van
mijnheer Piet te kennen. Met genoegen voldoen wij aan dit verlangen, en ofschoon
de ontknooping niet volgens de regels der Rhetorijk is en den ganschen levensloop
niet in wondere dingen en hartroerende tooneelen overtreft, - zooals het door de
geleerde schrijvers van boeken wordt opgelegd, - durven wij echter hopen dat men
er zal van tevreden zijn. Te meer het is het laatste hoofdstuk en het zal niet lang
wezen.
Ziehier in welken toestand de heer Piet zich, na vijf en twintig gelukvolle jaren in
het huwelijk doorgebracht te hebben, bevond, en hoe hij zijne levenswijze had
ingericht.
De meester van Piet was sedert eenige jaren gestorven en had de langdurige
diensten van zijnen eersten klerk erkend met hem eene schoone jaarwedde in zijn
testament toe te kennen. Piet had bij dit afsterven eene droefheid gevoeld, welke de
gift der jaarwedde zelfs niet in staat was te verminderen.
Werkzaam als onze Piet van natuurwege was, had hij een ander
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kantoor gezocht; doch de nieuwigheid welke hij aldaar ontmoette, ea de vergelijking,
welke hij gedurig met zijn oud kantoor maakte, deden hem weldra besluiten van
zijnen post af te zien. Het ging hem als iemand, die eene tweede vrouw trouwt, en
gedurig aan zijne eerste blijft denken. Daar hij reeds een goed spaarspotje vergaderd
had, ried hem zijne vrouw van stil op zijn vet te leven en zijn hoofd met geene
grootboeken of rekeningen meer te breken. Piet liet zich overhalen om als rentenier
te leven.
Ziehier hoe hij zijnen dag verdeeld had.
Des morgens, winter en zomer, stond hij ten acht ure op. Trees, die nimmer eene
meid had willen huren en zelve haar huishouden bestierde, had zorg dat op gezegd
uur de koffie gereed stond. Na het ontbijt las mijnheer Piet het nieuwsblad, waar hij
gezamentlijk met eenen zijner kennissen eene inschrijving had opgenomen. Terwijl
Trees de koffietassen reinigde, verhaalde Piet haar het nieuws, dat in de stad of elders
was voorgevallen. De artikels over staatkunde en koophandel bewaarde hij voor
zichzelven.
Wanneer het nieuwsblad van voor tot achter was uitgelezen, begon zich M Piet te
kleeden, en ingeval het fraai weder was, deed hij een klein wandelingetje, terwijl
Trees de keuken bezorgde en aan het noenmaal ging denken. Die wandelingetjes
waren zelden nutteloos.
Piet belastte zich het vleesch bij den beenhouwer te gaan bespreken, en wanneer
het vischdag was, kwam hij gewoonlijk met eene portie fijne visch, welke hij in een
net aan zijne hand droeg, te huis.
Na het middageten had de gewezen kantoorklerk voor gewoonte op zijnen stoel,
zooals men zegt, een klein uiltje te vangen. Zijne vrouw volgde hem soms in die
gewoonte na.
De namiddag werd gebruikt om gezamenlijk een uitstapje buiten de stad te doen
en in de eene of andere herberg een kruikje diestersch of eene flesch faro te gaan
drinken. Dan keerde men terug naar huis, en des zomers na het avondeten gingen
beiden nog een waterluchtje, zooals Trees het noemde, aan de boorden der Schelde
scheppen. - Zoo volgden zich de dagen op en geleken steeds elkander; en ofschoon
men zegt dat het geluk in de afwisseling bestaat, durven wij hier openlijk verklaren,
dat dit het geval voor Piet en zijne vrouw niet was. Hun geluk werd slechts door de
eentonigheid vergroot. Voor hen was rust en gemak de grootste wellust; zij vonden
geen vermaak dan wanneer zij zich te zamen bevonden. Het was ook daarom dat
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Piet geene avond-estaminet had, en zelden zonder zijne vrouw een pintje ging drinken.
De beide echtelingen leven nog, lieve lezer, en wij hopen dat hun het geluk van
Philemon en Baucis moge ten deel vallen. - En hiermede besluiten wij de geschiedenis
van....
He! he! schrijver, gij vergeet ons te zeggen wat er van den frisschen jongen zoon
van mijnheer Piet is geworden?
Gij hebt gelijk, vriend lezer, en het is mij aangenaam, dat gij u aan den jongeling
gelegen laat. - Weet dan, dat de zoon van onzen Piet zich thans aan de hoogeschool
te Gent bevindt: Hij legt zich op de rechtsgeleerdheid toe en alles doet ons gelooven
dat hij een goed advokaat zal worden. Mijnheer Piet heeft zich tegen de goesting
zijns zoons niet willen verzetten: ‘Het is toch niet onmogelijk,’ heeft hij gezegd, ‘dat
een advokaat ook een ordentelijk man blijft.’
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Zedeschetsen.
De Antwerpsche politieken.
Men misgrijpe zich niet omtrent de beteekenis van den hierboven staanden titel. De Antwerpsche Politieken, dat wil niet zeggen, de mannen, die zich te Antwerpen
met de staatkunde bezig houden, die zich het hoofd vermoeien en hunne harten doen
uitdrogen, met voor de eene of andere partij te werken en alles te vuur en te zweerd
te zetten; die de diskussiën der kamers van de zoogezegde volksvertegenwoordigers
dagelijks met eenen opgewonden geest in de nieuwsbladen gaan opzoeken en de
daadzaken en personen beoordeelen.. Neen, lieve lezer, de Antwerpsche Politieke is
een vreedzaam mensch, die de staatkundige zaken van veel hooger beschouwt dan
de ongelukkige lezers van nieuwspapieren. Hij, de Antwerpsche Politieke, hij kent
geene personen; hij ziet niets dan landen; hij kent geene afgezonderde feiten; maar
wel de groote daadzaken, die in Europa, Afrika, Azia en Amerika geschieden. De
gansche wereld ligt voor zijnen geest open en overal weet hij de zedelijke oorzaken
der gebeurtenissen op te sporen. Hij kent in ons land geene katholieken noch liberalen;
maar onderscheidt slechts de mannen, die in het voordeel van het land of in deszelfs
nadeel schijnen te werken - en dat is zoo slecht niet gehandeld. Hij bemoeit zich niet
met in de kiezingen voor die of deze gezindheid in het strijdperk te treden; hij gaat
zijnen gebuur niet
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bezoeken om hem een kiezingsbriefken op te dringen; hij ziet zelfs niet eens naar de
kiezingen om, en zulks om eene zeer eenvoudige reden: zijn maatschappelijke
toestand, ofschoon alle Belgen voor de wet gelijk zijn, laat hem niet toe kiezer te
zijn.
De Antwerpsche Politieke, om dien naam waardig te zijn, moet in de verleden
eeuw het eerste daglicht gezien hebben; hij moet de groote Fransche revolutie beleefd
hebben en over Lodewijk XVI, Robespierre en Napoleon kunnen spreken. Zelfs is
het voordeelig dat hij onder den grooten man gediend hebbe: dat geeft hem een zeker
aanzien bij zijne makkers en zet zijne woorden en gevoelens een groot gewicht bij.
Voor het uiterlijke moet de Antwerpsche Politieke niets buitengewoons bezitten.
Ziehier waarin zijne kleeding gewoonlijk bestaat: - Eenen hoed, die ten minste een
bestaan van tien of twaalf jaren rekent, doch wiens vorm thans weder in de mode
gekomen is; een' halsdoek, welke als eene koord onder de kin geknoopt is en die
soms eenen groven hemdsband laat uitspringen, die zich hoogmoedig naast de ooren
verheft. Een gilet of ondervest, welks kleur een raadsel geworden is, doch dat volgens
de saizoenen verandert. In den zomer is het een van kemelshaar vervaardigd, met
strepen doorslingerd en met koperen knoopjes bezet; in den winter is het een lakensch
gilet, waarvan men de draden gemakkelijk en zonder vergrootglas kan tellen. Een
lange jas, tot het midden der kuiten neêrdalende, dient voor al de saizoenen, omdat
het de eenige jas is, welken de politieke in zijn bezit heeft, uitgenomen nogtans zijn
zondagsch kleed, dat slechts op de hoogtijden en nu en dan eens uit de kas komt en
denzelfden vorm als de dagelijksche jas bezit. De broek is en moet eene korte broek
zijn, om aan eenen echten onverbasterden Antwerpschen politieke te kunnen
toebehooren. Nogtans, en dit is het geval met alle menschelijke zaken, ziet men hier
en daar ook al eene nieuwigheid ingevoerd, en enkelen van het eerbiedweerdig
staatkundig lichaam, waarvan wij gewagen, beginnen reeds de lange broek te dragen
en laten hunne kuiten, met gestreepte of peperzoutkleurige kousen overtrokken, voor
het oog van het gemeen niet meer zichtbaar. - Die innovatie is waarlijk
beklagensweerdig; te meer nog daar zij dikwijls met eene verkorting van den jas
gepaard gaat, en mogelijk zal zulks de eerste oorzaak worden van het verval der
Antwerpsche Politieken. Wie weet of met de laatste korte broek en den laatsten
langen jas, ook de laatste onverbasterde Antwerpsche Politieke niet zal verdwijnen.
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Het eerbiedweerdig korps der Antwerpsche Politieken houdt zijne zittingen op twee
verschillende plaatsen; doch immer onder den blauwen hemel, in de opene lucht,
evenals de oude magistraat, wanneer er kapitale zaken moesten beslist worden. Gedurende den zomer kan men onze staatkundigen, in het heetste des namiddags,
op de Groenplaats ontmoeten. Daar rusten zij op de eene of andere bank, in de zachte
schaduw der boomen, en wanneer men, iets dat nogtans zeer zelden gebeurt, in geene
staatkundige redeneeringen verdiept is, houdt men zich onledig met de voorbijgangers
gade te slaan en kritischer wijze te onderzoeken, ofwel de snakigste uit den hoop
houden met de kindermeisjes, die voorbijzweven, een praatje, dat hen voor eenige
stonden aan hunne jonge jaren doet terug denken.
Wanneer de zon lager op den gezichteinder begint te dalen, dat is te zeggen,
wanneer het vijf of zes ure in den namiddag is, dan verlaat de Antwerpsche Politieke
zijne eerste vergaderplaats en begeeft zich naar de Schelde. Daar is zijn echt verblijf,
daar is hij te huis, daar is hij in zijn element, daar leeft en daar handelt hij, daar
worden de groote dingen beslist, daar weegt men, als het ware, de belangen der
gansche wereld in de hand. Alsof de politieke vijand ware der lichamelijke beweging,
ziet men hem nooit op de kade heen of weêr wandelen; hij blijft voor de Boterrui,
langs waar hij gekomen is, en een twintigtal stappen van de rivier verwijderd, staan,
en vormt daar eenen kring, die niet kan gestoord worden. Wanneer het slecht weder
is, en bijna dagelijks gedurende den winter, bevindt zich de vergadering aan eenen
der hoeken van de reeds genoemde straat en dit wel aan den kant, waar men tegen
den wind beschut is. Daar staat men dan met roode neuzen, de handen in de mouwen
verborgen, en soms klappertandend van koude; doch de moed der politieken is groot,
en niets bekwaam hen aan hunne bijeenkomsten te doen verzaken. Wanneer zij daar
zoo bij elkaar geschaard staan, zou er geen vreemdeling stout genoeg durven wezen,
zich in hun midden te dringen of zich zelfs tegen den kring te voegen; hij zou aanzien
worden als iemand, die uit de maan is gevallen, en zeker zou zijne aankomst het sein
eener algemeene stilte wezen: de oningewijde zou niets van de staatkundige
betrachtingen hooren. Het eenige middel om iets van de geheimen der politieken te
onderscheppen, is van in de nabijheid met den eenen of anderen vriend, zoo eenvoudig
mogelijk, te staan klappen, zonder schijnbaar aandacht aan den kring te schenken,
en dan de ooren goed open te
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houden. Meer dan eens hebben wij dit middel gebruikt, en het is daaraan te danken,
dat wij ons thans in staat bevinden, eene kleine diskussie over te schrijven, welke
wij, over lang, mochten afluisteren. Het was tijdens de zaken van Zwitserland. Men
had reeds het getal der dooden opgenoemd, welke voor Luzerne gebleven waren,
zorg hebbende dit getal vijf- of zesmaal te vermenigvuldigen, zeker om zooals
gewoonlijk een vol getal te hebben.
‘Ge zegt daar zoo al iets,’ sprak eene gebrokene stem, ‘die Zwitsers zijn vieze
breugels, aardige mannen, met hunne lange lansen en hellebaarden. Zij vechten als
de duivels...’
‘Wat zegt ge daar van lange lansen en hellebaarden?’ sprak eene lange broek. ‘Ik
geloof dat ge gek wordt. De Zwitsers hebben geene hellebaarden meer!’
‘Neen! dat zou wel wonder zijn,’ hernam de korte broek.
‘Waar hebt gij hellebaarden en lange lansen gezien bij de Zwitsers?’
‘Wel, overal! Zie ze liever maar uitgeteekend!’
‘Ah! ah!’ hernam de lange broek lachend, ‘uitgeteekend!’
‘Ja, uitgeteekend! Kom liever bij mij te huis en ik zal het u laten zien!’
‘Ge spreekt van over drie eeuwen, vriendje.’
‘Van over drie eeuwen!... Ge zijt nog te jong, kameraad,’ zegde de korte broek,
‘ge zult nog veel leeren.’
‘Maar het schijnt dat het tegen de religie is dat ze vechten.’
‘Dat ze die maar konden te niet doen, die deugnieten. Daar hebben ze het altijd
op gemunt.’
‘Maar men hoort niets meer van Abd-el-Kader,’ merkte men op.
‘Dat is een vogel, die ze nog zoo haast niet bij den kop zullen hebben.’
‘Bah! dat de Franschen maar eens wilden!’
‘Willen, willen; het schijnt dat ze genoeg willen, ze zitten er eeuwig en altijd
achter.’
‘Dat Napoleon nog leefde,’ zegde een oudgediende, die drie kwaart van zijnen
diensttijd in de hospitalen had doorgebracht, ‘dat Napoleon eens kon terugkomen,
hij zou dat boeltje al gauw opscheppen. Een detachement karabiniers, en na tien
dagen wist men van Abd-el-Kader niet meer te spreken...’
‘Zoo gemakkelijk niet, kameraad, zoo gemakkelijk niet. Die dui-
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velsche Bedouijnen zijn geene katten om zonder handschoenen aan te pakken. Dan
ziet men ze, en dan ziet men ze weêr niet. Zij reizen op kemels door de woestijn, en
kunnen met hunnen kemel eene week lang bestaan op eene once gommerabik.’
‘Dat doet er niets toe,’ hernam de oude gediende, ‘in Rusland hebben wij wel drie
maanden op schors van boomen geleefd, en dat nog van masteboomen. Ik verzeker
u dat die termentijn-knabbeling niet aangenaam was...’
‘Maar ge kreegt toch dagelijks uwe vleeschsoep?’
‘Ai mij! vleeschsoep!... Waarvan zou men ze gemaakt hebben? Van onze ransels
en schoenen mogelijk?... De marmitten, ja, die gingen mede, maar daar kwam niets
in.’
‘A sa, genoeg van Rusland en van Napoleon,’ merkte de lange broek weêr aan.
‘Hoe is het met Spanje?’
‘Spanje, dat is een ongelukkig land, dat gaat ten onder, vriend; de eene
samenzweering vermijdt de andere niet en het gouvernement zelf moet conspireeren
om de conspiraties meester te worden.’
‘En daar kent men het om te conspireeren,’ zegde wederom de oude gediende,
‘wij hebben het ondervonden in den tijd van de Franschen. Daer heeft Napoleon eene
groote zottigheid begaan.’
‘Al wederom met zijn' Napoleon.’
‘Daar kan men niet genoeg van spreken,’ hernam de eerste, ‘ik heb de zaken gezien
en bijgewoond. Dat was een leven, dat was een tijd...’
‘En wat is het nu? Droevig, ellendig!...’
‘Dat is waar; slechte tijd is het; wat er zal van komen, dat weet ik niet; doch iets
dat zeker gaat, is dat het zoo niet kan blijven duren en dat het moet veranderen....’
Wanneer de Antwerpsche Politieken op dien eeuwigen tekst gekomen waren,
verliet ik met mijnen vriend hunne nabijheid en wandelde verder. Ik besloot alsdan
dit staaltje van hooge staatkundige beschouwing te boek te stellen. Het kan, dacht
ik, aan onze volksvertegenwoordigers tot inlichting verstrekken en aan het lezend
publiek een slach van Antwerpsche schepsels leeren kennen, welke toch zoo origineel
als onschuldig zijn.
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Zooals er meer zijn.
De heer G. Kaekelmans is een man of liever een jongeling van omstreeks de dertig
jaren; hij is eerder vet dan wel mager; zijne lichaamsgestalte is tusschen de
middelmatige; zijn gang is afgemeten en verraadt iets stijfs, iets stomps, niet zoo
zeer in de manieren als wel in den geest des jongelings. Hij heeft zwart haar, zwarte
oogen, eene bruine tint en bezit dus een niet onaangenaam voorkomen en, op het
eerste zicht, moet hij zelfs der schoone kunne bevallig toeschijnen.
Wanneer de heer G. Kaekelmans nog zeer jong was en nauwelijks den rok der
kindsheid had afgeschud, onderscheidde hij zich - in de oogen zijner ouders - door
eenen spitsvinnigen geest en door een onophoudend gesnater, dat zoo ijdel als
hoogklinkend, maar toch bekwaam was om het ouderhart van fierheid te doen kloppen,
en het besluit te doen nemen om van den jongeling eenen advokaat te maken. De
meeste menschen, zooals de ouders van den heer G. Kaekelmans, verkeeren in het
denkbeeld, dat het genoeg is om goede advokaat te wezen, van een groot gemak in
het spreken te bezitten, of, zooals het volk zegt, goed van de spanader te zijn
gesneden. Nu, de heer G. Kaekelmans was in dit geval en moest dus advokaat worden:
het was zijn roep.
De eerste studiën des jongelings gaven wel niet veel van hem te verhopen; hij
muntte in geen enkel vak van wetenschap of geleerdheid uit, hij behaalde geenen
den minsten prijs; doch dit was geenszins - zooals hij aan zijne ouders zegde, - aan
zijn onverstand of aan luiaardij toe te wijten: het was alleenlijk daaraan toe te
schrijven, dat de leeraars liever kinnekens maakten, op hem G. Kaekelmans slecht
gemutst waren en hem telkens onrecht deden. De ouders waren in hunnen geestrijken
zoon verblind en geloofden aan zijne gezegden: hij werd als een onnoozel slachtoffer
aanzien en men troostte hem zooveel men kon.
Van de kleinere studiën, welke men gewoonlijk humaniteiten noemt, klom de
jongeling tot hoogere wetenschappelijke betrachtingen; hij begaf zich naar de
Hoogeschool. Zijne handelwijze aldaar veranderde niet, en bleef vol van
onbeschaamde verwaandheid. Gedurig wist hij de gezegden der leeraren te
beknibbelen, vreesde niet om ze voor
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domkoppen en weetnieten uit te maken, en wanneer hij soms, gedurende de
vacantie-dagen, met zijne ouders daarover sprak, zwol het hart dezer laatsten al weder
van fierheid op en zij aarzelden niet om hunnen zoon aan te zien als eenen der grootste
mannen, welke het vaderland ooit zou hebben bezeten. - Zoo niet dachten een groot
getal studiemakkers van den heer G. Kaekelmans. Zij hadden weldra den jongeling
begrepen en dewijl zij hem meestal involgden, om hem den vollen toom aan zijne
verwaandheid te doen geven, lachten zij hem inwendig en op eene deftige wijze in
het openbaar uit.
Door gelukkige toevallen, welke men bijna als mirakels zou kunnen aanzien
hebben, bekwam de jongeling, door zijne verwaandheid ondersteund, de opvolgende
graden in de rechtsgeleerdheid - er is een God voor de zotten en zatten, zooals men
zegt, - en kwam zich eindelijk, van zijn diploma voorzien, in zijne geboortestad als
advokaat vestigen. Wat de leeraars voor hem geweest waren, werden thans de rechters:
hij aanzag ze allen als domkoppen, als menschen zonder verstand, zonder gezond
oordeel.
De pleitredenen van den heer G. Kaekelmans maken sedert eenigen tijd veel
opziens en indruk. De harten zijner ouders zijn tot berstens opgezwollen. Het volk,
dat slechts op de min of meer groote kracht der stem oordeelt, en toch over niets kan
oordeelen, mits men in eene vreemde taal bij de gerechtshoven spreekt, vindt dat de
heer Kaekelmans een groot advokaat is. De rechters, die een weinig op den grond
der zaken acht slaan, aanzien het als eene boetpleging, wanneer zij het pleidooi van
den heer G. Kaekelmans moeten hooren en de ambtgenooten van dezen laatste lachen
in hunne vuist wanneer zij het praatziek gehaspel eenige stonden naluisteren.
De heer G. Kaekelmans zal, dit niettegenstaande, zich weldra eenen grooten naam
verwerven; hij heeft zich aan eene partij verkocht en, bij de eerste gelegenheid, zal
hij als kandidaat voor den gemeente- of provincie-raad en wellicht ook wel voor de
wetgevende kamers voorgedragen worden. De hoop van het vaderland rust op zijn
hoofd!
Als naschrift moeten wij hier nog eene hoedanigheid van den heer G. Kaekelmans
aanstippen. Hij spreekt immer Fransch; hij zegt geen Vlaamsch te kennen, heeft zijne
educatie in het Fransch genoten, en lacht met de Vlaamsche nationaliteit. Met een
woord, de heer G. Kaekelmans is een franskiljon in de ziel.

Pieter Frans van Kerckhoven, Volledige werken. Deel 5

73

Een Antwerpsch huisgezin uit de lage volksklas.
Het is in de maand October. Flauw en schemerend dringt het eerste morgenlicht door
de donkergroene vensterruiten van eene kleine bovenkamer en laat toe in de halve
duisternis een bed, eene vierkante tafel en eenige versleten stoelen van allen vorm
en van alle grootte te onderscheiden. Alles is stil en eenzaam in dit kleine verblijf,
doch op het kleppen der torenklok, welke in de dichtstbijgelegene kerk de vroegmisse
aankondigt, ziet men eensklaps eene beweging op de slaapstede. Eene vrouw plaatst
zich overeind, strijkt de uiteengeslingerde haren achter de ooren, wrijft eenige stonden
met de handen over de oogen, tast vervolgens het bed rond en vindt eindelijk eenen
zwaren wollen rok, welken zij over het hoofd schiet en om hare middel vastsluift.
Terwijl zij zich daarmede bezig houdt, roept zij van tijd tot tijd:
‘Jan, sta op, het is zes ure! Het kloksken heeft al lang geluid!’
Die opwekking is reeds drie of viermaal met een zwaar gesnork beantwoord, waar
tusschen men de woorden: ‘Ja, ja...’ kan onderscheiden.
‘Ja, ja,’ zegt de vrouw, ‘het is altijd: ja, ja, maar gij maakt geen komaf. Sta op,
zeg ik u!’ en hem den arm vattende, schud zij dien met krachten dwingt op die wijze
haren man de oogen te openen.
Eenige minuten later hebben de twee echtelingen het rustbed verlaten. Jan gaat
naar beneden om zich te wasschen, terwijl de vrouw zich bezighoudt met het vuur
te ontsteken. Wanneer dit gedaan is, verlaat zij het vertrek, loopt in haast eenen
kleinen trap, naar een zolderken leidende, op, en daar gekomen, roept zij luidkeels:
‘Er uit! kleine luiaards!’ en weldra ziet men een viertal kinders, in hunne hemdjes
en op hunne bloote voeten, op het zolderken naar hunne kousen en kleederkens
rondzoeken. Nu gaat de moeder weêr naar beneden en wordt weldra door de kleinen
gevolgd, die ieder zich een plaatsje bij den haard uitkiezen, uitgenomen het oudste
dochtertje, dat eenen cent aan moeder vraagt om in de buurt melk te gaan koopen.
De halve once koffie en een duit peën zijn reeds van den avond te voren in huis, en
weldra is de morgendrank bereid. Er is geen nood dat de koffie een nadeelig gevolg
op hun zenuwstel zal hebben, want het water speelt hier de grootste rol.
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Het huisgezin plaatst zich aan tafel. Moeder snijdt ieder zijne gewone roggen
boterhammen en een kwaart uurs later is er niets meer van het ontbijt te bespeuren,
dan eenige kruimeltjes brood en druppels gestorte melk, die op de tafel verspreid
liggen en door de kat met zorg worden opgelikt. Op die kat heeft de vrouw reeds
dikwijls geknort, doch Jan wil niet dat men er zich van ontmake: hij ziet het beest
geerne en zegt dat het eene goede muiskat is.
Omstreeks zeven ure verlaat Jan zijne woning en gaat zien of er bij de eene of de
andere natie geen werk te vinden is. Jan is geen vast werkman en kan slechts nu en
dan eenige stuivers verdienen met den ganschen dag, als een muilezel, zakken koffie
of rijst in de magazijnen, op het eerste, tweede of derde verdiep te dragen; ofwel aan
de kade suikerkisten of tabaksvaten te helpen afwegen.
De dagen dat Jan niet te slaven vindt, kan men hem aan het stadhuis ontmoeten.
Daar wacht hij, in gezelschap van eenige anderen, waarvan velen den arbeid schuwen,
totdat de een of andere natiebaas om volk komt zoeken. Geschiedt dit niet, dan blijft
men oplettend afwachten dat er zich het een of ander rijtuig opdoe, hetzij voor de
aangift van een' jonggeboorne of van een huwelijk, en allen loopen om het rijtuig te
openen en gevolgentlijk eenige drinkoordjes te ontvangen. Meer dan eens ook gebruikt
de een of andere burger die werklieden tot getuigen voor het aangeven van
sterfgevallen of anderszins. Jan beoefent ook dien tak van nijverheid; doch van de
drinkoordjes, die hij daar opdoet, ziet zijne vrouw weinig of niets, want zij worden
gemeenlijk, zooals hun naam het meêbrengt, opgedronken. Jan is nogtans van natuur
geen drinkerd. Het gebeurt ten hoogste eens op de week, en dat is des zondags 's
avonds, dat hij zoo met eene goede schreef aan te huis komt, en dan zou er
ongetwijfeld krakeel ontstaan, indien Troes niet de voorzorg had haren echtgenoot
niet tegen te spreken en hem zoo haast mogelijk te bed te helpen.
Uit dit alles kan de lezer licht begrijpen, dat Jan niet in staat is om den kost voor
zijne vrouw en vier kinderen te winnen. Ook zou het huisgezin spoedig tot don
bedelzak vervallen, indien Trees geene zuinige vrouw ware en zich niet behartigde
om alle soort van werk ter hand te nemen. Weinige dagen in het jaar, tenzij des
winters, kan zij in hare woning doorbrengen. Hare bezigheden roepen haar immer
op de straat en veranderen met ieder jaargetijde. Nu eens is het meivisch, dien zij in
de stad uitleurt, dan weder haring, dien zij op de
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markt te veil brengt; nu eens ziet men haar met eenen kruiwagen versche mosselen
door de straten van Antwerpen rijden, terwijl zij schreeuwt zoo hard hare snijdende
stem het toelaat; dan weder is zij met twee armkorven kleinen schelvisch geladen;
nu heeft zij krieken en kersen te koop, dan weêr pruimen, appelen of peren; dan leurt
zij met spiering, bottekens en platdijs, dan gedroogde schollen; en des namiddags
en 's avonds, volgens het saizoen meêbrengt, vent zij garnaten, krabben of krekels
uit. Zoodat Trees een levend woordenboek van den Antwerpschen roep is en men
haar achtervolgens de woorden hoort opschreeuwen van: levaert koop! (zoo noemt
men den meivisch) herink koop! versche mossele! schelvisch hebbé? krieke lak
appele! karse lak pruime! pruime lak boter, tegen vier oordjes 't pond! vier appele
veur ne cent! peere tegen twee centen 't pond! Spirink koop! pladijs koop! e lakker
scholleke vriende? gârnaat! 'k heb versche kreuk'! enz., enz.
Het is bij middel van al zulke neringen, dat het huishouden van Trees in stand
blijft en dat de kinderen geen gebrek lijden, iets wat, indien men alleen op de winst
van Jan moest bestaan, meer dan eens zou gebeuren. Terwijl de vrouw, op die wijze,
op de straat het brood zoekt, moet haar oudste dochterken het huishouden verzorgen
en de kleinere kinders oppassen. De nood maakt het meisje vroegtijds behendig en
zij verzorgt hare zusters en broederkens, en heerscht als eene ware moeder over hen.
Ofschoon er Trees, zooals men licht kan beseffen, weinig tijd om zich te vermaken
overblijft, zijn er nogtans dagen, welke zij daaraan kan toewijden en dan haalt zij
eens goed, zooals men zegt, haar hart op. Die dagen zijn echter weinig in getal: het
is de kermis harer parochie en de beruchte novene van Sint Job op den Dam, bij
Antwerpen. Op de kermis gaat zij met Jan eene goede pint drinken en een dansje
afleggen; doch het grootste vermaak heeft te Sint Job plaats. Dan spelen de vrouwen
den baas, de man heeft niets in te brengen en mag zelfs in het vermaak niet deelen.
Eene kleine somme gelds, welke men oord bij oord, in het jaar, heeft bijeengebracht,
moet met dit feest verbruikt worden. Te dien einde huurt men een' omnibus, het
zondagpak wordt aangedaan en men vaart naar de Sint Jobskermis. Die dag is eene
echte braspartij en slechts laat in den avond komen de vrouwtjes, zingend als
matrozen, in vollen triumf de stad weder binnen. Zij hebben hare schade dan eens
voor goed
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ingehaald en de man mag er niets tegen hebben op straf van zich de gramschap van
al de vrouwen van het kwartier op den hals te halen. Dit weet hij en zwijgt. Dan, het
ware ook wreed dit kleine vermaak aan Trees te benijden.
Volgens de korte afschildering, welke wij tot hiertoe gegeven hebben, zou de lezer
licht kunnen besluiten dat Trees tamelijk gelukkig in haar huishouden is, dat zij wel
hard en onophoudend moet slaven, maar toch eindelijk aan den kost geraakt. Dit zou
waar wezen, indien er niet een vijand bestond, die jaarlijks de arme huisgezinnen
komt bespringen en nooit vlucht zonder aan dezelve groote wonden te hebben
toegebracht. Die vijand is de winter. - De vaarten liggen toegevrozen, de Schelde is
met ontzaglijke ijsklompen gevuld, de dokken zijn, om zoo te zeggen, ledig, geen
enkel durft de haven bereiken. Jan is volstrekt zonder werk; de nering zijner vrouw
is voor het oogenblik, zooniet gansch verdwenen, ten minste onbeduidend geworden;
de eetwaren zijn duur, voor arme lieden bijna onbetaalbaar, en Trees is op het einde
des zomers niet in staat geweest eenige provisie van aardappelen of steenkolen op
te doen. Dit laatste is oorzaak dat zij thans alles tweedubbel moet betalen. Do koude
wordt intusschen hevig, onverdraaglijk. Er moet gestookt worden: de kinderen mogen
toch niet bevriezen. O, alsdan krijgt het huisgezin een akelig uitzicht. Men lijdt
honger, men lijdt koude en men maakt schulden. Trees doet nogtans al wat in hare
macht is om dien toestand te verzachten. Des morgens ten vijf ure, wanneer het
stikdonker is, zweeft zij langs de straten, ten einde hier of daar eenige assche op te
sporen, om daarvan te huis eene tweede maal de krachten uit te putten en op die wijze
zoo veel mogelijk tegen de koude te worstelen. Dit alles echter kan niet helpen: er
is niet genoeg om te leven en de honger wil niet borgen. De vrouw is gedwongen
hare zondagkleederen een voor een naar den zoogenaamden Berg van barmhartigheid
te dragen, en van dag tot dag ziet het er in hare woning armer uit. De koperen ketel,
tinnen bierpot en andere voorwerpen van eenige weerde zijn weggedragen; de gouden
oorringen, waarmede Trees in den zomer mag pronken, zijn verzet; de beste jas van
Jan is beleend en in het hevigste der koude is hij verplicht met eenen kiel gekleed in
de gure lucht te verschijnen.
Gemakkelijk is het te begrijpen dat, in zulke netelige omstandigheden, de rust niet
altijd in het huisgezin blijft wonen. De eene wil
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het ongeluk door den andere doen verzachten en men zit gansche dagen te knorren.
Trees, die al doet wat zij kan, verdraagt niet veel en spaart de scheldwoorden niet.
Meer dan eens rijst daar een hevig krakeel uit, en de woonstede weêrgalmt alsdan
van het gekijf van Trees, van het geschreeuw van Jan en van het gehuil der arme
kinders die, bevreesd en sidderend, zich in eenen hoek der kamer schuil houden.
Dan de winter, ofschoon hij lang duurt, loopt allengs ten einde; doch in den zomer
moet er dubbel gewerkt worden om de beleende goederen te kunnen lossen, en het
is alles nauwelijks gelost of de winter is, eilaas, weêr daar en de strijd begint op
nieuw.
Zoo leven Trees en Jan reeds een aantal jaren. Zij hopen, wanneer de kinderen
zullen groot zijn, beter door de wereld te geraken. Die hoop, eilaas, rust op weinig
grond; want ziet men niet dikwijls dat, wanneer de kinderen volwassen zijn, zij als
de vogels het gemeene nest verlaten en niet meer dan aan zichzelven denken?
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Twee goddeloozen.
I.
De kleine geschiedenis, welke wij willen verhalen, is, over eenige jaren, voorgevallen
in eene kleine stad in Vlaanderen, welker naam wij zullen verzwijgen om geene
aanleiding te geven tot nieuwsgierige opsporingen, waarbij eigennamen zouden
kunnen vooruit gezet worden en waaruit misschien onaangename verdenkingen
zouden kunnen spruiten. En zoo iets willen wij vermijden, daar het geen nut zou
opleveren en de leering, welke in ons verhaal zou kunnen opgesloten liggen, er niet
het minste zou door versterkt worden.
Het stadje, welk wij bedoelen, bevat ongeveer tien duizend zielen; zoodat het te
groot is opdat de eerste de beste vrouwelijke kwaadtong, u op haren duim de
geschiedenis van al de inwoners zou kunnen verhalen, en een enkel notaris u, op
honderd francs na, het fortuin van al de ingezetenen zou kunnen berekenen. Dat is
altijd een voordeel dat de steden op de dorpen hebben, en wij benijden het haar niet,
want zij bezitten zoo vele andere onaangename dingen, welke men op het platte land
niet ontmoet.
De ligging van het bedoelde steedje biedt voor het oog een lachend vertoog aan.
Langs de eene zijde is het voor den noorderwind beschut door zachte opklimmende
heuvelen, welke hun schilderachtig voorkomen verloren hebben, doordien ze, zooals
de velden, beploegd
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worden, doch die er des te nuttiger om zijn. Aan den anderen kant, dat is langs het
zuiden, kronkelt eene zachtvloeiende rivier, welke wel soms, op zekere tijdstippen
van het jaar, buiten hare oevers stroomt, doch verder, voor de omliggende akkers en
weiden, eene bron van vruchtbaarmaking daarstelt. Aan de andere zijden der stad,
ontdekt men hier en daar belommerde wandelingen, en verder welige landouwen,
deelmakende van dien rijken grond, welke men vroeger den hof van Europa noemde,
en die het nog zou kunnen wezen, indien men aan den akkerbouw die bescherming
wilde verleenen, welke men hem in sommige landen toekent. Doch het budjet van
den Staat is reeds zoo hoog; men moet zooveel geven aan ons onzijdig leger, en
zooveel aan dat andere leger dat niet onzijdig is, zooveel aan prachtinstellingen, dat
men geene aanmoediging meer kan vergunnen aan die nijverheid, welke aan het
hoofd van alle andere zou moeten staan, vermits zij voor doel heeft het volk goedkoop
eten te verschaffen.
Ziedaar genoeg wat het uitwendige der kleine stad betreft. Wat haar inwendig
aangaat, zij schijnt naar hetzelfde plan gebouwd, als de andere steden van derden en
vierden rang. Een gemeentehuis, dat vroeger een prachtig gothisch gedenkstuk was,
en thans, door de verstandige herstellingen van de schepen-kollegiën, die elkaar
hebben opgevolgd, tot een zeker iets is vervormd, dat aan den carnaval doet denken,
en lager staat dan een arlekijnskleed, waar ten minste uit de regelmatige
verscheidenheid zekere eenheid voortspruit.
Verder eene hoofdkerk, insgelijks aan de gothische bouworde toebehoorende,
doch welker toren men in 1700 volmaakt heeft, met er eene soort van slaapmuts op
te zetten; anderen zeggen eenen domper, en die vergelijkenis kan er even goed door.
Buitendien zijn de gebuurten voorzien van kleinere succursalen en kapellekens, welke
zich allen in den besten staat bevinden, terwijl het ziekenhuis een armzalig voorkomen
aanbiedt, en men er nooit heeft kunnen toe komen een oud mannenhuis of een gesticht
voor krankzinnigen in te richten.
Eens was men op het punt geweest zoo iets te verkrijgen. De burgemeester, een
slechte kerel, die zich alsdan aan het hoofd der burgerij bevond, had er hemel en
aarde voor verzet; doch ongelukkig werd er eene missie door de eerweerde Paters
redemptoristen in de stad gehouden, en men had te veel geld moeten besteden om
boetveerdigheid te doen, zoodat er voor het project van den burgemeester niets
overschoot. Deze laatste werd woedend, en hij wrook zich op de
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arme missionarissen, van welke hij er ettelijke, die van geene papieren voorzien
waren, de stad deed uitzetten. Doch dit schrikkelijk gedrag vond alras zijne straf, en
men maakte den burgemeester het bestuur zoo lastig en moeilijk, dat hij zich eenige
maanden later gedwongen zag zijn ambt neêr te leggen. Hij verliet zelfs de stad en
ging zich op zijn buitengoed vestigen, den haat en de verachting van alle ordentelijke
lieden met zich dragende.
Men vond er wel hier en daar een', die het durfde op zich nemen den gevallen
burgemeester te verdedigen; doch dat waren ook slechterikken, deugnieten,
goddeloozen, zooals Ariaan de timmerman, die als meestergast bij eene weduwe
werkte, en er ongetwijfeld mede in nog andere betrekking stond, terwijl hij tenzelfden
tijd de ooren had volgeblazen aan het arm Anneken, eene weeze, een' der beste
spellewerksters(1) van de gansche stad. Hij had het meisje reeds diep bedorven, want
bij de missie, waarvan wij gewaagd hebben, had men Anna nimmer in het sermoen
te zien gekregen, en dat zij hare devotie(2) ook niet gehouden had, daarvan was de
gansche buurt overtuigd, te meer daar zij nooit het tegendeel had durven beweren.
Zij was wel diep gezonken, de rampzalige Anna, zij, die zoo kristelijk was
opgevoed geworden! Alle schaamte was reeds uit haar hart verdwenen; want het was
haar niet genoeg, des zondags, met haren vrijer Ariaan, welken men bij verkorting
Arie noemde, alleen te gaan wandelen: maar ook bij het vallen van den avond kuierde
zij soms met hem door de straten, en, wat nog erger was, zij ontving hem in hare
eigene woon, op hare kamer; en boven dat, ging zij hem soms nog zelfs in zijn eigen
huis opzoeken en sleet daar gansche zondagavonden. Het is wel waar, dat Arie met
zijne moeder woonde; doch de oude vrouw was blind, zoodat zij moeilijk een oog
in het zeil kon houden, en dat de twee liederlijke jongelieden zich voor haar niet
moesten ontzien. Wie weet zelfs, de oude Siska was ook al niet van de godvruchtigste,
en misschien was zij met haren zoon te accoord en bevoordeelde zij zelve den
schandigen minnenhandel. O, als men geene religie bezit, dan is men immers voor
alles in staat.

(1) Te Antwerpen noemt men ze kantwerksters.
(2) Biechten en communiceeren.
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II.
‘Anna, mijn lief kind,’ zegde Arie, toen hij des avonds van zijn werk komende,
metterhaast bij het meisje binnentrad, ‘wij kunnen dezen avond aan geene wandeling
denken; moeder is erger geworden, dezen middag heb ik ze te bed moeten helpen,
en gij begrijpt dat ik haar niet alleen kan laten.’
‘Arme vrouw!’ zuchtte Anna, ‘o ga maar spoedig, Arie. Straks kom ik u vinden,
en zoo zullen wij getwee zijn om onze brave moeder op te passen.’
‘Goed, Anna, doe dat,’ zegde de timmerman; ‘want ziet gij, ik ben ongerust. De
dokter heeft het mij doen voorgevoelen, en ik geloof dat wij niet lang meer onze
arme moeder tusschen ons beiden zullen bezitten. Doch genoeg gepraat, lieve, tot
straks!’
En Arie verliet de woning van Anna, om tot zijne kranke moeder te snellen.
‘Hoe gaat het, moeder?’ was het eerste woord dat 's jongelings mond ontviel, toen
hij op het kleine kamerken trad, waar hij huisvestte.
‘Het is niet erger, Arie; doch, mijn goede jongen, ik heb de kracht niet gehad om
op te staan en uw avondeten te bereiden. Gij zult uw eigen moeten behelpen.’
De oude vrouw, ofschoon blind, was met hare kleine woon dermate bekend, dat
zij tot hiertoe immer haar huiswerk had kunnen verrichten. Arie moest slechts wat
er noodig was aanbrengen, wanneer hij van zijnen winkel weêrkeerde, en de oude
Siska zorgde alsdan voor de rest.
‘Mijn eigen behelpen,’ hernam Arie, ‘dat kan ik, moeder, en u er bij oppassen, dat
zal ik ook. De ouders zorgen voor de kleine kinderen, en wanneer de kinderen groot
zijn geworden, moeten zij voor de ouders zorgen. Dat is de plicht voor iedereen,
moeder, en voor mij is het eene vreugde. Kon ik er u maar mede genezen!...’
‘Gij zijt een brave jongen, Arie, en gij handelt, zooals uw vader zou gehandeld
hebben, indien de goede God hem ons niet had ontnomen.’
En een traan blonk, bij die herinnering van haren echtgenoot, op de vermagerde
wang der zieke.
‘Nu, nu,’ zegde de jongeling, die zulks opmerkte, ‘zeg mij
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nu maar eens waartoe gij lust gevoelt. Het vuur blaakt reeds in den haard, en het
water hangt over.’
‘Ik zou wel eene tas thee drinken, Arie; ik heb dorst.’
‘Op tien tellens is het gereed,’ zegde Arie, ‘en straks komt Anna, en dan zijn wij
getwee om u te dienen.’
‘Braaf kind,’ zegde de vrouw. ‘dat God u en haar zegene, mijn zoon, en u beiden
het geluk schenke, welk gij verdient.’
‘Het geluk is er reeds, moeder,’ zegde Arie, ‘mits ik u van dienst kan zijn. En
ziehier nu de thee reeds opgeschonken. Ik zet de tafel tegen uw ledekant, en zoo
zullen wij toch te zamen avondmalen.’
De kranke dronk gretig den krachteloozen thee, welken Arie haar aanbood; doch
het was haar onmogelijk iets te nuttigen. Zij bleef eenigen tijd sprakeloos liggen, en
onderbrak eindelijk de stilte om te vragen:
‘Arie, hebt gij gedaan met eten?’
‘Alles is klaar, moeder.’
‘Welnu, mijn kind, luister dan eens met aandacht naar hetgeen ik u te zeggen heb.’
‘Ik luister, moeder.’
‘Bij den dood uws vaders, mijn kind, zijn wij diep rampzalig geworden. Tegenslag
in onze zaken, het afsterven onzer koeibeesten, het mislukken van den oogst en
honderd andere kleine wederwaardigheden hebben ons in de armoede gestort. Die
armoede ware niets geweest, indien wij uwen braven vader hadden mogen behouden;
doch zijn verlies was het grootste en onherstelbaarste. Gij moest uit de kostschool
terugkomen; uwe onderrichting werd onderbroken, en van een' welhebbend'
boerenzoon, zaagt gij u op eenmaal tot een' armen werkman vervallen. Ik liet mij
door de ramp niet ter neêr slaan, mijn kind, en had moed genoeg om een besluit te
nemen. Ik verkocht het weinige, dat wij bezaten, en wij verlieten ons dorp. Ik moet
u bekennen, dat ik tot dit verlaten van ons geboortedorp wel eenigszins door eene
zekere soort van hoogmoed werd aangedreven. Ik wilde in het midden onzer vroegere
kennissen en vrienden geene armoede lijden, en daarom kwamen wij naar de stad.
Ik bid God mij dit gevoel van trotschheid te willen vergeven.’
‘Er is daar niets plichtigs in, mijne goede moeder,’ onderbrak Arie, ‘en gij hadt
het recht zoo te handelen. Er bestaat niets in, dat laakbaar zij, wanneer men aan de
ingeving van zijn eergevoel wil toegeven.’
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‘Welnu, het is mogelijk, Arie, en ik wensch dat gij gelijk hebbet. Dan, wij kwamen
naar de stad en namen onzen intrek hier op dat kleine kamerken. Ik had eenig geld,
zooals ik u reeds zegde, ik gebruikte het om van te leven, zoolang gij mij niet tot
steun kondet verstrekken. Intusschen verdiende ik eenig geld met spinnen, en gij
gingt op den winkel werken, waar gij thans nog zijt. Gij wist uzelven te onderrichten;
gij leerdet teekenen en werdt alras een der bekwaamste timmerlieden van de stad...
Zeg mij nu, mijn kind: denkt gij dat ik mijnen moederlijken plicht jegens u volbracht
heb? Denkt gij dat ik heb gehandeld, zooals eene brave moeder handelen moest?’
‘Mijne moeder!’ snikte de jongeling, terwijl warme tranen over zijne wangen
rolden; ‘gij zijt voor mij zoo goed geweest als de goedertieren God! Gij zijt eene
heilige vrouw geweest en eene onbesprekelijke moeder voor uwen zoon.’
‘Welnu, heb dank, mijn kind, mijn goede Arie, ik wilde die verklaring, ziet gij,
uit uwen mond hooren; ik wilde u hooren zeggen, dat ik u zoo gelukkig gemaakt
heb, als onze armoede het mij heeft toegelaten. En nu, dat is genoeg, nu kan ik in
vrede van de wereld scheiden, uwen braven vader gaan terugvinden en met hem over
u spreken, Arie...’
‘Welke woorden spreekt gij uit, moeder, wat wilt gij zeggen?’
‘Ik wil zeggen, mijn kind, dat ik aan het einde van mijnen strijd ben gekomen, en
dat gij welhaast geene moeder meer zult hebben.’
‘Maar bedriegt gij u niet, lieve moeder? Uw toestand immers is niet hopeloos!’
‘Het is nutteloos, mijn zoon, ons met ijdele inbeeldingen te bedriegen. Ik ken u,
ik weet dat gij moed bezit, en daarom durf ik open tot u spreken.’
‘Maar heeft de dokter dan zulke wanhopige taal gevoerd?’
‘De dokter, mijn kind, wat geeft het mij wat hij er over denkt? Ik gevoel mijzelve.
Is mij het uitwendige gezicht ontnomen, ik zie en voel des te klaarder in mijn
binnenste, en er zijn voorgevoelens, die mij niet kunnen bedriegen. Ik voel den dood
naderen, mijn kind; de natuurlijke warmte begint mij reeds te begeven, en het wordt
mij flauw en angstig rond het hart.’
‘Maar!’ riep de jongeling, ‘ik wil...’
Doch zijne woorden werden onderbroken door het binnentreden van Anna.

Pieter Frans van Kerckhoven, Volledige werken. Deel 5

84
‘Anna!’ ging hij alsdan voort, ‘gij komt te goeder ure; onze arme moeder is zeer
krank; ik loop om den geneesheer; nu gij hier zijt, zal aan de zieke intusschen niets
ontbreken.’
‘Arie,’ stamelde de kranke, ‘ga den dokter niet halen, mijn kind; het is reeds laat,
en hij zal dubbel visiet rekenen. Wees zuinig, mijn zoon, wij hebben niet te veel...’
‘De dokter zou twintig gulden rekenen, moeder, dat belet niet, dat hij hier zal
verschijnen: hij zal er niets aan verliezen; wees gerust en tot straks; ik koom zonder
hem niet terug.’
En Arie snelde het kleine vertrek uit.

III.
Vijf minuten later schelde de jongeling aan de deur van den bijzondersten dokter der
kleine stad.
‘Waar is mijnheer?’ vroeg hij.
‘Mijnheer is niet te huis,’ antwoordde barsch weg eene meid, van top tot teen in
het violet gekleed, en die niet slecht het voorkomen had eener fille retirée, zooals
men dat in het Fransch heet(1), vanwaar ons ook al die variëteit van godsdienstige
lieden is komen overgewaaid.
‘En waar is mijnheer dan?’ hernam Arie.
‘Ja, dat weet ik niet,’ zegde de meid; ‘hij is nog visieten gaan doen.’
‘En ik zou hem nogtans oogenblikkelijk moeten spreken,’ zegde Arie.
‘Ja, dan kunt gij hem maar gaan opzoeken,’ bromde de heilige dochter.
‘Hoor eens, juffer Trees,’ zegde Arie, ‘het is niet voor den arme dat ik koom,
dus...’
‘Dus?’ herhaalde de meid.
‘Dus, dat gij mij oogenblikkelijk gaat zeggen waar de dokter is’
‘Waar hij is? waar hij is!’ bromde nogmaals de meid. ‘Luister,

(1) Het volk noemt ze filletrée.
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ik ben er niet zeker van, doch het is dezen avond Séance van Saint-Vincent-de-Paul,
en daar denkelijk zult gij hem vinden.’
‘Waar is dat, die séance?’
‘Welhoe! gij weet niet waar de Societeit bijeenkomt; gij houdt u dan wel weinig
met kristelijke dingen bezig.’
‘Nu, nu, dat is om het even; wijs mij den weg en houd mij niet langer op. Mijne
moeder is doodelijk ziek, en...’
En de meid wees hem thans, waar de Société de Saint-Vincent-de-Paul, ook alweêr
eene Fransche invoering, hare zittingen hield.
Arie ijlde er naar toe, en een kwaart uurs later stond hij met den dokter voor het
bed der kranke.
‘Gij zijt ernstig ziek, moederken,’ zegde de geneesheer, ‘en ik wil u over uwen
toestand niet bedriegen.’
‘Ik bedrieg er mijzelven ook niet over, mijnheer,’ stamelde de kranke.
‘Wij moeten allen denzelfden weg in, moederken, en gij weet, eer men eene verre
reis onderneemt, is het noedig het paspoort te doen teekenen.’
‘Wat wilt gij zeggen, mijnheer?’ vroeg Arie.
‘Ik wil zeggen, mijn vriend, dat het voorzichtig ware uwe moeder te laten bedienen.’
‘Bedienen?’ herhaalde Arie ondervragend.
‘Welnu, ja. biechten en berechten.’
‘Gij hebt er niets tegen, moeder?’ vroeg de jongeling thans aan de kranke.
‘O neen, Arie,’ zegde de zieke, ‘ofschoon ik daareven reeds aan u mijne gansche
biecht heb uitgesproken.’
‘Welnu, het zij dan zoo, moeder.’
‘Hoor eens,’ zegde de geneesheer, Arie een weinig ter zijde trekkende, ‘er is geen
oogenblik te verliezen; uwe moeder kan alle oogenblikken sterven.’
Arie verliet met den dokter de woning en begaf zich naar den koster der groote
kerk. Deze, welke reeds te bed was, opende het venster en vroeg den aanklopper wat
er gaande was.
Arie legde de reden zijner komst uit.
‘Als we dat morgen na de vroegmis afdeden?’ vroeg de koster.
‘De dokter zegt dat er geen oogenblik te verliezen is.’
‘Ja, de dokter, de dokter... Hoe lang is uwe moeder ziek?’
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‘Ik heb haar bijna nooit anders gekend,’ zuchtte Arie; ‘doch het is slechts van vandaag
dat zij zich heeft moeten te bed begeven.’
‘Wel, dan zal het morgen vroeg nog wel tijds genoeg zijn.’
‘Dat moet gij thans weten,’ zegde Arie; ‘ik heb u mijne vraag gedaan; gij weet
waar ik woon; dus het overige komt op u. Wat mij betreft, ik kan mijne moeder niet
langer alleen laten en vaarwel!’
En Arie verwijderde zich.
‘Die drommelsche kerel,’ bromde de koster; ‘hij denkt zeker dat het zoo aangenaam
is, zoo maar zijnen eersten slaap op te offeren... en dan de onderpastor, die van de
week is..., hij ligt tegenwoordig ook al als eene roos te ronken, en ik zal den duivel
voormijnen nieuwjaar krijgen, dat is zeker... Intusschen wil ik het ding niet op mijne
conscientie...’
En de koster begon zich aan te kleeden.
Arie was zijne woon terug binnengestapt en vond Anna naast het bed der kranke
zitten weenen.
‘Wat is er, Anna?’ vroeg de jongeling.
‘O, niets, mijn vriend,’ zegde het meisje; ‘doch onze moeder heeft zoo van die
woorden, welke mij het hart week maken en die mij doen weenen als een kind.’
‘Ik sprak met Anna over u, mijn zoon,’ zegde de vrouw; ‘en ik smeekte haar dat
zij u toch nimmer zou verlaten; dat zij mij bij u zou vervangen en mijn verlies
daardoor, als het ware, onmerkbaar zou maken.’
‘En wat hebt gij gezegd, Anna?’ vroeg de jongeling.
‘Ik heb aan moeder den eed herhaald, dien ik u gedaan heb, Arie, en die, zooals
gij weet, mijn eeuwig geluk moet uitmaken. Wat bezit ik buiten u op de wereld?’
‘En ik, Anna, wanneer mijne brave moeder ons zal verlaten hebben, wat zal ik
dan nog buiten u bezitten? Zult gij dan voor mij de gansche wereld niet uítmaken?
Zult gij dan mijn heel en mijn al niet wezen?’
‘Goed zoo, mijne kinderen,’ zegde de vrouw; ‘en nu, laat mij thans uwe handen
nog eens klemmen, en God inwendig bidden, dat hij zijnen zegen op uwe hoofden
zoo nederstorten.’
En de twee jongelieden vielen op hunne knieën voor het bed neder en grepen elk
eene hand der kranke. De oude vrouw hief hare oogen eenen stond ten hemel, als
ware zij op dit oogenblik niet meer blind
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geweest, opende ze zoo ver hare krachten het haar nog toelieten, sloot dezelve
vervolgens en scheen inwendig te bidden.
Arie en Anna eerbiedigden dit plechtig oogenblik en bleven beweegloos geknield,
terwijl brandende tranen uit beider oogen drongen.
Dan, de oude vrouw bleef hunne handen geklemd houden en niets onderbrak de
akelige stilte.
Arie eindelijk hief het hoofd op, en een blik dien hij op het wezen der kranke wierp
deed hem ijzen. Hij stond recht, boog zich over het bed, bracht zijn aanzicht bij het
aanzicht der kranke, en stamelde bevend: ‘Moeder!’ Hij kreeg geen antwoord.
‘Moeder!’ sprak hij met luider stem; doch de kranke bleef beweegloos.
‘Anna! Anna!’ riep de jongeling, ‘onze moeder is dood!...’
‘Dood!’ herhaalde het meisje, en zij viel, in luid geween losberstende, in de armen
van Arie.
‘Wij hebben geene moeder meer!’ snikte op zijne beurt de jongeling, en beiden
mengden eenige stonden hunne tranen.
Toen die luidruchtige droefheid een weinig bedaard was, stapte Arie terug naar
het doodbed, staarde eenen stond op het onbeweeglijk maar zalig aangezicht der
aflijvige en drukte haar vervolgens eenen laatsten kus op de kille wang. Dan vatte
hij eerbiedig de beide armen der doode, welke zij tot hare kinderen had uitgestoken,
en plaatste dezelve zachtjes naast het lichaam, welk hij vervolgens met het witte
linnen bedekte.
Nauwelijks had de jongelings zich van dien laatsten kinderlijken plicht gekweten,
toen er zich een buitengewoon rumoer op den trap der woning voordeed, en twee
mannen al blazende en hijgende de woning binnentraden. Het was de koster en de
onderpastor.
‘Het is te laat, mijnheeren,’ zegde hun Arie, ‘het spijt mij dat ik u aan uwe zachte
rust ontrukt heb... Mijne moeder is dood!’
‘Waarom ook niet eerder verwittigd?’ zegde de pastor; ‘dat komt ervan; men heeft
altoos tijd genoeg.’
‘Ja, hadden wij het van in den dag geweten,’ zegde de koster, terwijl hij zich bezig
hield met al de kandelaars op te heffen, welke hij in de kamer bemerkte, om te zien
of de gewone berechting-penning nergens onder verstoken was.
‘Ik heb het gevaar niet eerder gekend, mijnheeren,’ hernam Arie; ‘zonder dat
begrijpt gij licht, dat ik u geenen noodeloozen weg had laten doen.’
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‘Het is niet al van den noodeloozen weg,’ zegde de onderpastor; ‘maar de zieken,
die zonder biechten of berechten sterven,... dat is eene ergere zaak.’
‘O! mijne moeder was de goedheid zelve, mijnheer, en haar geweten was rein en
zuiver.’
‘Wij zijn allen zondaars, jonkman,’ onderbrak de priester, ‘en het is schrikkelijk
te denken, dat men de wereld verlaat, zonder zijne schuld te hebben kunnen belijden.’
‘De goede God is barmhartig, mijnheer.’
‘Nu, nu, het is wel; allons, koster, er is hier niets meer te doen; dus wij kunnen
vertrekken.’
En zich dichter bij het oor van den koster voegende, vroeg hij:
‘Wat denkt gij zou ik een de profundis?...’
‘Het is armoê sta bij! mijnheer,’ fluisterde de koster, ‘er ligt zelfs niets onder de
kandelaars.’
‘Kom dan maar voort,’ zegde de onderpastor.
En beiden strunkelden terug den smallen trap af, welke nauwelijks den doorgang
aan hunne goed geronde lichamen verleenen kon.
Anna en Arie lieten zich op eenen stoel neêrzakken en beiden stortten tranen bij
het overdenken der ramp, welke hen trof.
Eensklaps werd er op de deur des vertreks geklopt. Arie opende en twee
gebuurvrouwen traden binnen. Zij hadden den dood van de oude Siska door den
koster vernomen, en kwamen zich aanbieden om de doode te lijken.
‘Ik dank u, mijne goede vrouwen,’ zegde Arie, ‘doch ik heb uwen dienst niet
noodig.’
‘Is zij dan al gelijkt? Hebt gij ze misschien zelve gelijkt?’
‘Niemand moet haar lijken,’ zegde Arie, ‘en vooral zal haar geene vreemde hand
aanraken. De dooden moeten rusten en moeten niet behandeld worden zooals de
kinderen met eene pop tewerk gaan.’
De twee vrouwen zagen elkaar diep verwonderd aan en trokken mompelend de
kamer uit, beiden over de goddeloosheid van Arie hoogst ontsticht. Des anderdaags
vertelden zij in de gansche buurt, dat de arme Siska niet was gelijkt geworden en als
een hond zou in de kist gesmeten worden.
Anna en Arie bleven den ganschen nacht wakend bij het doode lichaam
doorbrengen.
Des morgens, toen zij bereid waren het vertrek te verlaten,
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nam Arie de maat der lengte van het lijk, ten einde op zijnen winkel er eene kist voor
te timmeren.
Hij sprak met Anna af om des middags het noenmaal bij haar te komen nemen.

IV.
Toen beide jongelieden des middags aan tafel zaten, zegde Arie:
‘Ik heb mijnen ganschen schat overzien, Anna, mijne berekening goed gemaakt
en bevonden, dat, als ik dokter, apotheker, en eenige andere kleine schulden zal
betaald hebben, er mij weinig of niets meer zal overschieten. De verkoop van de
kleederen mijner moeder heb ik er bij gerekend, er zal niet veel kunnen van gemaakt
worden, want de arme vrouw bezat weinig en het meeste nog is tot op den draad
versleten. Ik wil er niets van bewaren; slechts voor haren trouwring maak ik eene
uitzondering; gij zult dien dragen, Anna, en zoo zult gij mij immer mijne brave
moeder herinneren.’
‘Wij zullen beiden werken, mijn vriend,’ zegde Anna, ‘en hopen wij, dat de goede
God het ons aan niets zal laten ontbreken.’
‘Ja, Anna, voortaan zullen wij ons lot vereenigen; wij zijn thans beiden arme
weezen... Doch ziehier waarom ik u over mijnen toestand sprak: Ik heb mij bevraagd
omtrent de kosten, welke een lijkdienst na zich sleept, en ik vind mij in de
onmogelijkheid die kosten te dragen, zonder mij in zware schulden te steken. Ik dacht
nog wel, dat de kerk soms voor arme lieden eenen lijkdienst voor niet deed; doch
men heeft het mij anders doen verstaan: de gebeden van eenen priester zijn kostelijk,
Anna, en ik kan ze niet betalen.’
‘Wat zult gij dan doen, Arie?’
‘Ik zal doen wat mijne moeder mij zou opgelegd hebben, indien zij nog leefde.
Wij zullen beiden, door onze gebeden, de lijkplecht zien te vergoeden, Anna; en onze
moeder zoo maar in stilte begraven, zonder de hulp der kerk daarvoor in te roepen.
Hebt gij daar iets tegen, Anna?’
‘Volstrekt niets, Arie, mits die plechtigheid zoo veel kost, en wij geene pracht
kunnen voeren, moeten wij er wel van afzien; en, zooals gij zegt, wij zullen de brave
vrouw des te meer in onze gebeden trachten te herdenken.’
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Twee dagen later moest de begrafenis plaats hebben. Arie was met den voerman van
den doodwanen, enkel voor de arme lieden bestemd, overeengekomen en des morgens
vroeg verscheen het rijtuig aan zijne woon. Arie, door den voerman geholpen, bracht
de kist, die hij zelve vervaardigd had, den smallen trap af, en plaatste ze in den
lijkwagen. Vervolgens klom hij voor, bij den voerman, op den wagen, en men reed
zachtjes aan naar het kerkhof. Daar vond men Anna reeds aan den grafkuil staan
wachten. De kist werd met behulp van den grafmaker en den voerman nedergelaten,
en terwijl men ze met aarde bedolf, zaten Arie en Anna naast den kuil geknield en
stortten weenend een gebed, dat ongetwijfeld door de engelen voor den troon des
Allerhoogsten gevoerd werd en waarin zich de geest der afgestorvene kon verblijden.
Van het kerkhof keerden beiden terug huiswaarts en Anna beijverde zich het
overige van den dag om alles schoon te vagen en onderzocht de kleedingstukken en
het lijnwaad van Arie, waarvan de kranke moeder sedert langen tijd reeds, uit hoofde
harer blindheid, den onderhoud had moeten verwaarloozen. Verder beslisten beiden
welke stukken uit den huisraad zouden kunnen bewaard worden en welke andere
men zou hebben laten verkoopen.
Ook deed Arie nog denzelfden dag zijn beddegoed naar de woon van Anna
overvoeren, waar juist van pas eene kleine kamer onbewoond was, welke hij in huur
had genomen. Verder was het beslist dat beiden slechts een gezin zouden hebben
uitgemaakt en zij de vrucht van hun werk zouden vereenigd hebben, en aldus in
gemeenschap van goederen zouden hebben geleefd. En zoo deed men.
Eenige dagen na de begrafenis der oude Siska, kwam de koster van de parochie
bij Anna, en vroeg om Arie te spreken. Dan, daar de jongeling zich op zijn werk
bevond, gaf hij de boodschap aan het meisje af, en verzocht haar aan Arie te zeggen,
dat de pastor hem verlangde te spreken en hem derhalve verzocht dien avond bij hem
te komen.
‘Ik heb met den pastor niets uitstaans,’ zegde Arie, toen het meisje hem des avonds
de boodschap overbracht; ‘indien hij mij noodig heeft te spreken, hij weet waar ik
woon, hij weet waar ik werk, en hij kan zelf komen. Ik kan eenen man niet
eerbiedigen, die geweigerd heeft gratis een klein gebed over het lijk mijner arme
moeder uit te spreken.
Arie ging den pastor dus niet vinden.
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Twee dagen later verscheen de koster terug, en na hevig het onbeschaamde gedrag
van Arie berispt te hebben, overhandigde hij het meisje eene rekening, waarbij zes
gulden werden gevorderd voor kerkrechten bij het afsterven der oude Siska.
‘Kerkrechten,’ zegde Arie, toen hij de rekening las, ‘wat is dat, kerkrechten? Welk
recht kan mijnheer pastor op mijne beurs uitoefenen! Hij heeft niets gedaan, dus hij
moet niet betaald worden.’
Arie legde het briefje weg en dacht er verder niet aan. Doch eene week later
verscheen er een gezegeld papier, en daarin stond dat, in geval Arie binnen de drie
dagen de kerkrechten niet kwam voldoen, welke bij decreet van keizer Napoleon
door de kerk op alle begrafenis geheven werd, wanneer de afgestorven uit de armkas
niet werd onderhouden, hij gedaagd was om voor den vrederechter te verschijnen,
ten einde zich aldaar te zien en te hooren veroordeelen voor de som in kwestie en de
kosten van het rechtsgeding.
Dat gezegeld papier door eenen huissier gebracht, verontrustte den jongen
timmerman.
Dien ten gevolge ging hij om raad bij eenen rechtsgeleerde, en deze deed hem
verstaan dat, mits hij niet als arme te boek stond, hij zich aan de verplichting der
kerkrechten niet kon onttrekken.
Arie kwam met een verbrijzeld hart te huis. Hij bezat geene zes gulden. Anna
verkocht hare gouden oorversiersels, en men ging de godsdienstige schuld betalen,
welke Arie, onbeschaamd genoeg, luidop met den naam van afzetterij bestempelde.
Dan allengs vergat men dit kleine voorval; de droefheid, veroorzaakt door het
afsterven der moeder, veranderde in eene kalm droefgeestige herinnering, en Arie
begon zichzelven gelukkig te achten. Hij werkte zooals vroeger met lustigen moed
en wanneer hij dan des avonds, na het eten, zijn pijpje bij Anna zat te rooken, terwijl
het meisje zich met haar speldenkussen onledig hield, o dan was het hem recht zalig
aan het hart; dan voelde hij zich tevreden, en zou zijn geluk voor dit van geenen vorst
hebben willen ruilen. En Anna gevoelde zooals hij. Zij was hem eene zuinige
huismoeder; zij vond er een onuitsprekelijk genoegen in voor hem te zorgen, zijn
lijnwaad en zijne kleedingstukken te onderhouden, hem des middags den
geliefkoosden kost voor te zetten, hem met gretige dankbaarheid er zich zien aan te
verzaden en dan des avonds op zijne stem te luisteren, wanneer hij haar het een of
ander verhaalde, of haar uit het een of
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ander boek eene schoone geschiedenis voorlas. O ja, zij ook was oprecht gelukkig,
en de voldoening haars harten schilderde zich op haar engelengelaat af.
Zekeren dag nogtans werd Arie bij het binnentreden gewaar, dat Anna geweend
had. Hij vroeg haar er hem de oorzaak van te verklaren, en, na eenige weigeringen,
voldeed het meisje er eindelijk aan en bekende dat eene der gebuurvrouwen haar
verweten had, dat zij met haren minnaar woonde en van hem werd onderhouden.
Arie liet, bij het hooren dier woorden, het hoofd moedeloos op de borst zinken en
bleef eenigen tijd sprakeloos; doch eindelijk verzocht hij Anna plaats nevens hem
te nemen, en sprak:
‘Gij weet, mijne lieve Anna, hoe vurig ik u bemin en hoe mijn grootste verlangen
zou wezen u den naam van echtgenoot te schenken, en dus aan den laster den mond
te stoppen. Dan, gij kent onzen toestand. Wij hebben nauwelijks genoeg om te leven,
en zoo wij getrouwd waren, dan zouden wij te kort komen, Anna; want als men
getrouwd is, dan blijft men niet altijd getwee; dan krijgt men alras een klein
huishouden... Kinderen, Anna! o, eene zaligheid, indien men de middelen bezit om
die kleine lieve schepsels het noodige te bezorgen en hun eene opvoeding te geven!...
Doch, kinderen voortbrengen om ze in armoede te zien verkwijnen, om ze later
misschien tot den bedelstaf, en van den bedelstaf tot de misdaad te zien vervallen.
O zie, Anna, dit denkbeeld verscheurt mij de ziel!’
‘O! ik vraeg u niets, mijn vriend!’ snikte Anna.
‘Ik weet het, mijne lieve, of beter, mijne zuster, want wij zijn immers tot heden
niets méér voor elkander geweest!... Doch laat mij voortspreken. Ik weet wel dat,
zoo ik de stad wilde verlaten en naar Gent of Brussel gaan werken, ik er een dubbel
loon zou kunnen verdienen; doch zeg mij, Anna, wat zou alsdan de arme weduwe
gaan aanvangen, wier kinderen ik door mijn werk moet helpen groot brengen, die
zonder mij hare nijverheid alras zou zien vervallen, die door onbekwame of slechte
gasten haren winkel alras zou zien te niet gaan? Mag ik, door hen te verlaten, haar
en haar huisgezin aan de ellende overgeven; zij, de vrouw van mijnen armen baas
zaliger, die, toen ik leerjongen was en nog niets kon verdienen, mij niettemin eene
daghuur betaalde, omdat hij wist dat ik voor mijne arme moeder den kost moest
winnen, en dat wij zonder mijne winst honger zouden hebben motten lijden!... Gij
verstaat, Anna, zonder ondankbaar te
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zijn, zonder den naam van lafaard te verdienen, mag ik de arme weduwe niet verlaten,
en wij moeten beiden nog wat geduld hebben. Dan, de tijd kort, Anna, de oudste
zoon wordt van dag tot dag behendiger in zijnen stiel, en als ik hem nog eenigen tijd
kan onderrichten in de teekenkunde, in het opstellen van plannen, dan zal hij volkomen
bekwaam zijn, en dan, dan is de tijd daar, dat ik, zonder mijne eer te kort te doen,
zonder mijn geweten te bezwaren, de leiding van den winkel in de handen van den
oudsten zoon van mijnen baas zaliger kan overgeven, en aan mijzelven denken; want
dan zal ik mijne schuld ten volle betaald hebben, daar ik voor zijn huisgezin zal
gedaan hebben, wat hij vroeger voor mij en voor mijne moeder gedaan heeft... Welnu, Anna, wat zegt gij?’
‘Ik zeg, mijn goede vriend, dat de gebuurvrouwen voortaan alles mogen zeggen
wat zij willen; dat ik er mij in het minste niet meer zal in storen, en dat mijn gansch
lot in uwe handen ligt.’
En zij vloog om den hals van Arie, welke haar eenen warmen zoen op het voorhoofd
drukte, zeggende:
‘Heb dank, mijne lieve, toonen wij dat wij de gansche wereld durven verachten,
wanneer ons geweten rein en onschuldig is, en wij ons zelven niets te verwijten
hebben.’

V.
Het was zitting in de maatschappij van Saint-Jean-François Régis.
Nadat er over de werkzaamheden, sedert de laatste zitting verricht, was verslag
gedaan geworden, nam de voorzitter het woord en sprak in het Fransch:
‘Er is mij door eenige kristelijke personen uit de parochie van Sinte X. verslag
gedaan over den toestand van twee jongelieden, wier gedrag met den naam van echt
schandalig mag bestempeld worden, en die eene gedurige ontstichting daarstellen,
welke in het belang der goede zeden en der religie, welke op de eene of de andere
wijze moet uit den weg geruimd worden. Het is een zekere Arie B., welke als
meestergast bij eene weduwe werkt, en die met zekere Anna Van F., eene
speldenwerkster, in concubinage leeft. Beiden bezitten geene ouders meer en kunnen
des te vrijer den toom geven aan hun ongebonden leven.
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Doch ik wil regelmatig voortgaan en u eerst van den jongman spreken. Over eenige
weken woonde deze nog met zijne oude moeder, welke vroeger met hem uit een dorp
uit de omstreken naar onze stad was komen afgezakt. Zij hadden hun fortuin op hun
dorp verloren, of verkwist, ik zou het niet juist kunnen zeggen, doch zeker is het, dat
zij hier arm als Job aankwamen. Beiden hebben nooit veel van godsdienst gehouden,
en op geene der missiën, welke de eerweerde paters Redemptoristen in de stad
gehouden hebben, heeft men, noch de oude, noch den zoon te biechten zien gaan of
tot de heilige tafel naderen.
Over eenige weken werd de moeder, welke men in den omgang de oude Siska
noemde, ziek, en bevond zich alras in gevaar van sterven. De jongeling in stede van
in tijds aan de zaligheid zijner moeder te denken, wachtte tot het uiterste oogenblik,
en dan liep hij, denkelijk maar voor den vorm, mijnheeren, pro formâ, naar de kerk,
opdat men de oude vrouw zou hebben komen bedienen. Hij bood zich in het midden
des nachts en op eene onbeschofte manier bij den koster der parochie aan, om de
berechting te eischen. De koster en de ieverige pastor kwamen in allerijl naar de
woning gesneld; doch het was te laat; de oude vrouw was een lijk, misschien was zij
het reeds toen haar schijnheilige zoon, om het menschelijk opzicht te ontzien, de
hulp der kerk ging inroepen.
Op de kamer der doode gekomen, vond de geestelijke er den gezegden zoon en
zijne bijzit, en zoo weinig scheen men zich aan de berechting verwacht te hebben,
dat er niets in gereedheid was gebracht, en de priester vruchteloos rondzag om er
waskeersen of een kruisbeeld te ontdekken. Twee godvruchtige buurvrouwen boden
zich denzelfden avond aan, om de laatste plichten aan de doode te bewijzen en het
lichaam te lijken. De ongevoelige zoon joeg haar weg, zeggende dat hij met dit
poppenspel niets te stellen had.
Drie dagen later moest de vrouw begraven worden. Wat deed de zoon? Zonder
hart of ziel, vervaardigde hij zelf de doodkist zijner moeder, en nagelde er zelf het
lijk in. Dan, door haat voor den godsdienst aangedreven, deed hij des morgends vroeg
het lijk met den doodwagen der armen naar het kerkhof voeren, en de vrouw die als
een hond gestorven was, die als een onrein schepsel in de kist was gelegd geworden,
werd ook als een dier begraven. Geen priester sprak een gebed over het doode lichaam;
het verscheen niet in de
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kerk, en de zoon verrichtte zelve de begrafenis, met dezelfde onverschilligheid,
waarmede hij eenen hond zou in het water gesmeten hebben.
Hij kwam met zijne bijzit van het kerkhof naar huis, doorzocht wat zijne moeder
hem in kleeren en meubelen had nagelaten, droeg de beste dingen naar de woon
zijner bijzit, waar hij nog denzelfden nacht zijne intrede nam. Later deed hij al zijne
overgeblevene meubelen verkoopen, ten einde zoo zelfs tot de gedachtenis zijner
moeder uit zijnen geest te wisschen. - Nu is het wel waar, mijnheeren, dat in het huis
waar hij met zijne bijzit verblijft, hij een klein kamerken in huur genomen, en aldaar
zijne bedstede geplaatst heeft, doch gij begrijpt licht, dat zulks alleen uit menschelijk
opzicht gebeurt, en dat hij weinig moeite zal hebben om zijn leger op te maken. Hij
leeft in wel geconditionneerde concubinage met Anna Van F., dat is iets dat voor
niemand twijfel lijdt, en waar gansch de gebuurte van overtuigd is. Nu vergat ik u
nog te zeggen, mijnheeren, dat hij ook de kerkerechten voor zijne afgestorvene
moeder heeft geweigerd te voldoen, en men is verplicht geweest een huissier met
eene dagvaarding te zenden, ten einde hem te dwingen den penning Gods te betalen.
Ziedaar wat den jonkman betreft; wat nu het meisje aangaat, gij kunt licht begrijpen,
mijnheeren, dat, wie de hand aan al zulke dingen leent, van dezelfde soort moet
wezen, en dat hare goddeloosheid zoo verre moet reiken als die van haren minnaar.
Dat zij van de kerk niet veel houdt, dat is bekend; doch voor het overige houdt zij
zich stil en geslepen en moet eene doortrapte huichelaarster zijn.
Den toestand doen ophouden welke er tusschen die twee schepsels bestaat,
mijnheeren, is eene plicht die onze maatschappij ons oplegt, en om tot dit einde te
komen mogen er geene middelen gespaard worden. Dit schandalige leven moet door
een huwelijk gewettigd worden, en verkrijgen wij zulks, dan zullen wij niet alleen
eene godsdienstige en heilige zaak verricht hebben, maar te meer ons mogen beroemen
eenen grooten misdadiger op den goeden weg te hebben teruggebracht en een
schandaal te hebben doen staken, dat niet dan nadeel aan den godsdienst kon
toebrengen. Wie zal zich met die zaak belasten? Zij is moeilijk, mijnheeren, stelt het
u goed voor; doch de roem der overwinning zal des te grooter wezen.’
‘Indien mijnheer de voorzitter mij wel den last wil opleggen,’ zegde een der leden,
een dik manneken met hoogblozende wangen en plat gestreken haar, ‘dan wil ik
pogen.’
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‘Het is zoo, mijnheer G., en goed succes bij de onderneming! dat is mijn hartelijke
wensch.’
Vervolgens ging de zitting voort, en men sprak over een aantal hangende zaken,
waarvan wij niet zullen gewagen, daar ze met ons verhaal geene betrekking hebben.
Arme Anna! arme Arie! terwijl men zoo over uw toestand oordeelde, waart gij
zoo rustig op uw klein kamerken gezeten, en gij kondet niet veronderstellen, dat er
al weêr een nieuw onweder zich boven uwe hoofden samenpakte!

VI.
Eenige dagen later, terwijl Anna bezig was met het avondeten voor Arie te bereiden,
werd er aan hare kamerdeur geklopt, en een zwaarlijvig heerken met blozende wangen
trad binnen.
‘Ben ik hier niet bij juffer Anna Van F...?’ vroeg hij.
‘Ja, mijnheer, dat ben ik, waarin kan ik u van dienst wezen?’
‘Ik koom om u van dienst te wezen, mijn lief kind,’ zegde de heer lachend, ‘ah!
ah! Ziet gij, mejuffer, gij hebt vrienden in de wereld.’
‘Wat gij zegt, mijnheer!’ sprak Anna, ‘ik ben het tot hiertoe niet gewaar geworden,
en sedert het afsterven mijner brave ouders...’
‘Gij zegt wel, mijn kind, brave ouders, dat waren ze! Ik heb ze gekend, die brave,
deugdzame, godvreezende lieden, en het is juist daarom, omdat ik ze gekend heb,
ziet gij, dat ik hier bij u koom.’
‘Ik begrijp u niet, mijnheer.’
‘O, wij zullen elkaar al spoedig begrijpen, ziet gij; ah! ah!’ lachte de vreemde heer.
En dan eene ernstige uitdrukking aannemende, ging hij voort: ‘Het verlies uwer
ouders, mijn kind, is een groot ongeluk voor u geweest.’
‘Ik weet zulks beter dan iemand, mijnheer,’ onderbrak Anna.
‘Gij zijt alleen in de wereld gebleven, mijn kind, zonder beschermer, zonder
bewaking, en het is niet te verwonderen zoo uw hart zwak is geweest, zoo het niet
moeilijk geweest is uwen geest te bepraten, en u de deugd te doen vergeten.’
‘Wat wilt gij bedoelen, mijnheer?’ vroeg Anna, terwijl het schaamterood op hare
wangen klom.
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‘Gij moogt betrouwen in mij stellen, mijn lief kind, en openhartig met mij spreken.
Dan, waartoe is het noodig de zaak te bewimpelen? De gansche buurt, de gansche
stad immers is er van onderricht, en gij begrijpt dat de naam, dien men u geven moet,
slechts een schandnaam kan wezen.’
‘Maar nog eens, mijnheer, wat bedoelt gij? Spreek klaarder.’
‘Ontstel daarom zoo niet, mijn lief kind; ik herhaal het u, ik kom hier met goede
inzichten. Luister! Gij zijt jong, gezond, gij kunt werken en eerlijk uw brood
verdienen. Hij, met wien gij woont, is in hetzelfde geval; waarom wettigt gij de
banden niet, die u aan elkaar hechten, door een goed huwelijk? Alsdan zouden de
menschen over u beiden niet meer kunnen klappen; het schandaal zou ophouden...’
‘Wat schandaal, mijnheer?’ riep Anna uit. ‘Mijn geweten is zuiver en ik heb
mijzelve niets te verwijten. Omstandigheden, mijnheer, waarvan ik u geene rekenschap
schuldig ben, beletten mij nog voor het oogenblik aan het huwelijk te denken.’
‘Ontbreekt u geld?’ onderbrak de vreemdeling, ‘spreek, er zou misschien middel
zijn om u te helpen. Onze maatschappij van Saint-Jean-François Regis heeft goede
vrienden, en...’
‘Wij hebben van niemand iets noodig, mijnheer: en zoolang onze lichamen tot
werken bekwaam zijn, zullen wij niemand iets vragen. En nu, mijnheer, indien dit
alles is wat gij te zeggen hebt, verzoek ik u te vertrekken.’
‘Maar gij stelt u in gramschap,’ zegde de heer, ‘en dat is immers niet noodig!
Welnu, ik begrijp; ik wil aannemen, dat uwe verkeering in eer en deugd geschiedt;
maar gij moet toch wenschen te trouwen. Welnu, er zijn beletsels; en indien wij die
beletsels kunnen wegnemen, indien wij u willen helpen, waarom dan toch onze hulp
verstooten?’
Anna geweerdigde zich niet te antwoorden.
‘Of,’ ging de heer voort, ‘hebt gij misschien eenen hekel tegen het huwelijk, en
wilt gij u niet verbinden, ten einde ook, wanneer het u lust, vrij te kunnen wezen, en
uw hart aan eenen andere te schenken?’
Anna had moeite hare woede in te toomen. De vreemdeling ging voort:
‘Nu, mijn lief kind, dat is ook een gedacht, dat misschien zoo dwaas niet is, ah!
ah!... En zie, ik begrijp het; gij zijt een beeldschoon meisje, weet gij wel; en het zou
u niet aan minnaars ontbreken, indien gij wildet.’
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‘Gij denkt dat, mijnheer?’ zegde Anna, hare inwendige woede verbergende, ten einde
den onbekende te laten voortgaan en te zien, waarop zijne rede ging uitloopen.
‘Of ik het denk!’ riep deze, ‘o! maar ik de eerste, mijn lief kind, ik zou mij de
gelukkigste der stervelingen achten, indien ik uw hart mocht bezitten.’
‘Zoo!’ sprak Anna.
‘Hoor! luister,’ zegde de onbekende, wiens wangen eene vermiljoen kleur hadden
gekregen; ‘hoor, het is niet noodig langer komedie te spelen. Gij hebt genoeg van
uwen vrijer, niet waar? Welnu, zie mij hier, ik bied mij aan; ik ben rijk; er zal u
voortaan niets meer ontbreken. Gij zult gekleed zijn als eene dame; eene meid hebben
om u te dienen; een speelhofken om des zomers de buitenlucht te scheppen, en voor
dat alles, mijn lieve engel, voor dat alles vraag ik slechts een' lieftalligen blik van u,
een weinig liefde!...’
‘o Afschuwelijk mensch!’ riep nu Anna losberstende, ‘zoo valt u het schijnheilige
masker af! Ah! gij wilt verleide, bedrogene dochters op den goeden weg terug
brengen! Gij wilt ze uit de misdaad trekken om ze zelve tot de misdaad uit te lokken!
Het is genoeg, mijnheer, vertrek nu! Ik ken u ten volle, huichelaar!’
‘Ah! ah! ah!’ lachte het dik heerken. ‘Ik heb mijne rol goed gespeeld!’
‘Te goed, mijnheer! Vertrek!’
‘Maar begrijpt gij dan niet, eenvoudig kind, dat ik u slechts heb willen beproeven?
Dat ik u een' strik heb willen spannen? Dat ik uwe deugd heb willen toetsen?’
‘Huichelaar!’ riep Anna.
‘Zoo gij wilt, mijn lief kind; doch slechts met een goed inzicht, ziet gij; om u te
leeren kennen; om mij te overtuigen, dat het goed, welk onze maatschappij u zou
kunnen bewijzen, aan geene onweerde dochter zou bewezen zijn...’
‘Huichelaar! schijnheilige!’ onderbrak weêr het meisje.
‘Ik hernieuw u mijne voorstellen om uw huwelijk te bespoedigen,’ hernam de
heer; ‘hebt gij geld noodig? Spreek; er zijn brave lieden, die er zullen in voorzien.
Heeft uw toekomende werk noodig, eene plaats, welnu, wij zullen ze hem bezorgen
en hij heeft slechts te zeggen wat hij verlangt.’
‘Gij kunt het hem zelf vragen, mijnheer!’ riep Anna, ‘daar is hij!...’
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En Arie verscheen in de opene deur. Met een' stap stond hij voor den vreemdeling,
en zijnen gloeienden doordringenden blik op hem vestigende, vroeg hij:
‘Wat komt gij hier doen, mijnheer?’
De vreemdeling stond als bedwelmd recht.
‘Mijnheer wil ons doen trouwen!’ riep Anna.
‘Wat gaat mijnheer dat aan!’ zegde Arie, met eene stem door de woede als verkropt.
‘Of zoo ik geen' lust heb om mij door de maatschappij van mijnheer te laten
trouwen...’
‘Welke maatschappij?’ onderbrak Arie.
‘Saint-Jean-François de Regis,’ stamelde de onbekende.
‘Welnu,’ hernam Arie, ‘indien gij niet trouwen wilt?’
‘Ah! dan biedt mijnheer zich aan om mij te onderhouden. Ik zou rijk zijn, meiden
hebben, een zomerverblijf...’
‘Mijnheer!’ brulde Arie, en hij greep den onbekende bij de armen vast; ‘mijnheer,
wanschepsels zooals gij, werpt men de deur uit.’
En dit zeggende, dreef hij den dikken heer naar de deur en wierp hem op den trap,
waaraan de onbekende zich gelukkiglijk kon vastgrijpen en zich voor eenen
schrikkelijken val behoeden.
‘Arie! wat doet gij?’ riep Anna.
‘De vuiligheid ten huize uitwerpen,’ zegde Arie, en hij sloot de kamer toe, zonder
zich verder om den dikken heer met blozende wangen te bekreunen.

VII.
Het was op eenen zaturdag avond. Arie had gedaan met op den winkel de gasten hun
verdiend weekloon te betalen, toen zijne meesteresse, de weduwe van zijnen baas
zaliger, hem ter zijde riep en hem zegde:
‘Arie, ik moet u iets verklaren, jongen, dat mij reeds sedert ettelijke dagen op het
hart ligt, en mij des nachts de rust beneemt.’
‘Laat hooren, bazin,’ zegde de meestergast, ‘en spreek klaar uit; het is niet goed
de dingen op het hart te houden.’
‘De menschen zijn wel kwaadaardig, Arie.’
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‘Weet gij het slechts van heden, bazin? Ik heb er reeds sedert zoolang de droevige
overtuiging van.’
‘Het is aan u, Arie,’ vervolgde de vrouw, ‘dat ik het verschuldigd ben mijne
kinderen tot heden toe te hebben kunnen grootbrengen. Zonder uwen steun, ware het
mij onmogelijk geweest de nijverheid van mijnen man zaliger te blijven voortzetten;
zonder uwe zorgen, hadden de gasten mij arm gemaakt, en ik ware misschien, met
mijne kinderen, tot den bedelzak vervallen...’
‘Daarom niet, bazin, daarom niet,’ onderbrak Arie; ‘doch waar wilt gij met dit
alles naar toe?’
‘U doen voelen, Arie, hoe groot mijne dankbaarheid is.’
‘Gij zij mij geene dankbaarheid verschuldigd, bazin; wat ik voor u heb kunnen
doen, is slechts de volbrenging van eene heilige plicht geweest; ik heb mijne schuld
betaald. De baas zaliger heeft mij vroeger als zijnen zoon behandeld, en toen ik
nauwelijks eene halve daghuur kon verdienen, betaalde hij mij als een' vollen gast;
want hij wist, de brave man, dat ik het brood voor mijne arme moeder moest winnen.
Dus, wij zijn elkaar niets verschuldigd, en ik weet niet, waartoe...’
‘Het is dat de wereld wel kwaadaardig is, Arie, zooals ik u reeds zegde.’
‘Komen wij tot een besluit, bazin, ik begin te begrijpen; men heeft kwaad over
mij gesproken.’
‘Men wilt mij dwingen u weg te zenden!’ zegde de bazin, terwijl twee tranen over
hare wangen rolden.
‘Welnu, bazin?’
‘En dat zal nooit gebeuren!’ riep de vrouw, ‘nog liever laat ik mij arm maken!’
‘Men vervolgt u dus om mijnentwille?’
‘Ja, Arie; ik heb reeds een aantal klanten verloren, en men bedreigt mij met nog
andere verliezen.’
‘Welnu, bazin,’ sprak Arie koelbloedig, ‘dan moet gij mij wegjagen.’
‘Nooit! Arie! nooit! ik heb het u gezegd.’
‘Het is nogtans noodig, bazin, het is noodig. Ik begrijp van waar die heilige
vervolging komt, en zij is machtig. Wij kunnen daar niet tegen worstelen. Gij, ten
minste, moeder des huisgezins, kunt tegen die vervolging niet ingaan. Luister, en
laten wij kalm over de zaak
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spreken. Frans, uw oudste zoon, is bijna ver genoeg gevorderd om het bestuur van
den winkel op zich te nemen. Te beginnen van de aanstaande week, de laatste, welke
ik op uwen winkel zal doorbrengen, gaat hij, onder mijne oogen, bevelen geven, het
werk regelen en nazien. Er ontbreken hem nog eenige bouwkundige kennissen; met
gewetensvolle studiën zal hij weldra alle moeilijkheden te boven komen, en dan, ik
zal daar altijd zijn om hem in het geheim raad te geven, en zoodra er zich eenige
lastige bestelling voordoet, zoo heeft hij mij slechts te komen vinden, des avonds na
het werk, en dan zal ik hem de plannen maken, waaruit hij nog niet goed zou kunnen
wijs worden. Op zulk eene wijze zal ik u immers van dienst blijven, en de winkel
zal weinig of niets bij mijn vertrek te lijden hebben, te meer daar ik mij op u betrouw
om mede een oog in het zeil te houden, en de gasten hunnen plicht te doen nakomen.’
‘En gij, Arie, gij zult heengaan, misschien geen werk vinden, in nood komen,
neen! dat kan niet zijn!’
‘Dat moet zoo zijn, bazin, en dat kan niet anders. Wat mij betreft, ik zal naar ander
werk uitzien en ik wanhoop niet er te vinden... En nu, zoo is de zaak verstaan, en
van heden af moogt gij in het openbaar zeggen, dat gij mij den winkel hebt opgezegd
en dat ik in mijne laatste week ben.’
De weduwe deed nog een aantal opmerkingen, doch Arie bleef bij zijne gedachte,
en niets was bekwaam hem van besluit te doen veranderen.
Toen de acht dagen verloopen waren, verliet hij zijnen winkel.
Hij begon met de verschillende winkels der stad af te loopen en zich als gast aan
te bieden; doch het scheen alsof er een ordewoord was rondgestuurd. Hier zegde
hem een baas, dat hij geen' gast noodig had, terwijl Arie zeer goed wist, dat dezelfde
baas er sinds lang naar uitzag. Bij eenen andere had men slechts eenen halven gast
noodig, dat is te zeggen een' die, niet genoeg in den stiel gevorderd, voor halve
daghuur werkte. Een derde zegde hem, dat hij wel gedacht had nog eenen gast aan
te nemen, maar voor het oogenblik nog wat zou gewacht hebben, daar het werk niet
druk was. Een vierde verklaarde hem rechtuit, dat hij geeee gasten op zijnen winkel
wilde, welke openbaar schandaal gaven en in concubinage leefden. Arie begreep dat
die laatste reden onder al de gegeven weigeringen schuilde en had eenen stond van
ontmoediging.
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Hij keerde, met droefheid in de ziel, naar Anna terug en deed haar verslag van zijne
nuttelooze pogingen. Dan, het meisje beurde zijnen moed op en zegde dat zij des te
meer zou gewerkt hebben; en inderdaad, zij wroette dag en nacht op haar
speldenkussen, ten einde in de uitgaven van het kleine huishouden te voorzien.
‘o Anna,’ zegde Arie, ‘indien het niet was, dat de bazin mijnen dienst nog noodig
heeft, wij bleven geenen dag langer in deze gevloekte stad, waar machtige lieden,
die zich godsdienstig noemen, ons vervolgen, omdat wij geen geld genoeg hebben
om te trouwen, omdat wij ons niet vrijwillig in de armoede willen storten. Doch, ziet
gij, als u de moed niet ontbreekt, mij zullen zij niet doen buigen.’
‘En ik zal nooit anders willen dan gij, Arie; en ons zuiver geweten zal sterker zijn
dan de laffe vervolgingen onzer vijanden.’
‘Heb dank, mijne lieve Anna! heb dank!’ riep de jongeling, ‘gij zijt een goed
meisje, en eens, hoop ik, zal God mij het middel geven om uwe opofferingen te
vergelden. Wij zijn jong, Anna, wij zijn gezond en sterk, en het werk kan toch niet
lang ontbreken. Ik ga intusschen nieuwe pogingen doen, en, vielen alle wederom
slecht uit, daarom toch zullen wij den moed nog niet laten zinken. Zoolang als ik u
bij mij zal hebben, kan ik niet ongelukkig zijn.’
En zooals Arie gezegd had, deed hij. Des anderdaags ging hij op nieuw naar werk
zoeken. Terwijl hij zich bereid maakte eenen winkel binnen te treden, hoorde hij
zich bij zijnen naam roepen. Hij zag om en ontwaarde eene oude kennis, welke
vroeger met hem den stiel geleerd had.
‘Wat gaat gij daar binnen doen?’ vroeg de oude vriend.
‘Om werk vragen,’ zegde Arie.
‘Het is niet noodig,’ zegde de andere, ‘kom met mij mede, en ik zal u het dubbel
doen verdienen van wat men u daar zou kunnen geven.’
‘Weet gij werk?’ vroeg Arie.
‘Ik weet meer; ik ben gelast werkvolk op te zoeken om aan de nieuwe caserne te
werken, welke een ondernemer van Gent heeft aangenomen. Ik heb timmerlieden
noodig, die hunnen stiel in den grond verstaan, en gij zijt mijn man. Wij werken op
het stuk, en ik durf u verzekeren, dat gij dagelijks vier francs zult in den zak steken.’
‘En wanneer gaat men met het werk aanvangen?’
‘Binnen eenige dagen; de ondernemer heeft reeds een werkhuis
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gehuurd en gij zult van de eersten in den gang zijn, om de modellen te maken.’
Arie ging van stonden aan met zijnen vriend den Gentschen ondernemer opzoeken,
en kwam met hem overeen. Twee dagen later zou hij beginnen te arbeiden.
Hij vloog naar zijne woon om Anna dit goede nieuws mede te deelen, en die dag
was een echte vreugdedag voor het kleine huisgezin.

VIII.
Arie was volop aan het werk. Zijn vriend had niet gelogen en hij kon op zijn gemak
vier francs per dag verdienen. De weelde kwam, als het ware, in het kleine huishouden,
en het eerste gebruik dat Arie van de overgehoudene winst maakte, bestond in het
koopen van een paar gouden oorbellen voor Anna, in ruiling van die, welke zij vroeger
verkocht had om de kerkerechten voor de oude Siska te betalen.
Er waren in het werkhuis een aantal werklieden. Onder deze was er een, die, van
den eersten dag dat hij aangenomen was geweest, alle moeite gedaan had om met
Arie in kennis te komen en zijne vriendschap te verwerven. Arie had die
toegenegenheid niet weggestooten, en hij onderhield zich nog al veel, tijdens het
werk, met Neel Janssens.
Over het een en het ander sprekende, had Neel doen kennen dat hij gewoonlijk
den zondag avond doorbracht in eene maatschappij, waar men het bier goedkooper
kon krijgen, en zich wel vermaakte.
‘Dat is eene aardige maatschappij,’ had Arie opgemerkt, ‘waar men het bier
goedkooper geeft. Ik heb wel dikwijls het tegenstrijdige gezien; doch gij betaalt dan
zeker eene jaarlijksche som?’
‘In 't geheel niet,’ zegde Neel, ‘integendeel, wanneer wij zonder werk vallen en
in nood zijn, dan helpt men ons nog daarenboven. En daarbij, indien men wil, kan
men ook al in de maatschappij gratis geleerdheid verkrijgen. Des avonds, in de week,
geeft men er onderricht in het lezen, schrijven, cijferen, teekenen, met een woord,
in alles.’
‘Dat is eene bewonderenswaardige maatschappij,’ zegde Arie; ‘doch ik kan het
niet begrijpen. Daar moeten mannen achter de gordijn zitten, die al die kosten willen
dragen.’

Pieter Frans van Kerckhoven, Volledige werken. Deel 5

104
‘O ja, er zijn brave menschen, die daar jaarlijks eene kleine opoffering voor doen.’
‘En welk doel hebben die brave menschen daarbij?’ vroeg Arie.
‘O geen doel, tenzij van den werkman te onderrichten, hem te beletten naar slechte
vermaken te loopen, hem op den goeden weg te houden, anders niets. O, dat zijn
echt brave lieden. Arie; want zij helpen u in alles, waar zij maar kunnen. Zij zorgen
voor uwe kinderen, om hun eenen goeden winkel te bezorgen; om uwe dochters, die
dienstmeid zouden willen worden, bij brave lieden in eenen dienst doen, met een
woord, zij doen al wat zij maar kunnen.’
‘Ik begin te begrijpen,’ zegde Arie; ‘bemoeien die brave lieden zich soms ook niet
met de werklieden, die, volgens hen, slecht zijn, om ze van hunnen winkel te doen
jagen?’
‘O, nooit!’ zegde Neel, ‘foei!’
‘Heet die maatschappij misschien niet Saint François Regis?’
‘Neen! het is de maatschappij van St-Vincent-de-Paul.’
‘Dan is het er de broeder van,’ zegde Arie; ‘het kan niet anders. Dat is, zooals men
zou zeggen, eene kristelijke verklikkerij in het groot; een zoeken naar uitgestrekt
gezag over den kleinen burger, over den werkman; eene soort van jesuiterij, van
verslaving, van algemeene bespieding. Met de bazen vangt men de gasten, en met
de gasten de bazen; met de dienstmeiden heeft men het oor in het huishouden, waar
zij wonen, en zoo is men van alles onderricht... Ik versta wat daarin zit en waarom
men het bier een' cent goedkooper geeft; waarom men den werkman onderricht,
waarom men zijne kinderen beschermt. Het is genoeg, Neel, zoo gij wilt dat wij
vrienden blijven, spreek mij dan nooit meer van die geheime maatschappij.’
‘Maar gij hebt het mis, Arie; ik verzeker u dat gij u zeer bedriegt.’
‘Genoeg!’ zegde Arie, ‘geen woord meer. Ik begrijp dien vuilen boel en wil er
niet meer van hooren.’
De samenspraak bleef daarbij, en sedert dien dag scheen Neel het bijzijn van Arie
te vluchten. Arie merkte zulks wel op, maar deed alsof hij niets gewaar werd.
Bij groote ondernemingen is het noodig, dat men een waakzaam oog in het zeil
houde; want alle werklieden zijn niet eerlijk, en, hoe godsdienstig men anders ook
zij, men denkt niet altijd aan het gebod dat zegt: ‘Gij zult niet stelen.’ Men ondervond
zulks in het werkhuis,
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waar de timmering voor de nieuwe caserne werd uitgevoerd. De ondernemer had
reeds, in het bijzijn der werklieden, verklaard, hoe hij ondervond dat men hem bestool
en hoe hij de gasten verwittigde, dat, indien men iemand op de minste oneerlijke
daad zou betrapt hebben, hij streng zou worden gestraft.
De ondernemer liet het bij geene woorden, maar deed door een' vertrouwden
opzichter een waakzaam oog over alles houden. Deze bespiedde zorgvuldig de
werklieden; doch hij ontdekte niets. Zekeren dag nogtans, dat hij zich in de werkkamer
verborgen hield, ontwaarde hij iets, dat hem vreemd voorkwam. Een der gasten,
welke zich toevallig in de werkplaats alleen bevond, greep een aantal koperen
voorwerpen, en liep die in eene werkvest verbergen, welke aan de andere zijde des
winkels tegen den wand was opgehangen. Vervolgens haastte hij zich weer naar zijne
schaafbank terug.
De opzichter verliet ongemerkt zijnen schuilhoek en ging zijnen meester opzoeken,
aan wien hij het gebeurde verhaalde en zegde dat hij den dief kende. Men besloot
des avonds bij het uitgaan der werklieden tegenwoordig te zijn en den misdadigen
voor het oog zijner gezellen te ontmaskeren. Dan, nauwelijks nog had de opzichter
zijn verhaal geëindigd, of een der werklieden bood zich bij den ondernemer aan. De
opzichter herkende in hem den man, wiens handelwijze hij daareven bespied had.
‘Mijnheer,’ zegde de werkman, die niemand anders dan Neel Janssens was, ‘het
spijt mij, het doet mij pijn een' mijner kameraden te moeten... Doch ik wil niet dat
de verdenking langer op de brave werklieden zou drukken.’
‘Welnu,’ zegde de ondernemer, ‘wat is er, spreek!’
‘Ik geloof dat ik den dief ken, mijnheer.’
‘Zoudt gij?’
‘Ik geloof ja, mijnheer.’
‘En wie is hij?’
‘Het doet mij pijn, mijnheer, hij is een goede vriend van mij, een braaf makker.’
‘Nu, nu, genoeg gepraat!’ onderbrak de ondernemer. ‘zijn naam?’
‘Arie, mijnheer.’
‘En welke bewijzen hebt gij?’
‘Mijnheer, bewijzen... ik kan u... Ik heb het wel eigentlijk niet
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gezien; doch ik heb bemerkt, dat Arie zijne zakken des avonds meest altijd zwaar
gevuld zijn... en ik heb verder redenen te veronderstellen... het is een jongen zonder
religie.’
‘Welnu, het is genoeg,’ zegde de ondernemer; ‘ga terug naar uw werk, en spreek
aan niemand een woord.’
‘Arie!’ riep de ondernemer uit, toen Neel Janssens vertrokken was, ‘is het mogelijk!
Ik zou hem mijn gansch fortuin hebben toevertrouwd.’
‘Arie is de dief niet,’ zegde de opzichter.
‘Nu, nu, het is wat wij zullen zien.’
‘Ik heb de zaak begrepen,’ zegde de opzichter. ‘Dezen avond zullen wij de zakken
van Arie onderzoeken, en wij zullen er een aantal koperwerk in vinden. Ik heb het
er zien in steken.’
‘Gij hebt het gezien?’
‘Ja, maar hij, die het er heeft ingestoken, is de verklikker, dien wij daareven gezien
hebben, hij is de dief, dien ik heb bespied.’
‘Maar ik begrijp niet. Zouden zij te accoord wezen?’
‘En dan elkander verraden?’ vroeg de opzichter.
‘Ik begrijp het niet.’
‘Neen, er is hier eene laffe wraak mede gemoeid. Het kan niet anders. Doch wij
zullen zien.’
Toen het vertrekuur der gasten naderde, trad de ondernemer, door zijnen opzichter
gevolgd, in de werkplaats, en beiden bleven aldaar den stond der staking afwachten.
Toen het uur sloeg, lieten de gasten hun werk staan, en ieder maakte zich bereid om
zijn vest aan te trekken.
‘He!’ riep Arie, toen hij zijne vest van den muur nam, ‘wat is dat?’
De ondernemer en de opzichter traden nader.
Arie tastte in de zakken en zijne hand bracht eene hoeveelheid koperwerk te
voorschijn. De arme jongen werd eerst bleek als een doode, doch even spoedig klom
hem het bloed naar het hoofd, en zijn blik viel op den ondernemer en vervolgens op
de werklieden.
‘Welnu, Arie?’ vroeg de ondernemer, ‘wat beteekent dat?’
‘Wat dat beteekent, mijnheer,’ herhaalde Arie, ‘dat weet ik niet, doch dat ik die
dingen daar niet heb ingestoken, ziedaar wat ik u op mijne eeuwige zaligheid kan
verklaren.’
‘Ik weet het, Arie,’ zegde de ondernemer.
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En ten zelfden tijde sprak de opzichter:
‘Vlucht de deur niet uit, Neel Janssens. Wanneer men iets doet, jongen, moet men
er de gevolgen van dragen. Ik heb u zien werken, meester verklikker.’
‘Oh! het is die huichelaar!’ brulde Arie, ‘die schijnheilige!’
En als een wild dier, wierp hij zich op Neel Janssens; greep hem bij den strot,
rukte hem tegen den grond en zijne knie op zijne borst zettende, eischte hij dat hij
zou verklaren, dat hij het koper met voordacht in zijne vest had gestoken.
Neel Janssens, meer dood dan levend, bekende zijne laffe daad.
‘En nu!’ riep Arie, ‘plaats nu, jongens, zet de deur open! Zulke schelmen moet
men aan de deur smijten!’ en hem met zijne twee vuisten bij de kleeren grijpende,
wierp hij den verrader met reuzenkracht tot ten halve de straat.
Neel bleef als dood liggen, en het bloed stroomde hem uit neus en mond. Men
was verplicht hem naar het gasthuis te vervoeren.
‘De les is wel wat ruw,’ zegde de opzichter, ‘doch zij is verdiend.’

IX.
Veertien dagen nadien, ontving Arie eene dagvaarding om voor de korrektioneele
rechtbank te verschijnen, als beschuldigd zijnde van vrijwillig zware verwondingen
te hebben toegebracht aan den genaamden Neel Janssens.
Arie voelde zich bij dit nieuws zeer ontsteld; hij had nimmer iets met rechtbank
of policie uitstaans gehad, en had eenen ingeboren schrik voor hetgeen wat men de
justicie noemt. De ondernemer nogtans beurde zijnen moed op en gaf hem de
verzekering dat, wat er ook van de zaak mocht komen, hij niet alleen zijn werk zou
behouden, maar dat daarenboven zijne daghuur zou blijven loopen. Sedert het
verdwijnen van Neel Janssens van den winkel, was men geene ontvreemdingen meer
gewaar geworden.
Met angst wachtte Arie den dag van het rechtsgeding af. Die dag verscheen.
Men deed hem nog eens dezelfde vragen, welke de rechter van onderzoek hem
reeds vroeger gedaan had, en men onderhoorde Neel Janssens insgelijks. Arie
verklaarde rechtuit hoe alles was toege-
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gaan; doch Neel hield staande, dat hij geen koper in den zak des beschuldigden had
verborgen. De opzichter kwam wel het tegendeel verklaren; doch hij had de zaak
maar alleen gezien, en, ‘een getuige is geen getuige,’ zegde de prokureur des konings,
welke vervolgens zijne beschuldiging nagenoeg in deze woorden voordroeg:
‘Heeren rechters, gij hebt allen de belijdenis van den plichtige gehoord. Daaruit
blijkt, dat hij als een woest dier op zijn slachtoffer is aangerukt; dat hij hem
onmenschelijk den strot heeft willen toenijpen en hem alzoo eene verklaring heeft
afgeperst, die geene verklaring kan genoemd worden, vermits de vrees des doods
alleen ze den onschuldige heeft kunnen doen uitspreken. Niet tevreden met dien
eersten aanval, heeft de beschuldigde, die met buitengewone krachten begaafd is,
zijn slachtoffer van den grond opgenomen en het twee meters ver op de straat
weggeworpen.
‘Dat de genaamde Neel Janssens onder zulke onmenschelijke behandeling niet is
bezweken, mag als een echt wonder aanzien worden. Het zij mij toegelaten hier, in
het voorbijgaan, eenen blaam te werpen op het gedrag van den heer ondernemer en
zijn werkvolk, welke die wreede moordpoging, zooniet begunstigd hebben, dan toch
met een kalm oog, hebben laten geschieden, zonder eenige moeite te doen om het
rampzalige slachtoffer aan de handen van zijnen beul te onttrekken.
‘Ik ga thans verder, heeren rechters, en stap van de daadzaken tot het karakter, tot
het voorgaande leven van den beschuldigde over.
‘De genaamde Arie B., mijnherren, is een dier menschen, dier monsters zou ik
moeten zeggen, welke hunne eigene ongetoomde driften tot gids nemen, zich boven
de wetten der maatschappij willen stellen; die al wat eerbiedweerdig is verachten;
die met de deugd den spot drijven; de wereldlijke overeenkomsten beschimpen; de
openbare zeden, zonder welke geene samenleving bestaan kan, in het openbaar met
de voeten treden, en in het hart nimmer het gevoel van eer of deugd bezeten hebben!
- Wat is er gebeurd, mijnheeren, toen de moeder van dien mensch den laatsten snik
heeft gegeven? Heeft hij ze niet als eenen hond laten begraven, zonder een enkel
gebed der kerk over het lijk te laten uitspreken? Dat zegt u, mijnheeren, dat hij een
slechte zoon is!’
‘Maar, mijnheer!’ riep Arie, van zijne plaats afspringende, ‘wie geeft u het recht
mij te lasteren? Ik zal niet gedoogen!...’
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‘Beschuldigde!’ sprak nu de voorzitter, ‘het is u niet toegelaten den aanklager te
onderbreken. Zwijg dus, of ik zal mij verplicht zien u de zaal te doen ruimen.’
Arie wierp nu de oogen op den voorzitter en herkende in hem den dikken heer,
welken hij over ettelijke waanden uit zijne woon had geworpen. Bij die herkenning
zweeg hij en liet zich terug op de bank der beschuldigden vallen.
De prokureur des konings hernam:
‘Heeren rechters, de brutale uitval, welke de beschuldigde daareven gedaan heeft,
bewijst slechts wat ik over zijn onbedwingbaar karakter gezegd heb. Het feit nogtans,
dat ik heb aangehaald, is echt en door iedereen gekend. De beschuldigde is met eenen
haat bezield tegen al wat godsdienstig mag genoemd worden, en hij is onbeschaamd
genoeg dermate de openbare zedelijkheid met de voeten te stooten, dat hij openbaarlijk
in concubinage leeft met een meisje, dat wel zoo diep als hij moet gevallen zijn,
vermits zij voor den besten raad van godvreezende menschen is doof gebleven.’
‘Arme Anna!’ zuchtte Arie in stilte, ‘hoe durft men uwe heilige deugd bekladden!’
De prokureur ging intusschen voort:
‘Indien wij nu, mijnheeren, in tegenoverstelling van den beschuldigde het
slachtoffer beschouwen, dat slechts door een wonder der Voorzienigheid aan de
handen van zijnen moordenaar ontsnapt is, dan vinden wij een' braven werkman,
een' vader des huisgezins, wiens onbesproken gedrag als voorbeeld kan worden
aangeprezen; een' godsdienstigen man die al zijne plichten van burger en van christen
met de grootste stiptheid vervult en op wien de goddeloosheid, de goddeloosheid
alleen! is bekwaam geweest eene onteerende verdenking te doen drukken, zooals
die, welke men hem heeft durven te laste leggen.
‘Ziedaar, mijnheeren, den gewetensvollen uitleg der zaak. Ziedaar de echte
afschildering van den misdadiger en van zijn slachtoffer.
‘Ik vind het nutteloos er nog meerdere bemerkingen bij te voegen, en bevredig
mij derhalve met de strengheid der wetten op het hoofd van den misdadiger in te
roepen en u te verzoeken wel te willen verklaren, dat hij plichtig is aan de feiten
voorzien in het lijfstraffelijk wetboek onder het artikel...’
De prokureur des konings droogde zijn zweet af en liet zich terug in zijnen zetel
neêrzakken.
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Het woord werd vervolgens aan den advokaat van Neel Janssens toegestaan, welke,
in een lang pleidooi, al de beschuldigingen, door den prokureur des konings
voorgebracht, herhaalde.
Arie had niet gedacht eenen advokaat te moeten aanstellen. Toen men hem zegde,
dat het zijne beurt was zich te verdedigen, begon hij met zich in krachtige, doch
kalme woorden te verzetten tegen al wat men aangaande zijn karakter, zijne
onzedelijkheid en zijne goddeloosheid gezegd had. Verder verhaalde hij eenvoudig
hoe de zaak in de werkplaats was voorgevallen, en hoe hij in zijne gramschap den
lafaard had gestraft, welke hem zijnen eerlijken naam had willen ontrooven. Zijne
woorden werden door den opzichter en door de andere werklieden, welke als getuigen
waren gedagvaard, bevestigd.
De rechters vertrokken eenige oogenblikken en keerden weldra terug, een vonnis
uitbrengende, waarbij Arie tot eene maand gevangenis werd veroordeeld en tot het
betalen van de kosten des proces.
De ondernemer, zijn patroon, drong door de menigte en kwam in het openbaar de
hand van Arie drukken.
‘Zooals ik u gezegd heb, mijn vriend,’ sprak hij, ‘zal uwe daghuur blijven loopen
en de kosten van het rechtsgeding zal ik betalen.’
‘Er zijn dan nog brave menschen in de wereld!’ zuchtte Arie, de hand zijns meesters
klemmende, ‘heb dank, mijnheer, heb dank! niet zoozeer voor mij als wel voor mijne
arme Anna!’
Arie had dit laatste woord nauwelijks uitgesproken of het meisje wierp zich
weenende op zijne borst.
‘Heb moed, Anna,’ zegde de jongeling, ‘eene maand is geene eeuwigheid! en gij
hebt het gehoord, het zal u intusschen aan niets ontbreken.’

X.
Des anderdaags reeds bood Arie zich in de stadsgevangenis aan om zijne straf te
volbrengen. Na de gewone ondervragingen der in gevangzetting, bracht hem een der
gevangen-bewaarders in eene uitgestrekte zaal, welke met alle soorten van kleine en
groote boosdoeners opgevuld was. De meesten hielden zich onledig met wol uit te
pluizen
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en te spinnen. Men vroeg Arie of hij verlangde in het werk gesteld te worden.
‘Ik dank u,’ zegde Arie, ‘ik ken dit werk niet. Ik ben timmerman en indien gij iets
te verrichten hebt, dat mijnen stiel betreft, dan wil ik u mijnen dienst leenen.’
‘Voor het oogenblik is er niets van dien aard,’ zegde de gevangen-bewaarder; ‘dus
dat gij met de armen gekruist zult kunnen zitten.’
‘Wij zullen elkaar gezelschap houden,’ sprak een gevangen, die, bij het uitspreken
dier woorden, genaderd was. ‘Ik verwensch het zooals gij van aan die vuiligheid te
plukken, welke u slechts de gezondheid kan benemen. Het is al ruim wel hier gansche
dagen in die stiklucht te moeten verblijven.’
‘Welk eenen stiel kunt gij?’ vroeg Arie.
‘Ik ken bijna alle stielen,’ zegde de gevangen; ‘doch de meeste hebben mij ongeluk
toegebracht, zoodat ik het werken op het laatst ben moede geworden.’
‘En dat gij misschien den dievenstiel hebt aangenomen?’
‘Foei, kameraad, stelen is geen stiel; het is eene kunst... Maar gij, hoe dikwijls
hebt gij reeds in het droog gezeten?’
‘Wat wilt gij daarmede zeggen?’
‘Wel, hoe dikwijls hebt gij reeds een geval gehad?’
‘Ah! ik begrijp,’ zegde Arie, ‘het is de eerste maal.’
‘Duivels! en gij voert reeds een' zoo hoogen toon; ik dacht dat gij een veteraan
waart, een uitgediende, zooals ik. Gij ziet er mij een beraden kerel uit, kameraad.’
‘Dat kan wel zijn,’ zegde Arie, en hij wendde zich om en liet den gevangen alleen
staan.
Deze deed geene verdere moeite om nog te spreken en ging zich in eenen hoek
der zaal zetten, zich onledig hondende met een deuntje te fluiten.
Arie wandelde eenigen tijd heen en weêr door de zaal en staarde nu en dan op het
werk, welk de gevangenen verrichtten. Zwarte gedachten nogtans bestormden zijnen
geest en het denkbeeld van in eene gevangenis opgesloten te zijn, woog hem zwaar
op het hart. Dan, hij sprak zichzelven moed in en niets verraadde op zijn wezen welke
smartelijke aandoeningen hij in zijne ziel gewaar werd.
Een dag verstreek en had aan Arie geleerd wat het zeggen wil van zijne vrijheid
beroofd te wezen.
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Den volgenden dag, toen de gevangenen zich weêr terug in de werkzaal bevonden,
kwam de priester, welke met den kerkelijken dienst in het gevang belast was, een
bezoek afleggen. Bij zijn verschijnen, stonden al de gevangenen recht en namen
hunne muts af. Arie alleen en Piet Strens, de gevangene, met wien hij den dag te
voren gesproken had, bleven op hunne houten voetbank zitten. De geestelijke naderde
tot de meeste der gevangenen, noemde er ettelijken bij hunnen naam en gaf aan allen
eene vaderlijke vermaning en aan sommigen zijnen priesterlijken zegen.
‘Wat zijn die lieden godvruchtig,’ merkte Arie halfluid op.
‘Bah! ja!’ zegde Piet Strens, welke de bemerking gehoord had.
‘Het is zeker,’ ging Arie voort, ‘dat wanneer hun straftijd uit is, zij een gansch
ander leven zullen leiden en in de misdaad niet meer zullen hervallen.’
‘Bah! ja!’ zegde weêr de gevangene. ‘Ziet gij dan niet, dat zij eene komedie spelen?
Zij denken slechts aan een ding, die brave jongens, en dat is van later, als ze zullen
los zijn, dien ouden grijsbol eenen tand te trekken. Het zijn allemaal schijnheiligen.’
‘Gij ziet de schijnheiligen dan niet geerne?’ vroeg Arie.
‘Dat is de eenige zonde, die ik nooit bedreven heb,’ zegde de gevangene; ‘en te
meer ik heb eenen hekel aan de priesters.’
‘Waarom dat?’
‘Omdat zij de schuld zijn van al mijne ongelukken.’
‘Hoe dat?’
‘Luister, ik ga u dat in twee woorden zeggen. Toen ik jong was, was ik niet slechter
dan andere jongens; mijn vader had eenen ingeboren afkeer voor alle uiterlijke
godvruchtigheid en kwezelarij. Mijne moeder integendeel was zoo dweepzuchtig als
het maar mogelijk is, en door haren biechtvader, welke veel in ons huis verkeerde,
aangehitst wilde zij mijnen vader dwingen, zooals zij, van de kerk een amusement
te maken. Dat stond mijnen vader niet aan. Vandaar krakeelen en eindelijk een slecht
huwelijk. Mijn vader verdween zekeren morgen en liet ons alleen. De armoê volgde;
ik liep in het wild en eindelijk verdween ik uit mijne geboortestad en ging, zooals ik
zegde, de schoenen van mijn vader opzoeken. Ik vond slechts den honger, en om
dien te verzaden, stool ik; men veroordeelde mij; ik bracht eenigen tijd in het gevang
door, trad er uit nog armer dan vroeger, en mijn leven werd eene aaneenschakeling
van kleine misdaden en gevange-
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nisstraffen. Eens echter, toen ik mij weêr in vrijheid bevond, kreeg ik eenen goeden
inkeer; ik verliet Vlaanderen en trok naar Antwerpen. Daar verhuurde ik mij als
kajuitjongen op eenen schoonen driemaster, en ik stevende naar Amerika, met het
inzicht om er te gaan werken, eerlijk man te worden en fortuin te maken.’
‘En gij maaktet zoomin fortuin als hier?’
‘Dat was enkel mijne schuld, en had ik met het goede voornemen, dat ik genomen
had, ook al mijne oude kwade gewoonten kunnen overwinnen, ik ware nooit uit het
andere werelddeel teruggekomen. Doch ik had een' vijand, kameraad, een' grooten
vijand... den drank! Ik was er aan verslaafd geweest in Europa; ik liet er mij in
Amerika door medeslepen, en vaarwel de schoone dollars! vaarwel het oppassen,
vaarwel het werk!... Ik verviel in armoede en zag mij eindelijk genoodzaakt mij weêr
als kajuitjongen te verhuren. Een schip voerde mij terug naar Europa, naar mijne
ballingschap...’
‘Zoodat er inderdaad wel geld in Amerika te winnen is?’
‘Geld als slijk, kameraad; doch verstaan wij elkaar goed: ik ken het boeltje, ziet
gij. Wanneer men naar Amerika gaat, om er den luierik uit te hangen, dan is men er
ongelukkiger dan hier; want men geeft er geene aalmoesen, men kent er geen
onderhouden van bedelaren, en de hongerdood is de straf van hem, die niet wil
werken. Doch, gaat men er naar toe met een paar stevige armen, die eenen stiel
kunnen uitoefenen of beter nog, die den ploeg kunnen besturen, dan is men niet alleen
zeker van aan den kost te komen; men mag er staat op maken, dat men zich kan
verrijken.’
‘Maar om te ploegen’ zegde Arie, ‘moet men land hebben.’
‘Ja, daar moet men land voor hebben; doch het land is er niet duur, kameraad, en
voor eenige dollars koopt men zooveel gemeten gronds als men met vier peerden
kan bewerken.’
‘Wat is dat, een dollar?’ vroeg Arie.
‘Een dollar! dat is zooveel alsof men zeggen zou een stuk van vijf frank en daar
wat bij: allo neem het op zes frank.’
Op dit oogenblik naderde juist de priester de twee sprekers. Arie hem gewaar
wordende, zegde:
‘Verschoon mij, mijnheer, wij moeten niet getroost worden, en willen van uwen
tijd geen misbruik maken.’
‘Ik zie wel met wien gij verkeert,’ zegde de geestelijke, ‘gij zijt twee verlorene
schepsels...’

Pieter Frans van Kerckhoven, Volledige werken. Deel 5

114
‘Ja, eerwaarde, zoo is het, doch laat ons nu met vrede,’ zegde de andere gevangene,
‘en vaarwel!’
De priester schudde het hoofd en ging henen, binnensmonds mompelende:
‘Verharde zondaars!’
Arie en de ander gevangene gingen voort met over Amerika te spreken.

XI.
Het was een schoone dag voor Arie, toen hij, zijne maand gevangenis verstreken
zijnde, zich terug bij Anna op zijn kamerken bevond.
Wanneer zij beiden het avondeten hadden genuttigd, en Arie zijn pijpken zat te
rooken, sprak hij:
‘Anna, mijn lief kind, alle kwaad heeft iets goeds in; zoo heb ik tijdens mijne
gevangenis veel nagedacht en plannen getrokken, welke ik u moet mededeelen.’
‘Laat hooren, mijn vriend, laat hooren.’
‘Ten eerste heeft het mij toegeschenen, dat niets ons belet voor goed ons leven
aan elkaar te verbinden, onzen toestand in de oogen van het publiek te wettigen, en
te trouwen.’
‘Zooals gij het verlangt, Arie.’
‘Als ik zeg trouwen, Anna, dan versta ik er door op het stadhuis trouwen; eene
maatschappelijke verbintenis onderteekenen, welke ons in de oogen der burgerlijke
wereld het recht geeft samen te wonen. Wat het kerkelijk huwelijk betreft, dat ga ik
niet aan, hier in de stad niet. Ik kan ze niet eerbiedigen, hen, in wier naam en door
wier leerstelsels men ons tot heden toe vervolgd heeft. Vinden wij later eenen priester,
die ons vertrouwen inboezemt, welnu dan belet niets, dat wij ook eenige gebeden
over ons laten prevelen, en doet het geen goed, het zal dan toch ook geen kwaad
doen. Wat denkt ge er van, Anna?’
‘Ik ben tevreden, Arie, want ik deel volkomen in uwe meening. Wij zullen onze
harten tot God verheffen, en hij, die er de zuiverheid van kent, zal ons zegenen; hij
zelf zal ons huwelijk inwijden.’
‘Welnu, dan is het eene afgedane zaak. Van morgen af ga ik voor de papieren
zorgen. En nu van wat anders; een tweede ontwerp,
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Anna, dat ruim zoo gewichtig is; luister: Wij hebben hier zooveel geleden, Anna,
dat mijn gemoed er van overloopt. Ik ben die huichelarij, dien laster, die vervolgingen,
die laffe slavernij, waaronder men hier gebukt gaat, meer dan moede, en wij moeten
er ons aan onttrekken. Ik heb mij volkomen jegens de familie van mijnen meester
gekweten; de werkingen zijns zoons gaan voorspoedig voort, en ik moet slechts meer
voor u leven. Ik ben op nieuw vrij geworden; doch de vrijheid hier te smaken, is
onmogelijk.’
‘Waar zullen wij ze gaan zoeken, Arie; overal zullen wij dezelfde menschen,
dezelfde tegenstrevingen ontmoeten.’
‘Overal, in gansch Europa, ja, Anna; doch ziet gij, er is een ander werelddeel, waar
men de maatschappelijke slavernij niet kent, waar ieder mensch zijne eigene vrijheid
bezit, zelf zijne daden richt en alleen voor die daden verantwoordelijk is. Een land
dat jong is, dat al zijne krachten bezit en niet bedorven is, zooals de maatschappij
waarin wij leven. Een land, welks vruchtbare bodem slechts het werk des landbouwers
behoeft om overvloedige vruchten voort te brengen. Dit land, Anna, dit land is
Amerika! en daar willen wij naartoe!’
‘Het is daar dat al de Duitsche landverhuizers naartoe trekken?’
‘Ja, Anna, om er eten en vrijheid te gaan vinden, welke het uitgeput Europa aan
zijne kinderen weigert. Doch, laat mij nu voortgaan. - Om in Amerika te lukken, is
het noodig eenig geld te bezitten, ten einde den overtocht te bekostigen en in de
andere wereld eene plek gronds aan te koopen, welke ons het bestaan moet verschaffen
en dat wij als een erfdeel aan onze kinderen moeten achterlaten; onze kinderen, Anna,
welke gelukkig zullen zijn!’
‘Maar dat is een droom, Arie! wij hebben geen geld!’
‘Wij zullen er krijgen, Anna; met moed verkrijgt men alles, en te meer, er is zoo
geene groote som noodig. Van morgen af beginnen wij beiden met nieuwen moed
te arbeiden, wij zullen nog zuiniger trachten te leven, dan wij tot hiertoe gedaan
hebben, en zoo ons nu en dan de ontbering hard mocht vallen, welnu, dan zullen wij
ons troosten met de gedachte, dat wij voor onze vrijheid werken, dat wij sparen om
ons van de slavernij af te koopen. Zijt gij tevreden?’
‘Ik haak slechts naar dit gelukkige oogenblik, mijn vriend, en ik deel in uwe hoop.’
Arie ging nu nog voort met zijn plan tot in zijne minste omstandigheid te ontvouwen
en deed Anna al meer en meer in de overtuiging
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deelen, dat zij, met moedig te werken, de noodige som zouden bijeen gekregen
hebben.
Des anderdaags begaf de timmerman zich naar zijn werk en werd met open armen
door den ondernemer ontvangen, welke hem als tweeden opzichter over het werkvolk
aanstelde, en, dientengevolge, zijne daghuur verhoogde. Het was eene nieuwe vreugde,
welke Arie des middags zijne goede Anna kon mededeelen.
Intusschen werd het huwelijk voor de wet voltrokken, en Arie stelde zich daarbij
aan eene nieuwe opspraak bloot. Zijne goddeloosheid werd het gansche kwartier
door uitgebazuind, en eenige dagen later bemoeide er zich de gansche stad mede.
Arie stoorde er zich niet aan, ging maar moedig met werken voort, en zag zich,
door de zuinigheid, welke tentelfden tijd in het huisgezin heerschte, reeds in bezit
van eenige spaargelden. Dan, lang had het werken en sparen denkelijk nog moeten
duren, indien niet een onverwacht toeval op eens de mogelijkheid had doen zien van
het ontwerp alras tot uitvoering te brengen. Eene verwijderde bloedverwante van
Anna stierf eensklaps van eene geraaktheid en volgens testament, verviel de
nalatenschap aan de natuurlijke erfgenamen. Anna was eene der dichtste
bloedverwanten en een goed deel der erfenis moest haar te beurt vallen. Men
schreeuwde wel luid in de stad, omdat de afgestorvene hare goddelooze nicht niet
had onterfd, doch de uiterste wil bestond en de plotselinge overval had niet toegelaten
het testament te veranderen, ofschoon de aflijvige vroeger zulks meer dan eens
beloofd had aan den heer B., lid der maatschappij van Saint-Vincent-de-Paul, welken
zij voor den uitvoerder van haren laatsten wil had aangeduid.
Die erfenis scheen aan Arie en Anna het middel om hun voornemen al spoedig te
zien verwezentlijken, en diensvolgens wendden zij pogingen aan, om de nalatenschap
zoo spoedig mogelijk vereffend te zien. Edoch, de uitvoerder des uitersten wils van
de aflijvige verklaarde ronduit aan Arie, dat de wet hem een jaar en zes weken
toestond, en dat er voor dien tijd niets zou vereffend worden.
Een jaar en zes weken nog te wachten, dat scheen zoo lang aan Arie, nu hij aan
eene oogenblikkelijke mogelijkheid had geloofd, dat hij besloot een ander middel te
zoeken. Hij dacht aan vrienden, die hem zouden kunnen raad geven, en nu kwam
hem de voormalige burgemeester in het geheugen, welke hem vroeger veel
genegenheid had getoond.
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Den eerstkomenden zondag wandelde hij met Anna naar het buitengoed, waarop de
oude ambtenaar zich gevestigd had, en legde zijn geval uit en het voornemen, welk
hij wilde ten uitvoer brengen.
‘Hoeveel zou de erfenis voor uw aandeel wel beloopen?’ vroeg de voormalige
burgemeester.
‘Men heeft ons verzekerd,’ zegde Arie, ‘dat wij op twee duizend frank mogen
rekenen en dat het wel daarboven kan gaan, maar er niet onder kan blijven.’
‘Welnu,’ zegde de oude ambtenaar, ‘doe aan eenen notaris eenen akt van afstand
opstellen, en komt wanneer het u lust, de twee duizend frank halen. Vervolgens
vertrekt gij naar Amerika, waar ik u zou volgen, indien ik jonger ware, en eens daar
aangekomen, schrijft gij mij uw adres, opdat, indien de som hooger mocht beloopen,
ik u het overige zou kunnen zenden.’
‘En, indien er minder zou zijn,’ zegde Arie, ‘wij het overige zouden kunnen
opleggen.’
‘Welnu, ja,’ zegde de oude burgemeester, ‘ik zou er niets tegen hebben, want gij
zijt niet van die menschen, aan wie men geschenken of aalmoesen moet geven.’
‘Gij zijt een weerdig man, mijnheer,’ zegde Arie, met een' traan in het oog, ‘en ik
vraag u nog eene gunst.’
‘Te weten, mijn vriend?’
‘Laat mij uwe hand drukken!’
‘Mijne hand! maar kom hier, in mijne armen, mijn vriend, en zoen mij als een
zoon! want het verheugt mij het hart, zulke brave zielen als gij aan te treffen.’
En Arie vloog weenend in de armen van den braven grijsaard.
Eenige dagen later werd de akt van afstand voor den notaris verleden en Arie
kwam in het bezit der twee duizend frank, welke voor hem de vrijheid en het geluk
beteekenden.
Eene maand later verliet een schip met landverhuizers de haven van Antwerpen,
en Arie en Anna bevonden er zich aan boord.

XII.
Vijf jaren nadat Arie en Anna zich naar Amerika hadden ingescheept verliet het
schip, dat hen vervoerd had, nogmaals met land-
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verhuizers bevracht, de haven van Antwerpen en stevende zeewaarts.
‘Zie dan! Piet Strens,’ zegde een stokoude matroos, eenen man van omstreeks de
veertig jaren op de schouders kloppende, ‘zijt gij alweêr als kajuitjongen
aangenomen?’
‘Halte-la! vader Prekels, ik ben ditmaal tot den graad van lichten matroos
opgeklommen, met halve gagie, omdat ik toch rijk genoeg ben, en indien er in den
mast iets moet verricht worden, ben ik aan uwe bevelen.’
‘Welnu, ik ben nieuwsgierig om u aan het werk te zien, verloren schepsel.’
‘Dat ben ik geweest, vader Prekels; doch ziet gij, ik heb sedert lang aan het oude
leven vaarwel gezegd.’
‘Aan het leven der gevangenissen!’
‘Ja, oudje, en ik heb er mij niet slecht bij bevonden. Zie eens, oude zeehond, wat
zegt ge van die handen?’
En Piet Strens stak zijne twee zware handen onder de oogen van den ouden matroos.
‘Wel, inderdaad,’ zegde deze, ‘men zou zeggen dat gij gewerkt hebt.’
‘Dat heb ik, vader Prekels, ik heb vijf jaren den ploeg bestuurd, gelabeurd en
geslaafd en het lichaam is daarbij sterker, en de geest gezonder geworden.’
‘En wie heeft dit mirakel bij u kunnen teweeg brengen, oud galgen-aas?’
‘De mirakels zijn uit de wereld niet, vriendelijke oude schelm,’ zegde Piet Strens.
‘Eenige woordekens, welke ik zoo over ruim vijf jaren met eenen vriend wisselde,
hebben van mij een gansch ander mensch gemaakt.’
‘Is het mogelijk?’ zegde de matroos. ‘Ik dacht, jongen, dat ge reeds lang een
onttakeld schip waart.’
‘Het kon nog gekalfaterd worden, oude zeerat, en het is weêr vlot gekomen, zooals
gij ziet. Ik heb begrepen, zooals mijn vriend Arie mij zegde, dat de ledigheid de
moeder van het kwaad is, en eens uit het pensionaat verwijderd, waar mij een laatste
geval gebracht had, heb ik de handen uit de mouwen gestoken. Ik ben naar Brabant
getrokken, heb er mij bij eenen landbouwer verhuurd en ik heb gewerkt als een slaaf
om een sommeken geld te verdienen, en mijn voornemen te kunnen ten uitvoer
brengen. Zie, vader Prekels, hier zijn de gewonnen Willemkens!’
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En Piet toonde eene kleine beurs met een tiental gouden stukken voorzien.
‘En dat gaat gij nu in Amerika opeten?’ vroeg de ouderling.
‘Neen, oude schelm, mijn goede vriend, dat heb ik voor mijne reis beschikt, en
als ik er van over houde, zal het dienen om eenen nieuwen spaarpot aan te leggen,
ten einde later proprietaris te kunnen worden van een stuk van Amerika.’
‘Van den Texas?’ vroeg de oude lachend.
‘Neen, vriendelijk zeegedrocht, van eenige bunderen land, welke ik dan zelf, en
voor mijn eigen, zal beploegen.’
‘En in welke streek, bekeerde deugniet!’
‘In Canada, mijn oudje. Het is daar, ziet gij, dat mijn vriend Arie sinds bijna vijf
jaren woont. Hij heeft mij geschreven en hij verwacht mij. Ik begin met zijnen knecht
te worden, en na eenige jaren zal ik voor eigene rekening werken. Dat zal slechts
van mijn gedrag afhangen, heeft mij mijn vriend geschreven.’
‘Welnu, dat doet mij genoegen,’ zegde de oude matroos, ‘top hier en geef mij de
hand!’
‘Daar, oudje!’ zegde Piet Strens, ‘en ik ben verheugd, ik, dat ons het toeval
nogmaals vereenigd heeft.’
‘Het is wel,’ zegde vader Prekels, ‘en nu, laat eens zien of gij uwen stiel van lichten
matroos zult leeren. Ga in de ra, er is daar iets onklaar aan het zeil, breng het eens
spoedig op zijn effen.’
‘Aan uwe bevelen!’ zegde Piet, en hij klom den mast in.
De tocht ging voorspoedig, en alras landde men te New-York aan.
Zoodra Piet Strens met zijnen kapitein had afgerekend, verliet hij de groote
koopstad en begaf zich naar Canada. Een stoomschip voerde hem op weinigen tijd
naar Quebec, en daar nam hij inlichtingen naar de streek, welke het doel zijner reis
was.
Eenige dagen later, bij het vallen van den avond, ontdekte hij in de verte eene kleine
hoeve, en zijn hart zegde hem, dat die plaats het doel was waar hij naar trachtte. Hij
naderde dichter en dichter, en eensklaps bevond hij zich binnen het paalwerk, dat de
kleine hoeve omsloten hield. Ziehier het schouwspel, welk zich voor zijne oogen
opdeed:
Vlak voor hem verhief zich de woning, eene sterk getimmerde, hoeve, met
uitgestrekten stal langs de eene zijde en eene groote breede

Pieter Frans van Kerckhoven, Volledige werken. Deel 5

120
schuur langs den anderen kant. Stapels graan verhieven zich op het binnenplein en
houtmijten van mutsaard en wit grijnen hout waren op andere plaatsen rond de hoeve
opgestapeld.
Vóór de woning, op eene lichte en gemakkelijke rustbank, ontdekte Pieter Strens
eene jonge vrouw, die eenen zuigeling aan de borst geklemd hield, terwijl twee kleine
knaapjes, op wier wezens gezondheid en kracht te lezen stonden, rond haren schoot
speelden, en, naast dien lieven groep, lag een groote hond in de stralen der
nederdalende zon te slapen. Terwijl Piet op dit tafereel staarde, trad er eensklaps een
forschgespierde jonge man uit de woning en hield zich intusschen onledig met eene
zware Duitsche pijp aan te vuren.
‘Arie!’ riep Piet eensklaps, en hij trad nu, of liever, hij liep op de hoeve in.
‘Het is Pieter,’ zegde de landbouwer, en langs zijnen kant eenen stap nader
tredende, reikte hij zijne hand den aankomende toe.
Piet drukte die hand met een onuitsprekelijk gevoel van blijdschap, en riep uit:
‘Ja, ik ben het, mijn vriend; gij ziet, dat ik in mijne brieven niet gelogen heb. Ik
heb uwen raad gevolgd; ik heb gewerkt en ik ben een gansch nieuw mensch geworden.
De misdaad mij weleens...’
‘Het is genoeg,’ onderbrak Arie; en zich tot Anna wendende, ging hij voort: ‘Anna,
ziehier den knecht, welke ons uit Vlaanderen overkomt. Hij komt hier, zooals wij,
een nieuw leven zoeken, dat vreugd en geluk geeft, en wij zullen hem helpen om dit
te vinden.’
‘Hij zij welkom,’ zegde de jonge vrouw; ‘welkom als een vaderlander, welkom
als een aanstaande vrije burger van Noord-Amerika. Arie, doe hem binnentreden,
want hij zal denkelijk vermoeid wezen, en doe hem eieren en vleesch voorzetten!’
‘O, het is niet noodig, pachteresse,’ zegde Piet, ‘laat mij maar hier blijven; het is
hier zoo kalm en rustig!’
En zich dichter bij Arie voegende, sprak hij stil voort:
‘o Mijn vriend, wat zijt gij gelukkig! O zeg, zou ik ooit die vreugde kunnen
smaken? Eene vrouw, kinderen, en vrij bestaan?...’
‘Alles hangt af van het werk, Piet; het werk is de bron der welvaart en van het
geluk der harten. Binnen eenige jaren, zooals ik u geschreven heb, zijt gij hier
eigenaar... Ziet gij ginds tegen den voet van dat gebergte die groene lachende plek.’
‘Ik zie ze!’
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‘Welnu, ik heb ze sedert eenige dagen aangekocht voor weiland! Werk, en wanneer
gij het noodige geld zult hebben verzameld, sta ik u dien grond voor den koopprijs
af. Binnen eenige jaren zal de weerde ervan verdubbeld zijn. Dan timmeren wij er
eene hoeve, gij zoekt u eene vrouw: er zijn hier in de omstreken Duitsche landlieden
en gij zult er licht een meisje ontdekken, dat u tot echtgenoot zal wenschen. Gij gaat
op de hoeve wonen; wij zijn buren; wij helpen elkaar waar wij kunnen; wij vervoeren
te zamen ons hout naar den Sint-Laurens-stroom, waar wij slechts eenige uren van
verwijderd zijn, en dan, dan zal er van Piet Strens niets meer bestaan, en de oude...
gij weet, zal een braaf ordelijk huisvader en een vrij man zijn geworden.’
‘Welnu,’ riep Piet, ‘ik neem die voorzegging aan! ik geloof er aan en het zal mij
noch aan moed, noch aan deugd ontbreken! Van morgen af ga ik voor uw en mijn
toekomstig fortuin slaven.’
‘En God zal uw werk zegenen, niet de God der Vlaandersche kwezelarij, van
Saint-Vincent-de-Paul en van Saint-Jean-François Regis,’ zegde Arie, ‘maar de God
der brave lieden, der oprechte harten, der vrije rondborstige mannen. En nu, mijn
vriend, aan het avondmaal!’
En allen plaatsten zich rond eene reine tafel, welke eene der meiden onder de
opene lucht intusschen had opgediend en welke met gezonde spijzen overladen stond.
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Gozewijn, graaf van Strijen.
Een dichterlijk verhaal uit de middeleeuwen.
I.
Gozewijn.
Natuur had haren groenen dosch,
Haar welig zomerkleed,
Reeds afgeschud. Het lomrig bosch,
Ontschaduwd en ontsierd,
Stond naakt, en joeg uit zijn geraamt
Het bevend pluimgediert.
Geen nachtegaal, die nog zijn stem
Bij gullen zang verhief
En op deed klimmen tot bij Hem,
Die heel nature schiep
En die het alies met één woord,
Éen wil in wezen riep.
Geen bloem ontsloot haar tengren kelk
Meer aan de zuivre lucht,
Geen geitje zocht zijn voedselmelk
Meer in het groene gras,
Waarin het eens zoo dartlend sprong
En keurig voedsel las.
Geen zefir suisde meer door 't woud,
Noch speelde langs de laan.
't Was alles naakt en doodsch en koud,
Ontzenuwd en ontkleurd,
Natura 's kleed was, bij 't orkaan,
In flarden afgescheurd.
Een andre tooi bedekte thans
Haar' naakte, reine leên;
Doch 't was niet meer die heldre glans,
Dit hevig zomervuur,
Dat haar weleer omstraalde, neen!
Mistroostig was ze en guur.
Een witte dosch omgordde haar,
Een zuivre, blanke dosch;
Edoch dit kleedsel is ook naar
En 't is alleen geen kleur
Voor maagdelijn of bruid bestemd,
- 't Is ook een doodsche kleur.
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En naar stond ook natuur en doodsch
In 't blanke sneeuwgewaad.
O! treurig was zij, schoon zij grootsch,
Ontzettend, edel bleef,
En schoon nog altijd op haar hoofd
De glans van grootheid dreef.
Een schrale wind vloog door het woud
En buigde tak en stam,
En huilend, bijtend, scherp en koud
Hief hij van op den grond
De lichte vlokken sneeuw omhoog
En spreidde ze in het rond;
En piepend drong hij door de spleet
Van 't krakend vensterraam
Van 't grafelijk kasteel, en deed
De hooge torenspil
Staan wagglen, als het tengre riet
Bij zwaar orkaangegil.
Zeg, wie stapt daar op en neder,
In dit hachelijke weder?
Zeg, wie wandelt daar op 't plein
Van het graaflijk slot van STRIJEN?
Wie, wie gaat daar henenglijen,
Wie, wie mag die stervling zijn?
Waarom ziet zijn oog zoo glimmig,
Waarom speelt de wind zoo grimmig
Door de lokken van zijn haar?
Waarom dekt geen kap van zijden
Zijnen schedel? Valt het lijden
Van de koude hem niet zwaar?
Waarom, wen de orkanen huilen,
Waarom met die kostbre muilen,
Vol van diamantenpracht,
Door de kille sneeuw zoo waden?
Waarom zoo de blikken baden
In die natte sneeuwenvacht?
Wat beduidt dit stille spreken,
Wijl twee zilte tranen leken
Van zijn eedle mannenwang?
Welke nare, droeve smarte
Knaagt toch aan dit ridderharte?
Waarom schijnt zijn' ziel zoo bang...?
't Is GOZEWIJN, de graaf van STRIJEN,
De heere van dit adelslot,
Wiens ziel in folternis gedompeld
En door de kwelling overrompeld,
Moet bukken voor een haachlijk lot.
't Is dat een schrikkelijk' gedachte
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In zijnen eedlen boezem woelt
En zijne krachten doet verkwijnen;
't Is dat hij helsche folterpijnen
In zijn rechtveerdig harte voelt.
En daarom wandelt hij in mijmring,
Te midden van dit aaklig weêr,
Te midden van 't geloei der winden,
Het oog ontsteld, als een ontzinden,
En plein en zalen op en neêr.
En daarom voelt hij geene koude,
Geen kille sneeuw, geen ijzellucht;
En daarom wringen zich zijn' handen
En daarom knarsen zijne tanden
En daarom loost zijn ziel een' zucht.
Doch zie! hij stapt weêr in de woning
En dringt tot in de wapenzaal;
En om de lucht wat vrijer te amen,
Ontsluit hij de oude vensterramen,
En leunt op 't uitstek van metaal.
Ziet gij hem 't oog ten hemel wenden,
Zijn boezem hijgen nauw en bang!
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Ziet gij de roering van die lippen,
Hoort gij geen woord zijn' mond ontglippen,
Wijl tranen bigglen op zijn wang:
‘o God! de worm is al te wreed,
Die mij het hart verslindt
En mij de bange ziel dooreet.
..............
Hebt gij mij in de waag gelegd,
Mijn leven uitgezocht, en vindt
Gij, Gode, dat de schaal van 't slecht
Te zeer bevracht is, en te veel,
Te wichtig overhelt; en dat
Mijn zonden al te gruwzaam zijn,
Mijn hart te zeer met vuil bespat,
Opdat mijn ziel nog zweven moog'
Voor uw ontzaggelijk gezicht,
Waar alles onbevlekt en rein
En onbezoedeld, klaar als 't licht
Moet wezen; waar de Serafijn
Zijne eigen nietigheid erkent,
Zich zelven nog niet weerdig acht,
U aan te staren in de kracht
Van al uw grootheid, waar hij stil
Zijn englenblik ter aarde wendt,
Zijn vleuglen op zijn aanzicht trekt,
Zijn hell geniet in uwen wil
En voor uw' glans zijn oog bedekt.’
‘Ja! 'k ben een zondaar, groote God;
Uw straf is rechte straf,
'k Ben u zoo dikwerf ongetrouw
Geweest, heb menig groot gebod
Vertreden, ben zoo dikwijls laf
In uwen dienst geweest en lauw.
Uw straf zij is rechtvaardig, Heer,
God van rechtveerdigheid;
Doch, 'k smeek u, zie slechts op mij neêr
In uw barmhartigheid!....
Verjaag, o God, verjaag den worm,
Die mij aan 't harte knaagt;
Verdoof die satans-stem, die mij
In 't oor klinkt en mij plaagt;
Herschenk mij, God, dien eersten vreè,
Die altijd mijnen tred
Verzelde, waar ik ging en stond,
Hoor, Heere, mijn gebed!.....
.............
Barmhartigheid, o God! o God!...
‘Gevloekte Diederik! de spot,
Dien gij mij op het voorhoofd wreeft,
Eischt wraak en zware wraak;
Gij hebt genoeg geleefd!
‘Maar wrake! zeg ik, God! o neen,
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God van rechtveerdigheid;
Indien ik mij op andren wreek
En bij de wraak mijn woede breek,
Hoe neemt GIJ dan MIJN smeekgebeèn
In goedertierenheid!
‘Neen! u alleen komt wrake toe,
Gij slechts, o God, hebt 't zwaard
Des rechts in handen, gij alleen
Zijt rechter van onze aard!
Wreek gij mij, God! verlos mij, God,
Van de onrust! - Diedrik beef:
Eens straffe u God, die de onschuld ziet
En wreekt! Ja, Diedrik, beef!
Gij, schelm, gij hebt den gloènden klauw
Des argwaans in mijn hart
Geslagen en een helsche smart
Ontwaakt in mijne ziel;
Gij hebt al lachend uw venijn
Geworpen op mijn vrouw,
Op MACHTELD, zij zoo kuisch, zoo rein!
Gij hebt heur naam besmet,
Mijn ziel in twijfeling gezet
En mij het hart verplet!...’
Hier klemde GOZEWIJN het koud,
Het killig ijzer vast,
Waarop hij leunde, en liet zijn hoofd,
Als een' te zwaren last,
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Ter nederdalen, en een zucht,
Een lange, diepe zucht
Kwam uit zijn enge borst omhoog
En gaf zijn' boezem lucht.
En weder richtte hij het hoofd,
En sprak op bitsen toon:
‘En wie, wie zegt mij, dat die hoon,
Waaraan ik heb geloofd,
Die scherts geen loutre waarheid is?
Wie kent het menschenhart
Genoeg, om op zijn eeuwge ziel
Te zweren, dat geen leugen ooit,
Geen valschheid in een harte schuilt,
En dat het nooit door laf verraad
Of huichlen werd bevuild?
Wie zegt mij, dat die zuivre vrouw,
Aan wie ik mijne ziel,
Geluk en leven heb verpand,
Nog nooit een woord ontviel
Van valschheid en van huichlarij?
Wie zegt mij dat zij nooit ontrouw
Geweest is, groote God?
Wie zegt mij, dat zij met mijne eer
En heil niet heeft gespot?...
Wie zegt mij, dat zij immer vrij
Van valschheid was en logentaal;
En dat zij niet een enkle maal
Haar heilgen plicht vergat,
En hare blanke ziele nooit
Met zonde heeft beklad?....
Wie zegt mij dit!... o Twijfeling!
o Helsche, gruwbre foltering!
'k Herdenk het nog, o ja, dien stond,
Toen ik in zoet genot vervoerd
En fier was, toen mijn vaderhart
Verzaligd werd en juichte, toen
De schelle, blijde jachtklaroen
Mijne ooren streelde, en ik gewond
Van zaalge blijdschap, weggevoerd
En in genot verzonken lag...
'k Herinner mij dien blijden dag;
Maar 'k weet ook welke nare smart,
In eens mijn harte bloeden deed
En dompelde in een eeuwig leed;
'k Herinner me ook 't gevloekte woord
Dat ik, dien stond heb afgehoord.
O, 'k vloek dien stond, ik vloek 't genot,
Dat slechts mijn eeuwig ongeluk
Voorspelde, mij in diepen druk
En twijfeling moest domplen! God!’
Ineens nu deinsde Gozewijn
Van uit het vensterraam
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En stapte in drift de zale door;
En slechts een enkle naam,
De naam van Machteld, viel nog dof
En treurig uit zijn mond,
Totdat hij eindelijk vermand
Ter neèr zonk op den grond.

II.
Machteld.
En op verzoek van vrouwe MACHTELD,
Begon KLARIJN, en sprak aldus:
‘Ik droomde dat een geest mij opnam
En voerde tot een open veld,
Waar alles ijdel was en ledig
En door de stormen neêrgeveld.
De boomen, uit den grond gewrongen,
Bedekten 't plein en lagen plat,
De takken, van hunn' stam gebroken,
En 't dorre loof met bloed bespat.
De korenoogst lag diep vertreden
En in het mulle zand gedrukt,
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En braam en struik, 't was al verbroken,
't Stond alles naar den grond gebukt.
Dit alles had ik klaar voor oogen,
Toen onverhoeds een schrale wind.
Een scherpe rukwind op komt steken,
Die 't alles in een stond verslindt.
En boom en oogst en braam en struiken,
't Vloog alles als het kaf uiteen.
'k Verschrikte toen, zocht mijn' geleider,
Vergeefs! - Ik vond mij gansch alleen.
Dat alles zag ik en ik hoorde
In eens de schelle krijgstrompet
Door de ijdle vlakte henenklinken,
En 'k voelde mij het hart ontzet:
Twee legers rezen als uit de aarde
En stapten dreunend tot elkaar;
En speren kraakten, zweerden blonken;
Doch 'k vreesde niet meer het gevaar;
Ik schrikte niet, schoon ik bij beken
Het rookend bloed den grauwen grond Bestroomen zag, en duizendtallen
Op de aard zag bonzen, diep gewond.
Ik zag dit alles, edelvrouwe,
En bij een' roode legervaan,
Zag ik uw' zoon, uw jonker REYNOUT,
Met 't zweerd in beide vuisten staan.
En als een bliksem sloeg zijn slagzweerd
Geheele drommen knechten neêr,
En allen bukten voor zijn slagen;
Er hielp noch vlucht, noch tegenweêr.
En heel het vijandlijke leger
Stoof weg in 't natbebloede zand;
En heel de zege was te danken
Aan jonker Reynouts dappre hand.
Maar ach! ik beef nog, edelvrouwe;
Want op dit heerlijk oogenblik,
Zag ik een slang uit de aarde kruipen,
Zich kronklen als in eenen strik;
En schuimend vloog zij op heer Reynout
En braakte haar ontzielend gif
Op zijne borst, en 'k zag heer Reynout
Verandren in een ramlend rif.
Een kreet ontvloog mijn bange ziele
Op dit verschrikkelijk gezicht:
En zie! mijn droom was heengevlogen.
'k Ontwaakte en zag het morgenlicht.’

Pieter Frans van Kerckhoven, Volledige werken. Deel 5

Klarijne was een blonde maagd,
Een kind van zestien jaar,
Een jonge ziel, die 's werelds kwaad
Ontsnapt was, en 't gevaar
Der boozen niet te vreezen had,
Die teeder en oprecht
Van inborst was, wier harte nooit
Gekleefd had aan het slecht.
Nooit had zij 's vaders kus gevoeld,
Noch moeders zacht gevlei
Want beiden waren vroeg der aard
Ontvlucht, om in den rei
Der englen, voor den trone Gods
Te zweven, en de kroon,
De kroon van eeuwge zaligheid
Te erlangen tot hun loon.
Een enkle broeder was met haar
Gebleven, die den stam
Van 't vaderhuis vereeuwen moest
En d'erfnis tot zich nam.
Klarijne was reeds vroeg bestemd
Om Godes bruid te zijn;
En zij, zij wist dit, de eedle maagd,
En hield haar harte rein;
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Zij wist dat eens de kloosterdosch
- Een zwart en ruw gewaad, Haar maagdenleên omgorden zou,
Vervangen haar sieraad;
Zij wist dat eens de abdissenstaf
Haar handen sieren moest,
Dat eens een zuivre maagdenschaar
Haar treden volgen moest.
En daarom was de maget vroom
En vluchtte de ijdelheid,
En hield met vrome Machteld zich
In stilte en eenzaamheid.
Vrouw Machteld telde ze als heur kind,
En vormde haar het hart;
En juichte wen zij blijde was,
Of deelde in hare smart.
Zij waren op een' enklen stam
Twee rozen. - Beider geest
Was blanker dan het leliewit,
En schoon als hare leest.
Op Machtelds aanzicht was 't gevoel
In fijnen trek gemaald;
En 't zachte wezen van Klarijn
Was met haar ziel omstraald.
Maar toch was in het gitzwart oog
Van Machteld meerder vier;
Zij was veel driftiger, en in
Haar houding was zij fier.
Wanneer zij soms met gloênden blik
Op 't meisje nederzag,
Dan werd het lieve kind ontzet
En voelde diep ontzag.
En nu ook wierp zij, uit haar stoel,
Een oogslag vol van gloed
Op 't meisje, dat zoo minzaam zat
Gebogen aan haar voet.
Zij sprak: ‘Mijn kind, de wegen van
Den Heer zijn onnaspeurbaar. Dan,
Wanneer wij denken dat ons geest,
Die slechts in open boeken leest,
Iets wel begrijpt, dan is het nog
Zeer dikwijls logen en bedrog;
Maar toch de Heer is wonder groot
En onbeperkt, en soms ontsloot
Hij wel de toekomst eens. Zijn wensch
Is soms te toonen aan den mensch,
Schoon toch met een bedekt gelaat,
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Wat lot hem eens te wachten staat,
Dit toont ons 't heilig bijbelblad,
Mijn kind; en zoo ik 't wel bevat,
Heeft ook uw droom iets ongewoon:
En in die slang, die om mijn' zoon
Zich kronkelt en hem 't leven neemt,
Schuilt ook iets wonder, naar en vreemd.
Klarijne! ja, mijn kind, reeds lang
Klopt mij de boezem zwaar en bang!...’
En Machteld zweeg en in haar oog
Blonk nu een zilte traan;
En 't meisje in de ziel geroerd,
Zag Machteld treurig aan.
Zij bleven eene lange poos,
In mijmring, en geen woord
Ontging haar mond, geen enkle zucht
Werd in de zaal gehoord.
Vrouw Machteld beefde voor haar zoon,
En in haar droevig hart
Was nog een ander denkbeeld, en
Dit denkbeeld viel haar hard.
Haar echtgenoot ontvluchtte haar
En hield zich steeds alleen;
En wat zij hem ook bidden mocht,
Hij sprak niet en ging heen.
En dit, dit wist Klarijne niet;
Want Machteld had dit wee
Voor hare ziel alleen bewaard
En deelde het niet meê.
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Intusschen stond de maget op
Met stillen, zachten tred
En zocht een groot getijdeboek,
Met gouden slot omzet.
En weder tot aan Machtelds voet
Gekomen, zat zij neêr:
Een lichte schaamteblos beliep
Haar wangen, zacht en teèr.
Zij opende het slot, en met
Een hand, die bevend was,
Sloeg zij het boek in 't midden op,
Verbleekte, daar zij las.
‘Wat leest gij daar! riep de edelvrouw,
o Bijgeloovig kind?’
‘- Het heil der boozen, las de maagd,
Vliegt henen als de wind!...’
Wat heeft die bijbelspreuk toch in,
Dat Machteld en Klarijn
Zoo spraakloos blijven; in de ziel
Zoo diep getroffen zijn?
Is de edelvrouwe dan bevlekt
Met heimelijke zond'?
Is haar geweten soms belaân,
Door 't naberouw gewond?
En moet zij met der boozen schaar
Gelijk gaan en de vloek
Verwachten, waarmeè Gode 't kwaad
Bedreigt in 't heilig boek?
o Neen, want Machteld was van hart
En ziel en lichaam blank;
Nooit had zij haren plicht verzuimd,
Noch 's werelds giftgen drank
Genoten, noch hare eer besmeurd,
Noch 't kerkelijk gebod
Vertreden of gelasterd, neen!
Want Machteld vreesde God.
En in die vrees had zij gestaag
Gewandeld, en de bean
Van deugd en huiselijken plicht
Gedurig ingeslaan.
En toch was thans haar hart bekneld,
Heur boezem klopte zwaar:
Zij voelde zich ontroerd, benauwd,
De toekomst scheen heur naar,
Twee dierbre panden lagen haar
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Als loodzwaar op het hart;
Zij dacht aan Reynout in den krijg
En aan heur's gades smart:
‘Klarijne! smeeken wij den Heer
Dat hij ons hulp verleen';
Want zonder hem baat wil, noch kracht,
Noch worstling, noch geween.’
Zoo sprak de treurige edelvrouw
En vaagde van heur wang
Een' traan, die uit hare oogen drong,
Een traan van weemoed wrang.
Het blonde meisje nam het boek
En las met zachte stem;
En 't scheen heur beiden of haar hart
Bevrijd werd uit de klem,
En of der onrust wreede klauw
Haar zielen niet meer wrong,
En of een hemelzalig licht
Heur beider geest omvong.
't Gebed is troostend, als de smart
In onze harten wroet
En de onrust in ons binnenst spookt
En 't alles zet in gloed.
En dit, dit voelde Machteld ook,
Nu zij haar droevig lot
Bevool aan Hem, die ons alleen
Vertroosten kan - aan God!...
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III.
Reynout.
Het was een fraaie winterdag.
De zon in rijke praal,
Verhief zich aan den hemeltrans
En, schoon de beemden vaal,
Ontlommerd stonden en verdord,
En dat de zonnestraal
Den koesterenden, warmen gloed
Des zomers niet meer had,
En voor de doode, killige aard'
't Bezielend vuur vergat;
En schoon de zefir niet meer blies
Door 't schommelende blad;
Toch was natuur nog op dien stond
Aanminnig, zacht en blij;
De lucht was helder, licht en puur,
De boezem aêmde vrij
En 't kleedsel, dat natuur omgaf,
Had ook zijn' harmonij.
De middagzonne schoot haar licht
Door heel de vlakte heen,
Op braam en bosschen, en het ijs
Dat door de koû bijeen
Geronnen was, werd zweetend, nat,
Werd droplend en verdween.
En 't scheen of heel nature nu
Uit hare mijmering
Wou opstaan, en uit haren slaap
Op nieuw ontwaken ging,
En neêr wou leggen 't doodsch gewaad,
Dat om haar lenden hing.
Een ruitrenstoet, in 't stalen kleed
En wichtig maliehemd
Geregen, rende blij te moê
Door heide, bosch en bemd.
De pantsers blonken bij de zon
En glansten op elkaar,
De dravers liepen hijgend voort,
En aan het hoofd der schaar
Stapte er een ridder fier en trotsch,
Die hun geleider scheen,
Met gitzwart oog en zwarten baard
En forschgespierde leên,
't Was ridder Reynout, wijd vermaard
Om dapperheid en moed,
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Die weder van het slagveld toog
Met zijnen heldenstoet.
't Was ridder Reynout, voor wiens zwaard
De vijand siddrend kroop;
't Was Reynout, hij des legers steun
En van zijn vorst de hoop.
De zege was hem trouw geweest,
En 't heilge vaderland,
Was zijn verlossing en zijn heil
Verplicht aan Reynouts hand.
En toch besloot des jonglings ziel
Geen hoogmoed of geen waan;
Zijn harte juichte slechts, omdat
Hij had zijn plicht gedaan.
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En nu, nu keerde hij met vreugd
Naar 't ouderlijke slot!
Waar hij zijn duurste panden liet,
En dacht reeds aan 't genot
Dat hem ontmoeten zou, wanneer
Hij aan het moederhart
Geklemd zou liggen, sussen zou
Haar onrust en haar smart;
Wanneer hij aan den ouden graaf
Den riddren groet zou biên,
En, bij 't omhelzen, 't vaderoog
Van fierheid vonklen zien.
Dit dacht de jongling, en dan slechts
Was zijne ziel verblijd,
Dat hij met roem en zegepraal
Terug toog uit den strijd.
Intusschen was hij met zijn stoet
Tot bij het slot genaakt;
En, op 't geluid eens hoorns, werd
De valbrug afgehaakt.
En dreunend deed de poort zich op,
En gansch de ruitrentrein
Reed juichend en in drift vervoerd,
Tot op het binnenplein.
Hier liet de jonker zwaard en lans,
Sprong driftig uit den zaâl
En liet zijn ros, en op een stond
Vloog hij tot in de zaal.
Tot in de zaal, waar 't oudrenpaar
Naar hem met hart en ziel
Verlangend was, en waar hij dra
In beider armen viel.
Wat is der stervelingen heil
Een nietig, ijdel ding:
't Verandert alles wat op aard
Het levenslicht ontving.
De reuzeneik, welks fiere kruin
Tot in de wolken dringt,
Valt neder als het tengre riet,
Dat aan 't moeras ontspringt.
En zoo ook stort de sterveling,
Schoon hij het akkerland
Beploegt, ofwel ten trone zit,
Den schepter in de hand.
En slaaf of vrij, en knecht of heer
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't Buigt alles voor de smart;
Want allen hebben eene ziel
En een gevoelig hart;
Want allen kennen vreugde en pijn;
En hoe hun hart ook zij,
Het weent, wanneer het wordt bekneld,
En 't is in voorspoed blij.
Maar toch is elke mannenborst
Niet even sterk en breed;
En ook verschillig voelt zich elk
Getroffen bij het leed;
En hij, wiens ziel 't gevoeligst is,
Lijdt meer op eiken stond,
Dat hij des noodlots klauw gevoelt
Die hem de ziel doorwondt.
En zoo, zoo was graaf Gozewijn;
Zijn edelmoedge ziel
Was al te vatbaar voor de smart,
Die zijnen geest beviel.
Den dag van Reynouts wederkomst,
Had hij zijn geest verlicht
Gevoeld; en had bedaard zijn tred
Tot in de zaal gericht,
Wanneer hij eensklaps Reynout zag
Verschijnen voor zijn oog,
Die hem met blijdschap om den hals
En in zijne armen vloog.
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En slechts gehoorzaam aan de stem,
De stemme der natuur,
Omhelsde hij zijn' dappren zoon
En drukte hem met vuur,
Met geestdrift aan zijn vaderborst,
Terwijl een blijde traan
Zijn roodbekreten oog ontsprong,
En zich een kronkelbaan
Op zijn verteerde wangen zocht
En neêrviel op den zoon,
Wien ook 't gevoel een traan ontwrong
Die neêrleek op zijn koon.
Het scheen of de oude Gozewijn
Ontgeest was en beroofd
Van spraak, of alle levenskracht
Was in zijn ziel gedoofd.
Hij zag of hoorde niets, maar nam
Zijn zoon met nijdge kracht
In beide armen, torschte hem
Met ongewone macht.
En, in zijn' overdrevne drift,
Zag hij zijne ega niet,
Zijn Machteld, die daar voor hem stond
En sidderde als een riet,
Doch eensklaps greep hij de edelvrouw
En trok haar tot bij hem,
En zoende haar en mompelde iets
Met onverstaanbre stem.
Hij klemde ze in zijne armen vast
En neep haar tengre leên
Bij 't ijzren pantser van haar zoon
En grijnsde als een hijeen.
Vrouw Machteld, als een doode bleek,
Aanzag haar man met schrik
En wist niet wat gebeuren ging
Dit haachlijk oogenblik:
‘Mijn Gozewijn!’ viel uit haar mond,
‘Bedaar, o mijn gemaal!’
En eensklaps daalde Goozwijns blik
En schoot een bliksemstraal.
Hij zag op Machteld, stootte haar
Met Reynout van zich heen,
En, op een oogwenk, vluchtte hij
De zaal uit en verdween.
Daar stond nu Machteld en haar zoon,
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De blikken naar den grond
Gericht, en in de ziel geschokt;
Geen woord ontviel hun mond.
't Was of een felle bliksemflits
Hen beiden had geraakt,
En gloeiend had verbrand en hen
Tot assche had gemaakt.
Zoo bleven beiden eene poos
In denken diep vervoerd,
Tot eindlijk ridder Reynout sprak,
Tot in de ziel geroerd.
En angstig bad hij Machteld nu
Dat zij hem zeggen zou,
Wat of zijn vader was geschied
En niets verbergen zou.
‘Mijn zoon,’ sprak Machteld, en 't geween
Neep haar den gorgel dicht,
‘Ik weet niet, sinds gij henen trokt
Vlucht vader mijn gezicht.’
‘Hij houdt zich staag alleen en weent
Of mijmert in gezucht;
En als ik hem vertroosten wil,
Dan spreekt hij niet en vlucht.
‘En als ik biddend voor hem kniel,
Hem smeek dat hij de smart,
Die zijnen boezem scheurt en pijnt,
Zou storten in mijn hart;
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‘Dan stool hij met verachting mij
Van zijne zijden af,
Of wel hij ziet mij woedend aan
Met blikken gram en straf...’
Vrouw Machteld zweeg en zonk bezwijmd
In Reynouts armen neêr;
En 's jonglings ziel smolt in verdriet,
Hij weende en sprak niet meer.

IV.
De verklaring.
Er is een heilzaam oogenblik,
Een hemelzalig uur,
Dat aan den droomer godlijk schijn
En zijne ziel bekoort.
't Is dan wanneer de gloende zon
Heur stralen en haar vuur
Verliest en aan de kimme daalt
En in geen glans meer gloort,
't Is dan wanneer zij zacht verkwijnt
En niet meer schittrend praalt
En staat met rooden glans omstraald,
Ter neêrzinkt en verdwijnt.
Hij, door natuur met zachter ziel
Dan anderen bedeeld,
Wien meerder denkingskracht beviel,
Bij wien natura's beeld
Staat dieper in de ziel geprent,
Die alles met den geest omvat,
't Gevoel hoog boven alles schat
En 't zoet der mijmring kent;
Gevoelt dien stond, wijl zijne ziel
Bevredigd is en vrij,
Een zoeten balsem in het hart
En vlot in mijmerij.
Maar, wijl zijn geest in persing is
En onder 't wee gebukt
o Dan, dan heeft die zaalge stond
Geen vreugd voor hem en drukt
Zijn ziele dieper in de ellend,
En doet hem al het naar,
't Afgrijslijk van zijn toestand zien;
En doet zijn boezem zwaar
En pijnlijk hijgen en verdooft
Der hope heilzaam taal,
Benevelt zijn gedacht en schetst
Hem alles doodsch en vaal.
Dit voelde Reynout daar hij zat,
Met neêrgeslagen oog,
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In de oude, groote leuningstoel
En 't hoofd naar de aarde boog.
Zijne armen hingen krachtloos neêr;
En zoo een trage zucht,
Een ademhaling van zijn borst
Hem soms niet was ontvlucht,
Had men hem licht een roerloos lijk
Of wel een beeld geteld,
Dat daar, in de oude leuningstoel,
Ter schrikking was gesteld.
De zwarte lokken hingen hem
In strenen naast het hoofd
En schenen als 't geknakte loof
Der plant van groei beroofd.
Zoo bleef hij lang en mijmrend in
Den zetel neêrgebeurd,
De ziel door foltering geschokt
En 't hart door leed verscheurd.
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Doch eensklaps hief hij 't hoofd omhoog
En luisterde: - het scheen
Hij hoorde naast hem in de zaal.
Een stap en stil geween.
Het was de stap van Gozewijn,
Die, dwalend in het slot,
De groote zaal was ingestapt
En weende om 't harde lot.
Des ridders boezem klopte fel
Bij 't denken aan de smart,
Het zwaar geheim dat schuilen moest
In 't vaderlijke hart.
Hij opende de breede deur
Der zaal waar Goozwijn stond;
Doch deze merkte hem niet op
En stapte momlend rond.
En onverstaanbaar was zijn stem;
Slechts nu en dan een woord,
Een onvoleinde spreuk, werd door
Den jongling afgehoord.
‘Wat? logentaal!... Wie toont mij dit!...
Wie spreekt?... Neen, rechte straf
Tot boeting van mijn zonde en schuld!
God! neem mijn zonden af!
O! 'k ben een zondaar, ja, o God!
Ik heb het heilig pad
Der godsvrucht niet bemint, uw dienst
Niet lief genoeg gehad...
o Knaging! o, wie zal mijn leed
Verhelpen?... medelij
Betoonen!...’ Reynout snelde toe:
- ‘Ik, vader,’ riep hij. - ‘Gij!...’
Zoo schreeuwde Gozewijn hem toe
En greep hem in den nek,
En hield hem tot den grond gebukt:
‘Gij! zegt gij! Gij! de vlek
Mijns naams! Gij! zegt gij!’ Maar in eens
Hief hij zijn zoon omhoog
En zag hem smeekend voor hem staan
En met een tranend oog.
En door die droefheid als ontzet,
Bracht Gozewijn de hand
Aan 't gloeiend voorhoofd, dacht een stond
En voelde toen den brand
Als in zijn ziel verdooven, en
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Dien naren, dullen gloed
Als henengaan, en aan zijn oog
Ontsprong een tranenvloed.
Die tranen waren heilzaam; want
Hij voelde zich verlicht,
En 't scheen alsof een nieuwe ziel
Zich spreidde op zijn gezicht.
Hij greep de handen van zijn zoon
Met minzaamheid en sloeg
Zijne oogen op den jongling neêr,
Aanzag hem teêr en vroeg:
‘Mijn zoon, wat zegt uw hart, wanneer
Ge uw vader lijden ziet?
Wijl gij mij ziet in wee gekneld,
Gedompeld in verdriet?....’
- ‘Mijn vader, 'k lij,’ sprak Reynout, ‘wijl
Ik u moet lijden zien,
En de oorzaak van uw smart niet weet
En u geen troost kan biên.’
- ‘Neen, zoon, dit kunt gij niet; geen troost
Kan ik van u ontvaân:
Gij zelf, o kind, zijt de oorzaak van
Mijn eeuwig droef getraan.
Nu, luister; want ik voel mijn geest
Bevredigd op dit uur...
Stil! spreek niet; want die stonden, kind,
Zijn van een korten duur.
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Gedenkt u 't laatste steekspel nog,
o Reynout! waar uw hand
Zoo meengen ridder nedersloeg
En rollen deed in 't zandt?
Waar u de zege gunstig was,
En gij den lauwerkrans
Uit 's freules maagdenhanden kreegt,
En waar uw moed met glans
Verheven werd en waar ik trotsch,
Als vader, op u was;
Dewijl ik achting en ontzag
Op ieders aanzicht las.
Die trotsche hoogmoed en die roem
Was plichtig, o mijn zoon,
En Gode heeft die fel gestraft;
Want wroeging werd mijn loon.
Terwijl ik daar in vreugde zat,
Met open hart en ziel,
Hoorde ik een spraak, die doodend mij
Op 't juichend harte viel.
Een satan vielen op dit uur
Die woorden uit den mond;
Een satan, ja, want al mijn heil
Stoof neder op den grond!’
‘Die woorden, vader, waren?...’ - ‘Zeg!
Kent gij den laffen spot,
Mijn zoon, die krachtge boezems krenkt
En uitwreet?... Groote God!
Had toen de stoet mij niet belet
Den laffen lasteraar
Te naken, kind, die forsche vuist,
Die degen had hem zwaar
Gewogen, en zijn vuige ziel
Had voor dien spot betaald:
'k Had hem zien sterven aan mijn voet
En 'k had gezegepraald!
Maar grooter was mijn zond geweest;
Want, Reynout, God alleen
Is rechter. Hem behoort het recht;
De mensch bezit er geen.
God eischt ons 't menschenbloed, mijn zoon,
En steunen op ons kracht
En eignen ons de wrake toe,
Is spotten met zijn macht.
............
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Maar had ik zulke straf verdient
En was mijn zond zoo zwaar,
o God!... Die scherts, mijn zoon,
Was ijslijk wreed en naar.
Zij randde uw' brave moeder aan
Bezoedelde uw geboort....
Gij zijt een bastaard, niet MIJN zoon!
Dit heb ik, kind, gehoord!’
- ‘En hebt gij aan dien hoon geloofd,
Mijn vader?’ - ‘Neen, mijn kind,
Gij zijt mijn zoon! 'k gevoel het thans;
Neen! 'k ben niet meer verblind.
Gij zijt mijn zoon, ik voel het thans!
Kom hier! hier op mijn borst!
Mijn bloed ontroert, nature spreekt!
O! slechts een gloende dorst
Naar wraak, gevoel ik op dit uur!
O ja! gij zijt mijn zoon!
Gij zijt mijn kind! ik zegepraal!
'k Veracht den lagen hoon!...
Daar! schouw die beelden aan den wand;
Zij zijn uw voorgeslacht!
Zij zijn de dappre vaadren, die
U hebben voortgebracht.
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Zij zijn de rei van helden, ja!
Waaruit uw vader sproot,
Zij zijn ons voorgeslacht; hun roem
Is door uw roem vergroot.
Gij zijt mijn kind en Machteld is
Uw moeder: zij is waard
Zoo groot een zoon aan Gozewijn
Te hebben eens gebaard!
Haar ziel is groot, haar harte rein
En vlekloos; want de deugd
En godsvrucht zijn haar steun geweest
Van hare teêrste jeugd!...
Gedoemd is hij!... Zeg, Reynout, gij,
Gelooft gij ook niet, zeg...
Dat uwe moeder vlekloos is,
Van hart en ziele, zeg?...’
- ‘Mijn vader! 'k zweer u bij den Heer,
Die alles weet en ziet!
Verjaag die twijfling uit uw geest!...’
- ‘Zwijg, kind, gij weet het niet!
Zeg, kent gij al de valschheid, zeg,
Die in een menschenhart
Verborgen ligt en 't scherpziende oog
Der ondervinding tart?
Spreek! kunt gij op het aanzicht zien
Wat in de ziel gebeurt?
En kan een lachend harte niet
In knaging zijn verscheurd?...
En weet gij, of hetgeen ik spot
Genoemd heb, zeg, beslis!
Weet gij of 't gene Diedrik zei,
Niet enkel waarheid is!...’
- ‘Ha! Diedrik!....’ sprak de jongeling,
- ‘Ja, Diedrik!... dwaze, ja!
Ga heen! eer u mijn forsche vuist
Doet bidden om gena!
Ga heen! eer u mijn woede plet,
Eer ik u op den grond
Verbrijzel, bastaard, en uw borst
Met mijnen dolk doorwond!...’
Nu weder had de twijfelgeest
Graaf Gozewijn gevat
En dreef hem woedend door de zaal,
Wijl Reynout smeekend bad,
Dat Gode toch een weinig rust
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Zijn vader schenken zou,
En met meêdoogenheid en liefd'
Zijn deugd gedenken zou.
‘Bedaar, o vader,’ riep hij nog,
Met eenen diepen zucht.
‘Bedaar, o vader!’ doch de graaf
Was reeds der zaal ontvlucht.
En fier en trotsch hief Reynout 't hoofd
En greep zijn zwaard en wrong
Het in zijn vuist: ‘beef, Diedrik, dit
Bestraft uw lastertong!...’
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V.
Diederik.
‘Wat denkt die jonge ridder dan,
Dat Diedrik voor zijn zwaard
Beducht is; dat ik vreezen kan;
Of dat zijn waan vervaard
Mij maken kan, dat mijne kracht
Mijn oude fiere moed
Verdwenen zijn en dat geen vuur,
Geen edel ridderbloed
Meer door mijn gloeiende aders bruischt
En mij de fiere borst
Doet kloppen en dat mijne ziel
Naar wrake niet meer dorst!...
Ha! ha! ik heb zijn stam gehoond,
Zijn moeders eer besmet
En blaam gestrooid op 't aadlijk huis
En over 't huwlijksbed!...
't Is zoo. - En 'k juiche nu ik zie
Dat hem die diepe smaad
Tot in de ziel gehoond heeft, ja,
Ik juiche, want de haat,
Die ik zoo lang reeds heb verkropt,
Zal eens voldaan zijn; zij
Die eens mijn ridderhand, mijn hart
Versmaad heeft, zal met mij,
Nu lijden, grooter pijn dan ik,
Gevoelen, en de hoon,
Dien zij mij eens heeft aangedaan,
Ontvangt nu dra zijn loon...
De laster, ja, de laster slechts
Kon mijne wraak voldoen;
Want ridderzwaard of degen toch
Kan in de ziel niet woên...
Ha! Machteld, ha! gij dacht misschien
Dat ik den smaad vergat,
Of dat ik niet gevoelig ben
Of licht vergeef en dat
De tegenstreving aan mijn wil
Zoo strafloos kan geschiên;
En dat men zoo gemakkelijk
Mijn wrake kan ontvliên.
o Neen! de wraak is al te zoet
Voor een hoogmoedig hart,
Dan dat men haar zoo licht vergeet
En slechts gedwee de smart
Verdragen zou; en Reynout voelt
Dit ook, en zijne waan
Tot dooving van den hoon, verlangt
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Den dood van mij te ontvaân!...
Gij zult voldaan zijn, jongeling;
Want Diedrik is geen man
Die voor uw trotsche woorden beeft
Of die verschrikken kan.
Hij zal nog meer gewroken zijn,
Wanneer zijn hand in 't bloed
Van Machtelds zoon zal baden en
Verdooven zal den gloed
Die hem zoo lang het hart verteert
En martelt. Reynout, ja,
Nog eenge stonden en gij smeekt,
Gij bidt mij om genâ.
Ja, ridder, eenge stonden nog
Uw fiere, trotsche kop
Bukt voor mijn degen en gij geeft
Uw waan met 't leven op!...’
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Zoo spreekt heer Diedrik met den blos
Der gramschap op 't gelaat,
Terwijl hij 't wichtig oorlogsstaal
Zich om de lenden slaat;
Terwijl hij zich in spoed bereidt
Tot 't vreeslijk tweegevecht,
Ter straffing zijner lastertaal,
Door Reynout aangezegd.
Hij zet zich 't zwaar helmet op 't hoofd,
Bestijgt zijn moedig ros,
En rent en vliegt in geestdrift naar
Het bijgelegen bosch.
Daar wachtte ridder Reynout reeds,
Het hart in vlam en vuur
En snakkend naar het oogenblik
Der wrake, naar het uur
Waarop zijn vijand komen moest,
Waarop hij 't moordend staal
Zou plonsen in zijn laffe bloed;
En zoo de lastertaal
Zou wisschen en zijn moeders eer,
Zijn blanken riddernaam,
Herstellen zou, herblinken doen
En wasschen van den blaam;
Waarop hij 's vaders martelpijn
Genezen zou, en weêr
In zijne ziel een zaalge rust
Doen wonen als weleer.
De boezem klopte hem van vreugd,
Wanneer hij Diedrik zag
Het bosch genaken met zijn stoet,
En een bedekte lach
Beliep zijn wezen; want hij dacht
Reeds aan den hartenlust,
Die hij gevoelen zou, wanneer
Zijn wraak zou zijn gebluscht.
Een lach betrok ook Diedriks mond,
Een lach waar laffe smaad,
Verachting, hoon en spotternij
Slechts in te lezen staat:
‘Gij ziet, o jonker, 'k ben mijn woord
Getrouw en ken mijn eed.’
- ‘Zwijg, lafaard!’ riep hem Reynout toe,
‘Maak u ten strijd gereed!’
- ‘Dit leer mijn zwaard u, jongeling,
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Of ik een lafaard ben,
En of ik bij de stem der wraak
De stem der eer niet ken.
Een stond, vermetel, en uw trots
Valt met uw hoofd ten buit!’
Zoo schreeuwde woedend Diederik
En bracht zijn ros vooruit.
En knaap en ridders trokken weg
En bleven saamgeschaard;
En Dierk en Reynout grepen fluks
Het wichtig oorlogszwaard.
Daar stonden de ridders en blikten elkaar
Met gramschap en fierheid in de oogen;
Zij spraken geen woord en zij hielden het zwaard
In hand en naar de aarde gebogen.
Het was of de paarden den wrevel en haat
De woed' hunner meesters verstonden,
Zij schuimden, beknarsten het ijzren gebit
En schenen in gramschap ontbonden.
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Zij trapten en stampten den killigen grond
En plooiden hunn' schenkels, en bliezen
De lucht als een wollek uit neus en uit mond
En wilden geen houding verkiezen.
De ridders intusschen berekenden reeds
't Gewicht en de plaats hunner slagen;
En brandend van onruste schenen zij reeds
Naar 't sein van den aanval te vragen.
Het sein werd gegeven, en, leeuwen gelijk,
Stoof de een nu den andere tegen:
Zij slingerden woedend en razend naast een,
Verhieven de zwaarden en dregen
Elkandren den kop te verpletten; doch ras
Ontweken zij beiden de wonden,
En schuifelend vlogen de zwaarden dooreen
En sloegen verdwelmend in 't ronden.
Heer Reynout was listig en vinnig en rap,
Bedreven en hevig in 't strijden;
Doch Diedrik had reuzengestalte en zijn macht
Wist iederen slag te vermijden.
Zoo duurde de strijd eene poos. Toen de kracht
Des jonglings hem scheen te begeven,
Nam Diedrik in beide de vuisten het zwaard
En hield het een stonde verheven;
En bliksemend viel het op 's jongelings hoofd
En brak op zijn hellem aan stukken.
De jongeling suizelde en scheen voor den slag
Te zwichten en angstig te bukken;
Doch bukkende, plonste hij 't zwaard in de borst
Van 't paard van zijn vijand, en beiden
Bekleedden den grond en bevonden zich thans
Van ros en van slagzwaard gescheiden;
Maar toch was hun woed niet in 't minste verzwakt,
Hun moed in het minst niet bezweken:
Zij wierpen 't helmet en het zwaard van zich heen
En stonden weêr pal. Op een teeken,
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Genaakten de knapen het strijdende paar
En boden in spoed hun den degen.
't Gevecht werd nu doodend. En razend en stout
Vloog de een nu den andren weêr tegen.
Geen ijzeren hellem bedekte meer 't hoofd,
Geen pantser hield 't lichaam omtogen;
Nu zweefde de dood op de punt van het staal
En glimde den riddren in de oogen.
‘Geef op!’ schreeuwde Diedrik en kwam met zijn kling
Vooruit bij den jongling gedrongen;
Doch Reynout boog 't hoofd en ontweek hem en was
Den slag van zijn degen ontsprongen.
En juichend nu plonste hij 't staal in de borst
Van Diedrik, die woedend op de aarde
En huilend ter neêr stoof en als eene slang
Zich kronkelde en ijselijk staarde.
Hij voelde te diep zich gewond, en zijn moed
Ontging hem, wanneer hij op 't harte
Den ijzeren voet van den ridder ontving,
Die grijnzend en juichend hem tartte.
In eens was de trotschheid van Diederik weg,
't Gedacht van den dood deed hem beven,
Wanneer hij de punt van den degen bezag
Dien Reynout omhoog hield geheven.
En, smeekend, verhief hij de handen en scheen
Den jongling genade te smeeken:
‘Spreek, lasteraar!’ schreeuwde hem Reynout in drift,
‘Spreek! wilt gij uw laster verbreken?’
‘Beken, eer mijn degen u 't harte doorboort,
Uw ziel uit het lijf zij gevlogen,
Herroep uwen laster, beken dat gij laf;
Vermetel en laag hebt gelogen!’
- ‘Dat heb ik, o Reynout!’ was 't antwoord. ‘Wees groot
o Ridder! bemorsch uwen degen
Met 't bloed eens verslagenen vijands toch niet,
Bewaar u een vlekloozen zegen...’
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- ‘Ha! zweer dit bij God!’ riep hem Reynout weêr toe,
‘Gij, riddren, gij blijft mij getuigen
Des eeds ter herstelling. Gij hoort hem en zult
Voortaan op uw eer des getuigen!’
- ‘Dit zweer ik,’ sprak Diedrik, en reeds was zijn stem
Verflauwd en zijne oogen gebroken;
Zijn gorgel neep toe, en bij 't laatste gezucht,
Was Reynout ten volle gewroken.
En zegepralend zag hij nog
Op 's lafaards lichaam neêr,
En keerde juichend met zijn stoet
Naar 't graaflijk burgslot weêr.
Hij voelde reeds de vreugd die hij
Genieten zou, wanneer
Hij aan zijn vader zeggen zou:
Uw vijand leeft niet meer!
En voor zijn dood heeft hij den hoon
Herroepen, en bekend
Dat hij gelasterd had en laf
Uw blanken naam geschend.
‘Waar is mijn vader!’ riep hij vol
Van drift, toen hij de poort
Des burgslots ingetreden was;
- Doch niemand sprak een woord.
‘Waar is mijn vader?...’ vroeg hij nog.
Een knecht verscheen en bood
Zich aan, boog nederig en sprak:
‘Uw vader, GRAAF, is dood...’

VI.
De stervende.
Wat is de vreugd op 's levenspad?
Hoe vak vervliegt haar droom!
Het is een schim die, nauw omvat,
Ons hand ontsluipt en 't hart
Weêr ledig laat, den schroom
Ons laat van 't ongeluk, dat steeds
Voor 't oog des stervlings in het zwart
Der toekomst ligt verborgen, dat
d'Ontzaggelijken schrik des leeds
Ons overlaat, tot dat de smart
Ons weêr haar gloende klauwen biedt
En ons den boezem scheurt!
Tot dat weêr in het bang verdriet
Ons droeve ziele treurt.
Maar 't ongeluk is zoo niet; neen.
Wanneer het op ons hoofd
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Is neêrgevlogen, in geween
Ons boezem houdt gedrukt,
En ons van allen troost beroofd,
In wanhoop houdt gebukt;
Dan sleept het nog met zich een stoet
Van aaklige ongelukken, die
Zich steeds vereenen, hand aan hand
Geschaard gaan en hun gloed,
Hun doodsch vergif, hun helsche brand,
Op onze harten blazen, die
Ons keer op keer bestormen, 't vuur
Dat in ons harten woedt,

Pieter Frans van Kerckhoven, Volledige werken. Deel 5

141
Gedurig voeden en zijn vlam
Verspreiden door ons bloed.
Dit alles denkt heer Reynout na,
Wijl hij daar treurend zit
Met de oogen naar den grond gewend,
En Gode vurig bidt;
Wijl hij daar, naast het ledekant
Der moeder neêrgebukt,
Met angst haar zuchten gade slaat
En hare handen drukt.
Geen adem loost de tengere vrouw,
Of Reynout heft den blik
En zoekt daarin of vrees of hoop
Of blijde vreugd of schrik.
O! zijn harte lijdt geweldig,
Daar hij Machtelds lijden ziet
En het droef verleden nadenkt;
Wijl de toekomst in 't verschiet
Altijd schijnt met smart bezwangerd,
Slechts van ongelukken spreekt,
En de ramp geen uitkomst aanbiedt,
En hem 't hart in weemoed breekt.
Hij wie kinderliefde in 't harte
Diep gevoelt, kan slechts verstaan
Hoe des jonglings warme boezem
Op dien stond was aan gedaan;
Hoe die drift hem fel deed lijden,
Hoe bij 't akelig gedacht
Van 't voorleden, haat en liefde
In zijn ziele werd gebracht.
Ha! hij vloekte nog den lafaard,
Die op 't zondelooze hart
Van zijn vader had getreden,
En nog schuld was dat de smart
Nu zijn moeders boezem scheurde
En haar dompelde in de ellend
En haar of den dood bewaarde
Of een lijden zonder end.
Ja, hij doemde in zijne wanhoop
Diederiks laffe, zwarte ziel,
Wenschte dat de straf der helle
Haar in eeuwigheid beviel.
Maar nog nauwlijks was die vloeke
Hem gevallen uit den mond
Of hij schrikte en bad den Heere
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Om genade voor die zond:
‘Slechts aan u is 't, God almachtig,
Dat de wrake toekomt, gij,
Hebt voor allen, naar verdienste’
Sprak hij ‘straf of medelij...
Doch, o God van medelijden!
Zie medoogend op ons neer;
Straf, o God! ons toch niet langer,
Schenk ons, God, den vrede weer!’
Nu, nu wendde Reynout de oogen;
Want zijn harte klopte bang
En ontzettend, en de tranen
Vielen bigglend op zijn wang.
‘Zoon,’ sprak Machteld, ‘'k hoor u weenen’
En zij zag, met stervend oog,
Minzaam op den jongling neder
Die daar snikkend voor haar boog:
‘Zoon, uw deernis drukt mij 't harte
En vergroot mijn lijden: zoon,
Gij zijt dapper in het strijden;
Doch, mijn kind, het is ook schoon
Voor een ridder dat hij moedig
's Werelds pijnen door kan staan,
Zonder 't hoofd ten grond te wenden
Of te bukken in getraan.
o Mijn zoon, gij hebt den beker
Van de smart, niet zoo als ik,
Tot den bodem uitgedronken
En zijn gif geledigd! schrik
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Toch zoo ligt niet voor de pijne
Die uw jeugdig hart bedroeft;
Gij hebt vader niet zien sterven!
Neen, mijn zoon, g'hebt niets geproefd.
Ach! uw ziel heeft niets geleden,
Niets, mijn kind, dat met de macht
Van het lijden van dien stond in
Vergelijk kan zijn gebracht.
Ik, ik heb uws vaders lijden
In mijn ziele doorgestaan;
'k Heb hem razende zien weenen
En zien smelten in getraan
'k Heb hem Gode hooren klagen,
Wijl de wanhoop hem verslond
En hij woedend en als razend,
Lag te kruipen op den grond.
o Mijn zoon, wat ik dan hoorde,
Zegt mijn mond u nimmer, neen!
't Is te afgrijslijk...’ En vrouw Machteld
Barstte los in luid geween:
- ‘Moeder,’ zuchtte Reynout, ‘moeder!
O vergeet dit bitter lij;
O bedaar toch, ween niet, moeder!’
En de jongling weende als zij.
Toen sprak eene teedre stemme:
‘Lieve Machteld staak uw klacht.
O gij weet het, nimmer heeft zij
Kalmte in uwe ziel gebracht.
‘Blijf u slechts op God betrouwen:
Hij alleen kan u de rust
Wedergeven en hij schenkt die
Aan wie zijn bevelen kust.’
't Was de stemme van Klaryne
Die voor 't bedde neêrgeknield,
Met gevouwen handen smeekte
En haar blik ten hemel hield.
Diep van Godes dienst doordrongen,
Maakte zij heur harte groot;
En voor haar was hemeltroosting
De allerzaligste in den nood.
Na een pooze, sprak zij weder:
‘Wij gaan bidden, Machteld. Gij
Volg met hart ons luide bede,
En gij, Reynout, bid met mij.’
Doch de vrouwe richtte 't hoofd nu
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Met een nieuwe kracht omhoog,
Zag op Reynout en Klaryne
Met een twijflend, glimmend oog:
- ‘Nog een stond, Klaryne, ik moet nog
Eenge woorden aan mijn zoon,
U mijn laatsten vaarwel zeggen,
Eer ik voor den rechtertroon
Van den Heere ga verschijnen...
Nu, mijn zoon, geen droef getraan,
Geene klacht meer; hoor voor 't laatste
Uwe moeder nog eens aan.
God, mijn kind, is groot en machtig
En vermetel is die stout
Zijne wegen op wil sporen
Of op eigen krachten bouwt...
Zacht en zoet is mij het leven
Steeds geweest: een bloemenpad
Heeft zich immer voor mijn treden
Opgedaan, mijn kind, en had
Mij die laatste, zware straffe
Niet bevallen, dan, mijn zoon,
Zou mijn ziel wanhopig wezen;
Maar nu denk ik dat de kroon
Van de zaalge hemellingen
Ook mijn schedel sieren zal
En ik Godes naam en glorie
Met de zaalgen vieren zal.
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O dan waar het aardsche leven
Mij geen ballingschap geweest;
Want het lijden is ons aandeel
Op het aardrijk, en de geest
Moet hier boeten om de vlekken,
Waar wij meê geboren zijn,
Uit te wisschen en dan glansrijk
Hemelwaarts te gaan, en rein...
Doch de proeving was te hevig,
En mijn lichaam was te krank
Om haar wederstand te bieden
En 'k bezwijk... o God! ik dank
Toch uw hand nog; want voor 't sterven
Zie ik mijn bevlekten naam
Van den laster weêr gereinigd
En hersteld mijne eer en faam.
Ach! mijn zoon, uw waarde vader
Heeft dit zaligend genot
Niet gevoeld, en hij moest sneven
In... O! ik sidder, groote God!...’
Hier sloeg Machteld hare handen
Om haar bleeke voorhoofd; 't scheen
Dat zij een gedacht verjagen
Wou uit 't harte. Geen geween,
Geen gezucht toch liet zij hooren,
Hare wangen bleven droog
En zij sprak weêr na een pozing
Met een helderblinkend oog:
‘Nu, mijn zoon, blijf groot en deugdzaam:
Slechts alleen de deugd is groot;
Zij slechts, niets van al wat aardsch is,
Kan ons troosten in den dood.
O! ik zie het, nu het leven
Mij verlaat, en ik de baan
Van het eeuwge, daar voor de oogen
Van mijn geest, zie openstaan.
Ja, mijn zoon, ik zie mijn daden
Voor mij wandlen; ik ontwaar
Geheel mijn leven: goed en kwade,
Alles toont zich even klaar.
O, die stond is groot; ik voel het...
Kom, mijn zoon, Klaryne, gij
Moogt mijn zegen ook erlangen;
Knielt, mijn kindren, hier bij mij!...’
En de jongling en het meisje
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Knielden neder. Machteld stak
Hare handen op hun hoofden,
Bad den hemel, zuchtte en sprak:
‘God leest in mijn hart, mijn kindren,
En hij hoort mij. Mijne stem
Dringt tot voor zijn hemeltrone,
Vind bekrachtiging bij Hem.
En wordt in het boek des levens,
Met een eeuwgen stift gezet,
En vergaat niet. - Nu Klaryne...
Lees der stervenden gebed...’
Doch Klaryne kon niet spreken,
Want zij stikte in diep geween
En aan Reynouts mond ontviel slechts
Bang gezucht en droef gesteen.
Beiden staarden op de vrouwe
Wie dien stond het bleek gezicht
Als met vuur omglanst was, en met
Hemelklaarheid werd verlicht.
O, dit aanzien deed hunn' zielen
Als van de aarde vliegen, tot
In de zalige englenkoren,
In den heilgen schoot van God.
Eindlijk nam Klarijne 't kerk boek
En in godvrucht las zij: ‘Heer!
Wees haar arme ziel genadig!...’
En vrouw Machteld was niet meer.

Pieter Frans van Kerckhoven, Volledige werken. Deel 5

144
..............
..............
..............
..............
Dagen waren pas verloopen,
Sints vrouw Machtelds droeven dood,
Als Klaryne zich voor eeuwig
In de kloostermuren sloot,
En haar hart aan Gode wijdde
En een eeuwgen vaarwel sprak
Aan de wereld, en voor eeuwig
Aardsch gevoel en liefd verbrak...
En wat deed nu de eedle ridder,
Wat deed Reynout? - Reynout bleef
Als een halfgeknakte bloeme
Op haar stengel, en hij dreef
Tusschen stormen en orkanen,
Op des werelds holle zee,
En slechts soms, ten hemel wijzend,
Sprak hij: ‘Daar is veilge reê!...’

Aanteekeningen.
Van het graaflijk slot van Strijen?
(Bladz. 123.)
Ziehier wat wij in Butkens (trophées de Brabant, 1e boekd., blz. 14) aantreffen:
‘STRIJEN was eertijds eene aanzienlijke plaats en de hoofdstad van het geheele
graafschap van Strijen. Het was gelegen op eene rivier van denzelfden naam, welke
de waters der Schelde met die der Maas, te Strijnemonde, ging vereenigen. Het
rechtgebied dezer heerlijkheid was redelijk uitgestrekt: het begreep al wat nog heden
land van Strijen genoemd wordt, verder de Baronnye van Breda, het markgraafschap
van Bergen-op-Zoom, Geertruidenberge, Sevenberge en al wat zich tusschen het
Graafschap van Antwerpen en den loop der oude Maze bevindt. Strijen hoorde eertijds
met een groot gedeelte van het graafschap van Teysterbant toe aan Hilsonde, vrouw
van Ansfried, graaf van Leuven, hetzij als erfgoed of wel als weduwgift van haren
genoemden man. Wat er ook van zij, het is zeker dat de graven van Leuven en de
prinsen van Brabant er achtervolgens het beheer over gehad hebben; alsook over al
het land, welk zich hierlangs de Maze bevond. Want schoon de heeren van Strijen,
Sevenberge en eenige anderen onmiddellijk van de graven van Holland afhingen,
hadden deze laatsten nogtans al wat zich aan deze zijde der Maze bevond in leen van
de prinsen van Brabant. De overstroomingen en wel bijzonder die, welke in 1421
voorvielen, hebben dusdanig den staat dier landstreek veranderd, dat er nu niets meer
van de rivier Strijene, alsook van sommige andere plaatsen des Graafschaps meer
overblijft.’
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Zooals men ziet, was het graafschap Strijen van oudtijds zeer uitgestrekt; later
nogtans werd het merkelijk verminderd, en de heerlijkheid bestond slechts uit het
Slot van Strijen (in Oosterhout), waar ons verhaal plaats grijpt, met de omliggende
onderhoorige, kleine leenen, zooals die van Dorste, Ulvenhoute, Dongene,
Weerenhoute, Steelo, Oosterhout, Sundert, enz.
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Ziehier wat Leroy, in zijn grand théatre profane, bladz. 46, er over zegt: ‘STRYEN,
ou comme on le lit dans les anciens registres du lieu, het huys van Stryen in
Oosterhout, a été autrefois un grand et célèbre château, à present caché sous ses
ruines, que ceux, qui se plaisent aux antiquités de Brabant, verront avec plaisir.
Autrefois, c'était la demeure des comtes de Stryen, et longtemps après celle des
Seigneurs du Duvenvoorde.’
Het was Willem van Duvenvoorde, welke in 1324 het leen van Stryen in Oosterhout
met de toebehoorten verkreeg van Gwyde van Vlaanderen, heere van Richebourg,
en van dezes gemalin Beatrix, vrouwe van Putte en van Stryen, op voorwaarde dat
Willem en zijne nakomelingen jaarlijks te Sint Martin, zouden betalen: honderd pond
noirs tournois, het groot aan XVI deniers.
Nu tegenwoordig nog is Stryen een zeer merkwaardig dorp in Noord-Brabant, dat
door 2070 inwoonderen bewoond wordt.

Klarijne was reeds vroeg bestemd
Om Godes bruid te zijn.
(bladz. 126.)
Die voorbeelden van bestemming tot het kloosterleven waren niet zeer zeldzaam in
de middeleeuwen. Abten en abtdissen waren meest altijd van edel geslachte en niet
raar is het dat zij zelfs nog hunne tijdelijke beheerschingen aanhielden en de
wereldlijke macht bij de geestelijke vervoegden. De grootste reden dier gewoonte
was voorzeker om de heerlijke bezittingen ongekrenkt te bewaren en het vaderlijke
erfdeel niet te verminderen of door verdeelingen het bestaan van het adellijk huis te
vernietigen. Het is die gewoonte en het recht van eerstgeboorte, welke schuld zijn
geweest dat de adelstammen toen ten tijde zoo lang bestaan telden en hunne macht
en rijkdom altijd ongeschonden bewaarden.

Sloeg zij het boek in 't midden op,
Verbleekte, daar zij las.
(Bladz. 128.)
Dit is eene oude bijgeloovigheid, welke toen in zwang was en nog heden bestaat.
Wanneer men in zwaren druk was of eenig ongeluk vreesde, nam men een boek,
gelijk het welk, en men opende hetzelve toevallig of nog wel met eene spelde, welke
men tusschen de bladen indrong, en in het woord of den volzin, welke zich alsdan
het eerst aan het oog opdeed, zocht men eene goede of kwade voorspelling te lezen.
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Oud België.
Kolmar en Ethelriede.
I.
't Is avond; - doch geen schijn der maan
Blinkt op het killig woud,
Noch spiegelt zich in 't stille veen:
De lucht is klam en koud.
't Is avond; - doch geen zefir suist
Door 't schomlend eikenblad,
Noch slibbert op het waterspoor,
Bij pozen klaar en glad.
't Is avond; - en de najaarswind
Huilt, woest en ongetemd,
Door eikenboom en lindenlaan,
Door bosschen, struik en bemd.
De boomen schudden hunne kruin
En wagglen op hun stam,
Of schijnen soms in gloed te staan
Bij bliksems rosse vlam.
Het vege lisch bukt 't ranke hoofd
In 't morsig, zwart moeras,
En gansch de streke toont aan 't oog
Een borlend waterplas;
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Want regens vallen stortend neêr
En klettren in de blaân,
De donder rolt en de aarde beeft
Bij vreeslijk nachtorkaan.
Daar in dit weder, in dien oord,
Verschriklijk, angstvol, naar;
Daar op den grond van nat doorweekt,
Staat een ontelbre schaar.
De wapens op den rug getorscht,
De schilden aan de hand,
Het lichaam door de koû bekneld;
Doch 't hart in gloenden brand!
Ja! 't hart in gloed; want fier en trotsch
Heeft 't Vaderland zijn kreet
Ter helping opgehaald en hem
Doen hooren wijd en breed:
De laatste telgen van den stam
Van 't Belgisch vrij Verbond
Zijn door den vijand aangerand
Op vaderlijken grond;
Der Menapieren vrije land
Staat bloot aan vreemde macht,
En Romes Aadlaar giert verwoed
Op 't Belgisch vrij geslacht;
Legioenen stappen dreunend op,
Bij dondrend krijgsgeschal;
De schrik blijft op hun spoor geprent,
Vervaarlijk is hun tal;
Doch Belgen macht was nooit getemd,
Geen vijand kan hun ziel
Doen schrikken noch hun heldenhart,
Hun moed die nimmer viel,
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Verbrijslen; neen, hun grootst genot
Is strijden voor het oord,
Geheiligd door der vaadren dood
En door des zoons geboort.
Nu kan geen strenge lucht hun tocht
Weêrhouden, geen orkaan
Kan hen verschrikken of hun voet
Verbieden door te gaan:
Hun ijzren lichaam spot en lacht
Met 't buldren van den wind,
Met donderslag en bliksem, die
Der boomen kruin verslindt.
Ook wacht de vijand hen niet lang,
Want allen zijn bereid
Hem voor te treên. Zij haken reeds,
Zij branden naar den strijd!
O, morgen zien ze 't vijandsheir,
En hun verdelgend zwaard
Verlost weêr uit des Romers klauw
Den vaderlijken haard!
Ja, morgen kent de vijand weêr
Hun onversaagden moed!
Ja, morgen baadt de Belg zich weêr
In 't haatlijk Romers bloed!...
O, 't morgen is te lang! - maar neen,
Hun vorst heeft het gezegd:
Nu rusten ze eene poze, wijl
Hij 't alles overlegt,
Terwijl hij aan de middlen denkt
Om 't vuige vijandsrot
Ten grond te storten, 't roomsche dier
Te grijpen bij den strot,
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En weder 't vrije Vaderland
Te ontslagen uit den klauw
Des Aadlaars en des Romers ziel
Te domplen in den rouw.
..............
.............
..............
.............
Zij rusten ongeduldig, zien
Gedurig naar de hut
Die hun geleider, slechts een stond,
Voor 't bange weêr beschut.
Een kleine hut, uit hout en klei en mos
Te saamgevoegd, omvat der Belgen held.
Hij zit, het hoofd gesteund op zijne hand,
Zijn brein schijnt door een diep gedacht bekneld,
Een teedre vrouw zit naast hem op den grond,
Met slingrend haar, de blanke hals ontbloot
En de armen naakt. - Aan hare kuische borst
Een zuigling en twee telgjes aan haar schoot.
Zij staart met angst en liefde op haar gemaal,
Bespeurt zijn minst gebaar, of brengt den blik
Op 't liefdvol kroost dat, spelend om haar knieën,
Onwetend blijft van kommer, angst en schrik.
Een kalme rust heerscht in die kleine plaats.
In 't midden van des donders zwaar gegil,
In 't midden van der krijgren woest geschreeuw,
Blijft zij in rust en als een graf zoo stil.
Maar toch, die rust is schijn slechts; in de ziel
Van KOLMAR is een ander onweer los
Geborsten, ja, wiens knelling zwaarder is
Dan die des onweêrs woedend in het bosch.
In 't eind de krijger richt het hoofd, zijn vuist
Wringt zich ineen, hij ziet zijne ega aan
Die, in de ziel getroffen, 't lieve hoofd
Op zijne borst laat zinken, wijl een traan
Haar zuivre wang bekruipt: ‘o, ETHELRIED!’
Sprak Kolmar, ‘gij, gij kent mijn ziel;
Gij kent mijn hart, mijn moed; gij weet dat nooit
Aan mijnen geest der vaadren moed ontviel,
En dat mijn arm gestaag ons heeft gered;
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Maar toch, ik ben een mensch, en in mijn hart
Woont ook een menschelijk gevoel, o ja,
Ik voel 't, mijn ziel is vatbaar voor de smart.
'k Heb, aan het hoofd der Menapieren, meer
Dan eens der vaadren heilgen voedstergrond
Verdedigd tegen 't vuige Roomsche rot,
O, ja;... maar zoo ons 't noodlot tegenstond,
Zoo Wodan eens aan ons verwinnend zwaard
De zege onttrok.’ - ‘o, Kolmar,’ sprak de vrouw,
‘Wat schrikkelijk gedacht beknelt uw geest
En heeft uw ziel gedompeld in den rouw!
Der Goden zegen blijft op ons; hun arm
Die immer ons bewaart en voor ons strijdt,
Blijft op ons uitgestrekt: de zege, ja,
Blijft onzer heilge zake toegewijd!’
- ‘De zaak van onze broèrs,’ was Kolmars woord,
‘Was heilig ook. Zij streden voor den grond
Des Vaderlands als wij; en echter toch
Brak Romes macht 't ontzaggelijk verbond.
Zij vielen neêr, die Belgen, voor het rot
Van Rome, en hunne fiere leeuwenkracht,
Hun oude noordermoed, hun mannenziel
Moest bukken voor der laffen overmacht!
En Ambiorix zelf, de groote vorst
Van Eburon, de Atuatische held.
Verloor en volk en rijk; en, vluchteling,
Wordt hij als 't wild gediert nog nagesneld.
De mannen stierven, ja, met 't Vaderland:
Aan slavernij verkozen zij den dood;
Maar 't jonge kroost, de vrouwen leven nog,
Zij blijven aan des vijands woede bloot,
En dit gedacht, dit ijselijk gedacht,
o Ethelriede, doet mij beven... God!
Gil, mijne vrouw, mijn dierbare ega, gij
Zoudt vallen aan een Roomschen knecht ten lot!
Gij, kuische vrouw, mijn gade, in de armen van
Een wulpschen vreemdeling gekluisterd zijn,
En kruipen voor zijn voet als een slavin
En lachen bij de scheurendst hartepijn!
Gij, Kolmars vrouw, onteerd! En daar mijn kroost,
Mijn eigen bloed in 's vreemden slavernij!
Ontstolen aan uw schoot, en weggevoerd
Tot in de stad der zielenbastaardij!
En daar ten buit der wulpschheid, waar natuur
Voor schroomt en ijst, ja, mooglijk opgevoed,
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Verstrekken tot der driften vuige slaaf!
Ja, daar verbasterd, daar het Belgenbloed
Mijn kindren uitgeput; de heilge liefd'
Voor 't Vaderland in hunne mannenborst
Versmacht en dan gemaakt dat hunne ziel
Naar dartelheid als die eens Romers dorst!...’
Vorst Kolmar zweeg, de woede had zijn hart
Bekneld en zijnen mond de spraak belet.
Hij wrong zijn handen saam, zijn blik viel neêr
En zijne ziel scheen door de smart verplet;
Doch Ethelriede vloog op eens van de aard,
Den zuigling aan haar borst en d' arm gericht
Tot haar gemaal. Heur aanzicht, door de vlam
Eens flikkerenden wortelvuurs verlicht,
Was treffend als het wezen van een God.
Zij sprak: ‘Neen, Kolmar, uwe gemalin
Valt nooit een laffen vreemdeling ten buit,
Zij nimmer aan een Romer ter slavin!
Neen, Kolmar, neen, de maget, die u eens
Haar liefde schonk, is eeuwig u gewijd;
De schoot waarop gij eens gerust hebt, is
Den vreemdeling tot boelschap niet bereid.
Die wang waarop gij eens den zoen der trouw
Gedrukt hebt, zal door geenen wulpschen mond
Gebrandmerkt worden, neen! geen vijand zal
Ons levend grijpen op der vaadren grond....
Ons kroost, o Kolmar, wordt door mij bewaakt,
Mijn leven is aan uwe ziel verpand;
En zoo wij bukken moeten en het licht
Des levens u ontgaat, dan zal mijn hand
Nog kracht genoeg bezitten om een staal
Te plonsen in mijn borst en in het hart
Des kroost en neêr te storten op uw lijk
En samen te eindgen onze nare smart...’
Met diepe geestdrift staarde Kolmar nu
Zijne ega in het oog, en, wijl zij 't woord
Had afgebroken, sprong hij recht en wrong
Haar op zijn borst, door heilge min vervoerd.
Hij zoende 't saam en vrouw en kroost, en riep:
‘'k Herleef, mijne Ethelriede; want uw moed
Is mij verzachting! Ja, zoo 't noodlot eens
Ons hoofd verplet en 't Vaderland het bloed
Van al zijn kindren eischt, dan staat gij trotsch
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Aan mijne zij, dan doodt een enkle slag,
En mij en u en 't kroost, dan valt het al
Met 't Vaderland ter neêr! De Romer mag
Ons levend niet bezitten!... Doch, waarom
Dit droevig voorgevoel! Neen, Ethelried,
Ik voel het, 't is ontijdig; lieve, neen,
De zegepraal, die nimmer nog verliet
Der Menapieren stam, blijft ons getrouw;
En ditmaal nog beproeft de Roomsche knecht
Ons forsche vuist en kent nog eens de macht
Van hem die voor zijn vaderpanden vecht!
Ja, morgen valt hij neêr, omvat ons knieën!
Hij beeft en siddert voor ons reuzenknods
En bliksmend zwaard; ja, morgen geeft hij op
Het leven met zijn hatelijken trots!’
Die laatste woorden had de vrome held
Met koelheid uitgesproken. Het was klaar
Op zijn gezicht te lezen dat de hoop
Herkeerd was, dat zijn boezem niet meer zwaar
Of ongestuimig klopte, en 't voorgevoel,
Dat hem een stond het hart benepen had,
Voor zijnen leeuwenmoed had plaats gemaakt
En hij zijn fierheid weêr hergrepen had.
Op eens ontwaarde men een groot gerucht
En luide kreten in de legerschaar:
‘Te wapen!’ klonk de nijdge schreeuw in 't rond
En schild en zweerden bonsden op elkaar:
‘Is daar de vijand reeds!’ was Kolmars woord,
Wijl hij de hand aan zijne strijdbijl sloeg,
‘Durft hij den Belg verrassen op zijn grond
En zoekt hij reeds den naren dood zoo vroeg!
Zijn waan zij wreed gestraft, het zwart moeras
Staat gapend reeds voor zijne schreden bloot;
Hij stikke levend in zijn taaie klei,
Verzwolgen in zijn akeligen schoot!’
En brieschend nu vloog Kolmar uit de hut
En zwaaide zijne slagbijl heen en weêr:
‘Op! broedren!’ riep hij, ‘op!’ Doch eensklaps stond
Hij pal. 't Ontzaglijk wapen daalde neêr.
Een vrouw met slingrend haar, den blanken hals
En de armen half ontbloot, met naakten voet,
De leden met een linnen kleed omgord,
Stond daar voor Kolmar met het oog in gloed,
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Zij stak de handen voor zich uit en sprak:
‘Bedaar, o koene held, uw vroomheid is
Hier nutteloos; bewaar uw kracht om in
Den strijd den vijand te verdelgen, en
Eerbiedig hier der Goden priesterin.’
Dit woord bracht eerbied in der krijgren hart,
Vorst Kolmar bukte 't trotsche hoofd en zweeg:
Hij wachtte eerbiedig op het statig woord
Der priesterin. Der vrouwe wezen kreeg,
Als door een straal verlicht, het aanzien va
Een godenbeeld; haar helderblinkend oog
Scheen in de toekomst iets te lezen en
Zij sloeg den blik op 't volk dat voor haar boog,
En als de spraak eens tolks was heure spraak:
‘Hoor, Kolmar, hoor, gij, dappre legerschaar;
Mijn spraak ontvoudt u Wodans heilge stem
En het orakel dat de God aan mij
Deed kennen; ja, mij hoorend, hoort gij hem;
Ik zat alleen in 't heilig eikenbosch,
Na de offerand, voor 't outer neêrgebukt.
't Gedacht der rampen van het Vaderland
Had mij de ziel met innig wee gedrukt;
'k Dacht aan de zaalge rust die 't land genoot
Voor Romes adelaar zijn wreeden klauw
In onze lenden sloeg en ons het hart
Verscheurde in woede en diepgevoelden rouw;
'k Dacht aan den naren toestand onzer broêrs
Die Caesar onder 't hatelijke juk
Reeds bukken deed en als een slavendom
Geketend houdt in weedom en in druk.
Mijn geest was opgetogen en ik riep
Den grooten Wodan aan, die 't oorlogslot
Bestiert; en, aan de trilling van mijn leên,
Gevoelde ik de aankomst van den grooten God.
Zijn forsche stem klonk dondrend door het woud:
“Ga,” sprak hij, “tot der Menapieren vorst,
Ambivarietsche priesterinne, ga,
En gord het zweerd om uw gewijde heup;
Ga! strijd voor Kolmar, help den koenen held,
Waak met uw volk tot zijn behoudenis,
En toon aan Romes trotsche benden dat
Der Belgen stam nog niet verwonnen is...”
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- “Uw wil geschiede,” was mijn antwoord. Dan,
Ik ging tot 't volk, ik legde het de spraak
Der godheid uit, en ieder was bereid
Tot het volbrengen der geëischte taak.
Ja, allen haken om hun vrije bloed
Te stroomen doen voor 't heilig vaderoord!
Gij, Kolmar, leid ons aan; gij zijt ons hoofd,
Ons opperheer! wij wachten op uw woord.’
't Ambivarietsche leger trad nu voor
En Kolmar sprak: ‘Der Goden wijs beleid,
Mijn broedren, is ontzaglijk; nu hun steun
Ons opentlijk beloofd is, zal de strijd
Van morgen ons een hooge zegepraal
Verschaffen; ja, het laffe Roomsch geslacht
Stuift morgen voor ons weg als 't mulle zand
En valt nog eens voor Belgen reuzenmacht.’
Nu staakte Kolmar, deed een teeken en
Een zware kreet werd in de schaar gehoord;
Hij galmde schrikverwekkend door het woud
En daavrend stapte 't gansche leger voort.

II.
De nare, gruwe duisternis
Hield de aarde als met eenen damp omtogen,
Voltooide de geheimenis
Der wilde streek; de wolken vlogen
In jachte door de gure lucht
En mengden zich, als vuile dampen,
Of schenen, bij haar wilde vlucht,
In woede tegen een te kampen.
Bij pozen kon een heldre star
Door 't angstig, vluchtig wolkgewemel
Heur statig, glinstrend vuur van ver
Voor 't oog doen prijken aan den hemel.
Wanneer het floers der nevellocht,
Bij dunne flarden uitgetrokken,
Eene oopning voor haar blikken brocht,
Door andren nevel ras betrokken.
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Want nu, nu had de lucht haar vaal,
Bij 't zweepen van den wind, gebroken;
De hartbevredigende straal
Der zachte maan, door 't grauw verstoken,
Kon soms haar flikkrend schemerlicht
Op 't donker aardrijk nederschieten
En door de boomen hoog en dicht
Op 's krijgers hoofd heur glans doen vlieten.
Zooals de zee, bij zwaar orkaan,
Haar baren heft of doet verzinken
En telken stond het licht der maan
Op 't bevend spits der golf laat blinken,
Zoo scheen de maan ook op den kop
Der krijgershorde neêr te dalen,
Wanneer hun voet der heuvlen top
Beklom en opkwam uit de dalen.
In stilte trok de krijgschaar voort
Langs zwart moeras, in woeste drommen,
Door 't angstig, zielverbazend oord
Waar waterplant en moeskruid zwommen
Op 't morsig veen, en waar geen pad
Door menschen voet zich ooit liet vormen,
Waar 't wild gediert zijn leger had
En wild gediert slechts kon bestormen.
Zij gingen steeds, van kreek tot kreek,
Door 't aaklig, ondoordringbaar donker
Dat slechts hij pozen in de streek
Verwonnen werd bij stargeflonker
Of bij den vegen maneschijn;
Hun voeten stieten tegen stronken
Of zakten in een waterplein,
Waar ze in het morsig slijk verzonken.
En immer stapte 't leger door
En zag op Kolmar die het leidde
Door kronkelweg en waterspoor
En allen voor gevaar bevrijdde;
't Gekletter van zijn wapenschild,
Het ramlen van zijn zwaren degen
Was hun ter leiding in de stilt,
Bracht hen door de onbekende wegen.
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Zoo stapten ze uren, uren lang,
Met onversaagden moed in 't harte;
Geen hunner sloeg de boezem bang,
Hoe fel hun storm en onweêr tarte:
In aller ziel was strijdenslust
En fiere wapenmoed geschreven;
En, van vermoeidheid onbewust,
Werd 't leger immer voortgedreven.
Doch eensklaps trof een hevig licht
Van ver hun aller duislige oogen,
En Kolmars statig, koen gezicht
Scheen eensklaps door de smart bewogen;
‘Mijn makkers!’ riep hij, ‘ziet gij daar
Die vlammen tot den hemel glijden!
De hand van een Romeinsch barbaar
Heeft dit gedaan, dit noemt hij strijden!
Dit zijn de hutten onzer broers!
Dit zijn de rijke korenharen
Die op hunne akkers, als een floers
Der Godheid, neêrgerezen waren!
Ja, makkers, dit, dit is de vlam
Die aan ons broedren have en erven,
Het leven met hun goed ontnam
En hen verraderlijk deed sterven!
Ziet daar des Romers eertrofee!
Daar schuilt hij in verwoeste streken,
Daar is zijns legers rustesteê,
Daar loert hij om ons macht te breken!
Hier wachten wij geduldig af
Het morgenlicht dat haast zal gloren;
Daar is den vijand 't aaklig graf
En ons de zegepraal beschoren!...’
De plaats waar Kolmar zich bevond,
Was veilig voor de legerbenden:
Haar was een naakte en effe grond
Tot rustplaats voor de matte lenden;
Geen hutten werden neêrgezet,
Slechts stammen, takken, dorre blâren
Verstrekten hun ter rustebed
En Wodan mocht hun slaap bewaren.

Pieter Frans van Kerckhoven, Volledige werken. Deel 5

157
Wanneer de glans der morgenzonne
Zijne eerste stralen nederschoot,
Had 't leger reeds den slaap vergeten
En stond bijeen geschaard. Het bood
Een diep verbazende gezichte,
Iets dat ontzag in 't harte bracht
En eerbied in de ziel deed dalen
Voor Godsdienst onweêrstaanbre kracht.
Zij stonden allen 't hoofd ter aarde
In diepen eerbied neêrgebukt,
Geschaard in breede, dichte kringen,
De ziel door Godeliefd verrukt.
Geen sprake klom uit de enge borste,
Geen ademhaling werd gehoord:
De nare stilte van den omtrek
Werd door geen enklen zucht gestoord.
In 't midden van de legerkringen
Ontwaarde men een priestrenstoet,
Met grijzen baard en blanke kleedren
En 't manlijk oog in wilden gloed.
Een hunner sloeg zijne armen samen
En bukte voor een eikenboom
Die zijne kruin ter lucht deed stijgen;
Des priesters taal was trotsch en vroom:
‘Goden die de Menapieren
Altijd zegepralen deedt,
Staag den vijand in ons handen
Vallen deedt, verhelpt ons leed!
Blijft onz' waapnen staag beschermen
Helpt het vrije Vaderland!
Dat de Romer vluchte en siddre
Voor onz' zegerijke hand!
Dat hij kruipe, als 't bloò gedierte,
Voor der Belgen reuzenknods
En ontzaggelijke zwaarden,
Dat hij stikke in zijnen trots!
Dat zijn doorgehakte rompen
Bloedend mesten Belgiës grond;
Dat zijn heir als wind verstuive
Voor der Belgen vrij Verbond!
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Goden, slaat uw heilge blikken
Medelijdend op ons neêr,
Weest ons bijstand; en geen Romer
Keert van 't bloedend slagveld weêr!
Allen vallen voor ons woede,
Allen deinzen voor ons lans;
En wij keeren juichend weder
't Hoofd omhuld met zegeglans!’
De priester zweeg en reikte de armen
Tot 't hoog geboomt; een zilte traan
Schoof glinstrend op zijn bleeke wangen,
Lang bleef hij onbeweegbaar staan:
Zijn oog scheen door de wolken henen
Te dringen en de Godenschaar,
Door Godsdienstkracht, als te bezweren
Om neêr te zien op 't zoenaltaar.
Nu brachten twee der andre priestren
Een hagelblanken wilden stier,
Bij tragen tred en stille beden,
Tot voor een gloeiend outervier;
Een leedren band werd om zijn' hoornen
In zware knoopen vastgelegd;
En zoo werd 't beest van beide zijden
Onwrikbaar aan den boom gehecht.
Dan spreidde men een witte linnen,
Met diepen eerbied, op den grond;
De gansche schaar hield 't oog gevestigd
Op 't offerdier. - En op een stond
Had 's priesters voet den boom beklommen;
Daar, rustend op een lagen tak,
Sloeg hij zijn gouden bijl in 't ronde;
Zij daalde neêr. - Een zware hak
Sloeg 's beestes bekkeneel aan stukken;
Het rookend bloed stroomde op het kleed
En verwde 't doek in vuurge stralen.
Een grijze wichlaar stond gereed,
Greep 't linnen in zijn maagre handen;
En, wijl hij 't hoofd ter aarde boog,
Bespeurde hij en kleur en trekken
Met een ontzettend, flikkrend oog.
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Dan stond hij pal en onbeweegbaar,
Terwijl de gansche priestrenstoet
't Gemoorde dier, bij luide beden,
Deed nederstorten in den gloed.
De vlam steeg blakend op ten hemel,
De geur verspreidde zich in 't woud;
En biddend stonden gansche benden,
Het hart door hoop en vrees benouwd.
Verbazend was die kalme stilte
En geestontzettend was dit uur,
Nu sprak de wichlaar tot de schare,
De blikken door voorzeggingsvuur
Ontzet ‘ik heb der Goden sprake
Gehoord in 't duistervol verschiet:
Hun zegen blijft op onze hoofden
En hunne liefd verlaat ons niet!’
Een blijde kreet klom uit de scharen,
Op 't hooren der orakelstem:
‘Aan ons de zege!’ klonk in 't ronde,
‘De vijand beve! dood aan hem!’
En aller ziel was opgetogen,
In aller oogen stond een brand,
Een vuurge hartegloed te lezen
Voor vrijheid en voor Vaderland.
Slechts Kolmars oog was kalm en statig;
Een voorgevoel stond in zijn blik
En op zijn bleeke wang te lezen;
Doch 't hart was vrij van blooden schrik.
Hij stapte tot de Ambivarieten
En stond in geestbedwelming pal;
Zijn woord was statig en bevelend
En dondrend als bazuingeschal:
‘Ambivarietsche priesterinne,
Der Goden hooggewijde vrouw,
Ik heb, bij 't plegen van het offer,
Uw ziel zien smelten in den rouw;
Ik heb, bij 't trillen uwer leden,
Een zielverscheurend droefheidstraan
Langs uwe bleeke wang zien vloeien
Zeg, priesterin, waar dacht gij aan?...’
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- ‘Ons is de zege!’ was het antwoord,
‘Der Goden oog bewaakt ons lot,
Hun bijstand is ons toegezworen...
Ja, Kolmar, ja, het Roomsche rot
Valt overwonnen in ons handen.
Ga, koene held, ga, 't is de tijd,
Doe spoedig 't leger samenscharen,
Ons wacht een zegenrijke strijd!’

III.
Het leger was het heimnisvolle bosch ontweken
En stond in stilt geschaard op een onmeetbaar plein,
Langs de eene zij beschut door diep moeras en kreken,
Langs de andre door het golvend, blikkrend kristallijn
Eens breeden vloeds omzoomd. De honderdjarige elken
Verhieven achter 't heir hun hemelhoogen stam
En bleven het ten schuil, wanneer het wilde wijken
Of Romes legerschaar hem 't breede plein ontnam.
Vorst Kolmar had zijn heir in driehoek saam doen scharen
Waarvan de scherpe spits naar 's vijands leger zag.
Op 's krijgers hoofden mocht het oog in schrik ontwaren
Der Belgen strijdtrofeen en aaklige oorlogsvlag.
Het was geen gouden staf met rijkdoorweven laken
Omhangen, geen gewaad, geen gulden lauwerkroon:
Het hoofd eens wild gedrochts met opgespalkte kaken
Was aan een langen knods gehecht en stond ten toon
En heerschte als over 't heir, der woestheid tot een teeken.
Den vijand tot een schrik voor Belgies wilden moed
Die nimmer nog bezweek, die nimmermeer kon breken
Dan bij het baden in des vijand rookend bloed.
Verschriklijk was het zicht van Belgies strijdbre mannen,
Ontzettend was hun stand, hun houding. De eerste rei
Bestond uit krijgers die den stalen hoog, gespannen,
Met forschgespierde vuist omgrepen. Eene pij
Van wolf of rennen vel omvatte hunne lenden,
De kop van 't doode dier bedekte hun het hoofd;
Dan zag men achter hen ontzaggelijke benden
Gewapend met de knods, van ijzren helm beroofd:
Een hooge, breede schild uit eikenschors gevlochten.
Met beerenvel bedekt, was hun alleen ten weer;
Verplettrend was de slag dien zij den vijand brochten;
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Hun arm verhief zich nooit of sloeg een man ter neêr.
Dan volgde een aantal nog met bijlen, spies en lansen,
Met zweerden kort en breed, die zij in 's vijands borst
Te dringen wisten; neen, geen schild kon hem verschansen
Voor Belgies listgen slag en gloenden strijdensdorst.
Aan 't eind des legers stond de ruitrenstoet in orde,
Gewapend met het zweerd, met schild en oorlogsspies;
Een leeuwenmoed stond in den blik dier wilde horde
Onwrikbaar vastgeprent, 't gedachte van 't verlies
Des levens kon hun ziel het minste niet ontstellen:
Zij lachten met den dood, met kneuzing en met wond;
Zij moesten in den strijd hun vijand nedervellen
Of storten, zelf vermand, zielbrakend op den grond.
Geen vlucht was hun bekend; zij moordden of zij vielen,
Hun spies trof 's vijands borst ofwel zijn zwaard hun hart;
Zij kenden slechts den dood of winnen en vernielen
En leefden slechts bij 't zien van 's vijands laatste smart.
Een deel diens krijgrenstoets stond los op bloote paarden
Bij koppels aan elkaar gebonden; hunne hand
Had werpspies, bijl noch lans, noch zwaargesmede zwaarden,
Noch schild, noch stalen boog, noch 's peerden teugelband:
Een scherpe lange zeis hing zwierend in hunne armen
En maaide bij den strijd geheele drommen af.
Geen vijand mocht van hen een oogslag van erbarmen
Ontvaân; hij moest vernield, verzinken in het graf.
Nu volgde een andre trein vervaarlijk om te aanschouwen,
Een groote wagendrom, uit sterke balken saam
Gevoegd en opgevuld met grijsaards, kindren, vrouwen,
Door zwakken ouderdom tot strijden onbekwaam.
Een viertal rossen stond in 't aaklig span geklonken,
De raadren waren rond met zeisenen omkroond
Die bij den zonneglans als bliksemstralen blonken,
Wijl 't hollend kargedruisch als donder zich vertoond'.
Die kardrom was ten schans aan 't geen den braven Belgen
't Gevoeligst aan het gade- en vaderharte lag;
En zelfs die schanse nog moest dienen tot verdelgen
Van 's vijands heir: niets was ten onnut in den slag.
Vorst Kolmar stond alleen aan 't spitse van de benden,
De slagbijl in de hand, op 't hoofd het zwaar helmet,
Het stalen pantser om de forschgespierde lenden
En zijne breede borst met zijnen schild bezet;
Zijn fier en moedig ros sloeg zijne zware hoeven
Met zichtbaar ongeduld in de ongedroogden grond;
Het brieschte en stampte de aarde, als nijdig om 't vertoeven,
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En sloeg als vlammen vuur zijn gloende blikken rond;
Doch Kolmar stond bedaard en uit zijn fonklende oogen
Schoot als een godenblik, een felle bliksemstraal:
Op eens verhief hij d' arm en stak zijn bijl ten hoogen
En, dondrend over 't heir, klonk zijne mannentaal:
‘Mijn broedren, 't uur is daar! De vijand richt zijn stappen
In hasste tot ons heir: hij zoekt naar zijnen dood,
Hij daalt hier in het plein en kan ons niet ontsnappen,
Zijn legerbenden zijn van moed en kracht ontbloot.
Het is een slaventroep, het zijn gehuurde borsten!
Zij strijden niet als wij voor 't heilge Vaderland:
't Zijn schatten, vuig genot, waarnaar hun harten dorsten
Het is een laffe drift, die hun de ziele brandt.
Dit leger is aan ons, o broedren! geen genade
Zij voor die lafaards, neen, geen enkle zij gespaard,
Geen zij gevangen, neen, het offer komt te spade
Als 't na den strijd gebeurt, 't valle alles onder 't zwaard!
Denkt, broedren, denkt aan 't lot dat aan ons jonge telgen,
Aan onze vrouwen is bereid! denkt aan uw moed,
Uw nooit bezweken moed, het kenmerk van de Belgen,
En bluscht uw heilgen wrok in 's vijands rookend bloed!
Denkt, broedren, aan de heilge vrijheid onzer landen,
Aan 't lot van onze broêrs, aan Romes wraak geslacht;
Wij strijden voor 't behoud der vaderlijke panden,
Voor vrijheid, gade en kroost en 't dankbaar nageslacht!’
En Kolmar zweeg ontzet en bleef oplettend staren;
Hij wendde 't vorschend oog naar 't vijandlijke heir,
Dat daavrend nederkwam en, als de woeste baren
Der zee, zich rolde voor der Belgen leger neêr.
Vervaarlijk was hun tal; hun zware legerdrommen
Bedekten gansch de streek, alsof zij uit den grond
Als vuile mist en dampen kwamen opgeklommen,
Die zich bij klammig weêr verspreiden in het rond.
Daar prijkte de adelaar aan 't hoofd der krijgersbenden,
Daar blonken pantser en helmetten onverdoofd,
Daar stond Sabinus met het purper om de lenden,
Het zwaard in zijne vuist en 't zwaar helmet op 't hoofd.
Hij voerde 't leger aan en op zijn moedig wezen
Stond Romes flere trots en hooge waan geprent,
Zijn moedig hart was onbekwaam voor angstig vreezen
En zijne ziel had nooit der laffen schrik gekend.
Hij was een vijand, waard den wilden moed der Belgen
Het machtig hoofd te bièn, en met der Belgen leeuw
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Te worstlen lijf om lijf, elkandren te verdelgen
En stervend, snikkend, nog te galmen 's oorlogsschreeuw.
Geen stap deed 't Roomsche heir of Kolmar was oplettend
En rekende onbevreesd den korten afstand van
De legers, en zijn blik bleef vuurvol, bleef ontzettend,
Wijl hij in 't brein besloeg zijn moedig oorlogsplan.
Nu scheen hem de afstand goed: de vijand was genaderd
En stapte dicht geschaard. Het scheen een duister bosch
Dat zich beroerde en dreef; en als het zwaar gebladert,
Bij fellen noorderwind, klonk zijne wapentrosch.
Der Belgen Vorst ging zich aan 't spits der legers stellen
En schaarde 't moedig ros in d'ijsren krijgerstrein;
Hij poosde nog een stond. Zijn bijl vloog met een snellen
En vluggen draai in 't rond en gaf des aanvals sein
Nu hief der Belgen heir op eens de wapenschilden
Tot aan den mond; een oorverscheurend, wreede kreet
Klom uit de scharen op, een kreet als die van wilden,
Die, dondrend door het plein, den omtrek siddren deed.
Der Barden stemme klonk vervaarlijk in het ronde,
De wapens sloegen klettrend, bliksmend tegen een;
De rossen stampten fier en brieschend op den gronde:
Bij 't alles mengde zich der vrouwen wraakgeween.
Nu stortte een regen pijlen neêr
Op Romes legerschaar;
Het scheen het was een zwarte wolk
Die, regenvol en zwaar,
De klare lucht verduisterd had
En losbrak op het hoofd
Van Romes benden, door het zwart,
Van 't zonlicht als beroofd.
Die slag had Romes heir verbaasd
En, eer de Roomsche knecht
Den steen in zijnen slinger had
Ter werping neêrgelegd,
Was Belgies leger reeds ontplooid;
De wagens schoten voor
En vlogen buldrend in het heir;
Een zwaar en dubbel spoor
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Van lijken had den grond bedekt
Waarover de oorlogskar
Haar bloedge raadren had gesleept
In krijschend maaigeschar.
Verschriklijk was die oorlogstrein:
Een buldrend dier gelijk,
Verslond het al wat voor hem stond
En maakte lijk op lijk.
Der vrouwen razende geschreeuw
Dat uit zijn midden ging,
Was als de ziel van 't wangedrocht
Waardoor het kracht ontving;
De paarden in het zwaar garreel
Geslagen, als ontzind
Door 't hol geschreeuw en wapenklank,
Doorvlogen als de wind
De ontelbre Roomsche legerschaar;
Het schuim uit neus en mond
Vermengde zich bij 't gloeiend bloed
Dat uit hun zware wond
Op de aarde stroomde; hun gebriesch
Ontzette 's Romers hart
En deed in hem den schrik ontstaan
Bij 't zien der wreede smart.
't Romeinsche leger was geheel
In warring door dien schok;
De krijgers stoven vloekend neêr
En stikten in hun wrok.
Het was een aaklig bloedbad; 't plein
Was als een gapend graf
Waarop de dood, in zegepraal,
Haar schrikbevelen gaf.
Daar stonden Belgen met hun zeis
Op paarden in 't gewoel,
En sloegen duizend koppen neêr
En troffen steeds hun doel;
Geen Roomsche ruiter kon hun lijf
Genaken of hij viel,
Dra door de zeisen afgemaaid,
En braakte geest en ziel.
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Niet minder streed het heir te voet:
De zweerden beukten bot
Op 't ijzren harnas des Romeins;
Men zocht slechts naar den strot
Des Roomschen knechts, om zoo het staal
Te wringen in zijn borst
En zoo zijn ziel te rukken uit
Zijn lijf met staal omschorst.
Des vijands zware ruitrentrein
Was overgroot in tal;
En van den eersten schrik ontlast,
Werd nu zijn zware val
Verdelgend voor het Belgisch heir;
Doch Belgies list is groot:
Men randt geen ijzren ruiter aan;
Zijn paard ontvangt den dood.
En dan, dan stort de ruiter neêr,
Een andren man gelijk,
En dan, dan treft hem Belgies zwaard
En maakt hem tot een lijk;
Dan stuift hij neêr voor de eiken knods
Die op zijn pantser stort,
Die 't ijzer doet in spranklen gaan
Dat 's ridders borst omgordt.
Als paarden, door de spoor verhit,
Streed Romes legerschaar;
Zij brieschte, vloog in wilden moed,
Zich stortend in 't gevaar;
Wijl Belgies kroost, met stierenkracht,
Zijn harde hoofden bood
En gansche drommen nederstiet,
Ten prooi wierp aan den dood.
Der Belgen strijdbijl vloog in 't rond
En baadde zich in 't bloed;
Geen helm of harnas kon het lijf
Behouden voor de woed
Der Menapieren: alles viel
Voor hunne strijdbijl neêr,
De Romer, dien een Belg besprong
Verhief zijn zwaard niet meer.
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Zoo bleef de strijd een ure lang,
Verward en schriklijk wreed;
De dooden bonsden op elkaar
Bij hoopen; alles streed
Wanhopend, vloekend tegen een;
Der paarden zware tred
Werd door der dooden schaar vertraagd,
Der karren loop belet.
De legers waren nu verdeeld
In benden op het plein
En streden immer, immer voort;
Der Romers ruitrentrein
Was gansch verstrooid of neêrgeveld;
De paarden, diep gewond,
Bestroomden 't plein met zwarte bloed,
Bedekten gansch den grond.
Nu zag men nieuwe heldendaân
In 't razende gevecht:
Hier stond een enkle Belg verwoed
En sloeg een Roomschen knecht,
Die met het zwaard hem naadren wou,
Met eenen slag ter aard,
En wierp hem bij den hoop dien hij
Reeds rond zich had geschaard;
Daar sloeg een strijdbijl, met een hak,
En paard en ruiter neêr;
Daar stond een Belg voor twintig man
Alleen in tegenweer.
Geen hunner die zijn reuzenknods
Onstrafbaar naken kon,
Geen spies die door zijn leedren schild
Zijn lichaam raken kon.
In 't midden van dit schriktooneel
Stond Kolmar, onbeschroomd,
Gestegen op een lijktrofee,
Verwilderd, ongetoomd;
Zijn strijdbijl vloog in woede ron
En schuiflend door de lucht,
En drommen Romers stonden daar
Voor zijnen slag beducht.
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Hun wreede kreten klonken dof
Uit hun versmachte borst,
Hun pijlen vlogen naar het hoofd
Van Kolmar die, slechts dorst
Naar bloed gevoelend, van zijn troon
Des doods in woede sprong
Tot bij der Roomschen overmacht
En in hun midden drong.
Een regen zwaarden ploften neêr
Op Kolmars zwaar helmet,
Die, razend, reuzenslagen brengt
En 't al voor zich verplet;
Maar groot, te groot is de overmacht,
En Kolmars leeuwenmoed
Gaat, door des Romers bliksmend staal,
Ontstroomen met zijn bloed...
Doch ijlings klinkt eene wilde kreet:
‘Help Kolmar, onzen held!
In 't midden daar van 't Roomsche heir
Door 's vijands macht bekneld!’
En als een bliksem ziet me een vrouw
Met eenen wilden stoet
Tot Kolmars hulpe snellen, en
Nu stroomt des vijands bloed,
Nu storten honderd Romers voor
De Ambivarieten neêr;
Zij kraken als het vege riet
En rechten zich niet meer.
De schrik bevangt hun matte borst,
Zij wijken voor het zwaard
Der Belgen, voor hun leeuwenmoed
Of storten dood ter aard.
't Vlucht alles. Op een oogenblik
Is op het aaklig plein
Geen levend Romer meer te zien.
Sabinus heeft het sein
Der vlucht gegeven en zijn heir,
Ontzenuwd en vermand,
Laat 't Belgisch kroost de zegepraal
En vlucht voor Belgies hand.
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De Romer vlucht in lafheid voort
Als eene slavenschaar;
En laat den staf van 't Roomsche rijk,
Den fieren adelaar,
Met wien op menig slagveld reeds
De zege was behaald,
In winnaars handen en hij vlucht,
En Kolmar zegepraalt!

IV.
Verschrikkelijk is 't rouwtooneel
Dat zich, op 't bloedig veld,
Voor 't oog van 't Belgisch volk vertoont;
Daar ligt nu held bij held,
Daar ligt de bloem van 't Belgisch heir,
Door 't zwaard van een Romein
Ter neêrgeveld in 't schoonst der jeugd,
Gemoord op 't oorlogsplein.
Daar ligt de Belg bij 't Roomsche rot,
Gewenteld in zijn bloed;
Zijn stervend oog blijft fier en trotsch,
Alsof der vrijheid gloed,
De haat der wreede slavernij,
De liefd voor 't Vaderland
Hem nog bestralen en zijn ziel
Doen blaken in hun brand.
Daar staat de woeste krijgrenschaar
In weemoed neêrgebukt;
Een traan ontspringt het mannenoog,
Door nijpend wee gedrukt:
Dòch bij dien traan is nog een kreet,
Een zucht van diepen haat,
Die voor het laffe Roomsch geslacht
In hunne ziel ontstaat.
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In 't midden van het aaklig plein
Staat Kolmar als een God;
Zijn oog drijft woest en flikkrend rond,
En staart op 't Roomsche rot,
Dat voor der Belgen fieren moed
En alvernielend zwaard
Ter nederbonsde en op het veld
Daar rond hem ligt geschaard.
De Ambivarietsche priesterin
Staat trotsch aan Kolmars zij;
Zij slaat op hem een weenend oog,
Een blik, waar medelij
En droefheid in te lezen staan;
Want zij, zij ziet den held
Met duizend wonden overlaân,
Wijl zich zijn blik ontstelt.
Doch Kolmar voelt geen enkle wond:
‘Mijn broeders! roept hij trotsch,
De zegepraal is Belgies kroost!
Ons zegerijke knods
Heeft 't Vaderland nog eens gered!
De vijand heeft de vlucht
Verkozen, diep voor Belgies moed,
Voor onzen arm beducht!
Gedoogen wij, o broedren, niet
Dat zijne doodenschaar
Der Belgen lijken nog besmeur:
De bruine, woeste baar
Des strooms verzwelg hun morsig lijk
En voere het voor 't oog
Der Romers, en zij voor hun waan
Een doodende vertoog!
Het zij voor onze treurge broêrs,
Die onder Romes klauw
Gepletterd liggen, eene hoop
In hunnen zielenrouw;
Het toone hun dat Belgies kroost
Nog onverwonnen leeft
En dat der Menapieren stam
Der vaadren moed nog heeft!’

Pieter Frans van Kerckhoven, Volledige werken. Deel 5

170
Zoo klonk van Kolmar 't fiere woord,
En 't gansche krijgrenrot,
Door heilge geestdrift als vervoerd,
Voldeed aan zijn gebod.
De stroom ontving der Roomren lijk
In zijnen diepen schoot
En verwde zijne blauwe baar
In zwart en purperrood.
Wanneer men van den vreemde had
Het slagveld gansch ontlast,
Werd 't wreed gesneuveld Belgisch kroost
Op eenen hoop getast.
De Ambivarietsche priesterin
Greep in haar heilge hand
Een gloende fakkel. Op een stond
Was alles in den brand.
Een aaklig lied klom uit de schaar;
Der Barden treurgezang
Klonk galmend in de verre streek,
En aller hart was wrang
Van medelij; een laatste traan
Besproeide 't doodenplein;
En wijl het alles was verteerd,
Verhief zich 't aftochtssein.
De krijgers zijn het plein ontweken
En trekken stil de bosschen door,
Met fieren trots op 't woeste wezen
En met het moedig oog in gloor;
Zij trekken weder naar de streken
Verscholen in het diep moeras,
Daar, waar hun rijke vee mag grazen
Bij vette weide en waterplas.
De blijdschap straalt op ieders aanzicht;
De vrouwen, die haar echtgenoot
Op 't bloedig slagveld zagen sneven,
Ofwel de vrucht van haren schoot,
Haar moedge zonen, door de slagen
Van eenen wreeden Roomschen knecht
Ter nederploffen en hun 't leven
Ontgaan in 't bloedende gevecht,
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Zijn moedig toch, en in haar zielen
Verdooven zij den wrangen kreet
Der droefheid die het moederharte
Zoo vaak ontvliegt bij grievend leed:
- Zij hebben waardiglijk gestreden,
Zoo denken zij, voor 't vaderoord!
Hun ziel zal in 't Walhalla wonen,
Met hemellichten rijk omgloord.
Gelukkiger dan wij die blijven,
Zijn hunne zielen eeuwig vrij:
Zij hebben voor geen dwang te vreezen
Of voor geen vreemde slavernij;
Zij wandlen reeds met hunne broedren,
Die voor der vreemden overmacht
Niet bukten en het jeugdig leven
Verpandden voor der dooden nacht.
Zoo denkt en zucht der vrouwen schare,
Van haren steun en hoop ontbloot;
Maar echter op het kalme wezen
Straalt geene droefheid door; hoe groot
De smart ook zij, die ze in den boezem
Gevoelen, blijft haar teeder oog,
Als door een grootsch gevoel bevredigd,
Van droeve, wrange tranen droog.
Geen spoor van droefheid is te ontwaren
In 't blijde, juichend mannenkoor:
Hun gulle kreten vliên in 't ronde,
De vreugde vliegt hun stappen voor.
Een zang ontstelt hun vrije borsten
Ter eer van Wodans hooge macht,
Die hun zijn bijstand heeft geschonken,
Den vijand door hun arm geslacht,
En 't Vaderland weêr heeft onttrokken
Aan Romes wreede slavernij;
Der Menapieren zijnen zegen
Heeft toegestaan, hen uit het lij
Geholpen heeft; voor lang hun panden
Voor Romes woed beveiligd heeft,
En hunne wapens in den strijde
Door zijnen blik geheiligd heeft.
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Terwijl de scharen voorwaarts stappen,
Voelt Kolmar zich op eens het hart
Ontroerd, en zijne leden trillen
Bij 't ijselijk gevoel der smart.
De ziel door geestdrift opgeheven,
En 't fiere hart, in wilden gloed,
Had hem gevoelloos voor de smarte
Gemaakt, en 't purper, stroomend bloed
Dat hem de leden overdekte
En uit zijn ijsren harnas vloot,
Had hem slechts 's Romers bloed geschenen
Dat bij de worstling op hem sproot.
Dan, ach! zijn bloed had ook gevloten,
Des Romers diep verdelgend staal
Had zijne leden ook getroffen,
En doodlijk was zijn zegepraal...
Hij deed een teeken en de schare
Verbaasd, stond op het teeken stil:
‘Komt, nadert, kindren,’ sprak hij snikkend,
En luistert naar mijn laatsten wil.
'k Voel met mijn bloed mijn geest ontvlieden,
Ik sterf voor 't heilig Vaderland;
Doch gij zijt vrij en mijn verscheiden
Is wreed gewroken door mijn hand.
‘Gedenkt, o kindren, mijne woorden:
De Romer is een laffe knecht;
Onnuttig is zijn macht, zoolang ons
God Wodans hulp is toegezegd;
De Romer, listig en doorslepen,
Zal nogmaals op ons heilgen grond
Zijn zware benden nederstorten
En schenden willen 't vrij Verbond;
Doch nimmer lukt hij in zijn pogen,
Wanneer ge u naar mijn woord gedraagt:
Zoolang gij uw ontzaglijk wapen
Op eigen grond en panden draagt,
Kan hij den stam der Menapieren
Niet overwinnen! 't Duistre woud,
De onwinbre, diepe, zwaar moerassen
Zijn steeds den Belgen tot behoud.
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Komt nog de vijand u bespringen,
Dan rukt gij uit uw schuilhoek neêr;
En, vluchtend, zal hij nogmaals beven!
En, siddrend, vliedt zijn leger weêr!
Doch nimmer volgt gij zijne schreden:
Hij vluchte alleen in 't open veld;
Gij keert in uwe bosschen weder,
Daar spot gij met zijn trotsch geweld!...
Vaartwel, o broedren, mijne kindren,
Blijft onverbasterd 't heilig oord
Beschermen; dat uw zonen 't erven
Door uwen eedlen roem omgloord.
Wie weet of eens de hand der Goden
Het Vaderland, waarvoor gij streedt,
In nieuwen glans niet doet herrijzen
En heelen zal der Belgen leed!
Vaartwel!...’ Een zucht klom uit den boezem
Van Kolmar en zijn treurge spraak
Werd afgebroken. Luide kreten
Van weemoed en van wilde wraak
Doorklonken 't heir der dappre Belgen;
Een jonge vrouw, met slingrend haar,
Viel voor den voet van Kolmar neder
En angstig was heur klacht en naar:
‘Mijn Kolmar, o, mijn teerbeminde!
Mijn echtgenoot! mijn eenge troost!
O, zie eens op uw gade neder
En op uw tenger, lieflijk kroost!
Mijn Kolmar, open uwe blikken
Nog eens, en staar uwe ega aan.
Voor dat de dood uw oogen sluite,
o Kolmar, nog een liefdetraan!...’
Die stem deed Kolmars ziel ontstellen:
‘Mijne Ethelriede, mijne vrouw,
Was zijne zucht, verdoof uw kreten,
Verberg dien naren zielenrouw...
O, doe mij toch niet dubbel sterven!
Aanbid der Goden heilge wet...
o, Ethelried, verberg die kindren:
Hun aanzien heeft mij 't hart verplet!
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Ik sterf, o vrouw; maar onze landen
Zijn vrij; der Romers slavendrom
Is voor ons moedig heir geweken
En keert in lange niet weêrom.
De vrijheid, Belgen, is bezegeld,
Het Vaderland is uit den nood!...’
En ademloos zonk 't lichaam neder;
Der Menapieren vorst was dood.
‘o Kolmar! Kolmar! dierbre gade!’
Was Ethelriedes bange kreet;
En 's legers treurge weemoedsklachte
Doorklonk de bosschen wijd en breed.
Een diepe smart doorvlijmde 't harte
En had de sterkste ziel ontsteld;
De tranen rolden langs de wangen
Van d'allerkoensten oorlogsheld.
Een draagbed, sterk uit eiken takken
Aaneen gevlochten, werd bereid;
Men bracht het bij het doode lichaam.
Een rennenvel, op 't baar gespreid,
Ontving het lijk des dappren krijgers;
Een zestal mannen, sterk van leên,
Verhieven 't lichaam op hun schoudren.
Bij stil gebed en treurgeween,
Ging 't leger voort. In dieper bosschen,
Bij 't ongenaakbaar, zwart moeras,
Waar nimmer 's vijands voet kon naken,
Moest Kolmars overdierbaar asch
Der dooden zaalge rust erlangen;
Daar moest zijn heilig heldgebeent
Bij 't overschot der broedren rusten,
Met 's vaders assche zijn vereend.
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V.
De nacht had reeds zijn donkrig kleed,
Zijn vale vlerken wijd en breed
Op 't aardrijk neêr doen dalen;
De maan klom aan des hemels trans
En stond in zilverzachten glans
Bij 't starrenheir te pralen.
Het was een lieflijk avondstond:
De zoele winden woelden rond
En suisden door de boomen,
Zij mengden zich, door 't bevend riet,
Bij 't murmlen van den stillen vliet
En bij 't geruisch der stroomen.
Schoon 't najaar reeds der zonne gloed
En 's zomers geurgen bloemenstoet
Verachtlijk had verbannen,
En zijne koude krippen had
Op bloemenpraal en groenend blad,
Op bosch en beemd gespannen;
Toch was dit rustvol avonduur
Verlokkend nog, en 't bijtend guur
Der norsche najaarsvlagen
Scheen, als door stroomen gloeds bedekt
Die, over 't aardrijk uitgestrekt,
Ter zielverkwikking, lagen.
Men voelde niet dien fellen wind
Die kruid en plant en boom verslindt,
Die 's nachts te voren woedde,
Die zwaren regen, die in vlucht
Gezweept werd door een zwarte lucht,
Wijl grove donder loeide.
Neen, frisch en koel was nu het weêr;
De schijn der maan viel zachtjes neêr,
Door 't heimnisvolle duister,
En kuste heuvel, veld en boom,
Scheen glinstrend op den klaren stroom
En stelde 't al in luister.
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‘o Mane! spot gij met mijn lijden!
En komt uw hemelblijde blik
Mijn zielewee en droefheid tarten
En lachen met mijn angst en schrik!
Benijdt gij mij de stille mijmring
Of denkt gij dat mijn scheurend hart
In uwen glans zich kan verheugen,
Wanneer ik smelt in nare smart?
Maar, neen, o maan, 'k versta uw lielfde:
Gij wilt mijn laatst', mijn stervens uur
Met eenen zaalgen blik verblijden,
Verzachten door uw kozend vuur:
Uw glans is mij een liefdeteeken,
Uw heimnisvolle, zachte straal
Beteekent, ja, uw medelijden,
Is voor mijn ziel een hemeltaal.
o Goden, ja, 'k erken uw goedheid
Daar in der mane gullen schijn,
Daar in 't gesuisch der zachte winden:
Gij wilt natuur doen blijde zijn,
Gij wilt dat mijne laatste stonden
Aan hemelvreugden zijn gewijd
En dat het offer vroolijk sneve...
Welaan, o Goden! 'k ben bereid!’
Zoo is de spraak van Ethelriede,
Wijl zij, op de aarde neêrgebukt,
De dood van Kolmar, van haar gade
Betreurt, de ziel door wee gedrukt.
Een blanke kleed omgordt haar leden
En voor haar staat een stapel hout
Waar zij het lichaam van haar Kolmar,
Het lijk van haar gemaal beschouwt.
Zij richt zich op en wendt haar schreden
Tot bij het aaklig, killig lijk.
Een hevig vuur ontvlamt hare oogen,
En op haar wezen staat de blijk
Van hooge geestdrift klaar te lezen;
Zij steekt haar tengre palmen uit
Op 't bloedig lijk; zij staart verwilderd
En plechtig is haar spraak en luid:
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‘o Kolmar, vorst der Menapieren!
Te vroeg van 't levenslicht ontbloot,
Ik zwoer u eens met duren eede
Mijn liefde in leven en in dood...
De eed is heilig, onze banden
Zijn onverbreekbaar en mijn woord
Werd op dien stond in 's hemels zalen
Door 't heilig Godental gehoord...
Ik blijf mijn eed getrouw, mijn gade;
Een enklen stond nog en ik kom
Bij u in 't Walhalla, en samen
Doorzweven wij der geesten drom.
Zeg, Kolmar, ziet uw geest hier warend,
Dit hagelblanke kleedsel nie....?
Een tweede trouw gaat ons vereenen,
Een trouw bevrijd voor 't naar verdriet.
Uw geest, o Kolmar, zij bevredigd,
Uw bruid staat reeds aan uwe zij...
Reik, Kolmar, reik me uw minnende armen!
Ik zie het einde van ons lij.....!
Een stond, mijn lichaam zal als 't uwe
In rook en vlam en asch vergaan;
Maar ook een stond en mijne ziele
Zal eeuwiglijk hij de uwe staan....’
Een lange poos bleef Ethelriede
Nu spraakloos voor het lijk. Zij boog
Zich over 't doode lichaam neder.
Met een verdwaasd en flikkrend oog
Bespeurde zij het aaklig wezen
Des dooden, en haar gloênde mond
Zeeg eensklaps op de koude lippen
Van Kolmar neêr. Een drift ontstond
In haar benouwden engen boezem,
Een trilling schokte hare leên,
En onverstaanbaar klonk haar stemme
En snikkend was heur droef geween..
Verschrikt vlood zij van 't lichaam henen,
Zij zag verwilderd in het rond;
En voor haar stond de priesterinne,
Den blik gevestigd op den grond.
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Dit zicht deed in der vrouwe harte
Een ander diep gevoel ontstaan:
Haar ziel daalde als op aarde weder,
Terwijl een wrange droefheidstraan
Aan haar benepen oog ontsnapte
En blonk. - De Ambivarietsche stak
Met statigheid haar tengre handen
Tot Ethelried, terwijl zij sprak:
‘Mijn dochter, wat beduidt die angste,
Wat zegt die overgroote rouw!
Spreek, is uw ziele voor de smarte
Te klein, en moet dus de eedle vrouw
Van Kolmar zijnen moed beloonen!
Zeg, moet het offer bloò en laf
Den Goden worden opgedragen
En ons verstrekken tot een straf!’
- ‘o Priesterin!’ riep Ethelriede,
‘Gij hebt de liefde nooit gevoeld!
O, neen, gij kent geen huwlijksminne!
Begrijpt gij 't wee dat mij doorwoelt,
Begrijpt gij wat het is een gade
Die u het leven zalig maakt,
Van uwe zijde zien te scheuren,
Heeft ooit die smart uw ziel geraakt?’
- ‘Mijn dochter, ik gevoel die smarte,
'k Gevoelde ze eerder zelfs dan gij;
Want reeds van in de heilge bosschen
En bij het offer had het mij
De Godheid doen verstaan, mijn dochter...’
- ‘Wat zegt gij? wist gij reeds het lot
Dat mijn gemaal moest wedervaren?
En gij hebt met mijn heil gespot!
Gij hebt mijn aangebeden gade
Niet aan den slag ontrukt! vervloekt.
Ambivarietsche, ga!’ - ‘Verdwaasde
Weerhoud uw lastertaal; of zoekt
Gij Wodans wraak op onze hoofden
Te trekken, en een zware plaag
Op onze landen af te roepen!
Ga, vrouw, uw ziel is bloò en laag!
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Gij zijt onweêrdig van den name
Van Belg te dragen! Uwe borst
Is die van eene laffe vrouwe;
Gij zijt geene egâ van den vorst
Der onverdelgbre Menapieren;
Het edelmoedig Belgenbloed
Heeft nimmer door uw hart gevloten,
Stak nimmer uwe ziel in gloed!
Voorzeker heeft uw vuige moeder,
Bij uw geboorte, u aan den stroom
Op eenen lichten schild bevolen
Voor Godes oordeel; ja, de schroom
Heeft zeker heure borst benepen,
Zij vreesde voor haar bastaardzaad!
Ga weg! ga weg! o vuige vrouwe,
Eer u verplet der Goden haat...
Vertrek van hier! gij zijt onweerdig
Te strekken tot een offer! ga;
Want Kolmars lijk zou zich bevlekken
Met 't bijzijn eener laffe gâ!
Vertrek, want uw onzuivere assche
Zou Kolmars heilig heldgebeent
Bevuilen, ga, geen laffe vrouwe
Zij met den grooten held vereend...’
Verschriklijk was de kracht dier woorden
Op Ethelried. Zij viel bevreesd
Ter neder voor de priesterinne,
En weenend sprak zij en bedeesd:
‘Vergeef mij, godgewijde vrouwe,
De liefde heeft mij diep misleid!
Heur kracht heeft mij ter neêrgeslagen,
Ik ben gevallen in den strijd...
Vergeving! Ja o priesterinne,
Ik heb der Goden wil miskend....;
Doch gij, gij hebt mijn naam gelasterd,
Mijn moeders eer bevlekt. Dit schendt
De ziel van Kolmar; want zijn liefde
Heeft hij geen laffe toegezegd:
Hij dacht mij zijner liefde waardig
En Kolmars vrouw is laf noch slecht!...’
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Ontwapend stond de Ambivarietsche:
Der vrouwe diepe, droeve klacht
Had medelijden in haar boezem
En spijt in hare ziel gebracht;
De tranen blonken in haar oogen,
Het gramschapvuur was hun ontgaan,
Met reikende, uitgestoken handen
Zag zij de droeve vrouw nu aan:
‘Kom in mijne armen, Ethelriede,
Mijn ziel verstaat uw bittre smart,
Gij zijt gevoelig aan de schande;
O ja, gij hebt een Belgisch hart!
O ja, gij zijt uw' Kolmar weerdig,
Uw liefde is geene gruweldaad;
Doch nu, nu moet gij strijdbaar wezen,
Roep nu en kracht en moed te baat!’
- ‘Geen schrik doet mij voor 't offer beven,
o Priesterin, ik haak naar 't uur,
Waarop mijn ziel met Kolmars ziele
Vereend zal worden door het vuur,
Waarop ik in Walhallas zalen
Zal treden aan mijn Kolmars zij,
En onze krijgers za! ontmoeten,
De vreugd in 't oog en 't harte blij!
Doch iets, iets ligt mij nog aan 't harte...
Mijn kindren, Goden, ach mijn kroost,
Zoo vroeg reeds van een teedre moeder,
Zoo vroeg beroofd van steun en troost!
Wie zal hun teedre harten vormen?
Wie ondersteunt hun zwakke jeugd?
Wie leert hun 's Romers dwang vervloeken?
Wie leert hun godsdienst, plicht en deugd?’
- ‘Dit leeren hun de wapendaden,
Dit leere hun de heldenmoed
Van Kolmar,’ sprak de priesterinne,
‘Dit leere hun de heiige gloed
Voor 't Vaderland, die in de borsten
Der Belgen vastgezegeld is
En die ons nimmer zal verlaten
Wen 't vaderoord omringeld is.
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Dat dit uw ziele niet bedroeve,
o Mijn gelieve, denk alleen
Aan 't offer dat gij straks gaat plengen
En stort uw laatste smeekgebeên;
Bid nu de Goden voor onz' landen;
Want het gebed heeft meerder kracht,
Wanneer de wreede dood is nakend
En nijdig op ons lichaam wacht.
Verhef uw ziele, mijne dochter;
Want, zie, 't ontzaglijk uur genaakt;
De Barden stappen tot ons nader,
Ik zie het leger reeds ontwaakt.
Nu moed, mijn lieve, denk aan Kolmar,
Denk aan den held, uw' echtgenoot,
Gedenk den laatsten stond zijns leven
Stap onverschrokken naar den dood!’
De gansche schare die op de aarde
In stille rust gelegerd lag,
Ontwaakte bij der Barden stemme
En trad in haast vooruit. Men zag
De mannen naar hun wapens grijpen,
En, met de tengre vrouwenrei,
In stilte tot het lijk genaken,
Het hart vol angstig medelij.
In godsvrucht stond de gansche bende
Bij 't aaklig outer roudgeschaard;
De ziel van droefheid zwaar benepen,
De treurge blik gewend naar de aard.
Vier gloende toortsen spreidden statig
Haar flikkerlicht in d'omtrek rond;
De priesttenstoet in blanke kleedren,
De ziel in hooge geestdrift, stond
Bij 't dierbre lijk, en stille beden
Ontvielen aan hun mond; hun stem
Werd immer zwaarder en op 't einde
Ontvloog een zang met treurge klem
Aan 't priestrenkoor. De gansche schare
Gaf antwoord op het luid gebed,
De geestdrift won nu aller harten,
Had aller ziel in vuur gezet.
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De tranen rolden langs de wangen;
Men hoorde slechts der droefheid kreet,
Die opsteeg uit 't geprangde harte,
't Gebed verging in angstig leed.
Nu zwegen allen. De opperpriester
Trad voor het lijk en boog zich diep
En met godvruchtigheid ter aarde,
Terwijl zijn forsche stemme riep:
‘o Wodan! o God
Van den Krijg, hoor ons stem!
Wij smeeken u vrede
Voor haar en voor hem!
‘Gij hebt ons bevrijd,
Den Romer verslagen
En ons doen verwinnen.
In d'angstigen strijd.
‘Door u zijn wij weêr
In vrijheid, o Wodan!
o Wodan, gij hebt ons
Beschermd als weleer!
‘De vijand beducht
Voor 't scherp onzer zwaarden,
Voor 't staal onzer lansen,
Is laflijk gevlucht!
Koor.
‘o Wodan! o God!
Van den krijg, hoor ons stem:
Wij smeeken u vrede
Voor haar en voor hem!
De Priester.
‘Ons Kolmar, o God,
Heeft waardig gestreden
Voor België. Wij allen
Benijden zijn lot'
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‘Zijn moed zij geloond!
o Wodan, zijn ziele
Zij eeuwig met glorie,
Met starren omkroond!
‘o God! hoor ons stem.
Schenk Kolmar genade...
En gij, Kolmars vrouwe,
Klim juichend tot hem.
Koor.
‘o Wodan! o God
Van den krijg, hoor ons stem!
Wij smeeken u vrede
Voor haar en voor hem.
De eenvoudge zang hield op. De priester staarde
Op Ethelried: ‘mijn dochter, moed en kracht!
Stap fier den stapel op en zonder vreezen;
Ga, zuivre bruid, waar de echtgenoot u wacht!...
Uw lot is heilig, is benijdenswaardig!
Een stond, een enkle stond en 's werelds lij
Is voor u weg; gij vliegt, mijn dochter,
Van de aarde en juicht in Kolmars armen, blij!...’
Met fieren, trotschen moed sprong Ethelriede
Op 't outer en zij greep haar gades hoofd
Met minzaamheid in de armen, en heur zoenen
Bedekten Kolmars oog van glans beroofd.
Zij strengelde het lichaam aan haar borste,
Als wilde zij het warme levensvuur
Aan heur gemaal hergeven en zijn leden
Herleven doen op dit verschriklijk uur.
De priester hield de gloende toorts geheven
En stak den stapel aan. Een treurge zang
Klom uit de diepbedrukte scharen
En ieders hart werd zwaar, benauwd en bang.
De vlammen stegen woedend tot den hemel,
De rook vloog golvend tot de wolken op
Of spookte, schrikvol, tusschen 't kil geraamte
Der boomen en bleef in hun breeden top
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Als ondoordringbre, zwarte nevel hangen.
Op 't ontervuur was slechts een stomme smart
Te aanschouwen; want der scharen zangen
Doorklonken 't bosch steeds zwaar en hard.
Soms zag men, bij het scherp geloei der vlammen,
Het ledenwringen van de tengre vrouw;
Men zag haar rijzige, haar blanke leden
Reeds door het vuur gezengd en paars en blauw.
Heur aanzicht trok vervaarlijk, en haar oogen,
Door de akelige hitte als uitgedroogd,
Zag me onbeweegbaar en als vlammend turen,
Zich biddend, smeekend, richten in de hoogt';
Als wilde zij de Goden driftig smeeken
Heur lijden te verkorten. Dan de gloed
Schoot nu in breede vlam naar boven
En sel en alverslindend werd zijn woed.
Een stond nog slechts, de treurge, eedle lijken
Vervielen beiden tot een enkel stof;
En Ethelriede was bij haar geliefde,
En blijder zong de schare Wodans lof...

Konrad en Reta.
I.
Er is een goddelijke stond,
Een onwaardeerbaar uur,
Slechts aan minnenden bekend
Wie 't zuiver, heilig vuur
Der eedle liefde in 't harte woelt en braadt
En die geen heil, geen vreugde kunnen vinde
Dan in den blik van hunne zielsbeminden,
Hun eengen schat. 't Is wen men soms bij d'engel neêrgezeten,
Die op het hobblig levenspad
Onz' treden richt, ons doet vergeten
De nare smart en 't bitter leed,
Die ons den boezem soms verscheuren,
Ontprangen ons het wrange zweet
En ons doen treuren.....
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't Is, wen in vuurge, heilge minne,
Wij neêrgebogen aan den voet
Der aangebeden engelinne,
Voor ons slechts teder, minzaam, zoet,
Ons biddend oog in 't hare sturen
En, de handen zacht ineen,
Op elkander zitten turen,
Diep verrukt, ontzet, alleen
't Hemelsch zoet der min gevoelend
En verachtend wat me op aard
Buiten 't minnen groot woog noemen.
Dan zijn eer en roem niets waard;
Walgend is de gloriebaan,
Slechts bestrooid met valsche bloemen
En omkleed met ijdlen waan;
Duislig schijnen ons te tonen
En de zachte melodij
Van het schelle pluimgedierte;
Krachtloos is de harmonij
Der gewijde harpensnaren,
Die met godenzwier zich paren
En bestroomen onze ziel,
Die zich mengend, klimmend, vallend,
Zachtjes bruischend, dondrend, schallend,
Soms ontheffen 's menschen hart
En genezen onze smart.
IJdel schijnen ons de kronen
Die den zwakken sterveling
Soms 't bezwaarde brein bedekken;
Dwaas schijnt ons de wereldling
Die, door valschen geest gedreven,
Eer en glorie naar wil streven,
Zwoegen tot aan 's levens end
En de zaalge min niet kent.
't Is dit zalig oogenblik,
Wen onz' tong als vastgebonden
En beklemd, geen tonen uit;
Wen onz' lippen niet bewegen
En het minste zacht geluid
Zich niet opdoet; wen onze oogen
Smeekend en met vuur omtogen,
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Op onz' liefste blijven zien
En in liefde glimmen, blinken,
En wij 't zoet der liefde drinken...
Zoo zit KONRAD aan den voet
Van zijn lieve RETA neder;
En zijn blik is zacht en teder,
Zacht en teder als de gloed
Die hij in zijn ziel voelt blaken,
Die hem zaligheid doet smaken,
Die hem laast met 's liefdes zoet:
‘Liefste Reta, zielsbeminde!
Gij, mijn grootste schat op aard,
Gij alleen mijn' liefde waard....’
Zucht de jongling. En zijn handen
Drukken 's meisjes warme hand
En hij voelt het harte blaken
In een zaalgen liefdebrand.
Minzaam slaat het teder meisje
Haren blik op Konrad neêr;
Zij aanziet hem lief en teêr....
Maar een traan bekruipt hare oogen,
Rolt haar glinstrend op de wang,
Hevig klopt haar tengre boezem
En het harte wordt haar bang:
‘Konrad,’ spreekt zij, ‘mijn geliefde,
Scheiden wij. Het middaguur
Is alreeds voorbij; de zonne
Stroomt van 't Noorderpunt haar vuur
En begint haar glans te koelen;
Lieve, kom; want ik moet heen,
Kom, geef mij het afscheidskusje:
't Ware soms de laatste keer
Dat wij ons op aarde aanschouwen!...
Lieve, kom; want ik moet heen...’
Recht vliegt Konrad op van de aarde,
't Hart door nare vrees ontroerd
En bevangen: ‘Reta!’ roept hij,
‘Spreek! gij hebt mijn ziel beroerd!
Hemel, ach! wat zwart gedachte
Treft op eens mijn bange ziel...
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Hemel! doemnis! vloek en wrake!
Zoo mij ooit dit lot beviel...
Reta!’ - En hij grijpt heur handen ‘Lieve! spreek: 't is dezen nacht
Dat men weêr een daad gaat plegen
Die de godeliefd veracht!...
Zou men soms! o schand! o woede!’
- ‘Steak, o Konrad!’ roept de maagd
‘Wil geen heilgen plicht bespotten
Die den Goden steeds behaagt!
Vrees, o Konrad, vrees de wrake
Van den lang gebelgden God;
Wil zijn gramschap nimmer tarten
Noch versmaden zijn gebod...
Als de Godheid om de zonden
Van d'ontaarden, laffen mensch
Is verbolgen; wen zijn liefde
Uitdooft; en zijn eenge wensch
Blijft zich op den mensch te wreken
En in gramschap los te breken,
Om op stervlings schuldig hoofd
't Volle wicht der wraak te storten,
Hem verslagen neêr te storten,
Dan, dan blijft een enkle hoop
Aan den stervling nog in handen;
Dan, dan blijven de offeranden
Ter verzachting van ons lot,
Ter verzoening met den God
Die, bereid ons zond te straffen,
Zich verbidden laat, den laffen
Nog genade schenkt, hen weêr
Kindren rekent als weleer...
Zalig! wie 't geluk bevalt
Om tot offerand te strekken,
Om den godsdienst op te wekken
En te stillen Godes wraak!
Ja! zijn bloed aan God te wijden,
Zijne gramschap te bestrijden,
Dit, dit is een heilge taak...
Konrad, mij is de eer gegeven
Voor het heil van 't volk te sneven!...’
Daar staat de maagd met vuurgen blik
Op Konrad neêrgericht,
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Heur wangen blinken, 't vurig rood
Bekleurt haar aangezicht;
De blonde lokken hangen haar
Verwilderd langs den hals
En rollen golvend achterwaarts
De schoudren langs, zoo als
Het vege, treurig wilgenloof
Dat, door den norschen wind
Gezweept, zich om de takken gaârt
En zich te zamen mengt.
Als in een bos geschaard.
Zoo staat de maagd, en ziet met drift
Haar Konrad in het oog:
Zij ziet hem huivrend voor haar staan,
Zij ziet hem smelten in getraan;
Maar toch haar hart beweegt
Zich in het minste niet, zij blijft
Met moed, onwrikbaar staan.
En nu berst Konrad hevig los:
‘Vermeerder niet mijn smart;
o Reta!’ roept hij, grijpt de maagd
En klemt haar aan zijn hart.
‘Neen, Reta, neen, gij blijft mij bij
Gij zijt aan mij verloofd!
Gij zwoert het eens met duren eed,
Wie rukt u van mijn zij?
Wie, zeg? wie zal goddeloos de hand
Aan u toch durven slaan?
En u ontrukken aan mijn liefd',
Wie, wie zal dit bestaan!....
................
Tot offer, gij! neen, lieve; neen!
Gij sneven op 't altaar,
Door 's priesters bloedge hand gekeeld!...
Kom hier gij, offeraar!
Kom hier, ontscheur haar aan mijn borst,
Ontsteel mij mijn vriendin!
Treed toe met gansch uw helschen stoet,
Ontruk haar aan mijn min!....’
En harder nog prangt hij de maagd
En klemt heur aan zijn hart,
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Aanziet haar met verwilderd oog,
De ziel vervuld met smart:
‘Laat, Konrad,’ roept de maget hem,
‘Laat af en wees bedaard,
Aanhoor de sprake van een God,
Kniel met mij neder voor het lot
Ons toegeschikt op aard!’
- ‘Hoe! schrijft gij dit der Godheid toe,
Mijn liefste: neen de Heer
Die alles wijselijk beloont,
Die overal zijn goedheid toont,
Was nooit een God van wraak;
Nooit kan hij eischen van den mensch
Zoo gruwelijk een taak.
o Neen, hij vindt geen zoet genot
In 't martlen van zijn kroost.
Met medelijden mint hij het
En schenkt het zoeten troost.
o, Neen! hij haakt niet naar het bloed
Van kindren hem getrouw:
Genoeg dat hij hnn' harten zie
Vermorzeld door berouw.
Neen, Reta, neen, gij zijt misleid,
Geloof den wichlaar niet,
Geloof niet aan der priestrenschaar:
Zij kent de Godheid niet!...’
‘- Gij lastert, Konrad; is de vrees
Des godsdienst in uw hart
Dan gansch verbrijzeld, dat gij zoo
Der Goden goedheid tart?
Hebt gij der vaadren deugd en moed
Gebannen uit uw ziel,
Of heeft het pestend zielvergift
Dat op onz' landen viel
En zware straffen op ons roept,
U mooglijk ook geraakt?
Hekt ge ook gedronken aan het gift
Op Belgies grond gebraakt?’
- ‘O geen verpestend zielsvenijn,
Mijn Reta, is het woord
Dat ik uit 's nieuwen leeraars mond
Als balsem heb gehoord.
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De God der Kristnen is geen God
Als de uwe. Zijne woed
Eischt offervlam, noch stierenbrand
Noch rookend menschenbloed.
't Vermorzeld hart in diepen rouw
Is hem genoeg. Hij ziet
Wat in der menschen hart gebeurt,
Wat in hun ziel gescheidt.
De liefde alleen, geen schrikvertoog,
Stelt zijne leer ons voor:
Gelukkih wie der Kristnen God
Voor zijnen God verkoor!
Gelukkig wie zijn leer bevat
En heiligt zijn gebod...
Ik, Reta, ken dit godlijk licht
Ec dien der Kristnen God!...’
Als of een felle bliksemflits
De maget heeft verplet:
Zoo zit zij onbeweegbaar daar
En spraakloos en ontzet.
Heur blik blijft naar den grond gewend
Tot dat een zilte traan
Op eens haar weenend oog ontspruit
En, pijnend, zich een baan
Op hare roozenwangen zoekt:
‘o Konrad!’ stamelt zij,
‘Wat hoor ik? heb ik mis verstaan,
Of is het waarheid? Gij!
Gij, Konrad, hebt de godenleer,
Den erfelijken schat,
Der vaderen verloochend en
Met laffen smaad bespat!
O, vreest gij niet dat Thor zijn vloek,
Zijn donder op u schiet!
Zeg, vreest gij geene schrikbre wraak
Van dien gij snood verried?’
- ‘'k Vrees niets, mijn Reta, zoo uw hart
Mijn liefde niet ontkent;
Zoo gij mijn ziel blijft aangekleefd
En uwen eed niet schendt!’
- ‘En gij, zeg, schondt gij uwen eed
Niet laflijk?’ - ‘Lieve, neen,
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De waarheid heeft mijn hart geraakt:
'k Gehoorzaam haar alleen!’
- ‘o, Goden, moest mijn minnaar zoo
Uw heilge leer versmaan?
Moest gij en ik dien diepen smaad
Van hem, van hem ontvaan!
O nu, nu is mij 't leven wreed,
Nu komt de dood te spa,
Nu hij mij zoo verraden heeft,
Nu, zeker, sterf ik, ja!...’
- ‘Neen, Reta, neen; gij sterft niet, neen!
Bedreiging, macht noch beê
Ontstelen me u; en zoo gij sterft,
Dan sterf ik met u meê!...’
Onnoodig poogt nu de eedle maagd
Uit Konrads ijzren leên
Zich los te wringen. Doch zij slaat
Hare armen om hem heen;
Zij grijpt zijn aanzicht en haar mond
Zijgt neêr op Konrads mond
En vurig zoent het liefdepaar,
En zalig wordt die stond!
De jongling voelt het brandend brein
Als baden in den gloed;
Hij voelt zijne aders hevig slaan
En kokend wordt zijn bloed;
Zijne oogen draaien in zijn hoofd,
Zijn levenskracht begeeft
Hem, en hij dwaalt in 's liefdes droom,
Wijl hem het harte beeft.
Nu denkt hij niet dan aan 't genot,
Aan 't zalig van de min,
En drinkt het heilig liefdevuur
Bij volle teugen in.
Door liefde dronken, zijgt hij neêr,
Ontsluit zijn straffe leên;
En weenend laat hem Reta los
En weenend vliet zij heen.
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II.
Een hand valt stil op Konrads schouder neêr;
Hij wendt zich om en staart; en voor 't gezicht
Heeft hij een grijsaard die hem zoet en teêr
Aanschouwt, terwijl hij 't edel aanzicht richt
Ter aard. Hij leest: ‘mijn zoon 'k lees in uw ziel
En zie dat wrange smart uw boezem drukt.
Verhaal mij eens welk onheil u beviel
En waarom gij in wanhoop zit gebukt?’
De jongling voelt, bij 't hevig vuur der woed',
Het gramschap vuur zich spreiden op zijn wang:
Zijne aders zwellen door het bruischend bloed,
Zijn boezem wordt ontroerd, benauwd en bang.
Hij richt zich, staart den grijsaard in het oog;
En dan zijn blik daalt neder tot den grond,
Zijn vuisten wringen krakend zich in een
En traagzaam rolt de sprake van zijn mond.
‘Wilt gij mijn smart genezen! gij die nooit
Het medelijden hebt gekend? Gij spot
o Wichelaar! uwe ongevoelge ziel
Is onverbidlijk als 't onbreekbaar lot!
Ga, bid uw Goden! roep hun nijdge wraak
Op 's menschenhoofd! ga, ouderling! de vrees
Alleen te ontwaken, dit, dit is uw taak;
En anders kunt gij niet: de menschenliefd'
Is vreemd voor u! uw nooit bewogen hart,
Kan geenen zoeten troost verschaffen! neen!
Maar immer dubblen ongeluk en smart!’
- ‘Gij dwaalt, mijn zoon; het knellend harteleed
Heeft u verblind, in wanhoop weggevoerd
En maakt u onbekwaam om zoeten troost
Te erlangen. Ja, uw ziele diep ontroerd,
Verheugt zich in 't wanhopige gedacht
Dat uwe smart te groot is om door iets
Verlicht te kunnen worden, en gij lacht,
Wanneer men u een hand ter helping biedt,
Wanneer men balsem op uw hartewond
Ter heeling storten wil, en men uw ziel
Ontlasten wil en waken weêr gezond....
Doch zoo gij 's menschen troost niet wil, o ga,
Aanbid de Goden, kind, en smeek geus....’
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- ‘Genoeg, o wichelaar! Zoo iets mijn hart
Bevreedgen kon! dan weet ik waar ik troost
Kon vinden; doch het is niet bij de Goôn,
Die ge u door onverstand en vrees verkoost.
Ik ken een andren God en zijne leer
Is medelij en liefde, en zijn gebod
Strekt slechts tot 's menschen troost en eeuwig heil
Hem is mijn liefde! Uw Goden is mijn spot!...’
De priester beeft op 't hooren van dit woord,
Een straal van vuur glimt uit zijn helschen blik,
Hij steekt zijn handen op des jonglings hoofd
En zijne spraak is zwangervol van schrik:
‘Gedoemd, gedoemd in eeuwigheid!
Verworpeling der aard!
In 't hooge bij de Goôn gedoemd
En hier gedoemd op aard!
Verrader van der vaadren leer,
Verbreker van uw' eed,
Het naberouw verplette uw ziel
In foltering en leed!
De vloek uws vaders dale op u;
Hij volge u onverpoosd,
Hij nijpe u 't hart bij elken zucht
Dien ge uit uw boezem loost!
Uw moeder vloek d'onheilgen stond,
Die u het leven gaf,
De borst waaraan gij, lafaard, dronkt
En die u voedsel gaf!
Uw broeders vloeken u! Uw naam
Is hun ten spot en hoon!
Verachting, vloek en diepe haat
Zijn uw verdiende loon!
Der Belgen stam verwerpe uw ziel
Uit zijner voedster schoot
Onttrekke u d'eedlen eerenaam,
Dien zij u eenmaal bood.
Der laffen dood zij uwe dood!
Der Goden ongenâ
Vervolge u steeds, verbanne u uit
Het zalig Walhalla!...
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Gedoemd, gedoemd in eeuwigheid!
Verworpeling der aard!
In 't hooge bij de Goôn gedoemd
En hier gedoemd op aard!...’
De grijsaard zwijgt en trekt zijn lange, dorre palmen
Terug van 's jonglings hoofd. Zijn oog schiet nog een straal
Van diepen haat en bittren spot; hij richt zijn schreden
Terug en staart, een God gelijk, in zegepraal.
En Konrad ook, hoe koen, voelt zich den geest gefolterd;
Die vloeken wegen hem als loodzwaar op het hart:
Hij denkt aan 's vaders vloek, hij denkt aan moeders zuchten
En dit gedacht vervult zijn ziel met bittre smart.
Een strijd, een zware strijd doet zich in hem gevoelen,
De strijd van 't oud geloof met dit der nieuwe leer;
De liefd voor 't Vaderland, van broeders en van magen
Werpt, ja, maar slechts een stond, de liefd voor Kristus neêr.
Een stond, een enklen stond voelt hij het harte hellen
Naar 't vaderlijk geloof en vaderlijke zeên;
Maar toch, de strijd raakt door en Kristus heilge waarheid
Heeft dra der Goden liefd, der Goden dienst vertreên.
Nu, zegepralend ook, veracht hij 's priesters vloeken;
Hij ziet met fieren trots op 's wichlaars dreigend woord,
Beveelt zich aan den God die hem de ziel verlichtte
En, denkend slechts aan hem, richt hij zijn treden voort.

III.
In eene plein door poelen, rijk aan lisch,
Omgeven, zit een schaar. Het schijnt het is
Een talrijk huisgezin dat, rond den haard
Van 't vaderhuis, des avonds zit geschaard
En aandacht op der oudren lessen geeft.
Een rust als die welke om de graven zweeft,
Zweeft op de schaar; slechts in de kalme lucht
Verspreidt zich soms een enkle hartezucht.
In 't midden staat een achtbaar man, wiens blik
Verzoenend is en vreemd aan lagen schrik;
Zijn stem is zacht en 't balsemvolle woord
Zijns harts dringt tot de zielen ongestoord:
‘Ja, kindren, gij zijt zonen van één God
Die u bemint, die om het droevig lot
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(Dat de eerste mensch op ons getrokken had,
Wijl hij zich vuilde met der zonden spat,)
Van u te weren, zijnen eengen, eeuwgen zoon,
Een deel zijns zelfs, der Heemlen hoogen troon
Verlaten deed en hem aan de aarde schonk...
Het eeuwig licht, dat eerst in 't duister blonk
En welk het duister niet begrijpen kon,
Ontgloorde nu in Kristus leer, verwon
Het kwaad dat eeuwen door der menschen ziel
Met duisternis en ongeloof beviel...
Doch groot was 't kwaad geweest en diep de wond
Der ziel geschied door de erfelijke zond;
En daarom ook moest de herstelling groot
En heilig zijn. De zegenrijke dood
Die staag de zielen had van God vervremd
Moest, overwonnen, worden vastgeklemd.
En dit kon slechts een God! en daarom kwam
De Kristus op onze aarde en, als een lam,
Werd hij geslacht ter boeting onzer schuld;
Met ZIJN verdienst werd ONZE boet vervuld.
Niet dat een woord niet waar genoeg geweest
Om alles te herstellen, onzen geest
Te reinigen. O, ja, een woord van God
Kon ons verlossen van het doodend lot;
Maar lijden, bitter lijden was zijn wensch:
Hij wilde toonen aan den zwakken mensch
Hoe groot zijn liefde was en, door zijn pijn,
Doen zien hoe zwaar de schuld geweest moest zijn.
Hij daalde zelf bij ons op aarde neêr
En schreef ons voor zijn goddelijke leer;
Hij kleedde zich met 't brooze der natuur,
Om zoo onz' harten weder rein en puur
t' Herscheppen en te maken dat door liefd
Der menschen zielen werden diep gegriefd.
‘De liefde, kindren, is de gansche wet;
De liefde alleen die allen haat verplet,
Die alle wraak verstoot en, die beloont
Wie ons benadeelt; die vergeeft, verschoont
Wat 't zwakke hart door 't misverstand begaat.
Uit dit gebod, die wet alleen, ontstaat
De Kristenleer: ““beminnen God voor al,
““Ons broedren als ons zelven!”” Dit beval
De Kristus ons te volgen; en hij heeft
Daar alles in besloten. Hij vergeeft
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Aan wie vergeeft aan andren; hij vergeet
Onz' zonden bij het zien van 't innig leed,
Van 't naberouw en de ongeveinsde smart
Die wij er om gevoelen in het hart.
Hij wil niet dat zijn outer zij besmet
Met stierenbloed, en in zijn liefd verplet
Hij 't valsch gedacht, het gruwelijk bestaan,
Door dweepzucht en door vrees soms aangegaan,
Van op het altaar 't kostlijk menschenbloed
Te stroomen doen ter efning van de boet
Ons door de zond belast. O, kindren, neen!
't Vermorzeld hart en stille smeekgebeên,
Ziedaar wat Godes straf verbidden kan
En uwe ziel uit 't ongluk redden kan...’
De leeraar zwijgt en dan weêr vaart hij voort
En spreekt een taal, die door de harten boort:
Hij schetst het lijden van den Krist, zijn deugd;
Hij zegt de reine, goddelijke vreugd
Die 't hart geniet als het onschuldig is;
Dan schildert hij met vuur wat droef gemis
Het hart ontstelt van hen, die in hun pijn
Van Godes troost verwijderd moeten zijn.
Hij eindigt, doet een teeken en de schaar
Valt op de knieën. Met stemmen zacht en klaar
Het hart bewogen en in 't oog een traan,
Spreekt men 't gebed en roept de Godheid aan:
‘Onze Vader, die in 's Hemels woning zijt!
Uw naam zij eeuwiglijk gebenedijd.
O maak ons uwer woning waard!
Uw wil geschiede in hemel en op aard;
Vergun ons 't noodig en ons schuld vergeet
Als we onzer broederen vergeven 't leed.
Sta ons toch bij in zielenstrijd, verlaat
Ons nimmer; maar verlos ons van het kwaad...’
't Gebed geëindigd, trekt men weg, geen woord
Hoort me in de schaar en eenzaam wordt het oord.
Een jongling slechts blijft dwalend op het plein:
Hij stapt, den blik ter aard gewend; zijn brein
Schijnt afgemat in 't knellende gedacht;
Hij let op niets: hij ziet niet dat de nacht
Zijne bruine vleuglen over 't aardrijk spreidt
En tegen 't licht der kuische mane strijdt.
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Dit alles ziet hij niet: hij denkt alleen
Aan wat de leeraar zei en aan hetgeen
Hij dan in 't hart gevoelde, en hoe 't gebed
Hem gansch de ziel door Godliefd had ontzet.
't Is Konrad die, des wichlaars vloek ontvlucht,
Bij zijne nieuwe broêrs zijn godsdienstzucht
Verzadigd heeft en in 't gemarteld hart
Een zoeten troost gevoeld heeft. Ja, de smart
Verzacht heeft die in zijne gloênde borst
Onstoken had een' onverwinbren dorst.
Een stond heeft hij voor Godes heilge liefd
De wereldmin die hem het hart doorgrieft,
Vergeten en hij denkt aan Reta niet....
Zijn geest verdwaalt en in het ver verschiet
Schept hij zich hersenschimmen en verliest
Zich in 't oneindig zooals een die, driest
En ongetemd, zijn geest den teugel geeft
En in gedacht om heel 't geschapen zweeft.
Een lange poos blijft hij in mijmerij
Verslonden. Hij vergeet het bitter lij
Dat hem dien dag het hart zoo heeft bekneld
En zijne ziel zoo innig heeft ontsteld;
Maar eindlijk toch vergaat de droom; een licht
Een vlugge straal schiet voor zijn zielsgezicht
En doet op eens zijn boezem hevig slaan.
Hij blikt rond zich, en zie, een gloênde traan
Rolt op zijn wang: ‘o Reta!’ roept hij, ‘God!
Heb medelijden met mijn aaklig lot!
Laat mij, o God, haar redden uit den nood,
O, laat mij haar onttrekken aan den dood!’
En als een wind vlucht Konrad van het plein;
Zijn voet, geleid bij zachten maneschijn,
Doet hem in drift genaken tot een woud
En als een leeuw breekt hij door 't kreupelhout.

IV.
De winden huilen door het woud
En schudden 't loof van 't groene hout
En doen de bladen trillen
Van d'eeuwenouden eikenstam,
Die in zijn' takken koud en stram
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Begraaft het angstig gillen
Dat men, bij 't loeien van 't orkaan,
Soms zuchtend hoort ten hemel gaan
En dat den mensch doet trillen.
Het hartontzettend uilgekrasch,
Het oorverscheurend wolfgeknars
En 't schreeuwen van de raven
Vermengen zich bij 't naar gefluit
Van 't roofgevogelt, dat zijn buit
Gaat zoeken bij de graven,
Het donker zweeft bestroomend neêr,
Verbijstert nog het aaklig weêr,
Besluimert 't oog der braven.
Een zware stoet trekt door de bosschen henen
Waar nooit de mane of zonnestralen schenen,
Waar 't mollig groen en 't dichtbelooverd hout
Gestaag hun zoeten blik, hun licht weerhoudt,
De zon belet den klammen grond te kussen
Om in het killig loof zijn gloed te blusschen.
Daar stapt de stoet met haast, onzichtbaar voort;
Het licht der maan dat door de takken boort,
Is onbekwaam om hun den weg te banen
Of hunnen voet voor onheil te vermanen.
Daar heerscht de stilte alleen, een doodsche stilt
Die 't koenste hart, de vroomste ziel verkilt,
Die met haar' klamme en vaalgekleurde vleuglen
Des boezems vuur en driften schijnt te teuglen.
Twee mannen stappen met een toorts vooruit;
Hen volgt de gansche schaar. Geen 't minst geluid
Wordt er gehoord en, in gepeins verzonken,
Buigt ieder 't hoofd; en schoon de donders ronken
En rollen boven 't hemelhoog geboomt
In woede rond; ofschoon de bliksem stroomt
En zengt de groene blaân der eikenboomen,
Niets kan de schaar weêrhouden of doen schroomen:
Zij stappen altijd voort; want geene schrik
Vindt toegang tot hun hart; hun stijve blik
Drijft vinnig voor hen heen; op ieders wezen
Staat heldenmoed en wapenlust te lezen.
De mannen stappen voor met forsche schreên;
Een wollen kleed omvat hun sterke leên,
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Hun hoofd is ongedekt. Aan ieders zijde
Hangt 't zegevierend zwaard dat slechts ten strijde
Gekleurd werd met des vijands rookend bloed;
Doch nooit bevlekt. Na hen komt eene stoet
Van teêre maagden, kinderen, van vrouwen
Wier eedle liefd gestaag met zoet vertrouwen
En dappren heldenmoed het mannenhart
Bezielt; wier blik verachten doet de smart
En 't doodsgevaar; die als de dood is nakend,
Onwrikbaar staan, het zich ten plichte makend
Van hare mans in 't heetste van den strijd
Den vijand tegenstaan, en op zijn lijken
Haar vrouwenmoed en heldenkracht doen blijken.
Een achtbaar grijsaard prijkt aan 't hoofd der schaar
En stapt met staatgen tred. Het blanke haar
Rolt op zijn schouders neêr en schijnt te vragen
De kinderliefde die hem allen dragen.
Zijn breede borst is door een grijzen baard
Bedekt, zijn oog blinkt hevig, daar hij staart
Op 't hem omringend volk en zijne schreden
Zich haasten, wijl hij stil stort zijne beden.
Doch eindelijk genaakt men aan een plein
In 't woud verscholen, waar de zilvren schijn
Van 't licht der maan bij pozen neêr kan dalen;
Van waar men soms het starrenheir ziet pralen,
Wanneer de neveldamp en wolkenvlucht
Ontblooten het azuur der zuivre lucht,
Verschuiven de akelige nachtgordijnen
Om 't blanke licht der mane te doen schijnen.
In 't midden staat een eikenboom wiens top
Zich statig heft tot aan de wolken op,
Een outervoet van saamgevoegde zoden
Staat voor 't geboomt ter eere van de Goden.
De scharen knielen neêr. - Men kust den grond;
Een stil gebed rolt suisend in het rond,
Houdt allen diep in eerbied neêrgebogen;
Een droeve traan rolt stil uit ieders oogen
En allen blijven tot den grond gebukt.
De grijsaard slechts staat recht: hij schijnt bedrukt,
Zijn oog is dof en op zijn statig wezen
Is zware rouw, is innig leed te lezen.
Hij staart bedwelmend op der mannen stoet,
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In godsvrucht neêrgebogen aan zijn voet;
Zijn hand doet teeken aan de schaar en allen
Staan op van de aard; hun luide kreten schallen
Als donders door het duisterzwangre woud
En jagen 't roofgedierte uit 't groene hout.
En honderd stemmen zingen in akkoord,
En daavrend klinkt de weêrgalm in het oord.

Algemeen Koor.
‘Eer en glorie allerwegen
Aan der Goden Opperheer!
Onze stemme klinkt hem tegen,
Onze zang is hem ter eer:
Teutates, die in den hoogen,
't Hoofd gesierd met gulden troon
En met starrenlicht omtogen,
Neêrzit op uw heilgen troon,
Leen het oor aan onze sprake;
Wij, wij luistren naar uw les,
Dat ons kreet uw troon genake;
Eer en lof aan Teutates!...
Eer en glorie allerwegen
Aan der Goden Opperheer!
Hij, hij schenkt ons milden zegen,
Hij, hij mint zijn kindren teêr.
Groote God, herschenk uw liefde
Aan de kindren u getrouw,
Heel de smarte die ons griefde
En genees onz' bittren rouw!
Donder, God, ons vijand neder,
Maak uw bliksem hem tot les!
Schenk ons, God, uw liefde weder:
Eer en lof aan Teutates!!...’
Koon der Mannen.
‘Help ons, Wodan, in het lijden,
Zegen ons ontzaglijk zwaard!
Zie op ons; en, in het strijden,
Blijven we onzer vaadren waard.
Laat uw geest ons ziel omzweven;
En voor onze forsche hand
Zal het alles moeten beven,
Kruipt de vijand overmand!’
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Koor der Vrouwen.
‘Herta! gij, Godin der aarde,
Die uit uw gewijden schoot
Alle heil en welzijn baarde
En het aan uw kindren bood,
Sla een blik van medelijden
Op uw talrijk, minnend kroost,
Wil het voor 't gevaar bevrijden
En verschaf het zoeten troost!’
Koor der Priesterin.
‘Eeuwge Goden! hemelmachten!
O, vergeet uw rechte wraak,
Wilt uw woede toch verzachten
En aanhoort der kindren spraak!
Smeekgebeden, godsvrucht kreten
Stijgen uit ons treurig hart;
Goden, wilt de wraak vergeten
En verheelen onze smart!...’
Algemeen Koor.
‘Eer en glorie allerwegen
Aan der Goden Opperheer!
Eeuwig klinkt ons stem hem tegen,
Eeuwig is zij hem ter eer!
Teutates, aanhoor ons sprake:
Wij, wij luistren naar uw les;
Dat ons kreet uw troon genake!
Eer en lof aan Teutates!...’

V.
De grijsaard op dien zang ontvlamt in woede;
De liefde, die hij in zijn boezem voedde
Tot zijne aloude Goôn, bestroomt zijn hart
En stort hem geestdrift in; verzacht de smart
Die hem verscheurt en die zijn dappren moed
Ten onnut maakt; hij voelt den zielegloed,
Hij voelt in drift zijn krachten onderschoren,
Zijn tong ontbinden en zijn oog ontgloren.
Op zijne wang rolt biggelend een traan,
Hij staart in 't rond en spreekt de scharen aan:
‘o Belgenstam! o kinderen der Goden!
Aanhoort mijn stem, - Gods heilige geboden! -
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Aanhoort de godsvruchtkreet die in uw ziel
Met 't moedermelk en voedsel nederviel,
Die u getroost heeft in uw jonge jaren,
U heeft beschud voor druk en doodsgevaren
En uwe ziel bewaard heeft ongewond,
Aanhoort!... De Goden spreken door mijn mond!...
Nog was het niet genoeg dat Romes honden
Der vaadren grond en heilge vrijheid schonden,
Onz' vrouwen roofden en hun razernij
Op onze dochtren wroken; en heur lij
Met dertlen blik en spottend oog bespeurden,
De wichtjes van de moederborsten scheurden;
Wanneer der Belgen moed en mannenkracht
Moest zwichten voor hunne overgroote macht;
Wanneer wij, stap voor stap, onz' heilge panden,
Der vaadren grond - ons erf! - in 's winnaars handen
Vervallen zagen en een Roomsch barbaar
Onz' heilge bosschen en 't gewijde altaar,
Gestaag beschermd ten koste van ons leven,
Ten prooi der woed der vlammen zagen geven!
Neen! 't was hun niet genoeg, ons Vaderland
Met spijt te hoonen, met een moorders hand
En vleiend aangezicht 't gebied te voeren
En ons het hart door diepen smaad te ontroeren:
Een harder lot, een grooter ongeluk
Hing ons nog boven 't hoofd. O, ja, de druk
Begon maar slechts. - Met recht, bij de offeringen,
Had ik reeds lang gezien dat nare dingen
Ons nog bedreigden; dat ons groote Goôn
Nog steeds verbitterd waren om den hoon
Hun aangedaan; en dat hun straf ging spreken
En op ons hoofd in woede los ging breken,
Om zoo te straffen onz' lafhartigheid
Gepleegd in den gedoemden godsdienststrijd, Ons aangedaan door eenen hoop van boeven
Die twist en tweedracht steeds in 't hart begroeven,
Die zich vertoonen met een kalm gelaat
Waar slechts bedekte hoogmoed binnen staat.
Ho! wacht u voor hun mommerij, o, kindren,
Weest doof aan hun geveinsde taal! Zij hindren
Uw deugd, uw hart! - Hun grootst, hun eenigst doel
Is u te onttrekken aan het oud gevoel
Der mannendeugden, aan onze oude zeden
En met den voet u op het hoofd te treden,
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Uw zielen te verslaven, uwen moed
Te brijzelen; en zoo den heilgen gloed
Des godsdienst in uw zielen te verdooven,
Met aan hun huichlarij te doen gelooven.
Mistrouwt ze, kindren, want hun vleiend woord
Is als vergif dat door de harten boort.
Staat vast, o broedren, laat u nooit verleiden!
Blijft staag onwrikbaar; dat uw geest blijf strijden
En tegenstaan 't verachtelijke rot
Der huichelaars. Versmaadt hun dwazen God,
Hun Godsdienst en hun leer die in onze oorden
Tot onzen schimp en diepe straf ontgloorden!
Dat nooit hun vleierij u 't hart bekruip',
Hun veinzerij in uwe ziele sluip':
Gij, volgt toch niet het voorbeeld uwer broedren,
Ons thans geen broedren meer; daar hun gemoedren
Nu laflijk van de Goden zijn gekeerd
En hunne ziel een lagen schimpgod eert!
O neen, o volgt ze niet! - Een eeuwge straf
Beknelle staag tot aan den boord van 't graf
De laffe borsten, die de heilge wetten
Der Goden loochnen, hunnen naam besmetten
Met eene vlek die 't late nageslacht
Op 't voorhoofd dragen zal, die hunne kracht
Beschimpt, bespot, verdooft; hun naam 't heelal
Ter schending en verachting stellen zal!
Ja, zendt uw' bliksem, langgetergde Goden!
Vernielt, verbrijzelt al wie uw geboden
Verachten wil en schenden uwe wet;
En zoo van ons een enkle zij besmet
Met 't giftige geloof of heeft besloten
Uw dienst te vliên, de Goden te verstooten,
Verplet zijn hoofd en dondert hem ter neêr:
Zijn plaats, o Goôn! is tusschen ons niet meer!...’
De grijsaard staakt. De zilte tranen leken
Hem blinkend op de wang. Zijn driftig spreken
Heeft gansch de schaar ontzet, het hart geraakt
Dat nu in geestdrift voor de Goden blaakt.
Men staart den grijsaard aan, men reikt de handen
In zuchten tot hem op, en de oogen branden
Van naberouw en leed in ieders hoofd,
Door naren druk en knaging afgesloofd.
De een vaagt een stille traan, en andren bukken
Het hoofd ter aard; hun handen drukken
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En wringen zich in een. In 't eind men neemt
Zijn' houding weêr. - De wichelaar heerneemt:
‘O heilge Teutates! o groote God!
Alleen beslisser van ons weiflend lot!
O, gij, wiens groote macht natuur bezweeft,
't Heelal bezwangert en het leven geeft
Aan al wat adem haalt, wat roering heeft,
Wat onder 's menschen vinger beeft;
Wiens blik bevredigt of ontzet, wiens wezen
Het al bestraalt, in alles staat te lezen;
Wiens prenting zich in 't kleinste blaadje ontmoet,
In 't minste bloempje en kruid voor de oogen doet;
Die alles gadeslaat; Gij, die uw kindren
Beschermt opdat geen kwaad hun ooit zou hindren,
Blijf niet gebelgd, o God! wij allen zijn
Uw dienst nog toegedaan: ons hart is rein
En onbesmet. O God! o zie het blaken
Uit liefd tot u! ach, wil uw gramschap staken
En nog een blik van medelijden slaan
Op uw onzalig kroost! Dat zijn getraan
O groote God, uw hart tot medelijden
Bewege; breng verzachting aan zijn lijden!
Gedenk ons broedren niet; en dat uw vloek
Op ons niet valle, ons niet verplett'! Bezoek
Ons slechts met goedertierenheid: de handen
Verheffen wij tot u; de heilige offeranden
Tot zoening vallen op uw outer neêr!
Verwerp ze niet! aanhoor onz' bede, o Heer!’
Nu zwijgt de wichelaar; zijn maagre hand
Tast in zijn kleed; uit eenen leedren band
Rukt hij een mes en houdt het opgeheven
En toont het aan de schaar. Men ziet niet beven
Men hoort geen zuchten, geen geween, geen kreet,
Geen suizing zelfs van vrees of angstig leed.
De vrouwenschaar ontsluit zich. Uit haar midden
Treedt eene maget voor. Men hoort ze bidden;
Zij houdt het oog den hemel toegestuurd,
En, schoon de priester grijnzend op haar tuurt,
Blijft toch haar blik zoo zacht, zoo lief; haar wezen
Zoo engelachtig schoon, zoo teêr! Geen vreezen
Bespeurt me op heur gelaat. Het blonde haar
Vereent zich zacht en strikt zich in elkaar
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En daalt haar achter op de blanke schoudren
En rolt en zwaait haar om den hals. Hare oudren
Verzellen haar en blijven aan haar zij
Tot voor den priester. Gansch der vrouwen rij
Houdt op de moeder slechts het oog geslagen;
Men ziet hoe zij het noodlot zal verdragen
En of de smart, die haar den boezem grieft,
Verwinnen zal, en of de moederliefd
Zal zeker zijn dan wel de liefd der Goden;
Of zij met vreugd Gods heilige geboden
Volbrengen zal en of de nare schrik
Haar niet verwinnen zal op 't oogenblik...
- En, ja, - de moeder voelt haar kracht begeven:
Zij ziet het moordstaal en begint te beven,
Hare oogen draaien in haar hoofd; zij staart
Angstvallig rond. - Maar zie! heur oog ontwaart
De stijve blikken die de schaar der vrouwen
Verachtend op haar slaat. - Neen, geen berouwen,
Geen laffe liefd mag bij het offer zijn....
- Zoo denkt ze op eens. - Mijn hart, hoe zwak, hoe klein,
Zal ook dien schok met kalmen geest ontvangen.
Ik ook, ik wil den gouden naam erlangen
Van onverschrokkenheid, van zielenmacht,
Die met den dood en met gevaren lacht....
- Zoo denkt ze, - en haar ziel voelt zich herleven,
Heur moed bekomt: men ziet ze niet meer beven.
Haar fiere blik dringt nu de schare door,
Zij stelt haar eenig kroost den priester voor: Ze aanschouwt nog eens haar kind en drukt haar lippen
Het op den mond. Men ziet een traan ontglippen
Aan 't moederoog: zij vaagt dien traan
In geestdrift weg; en 't hart met wee belaân,
Blijft evenwel onwrikbaar in het strijden
En niets meer toont het hevig van haar lijden.
De vader, met een trotsch en blij gelaat,
Voelt zich gevleid dat hij voor land en staat
En Godendienst zich mag ten nutte maken
En helpen om de gramschap Gods te staken.
De moeder stapt terug met haar gemaal. De onnoozle maagd knielt neder voor het staal.
De priester nadert, legt zijn dorre handen.
Op 's meisjes schoudren neêr. Zijne oogen branden
En glinstren in zijn hoofd. Een stuiping trekt
Zijn aangezicht of houdt het uitgerekt.
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Nu slaat hij hemelwaarts zijn blinkende oogen
En ziet dan op de maagd die neêrgebogen,
Gedwee haar lot, den naren dood verwacht,
De smart bespot en het heelal veracht....
Zij staat onwrikbaar. Aan haar maagdenlippen
Hoort men bij suizing slechts een naam ontglippen:
‘o Konrad!’ zucht zij; doch zij dooft dien kreet
En smoort in 't hart het zielverbrekend leed.
Een doodsche stilt heerscht statig in de scharen;
Men kan geen stem, geen minste zucht ontwaren.
Eene innige eerbied dringt in ieders hart:
De liefde tot de Goôn verdooft de smart,
't Gevoel van medelij; op ieders wezen
Staat op dien stond slechts zucht naar bloed te lezen.
De priester ziet nog grijnzend op de schaar,
Hij grijpt in eens de maget bij het haar
En houdt den nek op zijne knie gebogen,
En houdt een stond het mes omhoog getogen;
Zijn hand daalt neêr en vilt den gorgel rond...
- Het stroomend bloed schiet spranklend op den grond,
Besproeit het wit gewaad en bleeke handen
Des wichelaars. 't Gezicht betrekt; de tanden
Van 't bloedend, halfgehakte hoofd der maagd
Ontsluiten zich en knarsen: 't aanzicht vraagt
Bij flauwen blik, nog moedging in de scharen,
En 't stervend oog schijnt alles nog te ontwaren.
De wichelaar slaat nu een stijven blik
Op 't aaklig lijk, bespeurt met angst en schrik
Het trekken, wringen van de ontzielde leden
En mompelt stil geheimnisvolle beden.
Nu stappen andre priestren bij het lijk.
Men grijpt het driftig vast. Geen minste blijk
Van medelij of smart staat in hun trekken;
Maar koel en statig gaan zij voort. Zij trekken
't Gemarteld lichaam weg tot voor den stam
Des reuzen eikenbooms. Een gloende vlam
Verspreidt zich straks: het outer wordt ontstoken
Door 's priesters hand. Men ziet de vlammen rooken
En dringen door den boom die van den God
De beeldtnis is. Het gansche priestrenrot
Buigt neder voor den stam en allen neigen
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Het hoofd ter aard. De gloende sprankels stijgen
En flikkren door het hout langs allen kant.
- 't Gekeelde lijk valt neder in den brand.
Een stille geestdrift heerscht nu in de scharen;
Want godsvrucht roert het hart. Op eens ontwaren
Ze een man die woedend door 't gebladerd dringt,
Die hijgend nadersnelt, de takken wringt
Die zijnen loop beletten, die zijn schreden
Weêrhouden; doch vergeefs! 't wordt al vertreden,
De woede drijft hem voort. Zijn aangezicht
Is vurig, vlammend rood, wen 't fakkellicht
Zijn' valsche flikkerstralen op hem schiet
En hem verlicht. - Hij nadert fluks. - Men ziet
Een jongling wien 't ineengeslingerd haar
In 't aanzicht rolt en zwaait; in wiens gebaar
Slechts razernij en woestheid staat te lezen,
Wiens wilde blik het koenste hart doet vreezen
En ieders ziel ontzet. - De nare schrik,
De vrees verspreidt zich op een oogenblik. Hij nadert tot de schaar, en allen deinzen
Van vreeze weg, - men laat hem plaats: - zij peinzen
Het is een geest of wel de God der wraak
Die zich vertoont en zijner gramschap taak
Op onze hoofden driftig komt volvoeren...
Zoo denkt het volk en voelt zich 't hart ontroeren;
Het bijgeloof ontneemt hen ziel en moed;
Men vreest, men beeft, men siddert van de boet
Der zond te dragen en een tranenvloed
Van naberouw stelt menig oog in gloed.
Intusschen dringt de jongling door de schaar
En snelt in woede tot den offeraar;
Hij staart hem aan en ziet zijn opperkleed
Met bloed bemorscht, - hij ziet hem wreed
Van 't outermes het purpren bloed nog vagen
En bidden binnensmonds, en vragen
Aan God genâ. - En Konrad onbeschouwd
Ontrukt hem 't mes. En trotsch en koud
Bespeurt de priester nu den jongeling
Die woedend staart, het staal den ouderling
Voor de oogen torscht, hem toeroept in zijn woede:
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‘O, gij die deugd noch schoonheid ooit behoedde,
Die nimmer in uw ziel het zacht gevoel
Van liefde hebt gevoed, wiens eenig doel
Steeds was de menschheid in uw ziel te dooden!
Die in uw wreede taal den naam van blooden
't Gevoelig harte schenkt! Zeg, wichelaar,
Waar is mijn Rheta? spreek! zeg! hebt gij haar
Alree gemoord? zeg, heeft uw bloedig hand
Alreê gewroet in 't maagdlijk ingewand?
Spreek! leeft zij nog!’
De priester ziet hem aan
Bedaard en zonder schrik, hij wijst hem aan
Het outer en het gloeiend vuur. - ‘Mijn zoon,
Het offer brandt ter eer van de Goôn!...’
Is 't antwoord. Daar, daar staat de jongeling
En wringt de handen saam, wijl de offerling
Met kalme blikken staart, en in zijn wezen
Noch schrik, noch vrees, noch onrust staat te lezen.
En Konrad staat ontzet en hij beschouwt
Met geestdrift nu het outer en hij houdt
Het mes omhoog getorscht; hij denkt dien stond
Aan niets van wat de leeraar heeft verkond;
En 't nieuw geloof bezwijkt. Hij roept met kracht:
‘o Reta! 'k volg u in den zwarten nacht
Van 't doodenrijk! Ja! mits gij in het leven
De mijne waart, dat onze schimmen zweven
En nimmer zich verlaten; in den dood
Vereenigd wezen, - en in 's Almachts schoot
Zich weêr hervinden!’
't Moordstaal in de hand
Vliegt hij in drift in 't midden van den brand;
Dringt in de vlam, steekt zich den gorgel af
En kiest het gloeiend outer tot een graf...
De scharen diep ontroerd, beschouwen 't jonge paar
Gemarteld in het vuur, met de armen in elkaar.
Een traan van innig leed rolt stil uit ieders oogen;
Want 't zalvend medelij heeft ieders ziel bewogen.
De priester echter stapt vooruit. Hij spreekt:
‘o Scharen, 'k zie dat u het harte breekt
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Van medelij! Gij dwaalt, o broedren; weet
Dat Konrad laag geschonden heeft zijn eed,
Zijn naam verloochend heeft en, diep verwaten,
Der Goden leer en godsdienst heeft verlaten.
Zijn ziel was reeds gedoemd! Der Goden wraak
Hing op zijn hoofd. o Belgen kroost, o staak
Uw laffe klacht, uw medelij! blijf koen!
Zie slechts daar bij het offerand van zoen
Een offerand van wraak. De groote Goôn
Zijn door het een verbeden en de hoon
Door Konrad hun gedaan is diep gewroken
En mooglijk is hun gramschap ook velbroken...
Wie weet of 't wraak en smeekend offertal
Ons met de Goden niet verzoenen zal...’
Het medelij vergaat en luide beden
Ontvallen ieders mond. De priesters treden
Het offer rond en scharen zich op rij
En zingen in een treurig harmonij
Een aaklig lied ter eere van de Goden.
Zij knielen soms of vallen op de zoden
En kussen 't killig mos, den klammen grond,
Of richten zich en loopen in het rond,
Terwijl de vlammen trotsch ten hemel glijden
En in het woud een zuren geur verspreiden.

EINDE VAN HET VIJFDE DEEL.
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