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t.o. III

‘Sidon liep zonder denken tot hem en legde hare hand op zijne.’ Blz. 221.
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Voorwoord van den eersten druk:
De uitgever dezer Novellen vraagt mij een woordje van inleiding voor den lieven
bundel, die heden van de pers komt. Ik had kunnen antwoorden: goede wijn behoeft
geenen krans, en zeker zou in geen geval het oude spreekwoord beter zijn gebruikt
geweest. Ik deed het echter niet, omdat ik deze gelegenheid wilde te nutte maken,
om luidop te verklaren, hoe hoog door mij het talent van het rijkbegaafde Zusterpaar
wordt geschat.
Hebben ROSALIE en VIRGINIE LOVELING zich vroeger reeds door hare Gedichten
eenen schoonen naam in de Nederlandsche letterkunde verworven, hare
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Novellen verzekeren haar ook eene eerste plaats onder onze prozaschrijvers. Wat
iedereen in hare Gedichten heeft bewonderd - diepte van gevoel, fijnheid van
opmerking, frischheid en keurigheid van beelden, - dit alles zal men in de Novellen
terugvinden.
Wat ons in de Novellen wordt verteld, geschiedt meest altijd op het land; doch wij
hebben hier voor ons geene grove, platte, smakelooze boerentafereelen, noch valsche,
opgesmukte Arcadische verhalen, die met het Vlaamsche buitenleven niets gemeens
hebben - wij hebben hier waarheid, maar waarheid met bewonderlijke kunst en
uiterste kieschheid voorgesteld.
Hier en daar zal het een of ander woord den lezer, die tot Vlaanderen niet behoort,
wel eenigszins vreemd voorkomen; doch wie weet wat kleur is, zal dadelijk erkennen,
dat het gebruik van eene eigenaardige plaatselijke uitdrukking van tijd tot tijd
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noodzakelijk is, wil men der waarheid getrouw blijven. Zoo ook hebben er AUERBACH
en GEORGE SAND, alsmede onze HILDEBRAND, CREMER en TONY over geoordeeld.
Met vertrouwen zie ik deze Novellen in het licht verschijnen: zij zullen, ik ben er
van overtuigd, zoowel in Noord- als in Zuid-Nederland met de meeste ingenomenheid
worden gelezen.
Dr J.F.J. HEREMANS.
1874.
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Rosalie.
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Jan-oom en Belle-Trezeken.
I.
Belle-Trezeken was de vrouw van Jan-oom. Zij hinkte een weinig, en was ook een
weinig ouderwets gekleed: zij droeg nog eene vledermuts en krullekens op haar
voorhoofd. Het was ook zulk een afgezonderd dorpken, waar zij woonden! Alles
was er nog naar den ouden trant!
Jan-oom en Belle-Trezeken hadden elkander in hunne jeugd gekend, ook was hun
huwelijk van toen reeds beslist geweest; maar een twist ontstond tusschen hen: zij
scheidden misnoegd van elkander, en Belle- Trezeken zeide aan Jan-oom, dat hij
tehuis mocht blijven, en dat deed hij.
Weken en maanden verliepen, en hij kwam niet terug. Men noemde hem dan ook
nog niet Jan-oom: het was een groote, jonge boer, die iedereen zou
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gekregen hebben, wie hij wilde. Het toeval scheen hen echter eenmaal weder samen
te willen brengen: zij kwamen elkander tegen op een smal wegelken door een
korenveld, en Jan-oom gevoelde, ik weet niet wat, dat hem aanspoorde om te blijven
staan en te zeggen: ‘Belle-Treze, laat ons het gebeurde vergeten.’ Maar Belle-Trezeken
trad ter zijde om hem te laten voorbijgaan, en had hare kap opgetrokken, en dan
stapte hij maar dapper door al schuifelend, om haar te toonen, dat hij er niet in wist,
en zeide daartusschen luid en onverschillig ‘goeden dag!’ als aan eenen vreemden
mensch, en zij van haren kant antwoordde er op ‘goeden avond!’ en zette haren weg
voort zonder omzien. Het zou verre moeten gaan op den buiten, om iemand den
goeden dag te weigeren.
Daarna had Jan-oom eene andere vrouw genomen. Hij had het niet goed getroffen,
en veel met haar afgezien. Hij zag er nochtans niet uit als iemand, die veel verdriet
gehad heeft; want hij was altijd welgezind, en lachte en praatte gaarne. Hij was twaalf
jaar met zijne eerste vrouw getrouwd geweest, en als deze gestorven was, had hij
zich weldra getroost, en weer aan Belle-Trezeken gedacht, en haar voor zijne tweede
vrouw gehaald.
Jan-oom was wel niet rijk; maar hij was ook niet arm, en hij spaarde, om eens,
wie weet wanneer, zijn
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hofstedeken te koopen: dat speelde hem altijd in het hoofd; hij kende geene andere
hoovaardij. In huis zat hij gewoonlijk met de blauwe kwispelmuts op en het linnen
voorschoot aan. Hij hield noch meid noch knecht, en beploegde zijn land zonder
paard met zijne twee koeien: hij was ook in het dorp de eenige landbouwer, die dat
deed.
Jan-oom had een schoon leven, dat zeide hij zelf; doch waar twee menschen geheel
alleen zijn, daar moet iets veranderen, en groeien en groot worden rondom hen: dat
wisten zij, en daarom haalden zij zich een kind.

II.
De jongste zuster van Belle-Trezeken was in den boerenstand niet gebleven. Zij
woonde op de hoofdplaats van het kanton, en was met eenen varkensslachter getrouwd
geweest. Nu was zij weduw en stelde het goed. Zij had een klein meisje, van hetwelk
Belle-Trezeken meter was, en dat zij Melanie geheeten had; doch men noemde haar
gewoonlijk Meleken. Dat was het kind, dat Jan-oom ging halen, daar hare moeder
nu met eenen beenhouwer schikte te hertrou-
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wen, en opdat er dan geen gevaar zou zijn, dat het kleine meisje van haren stiefvader
verdrukt mocht worden.
De twee zusters hadden elkander uitermate lief, al zagen zij elkaar zoo zelden.
Belle-Trezeken kon niet ver te voet gaan, en hare halfzuster had het zoo druk. Zij
waren alleen overgebleven van een talrijk huisgezin, de oudste en de jongste: zij
zagen er geene zusters uit.
Jan-oom bracht het kind aan de hand naar huis, en droeg haar pakje op zijnen stok.
Zij was nog zoo klein, dat hij haar verscheidene malen onderweg moest dragen. Hij
zegde haar, dat zij op de groote pachthoeve daarnevens den witten haan en de kleine
viggentjes zou zien. Als hij er mede aankwam, vroeg hij, naar Belle-Trezeken wijzend,
die op den drempel stond: ‘wie is dat?’ - ‘Tante Meetje,’ zei het kind, en het kwam
naar heur geloopen, en nu moest zij al gauw naar de varkentjes gaan kijken, zooals
Jan-oom het haar beloofd had.
Belle-Trezeken had de tranen in de oogen.
‘Hoe kunt gij zoo onnoozel zijn,’ sprak Jan-oom.
Het kleine meisje werd het daar welras gewoon; want op de hoeve daarnevens
waren jonge knapen, zoo oud als zij, die met haar gansche dagen om den boomgaard
liepen. Zij sprak van hare moeder niet
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meer: zoo zijn de kinderen; zij wilde op haren schoot niet gaan zitten, als die met
haar stiefvader den eersten keer overkwam, ‘en nooit meer weerom naar huis keeren,’
zeide zij.
Jan-oom zat te glimlachen: daar had hij zijn vermaak in; en toen zat zij op den
schoot van Belle-Trezeken, en sprak: ‘Tante Meetje is veel schooner dan Moeder.’
- ‘Ik was niet schoon als ik twintig jaar was,’ sprak Belle-Trezeken lachend, ‘wat
zou ik het nu zijn, niet waar, Jan-oom?’ Want thans noemde zij hem altijd aldus, en
dat deden ook zijne geburen, en welhaast geheel het dorp.

III.
Op de pachthoeve dicht bij het huis van Jan-oom woonde de oude boer Tuytschaever
met zijnen zoon, die daar ingetrouwd was, en zijne kleinkinderen. Zij konden van
op het eene hof alles zien, wat er op het andere gebeurde, en over de scheidshaag
met elkander praten.
Het is een geluk op den buiten goede geburen te hebben: men heeft die altijd
noodig; ook kwam
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Jan-oom wekelijks het een of ander leenen: eene wan of een zeil, om daarop zijne
vlasauwekens te drogen, of de haagschaar, of het rekenboek, of wat hij ook noodig
had; en Roze, de vrouw van den jongen boer, kwam ook brood halen bij
Belle-Trezeken, wanneer zij eenen dag later dan naar gewoonte bakten, en zeep en
koffie leenen, omdat zij zoo ver van de winkels waren.
Die twee eenzame woningen stonden daar geheel alleen, van alle andere
afgezonderd; want groote stukken land en dichte kanten scheidden ze van de
hofstedekens, die hier en daar verspreid lagen. Belle-Trezeken woonde er gaarne,
en klaagde slechts, dat het zoo ver van de kerk was; want in den winter gebeurde het
dikwijls, dat zij des zondags tehuis moest blijven: dan zat zij alleen aan het raam
hare mis te lezen in haar boek met groote letteren. Geheel hare geleerdheid bestond
daarin: ‘het spijt mij, dat ik niet mee kan gaan,’ zegde zij meer dan eens aan hare
gebuurvrouw.
- ‘Maar, Belle-Treze, onze Heer verlangt dat niet: men moet niet meer doen dan
men kan,’ sprak deze in het heengaan.
De oude Tuytschaever, Grootvader, zooals de kinderen hem noemden, was nog
zoo kloek en zoo gezond als een jongmensch; zijn gehoor alleen begon
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een weinig te verflauwen. Hij stapte des winters door sneeuw en slijk in den donkere
vooraan, met de lantaarn in de hand, naar de eerste mis. De kerk was bijna een half
uur vandaar.
- ‘Maar, boer,’ zei Belle-Trezeken, als hij terugkwam, beslijkt tot aan de knieën,
‘wat zijt gij gelukkig nog zoo ver te kunnen gaan! hoe geraakt gij door die vuile
wegen?’
- ‘Belle-Treze, er zitten er geene meer in de modder van vóór acht dagen,’ zei hij
toen.
Als het zomer was ging Belle-Trezeken ook ter kerk, maar was zoo moede van
die reis, dat zij zich meer dan eens bij hare tehuiskomst op eenen stoel liet vallen,
terwijl zij zuchtte: ‘die voet! die voet!’
- ‘Zwijg, Belle-Treze,’ sprak toen Jan-oom glimlachend, ‘die voet misstaat u niet.’
Het is verwonderlijk, hoe soms een klein gebrek eene aantrekkelijkheid heeft;
Jan-oom was oprecht: hij zag niets liever dan Belle-Trezeken over den vloer en het
grashof gaan.
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IV.
Des zondags achternoens, wanneer de mannen, de knechts en de meiden naar het
dorp waren, wachtten de twee vrouwen het huis met de kinderen. Belle- Trezeken
had dan gewoonlijk haar rozekleurig jaksken aan, en haren kalemanden rok met
breeden fluweelen boord. Zij zat meest met Roze op het hof, onder de boomen in
het gras, op die lange, eentonige zondagen, wanneer de geest om zoo te zeggen niet
ten volle wakker wordt, omdat hij niets heeft, waaraan hij denken moet.
Belle-Trezeken achtervolgde de kinderen met hare oogen, oogen vol weemoed en
onderwerping, zooals die van meest alle gebrekelijke menschen. De kinders liepen,
de kalvers liepen, het veulen liep: ‘dat heb ik nooit kunnen doen,’ dacht
Belle-Trezeken.
Als de kinders moe van spelen waren, kwamen zij zich bij beide vrouwen zetten
om haar te hooren vertellen; want haar gesprek liep vaak over het bovennatuurlijke,
en dat trekt de kinderen aan. Belle-Trezeken verhaalde van tooveraars en
tooverheksen, van menschen, die hunne ziel aan den duivel verkocht
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hadden, en 's nachts als weerwolven moesten rondloopen. Toen vroegen de knapen
haar, of dat waar gebeurd was, en zij zeide ja. Haar eigen vader was eens verdoold
geleid geweest door eenen zijner vrienden, die kon tooveren. Zij waren te zamen van
Braamdonkfeest gekomen: het was laat en haar vader had gezeid: ‘ik ga langs hier,
den landweg in.’ - ‘Kom liever met mij langs de groote baan,’ had daarop zijn vriend
geantwoord, ‘wat loopt gij daar alleen?’ - ‘Neen,’ had haar vader gezeid, ‘ik wil
geenen omweg doen.’ Dan was de andere in eenen schaterlach uitgeborsten en had
gezeid: ‘gij zult al later tehuis komen dan ik.’ Het was waar; hij had geheel den nacht
gedwaald, en was verscheiden malen nabij zijne woning geweest, maar had den
ingang niet kunnen vinden. Menschen, die daar voorbij kwamen om naar de markt
te gaan, vonden hem 's morgens om vier uren aan een kapelleken op de bank liggen
slapen, een half uur van zijn huis.
En aldus zaten zij daar in de avondschemering, totdat zij van ver Jan-oom en den
ouden Tuytschaever hoorden, en reeds hier en daar eene flauwe ster in de lucht te
zien was.
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V.
Eens op eenen mistigen najaarsavond zaten zij allen in huis bij boer Tuytschaever.
Belle-Trezeken, die dicht bij het raam stond, wees met den vinger buiten in den
donkere, en vroeg hun, of zij niets bemerkten. Ja, wel, zij ontwaarden allen heel
duidelijk een licht: dat moest Jan-oom zijn, die ginds met zijne lantaarn kwam, zei
Meleken.
Neen, het was Jan-oom niet, het was de stalkaars, die daar spookte.
De kinders zagen met kloppend hart en bevangen van schrik dat geheimzinnig
lichtje aan, dat al bevend en dansend, nu eens hoog dan eens laag, rondom het stuk
land ging, dat aan den overkant der straat lag, en door boer Tuytschaever gebruikt
werd. Het was een vochtig akkerstuk, waar enkel slechte vruchten groeiden.
‘Dat voorspelt geen goed, niet waar, buurvrouw?’ zei de oude grootvader, die ook
aan het venster gekomen was, en het lichtje had zien flikkeren, en rondzweven, en
verdwijnen.
- ‘Neen, zeker, dat voorspelt geen goed,’ zuchtte
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Belle-Trezeken, meer voor zich zelve dan in antwoord op hetgeen de boer gezeid
had: ‘de stalkaars vertoont zich enkel, als een dezer twee huizen met een ongeluk
bedreigd is.’
‘Als het maar de koeplaag niet is,’ sprak een der kinderen.
‘Indien wij ze in den stal kregen, zouden wij al gauw ons vee laten belezen,’ zei
Roze.
- ‘Gij zoudt ongelijk hebben,’ was het antwoord van Belle-Trezeken; want zij wist
het beter dan iemand, dat geen mensch de macht heeft om de koeplaag weg te nemen.
‘Men kan die enkel in de lucht zenden,’ verzekerde zij, ‘en ongelukkig waar ze dan
neervalt!’
‘Ja maar, Belle-Treze, ik zou denken, elk op zijne beurt,’ sprak Roze; maar
Belle-Trezeken wist het te wel, dat het gevaarlijk was belezers te laten komen. De
tante harer moeder had het ook gedaan, en gedacht: ‘wij hebben de plaag nu zoo lang
gehad, een ander mag ze nu ook al eens hebben;’ maar het was wel: het vee genas
en de plaag viel op haar, op haar zelve. ‘Zij heeft de tering gekregen en geen gezond
uur meer gehad,’ zei Belle-Trezeken; dat was geen straatklap, niet waar?
Er ligt iets bijzonder treurigs in, iemand in zulke dwaling te zien, en er met zooveel
overtuiging te
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hooren van spreken; want men weet, dat er geene hoop is er hen van terug te brengen.
Het is alsof het hun een troost in eene ramp ware, te kunnen zeggen: ‘het komt van
God niet, maar van den duivel.’ Zij weten geen onderscheid tusschen geloof en
bijgeloof; maar wat zij gelooven, dat houden zij vast en laten het zich niet ontrukken.
Meleken was bang des nachts van hetgeen tante Meetje verteld had.

VI.
Aldus verliep er menig jaar. Jan-oom en Belle- Trezeken werden al stillekens oud,
en Meleken en de knapen van boer Tuytschaever groot. De oude landman was zoo
doof geworden, dat hij het orgel in de kerk niet meer hoorde; anders was hij nog
kloek en wel bij zijn verstand, en kwam nog altijd den eersten zaterdag van elke
maand naar het dorp te biecht.
Als hij in de kerk trad, hoefde men niet te vragen, wie het was; want hij stapte
maar recht door, met zijne groote schoenen vol nagels, tot aan de sacristij, en als
hem een stoel in den weg stond, schopte hij dien rechts of links, waar hij maar vliegen
wilde. De kinderen, die in rijen aan den biechtstoel zaten,
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hielden de handen voor de oogen; want zij konden zich niet houden van lachen, als
zij boer Tuytschaever reeds van aan het wijwatervat verstaanbaar hoorden zeggen:
‘in den naam des Vaders, en des Zoons, en des heiligen Geests.’
Het was een schoone, oude man; zijn sneeuwwit haar hing in krullen op den kraag
van zijnen frak. Belle-Trezeken bewonderde hem, omdat hij nog zoo wel gaan kon,
en was er zelfs een weinig jaloersch van: dat scheen hij te gevoelen; want telkenmale
hij aan het hof kwam, richtte hij zich op en stapte als een jongmensch tot aan zijne
deur; hij riep zijnen ‘goeden dag’ zoo luid, dat de vogels er van verschrikten en uit
de takken vlogen.
De oude boer was nog geheel meester, en als zijn zoon van de markt kwam, zou
die nooit nagelaten hebben, de beurs met geld voor Grootvader op de tafel te zetten,
en hem op de schalie te schrijven, aan wien, en voor hoeveel hij zijne tarwe of zijne
rogge verkocht had; want zijn gehoor was nu zoo slecht, dat men hem tevergeefs
zou toegesproken hebben. Hij had reeds de twee oudsten, Martien en Bernard
gezonden om te dienen voor Sint-Mauritius; doch daar het niet hielp, zou hij eens
den wagen laten aanspannen en zelf de bedevaart doen, zegde hij.
Zijn zoon beminde hem uitermate, en had ook aan
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zijne kinderen dien eerbied voor den ouden man ingeplant. Grootvader moest in alles
gehoorzaamd worden; hij was het, die aan de knapen gaf, wat zij verteren mochten,
en die zegde, welk vee moest verkocht worden, en waar men nu hoefde vlas of haver
te zaaien; en dat werd ook stiptelijk uitgevoerd.
‘Ja, ja,’ zei de oude Tuytschaever, schaterlachend, ‘ik wil met varen zooals boer
Eggerick: ik vroeg eens aan zijnen zoon, of hij nog altijd bij zijnen vader woonde,
en hij had de onbeschaamdheid te antwoorden: neen, ik woon bij Vader niet, maar
Vader woont bij mij.’
Zijn zoon had het gaarne, dat hij nog alles zelf bestierde, en zeide meer dan eens:
‘kinderen, wij hebben het al aan hem te danken: hij heeft zooveel voor ons gedaan!
Hij zal wel honderd jaar oud worden,’ voorspelde hij soms.
Martien of Bernard moesten hem ook alles opschrijven, als er iemand geweest
was; want hij wilde weten, waarvan er gesproken werd, en waarom zij gelachen
hadden; hij was nieuwsgierig zooals alle doove menschen, en wist al het nieuws van
het dorp. Roze kon ook op de schalie schrijven; maar het duurde wat lang: daarom
riep zij altijd de jongens.
Er waren op de pachthoeve vele kinderen dood en vele in het leven. Zij hadden
nog een geheel klein
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kind, dat in de wieg lag. Meleken kwam het somtijds halen; want zij zag gaarne
kleine kinderen, en Belle-Trezeken ook: overigens het ontlastte Roze, als zij er wat
mede speelden.
Martien, de oudste zoon, moest het toekomend jaar loten. ‘Hij is zoo dwaas niet:
hij zal er zich wel uittrekken,’ zei Jan-oom, om de anderen te doen lachen.

VII.
Meleken ging maar zelden naar heur huis: het was ver en zij hield niet veel van haren
stiefvader, ofschoon deze haar altijd vriendelijk aansprak, wanneer hij langs dien
kant kwam om vee te koopen. Ook had hare moeder het zoo druk met al hare jonge
broerkens en zusterkens, dat zij bijna nooit meer bij Jan-oom en Belle-Trezeken
kwam. Het jonge meisje had ook iets tegen den stiel van beenhouwer. Het had haar
wreed geschenen verleden jaar, als zij een paar dagen vóór de kermis hare ouders
was komen bezoeken, een varken aan de deur op het stroo te zien liggen, en een kalf
en een schaapken naar het slachthuis te zien brengen. En wanneer hare moeder haar
met het bebloed wit voorschoot, en het kapmes in de

Virginie Loveling en Rosalie Loveling, Novellen

18
hand van achter den toog toeriep, dat zij wel gekomen was, toen wenschte zij wel
om bij Jan-oom in het gras te zitten, en wat met Martien te kunnen praten over de
haag; zij wenschte om den koewachter van boer Tuytschaever in de kanten te hooren:
een zonderlinge toon, half geroep, half gezang, en waarmede toch geheel het tehuis
voor een boerenmeisje weder oprijst. Meleken was schooner en kostelijker gekleed
dan andere meisjes van haren stand: Jan-oom wilde dat, en Belle-Trezeken had haar
reeds vóór hare eerste communie haar goudwerk gekocht: het bestond uit eene ketting,
een kruis en oorbellen. Eene boerendochter moet dat hebben; ook zij was zoo braaf
en behulpzaam, en Belle-Trezeken zeide dikwijls aan Jan-oom: ‘zij zal ons bijstaan
in onze oude dagen.’ Zij was de eerste op, werkte op den akker en in huis, en leerde
al de liedjes, die Jan-oom haar van het dorp medebracht. ‘Zij kan zoo schoon zingen,’
zei Martien, en zij hield altijd op, als hij dat zeide.

VIII.
Meleken hield veel van bloemen en had er twee beddekens langs elken kant van den
wegeling in het
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‘Martien kwam tot aan de haag bij Meleken.’ Blz. 19.

Virginie Loveling en Rosalie Loveling, Novellen

19
anders verwaarloosde hoveken aangelegd; want een oprechte boer is er fier op om
te toonen, dat hij niet veel tijd aan het hovenieren besteedt. Heeft hij wat boonen, wel, en heeft hij er geene - ook wel; de aardappelen, dat is de hoofdzaak, en die
groeien in den hof niet, maar op het land.
In den noenstond, dat is van den middag tot twee uren, was Meleken altijd aan
hare bloemen bezig: zij had Fransche rooskens, en diamantsteenen, en juffertjes-in-'t
haar, en witte leliën staan.
Het was Mei en bij uitzondering een zeer warme dag. Belle-Trezeken zat na den
middag in haren leunstoel bij den haard te slapen, Jan-oom zat aan de deur in de zon,
en het jonge meisje kwam haar lijnwaad begieten, dat te bleeken lag: het was als een
lang, wit lint, dat over het grasplein was uitgespreid. Martien lag op zijn hof onder
de boomen, met de muts op het aangezicht; hij sprong op, als hij de waterdruppelen
op het droog linnen hoorde trommelen, en zegde lachend: ‘ik meende, dat het
regende.’ Hij kwam tot aan de haag, en vroeg aan Meleken, of zij het patakonszaad
gezaaid had, dat hij haar gegeven had, en of het uit kwam; want hij ook hield zich
met bloemen bezig, en had den schoonsten gelen rozelaar aan zijne schuur staan,
dien men zien kon: dat was eene zeldzaamheid.
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Martien was groot en blond; zijne kleur verhoogde en verbleekte, als hij sprak; het
was een vriendelijk, open gezicht; de oogstzon had hem nog niet verbrand. Meleken
geleek hem bijna: zij ook was blond, en er lag iets in den glimlach en den oogopslag,
dat gelijk was. Dit kwam misschien, omdat zij te zamen opgebracht waren. Zij zagen
er broer en zuster uit.
De jonge man sprak van de koeplaag, die in het dorp heerschte, en het meisje ried
hem aan, de stallen goed gesloten te houden - Jan-oom deed het ook - en geen vreemd
volk op 't hof te laten. Hij deed het wel: ‘maar er is toch niets aan te doen, als het
kwaad er bij is, Meleken,’ zegde hij.
Het bijgeloof is te lande zoo sterk ingeworteld, dat zelfs sommige jongelieden u
zonderling aanzien, als gij hun vraagt, of zij waarlijk aan tooverij gelooven, alsof zij
zeggen wilden: ‘twijfelt gij daar misschien aan?’
Het jonge meisje rukte gedurig de geurige doornbloemekens af, en liet die op den
grond vallen: de buitenlieden hebben niet den minsten eerbied voor de veldbloemen.
‘'t Is zonderling,’ bemerkte Martien, die er ook aftrok en wegwierp, ‘dat die
bloemekens het meest bloeien, waar de haag het slechtste is.’
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IX.
De zomer was heen met al zijnen ruwen arbeid en al zijne luidruchtige vreugde voor
de jonge landjeugd, die van het lastige werk een feest gemaakt heeft, opdat het
vroolijk hart de handen helpen zou. De oogst was binnen, en nu kwamen de kermissen
aan.
Jan-oom stond met den grooten hoed op, en den ouderwetschen frak van wit
molenaarslaken aan, met de twee blinkende knoopen bijna op het midden van den
rug, te wachten.
‘Komt gij,’ riep hij in de deur, terwijl hij met den stok stampte, en Meleken kwam
uit, met haar zwart kleed aan en hare muts met witte linten op, en trok met Jan-oom
naar de kermis.
Al wie maar kan, gaat toch op de naburige dorpen ter kermis, den eenen zondag
hier, den anderen daar, wie er verwanten heeft vóór den middag, wie er geene heeft
des achternoens, zooals Jan-oom.
Meleken was op haar best; zij droeg eenen ring aan elken vinger harer rechter
hand, die in de herfstzon schitterde. ‘God beware u!’ zei Belle-Trezeken.
Op het dorpje aangekomen, gingen zij de eene her-
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berg in, de andere uit. Jan-oom geraakte aan het kaarten, en Martien, die ook juist
bij toeval in het ‘Kruysken’ was, kwam Meleken gezelschap houden. Om zes uren
stond Jan-oom op, en vroeg aan zijn nichtje: ‘gaat ge mede?’ Hij wist wel, dat zij
niet mede zou gaan, een jong meisje, die met haren ouden oom ter kermis trekt, en
met hem zou moeten terug keeren, zou belachen worden: het ware te zeggen, dat zij
geen gezelschap gevonden heeft; ook als Martien sprak: ‘Jan-oom, het is nog zoo
vroeg, laat haar nog wat blijven; ik zal heur naar huis brengen,’ was deze aanstonds
tevreden, en keerde alleen huiswaarts. Belle-Trezeken vond dit zoo natuurlijk, dat
zij hem niet eenmaal vroeg, waarom Meleken ginder gebleven was.
Martien en Meleken gingen nu ook twee en twee, zoo als de anderen langs de
straat, en het jonge meisje lette er op hem altijd aan haren rechter kant te laten: dat
is aldus het gebruik. Zij bleven er, tot de avond begon te vallen, en de eenen na de
anderen huiswaarts keerden. ‘Laat ons ook gaan,’ zei Meleken.
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X.
De avond was schoon, zij gingen het westen in. De zon ging onder, en de twee
jongelieden keken op de purperen wolken, die er zich rond vormden, en nu deze,
dan gene gestalte aannamen, soms als een dier, dan als een schip, bijwijlen als een
groot menschenhoofd: ‘Zij kunnen geen oogenblik gelijk blijven,’ dacht Meleken.
De muggen verzamelden zich rondom het hoofd van den jongen boer, en vergezelden
hem gonzend. Hij sloeg er wel in met de hand; maar het was tevergeefs: de zwerm
bleef hem volgen. ‘Zij zullen aan gindsche struiken wel blijven hangen,’ sprak het
meisje.
Zij verwijderden zich van het dorpje en van het feestgewoel, dat nu enkel nog
flauw hun oor trof, en zagen ook anders niemand meer dan nu en dan een halfdronken
boerenzoon eenen zijweg inslaan, wiens gezang ook aldra in de verte wegstierf. Het
weer was kalm: er suisde geen windje, en Martien zei, dat het niet geheel donker
worden zou, dat hij de maan reeds zag. Meleken was tevreden; want of zij wilde of
niet, zij had eenen afschrik van den donkeren.
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Als zij aan den molen kwam, keek zij eens op, en Martien zei: ‘ik weet, waarom gij
naar den molen kijkt: ik heb gehoord, dat gij hier haast de bazin zult worden. Het
zou mij spijten; maar gij moogt het mij wel zeggen: is het waar?’ - ‘Neen,’ antwoordde
Meleken, ‘ik heb niet den minsten lust om de tweede vrouw te worden, daar waar
kinderen zijn.’
De waarheid was, dat Jan-oom eens op eenen heiligdag te huis gekomen was en
gezeid had, dat hij nieuws wist. Het nieuws was, dat de molenaar Meleken ten
huwelijk gevraagd had. ‘Ik ben er niet tegen,’ had Jan-oom er bij gevoegd, ‘het is
een man, die iets bezit, en mag medespreken.’
- ‘Maar, Jan-oom, waar zijn toch uwe zinnen, met eenen weduwenaar!’ had
Belle-Trezeken uitgeroepen.
‘En gij Belle-Treze, gij zijt zelve wel met eenen weduwenaar getrouwd,’ kreeg
zij lachend tot antwoord. Belle-Trezeken had toen ook gelachen: zij had het waarlijk
op dien oogenblik vergeten, dat Jan-oom weduwenaar was, als zij met hem trouwde.
Wie wordt er meer vergeten dan iemands eerste vrouw?
Meleken was van het gedacht van Belle-Trezeken, dat het niet zijn kon, en er werd
aan den molenaar gezegd, dat het meisje geenen zin om te trouwen
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had; daarmede was het uit. Zij had er bijna nooit meer aan gedacht, en was
verwonderd, hoe Martien daar iets van wist. Haar oom had het zelf aan zijnen vader
verteld, zegde hij, maar hij was toch blij, dat het niet waar was, en hij sloeg nu met
zijnen stok zoo geweldig in de klaver, dat er eene geheele kudde patrijzen uit opvloog,
hetgeen een groot gerucht maakte en aan het gesprek eene andere wending gaf.
Martien sprak nu van de loting: wel, dat was nog zoo lang, zei Meleken, tot in het
voorjaar, en ook zijn vader zou hem wel eenen man koopen, zoo hij er in viel: daar
hoefde hij niet aan te denken.
Martien vertelde haar in vertrouwen, dat er voor hem zooveel aan gelegen was,
dat Grootvader in den zin had hem de hoeve te huren, waar nu de weduwe Huybrechts
woonde, die er niet op bleef; zijn vader was reeds bij den eigenaar geweest. Deze
had hem de hoeve toegezegd; met Kerstdag en een jaar zou hij er op kunnen gaan;
maar indien hij in het lot viel, dan zou er wel niets van worden, zooveel geld min of
meer, het kon er op aankomen. ‘Ik wenschte toch, dat het meeviel,’ ging hij voort,
‘want het gaat niet best met Bernard. Hij kan niet verdragen, dat ik met de paarden
werk, en hij niet, en Vader
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en Moeder zouden ons ook liever scheiden; want dat brengt soms twist in huis.’
De jonge man scheen er bijzonder moed op te hebben om eens te boeren naar
zijnen eigen zin: nu moest hij het altijd doen zoo als Grootvader wilde.
Het meisje kon zich niet goed herinneren, waar die pachthoeve eigenlijk stond:
het was nog al ver en op hun dorp niet. ‘Maar, ge moet er voorbij, als ge naar uwe
ouders gaat,’ sprak Martien.
- ‘Ja, ik geloof, dat ik het weet: met een duivenhok en eenen grooten waterput op
het hof, en waar zij ganzen houden?’
Ja, daar was het, zei Martien, waar immers die nieuwe schuur stond. O, het was
daar zulk schoon wonen! nu wist zij het heel goed!
Het is alsof de avond de vertrouwelijkheid medebracht; anders zou Martien haar
dat niet gezegd hebben: het was een groot geheim; het mocht volstrekt niet uitkomen.
En nu vroeg hij haar, dat zij er toch aan Jan-oom en aan Belle-Trezeken niet van zou
spreken, en dat beloofde zij en hield woord.
Zij was wel verleden jaar meer dan eens des zondags van de eene of andere kermis
gekomen met Martien of Bernard; maar dan hadden zij niets dan geschertst en
gelachen en ‘elk eenen goeden avond’ geroepen tegen den molenknecht, als die op
zijnen ezel voorbijreed.
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Nu was het de eerste maal, dat zij zoo ernstig gepraat hadden, en dat beviel haar
meer.
Als zij reeds lang tehuis en in haar bed was, dacht zij nog aan Martien, en wenschte
wel, dat hij er zich uit mocht loten, en toch zou het haar zoo gespeten hebben hem
van het hof te zien gaan.

XI.
De dag der loting kwam. De lotelingen waren met een veldwachter naar de hoofdplaats
van het kanton, en Martiens vader was ook mede. Roze had den koewachter met een
paard achternagezonden, opdat deze haar aanstonds de tijding, goed of slecht, zou
kunnen brengen. Jan-oom, die met zijne koeien op het land werkte, kwam van tijd
tot tijd binnen en vroeg aan Belle-Trezeken: ‘weet ge nog niets? Het is zonderling:
het gaat mij niet aan en ik heb er geen rust van.’
- ‘Hij zal er in zijn,’ zei Roze, ‘O! ik ben er zeker van, hij zal er in zijn,’ als iemand,
die zich op eene droeve tijding wil voorbereiden, en den twijfel voor zekerheid neemt,
om zich niet bedrogen te vinden.
Grootvader ook was er van ontroerd, en zat tegen
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den hond te praten, die met de voorste pooten op zijne knieën stond: ‘en zoudt gij
ook tevreden zijn, indien uw meester er zich uitlootte? Hoe zoudt gij opspringen, he!
Ja, gij zoudt kwispelstaarten, niet waar?’ En dan stond hij weer op, en trad tot op het
hof, tot aan de straat: ‘nog niets!’ zeide hij, en ging zitten.
Jan-oom kwam buiten adem binnengeloopen: ‘Roze, de koewachter! - het zal goed
nieuws zijn,’ riep hij; en inderdaad, zij zagen den vijftienjarigen knaap, die op het
paard aangestoven kwam, en gedurig met de armen in de lucht sloeg; hij kon niet
spreken, hij zag rood: het arme kind bracht eene zoo blijde tijding! ‘het hoogste lot!’
riep hij eindelijk, en nu kwamen zij allen bij Grootvader, die het niet gehoord had.
Hij begreep ook geenszins, wat het was; want de vreugde gelijkt zeer wel op de
droefheid voor eenen dooven mensch: hij zag tranen over de wangen zijner
schoondochter rollen, en den koewachter, die er zoo zonderling uitzag, en zich op
eenen stoel liet vallen. De oude man trok aan den rok van Roze, en vroeg wat het
was. Jan-oom en Belle-Trezeken schreeuwden, wat zij konden, in zijn oor: ‘hij is er
uit, het hoogste lot!’ - en Jan-oom stak zijne tien vingers voor de oogen van
Grootvader. Maar nummer 10? dan moest hij er in zijn?...De oude man begreep er
niets van, tot dat Roze, die nu tot zich zelve gekomen was, met
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een stuk krijt, dat altijd op het vensterraam lag, op den rooden vloer, voor zijne voeten
met groote trekken zette: ‘uyt.’ De oude man sloeg de handen samen en zegde: ‘God
zij dank! God zij dank!’
Alzoo was hij, de oude boer, uitgelaten en overdreven in alle kleinigheden, stil en
zwijgend in groot verdriet of groote vreugde.
Roze was naar den kelder geloopen, en had haren boterstul, die in de mand met
stroo en den witten doek er over, gereed stond om des anderdaags naar de markt
gedragen te worden, medegebracht: ‘daar! - daar!’ zeide zij aan den koewachter,
‘draag dat aan uwe moeder.’ En het kind vloog er mede als zinneloos het huis uit.
‘Roze, Roze, dat is te veel,’ sprak Jan-oom, ‘dat is te veel!’ - ‘Och, ze zijn zoo arm,’
zei de vrouw in hare dankbaarheid: ‘die iets krijgt, moet iets geven, Jan-oom, en ik
alleen zal dat gewaar worden,’ voegde zij er bij. Aldus is het: eene boerin heeft haar
botergeld voor zich zelve om er hare huishouding mede te doen, en hoeft er aan
niemand rekening over te geven.
Wie kent er die behoefte niet van den brenger eener blijde boodschap ook blijde
te maken?
Roze was nu zoo gerust, dat het haar wel gelijk was, of haar man en Martien vroeg
of laat te huis kwamen, zij keek niet eens meer uit; want zij wist alles. Belle-
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Trezeken stond met het kleinste kind op den arm en zei: ‘zie eens, Roze, hoe het
lacht;’ en nu verborg zij haar ook niet, dat zij Meleken naar het kapelleken aan den
kruisweg gezonden, en zelf tehuis eene waskaars voor haar Lieve-Vrouwebeeld
ontstoken had. ‘God zij dank, God zij dank!’ herhaalde de oude Tuytschaever.

XII.
Een geluk komt niet alleen, zegt men, en zoo ging het ook hier: Martien zou met
Kerstdag de hoeve van bazin Huybrechts betrekken, de voorwaarde was reeds
geschreven, en Jan-oom had zijn hofstedeken gekocht; er bleef nog wel eene kleine
rent op loopen; maar die hoopte hij met der tijd ook af te leggen. Bernard mocht nu
met de paarden werken, en Martien was altijd op het hof bezig, en zong en floot den
ganschen dag. Het kleinste kind werd thans dikwijls door Belle-Trezeken of Meleken
gehaald: zij hadden er hun vermaak in, het uit de kevie te nemen en kleine eindjes
alleen te laten loopen, van de eene naar de andere. Het was een bevallig kind: met
één handje ging het overal mede.
Maar, alsof het nooit ergens lang wel mocht gaan,
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scheen er nu iets in de stallen van boer Tuytschaever te zijn, dat niet goed was.
Jan-oom had den veearts op het hof gezien: hij vermoedde wel, wat het was, alhoewel
zijn gebuur hem van niets sprak: zulks houdt men geheim, zoolang men kan. Meleken
zag Martien aan de haag, en vroeg hem, wat er in den stal was: aan haar zou hij het
wel zeggen.
De jonge man was geheel neerslachtig en sprak: ‘Meleken, gij moogt het wel
weten: het is de plaag; onze schoonste koe!...’ zuchtte hij.
- ‘Gij moet het beest aanstonds afmaken,’ antwoordde het meisje, ‘het zal er
misschien mede ophouden.’
‘Zij zit reeds in den put,’ sprak Martien; want dat wordt des nachts gedaan; ‘maar
de andere krijgen het ook.’
- ‘En wat heeft de veearts gezeid?’
‘Ja, wat heeft hij gezeid? De schouders opgehaald, en medicijnen gegeven, en ons
uitgelachen, als wij hem lieten verstaan, dat...’ - ‘Dat het kwaad er bij is,’ sprak het meisje.
‘Zoo is het,’ antwoordde de jonge man; ‘zie Meleken,’ ging hij voort, ‘er schuilt
toch iets onder; want onze honden loopen huilend de bosschen in, als wij ze los laten,
het is verschrikkelijk, - en, - en het hof loopt des nachts vol vreemde dieren...’
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- ‘Maar, Martien, zouden het geene honden zijn, welke naar de koe komen, die gij
gedolven hebt? mijn vader zegt, dat zulks zooveel gebeurt.’
‘Een hond heeft geene twee, drie koppen, niet waar, Meleken?’ vroeg de jonge
boer, ‘Grootvader heeft er eenen met verscheidene hoofden gezien, en eenen zonder
hoofd.’
- ‘Ik zou er naar schieten,’ zei Meleken.
‘Ik niet,’ sprak Martien, ‘ik zou er niet eenmaal het roer voor van den wand nemen:
men zou ze toch niet treffen, en ook al trof men die, wat zou er gebeuren? De eene
of andere mensch uit het omliggende zou dood gevonden worden in zijn bed, en ik
zou er toch nooit meer rust van hebben!’

XIII.
Er woonde op een paar uren afstand van daar een zonderling eigenzinnig mensch,
die niet leefde en zich niet kleedde zoo als andere menschen. Men noemde hem in
zijn dorp den Waarzegger. Het was een oud jonkman, die van de inkomst eener
lijfrent leefde en zich bezighield met het vervaardigen van papieren bloemenkransen,
wassen beeldekens en paternosters.
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Hij droeg gewoonlijk eenen zonderlingen bruinen frak, om daardoor de aandacht op
zich te trekken. Hij had den naam, dat hij het betooverd vee kon belezen, en dengene
wist aan te duiden, die schuld aan de misdaad had. Hij heette Bruno; maar hij wilde,
dat men hem Broeder noemde.
Boer Tuytschaever, die dikwijls van hem had hooren spreken, liet den veearts
tehuis blijven, en ging den Waarzegger halen: dat was een kortere weg; want nu
lagen al zijne koeien met de plaag. De vreemdeling werd met eene oude sjees tot aan
het hof gevoerd: het scheen als de verlosser, die aangestapt kwam.
Hij was een man van middelbare gestalte en middelbaren leeftijd, met roode
wangen, waterachtige oogen, en half kaal hoofd.
‘Broeder,’ sprak de jonge Tuytschaever, ‘gij moet ons helpen;’ maar, alsof er toch
een twijfel in hem opkwam, vroeg hij hem recht af: ‘Broeder Bruno, gelooft gij aan
tooverij?’
De Waarzegger stak zijnen vinger omhoog en sprak plechtig: ‘ik geloof aan God
almachtig.’
- ‘Ja, God is almachtig,’ antwoordde de boer, ‘en laat bijwijlen het kwaad de
overhand, maar wij moeten den duivel bestrijden,’ zegde hij met betrouwen, en leidde
den vreemdeling in den stal.
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Deze wierp wijwater, en bromde binnensmonds eenige woorden, die door de
aanwezigen niet verstaan werden: dat noemde hij het vee belezen.
‘Het is erg, het is heel erg,’ sprak hij eindelijk, zich tot Tuytschaever wendend;
‘want...’
- ‘Want het kwaad is er bij, niet waar?’ vroeg de landbouwer.
De Waarzegger deed, alsof hij het niet hoorde, en zeide op eens: ‘maar
Tuytschaever, hebt gij hier misschien groote vijanden in het dorp?’
De boer schudde het hoofd: ‘neen, neen, Broeder,’ zei hij, ‘geene, dat ik weet.’
- ‘Broeder,’ sprak nu Roze, ‘gij, die zoo hoog geleerd zijt; gij, die alles weet, om
Gods wil! zeg ons, wie ons vee betooverd heeft.’
‘Men mag niemand noemen,’ was het antwoord, ‘maar er is een middel om den
dader te kennen,’ en hierop haalde hij eenen ring van wit was te voorschijn. ‘Gij
zoudt dat ding enkel hoeven op den drempel te leggen van dengene, op wien gij
vermoeden hebt,’ sprak hij; ‘wordt het buiten gevaagd, zoo is het daar niet; maar
wordt het integendeel opgeraapt en in huis gedragen....ge verstaat mij?...’
- ‘Ja, ja,’ knikte de boer en nam den ring aan. Maar op wiens drempel zou hij dien
leggen? daar woonden geene menschen.
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‘Ach, Broeder,’ bad Roze, als deze naar zijn rijtuig ging,’ zeg toch iets meer, opdat
wij weten, wie ons dat ongeluk overzendt.’
- ‘Het is eene vrouwenhand,’ sprak de Waarzegger, ‘en het komt van niet ver,’ en
het scheen Roze, dat hij eenen zonderlingen blik wierp op Belle-Trezeken, die met
het kind op den arm in haar deurgat stond. En de vreemdeling vertrok, overladen
met dankzeggingen en geschenken, en hoogst tevreden, zooals elk verwaand mensch,
die er in gelukt is zich bij onwetende lieden belangrijk en onontbeerlijk te maken.

XIV.
Belle-Trezeken ging het kind naar huis dragen; er was niemand binnen. De koewachter
alleen zat aardappelen te schillen aan de achterhuisdeur.
‘Waar zijn zij?’ vroeg Belle-Trezeken.
- ‘Ik weet het niet,’ zei de knaap, ‘maar ze zullen voorzeker niet lang wegblijven.’
‘Het doet er niet aan,’ hernam zij, terwijl zij de kat uit de wieg smeet en het kind
er in legde: ‘gij moet wiegen, als het schreit,’ beval zij hem nog in
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het heengaan; maar zij was ter nauwernood van het hof, als het kind eenen zoo luiden
kreet uitwierp, dat de koewachter opsprong, en dat Roze verschrikt langs het
achterhuis binnengeloopen kwam.
Wat was dat?...Het kind lag in stuipen: het zag blauw, zijne handjes waren gesloten,
het schuim stond op zijn mondje.
‘Mijn kind! mijn arm kind!’ kreet de vrouw, die dat nog nooit gezien had, en niet
wist, wat zij doen moest.
Zij haalden den dokter, en deze zei, dat het erg was. Roze dorst hem niet zeggen,
wat zij vermoedde; want hij zou er mede gelachen hebben, dat wist zij; doch nu
begon het heur klaar te worden, wat haar eerst zoo duister voorgekomen was. Zij
twijfelde bijna niet meer: de schuldige was Belle-Trezeken. Belle-Trezeken!...Zij
zou het weten met den ring.
Wanneer er eene ramp op iemand valt, heel onverwacht, poogt men dit op den
buiten meestal aan bovennatuurlijke oorzaken toe te schrijven. Het gebeurt zoo
dikwijls, dat een gezond kind stuipen krijgt; maar de ouders worden er niet aan
gewoon, en als zij geene oorzaak vinden kunnen, dan zoeken zij eenen schuldige,
en wanneer zij gelooven dien ontdekt te hebben, is het hun, alsof hun ongeluk
verminderde; want hun hart laat zich dan in klachten en verwijtingen uit.
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Alzoo ging het ook hier: Roze schreide en jammerde, en wilde weten, wie haar kind
betooverd had.
Des avonds, nadat de vensters van Jan-oom gesloten waren, werd de wassen ring
op den drempel gelegd, en Bernard moest waken en gadeslaan, wat er mede gebeurde.
Meleken kwam 's morgens om vier uren buiten, en gaf er geen acht op; zij ging naar
de slijting, alzoo noemt men het uittrekken van het vlas. Een paar uren later deed
Belle-Trezeken hare deur open, en daar zij het wonderlijk ding zag liggen, raapte zij
het op, om het aan Jan-oom te gaan toonen. Deze zegde, dat het zeker iets was, dat
de Waarzegger verloren had, en waarmede de kleine meisjes van boer Tuytschaever
gespeeld hadden. Hij ried haar aan het naar huis te dragen. Dat wilde zij doen; doch
nauwelijks zette zij haren voet op het hof, als Bernard haar woest tegengeloopen
kwam, en haar den ring uit de hand trok, aleer zij een woord spreken kon.
‘Van het hof!’ snauwde hij haar toe, ‘nu weten wij het: gij, gij zijt het, die ons vee
betooverd hebt, en ons kind ook!’ riep hij; - en het arme vrouwtje was zoo verschrikt
door die onverwachte uitvallen, dat zij werktuiglijk terugkeerde, en zich in huis op
eenen stoel liet vallen zonder spreken. Zij wist zelfs niet, dat het kind van boer
Tuytschaever ziek was.
‘Wat is er?’ vroeg Jan-oom, die hare ontsteltenis bemerkte.

Virginie Loveling en Rosalie Loveling, Novellen

38
- ‘Zij leggen de schuld op mij,’ sprak zij, ‘op mij, en ik heb er geene schuld in!’
Jan-oom ging buiten, en wilde tot Roze spreken, die met het kind op den arm
stond, dat bleek zag, en afgemat was, en niet meer gaan kon; maar zij luisterde niet,
en hem het kind toonend, zegde zij: ‘dat hadde ik van Belle-Treze niet verwacht!
Wat had het arm schepselken haar misdaan?’ En zij droeg het kind in huis zonder
hem te willen aanhooren.
Nu wierp Bernard het geleende goed over de haag: eenen aker, eene waskoord,
en een paar strijkijzers; en riep, dat Jan-oom en Belle-Trezeken zich wachten moesten
van nog op het hof te komen, - dat zij het anders zouden kunnen beklagen.
Belle-Trezeken zat in huis, en hield niet op van zeggen: ‘ik zal er van sterven, ik
zal er van sterven!’
- ‘Hoe is het mogelijk,’ dacht Jan-oom, ‘dat zij de schuld op haar leggen, indien
het nog iemand was, die iets bijzonders kan; maar Belle-Treze, die bijna niet geleerd
is!’
Martien liep verward en met bekreten oogen op het hof, doch zegde niets; Bernard
daarentegen riep tot allen die het hooren wilden: ‘het is schandelijk, het het is
ongehoord! Omdat zij het niet verdragen kon, dat onze oude grootvader nog zoo
kloek is, heeft zij
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hem zijn gehoor ontnomen, en ons kind, ons arm kind, - en ons vee ook, - om ons
geheel ten onder te brengen!’
En nu zat boer Tuytschaever er ernstig over na te denken, dat het wel zijn kon, dat
Belle-Trezeken eene kwade gedachte gekregen, en hare ziel aan den duivel verkocht
had. Hij, al de ongelukken...Jan-oom, al de voorspoed!...Waarom, indien
Belle-Trezeken er geene schuld aan had, kreeg Jan-oom ook de plaag in zijnen stal
niet? Ja, er was geen twijfel meer aan, en ook de Waarzegger had het hun genoeg te
kennen gegeven, Belle-Trezeken had hen betooverd!
Hij zweeg het ook niet op den akker en in de herberg, en geheel het dorp sprak
het haar schande, en sommigen, die er geen geloof aan hechtten, lachten er hartelijk
om, en dachten niet eens, wat verdriet het arme vrouwtje daarin had. Zij herhaalde
ook altijd aan Jan-oom: ‘ik zal er van sterven!’
Jan-oom achterhaalde eens Martiens vader, als die van de kerk terugkeerde, en
zegde hem, dat het slecht was voor den Waarzegger de schuldige niet genoemd te
hebben, dat zij het dan wel zien zouden, dat het ongeluk van hen niet kwam, dat zij
er geene schuld aan hadden.
‘Ik weet het, Jan-oom, gij niet,’ sprak de boer, ‘gij niet, noch Meleken niet, maar
Belle-Treze,’
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zei hij, en stapte zijn hof op met gebalde vuisten, zonder goedendag te zeggen aan
het oud vrouwje, dat aan hare deur stond. ‘Ik wil ook niet meer spreken tegen hem,’
zei Belle-Trezeken. - ‘Gij moet,’ antwoordde Jan-oom, ‘want al zegt hij geenen
goedendag, zijn engel bewaarder spreekt.’

XV.
Martien en Meleken spraken nu ook met elkander over de haag niet meer. De jonge
boer twijfelde, evenals de anderen, er geenszins aan, dat Belle-Trezeken de schuldige
was, maar beklaagde diep in zijn hart Jan-oom en Meleken, die het niet helpen konden.
Zijn vader had hem uitdrukkelijk verboden nog met haar te spreken: hij wilde met
dat volk geen gemeens meer hebben, zegde hij.
Het was nu alom geweten, dat Belle-Trezeken hare geburen betooverd had: hare
zuster zelve hoorde het zeggen, en den beenhouwer werd het somtijds ten laste gelegd.
Jan-oom stond aan het venster: ‘daar hebben wij bezoek, dat is hier sinds lang niet
gebeurd,’ sprak hij; en het was waar, dat er sinds lang geen vriend zijnen voet meer
over den drempel gezet had. En nochtans
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dit bezoek verblijdde hem niet: hij had, als het ware, een voorgevoel, dat het nieuw
verdriet was, dat aankwam.
Het was de zuster van Belle-Trezeken met haren man: het moest wel eene heel
ernstige zaak zijn, waarom zij kwamen; want zij gingen bijna nooit te zamen uit. Zij
waren buitengewoon vriendelijk, zooals alle menschen, die u iets moeten aankondigen,
dat u bedroeven zal, en zelfs een weinig verlegen. Jan-oom sprak hun ook aldra van
hetgeen hem op het hart lag. O, zij hadden dat ook wel gehoord, maar hechtten er
geen geloof aan. De beenhouwer ging zelfs zoo ver van te zeggen, dat hij aan geene
tooverij geloofde: ‘dat had wel bestaan, maar bestond nu niet meer.’ Zijne vrouw en
hij spraken lang, en vielen elkander dikwijls in de rede, en hunne woorden hadden
wel niet veel samenhang; maar ten laatste begrepen Belle-Trezeken en Jan-oom toch
heel duidelijk, dat zij om hunne dochter kwamen.
De menschen waren dwaas genoeg, zeide de moeder, het haar schande te spreken,
dat zij hare oudste dochter niet naar huis deed komen; en van eenen anderen kant,
zij had zooveel te doen in den winkel, en moest daardoor hare huishouding
verwaarloozen; zij zou zoo tevreden zijn wat hulp te hebben, en al ware het maar
voor een paar jaren, later kon
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Meleken terugkeeren. En de beenhouwer wist ook zoovele redenen, gelijk het altijd
is, wanneer er niet ééne oprechte bestaat, of men die niet aanbrengen wil, en eindigde
met er over te klagen, dat zij Belle-Trezeken in zoolang niet gezien hadden, en drukte
de hoop uit, dat zij toch in het kort eens komen zou, Belle-Trezeken, die niet gaan
kon!...
Jan-oom wilde spreken; maar zij deed hem zwijgen: zij had een grootsch hart, al
was zij zulk een klein vrouwtje, en wilde niet verdedigd worden, en zou voor niets
ter wereld schoon gesproken hebben om het jonge meisje te mogen houden, als hare
ouders het niet geraadzaam vonden heur daar te laten: ‘het is uw kind, gij zijt er
meester over,’ sprak Belle-Trezeken.
Het meisje was in de kamer gevlucht, en zat te weenen. Belle-Trezeken ging er
bij, en zeide, dat zij hare ouders gehoorzamen moest, en zij maakte haar pakje gereed,
maar wilde toch haren koffer niet laten medevoeren; want zij zou terugkeeren, zegde
zij.
Jan-oom zat in huis, en hoorde bijna niet, wat de beenhouwer en zijne vrouw hem
zeiden; doch als het meisje met roodbekreten oogen in de keuken kwam, schoot zijn
gemoed ook vol, en hij had moeite om te zeggen: ‘Broer en Zuster, gij doet mij een
groot affront aan.’
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Zij spraken weder vele woorden, en deden eenen uitval op zijne geburen, en rieden
hem aan den Waarzegger voor het gerecht te dagen; maar Jan-oom schudde het hoofd,
en Meleken vertrok sprakeloos, en de oude man en het oude vrouwtje deden ook
sprakeloos de deur toe, - omdat zij niet spreken konden.
‘Ik zal er van sterven!’ zei Belle-Trezeken eindelijk.

XVI.
De beenhouwer en zijne vrouw stapten vooraan met eenen veekooper, die ook
denzelfden weg ging. Meleken bleef eenige schreden achter. Als zij aan de weide
van boer Tuytschaever kwam, waarin de koeien graasden, keek zij eens op. Martien
stond aan de straat tegen de planken geleund, waarmede de meersch afgemaakt was.
Hij zag bleek en ontsteld:
‘Meleken,’ vroeg hij, ‘zijt gij boos op mij?’
- ‘Neen,’ zei het meisje.
Hij wilde meer spreken; maar ach! waar blijven de woorden toch, als men die
noodig heeft? Hij kon niet, en zeide bijna onverstaanbaar: ‘goeden avond, Meleken.’
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- ‘Goeden avond, Martien,’ zegde zij, en stapte voort om hare ouders in te halen.
Het was morgen, als zij dat zei, en dat woord heeft iets plechtigs en sombers op
den buiten; want het beduidt ‘vaarwel!’
De jonge man zag haar achterna: zij keek niet om; hij zag haar den hoek omslaan,
en haren mantel achter de hazelaarsstruiken verdwijnen: zij had niet eens het hoofd
naar hem omgewend, en het scheen hem nu, alsof het ging avond, en nacht, en donker
worden om hem heen, en alsof ze nu elkaar in die duisternis nooit meer gingen
terugvinden.
Meleken was heen, en Martien, - Martien vluchtte op den hooizolder, en daar zat
hij in het hooi, met de ellebogen op de knieën, en de handen voor zijne oogen, en
begon te snikken zonder weenen: er was zooveel ongeluk rondom hem gebeurd, en
zooveel ongeluk in zijn hart gekomen, dat hij moede was en verlangde naar rust, al
ware het ook de ruste van het graf!
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XVII.
Nu waren Jan-oom en Belle-Trezeken nog meer alleen. De dagen verliepen treurig
en eentonig, en zij werden het niet gewoon Meleken niet meer te zien.
Op de pachthoeve van den ouden Tuytschaever scheen het ongeluk ook te willen
wonen: de twee kleine meisjes hadden vier weken lang met den typhus gelegen, zij
waren nu aan het beteren; maar Martien had zich gelegd: de dokter kwam er alle
dagen. Roze en haar man liepen schreiend op het hof, en Bernard stak wel eens zijne
vuist uit, als hij Belle-Trezeken aan hare deur zag; want zij geloofden nog altijd, dat
al hunne rampen van haar kwamen. De vader in zijne droefheid riep op zijn hof,
opdat zij het hooren zou: ‘moeten wij hem naar het kerkhof dragen, wij zullen hem
naar het kerkhof dragen, maar Onze Heer zal haar ook wel vinden!’
Martien werd zeer slecht; hij kende hen niet meer, en raaskalde. De oude
Tuytschaever stond aan het bed, en sprak: ‘zoolang er leven is, is er hoop.’
Martien zag hem aan met zijne koortsige oogen, en zeide dat Meleken ging trouwen
met den molenaar,
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dat hij nu geheel alleen op zijne hoeve moest, en dat Belle-Trezeken hem betooverd
had.
‘Hoort gij dat?’ jammerde zijn vader. Dan zei hij weer: ‘goeden avond,
Grootvader....Grootvader, waarom zegt gij ook geenen goeden avond?....’
Somtijds vroeg hij naar zijne moeder, en scheen haar voor een oogenblik te
herkennen, en klaagde: ‘maar, moeder gevoelt gij dat niet, hoe zeer mijn hoofd doet?’

XVIII.
Er moest ook een ongeluk bij Jan-oom gebeurd zijn; want hij liep jammerend op zijn
hof, en riep om hulp; maar er kwam geene hulp. Belle-Trezeken zou hem wel helpen,
zei Bernard; hij had haar een kwart uurs geleden uit den stal zien komen en hare
melk binnen zien dragen.’
Er was een ongeluk gebeurd: Belle-Trezeken was in huis gegaan en neergezakt.
Jan-oom zag er geen leven aan. De dokter kwam juist op het hof van boer
Tuytschaever gereden, en liep er naar toe. Hij zond den pastoor halen; doch deze
kwam te laat. Hij vraagde, of zij hem niet vroeger hadden kunnen ontbieden.
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De dokter zei neen, dat zij schielijk gestorven was van een hartaderbreuk, dat zulke
menschen op eens weg zijn; daarmede was de pastoor tevreden.
Boer Tuytschaever en zijne vrouw beschouwden zulks als eene straf van den
Hemel. Belle-Trezeken, die vóór eenige uren nog gezond was!...
‘Het kwaad wordt vroeg of laat gestraft,’ zei Grootvader; maar men mocht nu van
haar geen kwaad meer spreken: ‘zij is dood en geoordeeld,’ zeide hij.
Martien was stil gevallen, hij sprak niet meer, en scheen in eenen ongemakkelijken
slaap te liggen: het was de doodstrijd.
De dokter zegde in het heengaan aan de meid: ‘laat het mij weten, als het gedaan
is.’

XIX.
De beenhouwer en zijne vrouw kwamen met Meleken naar de begrafenis van
Belle-Trezeken. Het viel hun wel heel ongelegen; ‘maar het is toch het laatste,’ zeiden
zij; en, zij mocht geweest zijn wie zij wilde, dat mochten zij niet laten.
Jan-oom ging achter het lijk, en keek in den graf-
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kuil. Hij geleek dezelfde mensch niet meer: hij had zooveel geleden, en had nu zulk
eenen pijnlijken twijfel in het hart. Hij dacht, dat Belle-Trezeken toch zoo zonderling
gestorven was, zij die altijd zoo bang was geweest van eenen schielijken dood!...hij
dacht aan hetgeen de Waarzegger gezeid had.
Zou zij die hij bemind had in zijne jeugd, die hem verzorgd had in zijne oude
dagen, en die daar nu op het kerkhof lag, zou Belle-Trezeken waarlijk de schuld zijn
van het ongeluk zijner geburen?....
Jan-oom ging na de begrafenis met zijne bloedverwanten in eene herberg, om hen
wat te laten rusten, en hun eenen afscheidsdronk aan te bieden: schoon gebruik op
het land, omdat het de bedroefden veroorlooft nog wat te zamen te blijven; want de
boerenwoningen staan te ver van de kerk, om met de bloedverwanten naar het sterfhuis
terug te keeren.
‘En nu heb ik niemand meer,’ sprak de oude man, toen hij opstond om huiswaarts
te gaan. Meleken nam hem bij de hand, en zei: ‘Jan-oom, ik ga met u;’ en de wijze,
waarop zij die hand vasthield, toonde genoeg, dat zij die niet weder los zou laten.
Hare moeder scheen getroffen door dien onvoorzienen dood, en poogde haar niet te
wederhouden; de beenhouwer zelf zeide niets.
Als zij aan de deur kwamen, zagen zij, dat er nog
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eene begrafenis plaats had: men kwam juist met het lijk uit de kerk. Meleken zag de
zilveren bloemekens der doodenkroon in de herfstzon beven: het was Martien, die
begraven werd. Jan-oom nam eerbiedig den hoed af, en bad het ‘Onze Vader.’
Daar lagen zij naast elkaar, de oude vrouw en de jonge man, die zoolang in vrede
en vriendschap, en nu laatst in droefheid en kommer, hof aan hof hadden gewoond:
daar lagen zij nu graf aan graf in ongestoorde rust.
De bloedverwanten gingen heen, de eenen langs hier, de anderen langs daar, en
ook zij sloegen den weg in naar hunne eenzame woning, het jonge meisje en de oude
man.
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De baan der kunst.
I.
Mevrouw Mandelier zat alle dagen in de eerste mis met hare twee kinderen, sinds
den dood van haren echtgenoot. Het kleine meisje kon bijna hare oogjes niet
openhouden; de knaap zat met gevouwen handjes, en wendde zijne blikken van de
groote altaarschilderij niet af.
Mevrouw Mandelier voelde zich wel ongelukkig: haar man was vrederechter
geweest in de kleine stad, die zij nu nog bewoonde, en eenige jaren geleden, na eene
langdurige ziekte, gestorven. Zij wond nog elken morgen zijn zakuurwerk op, en
vergat nooit te zeggen, wanneer zij van hem sprak, dat al zijne kleederen nog op
hunne plaats in de kleerkas hingen, juist als toen hij leefde, alsof men door die
uitwendige teekenen den rouw van zijne ziel kon toonen.

Virginie Loveling en Rosalie Loveling, Novellen

51
Zij was ook gewoon met tranen in de oogen van hem te spreken: zij kwamen zoo
goed overeen, maar niets mocht wel gaan in de wereld, zegde zij: zij was zoo gelukkig
geweest: zij had het gevreesd, dat haar iets overkomen zou.
Het was waar, dat zij niet in twist hadden geleefd, en de kortzichtige vrouw
bekwelde zich ook nergens in, al had zij er misschien wel reden toe, zij die hem in
alle kleinigheden tegengesproken had, zoolang hij leefde.
Mag men dat overeenkomst noemen, als een van beiden zwijgt om rust in huis te
hebben?
De ouders van haren man leefden nog, en bewoonden eene groote stad met hunnen
oudsten zoon, die ongehuwd en onderzoekrechter was. Deze kwam maar zelden bij
zijne schoonzuster; hij hoorde het niet gaarne, dat zij altijd op zulk eenen klagenden
toon van zijnen afgestorven broeder sprak: dat scheen hem zonder waardigheid. ‘Zij
verveelt mij,’ zegde hij aan zijnen vader, ‘en de kinderen ook zijn zoo zonderling:
zij schijnen mij te vluchten.’
Hij had nochtans in den grond die kinderen wel lief, en de oudelieden zagen hen
ook wel gaarne, vooral den knaap, die er zoo wakker uit zag. Zij hadden geene andere
kleinkinderen, en hun zoon had er reeds meer dan eens bij zijne schoonzuster op
aangedrongen,
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die, voor eenige jaren ten minste, bij hen te laten komen wonen; want hare manier
van opvoeding stond hem niet aan. Deze wilde er echter volstrekt niet van hooren,
en de oude vader zegde ten laatste ontmoedigd aan zijnen zoon: ‘ach, wat kan daar
ook uit groeien met zulk eene moeder!’

II.
Mevrouw Mandelier woonde nu met hare twee kinderen en hare twee zusters,
Adelaïde en Espérance, de eene ouder, de andere jonger dan zij. Des namiddags zat
zij aan het raam te werken met hare zusters, in gezelschap van haar schetterend
kanarievogeltje, dat zich vermaken kon met in het sierlijk kooitje van het eene stokje
op het andere te springen, en van de roode vischjes, die zonder ophouden in den
glazen waterbol rondzwommen. Aan al de voorwerpen, aan geheel de omgeving zag
men, dat hier bekrompene menschen woonden.
De drie vrouwen onderhielden elkander over de duurte der levensmiddelen, de
buitensporige toiletten der dames, die in hare buurt woonden, en de moeite,
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die men tegenwoordig heeft om zich goede, verkleefde dienstboden aan te schaffen.
Dat was nu het eenige gesprek, dat de twee kinderen hoorden, wanneer zij van
school kwamen. Mevrouw Mandelier vond, dat zij te veel gerucht maakten, en daarom
werden zij naar school gezonden.
De knaap zat altijd te teekenen, en dat wilde zijne moeder volstrekt niet: zulks
belette zijn leeren, beweerde zij; ook als het kind zei: ‘ik ga schilder worden,’ vlogen
de drie vrouwen te gelijk op, en riepen: ‘ik zal het aan onkel Silvester zeggen.’ Dat
was de gewone bedreiging. De kinderen hadden ook eenen ongewonen schrik van
onkel Silvester.

III.
Het kleine meisje wist niets meer van haren vader; maar de knaap herinnerde zich
dien heel goed: hij wist dat hij eenen bril droeg, en rosachtige bakkebaarden had, en
gedurende zijne kwijnzieke bijna altijd voor het vuur zat, met eenen kamerrok met
groote bloemen aan, en gestoken pantoffels, die tante Espérance voor hem gemaakt
had. Wat hij vooral onthouden had, was dat zijn vader hem menigmaal
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weder beneden had gehaald, wanneer zijne moeder hem onmeedoogend om acht uur
naar bed gezonden had. Het kind wist dat nog en was er dankbaar voor.
Hij moest nog altijd om acht uur slapen gaan; want Mevrouw Mandelier zeide,
dat zij geene bedorvene kinderen hebben wilde; maar hij kon niet slapen, en wanneer
men hem aldus in zijn bed deed blijven, zette hij zich recht, en bleef met wijd opene
oogen in het nachtlichtje staren, dat op de schouw stond, terwijl zijne kleine zuster,
in het kamertje daarnevens sinds lang in slaap was gevallen. Het kind was bang van
zijne slapelooze nachten.
De vrouwen klaagden ook, dat hij te veel papier bedierf, en spraken van hem zijn
potlood te ontnemen. ‘Ja, leefde uw vader nog,’ zei tante Espérance, met haar mager,
rood gezicht en hare magere, blonde haarvlecht, ‘het zou hier zoo niet gaan,
manneken.’
- ‘Indien mijn vader nog leefde, zou ik mogen opblijven,’ dacht het kind, en nu
wilde hij aan zijne moeder en tanten geenen goeden avond zeggen.
‘Dat zal ik aan onkel Silvester vertellen, wat ongehoorzame jongen gij zijt,’ sprak
de moeder, en het kind ging naar bed, en rechtte zich op, zoodra hij alleen was, en
zat en droomde: hij kreeg iets tegen zijne moeder, en vreesde, dat onkel Silvester het
zou te weten krijgen, dat hij teekende.
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En onkel Silvester kreeg het te weten; want nu dat de kinderen grooter werden, kwam
hij wat meer en vond daar geene zwarigheid in. Hij dacht aan zijnen broeder, wanneer
hij den knaap zag, en lachte om zijne teekeningen. Hij wilde er een paar medenemen,
om ze aan eenen schilder zijner kennis te toonen.
Zijn onkel ging met hem uit; de knaap was zoo bang niet meer van hem: zij waren
vrienden geworden.
Mevrouw Mandelier klaagde van de kinderen, dat zij ongehoorzaam en stijfhoofdig
waren, en dat zij noch de tanten zich van hen konden doen ontzien; dat Mathilde
naar de kostschool niet wilde gaan, ‘maar zij zal er gaan,’ haastte zij zich er bij te
voegen, en zij ging er.
Al die klachten verveelden onkel Silvester.
Mevrouw Mandelier liet nu ook haren zoon de lessen van het college volgen; maar
hij deed zijn best niet, zei zijn professor, die ontevreden over hem was. ‘Het is
ongelukkig, waar geen vader is,’ sprak de moeder, met vochtige oogen: ‘ik kan er
niets aan doen, hij is hier meester: hij doet enkel zijnen wil; ja, wist gij, wat verdriet
die jongen mij veroorzaakt! hij zal mij nog in 't graf leggen!’
Dat was niet waar: dat kind had nog nooit zijnen wil gedaan, en werd gestadig
door dien zijner moeder
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en tanten onderdrukt. Hij wilde zijn best niet doen om te leeren, als hij de teekenlessen
niet mocht volgen, zegde hij, en zulks mocht hij niet.
Arm kind! het was een ontkiemend talent, dat hem aandreef en geene rust liet, en
zijne moeder zeide, dat hij koppig was! Zulk een geest was verdoold in zulk een
huisgezin.
‘Waar zijn mijne teekeningen?’ vroeg hij eens, als hij van het college kwam, terwijl
hij in eene schuiflade in de woonkamer zocht. ‘Ik heb ze hier gelegd, hier, en ze zijn
er niet meer.’
- ‘Neen, zij zijn er niet meer,’ zei tante Espérance; ‘gij moet er niet naar zoeken;
zij zitten in de stoof;’ want de tanten waren van gedachte, dat het begon tijd te worden
ernstige middelen aan te wenden; ‘er valt hier niet te teekenen, gij moet leeren.’
De knaap bezag haar zonder spreken; zijne oogen schoten vol tranen, zijne lippen
begonnen te beven: hij voelde zijne onmacht. Het kind wenschte om groot te zijn.
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IV.
‘Schilder worden,’ hielden de drie vrouwen niet op te zeggen: ‘wat winnen die? wat
aanzien hebben zij? Het duurt jaren en jaren, aleer zij iets maken kunnen, dat wat
beteekent, en hebben dan nog somtijds veel moeite om het te verkoopen.’ Mevrouw
Mandelier bekende recht af, dat zij er beschaamd in zou geweest zijn eenen artist tot
zoon te hebben. Voor haar en hare zusters was een artist een jongmensch zonder
middelen van bestaan, die al droomend door het leven gaat, met onzekere schreden,
en met het haar op den rug. Haar zoon mocht alles worden, wat hij wilde, behalve
schilder.
Er zijn menschen, die het voor eene verovering aanzien, wanneer zij iemand iets
beletten kunnen. Mevrouw Mandelier geloofde haren plicht te doen, als zij haren
zoon belette zijne natuurgaven te ontwikkelen. Zij ontnam hem verf en penseel, en
zou eens zien, wie hier van beiden meester was, zegde zij.
Onwetende vrouw, die poogde een opkomend genie terug te houden. Men zou
evengoed de zee terug houden, als die opkomt.
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‘Kom, wij gaan naar het kerkhof,’ zegde Mevrouw Mandelier, die met hare twee
zusters en haar meisje gereed stond; het was in den vacantietijd.
- ‘Ik ga niet mee,’ sprak de knaap, die nu tegen wil en dank zijner moeder met pen
en inkt zat te teekenen.
‘Wij gaan naar uw vaders graf.’
- ‘Ik ga niet mee,’ zei de knaap weer zonder opzien.
‘Gij moet.’
- ‘Ik wil niet.’
‘Elie, Elie,’ dreigde Mevrouw Mandelier; ‘ik zal het aan onkel Silvester zeggen!’
Zijn vader zou zeker liever gezien hebben, dat zij het kind zijne kostbare
hoedanigheden oefenen liet, dan het met geweld naar zijn graf te leiden.
De menschen spraken het de weduw eer, dat zij zoo dikwijls naar het kerkhof ging,
en viooltjes plantte op het graf van haren man, en er kransjes van stroobloemen op
legde.
Mevrouw Mandelier wist er nu geenen raad meer mede, en liet den professor uit
het college komen, om den knaap te berispen. De oude man stak zijnen vinger uit
naar het kind, en zegde: ‘jongen, jongen, het begint tijd te worden u te beteren; gij
moet leeren, gij moet Moeder gehoorzamen; wat? naar het graf van
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uwen vader niet willen gaan en schilderen! - Gij zult naar de hel gaan.’
Wat moest die oude man dat kind ook komen kwellen?
‘Ja, zeg het hem maar, mijnheer Sneppe,’ zei tante Espérance, ‘zeg het hem maar,
wat verdriet hij ons aandoet.’
Het kind bezag zijnen professor zonder spreken, met zijne groote donkerblauwe
oogen, en streek zijn overvloedig blond kroezelhaar achterover.
‘En zult gij nu braaf zijn, en Moeder gehoorzamen?’ sprak mijnheer Sneppe in
het heengaan.
- ‘Ja, als zij mij laat schilderen,’ antwoordde Elie.
Moeder en zoon stonden als twee vijanden tegenover elkander.
‘Hoort gij dat?’ zei zij aan den professor.
- ‘Er is niets aan te doen,’ sprak deze; ‘het is een verloren schaap.’
‘En God weet nochtans, dat ik hem niet bedorven heb!’ zuchtte de droeve moeder.
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V.
Oom Silvester was overgekomen, en Mevrouw Mandelier wilde, dat deze Elie ook
bepreeken zou: dat was eene laatste poging.
‘En wat heeft hij misdaan,’ vroeg haar schoonbroeder? wat kwaad ware er in, zoo
hij eens schilder wierd?’
- ‘Ja, leefde zijn vader nog, het zou niet gebeuren,’ sprak zij met de tranen in het
oog.
‘Dat weet gij niet, of het niet gebeuren zou,’ bemerkte de oom.
- ‘Ja, gij valt ook tegen mij,’ hernam zij; ‘ik dacht het wel; maar het is toch zeker
mijn zoon: ik ben meester over hem.’
Silvester poogde haar te doen verstaan, dat een kind het eigendom zijner ouders
niet is, maar dat het eens voor zich zelven een mensch moet worden.
‘Weet gij wat de schilder gezegd heeft, aan wien ik zijne teekeningen getoond
heb?’ sprak hij, ‘hij heeft mij verzekerd, dat die jongen eenen heel buitengewonen
aanleg bezit, dat het verwonderlijk is, en dat het eene zonde ware hem zijne neiging
niet te laten volgen.’
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De knaap hield zijnen oom bij de hand, en stond als een beschuldigde, die zijn oordeel
afwacht.
Mevrouw Mandelier was niet zeer welsprekend, en blikte ten hemel, alsof zij
vervolging voor de rechtvaardigheid leed; dan zuchtte zij, zich tot hare zusters
wendend: ‘wat kan men doen, als men weduw is!’
Onkel Silvester sprak altijd voort, en drong er op aan om den knaap mede te nemen.
Mevrouw Mandelier kon er niet langer tegen op. ‘Zij spannen allen zamen’, sprak
zij: ‘in Gods naam!’ en zij liet haren zoon met zijnen oom medegaan, die hem zegde,
dat hij den bestuurder der Academie, die een bijzondere vriend van hem was, ging
raadplegen; en hij verzekerde, dat die wel middel zou vinden, om van zijnen neef
eenen schilder te maken.

VI.
Nu was de tijd gekomen, dat Mathilde de kostschool verlaten, en weer naar huis
keeren moest. ‘Wat ben ik tevreden,’ sprak Mevrouw Mandelier, ‘ten minste een
mijner kinderen terug te krijgen;’ maar tante Adelaïde schudde het hoofd, en zeide,
dat het jong meisje haar toevertrouwd had, dat zij zich
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tot het kloosterleven geroepen geloofde, en indien hare moeder wilde toestemmen,
liefst in het klooster, waar zij hare opvoeding ontvangen had, zou blijven. Mevrouw
Mandelier wilde wel hare toestemming geven, maar niet aanstonds. Zij vergde, dat
hare dochter voor een paar jaar naar huis komen zou, om te zien, of zij in haar besluit
zou volharden, en zij kwam.
Nu werden al de witte lapjes, die Mathilde in de kostschool gebreid of gehaakt
had, op de vensterkussens, de zetels, de stoelen, tot zelfs op de voetbankjes van den
salon gelegd. Dat was eene groote, sombere, ouderwets gestoffeerde kamer, met
breeden, hoogen schouwmantel, en te kleinen spiegel daarop. Van het plafond daalde
een korfje met gemaakte, verschotene bloemen, en op een speeltafeltje, tusschen
twee vensters, stond een ander korfje onder glas met wassen fruit: appelen, peren,
noten en druiven, het werk der tanten, dat zij ook eens in hare jeugd uit de kostschool
medegebracht hadden. Er woei u iets treurigs tegen, wanneer gij uwen voet in die
onbewoonde kamer zettet.
Elie kwam van tijd tot tijd naar huis: hij was beleefder en vriendelijker jegens
zijne moeder en tanten geworden. En nu leerde hij niet alleen schilderen; maar hij
legde zich ook op al het overige toe, dat hij
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vroeger verwaarloosd had; want hij begreep, dat een talent zonder geleerdheid een
onvolmaakt werktuig is, waarvan men zich maar slecht bedienen kan.
Hij vertelde met fonkelende oogen van al den voortgang, dien hij deed; hij had
een tafereeltje gemaakt, dat hij naar de tentoonstelling van Gent ging zenden. Mathilde
stond hem aan te staren, en half te glimlachen met hare dikke lippen en hare dikke
oogschelen.
Elie was groot geworden, misschien een beetje al te groot. Zijn gezicht glansde
van opgewondenheid. Hij sprak van naar Italië te gaan. ‘Zoo gauw niet,’ zegde zijne
moeder.

VII.
Mevrouw Mandelier hoorde met zooveel lof van haren zoon spreken, dat zij er nu
ook bijna fier op begon te worden. Zij zegde, dat het van jongs af te zien was geweest,
dat er een schilder in stak.
Als hij zijne leerjaren geëindigd had, kwam hij weder bij zijne moeder wonen. Hij
herschiep eene groote bovenkamer in atelier en studeerde daar vlijtig voort. Hij
gevoelde de behoefte aan zijne gedachten eenen vorm te geven en zijne indrukken,
bij middel
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van zijn penseel, ook aan anderen mede te deelen.
Hij was zoo gelukkig en riep meer dan eens zijne tanten naar boven, om haar zijn
werk te toonen, ofschoon hij wel wist, dat zij er enkel met tegenzin kwamen, en meer
dan eens over de kleedij zijner modellen geklaagd hadden; ja, tante Espérance had
zelfs, eens dat hij op reis was, zelve penseel en palet genomen en eenen halsdoek
aan een vrouwenbeeld geschilderd.

VIII.
Elie wandelde te Brussel in het Museum, in die groote zalen, waar gij uwe stappen
hoort, waar alles zoo stil is, en waar zooveel gekeken en zoo weinig gesproken wordt.
Er is bijna nooit iemand.
Elie ging eenige keeren over en weder, en zag in eene der verste zalen eenen
schilder, die eene kopij maakte van een klein tafereeltje van Gerard Dow.
De schilder keek niet op; naast hem stond een meisje van misschien vijftien jaar.
Elie ging twee, driemaal voorbij, en bleef eindelijk achter den rug van den schilder
zijn doek aanschouwen. Deze keerde zich om: ‘Gij zijt schilder?’ vroeg hij.
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- ‘Ja wel,’ was het antwoord.
‘Uw naam?’
- ‘Elie Mandelier.’
‘En ik Vanden Bossche,’ zei de schilder, en stak hem de hand toe.
Elie had dien naam nog gehoord en sprak, hem nu van een paar tafereeltjes, die
hij van hem gezien had. ‘Gij hebt er ook een op de tentoonstelling van Gent,’ zei
Vanden Bossche.
- ‘Ja wel,’ sprak de jonge man, en was verheugd, dat Vanden Bossche het bemerkt
had.
Het klein meisje stond bij hen en sprak niet; maar men zag wel aan haren glimlach,
dat zij deel aan het gesprek nam. ‘Het is mijn dochtertje,’ zei Vanden Bossche. Zij
had geheel de opgewondenheid van haren vader in hare oogen. Elie groette haar: zij
boog lichtelijk zonder spreken.
Kunstenaars worden aldra vertrouwd, en nu gingen de beide schilders rond, het
kind altijd naast hen.
‘Kom mee,’ sprak Vanden Bossche, ‘tot aan mijn huis; ik moet u mijn atelier
toonen en het doek, waaraan ik werk.’
Elie ging mede; hij was tevreden, dat Vanden Bossche hem zulks vroeg, en trok
nu met hem den trap op naar zijne werkzaal. Het jong meisje stapte achter hen: het
kind bleef altijd bij haren vader. Zij
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had een zwart rouwkleed aan, en hield de handen in den zak. Zij sloeg hare oogen
van Elie niet.
Vanden Bossche sprak gaarne over de kunst, en de jonge schilder stond hem aan.
‘'t Is spijtig, dat ik geenen zoon heb,’ zegde hij met eene soort van weemoed, ‘of
liever, dat ik er geenen meer heb,’ voegde hij er bij, en poogde te glimlachen.
- ‘Vader!...’ zei het meisje, alsof zij zeggen wilde: ‘spreek daar niet van.’
‘Maar Ottiliaatje leert ook schilderen, niet waar?’ vernam de vader, en zag het
kind met zoete vreugde aan: zijn glimlach was als eene liefkoozing. Alzoo wordt elk
moederloos kind met dubbele ouderliefde bemind door zijnen vader.
Zij werd rood en sprak niet, alsof haar vader iets gezegd had, dat haar verlegen
maakte.
‘Dat is wel aangenaam leeren schilderen, niet waar juffer - Ottilia? - geloof ik,’
waagde nu de jonge schilder tegen haar te zeggen, en vroeg om eens iets van haar te
zien.
- ‘Binnen drie jaar zal zij exposeeren,’ sprak Vanden Bossche, en nu begon Elie
aan het jonge meisje te vertellen, wat moeite hij had moeten aanwenden, als hij een
knaap was, om te mogen leeren teekenen; dat zijne moeder niet wilde, dat hij schilder
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werd, en hoe hij daar nu zijn vermaak in had haar dat te herinneren.
Moeite moeten aanwenden om te mogen leeren schilderen!...Dat moest haar zoo
zonderling voorkomen, alsof de jonge kunstenaar heur gezegd had, dat het hem
moeite gekost had zijne moeders toestemming te verkrijgen om te mogen leeren
lezen en schrijven, zij, voor wie men alle moeite aangewend had om van haar eene
schilderes te maken! Ook zag zij hem bevreemd aan, terwijl hij sprak.
Het is buiten twijfel, dat, indien zij de dochter van Mevrouw Mandelier geweest
ware, en hare kinderjaren in den engen kring had doorgebracht, waarin Elie was
opgegroeid, de moeder geen geweld zou moeten gebruiken hebben om haar het
teekenen te beletten, en zij tante Espérance door hare stijfhoofdigheid niet zou
bedroefd noch gekweld hebben.
Zij had leeren schilderen, omdat haar vader er zijn vermaak in vond, als zij nog
een klein kind was, haar potlood en penseel te leeren houden, en zij kon nu wel de
schoonheden in de schilderijen der groote meesters aanwijzen; maar het was, omdat
haar vader haar die getoond had, en haar, om zoo te zeggen, had leeren bewonderen
wat voortreffelijk is.
De kunst beoefenen was bij haar geene behoefte: zij gelukte er in nu en dan een
tamelijk lief tafereeltje
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te vervaardigen, omdat zij met goeden wil en geduld voort arbeidde, en omdat, gelijk
in welk vak ook, herhaalde en aanhoudende pogingen nooit gansch verloren gaan,
en u toch altijd wat nader het doel brengen, waarnaar gij streeft. Nochtans, hoe zeer
ook Vanden Bossche met zijn kind ingenomen was, zoo moest hij toch gevoelen en
aan zich zelven bekennen, dat de kunstkring, waarin men leeft, en de zorgvuldigste
opvoeding wel een talent kunnen opwekken en ontwikkelen, maar niet vermogend
zijn er een voort te brengen, daar waar het niet reeds bestaat.
Elies oogen glansden, terwijl hij sprak, en er was als het ware een zweem van
aandoening, die om zijnen mond beefde, als hij afscheid nam van het kleine meisje
en van haren vader.
Deze noodigde hem uit terug te keeren, wanneer hij naar Brussel kwam, en dat
beloofde hij; hij dacht: ‘zeker zal ik hier terug keeren. - Ik zal het niet lang uitstellen,’
zei hij aan Vanden Bossche, en haastte zich weg.
Het is zonderling, maar het is nochtans zoo, dat men zich somtijds weghaast, daar
waar men zoo gaarne blijven zou, en aldus deed ook Elie. Dat was zoo onverwacht,
en hij ijlde heen, om alleen te zijn met zich zelven, en aan die zonderlinge ontmoeting
te
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denken. En toch speet het hem weder, dat hij zoo gauw vertrokken was.
Vanden Bossche zag hem achterna op de straat, en dacht: ‘het is spijtig, dat ik zulk
geenen zoon heb!’

IX.
Elie was sedert reeds verscheidene malen in het Museum te Brussel geweest, en had
er Vanden Bossche niet aangetroffen. Hij was ook telkens voorbij zijn huis gegaan,
en had wel ingekeken en omhoog geblikt, maar het kind aan het venster niet gezien.
Waarom belde hij niet aan? dat was zoo eenvoudig. Hij dorst niet: eene
onoverwinnelijke schuchterheid maakte zich van hem meester, wanneer hij op de
trappen van het huis wilde. Wie weet, ware het een huis zonder trappen geweest, hij
zou misschien binnengegaan zijn; doch, als men reeds aarzelt, houdt de kleinste
hinderpaal ons tegen.
Hij kwam naar huis. Hij had nog nooit andere vrouwenbeelden gaarne gezien dan
degene, die hij zelf uit zijne verbeelding op het doek bracht: die had hij lief, zooals
elk kunstenaar wat hij geschapen heeft, en
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nu dacht hij altijd aan het kleine meisje, dat Ottilia heette, en leerde schilderen bij
haren vader.
Hij had van haar aangezicht niets anders onthouden dan twee groote, zwarte oogen,
en overvloedig veel bruin haar.
Nu drong hij er bij zijne moeder op aan, om naar Italië te gaan; zijn oom kwam
er tusschen en het ging.
‘Wacht ten minste tot uwe zuster vertrokken is,’ zeide Mevrouw Mandelier; want
Mathilde had haar besluit genomen, en wilde binnen kort in het klooster gaan.
De beide tanten hielpen haar naaien aan hare blauwe voorschooten, hare
slaapmutsen en hare witte hoofddoeken. Elie liet haar begaan en wachtte. Hij had
het portret zijner zuster gemaakt, om het aan hare moeder ten aandenken te laten, en
dat hing nu boven de étagère in den salon.
Elie droomde een geheel ander leven voor zich dan hier te huis: hij had behoefte
aan andere gesprekken en aan eenen wijderen kring. Hij kon hier niet ruim adem
halen.
Het afscheid tusschen broeder en zuster had niets treurigs; beiden waren verheugd
hunnen eigenen weg te mogen volgen, en zeiden elkander lachend vaarwel en tot
wederzien.
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X.
Elie had eenige jaren op reis overgebracht, en was nu op weg naar huis. Hij ging
eens terloops te Antwerpen in de tentoonstelling na. Het was drukkend heet; hij hield
den stroohoed in de eene hand op den rug, en streek met zijnen witten zakdoek nu
en dan eens over zijn gloeiend voorhoofd. Hij bleef soms eenige oogenblikken voor
de eene of andere schilderij staan, en wisselde er een paar woorden over met de
heeren, die naast hem stonden. Op eens hoort hij zijnen naam en voelt hij zich op
den schouder kloppen. Hij keerde zich om: het was eene bekende stem en een bekend
gelaat.
‘Mijnheer Vanden Bossche,’ sprak hij, en stak hem de hand toe. Zijne dochter
stond bij hem. ‘Juffer Ottilia,’ zei hij.
- ‘En waar hebt gij u zoo lang opgehouden?’ vroeg Vanden Bossche. ‘Gij hebt
zoo gauw den weg naar mijne woning vergeten.’
‘Ik ben op reis geweest,’ sprak Elie.
Ottilia zei niets; zij scheen hem gegroeid en verbleekt. Zou hij haar weder
opgezocht hebben, indien

Virginie Loveling en Rosalie Loveling, Novellen

72
hij haar hier niet had ontmoet, of zou die herinnering aan haar allengskens in zijn
hart uitgedoofd zijn?
‘Gij hebt hier ook een tafereeltje, juffer Ottilia,’ zegde hij, en wees haar op den
cataloog, dien hij in de hand hield.
Het meisje werd rood en glimlachte: zij scheen niet gaarne langs dien kant te gaan,
toen haar vader Elie er heen geleidde.
‘Zij heeft voortgang gedaan, niet waar?’ vroeg Vanden Bossche.
- ‘Maar vader...’ zei Ottilia.
Vanden Bossche werd nu van een paar schilders zijner kennis aangesproken, en
Elie bleef met Ottilia eenige stappen van daar staan. Hij vroeg haar, of zij hem herkend
had.
‘Ja,’ zegde zij.
- ‘Vóór uw vader mij aansprak?’ vroeg hij weder. En zij zegde nog eens, ‘ja’. Dat
was wel weinig, maar het was toch genoeg.
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XI.
Elie was tehuis, en nu werd de kennis met Vanden Bossche weder aangeknoopt. Hij
ging van tijd tot tijd naar Brussel. In zijne afwezigheid liep het gesprek tusschen
zijne moeder en tanten nu meest op een voordeelig huwelijk voor den jongen schilder,
en zij hadden reeds eene rijke, eenige dochter in het oog, die alle dagen vóór haar in
de mis zat.
Wat waren zij verwonderd, als Elie eens glimlachend binnenkwam en aan zijne
moeder zeide, dat hij voornemens was te trouwen, en nog enkel hare toestemming
behoefde!
‘Zeg dan toch eerst met wie,’ sprak Mevrouw Mandelier.
- ‘Met eene schilderes van Brussel,’ was het antwoord.
De drie vrouwen begonnen te beven; zij hadden er zich aan verwacht.
‘Dat ontbrak nog!’ zuchtte zijne moeder.
- ‘Dat wil enkel zeggen, met de dochter van eenen schilder,’ zei Elie glimlachend.
‘Ik heb reeds haars vaders toestemmiug en de hare.’
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‘En hoelang hebt gij het reeds in den zin, met dat onbekend meisje te trouwen?’
vroeg tante Espérance.
- ‘Och, misschien wel zes, of zeven jaar, of nog langer,’ sprak Elie.
Het ging zoo gemakkelijk niet, als hij het wel gedacht had, en hij was genoodzaakt
de hulp van onkel Silvester in te roepen. Deze verzekerde Mevrouw Mandelier, dat
Vanden Bossche een welhebbend man was, ofschoon een schilder, en maar één kind
had, en zij gaf hare toestemming.
Elie is een groot schilder geworden, en zijne vrouw eene kleine schilderesse
gebleven.
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Serafine.
I.
Piero Biebuyck bewoonde een hofstedeken op een der verste einden van een
Oostvlaamsch dorpje. Zijne vrouw was sinds vele jaren dood, en nu leefde hij hier
met zijne twee ongehuwde dochters. Het was een klein, geestig ventje, dat bijna nooit
de pijp uit den mond lei.
De twee meisjes kwamen goed overeen met Vader; hare moeder had op haar
sterfbed besproken, dat zij hem moesten gehoorzamen, en bij hem blijven, zoolang
hij leefde, en dat deden zij.
Serafine, de oudste dochter, zat bijna altijd aan het spinnewiel; want zij stelde er
eer in al het garen, dat haar vader verweefde, zelve te spinnen: hare zuster deed dit
naar haren zin niet.
‘Ja, Serafine is al nauwgezet,’ zeiden de geburen.
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De jongere zuster bekende niet gaarne, hoe zij heette. Hare meter had gedacht, dat
een boerenmeisje ook wel eens eenen naam mocht hebben als een edelmanskind, en
had haar dien van Domthilia gegeven. De moeder was er beschaamd over en noemde
haar kort weg Thilia.

II.
Het was een schoon hofstedeken, waar zij woonden, net en klein, met eene lange
ladder aan den geel geokerden muur; het land lag langs beide kanten van het huis
gelijk een boek, dat openligt.
De twee meisjes zaten des achtermiddags gewoonlijk te spinnen en te bobijnen
aan het lage keukenvenster, waarvoor de groote perelaar stond. ‘Waarom smijt gij
hem niet uit?’ zei boer De Vliegher, die hun labeur deed, dat is: hun land beploegde;
want zij zelven hadden geene paarden, ‘gij zoudt beter zien in huis.’
- ‘Tante Begijntje zou kijven,’ zei Piero Biebuyck, ‘en ook de meisjes zien hem
gaarne.’
Men zag wel, dat daar niet veel volk kwam; want het voetpad was zoo licht
geteekend door het gras, van den draaiboom tot aan de deur, dat het bijna
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onmerkbaar was. Geheel de groote boomgaard lag voor het huis.
‘Hij brengt mij niet genoeg op naar mijnen zin,’ zei Piero Biebuyck; ‘de boomen
zijn te oud; maar wij mogen er niet aankomen, tante Begijntje zou het te weten
krijgen; nu, wij zullen er later mede doen wat wij willen,’ voegde hij er lachend bij.

III.
Hun hofstedeken behoorde aan tante Begijntje; het was reeds sinds meer dan eene
eeuw in de familie, en moest eens aan hen komen. Zij beschouwden het ook als het
hunne, en Serafine zeide, dat zij het tegen geene groote pachthoeve zou verruild
hebben. Zij hadden twee koeien en een rund.
Alle jaren ging Serafine de pacht betalen aan tante Begijntje; zij was nog dezelfde
als ten tijde van Maria-Theresia. Het was van het beste land, en Piero Biebuyck
zorgde voor zijnen spaarpot, zeiden de menschen. ‘Neen, maar voor eenen ouden of
zieken dag,’ zei Piero Biebuyck.
Het was waar, dat hij eenen spaarpot had; want de vijf en twintig pond wisselgeld,
die hij als bruidschat
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had medegebracht, als hij met de weduwe De Vogelaere trouwde, lagen nog
onaangeroerd op den bodem van zijnen koffer, die nevens zijn bed stond. Zijne vrouw
had er somtijds van gesproken dat geld uit te geven; maar daar wilde Piero Biebuyck
volstrekt niet van hooren. ‘Ik wil het op geene hagen en struiken hangen,’ zegde hij.
Tantje Begijntje zag de twee meisjes gaarne: zij waren zoo stil en zedig, zegde
zij, en dat was waar, vooral Serafine: die was meesteres in de zondagsschool. Thilia
had ook in de boeken leeren lezen, maar kon niet schrijven.

IV.
Tante Begijntje was eene vrouw van vijf en tachtig jaar, het was de tante harer moeder.
Zij woonde in het convent van den heiligen Norbertus. Zij was niet rijk genoeg om
een eigen huis te hebben, en ook, zij was gaarne bij de anderen, zegde zij. De
Begijntjes noemde haar ma soeur Steenbeke. Zij was groot en gebogen; haar aanzicht
scheen geel uit op haren witten doek. Serafine en Thilia hadden eenen grooten eerbied
voor haar, en
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vreesden niets zoozeer als haar te mishagen; het kwam misschien nog meer, omdat
zij hun hofstedeken en al wat het Begijntje bezat, eens erven moesten.

V.
Vroeger kwam het Begijntje alle jaren in den kriekentijd voor eenige dagen bij Piero
Biebuyck, en was tevreden het er alles zoo rein en zoo goed in orde te vinden.
De overgroote reinheid is als eene pracht, en als men die bij geringe lieden aantreft,
boezemt zij eerbied in.
Tante Begijntje was er echter sinds een tiental jaren niet geweest; zij werd te oud,
zegde zij; maar de andere Begijntjes zeiden, dat zij nog zoo kloek was, en nog alle
dagen de eerste op, en de eerste in de kerk.
De twee landmeisjes hadden aldus menig jaar bij haren vader op het vriendelijk
hofstedeken doorgebracht, zonderdat er ééne verandering in hun leven gekomen was.
De tijd was over haar heengegaan: zij hadden hem niet gevoeld. Zij hadden hare
kleine
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vreugden en haren kleinen tegenspoed, en elkander om te klagen, als er iets naar
haren zin niet ging in den stal, of op het land, of met de geburen.
Men zou gezegd hebben, dat daar geene verandering geschieden kon, dat de
toekomende zomer moest zijn evenals de verledene, gelijk de doorgestane winter
evenals die van het vorig jaar geweest was.
Piero Biebuyck weefde nog, maar zulke fijne lijnwaden niet meer; zijne oogen
begonnen te verflauwen, ook wilden hem de beenen niet geheel ver meer dragen;
heden was hij echter nog eens tot aan zijnen akker en dien van zijnen labeurman
gekomen om te zien, of de haver reeds in de bellen stond en of de vlaschaard bloeide.
‘Indien wij wat regen krijgen konden, Piero Biebuyck!’ riep hem boer De Vliegher
van op zijn land.
- ‘Het zou deugd doen aan de koutervruchten,’ zei Piero Biebuyck.
‘Ik hoor, dat de plaag bij boer Draefhaeck is,’ riep de andere weder, en kwam tot
bij zijnen buurman om eens zijne pijp te ontsteken, en hem de brandplaatsen in het
vlas van boer Draefhaeck te toonen, die zijn aangelande was.
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VI.
Thilia was in hare jeugd een lief, blozend meisje geweest, en zelfs nù dat zij moest
in het begin, en misschien wel in het midden der dertig zijn, was zij nog niet heel
veel veranderd. De geburen zeiden, dat zij mocht gezien worden, en dat wist zij zelve
ook wel, al kleedde zij zich naar de mode niet. ‘Er komen er zoo niet veel in de kerk,’
zei Piero Biebuyck.
Hare zuster Serafine, die wel twee, drie jaar ouder was dan zij, geleek haar
hoegenaamd niet, met hare lange armen, hare groote, kalme oogen, hare lange, witte
tanden en hare lange kin. Het was maar de stem, die gelijk was. Zij was het altijd,
die uitgezonden werd, als er iets moest gekocht worden, en die met de boter naar de
markt ging. Daarom schikte zij zich niet op, zooals andere boerendochters, al zou
haar vader het liever gehad hebben; zij hield niet veel van schoone kleederen, en
wilde zelfs niet eenmaal de gouden ketting, noch het kruis harer moeder aandoen.
Piero Biebuyck begon den moed te verliezen: hij
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kon niet meer uitgaan, en moest van tijd tot tijd in zijn bed blijven.
- ‘Gij moet den dokter halen,’ zei boer De Vliegher.

VII.
Zij haalden den dokter, en deze zeide, dat zij den coadjutor halen zouden, dat haar
vader gevaarlijk ziek was, en zelf gezeid had: ‘gij moogt mij toch zonder mijne
rechten niet laten sterven.’
Zij vroegen aan den coadjutor het aan tante Begijntje te laten weten, en hij schreef
haar eenen brief, dat Piero Biebuyck op sterven lag.
De goede, oude vrouw wilde hem nog eens zien, vóór hij naar de eeuwigheid
vertrok, en deed zich tot aan het hof voeren. Zij kwam met haar wit, houten kruksken
in de hand, en was tevreden, dat zij hem nog levend vond. Zij bleef er eenige dagen,
en vroeg naar den ouden pastoor aan den coadjutor, en of die nog tot in de kerk kon
komen.
Zij had hem zoo wel gekend! zegde zij, en liet hem hare groetenissen doen.
Piero Biebuyck stierf, en werd met denzelfden
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dienst als zijne vrouw begraven. De twee meisjes stonden in de keuken hevig te
weenen. Wanneer men met een lijk vertrekt, herneemt de droefheid gewoonlijk
weder.
Een der dragers kwam voor Serafine staan, en vroeg haar luid: ‘is het met uwen
dank, dat wij Vader uit den huize dragen?’ Zij kon niet spreken en knikte, hij zegde
het nog eens en zij antwoordde duidelijk: ‘ja.’ Zij wist, dat hij niet heen gaan zou,
aleer zij hare toestemming gaf, en de twee dochters zetteden zich daarna met de
dragers op den wagen zonder wijt nevens de kist. Het waren de wagen en de paarden
van boer De Vliegher: een landman wordt nooit met zijnen eigen wagen naar het
kerkhof gevoerd. De anderen gingen te voet. De naaste gebuur nam den steen en het
strooien kruis mede, dat voor het hof lag, hetgeen wil zeggen, dat er een lijk in huis
is, en wierp ze in de eerste gracht rechterhand. De wagen hield stil aan alle
kruiswegen. Daar zette men zich op de knieën om een Onze-Vader voor den
overledene te bidden.
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VIII.
‘En nu, kinderen, moet gij trachten samen te blijven,’ sprak tante Begijntje na de
begrafenis, als zij heenging, ‘en eenen braven knecht zien te huren om uw landwerk
te doen.’ En dat deden zij.
Boer de Vliegher liet eenen zijner knechts, van wien hij veel lof zegde, bij hen
gaan wonen. ‘Gij zult tevreden over hem zijn,’ verzekerde hij, ‘en gij hoeft eenen
goeden landman te hebben; voor mij, ik kan alles zelf nazien, en knechts vinden
zooveel ik wil.’
‘Het is God, die het voorziet,’ zei Serafine, en Albinus kwam er wonen.
Zij hadden hem gekend, als hij een kind was; zijne moeder was in die slechte jaren
gestorven, wanneer zoovele werklieden tot den bedelzak werden gebracht, en zij
hadden menigmaal het bleek, bibberend kind bij het vuur gebracht en hem te drinken
gegeven. Sedert hadden zij hem uit het oog verloren. Hij had langs hier en daar
gewoond, en was eindelijk weder op zijn geboortedorp gekomen.
Het was een kloeke, groote kerel; hij was nu in
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het midden der twintig. Zijne opgeruimdheid scheen in den eerste vreemd aan de
twee ernstige meisjes; maar zij werden zulks aldra gewoon.
‘Zoo zijn de jonge menschen allen,’ zei Serafine.

IX.
Thilia zat alleen in huis. Het was zondag, zij hadden na de hoogmis gemiddagmaald,
zooals het te lande de gewoonte is. Albinus was uit, Serafine was om één uur naar
den catechismus gegaan, daarna begonnen de vespers, en na de vespers de
zondagschool.
Thilia zat aan het venster met de handen op den schoot; de kat lag op den stoel
voor haar. ‘Och, God, wie komt daar?...’ dacht zij. Het was boer Draefhaeck. Eertijds
had men hem altijd aldus genoemd: nu, wilde men in zijne goede gunsten staan,
moest men baas Draefhaeck zeggen.
Thilia stond niet op om hem te gemoet te gaan tot aan de deur: dat doet men niet
op den buiten: zij liet dus den hond maar op hem blaffen en hem het lange hof
opkomen.
Het was zonderling: hij kwam daar nooit, hij had
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daar niets te doen. Het was een man van in de vijftig, kort en kloek, en met een rood
gezicht. Hij hief dreigend zijnen stok op naar den hond, die in zijn hok kroop, en als
hij binnen kwam, zegde Thilia: ‘hij zou toch niet bijten: hij kent zijn volk; overigens
hij ligt bij dag altijd op den band.’ - ‘Zoo zijn de mijnen ook’ zei baas Draefhaeck,
en liet zich op eenen lagen stoel vallen. Thilia bood hem eenen hoogeren aan; want
in eene boerenkeuken zijn zij meest allen ongelijk, maar hij bleef met den stok
tusschen de beenen zitten, en zegde: ‘Thilia, gij weet zeker niet, waarom ik hier
kom?’
- ‘Gij zijt welgekomen, baas Draefhaeck,’ antwoordde Thilia, die wel wist, dat
een weduwenaar met drie paarden niet voor niet des zondags namiddags op een hof
verschijnt. ‘Ik kom zien, of gij mij uw kalveken wilt verkoopen: ik heb gehoord, dat
gij het niet schikt te houden,’ zei hij, ‘en ik kan het bezigen. Godlof, nu zijn mijne
stallen weder goed.’
‘Ik zou er wel eens met mijne zuster willen over spreken,’ zegde zij; want zij had
er iets tegen om 's zondags te verkoopen.
- ‘Ja, ja,’ knikte de boer, die het bemerkte, ‘enkel om eens te zien; wij kunnen den
koop morgen toeslaan, als ge wilt, en nog eenen anderen bovendien,’ zei hij.

Virginie Loveling en Rosalie Loveling, Novellen

87
Thilia begreep hem: een rijke boer blijft zelden weduwenaar, en zij zegde hem
glimlachend: ‘ik zal u het kalveken eens toonen, en als gij morgen kunt komen, zullen
wij zien, of wij akkoord krijgen.’
Zij kon het bijna niet gelooven, dat baas Draefhaeck haar zou gewild hebben.

X.
Baas Draefhaeck had ook sinds den dood zijner vrouw niet opgehouden te zeggen,
dat hij wilde hertrouwen. Op den ouderdom zag hij niet: van de twintig tot de vijftig
mocht zij zijn; maar zij moest geld inbrengen. Zijne vijf groote zonen vonden het
kluchtig, en loegen luid op, als hij dat zegde. Het was ook om hen te doen lachen,
dat hij aldus sprak: hij was op verre na zoo baatzuchtig niet, als hij het wel beweerde.
Zijne dochters hadden hem liever van geen trouwen hooren spreken, maar vleiden
zich toch niet met de hoop, dat hij weduwenaar zou blijven.
‘Weet ge mij zoo van niemand?’ vroeg hij eens aan den barbier.
‘Neen,’ zei de barbier.
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De waarheid was, dat baas Draefhaeck langs hier en daar naar eene vrouw had
omgezien; maar hij scheen er nu bijna moede van: het mislukte telkens.
Des zaterdags kwam de barbier weder en zegde: ‘baas Draefhaeck, ware ik in uwe
plaats, ik zou zooveel schoenen niet verslijten om mij zoo ver van hier eene vrouw
te zoeken: ik weet er eene in uwe gebuurte. Geld en goed kan niet gewogen zijn;
maar Thilia Biebuyck, die ware eene vrouw voor u.’
Baas Draefhaeck was verwonderd, hoe hij daar zelf niet aan gedacht had, en was
gegaan om het kalveken te koopen.

XI.
Hij kwam des anderdags terug. Serafine en Albinus waren in den koestal bezig met
het voeder voor het vee gereed te maken. Thilia verwachtte hem. Hij zegde haar:
‘Thilia, ik ga er niet veel woorden den hals om breken,’ en zette zich voor haar op
eenen stoel, als op een paard, met de leunig voor zich: ‘gij ziet mij gelijk ik ben: ik
kom u vragen, of gij de vrouw van Benedict Draefhaeck wilt worden.’
Hij wist genoeg, dat de dochter van eenen koehou-
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der geenen boer met drie paarden weigert, en bleef haar aanzien. Zij weigerde hem
ook niet, maar wachtte eenige oogenblikken om te antwoorden, dan sprak zij: ‘baas
Draefhaeck, dat is nog al zonderling om zoo op eens ja te zeggen; ik zou daar toch
eerst eens met mijne zuster en tante Begijntje moeten over spreken.’
- ‘Tante Begijntje zal daar niets tegen hebben, en uwe zuster ook niet,’ zei baas
Draefhaeck, ‘sla den koop toe,’ en hij reikte haar de groote, ruwe hand.
Thilia sloeg er in, dat het klonk, en nu kwam Serafine met den knecht binnen.
‘Kom, wij zullen in de kamer gaan,’ zei Serafine, en zij lieten Albinus alleen in
de keuken zitten, die wel zag, wat er gaande was.

XII.
Serafine had zich gelast de verandering, die daar gebeuren zou, aan tante Begijntje
te gaan melden. Deze was verheugd, als zij hoorde, wat schoon huwelijk Thilia ging
doen. Zij moest met baas Draefhaeck komen, zeide de oude vrouw; een
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boer met drie paarden! daar kon haar nichtje geen aanspraak op maken: dat was een
onverwacht geluk.
Er was ook spraak, dat er eene van de dochters van baas Draefhaeck Begijntje zou
worden, en wel in hetzelfde convent van tante.
Baas Draefhaeck kwam nu bijna dagelijks op het hofdstedeken der beide zusters.
Hij zat in den hoek met de tang in de hand of de kat op de knieën, en vertelde, hoelang
hij naar eene vrouw gezocht had. Hij bekende aan Thilia, dat hij nooit aan haar zou
gedacht hebben, ware het niet geweest van den barbier.
Zijn huwelijk met de oudste dochter van eenen schaapboer van over Lei was reeds
beslist geweest. Zij zou eens komen zien, of het heur daar aanstond. In plaats van
zijne toekomende bruid, zag hij 's anderdags den koewachter haars vaders op zijn
hof komen; deze riep hem achter de houtmijt en zegde: ‘baas Draefhaeck, gij hebt
de complimenten van Anna-Marie, dat zij veranderd is en dat gij tehuis moogt blijven.’
- ‘Is het maar dat,’ had baas Draefhaeck geantwoord; ‘zeg aan Anna-Marie, dat
zij naar den duivel loope. Zij is de eenige in de wereld niet’ had hij gedacht.
Wat baas Draefhaeck eigenlijk gedacht had,
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bekende hij niet: hij geloofde met zijne onverschilligheid jegens anderen te moeten
pralen. Thilia wist, dat hij een beetje overdreven was en liet hem voortvertellen.
Hij had ook de dochter van boerken Braeckels ten huwelijk gevraagd: het meisje
was wat jong voor hem, en hare getrouwde zusters hadden het haar afgeraden. Hij
was er nu niet kwaad om; ‘onder ons,’ zei hij veel stiller, ‘ik betrouw dien kriekblos
niet: ik hoor, dat het ongezond volk is.’ Serafine en Thilia hadden dat ook reeds
gehoord.
Baas Draefhaeck sprak ondertusschen van zijne kinderen: groote zonen hebben,
is een rijkdom voor eenen boer, het zijn veel handen aan het werk. Thilia maakte er
ook geene zwarigheid in de tweede vrouw te worden in dat talrijke huisgezin.

XIII.
De dag van het huwelijk kwam aan, en Thilia stond ditmaal opgeschikt, wel wat
ouderwets, maar met een fijnen mantel aan en het diamanten kruis harer moeder.
Serafine droeg hare gewone zondagskleederen.
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De bruiloft zou op de pachthoeve gevierd worden, omdat er zooveel uitgenoodigden
waren, en het op het hofstedeken der beide zusters aan plaats ontbrak.
Zij reden naar de kerk: het zou eene schoone bruiloft zijn; want baas Draefhaeck
was schepene en armmeester, en ging met de schaal in de kerk. Hij had zich den dag
zijner benoeming eene potflesch inkt gekocht, omdat hij wist, dat hij voortaan in het
geval zou geweest zijn, dikwijls zijnen naam te zetten.
Als de mis gedaan was, kwamen hem de raadsleden aan het kerkhekken afhalen,
en de burgemeester deed eene aanspraak:
‘Baes Draefhaeck, heil en zegen,
De raadsleden komen u tegen,
Om, zonder falen,
Hunnen schepene in te halen.’

Men bood hun den wijn van eer aan. De glazen waren tot boven toe met bloemen
bekroond: zij hadden moeite om daaruit te drinken.
- ‘Gij zijt altemaal brave jongens, “zei baas Draefhaeck,” ik geef eene ton bier ten
beste in de Spoel.’ Daarna begon men te roepen: ‘vivat baas Draefhaeck! vivat onze
schepen!’
Op de pachthoeve zaten de menigvuldige gasten aan eene lange tafel, de vrouwen
langs den eenen, de mannen langs den anderen kant, bruid en bruidegom
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naast elkaar. Baas Draefhaeck had een kalf en een zwijn geslacht: er was overvloed.
Het kwam Thilia vreemd voor, als de vijf groote zonen van baas Draefhaeck, die
hem allen boven het hoofd gegroeid waren, haar ‘moeder’ noemden. De twee
sterkblozende dochters zaten stil aan tafel met hare kleine oogjes en haar gitzwart
haar. Zij zagen er een weinig kwezelachtig uit.
Op het einde der maaltijd kwam het oudste zoontje van den schoolmeester een
gedicht aflezen. Baas Draefhaeck en zijne bruid verstonden er niet veel van; maar
de tranen schoten hun in de oogen: de landlieden zijn bewogen, als zij iemand een
papier uit den zak zien halen, die iets te hunner eer afleest. Serafine zei, dat het schoon
was, en baas Draefhaeck stak den knaap eenen drinkpenning in de hand.
Nu stond de barbier op, die daar ook gekomen was, en stak zijn glas uit: ‘op de
gezondheid van baas Draefhaeck, den rijksten boer van heel het dorp.’
- ‘Gij moogt het nog zeggen, dat Benedict Draefhaeck rijk is,’ riep deze, en stiet
zoo geweldig aan met zijn glas, dat het bier hem bijna al in de mouw liep, maar daar
gaf hij geen acht op.
De gasten zaten te knikken.
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XIV.
Serafine was nu alleen meesteres op het vriendelijk hofstedeken. Hare zuster kwam
er bijna nog dagelijks. Albinus was een goed landbouwer, en al klaagde Serafine nu
en dan al eens over hem, zoo moest zij hem toch laten recht wedervaren, en bekende,
dat de akker nog beter bezorgd werd dan ten tijde van Vader, en dat was niet weinig
zeggen.
- ‘Albinus, gij haalt er eer van,’ zei baas Draefhaeck, toen hij rondging.
Nu kreeg Serafine van tijd tot tijd ook eene aanvraag ten huwelijk, somtijds
onrechtstreeks, somtijds ook kwam er wel openlijk des zondags namiddags een groote
boerenzoon met het regenscherm onder den arm het hof opgestapt. Dat verveelde
Serafine. ‘Ik wil niet trouwen,’ zegde zij, en stelde er eene soort van eer in om te
toonen, dat eene vrouw alleen ook wel boeren kan. ‘Ik ben zoo dwaas niet,’ dacht
Serafine, ‘zij zullen mij hier in den hoek niet zetten!’ en zij eindigde ook ieder gesprek
met hare zuster of tante Begijntje met de verzekering, dat zij nooit trouwen zou.
Albinus vond, dat zij gelijk had,
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en sprak van den boerenzoon aan de deur te zetten.
Serafine had zooveel te vertellen de eerste maal, dat zij met hare pacht naar het
Begijnhof ging. ‘Ja, Tante, het is zulk eene groote verandering! Het is zoo moeielijk
met vreemde menschen huis te houden, en, ik heb het aan Thilia ook gezegd: Albinus
begint zich wat te veel meester te maken naar mijnen zin. Hij moet toch denken, dat
hij maar knecht is.’
Zij kon het hem niet vergeven, dat hij daar alles naar zijnen zin inrichtte, en dit
dikwijls zonder haar te vragen, of zij het zoo wilde.
‘Ware Vader er nog, het zou geheel anders gaan, al kon hij maar in den hoek zitten;
maar Albinus weet te wel, dat ik hem niet missen kan,’ zuchtte zij.
- ‘Ach! elk heeft al zijne kleine gebreken,’ zei tante Begijntje, ‘in uwe plaats zou
ik er het een en ander van verdragen en hem maar behouden.’
Serafine was ook besloten hem te behouden; maar het mishaagde haar, en de
geburen lachten er mede, dat hij in de herberg van zijne koe en zijn varken sprak.
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XV.
Het was winter geworden. Serafine had haar zwijn laten slachten, en hield nu wat
men noemt zwijntjeskermis. Daarop zat baas Draefhaeck met zijne vrouw, eenige
zijner kinderen, boer De Vliegher, hunnen labeurman, en Albinus.
Des avonds hield men rekening. De twee boeren praatten en dronken, tot het reeds
laat was. Boer De Vliegher stond de eerste op om te vertrekken.
Eertijds was Serafine gewoon tot hem te gaan en te zeggen: ‘boer De Vliegher, ik
vraag u voort om ons labeur te doen voor dit jaar.’ Nu sprak zij niet: zulks beduidde,
dat hij het niet meer doen moest. Boer De Vliegher verstond het en vond het heel
natuurlijk, dat thans baas Draefhaeck het labeur zou verrichten; maar daar werd onder
hen niet van gesproken, en boer De Vliegher zei enkel, als hij wegging: ‘nu, allen te
zamen goeden avond! Serafine, vriend zooals vóór en na!’
Hij bleef ook de vriend van het huis; maar als de tijd kwam, bleef hij met paard
en ploeg van het land, en zag nu de zonen van baas Draefhaeck met egge en horde
over den akker rijden.
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XVI.
Serafine had nochtans een stil en aangenaam leven, al hield zij niet op van klagen.
Men wist nu algemeen, dat zij niet trouwen wilde, en men liet haar gerust. Het
gebeurde nu meer dan eens, dat Albinus in de lange zomerdagen, in plaats van 's
zondags uit te gaan, bij haar op den boomgaard bleef, waar zij de koeien wachtte.
Zij spraken over hunnen arbeid, over de karn, over den akker en het vee, en Albinus
zegde, dat hij liever zijn geld te sparen had dan het in de herberg te dragen.
De jonge man had zich zoowel aan Serafine gewend, dat hij eene ware genegenheid
voor haar kreeg: het kwam misschien, omdat zij zoo wel kouten kon. Dat hoorde hij
zoo gaarne! ook dacht hij, dat het hofstedeken eens het hare zou zijn, en zegde
dikwijls: ‘Serafine, zoo zou ik hier mijn leven willen eindigen met u.’ Serafine zei
daar niet veel op.
Bij baas Draefhaeck ging het ook goed. De kinderen zagen Thilia gaarne, omdat
zij niet hoovaardig was. Zij kon niet ledig zitten en werkte als eene meid; men zag
haar van 's morgens vroeg met de
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blinkende akers naar de stallen gaan om de koeien te melken, of aan de kalvers
drinken te dragen. Zij zag ook gaarne werken en bleef meer dan eens staan, als zij
voorbij het korenveld ging om hare vijf aangetrouwde zonen in den blakenden
zonnegloed op eene rij te zien staan maaien. Baas Draefhaeck en zij stonden hen na
te zien, als zij op eenen zondag namiddag naar de ringsteking reden, de drie oudsten
op hunne eigene paarden, de anderen op die van boer De Vliegher, die geene zonen
had. ‘Dat zie ik met voldoening,’ sprak deze, die nu ook tot bij baas Draefhaeck
gekomen was, ‘dat zij zoo alle vijf te zamen uitrijden, zij mogen zich wel eens
verzetten.’
- ‘Daarom hoeven zij juist uit mijn huis niet te gaan,’ antwoordde baas Draefhaeck,
‘zij kunnen zich daar verzetten van den eenen stoel op den anderen,’ en hij lachte,
alsof hij eene klucht gezeid had.

XVII.
Albinus had reeds twee-, driemaal aan Serafine gevraagd, of zij met hem wilde
trouwen. Dit had zij kwalijk genomen, en daarover veel geklaagd bij hare zuster en
tante Begijntje. ‘Indien ik wilde trouwen,’
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zei zij, ‘dan zou het nog met mijn en knecht niet zijn.’ Tot hem zegde zij enkel: ‘neen,
eens vooral, ik wil niet trouwen.’
- ‘Wat zou hij lachen, indien gij ja zegdet,’ sprak baas Draefhaeck.
‘Ja, maar hij zal daar nog lang naar wachten,’ antwoordde Serafine.
Albinus verkeerde niet veel meer bij de jonge menschen van zijne jaren; hij had
altijd die gedachte: ‘het ware hier toch een schoon leven aldus met Serafine.’ Hij
ging meestal in de schoone herfstdagen noten plukken in de bosschen en bracht die
voor haar mede.
‘Ik ga mij nu een vleeschstuk snijden,’ zegde hij eens des zondags, als hij tehuis
kwam, en zette zich daarmede in den hoek, terwijl hij gedurig zijn mes in de rechter
hand draaide. ‘Is hij niet beschaamd,’ dacht Serafine, ‘zou men niet zeggen, dat hij
hier de baas is!’
En nochtans, zij verveelde zich, als hij uit was, en was het nu gewoon al hare
gedachten aan hem te vertellen, zooals vroeger aan hare zuster.
Er schoot Albinus eene list door het hoofd. Hij zette zich zonder spreken in de
vlam te kijken. Serafine praatte wel over het een en het ander; maar hij antwoordde
verstrooid ja en neen, tot zij hem eindelijk
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vroeg, wat er was, en waarom hij daar aldus in het vuur zat te staren. Hij zag op naar
haar: ‘Serafine,’ zegde hij, ‘ik verslijt hier zoo mijn leven, mijne jonge jaren, en
aangezien gij toch met mij niet trouwen wilt, ben ik voornemens aan boer De Vliegher
te vragen om het huizeken te huren, dat met de Mei ledig komt, en met zijne meid
te trouwen. Zij heeft ook iets vergaard, en met mijnen arbeid zal het wel gaan: eigen
is toch eigen. Gij zult u voor de Meimaand op eenen anderen knecht moeten voorzien,
ten ware,’ voegde hij er bij, ‘gij nog veranderdet en zelve met mij trouwdet.’

XVIII.
Serafine verschrikte. Hij haar verlaten, met de meid van boer De Vliegher trouwen!
Dat zulks mogelijk ware, was haar nog nooit in het hoofd gekomen. Zij meende, dat
zij in de aarde zonk. Albinus bemerkte wel, dat zij hem niet verliezen wilde en zeide
weder: ‘ik ga eens tot aan boer De Vlieghers, maar ik zal terug zijn om het voeder
voor de koeien gereed te maken.’
Serafine kon niet spreken: al zijne kleine gebreken

Virginie Loveling en Rosalie Loveling, Novellen

101
waren vergeten en heel hare groote genegenheid voor hem kwam bij haar op. Het
scheen haar nu schrikkelijk zonder hem daar te wonen, en hij toonde haar dat in het
verschiet!
- ‘Wij zullen toch in vriendschap scheiden, niet waar, Serafine?’ zegde hij, ‘terwijl
hij de deur uitstapte. Zij sprak geen woord. Zij wist niet, hoe het kwam; maar de eene
traan na de anderen viel voor hare voeten, als zij hem over den boomgaard zag gaan.
Zij vaagde die met haar voorschoot af.
Hare zuster kwam in: zij vertelde haar, wat er gebeurd was. Deze zeide
onverschillig: ‘wel, laat hem gaan, wij zullen er wel een middel in schaffen; er zijn
nog mannen, die vlijtig zijn op den akker; laat hem maar gaan.’ Maar Serafine wilde
hem niet laten gaan.
Sinds dien dag sprak hij noch van zijn vertrek, noch van zijn huwelijk met de meid
van boer De Vliegher, en ging weder zingend zooals voorheen aan het werk.
Hij zag, dat hij overwonnen had.
Aldus trok de winter voorbij. Zij zou wel gewild hebben, ware hij daar zoo gebleven
gelijk nu, en zou er ook niets tegen gehad hebben zijne vrouw te worden; maar hare
zuster! hoe zou zij haar dat bekennen, zij die altijd van hem geklaagd had? En dan
dacht zij ook aan tante Begijntje, en zegde stil: ‘indien hij mij eens verliet!’

Virginie Loveling en Rosalie Loveling, Novellen

102

XIX.
Een paar weken vóór Mei vroeg Albinus haar, of zij zich bedacht had, zoo niet, dat
hij naar boer De Vliegher ging en vandaar naar den pastoor. Serafine kon het niet
uitstaan. Zij zegde hem ja, dat zij wilde, maar dat hij niets verhaasten mocht, en zij
het allengskens aan hare zuster moest mededeelen. Daarmede was hij tevreden.
Serafine begon er nu en dan al eens een woordeken van te spreken; maar Thilia
deed, alsof zij het niet verstond. Baas Draefhaeck kwam Serafine ter hulp: hij was
er in den eerste tegen geweest; maar Albinus had zoowel naar zijnen zin weten te
praten, dat hij ten volle in de goede gunsten van den rijken boer was geraakt.
‘Ja, vreemd is toch vreemd,’ zei Serafine, ‘en men weet niet, wat men ten laatste
doen zou om met eigen volk te leven. Sterven en trouwen brengen groote verandering
teweeg: ik heb het genoeg ondervonden.’
- ‘Sterven is een gedwongen werk,’ zei baas Draefhaeck, ‘en trouwen is een oud
gebruik: gij
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zoudt zoo slecht niet zijn met Albinus, als gij wel denkt.’
Thilia zag genoeg, dat het eene afgedane zaak was, en wilde hare zuster uit hare
verlegenheid helpen, aangezien er toch niets aan te doen was. ‘Benedict heeft
misschien gelijk,’ sprak zij, ‘indien gij uw gedacht van hem maken kunt.’ Serafine
zegde, dat zij zou trachten haar gedacht van hem te maken.

XX.
Hare zuster kwam er niet tegen op, dat was al iets; maar tante Begijntje...hoe dat aan
tante Begijntje zeggen!...Dat was nog het ergste.
Het was allengskens tot in den kriekentijd geworden; Albinus plukte de schoonste
krieken, die hij maar vinden kon, en Serafine trok op naar het Begijnhof. Zij had een
nieuw sluitmandeken gekocht, en daarrond eenen linnen boterdoek gewonden, opdat
de krieken niet bestuiven zouden. Zij had als lood aan hare voeten: het was een zware
gang.
Hoe voelde zij heur hart beklemd, als zij door de poort van het Begijnhof stapte
en door die stille, smalle straatjes ging, waar de rust zoo ongestoord blijft, dat
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men zou gelooven, dat het nacht is en men er in den maneschijn wandelt.
Als zij in het convent kwam, was Tante nog niet tehuis van de kerk; het duurde
heden wat lang: het was de uitvaart van een Begijntje uit haar convent, en de stokoude
vrouw had er willen bij tegenwoordig zijn.
Daar zat Serafine te wachten in de vierkante spreekkamer met rooden vloer en
ouderwetsche schouw, waar het zand in kronkelingen rondom de tafel ligt en elke
stoel zijne plaats aan den muur heeft.
Eindelijk kwam het Begijntje binnen. Zij was verheugd over de schoone krieken.
Zij zag Serafine vorschend aan en zegde: ‘hoe stelt gij het nu met Albinus? Heeft hij
zich niet een weinig gebeterd?’
- ‘Het gaat nu nog al wel, Tante,’ sprak Serafine aarzelend; ‘ik kom u raad vragen,
ik ben in groote verlegenheid. Albinus spreekt van mij te verlaten, en Thilia en haar
man raden mij er nog liever mede te trouwen. Zonder hem kan ik aan den kost niet
komen...’ voegde zij er bij, niet meer wetend wat zij zegde.
Het woord was er uit! Hoe vond zij zich bedrogen! Zij had zich aan tegenkantingen
verwacht, en daar zei de oude vrouw heel eenvoudig en bijna zonder verwondering:
‘uwe zuster en uw schoonbroeder
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zouden kunnen gelijk hebben, indien gij u er in gedragen kunt; men kan in den
huwelijksstaat ook zijne zaligheid winnen.’
Des zondags gebeurden er twee nieuwigheden in de kerk. De onlangs ingehaalde
pastoor deed zijn eerste sermoen, en riep onder de prediking de huwelijksgeboden
uit: ‘Albinus Vleurijnckx met Marie-Serafine Biebuyck, hun eerste en laatste gebod,
met dispensatie van de twee andere.’
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Broeder en zuster.
I.
Zij meenden lang, dat zij broeder en zuster waren, die twee ouderlooze kinderen, die
bij Grootvader en Grootmoeder werden opgebracht, omdat zij denzelfden naam
droegen en in hetzelfde huis woonden.
De knaap wist van den tijd, dat hij er alleen had gewoond, als hij klein was; hij
wist het nog, dat, als hij tien jaar oud was, Grootvader eens een meisje van vier jaar
in huis gebracht en hem gezeid had, dat het zijn zusje was en hij haar moest liefhebben
en beschermen.
Hij had haar nog lief, zelfs dan wanneer hij ontdekt had, dat zij zijne zuster niet
was, maar dat zijn vader en de hare gebroeders waren geweest, en de twee afgestorven
zonen van Grootvader en Grootmoeder.
Grootvader Dufour woonde op een dorp niet geheel
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ver van de stad, waar hij een magazijn van bouwstoffen en eenen grooten ijzerwinkel
hield. De menschen zeiden, dat hij rijk was; maar dat was overdreven: hij had een
klein inkomen, en leefde van zijn gewin.
De kinderen waren braaf en Grootmoeder zag hen gaarne: ‘ik zou ze niet meer
willen missen,’ zegde zij; ‘het is het leven in huis.’
De knaap zat veel te leeren en zegde, dat hij ging pastoor worden. Hij beminde
zijne kleine zuster uitermate; hij nam haar op den rug, liep met haar rondom den tuin,
voerde haar op den kruiwagen, of nam haar op de knieën om haar te vertellen van
Dulle-Griet met haren zak vol doornen. Het kind luisterde er naar met kloppend harte
en groote oogen: ‘zou men niet zeggen, dat hij haar vader is!’ sprak Grootmoeder
aangedaan: zulk eene oude vrouw is zoo licht bewogen: zij had ook die kinderen zoo
lief!
Eduard zat geheele dagen met boeken of potlood, schreef en teekende op alles
waar hij voor kwam; zelfs op de groote achterpoort, langs waar de bouwstoffen
uitgevoerd werden, had hij eenen ruiter met het zwaard in de hand gezet; hij had dat
met eene zwarte kool gedaan, en zegde, dat dit Grootvader was. De oude man lachte
er om, hij die nog nooit op een paard gezeten had.
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Mijnheer van Bure, de brouwer, beweerde, dat de opvoeding van den knaap
verwaarloosd werd, en sprak er eens over met Grootvader Dufour, met wien hij alle
avonden in ‘De drie Zwaantjes’ kwam kaarten. ‘Hij leert maar te veel,’ zei de oude
man, ‘en meer dan op school, gij moogt er zeker van zijn.’
- ‘In uwe plaats zou ik hem toch ergens in stad op school laten gaan,’ ried de
brouwer.
‘Hij zou niet willen,’ antwoordde Grootvader, en nam zijne kaarten op.
- ‘Niet willen,’ dacht de brouwer, ‘indien ik eenen zoon had, zou ik het wel zien,
of hij niet willen zou, en zelfs mijn meisje zal moeten leeren: ik wil eene verstandige
vrouw van haar maken, en vroeg hare opvoeding beginnen.’
De goede man meende, dat het genoeg was van zijne dochter eene verstandige
vrouw te willen maken. En velen met hem gelooven, dat eene zorgvuldige en vroeg
begonnen opvoeding alles vermag, alsof de natuur het verstand en de begaafdheden
niet zelve uitdeelde of weigerde. Het was eene zelfvoldoening in zijne ijdelheid en
in zijne ouderliefde; hij kon haar ook in de toekomst zoo begaafd droomen, als hij
het wenschte.
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II.
Het was nochtans waar, dat Eduard niet zou gewild hebben; want hij was er aan
gewoon enkel zijnen wil te doen. Als het gebeurde, dat Grootvader hem met brieven
naar de post zond, zegde hij meer dan eens: ‘ik wil niet.’
- ‘Foei!’ berispte toen Grootmoeder, ‘dat is leelijk. Juist als zijn vader,’ dacht zij.
‘Wat koppige jongen,’ broomde Grootvader, haalde eens de schouders op, en zond
de dienstmeid.
Maar de knaap had zooveel andere gaven; hij was zoo ernstig en zoo vlijtig; hij
schiep er vermaak in aan de kleine Josephine hare letters te leeren, en vergat het
geenen enkelen dag; hij was er fier op, dat het kind reeds spellen kon; want hij leerde
haar nog spellen; ‘het is als een schoolmeester,’ zei Grootvader.
De kleine Josephine was altijd bij hem: hij had geene andere speelmakkers; het
was een zonderlinge knaap: hij wilde er geene. En het was wel, dat hij zijne kleine
zuster leerde: die oudelieden zouden daar nog in lang niet aan gedacht hebben.
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III.
Alzoo groeiden zij op, het groote kind en het kleine kind. Eduard was achttien jaar,
een vriendelijke jongen; niet groot, niet dik, bruin van haar en bruin van aanzicht.
Nooit had iemand hem aangespoord om te leeren, hij had nooit veel lessen gehad en
nooit regelmatig eene school bezocht, en was beter onderwezen dan anderen van
zijne jaren. Nu vroeg hij om naar de Universiteit te gaan, en zijn grootvader liet hem
gaan: hij wilde notaris worden zooals zijn vader.
Hij moest in de stad gaan wonen, om de leergangen der Hoogeschool te kunnen
volgen, maar kwam bijna overanderdag naar huis, somtijds maar om er den nacht
door te brengen, Het scheen, dat hij hoe langer zoo meer van zijne grootouders begon
te houden; hij kon zoo vriendelijk met hen praten. En Josephine, zijne speelnoote,
hij kon er zich niet aan gewennen haar niet meer te zien.
In den langen vacantietijd ging hij dagelijks met haar groote wandelingen doen,
meest in de bosschen, hij was zoo gaarne alleen met haar: die twee wilde kinderen
konden elkaar niet ontberen. Eduard was fier op dat jonge meisje als een vader op
zijn kind.
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IV.
Josephine was een groot meisje geworden: haar blond haar was als een lichtkrans
om haar hoofd, haar glimlach was als een zonnestraal. Zij had een haar jaren in eene
kostschool gewoond, en had er weinig geleerd en groote verveling geleden.
Grootmoeder zou er haar liefst nog een jaar hebben laten blijven; maar zij verlangde
zoozeer om tehuis te zijn: een jaar is eene eeuwigheid voor een zestienjarig kind, en
Grootvader zeide, dat zij naar huis komen mocht.
Zij was weder vrij: zij liep boven, in den hof, in den winkel, in de groote
magazijnen, en vond er vermaak in, al de kleinigheden, die zij in het klooster had
leeren maken, op de schouw van den salon en de eetkamer te schikken. Hare
grootouders bewonderden het, en als Eduard kwam, wat hadden zij dan al niet te
vertellen! Zij ging nevens hem, de lange dreef op en neer, en beide bleven soms voor
elkander staan: zoo druk waren zij aan het kouten. Het scheen, alsof de lange scheiding
hun nog dieper had doen gevoelen, hoe gelukkig zij te zamen waren.
Eduard zegde haar: ‘Josephine, Grootvader en
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Grootmoeder zijn twee oude lieden, indien zij stierven, gij zoudt toch bij mij blijven,
niet waar?
Het meisje vond het zoo natuurlijk, dat zij verwonderd was, dat hij haar zulks
vroeg.
Dat zelfde jaar legde hij zijn laatste exaam met de grootste onderscheiding af.
‘En nu zal ik aldra notaris worden,’ dacht hij.

V.
Grootmoeder had het niet gaarne, dat Josephine kennis maakte met de dochters van
den horologemaker: dat waren geene menschen van hunnen stand, zegde zij. Zij had
er ook iets tegen, dat Josephine zoo dikwijls Coralie Van Bure, de dochter van den
brouwer, medebracht: deze vond zij een weinig te trotsch. De oude vrouw gevoelde
nu en dan eene opwelling van kleine jaloerschheid, als zij den hoovaardigen brouwer
met zijne dochter in hun open rijtuig zag voorbijtrekken, maar het was meer voor
Josephine dan voor zich zelve; het mishaagde haar, dat Coralie zoover boven hare
kleindochter stond: dit was wellicht de eenige reden, waarom zij dat jong meisje niet
lijden mocht. Eduard scheen dien tegenzin te dee-
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len: hij groette haar nauwelijks, als zij daar kwam, en sprak nooit met haar.
Josephine was er aan gewoon Coralie zooveel hooger in stand te zien dan zij zelve,
en wist niet, hoe het mogelijk was, dat hare grootmoeder daar eene vernedering in
vond.
Als Josephine met haar handwerk aan het raam zat, en hare jonge vriendin met
open zonnescherm en wijd uitgebreide kleederen zag voorbijrijden, knikte zij haar
vriendelijk toe, en dacht daarbij heel eenvoudig, dat zij Coralie vandaag niet
verwachten moest, aangezien zij met haren vader uitgereden was.
Het was natuurlijk, dat de beide jonge meisjes elkaar opzochten: Josephine was
alleen en Coralie ook; zij waren bijna dagelijks te zamen.
Coralie ging voor een schoon meisje door: zij was hoog opgeschoten, had zwarte
oogen, witte tanden, een opgekruld neusje en hard, droog, bruin, kroezelhaar. Zij
sprak de menschen aan zonder ooit de minste schuchterheid of verlegenheid te laten
blijken. Zij teekende, zong en speelde piano, wel heel gebrekkig, maar dat hoorde
haar vader niet; hij geloofde waarlijk, dat zijne verwaande dochter een volmaakt
meisje was, en sprak met bewondering van haar verstand en hare geleerdheid.
Josephine ook bewonderde haar: zij
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voelde zich zoo onwetend tegenover hare vriendin; zij stond als in hare schaduw,
wanneer zij te zamen waren.

VI.
De brouwerij was een nieuw, prachtig gebouw met breede gangen, groote zalen en
hooge vensters. Coralie stond er in als de meesteres van den huize. Hare moeder was
vroeg gestorven, en zij had het ongeluk een eenig, bedorven kind te zijn.
Sedert eenige weken was haar neef er komen wonen: hij was een rijke jongen, die
wilde leeren brouwen, en daarom bij zijnen oom gehuisvest was; zijn vader ging
hem eene brouwerij bouwen. Hij was slank van gestalte met lichtbruin haar en blonden
knevel. Josephine zag hem geheele dagen te paard voorbijrijden.
Coralie had hem verboden in de salons en de eetkamer te rooken, omdat de reuk
in de tapijten en de gordijnen trok, zegde zij, maar dat zou hij voor haar niet laten,
had hij daarop glimlachend geantwoord, en zijn oom zegde, dat hij gelijk had. Hij
hield niet op zijne nicht te plagen, maar had haar toch

Virginie Loveling en Rosalie Loveling, Novellen

116
als eene zuster lief. Hij blies haar de rookwolken in het aanzicht, als hij nevens haar
aan het klavier stond om haar muziekpapier te keeren. Dan deed zij, alsof zij boos
ware, en zegde: ‘meent gij misschien, dat ik eene herbergmeid ben?’ Toen begon hij
te lachen, en stopte zich de ooren: ‘om Gods wil, schei er toch uit van spelen,’ riep
hij, en vloog daarna luidkeels zingend den breeden trap op met zijne verlakte laarzen.
Het is waar, dat hij zelf voortreffelijk speelde.

VII.
Nadat Eduard candidaat-notaris geworden was, bleef hij in de stad als notarisklerk
schrijven. Hij vond zich bedrogen: hij had gehoopt aldra een notariaat te bekomen;
maar nu hij reeds eenige jaren zijn exaam gedaan had, wachtte hij nog altijd naar
zijne benoeming. Hij was aan geene teleurstellingen gewoon: tot nu toe was het leven
voor hem een effen pad geweest; de eerste hinderpaal, dien hij ontmoette, deed hem
stronkelen. In het huis van Grootvader had een ieder van jongs af aan zijnen wil
voldaan, nu moest hij leeren zich naar den wil van anderen te schikken, en dat kon
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hij niet. Hij had eenige plaatsen aan jongeren dan hij zelf was, zien geven en die
tegenslag had hem moedeloos gemaakt; ook begon hij veel over partijdigheid tegen
zijne zuster te klagen, en zeide, dat verstand en bekwaamheid tot niets dienden,
wanneer men geene voorspraak had: dat verontwaardigde hem.
Zijn omgang werd onaangenaam, zooals degene van alle menschen, die enkel met
ééne gedachte bezig zijn, en het oog op een doel gericht houden, dat steeds op gelijken
afstand van hen blijft. Zijne klachten verveelden echter Josephine niet: zij troostte
hem, en wist zoowel die woorden te vinden, welke verdriet en kommer op den
achtergrond drijven. Als hij bij haar was, verdween allengskens die nevel, welke zijn
gemoed scheen neer te drukken. Wat haar pijnigde was, dat hij nu en dan al eens
over zijne grootouders begon te klagen: ‘het is vernederend,’ zegde hij soms ‘tot last
te zijn aan eenen ouden, gierigen grootvader. Ja, hadde ik maar een onafhankelijk
bestaan, ik zou geenen cent van hem meer aanvaarden!’
Josephine had innig medelijden met hem, en zegde, dat hij zijne grootouders
onrecht aandeed, dat het immers hunne schuld niet was, dat hij zoo lang naar eene
plaats moest wachten. Zij bemerkte, dat zijne treurnis van dag tot dag toenam: hij
sprak met
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niemand meer. Het geluk zou hem weder goed maken, dacht zij. Het was een braaf
meisje; zij had weinig geleerd, maar veel gedacht.

VIII.
Eduard had dikwijls Coralie bij zijne zuster ontmoet. ‘Zij ziet er stout uit,’ zegde hij,
‘en ik geloof, dat zij zich schoon waant.’
- ‘Zij heeft zulk een goed hart,’ antwoordde Josephine daarop, ‘en is zoo vriendelijk
te mijnen opzichte, als is zij in alle deelen zoover boven mij.’
‘Het is juist daarom, dat zij u lijden mag,’ zegde hij, ‘zij wil overal de eerste zijn;
het ziet er een gemeen karakter uit,’ voegde hij er met eene soort van spijt bij.
Hij sprak weinig met haar, als hij tehuis was, en scheen zijne zuster liever alleen
aan te treffen. Hij zelf ging nooit naar de brouwerij en maakte met niemand kennis.
Wat hem vooral scheen te mishagen was, dat Amédée somtijds met zijne nicht naar
Grootvaders kwam.
‘Wat komt die hier doen?’ vroeg hij eens aan Josephine.
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- ‘Ik weet het niet,’ zegde zij een weinig verlegen, want zij gevoelde, dat hij jaloersch
was van hare vriendschap; ‘hij komt met Coralie, hij heeft beloofd onze boomen te
enten; hij heeft zulke goede soorten van peren.’
Een hoog rood besteeg het voorhoofd van Eduard. ‘Ik kan hem niet verdragen.’
zegde hij op eens, ‘en als die hier blijft komen, zal ik te Gent blijven.’
Josephine had dat niet verdiend; zij stond verslagen: aan zoo iets had zij zich niet
verwacht. Zij zag hem aan, en sprak niet: ‘arme broeder,’ dacht zij, ‘het is zijn noodlot,
dat hem verbittert en menschenschuw gemaakt heeft.’

IX.
Tegen den avond kwam hij bij haar in den hof en nam hare hand. Eerst sprak hij niet,
dan zegde hij met moeite: ‘Josephine, zoo gij ooit moest trouwen met eenen man als
Amédée, wat zou het mij ongelukkig maken!’
- ‘Maar Eduard,’ antwoordde zij, op eens rood geworden, ‘daar heb ik nooit aan
gedacht, er is geene spraak van.’ Maar in haar hart kon zij toch
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niet begrijpen, wat haar broeder tegen Amédée had, die hem steeds vriendelijk
bejegende, en zoo dikwijls gepoogd had met hem kennis aan te knoopen. Wat kwaad
kon hij er in vinden, dat zij een paar onverschillige woorden met den neef harer
vriendin sprak? En het jonge meisje voegde er in hare verlegenheid bij om hem gerust
te stellen: ‘daar moet ge toch niet aan denken, Eduard; het is om mijnentwille niet,
dat hij hier komt: het is om bij Coralie te kunnen blijven.’
Haar broeder stond van de bank op, waar hij zich had neergezet, ging eenige
stappen vooruit en bleef eensklaps staan: ‘Josephine,’ zegde hij, ‘ik wil niets dan uw
geluk: ik betracht het meer dan het mijne, en als ik zoo vurig wensch naar eene
betrekking, en zoo ongelukkig ben, als ik de eene kans na de andere zie mislukken,
is het, omdat wij beiden daardoor getroffen worden. Grootvader en Grootmoeder
zullen niet lang meer leven, en kon ik maar benoemd worden, dan zou er ook voor
u gezorgd zijn; want ik reken er op, dat gij altijd bij mij zult blijven. Alles zou ik
voor u opofferen,’ ging hij in zijne overdrevenheid voort, ‘maar ik herhaal het, zoo
gij ooit met dien wildvang moest trouwen, ik zou wel ongelukkig zijn!’
Wat had haar broeder toch? Josephine verstond er zich niet aan, hij had de tranen
in de oogen. Zij sprak
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niet; zij wist, dat de beste troost in zulk geval de stilzwijgendheid is.
Josephine, die gewoon was hare gedachten na te gaan, zeide inwendig: ‘het is
misschien, omdat ik hem gezegd heb, dat Amédée voor Coralie hier blijft: zou hij
haar beminnen?’ En nu speet het haar dat gezegd te hebben. ‘arme broeder,’ dacht
zij, ‘zonder plaats zal haar vader nooit zijne toestemming in hun huwelijk geven:
alzoo hangt het eene ongeluk aan het andere.’
Maar waarom hij aldus bij haar tegen Amédée uitviel, en haar ook van hem
aftrekken wilde, kon zij niet begrijpen. Zijn ongeluk had hem verbitterd: hij zag niet
gaarne iemand, die opgeruimd was. Zij wenschte wel in haar hart, dat Coralie hem
ook genegen ware: dat zou hem troosten in zijne treurnis: want nu was het haar als
een lichtstraal: zij meende klaar te zien, dat hij enkel uit spijt zooveel kwaad van
haar gezegd had.

X.
Coralie zeide aan Josephine, dat Amédéé binnen eenige weken ging vertrekken, en
zij er niet kwaad om was; dat zij van hem niet hield, en dat hij haar
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steeds met zijne liefdesverklaringen achtervolgde.
Dat zegde zij in haren hof, waar de beide meisjes met haar handwerk zaten. Amédée
was zachtjes achteraan gekomen, en had zich schuilgehouden, zoodat geene van
beiden hem bemerkt had. Hij had de laatste woorden gehoord, en was in eenen
schaterlach uitgeborsten; ook kwam hij zonder de minste verlegenheid van achter
de azaleastruiken, waar hij zich verscholen had, zette zich voor de beide jonge juffers
op een wit hofstoeltje en begon Coralie te plagen: ‘gij hoort het, mejuffer Josephine,’
zegde hij, ‘hoe zij het uitbrengt, als een jonge heer naar hare hand dingt; zeg aan uw
broeder, dat hij oppasse: hij zou kunnen varen zooals ik. - Gij hadt mij nochtans
beloofd, Coralie, het geheim te houden,’ ging hij glimlachend voort, zich tot haar
wendend: ‘dat is niet wel van u, en vooral dat gij zoo iets aan juffer Josephine vertelt:
gij zoudt daardoor mijn fortuin kunnen beletten.’
Coralie was ditmaal beschaamd, en zeide bijna verstoord, omdat zij wist, dat zij
ongelijk had: ‘ach! laat mij gerust...dat beteekent ook wat, de menschen af te luisteren;
ik zal blij zijn, als ge weg zijt!’
- ‘Ja, maar, Coralie, ik wil hier niet weggaan,’ sprak hij weder glimlachend; ‘niet
waar, juffer Josephine, ik mag hier blijven?’ vroeg hij.
Josephine verschrikte: dat hij dit aan haar vroeg,
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was ook zoo zonderling, en die woorden waren op zulk eenen vriendelijken toon
uitgesproken, dat het haar scheen, dat hij waarlijk meer van haar hield, dan van
Coralie. Het maakte haar bijna gelukkig. Dan dacht zij weder aan haren broeder, en
waarbij het komen mocht, dat die zoo vertoornd was op Amédée. Hoe kon toch
iemand op zulk eene goede inborst vertoornd zijn!
Maar Eduard kon geene gelukkige menschen meer zien, en dat kwam misschien,
omdat Amédée er zoo gelukkig uitzag.
De waarheid was, dat Amédée nooit geene de minste liefdesverklaring aan zijne
nicht had gedaan, en dat wist zij wel. Zij had genoeg bemerkt, dat hij steeds bij haar
bleef, zoolang Josephine daar was, en ook zijnen weg ging, zoodra die vertrokken
was. Dat vernederde haar: zij was er niet aan gewoon, dat ooit iemand anders bij
haar de voorkeur had. Dat Amédée meer genegenheid aan Josephine dan aan haar
bewees, kon zij niet verdragen. Zij kreeg iets tegen hem, sedert hij haar afgeluisterd
had, en wenschte nu vurig hem te verwijderen, om aan Josephine de gelegenheid te
ontnemen hem langer te zien; want zij gevoelde genoeg, waarheen beiden wilden,
en dat het niet veel langer meer duren mocht, of dat Amédée en Josephine het geheel
eens zouden zijn.
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Het is alsof het ongeluk van anderen het heil der weinig verhevene zielen verhoogde;
want zij dulden geene gelukkigen rondom zich, als zij het maar verhinderen kunnen.

XI.
Coralie kwam nog meer bij Josephine dan voorheen. Eduard was tehuis en scheen
haar zoozeer niet meer te vluchten; hij begon nu en dan al eens over zijn lot in
tegenwoordigheid der vreemde juffer te klagen. Josephine hoorde gaarne, dat hij zoo
vertrouwelijk met Coralie sprak: zij wenschte zoo, dat er hem een weinig geluk mocht
overkomen, het was gelijk vanwaar.
Eduard scheen het ook gaarne te hooren, als Coralie over haren neef klaagde, en
zegde, dat hij gekomen was om te leeren brouwen, maar bijna nooit den voet in de
brouwerij zette, en dat haar vader er zich verdrietig in maakte.
Josephine gevoelde, ik weet niet wat, dat haar aanspoorde om voor hem te spreken,
en te zeggen, dat zij hem onrecht aandeed, maar hare schuchterheid hield haar terug.
Zij zat, en zweeg, en was gedwongen
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al die klachten tegen hem mede aan te hooren.
Het was Coralie niet ontgaan, dat de ernstige broeder van Josephine vermaak in
haar gezelschap begon te vinden, en zij was er door gevleid. Zij voelde zich tot hem
getrokken. Zulk eenen menschenschuwen jongeling aan zich kunnen hechten, scheen
haar eene verovering, en deze zijn nochtans dikwijls de eersten om eene duurzame
genegenheid op te vatten.
Eduard sprak met zijne zuster noch over Amédée, noch over Coralie meer; nochtans
scheen hij min boos op Amédée, sinds hij er zooveel kwaad van gehoord had, en
sinds Josephine hem om zoo te zeggen beloofd had nooit zijne genegenheid te
beantwoorden. Kan men wel zoo iets beloven, en zou hij waarlijk die opoffering
gewild hebben?
Het was niet zoo zeldzaam, dat het jonge meisje meer en meer van Amédée begon
te houden: hij was zoo beleefd, zoo eerbiedig jegens haar, en tevens zoo opgeruimd;
er lag geene treurnis in zijn gemoed, en zijn gelaat was helder als zijne toekomst.
Hij bezat een warm hart en eene goede inborst, en liet zich zonder veel te denken
aan deze over. Er zweefde als het ware een straalkrans van geluk rondom hem, het
scheen zich ook over u uit te breiden, als gij hem naderdet.
Coralie klaagde, niet alleenlijk bij vreemden, maar
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ook bij haren vader voortdurend over hem. Amédée was daar zelfs niet boos om op
zijne nicht: hij beschouwde haar als een verwaand, bedorven kind, en zegde het haar
lachend. Nochtans begonnen de aanhoudende vermaningen van zijnen oom hem te
vervelen. Eens antwoordde hij hem heel driftig: ‘oom, ik zie genoeg, waar gij heen
wilt; Coralie kan mij niet lijden, en gij wilt het mij hier moede maken; maar stel u
gerust, ik zal u niet veel last meer aandoen; want morgen vertrek ik,’ en hij hield
woord.
Hij scheidde echter met vriendschap van zijnen oom en van Coralie, en beloofde
terug te keeren om hen te bezoeken, zoodra zij hem uitnoodigen zouden.

XII.
Hij wilde niet heengaan zonder aan Josephine vaarwel te zeggen. Hij kwam
langsachter in den tuin, zooals het op den buiten veel het gebruik is, en vond haar
daar.
‘Juffer Josephine,’ sprak hij, ‘ik vertrek morgen, ik kom u vaarwel zeggen.’
Josephine verschrikte: dat was zoo onverwacht!
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Zij bedwong zich echter, en zeide: ‘hoe komt dat? Zoo op eens, mijnheer Amédée!’
- ‘Ja, zoo op eens,’ antwoordde hij, ‘en ware het niet geweest voor u, ik zou sinds
lang vertrokken zijn; Coralie jaagt mij voort, maar ik hoop toch binnen kort terug te
keeren,’ haastte hij zich er bij te voegen.
‘Ja, zeker op de opening der jacht,’ sprak het meisje; want zij wist, dat er jaarlijks
eene groote jachtpartij op dien dag bij den brouwer plaats had, en dat Amédée een
driftig jager was.
- ‘Ik weet niet, of ik zal uitgenoodigd worden,’ zeide hij; ‘maar als ik kom, is het
voor u, niet voor Coralie.’
‘Voor mij!’ dacht Josephine, en haar hart begon zoo hevig te kloppen, dat zij
vreesde, dat hij hare ontsteltenis zou bemerkt hebben, en zij met hem naar huis keerde.
Hij sprak nog altijd voort. Zij hoorde wel, wat hij zeide; maar zij onthield het niet:
zij had enkel dat ééne woord voor u als eenen schat in hare ziel gesloten.
Hij klopte op het venster der eetkamer, riep vaarwel en tot wederziens aan
Grootvader en Grootmoeder, en dan reikte hij de hand aan het jonge meisje, en zegde:
‘vaarwel Josephine!’
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Het was de eerste maal, dat hij haar de hand drukte, en haar bij haren naam noemde,
en hij zegde dat zoo zonderling, dat zij zich bovenmate gelukkig gevoelde, en moeite
had om te antwoorden: ‘vaarwel, mijnheer Amédée.’

XIII.
Josephine zag nu maar één punt meer voor zich: de opening der jacht. Het was nog
drie weken! Zij had eene soort van landziekte: het was alsof Amédée haar tehuis
mede genomen had. Men kan het heimwee hebben van eenen mensch, evenals van
den geboortegrond.
Nog nooit had zij zoo vurig verlangd iemand weder te zien, zelfs niet haren broeder,
wanneer zij in de kostschool was.
Eenige dagen daarna keerde Eduard van de stad terug, waar hij omtrent geheel de
week geweest was. Hij vertelde aan Josephine, dat hij te voet gekomen was, en dat
mijnheer Van Bure en zijne dochter hem voorbijgereden waren. Hij scheen er over
verwonderd; maar de brouwer had hem in het rijtuig doen stappen, hem overladen
met beleefdheden, en hem tot aan zijn
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huis gevoerd. Zij hadden hem doen binnengaan, en hij was er lang blijven praten.
‘Coralie is zoo tevreden, dat Amédée weg is,’ zegde hij. Coralie was zoo tevreden
en Josephine was zoo treurig over dat vertrek! Het deed haar zeer, als Eduard het
zeide. Hij hield niet op van vertellen, hij was bijzonder opgeruimd: hij scheen een
ander mensch geworden te zijn.
Zij had moeite om naar hem te luisteren; voor de eerste maal bemerkte zij, dat hij
enkel sprak over al hetgeen uitsluitend hem betrof, en onverschillig geworden was
voor alles, wat haar aanging. Hij wist het zelfs niet, dat hij haar bedroefd had.

XIV.
Coralie bleef verscheidene dagen tehuis, eindelijk kwam zij bij Josephine, en zeide
haar in vertrouwen, dat Eduard haar eenen brief geschreven had, eene
liefdesverklaring. Het was licht te zien, dat zij die niet van de hand had gewezen. De
jonge man had haar gezeid, dat hij weder hoop op een schoon notariaat had; ditmaal
scheen het heel waarschijnlijk, dat hij de plaats zou bekomen. Dan zou haar vader,
zij twijfelde

Virginie Loveling en Rosalie Loveling, Novellen

130
er niet aan, volgaarne in hun huwelijk toestemmen. Zij vroeg aan Josephine dit alles
geheim te houden.
‘Wat ben ik blijde, dat Amédée weg is,’ riep zij op eens uit! ‘Eduard heeft mij
bekend, dat hij jaloersch van hem was, en gewacht heeft tot na zijn vertrek, om mij
te schrijven.’
Het was klaar, dat Coralie en Eduard aan niemand anders dan aan zich zelven
meer dachten, en enkel nog van elkaar aan Josephine spraken. Het jonge meisje
zweeg, als de naam van Amédée uitgesproken werd, maar dacht stil: ‘op de opening
der jacht zal hij komen!’
Eenige dagen daarna kreeg Coralie eenen brief van haren neef: zij vertelde het aan
Josephine, en dat men bezig was met het plan van zijne nieuwe brouwerij te maken.
Wat zij haar niet zeide was, dat Amédée op den rand van zijnen brief geschreven
had: ‘mijne beste groete aan Josephine! zeg haar, dat ik verlang terug te keeren.’
Was het vergetelheid of gunde zij haar de vreugde niet haar dezen groet over te
brengen?
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XV.
Ditmaal was het geene teleurstelling: Eduard werd notaris te X. benoemd. Grootvader
en Grootmoeder waren zoo verheugd, en ook Josephine was stil tevreden, en bemoeide
zich vlijtig om zijn linnen en zijne kleederen voor zijn vertrek gereed te maken. ‘Nu
is het toch geslaagd,’ dacht zij; aldus kon haar geluk ook geheel op eens komen; en
daarbij verbeeldde zij zich de kleine stad, waar Amédée woonde, en zijne brouwerij,
en langs welken kant der straat het huis stond, en hoe het er daar alles uitzag. Het
scheen haar nu altijd, dat het geluk voor haar enkel van daar komen kon; en weer
zeide zij: ‘ik zal hem op de jachtpartij zien.’
Mijnheer Van Bure had er niets tegen, dat zijne dochter met Eduard trouwde, hij
was overigens gewoon in alles haren wil te doen, en nu werd hun aanstaande huwelijk
aan al de vrienden en kennissen aangekondigd.
Josephine ondervond wel, dat Coralie en haar broeder nu liever alleen waren dan
bij haar: ‘dat is natuurlijk,’ dacht zij, en het bedroefde haar toch. Zij liet hen
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daarom in den tuin wandelen, en ging zelden mede, als Eduard zich naar de brouwerij
begaf. Zij zat nu bijna altijd bij Grootvader en Grootmoeder.
De twee oude lieden bemerkten, dat zij treuriger was dan naar gewoonte; zij
schreven dit aan het vertrek haars broeders toe. Zij had altijd zooveel van hem
gehouden. Eduard zelf bemerkte niets, en sprak met haar over Coralie, over het dorp,
waar hij ging wonen, het huis, dat hij gehuurd had, en drukte zijne vrees uit, dat zijne
bruid moeite zou hebben om het er gewoon te worden.
De dag der jachtpartij kwam. Josephine moest met haren broeder naar de brouwerij
gaan middagmalen. De lange tafel stond feestelijk gedekt met schitterende glazen
en hooge servetten. Er waren vele heeren, eenige dames, vrouwen of dochters van
jagers; maar Amédée was er niet. Coralie had hem niet uitgenoodigd: dit had hij
kwalijk genomen, en was tehuis gebleven. ‘Hij moet het maar weten,’ zegde de
brouwer.
Was het opzettelijk gedaan om Josephine te bedroeven, of was het om aan Eduard
te toonen, dat zij geene de minste voorliefde voor haren neef had, dat de jonge
meesteres van den huize verwaarloosd had aan Amédée te schrijven? Wie kent het
gemoed van zulk eene vrouw!
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Mijnheer Van Bure stelde den jongen notaris aan zijne gasten als den bruidegom
zijner dochter voor, en de dag van het huwelijk werd bepaald.

XVI.
Grootmoeder Dufour was sinds verscheidene maanden ziekelijk: nu scheen haar
toestand echter te verergeren, en de dokter begon te zeggen, dat het zou kunnen
gevaarlijk worden. Josephine was ongerust: zij voorzag den dood der oude vrouw,
en gevoelde wel, dat Eduard zijn aandeel in het verdriet en de bekommernissen van
het huis niet meer droeg. Zij vond in hem dien vroegeren steun niet meer, en wat
Coralie betrof, het was van nu voortaan niets meer dan verwijdering, wat zij voor
haar gevoelde. Zij sprak echter eens hare onrust over den toestand van Grootmoeder
aan Eduard uit; maar deze toonde zich niet geneigd hiervoor zijn huwelijk uit te
stellen, en liet alles zijnen gang gaan.
Josephine sprak nooit met geenen van beiden over Amédée, maar nu dacht zij:
‘op de bruiloft zal hij voorzeker komen.’ Zij hadde hem zoo gaarne eens
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wedergezien, al had zij hem daarna voor altijd moeten verliezen.
De bruiloftsdag kwam aan, en Grootmoeder was nog altijd ziek. Daar stond de
jonge bruid nevens Edouard, hoovaardig en verwaand, overgoten van witte zijde,
wit gaas en witte bloemen. De vader was in zijne ijdelheid zoo fier op dat kind! Aan
tafel werd er weinig gesproken: men scheen zich te vervelen, de gasten waren meestal
wat oud en ernstig voor een trouwfeest.
Amédée was er alweder niet; maar Josephine was er reeds aan gewoon zich
bedrogen te vinden, als zij gehoopt had hem aan te treffen. Coralie zegde, om zich
te verontschuldigen, dat zij enkel de ooms en tanten genoodigd had, dat er te veel
neven waren, en zij geene uitzonderingen had willen maken.
De brouwer omhelsde zijne dochter, die nu in haar reiscostuum beneden kwam,
overvloedige tranen stortte bij het heengaan, en haastig in het rijtuig stapte, zonder
afscheid van Josephine te nemen, die, het is waar, van haren kant geenen stap tot
haar had gedaan. ‘Zij is zoo ontroerd,’ bemerkten de bruiloftgasten, ‘zij doet wel,
dat zij zich weghaast.’ De bruidegom ook had de tranen in de oogen, en toen mijnheer
Van Bure hem vaarwel wilde zeggen en hem goede reis wenschen, was het den vader
onmogelijk van aandoe-
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ning een enkel woord over de lippen te krijgen; hij drukte zwijgend zijnen schoonzoon
aan de borst, en wendde het hoofd af om zijn eenig kind niet te zien voor goed van
huis vertrekken.
Eduard stak zijne hand uit naar Josephine: zij greep die vast, en drukte ze zonder
spreken; zij voelde, dat zij haren broeder verloren had. ‘Zeg aan Grootmoeder,’ sprak
bij van uit het rijtuig, ‘dat wij hopen haar bij onze terugkomst genezen te vinden.’
De bruid werd van al de gasten om haren weemoed bewonderd: ‘zij is zoo
teerhartig,’ zeide haar vader. ‘Voor mij niet,’ dacht Josephine.

XVII.
Als Eduard en zijne vrouw van hunne speelreis kwamen, was Grootmoeder begraven.
De jonge notaris sprak van dien dood als van iets, dat hem niet aanging. Men had
het lang kunnen voorzien. ‘het was eene oude vrouw,’ zeide hij, ‘die toch niet lang
meer te leven had: men moet redelijk zijn.’
En Grootmoeder die nog op haar sterfbed naar hem gevraagd had!
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Daarna begon hij te vertellen van hunne reis, van alles wat zij gezien hadden, van
de boorden van den Rijn, van Zwitserland, van Venetië.
De brouwer wilde hen niet laten vertrekken: zij moesten hem beloven nog eenige
dagen in de brouwerij te verblijven.
Coralie was verwonderd, dat Josephine zoo weinig sprak: zij scheen haar verouderd
op dien korten tijd. Het was nochtans niet zoo zonderling, dat het jonge meisje
neerslachtig was, en als onverschillig naar al hunne lange vertellingen zat te luisteren.
Het huis scheen haar zoo groot en ledig, sinds zij Grootmoeder er uit gedragen hadden;
zij dacht aan die begrafenis, en ook in haar hart had er eene begrafenis plaats gehad.
Coralie zegde in het heengaan: ‘het is verdrietig, dat wij nu juist den rouw moeten
dragen, als ik al die schoone toiletten gereed heb, die nog niemand gezien heeft: wat
kan ik daar nu mede doen?’
‘Doe er mee wat ge wilt,’ antwoordde Josephine een weinig barsch.
Coralie wendde zich tot Eduard, terwijl groote tranen haar over de wangen rolden,
en zegde: ‘uwe zuster is kwaad op mij; ik weet niet, wat ik haar misdaan heb.’ Het
is mogelijk, dat zij het niet wist: zij was zoo onwetend.
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De jonge man schudde met misprijzen het hoofd, en zegde: ‘Josephine, Josephine,
gij hebt ongelijk Coralie te bedroeven, haar die u zoo lief heeft!’

XVIII.
Grootvader Dufour was om zoo te zeggen kindsch geworden sinds den dood zijner
vrouw; gelukkig dat hij Josephine had. De oude man zat onverschillig voor het raam,
en als het gebeurde, dat hij aan de deur stond, en iemand hem groette: ‘dag, Mijnheer
Dufour,’ dan zegde hij ook glimlachend’ - dag - dag,’ maar kon op den naam van
zijnen gebuur niet komen.
Eduard bleef slechts weinige jaren in zijn kanton, en werd tot groote verwondering
van iedereen en tot groote spijt zijner mededingers notaris te Gent benoemd. Dat was
weder wat hij wilde.
Coralie huurde een prachtig huis in eene der schoonste wijken van de stad, en
kwam met wagens, en koffers, en meiden, en wiegen naar Gent verhuisd.
Josephine had Amédée niet meer terug gezien: hij kwam bij zijnen oom niet; wel
dacht zij nog somtijds met weemoed aan hem; maar het was als aan
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een droombeeld: die gedachte kwelde haar niet meer.
Er waren groote feesten in de stad op handen, en Eduard wilde nu volstrekt, dat
zij voor eenige dagen komen zou. Coralie ook drong er op aan, en zegde bijna
vriendelijk: ‘Grootvader kan wel zoolang zonder u zijn: wij zullen ons zoo wel
vermaken.’ Josephine wist niet, hoe het kwam maar de gedachte aan Amédée vloog
haar door het hoofd. Coralie had haar verteld, dat zij met Eduard Amédée was gaan
bezoeken, dat hij in zijne nieuwe brouwerij woonde, en nog altijd dezelfde was. Zij
waren er zeer vriendelijk onthaald geworden, zegde zij. Hoe gaarne zou Josphine
meer gehoord hebben; maar zij bedwong zich en deed haar geene enkele vraag.
Josephine beloofde voor een paar dagen naar stad te gaan, en deed het. Wanneer
zij in de eetzaal trad, bemerkte zij aldra dat de tafel maar voor drie menschen gedekt
stond; men verwachtte dus niemand anders. Haar broeder onthaalde haar zeer
gulhartig, en schiep er terzelfder tijd een ijdel behagen in haar gebradene vogeltjes,
en ananassen, en ijs voor te zetten, alsof hij zeggen wilde: ‘bij Grootvader gaat het
er aldus niet.’
Het ware nochtans vriendelijker geweest eenen meer eenvoudigen maaltijd te
bereiden, en daarop een paar vrienden of vriendinnen uit te noodigen, opdat het
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jonge meisje er niet geheel alleen zitten zou, en om haar de vermoeienis te sparen
van gestadig te spreken of te antwoorden; want daar, waar er één enkele uitgenoodigde
is, worden al de vragen der huisgenooten uitsluitend aan hem gericht: dat kan geen
gesprek meer genoemd worden, het is een verhoor, dat men ondergaat.
Josephine had zich uitgedost: zij had gemeend er gasten aan te treffen; het scheen
haar nu bijna belachelijk, daar in zijde, en versierd met juweelen, nevens haren
broeder en zijne vrouw te zitten, den eene met zijnen kamerrok, de andere met een
licht morgenkleed aan, aangezien zij tehuis waren, en geene vreemden verwachtten.
Aan tafel vroeg Eduard eens naar Grootvader, maar luisterde naar het antwoord
niet. Hij vertelde haar nog eens, hoe hij aan dat schoon notariaat gekomen was, en
van al de belangrijke akten en testamenten, die hij te maken had. Hij rekende ook
uit, wat zijn schoonvader jaarlijks won, en wat deze wel van zijn goed trok, en hoe
hoog hij het fortuin zijner vrouw schatte; en daarbij stonden hem de tranen in de
oogen: hoe onverschilliger een mensch aan anderen wordt, hoe meer zijne teederheid
voor zich zelven toeneemt.
Hij had zijnen voorspoed enkel aan zich zelven te danken, sprak hij weder;
Grootvader had zijne opvoe-
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ding verwaarloosd, en zich nooit om zijne toekomst bekreund. Josephine hoorde
zulks niet gaarne: het scheen haar ondankbaarheid, zij hield ook zooveel van
Grootvader.
‘Aldus zal ik het niet doen,’ ging hij voort; ‘mijn zoon zal advocaat zijn, als hij
een en twintig jaar oud is,’ en dit zeggend, nam hij den driejarigen knaap op de
knieën, die schreiend naar hem geloopen kwam. ‘Heeft men u weder geplaagd?’
vroeg hij, en drukte het kind aan het hart. ‘Kom, blijf hier bij mij, Achille,’ zegde
hij, en liet hem met de glazen spelen.
- ‘De meid heeft hem zeker alweer bang gemaakt,’ bemerkte Coralie.
‘Ik zal haar wegzenden,’ riep de vader in gramschap, en nu moest zij zelve hem
stillen en terughouden.
Josephine dacht na, hoe een mensch zoo veranderen kon, en wenschte niet ooit
zoo veel voorspoed te krijgen, omdat het haar scheen, dat die het hart verkoudt en
uitdroogt.
Na de koffie ging Eduard eens uit: hij zou niet lang wegblijven, zeide hij, maar
moest eene dringende zaak afdoen.
Coralie legde zich op de canapé: ‘het is zonderling, dat ik na eten altijd vaak krijg,’
geeuwde zij, en viel ook weldra in slaap. Josephine zette zich aan het
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venster, dat op het hoveken gaf, waarin de brandende zomerzon scheen, en waar het
bestoven groen bijna grijs zag. Haar broeder en zijne vrouw moesten wel kortzichtig
zijn, om niet gewaar te worden, dat het wreed was een jong meisje daar alzoo op te
sluiten.
Zij wenschte om tehuis te zijn bij Grootvader.
De kinderen liepen, en woelden rondom haar, staken de hand in haren zak, of
trokken aan haren rok. Zij wees hen met de hand van zich; maar de kinders zijn als
de vliegen, zij laten zich niet ontmoedigen.
Als Eduard tehuis kwam, werd Coralie wakker. ‘Gaan wij uit?’ vroeg hij.
- ‘Het is zoo warm,’ antwoordde zijne vrouw, ‘en er is vandaag maar weinig te
doen: nochtans indien Josephine lust heeft om te gaan wandelen, zal ik mij
aankleeden.’
Josephine zegde, dat zij geenen lust had; ‘indien het nu maar avond ware!’ dacht
zij.
- ‘Morgen zullen wij naar de Regatten gaan zien,’ hernam Coralie, ‘wij zullen ons
beter vermaken dan heden: ik heb eenige vrienden uitgenoodigd, en ik denk wel, dat
Amédée ook komen zal,’ voegde zij er toevallig bij; ‘gij weet wel Amédée, die zoo
lang bij ons gewoond heeft?’
Ja, Josephine wist geheel wel, van wien zij sprak!
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Daar scheen de hoop weer in dat bedroefd gemoed; ‘morgen’ zegde zij stil, en wist
toch zelf niet goed, of zij meer verlangde dan vreesde hem terug te zien.

XIX
Des anderdaags kwam de eene vriend na den andere binnen, en eindelijk ook Amédée:
even schoon en goed zag hij er uit.
Hij groette de dames, en scheen in den eerste Josephine niet herkend te hebben;
want nu sprong hij van zijnen stoel op, ging recht naar haar, en reikte haar de hand,
terwijl hij sprak: ‘wel, wij zijn reeds oude kennissen, juffer Josephine!’
Het was de tweede maal in haar leven, dat zij die hand drukte; en wat reeks van
verlangen en teleurstellingen lagen er tusschen die twee handdrukken niet! Het ware
haar onmogelijk geweest een enkel woord te spreken, en zij was tevreden, dat haar
broeder binnenkwam, en daardoor de aandacht van Amédée van haar aftrok.
Terwijl de twee mannen met elkander praatten, zeide Coralie haar toevallig: ‘hij
gaat trouwen; ik
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weet niet of ik u dat gezegd heb. Ik had hem eene verrassing willen bereiden, en hem
zijne bruid hier doen aantreffen, doch zij heeft niet gewild: zij vond dat het niet
betaamde; maar gij zult haar toch zien: wij zullen haar dezen namiddag bij de Regatten
wel ontmoeten. Het is een heel lief meisje zonder het minste fortuin; doch dat doet
er niets aan: Amédée is zelf rijk genoeg.’
Het is altijd de eerste poging van een edel hart den indruk en het lijden te verbergen,
dat een onachtzaam of gruwzaam woord er in teweegbrengt. Josephine deed alle
geweld om hare ontsteltenis meester te worden, en gelukte er in; zij sprak met de
heeren, die naast haar aan tafel zaten, en niet een der gasten, die bemerken kon, dat
dit jonge meisje op dit oogenblik alles verloren had.
In den namiddag bracht men een briefje van den dokter, meldende dat Grootvader
niet wel was, dat hij hoopte, dat het niet erg zou zijn, en men zich niet te zeer
verontrusten moest, maar dat hij naar Josephine vroeg.
De geneesheer had zijn rijtuig gezonden om haar naar huis te voeren. Het meisje
was ongerust, en toch ook innig blijde, dat zij van geheel het gezelschap verlost werd.
Zij stond op, ging aan allen vaarwel zeggen, en ook aan Amédée.
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Zij zegde beleefd aan haren broeder, die recht stond om haar tot aan de deur te leiden,
dat hij zou blijven zitten, dat zij hem aanstonds een telegram zenden zou, indien het
erger was, dan zij verwachtte. En alzoo keerde Josephine terug bij haren ouden,
onnoozelen grootvader.
Aldus eindigde die droom harer jeugd. Nu zijn er jaren verloopen: zij is sinds lang
gehuwd en huismoeder. Zij is met eenen vreemdeling getrouwd, heeft het vaderland
verlaten en hare moedertaal bijna vergeten; want zij spreekt met hare kinderen de
taal van het land, dat zij bewoont. Voor haar schijnt de jeugd nog veel verder achter
zich te liggen dan voor anderen van hare jaren; want voor haar is alles veranderd.
Wanneer het gebeurt, dat bij het vallen van den avond hare gedachten wegdwalen,
en haar weer naar de plaats terugvoeren, waar zij de jaren als kind en meisje heeft
doorgebracht, dan schijnt haar alles in het verleden weder schoon en goed: zij denkt
aan Grootvader en Grootmoeder, aan de vriendschap haars broeders, aan hunne
vertrouwelijkheid, juist alsof geene enkele wolk ooit haren hemel verduisterd had.
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Zoo is het menschenhart, wie denkt bij zomerdag nog aan den treurigen droom van
eenen lentenacht?
Zij heeft verleden jaar voor de eerste maal weder het vaderland bezocht: zij heeft
haar dorp, het huis harer grootouders en haren broeder teruggezien; zij heeft ook
naar veel lieden gevraagd, die zij eertijds gekend heeft; maar het is haar niet eenmaal
ingevallen te vragen, hoe Amédée het stelt, en alzoo weet zij 't niet, en wij, wij weten
het evenmin.
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Meester Huyghe.
I.
Meester Huyghe was een oude man, groot en mager. Vóór een tiental jaren woonde
hij hier nog met zijne vrouw op het dorp, in een laag, vriendelijk huisje, een weinig
van de andere verwijderd, met wit gekalkten muur en grooten wijngaard op het dak.
Men noemde hem nog altijd Meester, omdat hij vroeger school gehouden had. Nu
zijn beiden heen, hij en zijne oude vrouw: andere menschen wonen in zijn huisje, en
kleine kinderen spelen er voor de deur in het zand.
De Burgemeester vertelde nog dikwijls aan zijne kinderen, dat hij daar school had
gegaan, als hij een knaap was, en wat vreugde de scholieren op
Onnoozele-kinderendag en Sint-Gregorius hadden. Hij zelf
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had eens den eersten prijs behaald om eenen brief op rijm te schrijven; hij kende hem
nog van buiten:
Meester Huyghe, met al uw bedrijf,
Als gij slaat, gij slaat wat stijf;
Maar 'k moet het zeggen ter uwer eeren,
Gij doet uw best om ons te leeren.

Meester Huyghe sloeg de kinderen niet; maar hij had dat voor het rijm gezet, zeide
hij. De andere knapen waren er jaloersch over, en zeiden, dat zijn vader hem geholpen
had.
Meester Huyghe had allengskens zijne scholieren verloren: de eene na den andere
was naar de gemeenteschool gegaan, en alzoo kwam het eindelijk van zelfs, dat hij
geene school meer hield. Beatrice, zijne vrouw, was er niet kwaad om: Meester
Huyghe werd zoo oud, en het was zoo lastig, zegde zij. Ook maakten de kinderen
den vloer zoo vuil, en zij zouden zonder dat wel leven kunnen.

II.
Meester Huyghe had een stukje land achter zijn huis: daarop groeiden zijne
aardappelen; hij plakte ook doozen van bordpapier voor de menschen, en vermaakte
hunne regenschermen; Beatrice hielp hem
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daarin. Hij zou ook wel eene ruit in een venster gestoken hebben, als het zoo kwam,
of een uurwerk nagezien, waar iets aan scheelde. Daarmede leefden zij nu stillekens
voort.
Beatrice was verheugd over de stilte in haar huisje, sinds al die kinderen er dooreen
hunne les niet meer luidop leerden; het scheen haar groot, nu dat al de houten banken
er uit genomen waren. Zij zat op haar laag stoeltje aan het venster te naaien, terwijl
Meester Huyghe met de spa naar het land was, en sloeg van tijd tot tijd de oogen
eens op door hare groote, ronde brilglazen. Haar kasken en hare tafel waren wit
geschuurd, en de glazen van de prenten, die aan den muur hingen, blonken in het
zonnelicht. Daar hechtte Meester Huyghe grooten prijs aan; hij had ze gekocht, toen
hij getrouwd was: het waren de veldslagen van Napoleon. Op het kasken stond ook
een klein gebronzeerd standbeeld van den grooten veldheer, met gekruiste armen en
hooge laarzen.
Meester Huyghe had Napoleon gediend, zooals men het noemt; hij was er fier op,
vooral wanneer hij des zondags uitging en zijn bronzen medailleken van St. Helena
op zijnen bruinen frak hechtte: dat was zijn eereteeken.
In het dorp waren er nog een tiental andere Napoleonisten; zij hadden zelfs eene
maatschappij gesticht,
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en hadden hun vaandel en hunne bijeenkomsten in eene herberg.
Meester Huyghe wist zooveel te vertellen; want hij had, zooals men zegt, de wereld
rondgereisd: nu zat hij hier uit te rusten. Des avonds in de heete zomerdagen, kwamen
de jonge mannen uit het dorp, van welke er vele nog bij hem ter school hadden
gegaan, gewoonlijk aan zijne deur zitten; - dat waren als zijne kinderen - de eenen
op eenen stoel, de anderen op den drempel, er waren er, die op het plankier lagen.
Toen vertelde Meester Huyghe aan al die jongelieden, die daar niet van wisten te
spreken, van uit zijne jeugd, en wat het dan heette soldaat te worden. Als hij in het
lot gevallen was en vertrekken moest, was hij blij, dat zijne moeder niet meer leefde,
zegde hij: ‘het was naar de slachtbank gaan.’
Hij had den veldheer nooit gezien, maar in het leger die bewondering voor hem
gekregen, welke aanstekend was, en vertelde nu zoo gaarne van al de gevechten, die
hij had bijgewoond, en hoe zijne kameraden in de sneeuw versteven waren, en hoe
zij al slapend voortgingen, terwijl zij beurtelings elkaar ondersteunden. Hij vertelde
van den veldslag, dien zij verloren hadden, ofschoon zij zich zoo dapper hadden
verweerd; zij hadden, zeide hij, tot in de straat gevochten, en man voor man.
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De jongelieden hoorden dat gaarne, omdat Meester Huyghe het altijd gelijk verhaalde,
en er niets bijvoegde. Het gebeurde soms, dat er een paar andere Napoleonisten bij
zaten, die ook aan het vertellen gingen; maar deze spraken van zulke wonderbare
zaken, dat Meester Huyghe zich niet houden kon van glimlachen, als de jonge
menschen hem vroegen, of dat alles waar was.
In Breslau was Meester Huyghe lang krijgsgevangen geweest, en hij had bij eenen
ouden kleermaker gewoond. Hij zou de goede vrouw, die hem als eenen zoon
behandeld had, nog eens willen zien, zeide hij soms, zonder er eens aan te denken,
dat deze reeds sinds vele jaren dood moest zijn. Het was alsof hij herleefde, telkenmale
hij van dien tijd sprak.
Beatrice kon toch zijne bewondering voor den grooten veldheer niet deelen:
‘zoovele menschen gestorven voor éénen mensch!’ zeide zij, en zij huiverde, als zij
er aan dacht, wat rekening die in den dag des oordeels er voor zou moeten geven!
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III.
Meester Huyghe had Beatrice gekend, vóòr hij naar den oorlog trok, en had haar
gevraagd om te wachten, tot hij terug zou keeren. Zij had gewacht. Het scheen haar
niet mogelijk, dat hij er blijven zou, en nochtans zij bleven er meest allen; maar het
is somtijds, alsof het ongeluk daar niet gaat, waar het niet verwacht wordt: Beatrice
had het niet verwacht, en het was niet gekomen. Zij had er vast op gerekend, dat hij
wederkeeren zou, en hij ook. Zij kende hem bijna niet meer, toen hij terugkwam.
Het heeft iets bijzonder zoets iemand, aan wien men veel gedacht heeft, na jaren
weer te zien: een ander mensch en toch dezelfde; men heeft er vermaak in gade te
slaan, hoe wel zij nog aan zich zelven gelijken.
Meester Huyghe was korporaal geweest in het leger; hij was goed geleerd en dat
was een geluk, alzoo kon hij zijne school oprechten. In dien tijd was het bijna de
moeite niet waard aan een kind een ambacht te leeren, zeiden de ouders; zij waren
toch allen voor het kanon, en ook al hadden zij er nog een gekend vóór hun vertrek,
zij zouden er bij hunne tehuis-

Virginie Loveling en Rosalie Loveling, Novellen

153
komst niet meer handig in geweest zijn. Daarbij komt het misschien, dat de weinig
overgebleven soldaten van het eerste keizerrijk bijna allen in armoede gevallen zijn.
Meester Huyghe werd ook niet rijker: wie gewoonlijk zoovele stielen uitoefent,
heeft er geenen enkelen goede; ook was het meest uit medelijden, dat de menschen
bij hem kwamen. ‘Indien ik in uwe plaats ware,’ had de Burgemeester eens gezegd,
‘ik zou in het armhuis gaan; gij zijt beiden oud, en voor uw schoon huisraad zoudt
gij geene moeite hebben om aanvaard te worden: gij zoudt daar onbezorgd uw leven
kunnen eindigen.’
Dat had Meester Huyghe uitermate bedroefd, en als hij het aan Beatrice vertelde,
weende zij en zegde: ‘wat scheelt het hem, of wij armoede lijden of niet, hebben wij
hem niet altijd betaald?’ want zij woonden in zijn huisje.
- ‘Ja, er weet ons niemand iets te vragen,’ sprak Meester Huyghe fier, ‘en God zal
er in voorzien. Beatrice, zoolang ik leef, zult gij in het armhuis niet gaan.’
‘Och, neen, zoover zijn wij toch nog niet gebracht,’ zei Beatrice.
Een armhuis is eene schoone instelling, en in meest alle worden de oude arme
lieden goed behandeld en
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verzorgd; maar voor iemand, die zooals Meester Huyghe aan eenen eigen haard en
aan betere dagen gewoon is, boezemt die gedachte toch afschrik in.
Meester Huyghe zat gewoonlijk des zondags aan zijn laag tafeltje met eenen
hoornen inktpot en eene ganzepen uittreksels uit een boek te schrijven. Dat waren
alle werken over Napoleon, die de veldwachter hem bezorgde, en daaruit schreef hij,
wat hij onthouden wilde. Als de avond viel, en hij reeds zijn tafeltje dichter bij het
venster geschoven had, herlas hij nog eens, wat hij geschreven had, en vergat nooit,
onderaan het blad, den datum en zijn handteeken te zetten. Hij schreef dat sierlijk,
en met groote letteren: ‘Huyghens Johan-Antoon,’ en maakte er dan allerlei krullen
rond. Toen legde hij het blad bij de menigvuldige andere in de schuiflade van zijn
kasken, en ging nog eens uit of schaarde zich met geheel zijne jonge bende voor
zijne deur, waar hij dan altijd weder aan 't vertellen ging. Beatrice zat er ook
aandachtig naar te luisteren, ofschoon zij alles reeds zoo dikwijls gehoord had.
Het gebeurde ook, - maar dat was zeer zelden, en daarvoor moest hij in bijzonder
goede luim zijn - dat hij zijne oude viool uit de kamer haalde, en daarop begon te
spelen: hij wist bijna zelf niet, waar hij het geleerd had. Het klonk zoet en een weinig
weemoedig in de avondstilte.
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Zij bleven er somtijds zitten, tot het geheel laat was en koel werd, en de trage slagen
van de dorpsklok hun oor troffen, terwijl nu en dan eene vledermuis voorbijfladderde,
en de steenzwaluwen zich schaterend rondom de schaliën van den kerktoren
verzamelden.

IV.
Zij hadden ook eenen zoon gehad; maar zelden spraken Meester Huyghe of Beatrice
van hem. De menschen in het dorp zeiden niet veel goed van hem: het was een
bedorven kind geweest, eene windbui, een echte heer, die op het kantoor van den
notaris schreef, als hij nog te huis was; de andere jongelieden hadden nooit veel van
hem gehouden. Bij zijne ouders kon hij niet misdoen: Meester Huyghe had met hem
iets groots in den zin gehad, en de menschen, die hem gekend hadden, vertelden nog,
hoe soms Beatrice hem met hare oogen kon navolgen, over hare halve deur, als hij
des zondags uitging, zoolang zij hem maar zien kon.
Het was ook een visscher en een wildstrooper geweest. Hij had de laatste jaren,
dat hij in het dorp
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verbleef, een jachtproces gehad, hetwelk Meester Huyghe veel geld gekost had: het
was sedert, dat hij zoo verarmd was; want Beatrice had geld gehad, als zij trouwden.
Nu was de zoon sinds lang heen naar Amerika of naar Australië, men wist het niet
goed: hij was zoo op eens verdwenen. Sommigen zeiden, dat hij onwetend een
ongeluk gedaan had, en lieten verstaan, dat hij 's nachts in den donkere eenen bedelaar
had doodgeschoten, en was gevlucht; maar dat was niet waarschijnlijk: men had
nooit zulk eenen bedelaar gevonden. Anderen beweerden, dat hij zich bij zijnen
patroon aan schriftvervalsching had plichtig gemaakt, en dat deze, uit achting voor
den vader, hem had laten ontsnappen; wat den notaris betreft, die gaf daar geene
uitlegging over: men wist niet, wat er onder schuilde.
De menschen spraken er onder elkaar nog somtijds van; maar er was niemand, die
het zou gewaagd hebben aan Meester Huyghe te vragen, wat er van Evarist geworden
was.
De oude man wist het zelf niet: hij had nooit meer van hem gehoord. De laatste
brief, dien hij van hem gekregen had, was geschreven een paar uren, vóór hij
ingescheept was.
Er kon niet de minste twijfel bestaan: Evarist was
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sinds vele jaren dood; maar Beatrice zeide aan Meester Huyghe, dat men er toch
geene zekerheid van had, en dat hij nog wederkomen kon.

V.
Aldus leefden de beide oude lieden voort, met hunne hoop en hunne vrees; want
zonder hoop leeft men niet. Zij hoopten nog altijd, dat Evarist eens wederkeeren zou.
Zoolang men het zich ontkennen kan, dat men iemand verloren heeft, doet men het:
niettegenstaande iedereen den zoon van Meester Huyghe voor dood hield, was hij
van Vader en Moeder niet vergeten, en werd hij nog tehuis verwacht.
Hunne vrees was het armhuis; des te grooter was zij, omdat ze die niet bekennen
mochten. Het gebeurt zoo dikwijls, dat iemand u op eene reddingsplank wijst, en dat
gij juist dat voor de klip aanziet, die u geheel verbrijzelen moet.
De veldwachter ook, die wel wist, dat Meester Huyghe en zijne vrouw begonnen
armoede te hebben, sprak hun eens van in het armhuis te gaan: hij zeide hun, dat
allen er zoo goed verzorgd, en zoo tevreden
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waren: de Burgemeester had hem dat aldus opgegeven.
Het is zonderling, er zijn menschen, welke u gaarne eenen dienst doen, die u
bedroeft, en alzoo was de Burgemeester. Hij hield dan ook niet op aan Meester
Huyghe eene plaats in het armhuis aan te bieden: de oude man moest hem daarvoor
dankbaar zijn; want eenieder geraakte er niet in; maar hij werd toch treurig telkenmale
men er hem over sprak. Hij gevoelde, dat hij met dat ongeluk bedreigd was, en wilde
het toch zoolang hij kon verdagen.
Het is dàn eerst, wanneer men eenen struik poogt uit te rukken, dat men gewaar
wordt, hoe vast de wortel staat, en nu ook dat hij het verliezen ging, zag Meester
Huyghe, hoe hij aan zijn huisje gehecht was.
Jammer dat Beatrice zoo zwak werd: zij was nog eenige jaren ouder dan hij, en
in den winter altijd ziekelijk. Zij moest voedsel hebben, zeide de dokter, en daarom
was het misschien ook, dat de Burgemeester er zoo op aandrong om hen in het armhuis
te nemen. Hij wist, dat Meester Huyghe bijna niets meer won, en de oude vrouw
gebrek leed. ‘Die menschen willen niet geholpen worden,’ zeide hij aan zijne kinderen;
en was hij het nochtans niet, die hun het laatste, dat zij bezaten ontnemen wilde:
hunnen eigen haard, hun stukje land, en hunne vertrouwelijkheid?
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Een arme man mag niet bekennen, dat hij eenen afschrik van het armhuis of van het
hospitaal heeft: dat bekende Meester Huyghe ook niet; hij dankte den Burgemeester
voor zijn aanbod, maar stelde het nog altijd uit: hij was vast besloten, dat Beatrice
er niet in gaan zou; want zij was ziek, en hij wist het, zij zou er van sterven.
‘Ik heb mijn kasken niet noodig,’ zegde hij aan den veldwachter, die ging trouwen:
‘ik zou het willen verkoopen, er is een ingemaakt kasken in mijn huis.’ De veldwachter
was goed: hij begreep hem, en gaf er hem meer voor, dan het waard was. Hij kwam
het 's avonds halen, opdat het niemand zien zou. Het was als eene doodkist, die uit
het huisje gedragen werd. Beatrice had het medegebracht, als zij getrouwd was.
Meester Huyghe nam zijn pak volgeschreven bladen, en legde die in eene doos
op het schouwbord. Beatrice sliep: zij was zeer ziek; zij wist het niet, dat haar kasken
verkocht was; maar Meester Huyghe moest geld hebben. Aan de deur trok hij den
veldwachter bij zijnen frak en vroeg hem stil: ‘maar indien nu eens, wat misschien
zou kunnen gebeuren, mijn zoon wederkwam, en wat geld had, gij zoudt mij toch
het kasken weder verkoopen, niet waar?’
- ‘Ja,’ zeide de veldwachter, en drukte hem de hand.
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VI.
Eenige weken daarna stierf Beatrice. Meester Huyghe was tevreden in zijn hart, dat
hij haar toch tot het laatste toe gehouden had, en dat zij in het hospitaal niet gestorven
was. Het scheen hem, dat het een troost moest geweest zijn voor haar, op haar sterfbed
al de voorwerpen, waaraan zij gewoon was, rondom zich te zien, het uurwerk te
hooren, waarvan zij den slag kende, en haar behangsel rondom haar bed te hebben
met de druiventrossen en de kinderen, die met den grooten hond speelden, welke er
op gedrukt waren. ‘Ik heb ze toch kunnen houden,’ dacht hij. Het was eene zegepraal,
die de oude soldaat behaald had!
De kinderen uit het dorp kwamen naar Beatrice kijken. Meester Huyghe toonde
ze hun, en vroeg, of zij haar nog herkenden, en of zij des nachts voor haar niet bang
zouden zijn. Tehuis vroeg hun hunne moeder, of Meester Huyghe niet weende.
‘Neen,’ zeiden de kinderen.
Hij stond er bij, als zij in de kist gelegd werd, en
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gaf haar een kruisje: hij rilde bij de aanraking. Het scheen hem, dat niets zoo koud
was als dat doode voorhoofd!
‘Meester Huyghe zal haar niet lang overleven,’ zeide men in het dorp; en nu begon
men hem weer van het armhuis te spreken. Hij was daar zoodanig aan gewoon, dat
het hem zonderling scheen, als iemand hem het woord toestuurde zonder het
onderhoud daarop te brengen. ‘De notaris is een braaf man,’ dacht hij, ‘hij heeft mij
nog nooit van het armhuis gesproken.’
Nu was hij gansch alleen.
De Burgemeester bleef aan zijne deur staan, eens dat hij hem zag komen, en zeide
hem: ‘wel, Huyghens, wat schikt ge nu te doen?’
Het is pijnlijk ondervraagd te worden, als men niet weet wat antwoorden, en raad
te krijgen, dien men niet gaarne volgen zou.
- ‘Ik weet het niet,’ zei Meester Huyghe, ‘ik zal zien.’
‘Gij hebt ongelijk, vriend,’ gaf de Burgemeester tot antwoord; ‘weet ge, wat ge
doet? laat mij den wagen uit het armhuis zenden: wij zullen er geheel den boel op
laden, en gij zult stillekens achteraan komen. Gij weet toch immers ook wel, dat gij
hier zoo niet blijven kunt.’
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Meester Huyghe stelde het nog uit. De Burgemeester haalde de schouders op en ging
heen.
De oude man kwam niet veel meer aan zijne deur, omdat men hem altijd van het
armhuis sprak: het was alsof de menschen er zijn vertrek mede verhaasten wilden.
Hadden zij hem daar gerust gelaten in zijne armoede, hij zou hun dankbaar geweest
zijn, dat zij hem over zijne bekommernissen niet spraken. Alzoo is het menschelijk
hart: iedereen wist, dat men Meester Huyghe bedroeven zou, hadde men hem van
zijnen zoon of van Beatrice gesproken; maar men dacht er niet eens aan, dat men
van het overige ook zwijgen moest, en hem niet mocht vragen, wat hij nu ging doen;
want hij wist het niet.
Helaas! hij wachtte op zijnen zoon!

VII.
De Meimaand kwam, en Meester Huyghe kon zijne pacht niet betalen; dat kwelde
hem. Hij trok recht naar den Burgemeester en zegde hem, dat hij bereid was in het
armhuis te gaan. De Burgemeester zou hem nooit naar die pacht gevraagd hebben;
maar Meester Huyghe wilde geene aalmoes aannemen. Zijn huisraad
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was veel meer waard, dan hij aan den Burgemeester schuldig was; ook zeide hij hem,
dat het Armbestuur hem ongetwijfeld zou betalen, aangezien men alles, wat hem
overbleef, mede zou nemen. Hij was er fier op geene schuld na te laten, en alles in
orde te hebben, vóór hij naar het armhuis ging. En nu dacht hij: ‘wat geeft het mij
ook, ik heb er Beatrice toch uit gehouden!’
- ‘Wel zeker,’ sprak de Burgemeester, en dwong hem neer te zitten om wat te
praten, ‘gij zult er zoo wel zijn; gij haddet dit reeds lang moeten doen; ik zal er voor
zorgen, dat gij een kamerken alleen hebt, indien het zijn kan, waar gij uwe prenten
kunt hangen,’ zeide hij met goedheid, ‘en uwe viool zult gij ook behouden, en er zal
u niemand een stroo in uwen weg leggen, of ik zou het weten.’
Hij dwong zijnen ouden meester een glas wijn met hem te drinken; maar het wilde
Meester Huyghe door de keel niet, en als hij heenging om al zijn klein huisraad
gereed te maken, bleven zijne woorden haperen, en hij had moeite om den
Burgemeester voor zijne goedheid te danken; deze drukte hem met genegenheid de
hand en zeide: ‘Meester Huyghe, het zal er beter zijn dan ge denkt.’
De veldwachter laadde het huisraad op den wagen en liet dien voorop rijden: hij
kwam stillekens achter-
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aan met Meester Huyghe; want hij hadde het wreed gevonden dien ouden man geheel
alleen te laten gaan.
‘Zie eens Meester Huyghe, die naar het armhuis trekt!’ zeiden de lieden, en zij
riepen hem toe: ‘goede reis, Meester Huyghe! gij moet ons komen bezoeken,’ zeiden
zijne geburen; ‘ik hoop, dat gij het er goed stellen zult!’
Meester Huyghe nam den hoed af: de wind speelde om zijn lang, versleten grijs
haar, terwijl hij de menschen rechts en links dankte voor hunne vriendelijke woorden.
‘Ik wist niet, dat ze mij zoo gaarne zagen,’ sprak hij tot den veldwachter.
Hij scheen er eene reden in gemaakt te hebben, en koutte zonder eenen zucht, of
zonder eenen traan in het oog. Hij sprak ook van Beatrice, en als van iemand, die
nog leeft.
‘Het is als naar de gevangenis gaan,’ zei een knaap aan zijne moeder, ‘alzoo met
den veldwachter.’
Zij moesten over het kerkhof: dat was de kortste weg, en Meester Huyghe zweeg,
en keek naar den grond: het was, alsof hij moeite had om voort te gaan. De
veldwachter vertraagde zijnen stap: ‘die oude lieden kunnen zoo haastig niet meer
op,’ dacht hij. Meester Huyghe vreesde misschien, dat de veldwachter zijne gedachten
mocht geraden hebben; want hij
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wees met zijnen stok in het hooge gras, als om zich te verontschuldigen, dat hij daarin
keek, en zegde als onverschillig: ‘het is zonderling, dat er op de kerkhoven altijd
zooveel maluwbloemen groeien.’
- ‘Ja,’ sprak de veldwachter, ‘mijne jongste zuster moest er ook gaan zoeken voor
hare zeere oogen; maar zij had er iets tegen om er op het kerkhof te halen: zij is er
op den Molenberg gaan plukken.’
Eene gevoelige ziel is als bestolen, wanneer iemand hare gewaarwordingen
bespiedt, en wendt alle moeite aan om hare indrukken voor vreemden te verbergen.
‘En nu verhuis ik niet meer,’ sprak Meester Huyghe bijna glimlachend, als zij aan
de poort van het armhuis kwamen; ‘ik heb genoeg gereisd, en ga nu hier blijven, tot
ik voor goed verhuizen moet; en dat zal ik dan ook nog zoo lang uitstellen, als ik
maar kan.’
Het scheen hem toch somber en treurig den eersten avond, dien hij in het armhuis
overbracht, nadat de zware poort achter hem toegesloten was.
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VIII.
In het armhuis kreeg iedereen aldra Meester Huyghe lief: hij was niet lastig, en zoo
behulpzaam, zeide men. Daar zat hij nu ook op het breede hof in de zon aan den
naakten muur, met eene groep net gekleede, kreupele bedelaars rondom zich, en deze
luisterden naar hem zooals vroeger zijne oude scholieren. Hij vond er, gelijk eertijds,
hetzelfde vermaak niet meer in aldus te vertellen; maar hij vreesde misnoegd te
schijnen, hadde hij er zonder spreken moeten zitten, en die brave oude lieden hielden
niet op van vragen.
Het is eene der zoetste vreugden van het tehuis, te mogen zwijgen, als men geenen
lust tot spreken heeft. Zoo had hij dikwijls eenen geheelen namiddag met Beatrice
zitten werken, zonderdat een van beiden een enkel woord sprak, somtijds tot het bij
den avond werd, en Beatrice zei: ‘ik zou wel het vuur ontsteken.’ En zij ging het
avondmaal gereed maken, zonderdat hij antwoord gaf; nu mocht hij dat niet meer
doen.
Hij zat bijna altijd met den stok in de hand, gelijk
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een reiziger, die hier enkel een oogenblik zit te rusten. Vroeger nam hij dien alleenlijk,
wanneer hij uitging; thans legde hij hem bijna niet meer neder. Een voorwerp, al is
het maar een uurwerk of een gaanstok, wordt een gezelschap voor hem, die geheel
alleen staat in de wereld.
Als hij des zondags naar de mis kwam, vroegen hem zijne oude geburen, hoe hij
het stelde, en of hij tevreden was. Hij zegde: ‘ja; zij zijn goed; - ik ben er wel verzorgd;
- er ontbreekt mij niets; - neen, neen, ik heb niet te klagen,’ voegde hij er bij, als
iemand, die vreest, dat zijne treurigheid voor ondankbaarheid zou kunnen doorgaan.
Hij meende, de arme man, dat hij het recht niet had zich ongelukkig te gevoelen,
hij die geheel alleen op aarde was, wanneer er nog menschen waren, die hem
vriendelijk aanspraken, en er hem eene schuilplaats in zijne oude dagen werd
aangeboden.
Hij ging niet veel meer uit. ‘De moed ontbreekt hem,’ zeiden degenen, die er klaar
in zagen. Het was waar: hij was niet ziek, en nochtans, het was doodelijk hetgeen
hij had: hij verlangde naar zijn huisje, naar zijnen zoon en naar Beatrice!
Het is droef naar het onmogelijke te verlangen.
Beatrice was heen, en zijn huisje was verhuurd: dat
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wist hij; maar Evarist!...Dat wist hij niet, of die niet nog terugkeeren kon: hij klampte
zich met wanhoop aan die gedachte vast.
Hij zat alleen aan den buitenmuur op het hof. Eenige arme kinderen speelden voor
zijne voeten en gaven geene acht op hem. Hij zat en droomde; hij dacht aan Evarist,
en indien die eens kwam, hoe bedroefd hij wezen zou Vader in het armhuis te vinden,
en hoe hij het hem zeggen zou, dat Moeder dood was. Hij wist het niet; maar een
traan viel van zijne wimpers op de beide magere handen, die hij aan zijnen stok hield,
en weer een andere traan, en de oude man verschrikte, toen hij op eens den
Burgemeester voor zich zag staan, die hem vroeg, hoe het ging, en of men hier dan
niet goed was voor hem.
‘Ja, mijnheer de Burgemeester, ja, zij zijn allen goed, - allen....maar een oude
boom wil niet ververplant zijn,’ zeide hij.
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‘Meester Huyghe werd gedragen door de Napoleonisten.’ Blz. 169.
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IX.
Het was een warme herfstdag: de droge bladeren kraakten onder de voeten in de
dreef, en de zon scheen geel en flauw in de toppen der boomen. De doodklok luidde,
de doodklok voor eenen armen mensch. ‘Het zal zeker iemand uit het armhuis zijn,’
zeide men.
Het was Meester Huyghe.
Als iemand van den arme begraven wordt, duurt het niet lang: de klok houdt gauw
op, het gezang evenzoo, en men komt, met de verschoten vanen en het koperen kruis,
het lijk enkel tot aan het kerkhekken tegen.
Meester Huyghe werd gedragen door de Napoleonisten. Er waren er nauwelijks
nog genoeg om hunne trommel, hun vaandel en hunnen voormaligen wapenbroeder
te dragen. De eenen waren groot, de anderen klein; die gekromde oude mannen,
hadden moeite om de lange kist van Meester Huyghe van den grond te heffen; de
kerkbaljuw moest hun hierin ter hulp komen.
Gewoonlijk ziet men geene zulke bejaarde lieden iemand naar het graf dragen:
dat scheen ook boven
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hunne macht. Zij hadden een rouwfloers aan hun vaandel en over hunne trommel,
en elk een rouwfloers aan den arm, of liever een stukje ros geworden zwarte tule,
dat er voor diende.
Zij gingen zwijgend heen na de begrafenis.
Zij staan nog hier en daar, die soldaten van het groote leger, welke het kanon
gemist heeft, gelijk de vergetene koornaartjes op een stoppelveld. Zij zijn
teruggekeerd, elk op zijn geboortedorp, waar zij nu rondom den kerktoren komen
slapen; en allen, allen gaan heen zonder eene klacht, of zonder een verwijt aan hem
te doen, die hen voor zijnen ijdelen roem uit huis en erve gedreven heeft.
Wat zou hij zeggen, de groote veldheer, indien hij nu het groote leger zag?
En Meester Huyghe rust daar thans ook: hij is tehuis bij Evarist en bij Beatrice.
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Virginie.
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Drie kleine schetsen.
I. Het geschenk van den arme.
De carnavaldagen waren luidruchtig en vroolijk afgeloopen voor velen; voor de
weduwe uit het winkeltje en haren zoon moesten zij een treurigen nasleep van smart
en kommernis nalaten. Hij was een eenig kind, een mechaniekmaker. Hij was
oppassend en werkzaam: dit wist zijn patroon; dit bevestigden de meesterknechten.
Hij was opbruisend, maar oprecht van karakter: dit getuigden zijne werkgezellen.
Hij was een bedorven kind, zeiden de geburen, nu zag zijne moeder, wat er van
gekomen was. Ja het scheen al heel erg: in den dinsdagnacht was er twist ontstaan
onder drie of vier werklieden: een hunner
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had eenen steek gekregen en lag tusschen leven en dood. Engel was tegenwoordig
geweest en in de zaak betrokken. De grootste plichtige zat achter slot; hij ook was
reeds voor den onderzoekrechter gedaagd geworden, maar tot hiertoe nog op vrije
voeten. Was hij plichtig? was hij het niet? Wie kon het zeggen? Zij, die er bij geweest
waren, getuigden de eenen vóór, de anderen tegen hem. Hij loochende hardnekkig
de hem ten laste gelegde misdaad; doch degenen, die zijn karakter kenden en daaruit
hunne gevolgtrekkingen maakten, geloofden aan zijne schuld.
‘Hij is onnoozel als een lam,’ verzekerde zijne moeder in hare verblinde liefde;
‘hij heeft niets misdaan: er is geen braver kind op heel de wereld, geen zoon, die
zijne moeder meer bemint dan hij.’
Ja, dat was waar, dat hij haar beminde, en het was ook wel zeker, dat zij zijne
liefde verdiende. Wat had zij niet al gezwoegd voor hem, als hij klein en hulpeloos
was! Zij was vroeg weduw geworden, haar man had ergens eene kleine bediening
vervuld, en na zijnen dood bleef zij zonder middelen van bestaan. Maar zij was jong
en moedig, zij ging in daghuur uit werken en eindelijk, als haar zoon groot was, had
zij mogen rusten; want hij was er fier op, dat hij voor zijne moeder arbeidde.
Zij hield een klein winkeltje van bezems, ajuin,
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fruit en eieren. Zij woonden in een bouwvallig hoekhuisje met een hellend geveltje,
in een arm en volkrijk kwartier der stad. De vloer lag lager dan het straatje, of
veelmeer het steegje voor de deur. Van op den drempel harer woning kwamen orde
en zindelijkheid u tegen. In het woonkamertje achter den winkel blonk en schitterde
het nederig huisraad van reinheid; want uiterst nederig en schier armoedig was er
alles, bij uitzondering van eenen ouderwetschen spiegel met eene vergulde lijst, en
eene sierlijke rank van druiventrossen in het glas geslepen, dat duister en vol
spotvlekken was. Dit scheen van vroegeren rijkdom te getuigen; maar wat nog meer
het oog des toevalligen bezoekers aantrok, waren twee lichtblauwe porceleinen
kuipjes met kleurige vlinders en bijen op, die op het schouwbord prijkten: oud,
onbeschadigd, van een zonderling maaksel, en - van eene groote waarde, had men
aan het vrouwtje meer dan eens gezegd. Dat waren Grootmoeders kuipjes, zoo noemde
zij hen. En als Engel klein was en schreide, mocht hij soms met een van de wonderbare
voorwerpen voor hem in zijn stoeltje aan tafel zitten, om de vlinders en de bijtjes er
op te bezichtigen: dat was wel gevaarlijk voor de schoone kuipjes; maar Engeltje
werd zoo gaarn gezien van zijne moeder!
Als hij grooter was, had zij hem dikwijls van
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Grootmoeder verteld: Grootmoeders ouders waren heel rijk geweest; Grootmoeder
had als kind in de koets gereden, en eene dienstmeid voor haar alleen gehad; zij had
groene marokijnen schoentjes gedragen en hare moeder een satijnen kleed met groote
bloemen op geweven. En de twee tobbetjes had zij toen ook eens gekregen. Maar
als Grootmoeder zeven jaar oud was, waren hare ouders in eens arm geworden; want
haar vader had zich borg voor zijnen halfbroeder gesteld, en heel zijn vermogen
daarbij verloren. Grootmoeders ouders waren van verdriet gestorven, en zij was bij
eene nicht in huis genomen, en daar als dienstmeid opgebracht; maar den spiegel en
de twee porceleinen kuipjes had zij behouden.
Wat hoorde Engel dat gaarne vertellen, en wat had hij de kuipjes van Grootmoeder
lief! Helaas wat zou er nu van hem geworden, en waar had zijne moeder het verdiend,
dat hij aldus in eens den vrede haars levens stoorde?
In een nieuw verhoor had hij zijne eerste verklaringen tegengesproken, en was nu
ook in het gevangenhuis moeten blijven. De arme vrouw werd radeloos, en in hare
hulpelooze wanhoop, dacht zij als laatste redmiddel aan den zoon uit een huis, waar
zij vóór twaalf of vijftien jaar gewerkt had, en die thans advocaat was.
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Zij liep naar hem om troost en hulp. Hij kende haar nog. Hij was eerst onlangs
geplaatst. Zij vertelde hem weenend van de valsche beschuldiging, die op haar kind
woog, van zijne deugden en zijn goed hart; zij voegde er bij, dat hij niets misdaan
had, en enkel tegenwoordig geweest was bij de vechtpartij. En de advocaat stond na
te denken met de kin in de hand: wellicht had hij medelijden met haar; wellicht
beschouwde hij dit als eene zaak, die hem roem kon bijbrengen; mogelijk was hij
door een mengsel van dit alles bezield: althans hij klopte haar op den schouder en
sprak troostend, dat zij niet wanhopen moest, dat hij haren zoon verdedigen zou. En
toen zij hem ontroerd bedankte en hem zeide, dat zij hem al wat zij bezat, hadde
willen schenken, toen glimlachte hij zoet en verzekerde haar, dat hij zulks uit oude
genegenheid doen zou, en zij hem niets daarvoor verschuldigd was. Hij had haar tot
aan de deur geleid en nog eens beloofd, dat hij het geval zou onderzoeken. Zij was
met lichten tred en een verlicht hart wedergekeerd, en beeldde zich in, dat de jonge
advocaat evenals zij van de onschuld van haren zoon overtuigd was.
Thans volgden opnieuw onrustige dagen en slapelooze nachten, met vluchtige
tusschenpoozen van betrouwen en hoop, volgens de geburen spraken, of
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hare eigen phantasie haar troostbeelden of spookgestalten voor den geest bracht.
Eindelijk brak de morgen aan, waarop het proces moest gewezen worden. Het uur
was daar; de tijd ging voorbij; het werd laat, en zij zat alleen in haar woonkamertje.
Haar hart klopte poppelend, en het was alsof eene schicht er door schoot, telkens zij
een gerucht daarbuiten vernam of meende te hooren. Bidden kon zij niet meer, denken
evenmin, en zij zat met de handen op den schoot als versteend voor zich te staren.
Daar verneemt zij in eens luide stemmen en gewoel aan de voordeur: het is haar
zoon, - haar vrijgesproken zoon, die van zijne vrienden omringd, en van de geburen
gevolgd, in huis komt gestormd, en haar lachend en weenend om den hals valt.
‘Vrijgesproken!’ klonk het in verwarde toonen aan haar oor, en de mutsen zwaaiden
om haar heen.
Het ophouden van eene kwellende onrust, of het ontsnappen aan een dreigend
gevaar staat gelijk met eene onmetelijke vreugde. Wat werd er feest gevierd in huis!
- Want degenen, die hem voor schuldig hielden en zeiden, dat zijne vrijspraak eene
schande was, bevonden er zich niet, en zij, die aan zijne misdaad getwijfeld hadden,
waren - medegesleept door de woorden van den advocaat en door hunne genegenheid
voor Engel, en opgewonden door den wijn, dien hij

Virginie Loveling en Rosalie Loveling, Novellen

179
hun in ruime mate toedeelde - thans volkomen van zijne onschuld overtuigd.
‘O moeder,’ sprak hij vol geestdrift, ‘gij hadt het moeten hooren, hoe de advocaat
mij verdedigd heeft! hoe hij het uitlegde, dat nooit iets op mij te zeggen is geweest,
en ik eens - een enkel maal - buiten mijnen wil in een slecht gezelschap geraakt en
ten onrechte van eene misdaad beticht was. En moeder!’ - en hier greep de zoon in
vervoering hare beide handen vast - ‘hij heeft ook van u gesproken: ginder, zei hij,
zit eene brave, ziekelijke, oude moeder, wier steun hij is, met de onrust in het hart
op haren zoon te wachten. Zij zou het niet overleven, moest hij eene veroordeeling
ondergaan. Maar neen, riep hij tot de rechters, en sloeg met de vuist op de balie,
neen, zoo onrechtvaardig zult gij niet zijn. Gij zult hem vrijspreken en zuiver van
alle blaam in de armen zijner liefderijke moeder terugzenden!’
En de brave vrouw weende, als zij dit hoorde en al de omstanders vaagden aan
hunne oogen, en spraken allen te gelijk, en elk vertelde nog eens aan den andere het
gebeurde.
Als zij des avonds alleen zaten in het rustig huisje, gevoelden zij zich zoo innig
gelukkig weder vereenigd te zijn. Zij spraken ook van den jongen advocaat en zijne
pleitrede: ‘Al de heeren van het tribunaal
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hebben hem de hand gedrukt en hem geluk gewenscht,’ zei Engel. ‘Wat ben ik hem
dankbaar!...maar, moeder, wij zouden hem onze erkentelijkheid op ergens eene wijze
moeten uitdrukken.’
- ‘Ach,’ antwoordde de vrouw, ‘indien wij toch rijk waren om hem een kostbaar
geschenk te geven! Laat eens zien: indien ik hem zoo vijftig van de allerschoonste,
versche eieren droeg, wat dunkt u?’
Maar de zoon schudde het hoofd; ‘neen, moeder, dat kan niet zijn, dat is niet
genoeg,’ zei hij. ‘Zou ik hem niet een kistje fijne sigaren kunnen koopen? - maar
wie zoo mij het geld voorschieten?’ vroeg hij zich treurig af.
- ‘Wie weet of hij rookt!’ sprak de moeder.
Zij dachten en zochten in hunnen geest, maar vonden niets.
- ‘Ja’, zuchtte de vrouw, ‘indien wij nu het vermogen van de ouders van
Grootmoeder bezaten!’
Grootmoeder! Dat was een lichtstraal voor beiden. De porceleinen kuipjes van
Grootmoeder! - Ja, daar was het gevonden. - ‘En dat ten minste is schoon genoeg
voor den advocaat,’ zei Engel met fierheid, als hij er een van op tafel zette, terwijl
zijne moeder het andere aan haar voorschoot afvaagde.
De nacht was haar te lang. Des anderdaags morgens trok zij naar haren advocaat
met den schat onder den
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mantel. Het was nog vroeg. Zij zag hem door de glazendeur van den gang, met zijnen
slaaprok en zijne pantoffels aan, in het hoveken.
Hij kwam bij haar, en met dankbare, afgebroken woorden en blijde tranen stak zij
hem de oude kuipjes van Grootmoeder toe, en hij nam ze met ontroering aan, en
drukte haar de hand, en wenschte haar geluk over den goeden uitslag, en lange en
vreedzame dagen met haren zoon te mogen beleven.
Nog staan de porceleinen tobbetjes op het schouwbord zijner eetzaal te prijken,
en wekken de bewondering der kenners. Thans is hij een oud man en een vermaard
advocaat, en hij toont ze nog met zelftevredenheid, als eene herinnering aan zijne
eerste zegepraal voor het assisenhof, en tevens als een bewijs van milde dankbaarheid,
als een geschenk van den arme!
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II. Het geschenk van den rijke.
Mijnheer Blocus had het gezegd: ‘zoodra Fridoline voor goed tehuis is, gaan wij alle
vier naar Zwitserland!’ En Fridoline, zijn zeventienjarig dochtertje, was thans uit de
kostschool met prijzen en kronen tehuis gekomen, en mijnheer Blocus had woord
gehouden, en zij waren naar Zwitserland vertrokken.
Fridoline was zoowel geleerd, zeiden hare ouders, daar kon men zich geene
gedachte van maken, dat ging alle verbeelding te boven; zij waren heel gelukkig zulk
eene dochter te bezitten!
Met Clement, die drie jaar jonger was, ging het zoozeer naar wensch niet. - Dat
was jammer, Clement was in de professionneele afdeeling van het Athenaeum, en
zijne studien lieten veel te wenschen. Hij was de laatste zijner klas, zooals men zegt;
hij had nog nooit eenen prijs behaald; maar hij had ook nog nooit straf gekregen, en
dat was toch eene voldoening voor de
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ouders, zeiden zij. Dit jaar had hij echter in de laatste prijsuitdeeling, ik weet niet
meer in wat vak, eenen derden accessit bekomen. ‘Zie,’ zei mijnheer Blocus aan
zijne vrouw, ‘dat is toch reeds eene groote verbetering, dat belooft voor de toekomst.’
Clement had sedert eenigen tijd kennis en vriendschap aangeknoopt met Arthur, den
zoon van eenen politiecommissaris, die in eene klas hooger was, en in alles de eerste.
Hij kwam Clement alle dagen halen om naar het Athenaeum te gaan. Hij legde hem
de lessen uit, die deze niet goed verstond, en diende hem voor eene soort van
repetiteur. Mijnheer Blocus zag dit met welgevallen aan: ‘dat is toch eene voldoening
voor de ouders,’ zei hij, ‘als de kinderen goede kameraden kiezen!’
Mijnheer Blocus was een rijk koopman. Hij bezat groote magazijnen achter zijn
huis, volkomen er van afgezonderd, die met eene poort in een zijstraatje uitgang
hadden. Hij was met eene schoone som begonnen en had op korten tijd een aanzienlijk
vermogen vergaderd. ‘Hij is millionnair,’ zegden de geburen. ‘Heel solied,’ heette
het op de beurs van hem. En mijnheer Blocus loochende niet, dat hij een welhebbend
man was, en wreef zich in de handen, als hij van zijne zaken sprak. Ja, ja, hij mocht
zich wel eens een reisje van eenige weken veroorloven; waarom zou hij naar Zwit-
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serland niet gaan? anderen, die veel minder middelen bezaten dan hij, deden het wel.
Dit waren de overwegingen, die hij gemaakt en uitgesproken had nopens het reisje:
‘alles is ook zoo voortreffelijk wel geschikt,’ zei hij, - ‘en zoo nauwkeurig berekend,’
had hij er wel mogen bijvoegen, - maar dit deed hij niet. Hij had een reisplan
ontworpen, dat het beste der wereld was, verzekerde hij aan zijne bekenden: hij zou
den Rijn opvaren tot aan Bazel en vandaar voort, zooveel dagen daar, zooveel ginder
blijven. Hij had het hun zelfs met het papier voor hen op tafel uitgelegd en getoond.
Zij hadden zijne aanduidingen oplettend gevolgd, maar die nog al gauw vergeten:
dat gaat uit het geheugen, als men met zijne eigene zaken bezig is. Mijnheer Coleman,
de eerste klerk, bezat echter een afschrift van het reisboekje. Zie, dat was eene
noodzakelijkheid; want hij moest met het verblijf van zijnen patroon in elke stad
bekend wezen, om gestadig met hem in briefwisseling te kunnen zijn.
Mijnheer Coleman was zulk een bekwame klerk: op hem mocht mijnheer Blocus
zich betrouwen, en dat was toch eene groote voldoening voor hem, zei hij. Mijnheer
Coleman had nu gansch het bestuur der zaken in handen: de bestellingen, de
verzendingen, en al de verantwoordelijkheid op zich. Alles was zoowel geschikt, zei
mevrouw Blocus, die de woorden van
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haren man herhaalde: de dienstmeid was naar hare ouders gezonden, het huis
opgesloten en boven de deur, heel hoog - zoo hoog, dat een bijzichtige moeite zou
gehad hebben het te lezen - stond in kleine letters: Voor de boodschappen zich te
bevragen hier rechtover in den gleis-en porceleinwinkel. Ja, dat was heel gemakkelijk,
zoo juist rechtover de deur; maar wat nog beter was: Cado, het waterhondje, en Coco,
het papegaaitje, dat in een kooitje met ijzeren staven in eenen vergulden ring zat te
wiegen, waren er ook naartoe gedaan, bij Marietje het oudste dochtertje uit den
winkel; deze zou de huisdieren oppassen en verzorgen gedurende de afwezigheid
der meesters.
- ‘Zie,’ zeide mijnheer Blocus aan zijne vrouw, ‘het is toch een genoegen zulke
brave geburen te hebben.’
Marietje had den stiel van modemaakster geleerd, maar had zich nog niet geplaatst.
Zij vervaardigde echter reeds hoeden voor vriendinnen en bekenden, en mevrouw
Blocus en hare dochter waren van de eerste harer kalanten geweest. Zij was het ook,
die dezer reishoeden met het blauw floers gemaakt had. - En zoo was het gebeurd,
dat zij zich met Cadootje en Cocootje belast had. Marietje had vele zusters, van welke
de kleinste nog ter school gingen. Zij zelve was nog een heel jong meisje, al was zij
de oudste der kinderen.
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Mijnheer en mevrouw Blocus mochten dus onder alle opzichten gerust van huis gaan.
Zij waren nu reeds drie weken weg, en het weder was tot dusverre bijna onafgebroken
goed geweest. Zij hadden veel gezien, en Clement hield tot groote bewondering
zijner ouders een dagboekje, waarin elken avond met den datum opgeschreven werd,
in welke stad zij gelogeerd, en wat zij voor hun middag- en avondmaal gebruikt
hadden; hoe hoog - in nauwkeurige cijfers - de bergen waren, die zij zagen of
beklommen, hoeveel zij den gids betaald, en hoeveel graden koude of warmte zij
gehad hadden. Het was uiterst belangrijk, en uiterst genoeglijk dit naderhand tehuis
nog eens te kunnen overzien, zei mijnheer Blocus, terwijl hij nog met de tranen in
de oogen zat voor hetgeen zijn zoon hem had voorgelezen.
Thans waren zij op den terugkeer. Zij hadden Geneve verlaten: dit kon mijnheer
Coleman op het afschrift van het reisplan zien; vandaar schikten zij rechtstreeks naar
Parijs te trekken. - Zij moesten er reeds aangekomen zijn of daaromtrent: mijnheer
Coleman twijfelde er niet aan, en had zelfs zijnen laatsten brief naar het hôtel - waar
hij wist, dat zij aankomen moesten - gezonden. Ja, mijnheer Coleman had zich niet
bedrogen: zij waren te Parijs. Zij waren blijde, dat zij er waren, en nadat de brief van
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mijnheer Coleman gelezen was, spraken zij ondereen met lof van den voortreffelijken
klerk.
- ‘Wij moeten hem een geschenk mededragen,’ zei mijnheer Blocus.
‘Een geschenkje, papa,’ verbeterde zijne vrouw, ‘wel zeker; - maar toch niet al te
duur, niet waar? Wij zijn reeds zoo schrikkelijk veel geld kwijtgeraakt op onze reis.’
- ‘Neen, neen, mama, niet duur,’ zei mijnheer Blocus, ‘zoo eene kleinigheid, enkel
om de genegenheid te toonen: het is zulk een voldoening te zien, dat men niet vergeten
is van degenen, die op reis zijn.’
‘Wij zouden ook nog wel iets voor de meid dienen te koopen,’ sprak mevrouw
Blocus met een bekommerd aangezicht.
- ‘Voor de meid?’ herhaalde Fridoline, ‘wel mama, de meid trekt hare huur, zij
mag bij hare ouders zijn en heeft niets te doen: dat zou nu toch eens bespottelijk
worden haar iets mede te brengen!’
‘Fridoline zegt het wel, zij zegt het heel wel,’ sprak mijnheer Blocus knikkend,
en hij lachte haar, gansch verkwikt, met vaderlijke liefde toe.
Hij was er zoo fier op zulk eene wijze dochter te hebben, en mevrouw, volkomen
overtuigd, dat zij wel gesproken had, zag haar met moederlijke teederheid aan.
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Maar voor Marietje? - Ja, dat was nu een heel ander geval, daarover waren zij het
allen eens; - maar wat te koopen voor het gebuurmeisje?
‘Hoort,’ sprak mevrouw Blocus met nadruk, ‘het is de kostbaarheid van een
geschenk niet, dat er de waarde van uitmaakt, maar wel de genegenheid, waarmede
het gegeven wordt. Overigens, Marietje zal haar vermaak in Cadootje en Cocootje
hebben, - die lieve diertjes! wat verlang ik toch hen weder te zien!’
- ‘Clement,’ zei zijn vader, ‘gij moet Arthur ook iets mededragen, al ware het maar
iets van niemendal, uit genegenheid, jongen.’
‘Ja, papa,’ antwoordde Clement verstrooid, terwijl hij het prachtige gouden
uurwerk, dat zijne ouders hem te Geneve gekocht hadden, begon op te winden.
Des anderdaags en de daaropvolgende dagen viel aan geen rondgaan in de
magazijnen te denken. De schouwburgen, de monumenten, immers alles wat
gewoonlijk door de vreemdelingen bezocht wordt, moesten zij zien, en het was enkel
den avond vóór hun vertrek, dat de geschenken weder besproken werden, en zij het
niet meer uitstellen konden die aan te koopen.
Zij bevonden zich alle vier in een schoonen bazar van het Palais-Royal. Mijnheer
Blocus hield er aan,
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had hij in het heengaan gezegd, zijne vrouw ook een geschenk te koopen; en daar
gekomen, had hij een soort van segrijnen reiszak met alle gerief: kammen, borstels,
kristallen flacons, enz, gekocht.
‘Vijf en tachtig frank! - te veel,’ zei mevrouw.
- ‘Welhoe?’ sprak mijnheer Blocus met zelfvoldoening, ‘te veel! neen, neen, wat
geeft mij wat geld meer of min?’ en hij lachte zoo vriendelijk, en toonde haar, hoe
kloek en schoon alles er aan gemaakt was.
Ja, ja, en een koralen halssnoer voor Fridoline, dat moest er ook komen; want
mijnheer Blocus was niet alleen een goed echtgenoot, hij was ook een goed vader.
En dan zochten zij naar iets voor mijnheer Coleman. Wat eene bonte verzameling
van voorwerpen was daar toch te zien, het hoofd werd er duizelig van! Nuttige,
nuttelooze, kleurige, zeldzame, van alle maaksel en van alle prijzen! - ‘Mijne oogen
zijn er van verblind,’ zei mijnheer Blocus, ‘hoe eerder hieruit, hoe liever.’
Daar stonden twee smaakvolle vergulde kroonkandelaars.
‘Wat dunkt u, mama?’
- ‘Te moeielijk om vervoerd te worden, papa.’
Hier een suikerpot van rotskristal met zilveren boorden,
‘Ook te moeielijk. - en te duur.’
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- ‘Een geïncrusteerd schenkbord.’
‘Te groot mama, te groot. Komaan, kinderen.’
Wat verder stond een sierlijk likeurkistje van ebbenhout.
- ‘Neen, dat is nu toch te schoon voor Coleman,’ zei Fridoline. En eindelijk viel
het oog op een houten gesneden papiermesje van eenen frank en vijf en twintig
centiemen.
‘Ja,’ zei mijnheer Blocus, ‘dat is juist geschikt voor mijnen braven Coleman,’ en
hij kocht het. ‘Maar indien wij er aan gedacht hadden, mama, wij zouden zoo iets in
Zwitserland voor min gekregen hebben,’ voegde hij er bij.
Terwijl mevrouw Blocus en hare dochter in de goedkoope, vrouwelijke sieraden
iets voor Marietje - ‘iets dat weinig kost en veel effekt maakt,’ had Fridoline gezeid
- uitzochten, was Clement aan de andere zijde rondgewandeld. Hij had reeds op een
wandelstokje en eenen stempel verlegen en onbehendig afgedongen, en eindelijk een
sigarenbuisje, zoogezegd van meerschuim, met een amber mondstukje of iets, dat er
voor doorging, gekocht. Hij haalde het uit het kokertje, als zij in het rijtuig zaten en
weder naar het hôtel reden, en toonde het aan zijne ouders.
‘Voor Arthur?’ vroeg de vader.
‘Ja, papa.’
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‘Ik ben zeker, dat dit nog een duur dingetje is,’ zei Fridoline.
- ‘Drie frank,’ antwoordde Clement, en keek zijnen vader vragend in de oogen,
of hij zich niet had laten bedriegen.
‘Als men denkt,’ bemerkte mijnheer Blocus, zich tot zijne vrouw wendend, ‘dat
zoo een voorwerpje een jaar interest van eene obligatie der stad Gent voorstelt!...Drie
frank! dat is een schoon geschenk, jongen,’ en hij klopte zijnen zoon op den schouder,
als wilde hij hem een compliment over zijne mildheid maken, maar hem tevens
waarschuwen die tot geene verkwisting te laten overgaan.
‘Drie frank,’ herhaalde de knaap inwendig, met eene soort van wroeging, en draaide
het kleine voorwerp in de hand rond. Het speet hem, dat hij er zelf geen had; maar
hij wilde toch eens beproeven, of het een goed buisje was: hij stak er eene sigaar in
en begon te rooken.
Het was een heel goed sigarenbuisje, hij moest het bekennen, en nu hij het 's
anderdaags in het station nog eens gebruikt had, en in den trein zat en door het venster
blikte, dacht hij in zich zelven opnieuw, dat het jammer was, dat hij er zulk geen
had. - En in eens schoot hem de gedachte door het hoofd, dat het van hem afhing het
voor zich te behouden, en Arthur
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in plaats er van iets anders - iets veel beter geschikt voor Arthur: namelijk zijn
dagboekje, waar al hunne verblijfplaatsen in vermeld stonden - als geschenk te geven.
Clement zat in gedachten verzonken: zijne ouders bemerkten het, en de moeder
wees zwijgend naar hem en lachte op mijnheer Blocus, die hem aan den arm schudde
en vroolijk vroeg, met wat hooge studiën hij zich voor het oogenblik bezig hield.
Clement zei, dat hij vermoeid was en deed de oogen toe, en dacht aan het
sigarenbuisje, dat hij reeds zoo liefhad en waarvan hij nu nimmer zou moeten
scheiden.
Vandaag, tegen den avond zijn zij wedergekomen. De meid was reeds op haren
post: Marietje had haar met den sleutel der straatdeur, die haar toevertrouwd was, in
het huis gelaten. Het dienstmeisje verwelkomde hen met een blozend, vriendelijk
gelaat, en nauwelijks was het rijtuig weder weggereden, of Marietje, die de wacht
gehouden, en tusschen de glazen en kannen aan haar winkelvenster hunne aankomst
bespied had, kwam aangeloopen met Cadootje in den linker arm en Cocootje in zijne
kooi aan de andere hand.
Wat een vroolijk wederzien! Cadootje ontsprong haar en liep kwispelstaartend
van den eene naar den andere: zoo blij was het hen allen weder te vinden.
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‘Cadootje kent ons nog! dat braaf Cadootje!’ en het werd gestreeld en geliefkoosd,
en in tusschentijd riep Coco gestadig: ‘Wa lawijd es da daor! wa lawijd es da daor!’
Dat was toch wel heel plezierig voor zijne meesters! Marietje werd met bedankingen
overladen, en moest vertellen, hoe die lieve diertjes het gesteld, en wat zij al uitgericht
hadden.
‘Marietje,’ zei mevrouw Blocus, ‘ik heb iets voor u medegebracht,’ en meteen
stak zij haar een klein wit doosje toe.
- ‘Wel, madam, dat was niet noodig,’ sprak het meisje met eene hooge kleur,
terwijl zij gretig het voorwerp aannam.
Marietje had geene rust meer: zij wist niet, of zij het doosje openen moest of niet,
en liep na een oogenblik aarzelens met een verlegen en blijden afscheidsgroet over
de straat naar hare woning toe.
Al hare zusters omringden haar: ‘Marietje heeft iets gekregen! - Laat zien, wat is
het, Marietje!’ en allen grepen te gelijk er naar; doch Marietje was grooter dan zij
en hield het doosje heel hoog, en het kleinste liep naar den trap om moeder beneden
te roepen, en haar vader en haar broeder kwamen ook uit op het gerucht.
Zij stonden allen rondom de tafel: wat zou het doosje wel inhouden!....Marietje
sneed bevend het
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roode draadje door en opende het deksel - en daarin lagen in de watte een paar groene
geblazen oorbellen met eenen koperen draad door.
Zij bleven eene poos onthutst het open doosje en elkander aanstaren, en dan braken
de zusters in eenen luiden schaterlach uit, en Marietje kreeg de tranen in de oogen,
en stond teleurgesteld met de bellen in de hand.
‘Zijn zij niet beschaamd u zoo iets te geven!’ sprak de moeder in eens gramstorig,
en haar broeder, door het lachen der zusters aangemoedigd, begon zenuwtergend aan
haar oor een spottend deuntje te fluiten.
Marietje maakte zich boos, en zeide gedwongen en bijna weenend: ‘waarom moet
gij mij allen bespotten? Wat geeft het u, of het geschenk schoon is of niet, indien ik
er tevreden mede ben? Als men iets krijgt, moet men er dan immer de geldelijke
waarde van berekenen? Is het niet genoeg te weten, dat het ons uit genegenheid
gegeven is?’
- ‘Mijn lief kind,’ sprak de vader troostend, ‘laat hen lachen, zij kunnen zich niet
inhouden, het is met u niet, het is met de oorbellen. Gij zijt treurig en misnoegd,
Marietje, niet omdat dit geschenk, in zich zelf niet schoon genoeg is, maar omdat
het hier als een bewijs van gebrek aan genegenheid ten uwen
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opzichte moet aangezien worden; omdat het, met een woord, als een geschenk van
den rijke voor den armere minachting en gierigheid insluit.’
In de avondschemering zat het meisje in haren winkel met de ellebogen op den
toog en blikte strak voor zich in het halfdonker: ‘ach,’ zuchtte zij bij zich zelve, ‘doe
ik de oorbellen aan, dan zullen al mijne vriendinnen mij vragen, waarom ik zulke
leelijke dingen draag en vanwaar zij komen; draag ik ze nooit, dan zal madame
Blocus het van in haar huis zien of te weten krijgen, en het misschien zoo euvel
opnemen, dat zij mij voor haar niet meer zal laten werken!’ En treurig het hoofd
schuddend, voegde zij er nog bij: ‘ik ben zeker, dat ik er dezen nacht niet van zal
kunnen slapen!...’
Het ware spijtig, indien Marietje er niet van slapen kon; maar het is ook spijtig,
dat Arthur en mijnheer Coleman daar van avond niet waren om de hun bestemde
voorwerpen te krijgen, dan zouden wij weten, hoe zij die aangenomen, en wat zij
gezegd hebben van het Geschenk van den rijke.
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III. Het geschenk des harten.
Zij zaten in het open rijtuig op eenen schoonen namiddag in het begin der maand
September, en reden door het bosch: het rijke weesmeisje met haren voogd nevens
haar en den Franschen officier, haren bruidegom voor hen. Zij was nog geen achttien
jaar en enkel sedert eenige weken uit de kostschool gekomen. Sinds jaren had zij de
vacantiedagen in de woning van haren voogd overgebracht, en had zelfs sinds den
dood haars vaders het ouderlijk kasteel niet meer bezocht. De voogd, haar oom, hield
er aan, dat haar bruidegom de eigendommen zijner aanstaande vrouw kennen zou,
en deze van zijne zijde had het verlangen uitgesproken de plaatsen te bezoeken, waar
zijne geliefde de zomers harer kindsheid had overgebracht.
Hij had het eenigszins vervallen kasteel met zijne lange rij gesloten blinden gezien,
en zijne onbewoonde
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zalen met hen doorwandeld. Zij waren door de verwaarloosde en met onkruid
overdekte wegen, onder de wild dooreengegroeide struiken en boomen gegaan, en
zij had er haar vermaak in gevonden hem schier bij elken stap iets aan te wijzen,
waaraan zich voor haar de eene of andere herinnering verbond, en hij had met de
grootste belangstelling naar hare woorden geluisterd. Hij was met den oom
afgesproken er in het kort met hem terug te keeren, ten einde de noodige maatregelen
te nemen om het kasteel weder bewoonbaar te maken.
Thans reden zij door de bosschen met hunne hooge eikestammen, hun dicht
heestergewas en hunne breede dreven. Zij blikten naar de schaduwen en den
zonneschijn op het groene gras van den boord der baan, dat daar in September geene
bloemen meer heeft en zacht is als fluweel, en in de verte zagen zij de hazen, soms
in hoopen van drie en vier, in de zijdreven springen of verbaasd, met de ooren recht,
op den grond zitten, en de eksters uit de hooge boomen vliegen. De paarden gingen
op stap.
Het jonge meisje was in verrukking: ‘O hoe dikwijls,’ sprak zij, ‘heb ik hier, als
ik klein was, op mijnen poney langs de dreven gereden tot aan het huis van den
boschwachter!...Zie,’ - en zij wees met den vinger naar eene kleine, bouwvallige
woning, die
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eenige stappen verder tusschen het dichte lommer aan den kant der baan stond, waar
de grond heuvelachtig werd en de donkere sparrenbosschen begonnen, - ‘zie, daar
staat het, en mij dunkt, dat de oude Thomas er nog als eertijds aan de deur zit.’
Ja, hij was het. Hij moest het rijtuig hebben zien komen, hij was opgestaan, en
nauwelijks had zij uitgesproken, of de oude man was met de muts in de hand tot aan
het portier genaderd met de blijde uitroeping:
‘Welgekomen, welgekomen!’ zoodat het als van zelfs was, dat de koetsier de
paarden staan hield, en de jonge officier uit het rijtuig sprong om zijne bruid en haren
oom er uit te helpen.
‘Wat zijt gij groot en schoon geworden,’ sprak de boschwachter ontroerd, ‘mijne
lieve, jonge meesteres!’ En zij dacht: ‘arme man, wat ziet gij er oud en vervallen
uit!’
- ‘O,’ ging hij voort, ‘ik wist het wel, dat gij hier komen zoudt, van zoodra ik door
den toeziener vernam, dat gij na zulk eene lange afwezigheid vandaag het kasteel
zoudt bezoeken. - Aan dien kleinen snaak daar heb ik het nog vóór een half uur
gezeid, dat gij Thomas niet zijt vergeten,’ en bij deze woorden schudde hij lachend
en schreiend zijnen achtjarigen kleinzoon tevens met hevigheid bij den schouder,
die heel verwonderd opkeek zijnen anders
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zoo stillen grootvader geweldig en luidruchtig te zien.
‘Neen, neen, Thomas,’ verzekerde het meisje met eenen zoeten glimlach, ‘dat zou
ik niet nagelaten hebben, dit wist gij wel,’ en zij sprak deze liefderijke leugen met
innig zelfverwijt; want zij verschrikte bij de gedachte, dat het toeval alleen haar naar
hier had gebracht, en zij gevaar geloopen had den braven man te vergeten, die in de
herinneringen harer kindsheid slechts eene kleine rol speelde, en haar echter zoo
toegenegen was.
De Fransche officier, die niet verstond, wat er gezegd werd, maar den vriendelijken
toon hoorde, waarmede zij den boschwachter aansprak, tikte hem op den schouder
en bood hem eene sigaar aan.
‘Dat is haar vevloofde,’ sprak de voogd.
- ‘Ja, ik heb het wel gedacht, ik wist het reeds,’ sprak de oude man met eenen
fijnen glimlach, als wilde hij toonen, dat al het nieuws van haar tot bij hem doordrong,
en zich tot haar wendend, ging hij voort: ‘vertel het hem maar, hoe gij hier kwaamt,
als gij nog in uw klein wagentje gevoerd werd, en later en altijd, en hoe gij op mijne
knieën te paard reedt, en hoe Thomas u dan een glas water uit de bron moest scheppen.
Ja, vertel het hem maar....’
- ‘De bron!....’ onderbrak hem het meisje, en menig halfvergeten tooneel harer
kinderjaren stond
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levendig voor haren geest. ‘Ja, Thomas, de bron moet ik zien,’ en toen deed zij, van
de anderen gevolgd, eenige stappen achter het huis tot aan eene kleine met groen
overschaduwde waterkom, waaruit het helder nat borrelend over den met mos
overgroeiden, opgemetselden boord liep, en in een klein beekje door het sparrenbosch
voortstroomde.
- ‘Waar is de palmstruik? Waar is mijn palmstruik?’ vroeg het meisje; want zij
herinnerde, zich dat een groote palmstruik eertijds daarover groeide, dien de
boschwachter haren palmstruik noemde, omdat zij hem zoo lief had.
‘De palmstruik is verdroogd en uitgedaan,’ sprak de grijsaard, ‘maar wacht een
oogenblik,’ en hij ging met haastige, strompelende schreden langs de achterdeur in
huis.
Hij kwam weldra terug en hield een kleinen, geelachtigen houten beker in de hand:
‘dat,’ sprak hij, ‘is uit den palmstruik gesneden, en dat is voor u.’ En als het jonge
meisje hem danken wilde, en hare vreugde uitdrukte over hetgeen hij haar aanbood,
zei hij: ‘Ja, gij zoudt soms denken, dat Thomas niets kan maken, wat mooi is!’ en
hij wreef zich met zelftevredenheid in de handen. ‘Zie,’ en hij wees op eenige wat
ruw gesneden letters op den beker, ‘dat is uw naam, mijne goede; jonge meesteres.’
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Dan doopte hij den beker in de bron, hield hem eene wijle in de hand, aleer hij haar
dien overreikte en sprak: ‘drink dit uit, mijn lief kind, op uwe gelukkige vereeniging,
uw lang leven en onze oude vriendschap!’
En wellicht werd nimmer grootsprakige heildronk met meerder hartelijkheid
ingesteld, en wellicht nooit teug kostbaren wijns met meerder gulheid aangeboden,
met meerder erkentelijke ontroering aanvaard, dan de dronk bronwater van den armen
boschwachter.
De jonge bruid hield nog den beker in de hand, als zij afscheid genomen hadden
en weer in het rijtuig zaten.
- ‘Dat is een bruidgeschenk van den goeden oude,’ sprak haar verloofde, en zij
antwoordde blij en minzaam: ‘ja, een waar geschenk des harten, een mij zoo duurbaar
bruidgeschenk!’
Het rijke weesmeisje was ter gelegenheid van haar huwelijk met geschenken
overladen geworden: diamanten en paarlen en gouden sieraden in overvloed van
haren bruidegom; prachtvoorwerpen van ooms en tanten met milde hand uitgedeeld;
geschenken van hooggeplaatste vrienden door haren voogd met fierheid
tentoongesteld; geschenken uit menschelijk opzicht en maatschappelijken dwang
met verborgen tegenzin en schijnbare gulheid gegeven, en met verborgen ver-
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legenheid aanvaard; en ook wel geschenken en geschenkjes uit liefde en genegenheid
van vrienden en vriendinnen; maar onder die alle was er misschien geen, dat haar
uit een oprechter hart aangeboden werd, en zij met dankbaarder verrassing had
aangenomen, dan den beker van palmhout uit de handen van den armen man.
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Sidon.
I.
Hij had het kind bij zich in huis genomen, het eenige kind van zijnen verarmden
broeder, die vóór weinige maanden vrouw en kind verlaten had, en naar Amerika
gereisd, maar op den overtocht gestorven was: dit laatste had een reisgenoot
geschreven. De brief was niet aan mijnheer De Lange gericht geweest, maar aan
zijne schoonzuster, welke hem dien ter lezing gezonden had. Zij woonde in een arm
kwartier derzelfde stad; de gebuurvrouw, die met den brief gekomen was, had hem
weenend gezeid, dat de vrouw zijns broeders ook zeer krank lag en er ginds alles alles te kort was voor haar en het kleine meisje. Hij was er des avonds heengegaan
- want hij zou er tegen opgezien hebben zich bij klaren dage
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in dat armoedige steegje te begeven. Hij had slechts een lijk en een schreiend, verlaten
kind gevonden. Dit had hij in den eersten, diepen, onberekenden indruk van
medelijden, met zich naar zijn huis genomen, en wilde het meisje er houden, zei hij
ontroerd aan zijne vrouw, en hij had haar gesmeckt het twaalfjarig kind ook lief te
hebben. En zij - zij had een zakdoek voor hare oogen gehouden en gedaan, alsof zij
weende, en het meisje gekust, waarna zij haar met de kindermeid en de twee kleinen
naar boven had gezonden.
Of de aankomst der vreemdelinge haar onaangenaam was of niet, althans zij liet
het niet merken: wellicht was zij te sluw om haren man te beletten het meisje aan te
nemen, dat toch van zijne familie en niet van de hare was; wellicht ook gevoelde zij,
dat zij, die steeds zoo menschlievend, en medelijdend en goedhartig in woorden was,
nu dat het op daden aankwam, niet terug kon deinzen, wilde zij niet voor ijskoud
van harte doorgaan. En zij had geknikt en gezeid, dat zij het ook zoo verstond, als
hij haar voorstelde het weesje niet als een verstooten schepsel, maar als hun eigen
kind te behandelen. Hij had haar gedankt voor zooveel goedheid en liefde, en had
zich ter rust gelegd met een tevreden gemoed, zooals al degenen, die gedurende den
dag eene goede daad hebben verricht.
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II.
Mijnheer De Lange, een rijke handelaar, zat in de zacht verwarmde eetzaal aan de
ontbijttafel, en wachtte op zijne vrouw en zijne kinderen. Het was een sombere,
nevelachtige wintermorgen. Hij zat met het hoofd op de hand geleund, en dacht aan
dien broeder, welke zelf zoo rampzalig geweest was, en aan zijne familie zooveel
leed en vernedering berokkend, en zulk eenen nasleep van ongeluk in de wereld
gelaten had; aan dien broeder, die rijk had kunnen zijn zooals hij zelf, maar zijn
fortuin in luiheid en zorgeloosheid kwijtgeraakt was. Hij ging het na, hoe Basiel van
in zijne jeugd een woestaard was, die niet had willen leeren, en steeds het gezelschap
van ondeugende knapen opzocht, terwijl hij klaagde, dat zijn vader hem niet beminde,
omdat hij geen vleier was, zooals zijn jongste broeder; en hoe hij nijdig scheen, als
deze des zondags met zijne kameraden muziekpartijen uitvoerde en meer beschaafde
vermaken zocht dan hij, die er behagen in schepte eene levende duif door zijnen
doghond te doen verscheuren, en niets zoo kluchtig vond als eenen lichtgeloovige
voor den gek te houden, of de dienst-
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boden eene slechte poets te spelen. En hoe hij tegen den wil zijns vaders met de
naaister getrouwd was, en een koffiehuis geopend, maar alles in weinige jaren verloren
had. Toen was hij lager en lager gezonken en in eenen kelder gaan wonen, en in dien
tijd kwam hij veel naar huis bij zijnen vader, altijd om geld, soms onderdanig en
smeekend, soms dreigend en kwaad en bijna immer bedronken. En als Firmin
getrouwd was met Olga, de dochter van den rijken Krijn, - ja, dit had hem nog het
meest van al getroffen - toen was Basiel, gekleed als een bedelaar aan den drempel
der kerkdeur verschenen met een kind op den arm, dat hij ‘oom en tante’ deed roepen.
Hij had de rijtuigen gevolgd en gezegd aan de knechts, die de poort openden, dat hij
de broeder des bruidegoms was, maar niet genoodigd wegens zijne armoede. Dit
bleef voor Firmin een bitter aandenken van vernedering, en had het einde des vaders
verhaast. Basiel was, zoo niet verheugd daarover, ten minste onverschillig voor dien
dood geweest; hij had weder iets aangevangen, maar was weldra zoo arm als te voren
en eindelijk - mijnheer De Lange had het toevallig vernomen; want hij had sinds
lang geen uitstaan met zijnen broeder meer gehad - was deze alleen naar Amerika
gereisd, om ginds het geluk te beproeven, hetwelk hij betichtte hem hier hardnekkig,
doch onverdiend te
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ontvluchten. Zijne vrouw - Firmin wist het wel - was altijd beter dan hij geweest: zij
had te veel eergevoel om ooit ongevraagd de familie haars mans te gaan bezoeken;
ook hadden zij haar in weerwil van alles geacht, ofschoon zij haar nooit opgezocht
hadden. Mijnheer de Lange dacht dit alles, terwijl hij, zonder het oog ergens op te
vestigen, over de tafel blikte; en hij dacht ook aan het kleine meisje, dat toch het kind
zijns broeders was, en dat hij tot zijnen plicht achtte uit de armoede op te heffen hij die zoo rijk was, dat zulks hem zelfs geene enkele opoffering kosten moest. Hij
dacht ook nog wel eens aan zijne vroegste kinderjaren, en de eerste spelen met Basiel,
en dan ontrolde toch een traan zijn oog, voor hem die zulke treurige herinneringen
naliet, en wiens lijk nu verre van het vaderland met de golven der zee medezwalpte.

III.
Mevrouw De Lange kwam binnen; het was eene jonge vrouw met stouten oogopslag
en wegvluchtend voorhoofd en wegvluchtende kin. Zij was vergezeld van haar meisje,
zes of zeven jaar oud, en hield een veel kleiner knaapje op den arm, hetwelk echter,
bij

Virginie Loveling en Rosalie Loveling, Novellen

208
haar binnentreden in de zaal, op den grond sprong en naar zijnen vader liep, die het
opnam en klontjes suiker in de hand stak. Ook het vreemde meisje volgde haar,
schuchter en verlegen. Het kind snikte zenuwachtig, alsof zij veel en lang geweend
had; maar er waren geene tranen meer op hare wang. Haar oom kende haar bijna
niet, en 's avonds te voren, als hij haar in de vigilant naar huis gevoerd had, was het
hem niet mogelijk geweest hare trekken te onderscheiden; want zij hield het
voorschoot bestendig voor het aangezicht. Nu kon hij haar goed zien in den klaren
dag, als zij aan tafel rechtover hem, op bevel harer tante, plaats genomen had. Haar
gelaat was niet schoon met het kleurloos haar, dat bijna tot op hare nauwelijks
afgeteekende wenkbrauwen stond, met haar opgekruld neusje en hare witte pinkharen.
Hij stuurde haar eenige vriendelijke woorden toe, en vroeg haar, hoe zij heette; want
hij had het waarlijk vergeten. ‘Sidon,’ antwoordde het kind met eene klare,
welluidende stem en sloeg traag hare oogen naar hem op: zij had roode lippen en
eenen zachten trek om den mond; zij was zeer zindelijk gekleed, hoewel zeer
armoedig.
Caroline, het dochterken des huizes, haalde na het ontbijt gansche doozen met
speelgoed voor haar en haar broerken uit, en zette die zonder spreken op tafel, als
wilde zij aan het arme kind haren rijkdom
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doen bewonderen. Niemand sprak: de slinger der pendule op het schouwbord ging
langzaam heen en weder; maar de stilte werd aldra onderbroken, als de kleine jongen
een haantje of een sparreken van het speelgoed zijner zuster greep en bij zijne houten
soldaten zette, waarop Caroline luid begon te schreeuwen en in zijn haar vloog.
‘Stoute kinderen,’ zei toen de vader en zag enkel eens van zijn dagblad op; en
mevrouw dreigde met den vinger - waardoor zij echter geenszins ontroerd schenen
- en zij moest zich eindelijk tusschen beiden plaatsen om hen te scheiden. Sidon zag
dit alles met verlegen glimlach aan, en stond met een boek in de hand, dat haar oom
haar gegeven had, en waarin zij de prenten niet zoeken dorst.
Maar het was tijd, dat Caroline naar school zou gaan: de kindermeid kwam haar
halen. Zij gaf hare ouders en ook haar broerken een kusje, maar wierp geenen blik
op Sidon, en schikte zorgvuldig, aleer te vertrekken, haar speelgoed op zijne plaats.
Caroline had schoone blonde krullen rondom het hoofd en wangen als een rozeblad.
‘Firmin,’ zei hare moeder met verdoofde stem, ‘maak eens eene vergelijking
tusschen het gelaat van die twee meisjes!’
En hij aanschouwde de kinderen: het eene zoo mild door de natuur en het lot
bedeeld, het andere zoo

Virginie Loveling en Rosalie Loveling, Novellen

210
arm aan schoonheid als arm aan voorspoed, en dit zicht streelde zijne vaderlijke
ijdelheid, en met welgevallen blikte hij de schoone Caroline achterna.

IV.
Er waren eenige weken verloopen.
Sidonie was een braaf, beleefd kind: men zou voorwaar niet gezegd hebben, dat
zij in zulk eene weinig beschaafde wijk opgevoed was; dit had zij wellicht aan de
zachte vriendelijkheid harer moeder te danken. Zij zou er als kind ten huize behandeld
worden, dit had haar oom gezeid, en mevrouw De Lange herhaalde het ook aan de
dames harer kennis, en verzekerde hun, dat zij het meisje zoo liefhad als hare eigene
kinderen, en tusschen hen en haar geen het minste verschil maakte. Zij beklaagde
het luidop in het bijzijn van Sidon, dat die zulke slechte ouders gehad had, welke
alles verkwist hadden, waardoor zij nu tot last der familie was. ‘Jammer maar,’
voegde zij er toen vertrouwelijk bij, ‘dat het kind zoo onaangenaam van uiterlijk en
zoo bekrompen van verstand is.’ Zij hield niet op haar gansche dagen de weldaden
voor het oog te
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houden, welke zij ontving, en zei haar op eenen toon van verwijt, dat zij door hare
gehoorzaamheid dit alles moest trachten te vergoeden, en onderdanig en dankbaar
zijn, want dat het maar van hen afhing haar op straat te zetten. Het kind luisterde met
gebogen hoofd naar die vermaningen, en deed wat in hare macht was om aangenaam
te zijn. Zij speelde met den kleinen, dikken Pompee, die gevoelde, dat hij haar meester
was, en haar wel eenen schop dorst geven, als zij iets verrichtte, dat hem niet aanstond,
omdat hij wist, dat zij niet weder mocht slaan. Haar oom was dikwijls op reis, en als
hij tehuis kwam, scheen het, dat de stem zijner vrouw eenen veel zoeteren toon
aannam, wanneer zij iets tegen Sidon te zeggen had. Zij liet nooit na het arme kind
des morgens en des avonds te kussen, maar vond toch, dat het niet noodig was, dat
hij haar een deel van de lekkernij gaf, die hij voor zijne kleinen medebracht, dat het
belachelijk was voor zulk een groot meisje, zegde zij; en het kind dorst het
aangebodene niet meer nemen, als haar oom haar vriendelijk vroeg, of het wel waar
was, dat zij daar niet van hield.
Hij had er ook wel eens met zacht verwijt aan zijne vrouw over gesproken, als
deze het weesje de ingelaten spijzen van Pompee of Caroline voorzette; maar
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hij dorst er niet op aandringen, als mevrouw met stouten blik verzekerde, dat zij haar
heel goed behandelde en hij geene lessen van fijngevoeligheid geven moest.
Zij had ook reeds nu en dan gezeid, dat hetgeen zij deden voor de opvoeding van
Sidon eene onvergeldelijke weldaad en wel kostelijk was, en dat geene andere dan
zij zulk een kind in huis zou geduld hebben. Dit zegde zij langzaam en met diepen
toon; want zij wist wel, als de eerste indruk van het medelijden weg is, hoe een
invloedhebbend woord soms een liefderijk hart verkoelen kan. En toen zat hij er ook
op na te denken, en overtuigde zich zelven, dat het kind toch goed behandeld werd,
en onder zijn dak in alle geval, veel gelukkiger was dan indien hare moeder nog
geleefd had, en zij in het arme steegje blijven wonen was. - Alsof een kind ooit elders
zoo gelukkig kon zijn als in de ouderlijke woning, zij moge nog zoo ellendig wezen!

V.
De keukenmeid kon haar niet lijden en Toreken, het kindermeisje, spotte met haar
en zei aan Pompee, dat hij oogen zou krijgen als Sidon, indien hij altijd
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weende; en het kind moest zonder tegenspreken den schimp en de grillen van allen
verdragen, en altijd den wil van Caroline doen, als deze met haar soms speelde. Zij
toonde aan haar nichtje de kwispels op hare laarsjes en het paarlensnoer om haren
hals en zei spottend: ‘dat hebt gij niet!’ Sidon ging toen alleen aan het venster staan,
en blikte naar de voorbijgangers op de morsige straat, en naar de melkkar, die voor
de deur stond, en zag hoe de sneeuwvlokjes op den grond vielen en smolten op de
natte steenen. En als zij alleen was in de kamer, zette zij zich bijwijlen met den rug
naar den muur op een voetbankje, met de handjes gekruist op de knieën en deed de
oogen toe, en in hare verbeelding zag zij een klein kamertje, de gebuurkinders op
den drempel en alles juist als tehuis; hare moeder, die aan het venster zat en naaide,
zoo ras - zoo ras, dat het garen kraakte. En wanneer zij aldus in verleden dagen leefde,
toen was zij als in slaap en hoorde het niet, dat hare tante riep, die er geene zwarigheid
in maakte haar twintigmaal in den dag boven en beneden te doen loopen. Ja, het was
eens gebeurd, dat Sidon, in een oogenblik van verstrooidheid, haastig de achterdeur
in plaats van de voordeur was gaan openen, als de huisbel klonk. De meiden lachten
er honend om en vertelden het aan mevrouw; en dat werd nu voortverteld aan haren
oom, als eenen
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trek van ongelooflijke domheid, en het arme kind wist niet meer wat doen, en liep
verlegen en verloren in de groote woning, en kromp zich ineen, alsof zij gevoelde,
dat zij met hare kleine gestalte te veel plaats in de wereld innam.

VI.
Caroline vertelde haar, dat zij in den zomer met hare mama en haar broerken altijd
naar buiten ging bij Bonpapa, die blind was en op een landgoed woonde, en dat zij
daar in den grooten tuin liepen, waar zulke schoone bloemen stonden, en zij vlinders
vingen, die zij met eene speld op een blad papier vaststaken; en hoe vermakelijk het
ginder was! Maar zij zei ook, dat zij van Bonpapa niet veel hield, omdat hij altijd
zijne hand op haar hoofd legde om te weten, hoe groot zij was, en hare krullen
verwarde en haar kraagje krookte, wanneer zij op zijne knie moest zitten. Bonpapa
vroeg altijd om haar daar te houden, in den winter ook, zei zij; maar zij wilde niet,
als er sneeuw lag in den grooten tuin; en Bonpapa wilde zelf naar de stad niet meer
komen, omdat hij toch niet zag. Als zij buiten waren, had mama haar en Pompee
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bevolen altijd bij hem te gaan, als hij riep, in de eetzaal of buiten op de bank, waar
hij zat. En dat deden zij ook, vertelde zij; maar zij liep weg, telkens dat hij ophield
met spreken; want het verveelde haar daar te moeten staan.
Toen dacht Sidon aan dien tuin, aan dien blinden Bonpapa, aan dit alles; en zij
verbeeldde zich soms, dat de oude heer ook de hand op haar hoofd legde, om te
weten, hoe groot zij was, of dat hij haar bij zich riep op de bank, - maar zij dacht,
dat zij toen niet wegloopen zou zooals Caroline!

VII.
Het was in den tijd der Gentsche foore, als de dagen langer zijn en de zon warmer
wordt; als hyacinthen en krokussen voor de vensters der schoone huizen staan. In
den tijd der foore, als elk, arm en rijk, op wandel gaat naar de sierlijke kramen vol
lekkernij en speelgoed, naar de zonderlinge barakken, waar wilde dieren en monsters
op geschilderd staan, en naar die oorverdoovende muziek, welke de kinderen zoo
gaarne hooren.
Mevrouw De Lange trad na de koffie in de kamer
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in ruischende zijde met de kindermeid en de kinderen, die papa nog een handje
moesten geven, aleer te vertrekken. ‘Waar gaat gij heen dan?’ vroeg hij en legde het
dagblad, dat hij in de hand hield, op tafel.
- ‘Wel!’ lachte mevrouw, ‘gij vraagt het en ik heb het u reeds van middag gezegd.’
‘Gaat Sidon ook mede?’ vroeg hij achteloos, terwijl hij den dikken Pompee van
den grond ophief.
Het gelaat zijner vrouw betrok. ‘O! het is waar, wij hebben die nog te kort,’ riep
zij, en dit was op zulk eenen schielijk veranderden toon uitgesproken, dat hij er van
verschrikte.
- ‘Sidon, altijd Sidon!’ spotte zij, zonder acht te geven, dat de dienstmeid het
hoorde; ‘die moet immers altijd de eerste en de laatste zijn in alles; die staat hier aan
het hoofd.’
‘Olga, gij overdrijft,’ zei hij verlegen. Het speet hem, dat hij dit opgeworpen had.
- ‘Het is niet genoeg, dat ik haar gansche dagen weldaden bewijs,’ sprak zij klagend,
‘ik ben niet meer vrij den voet op straat te zetten zonder haar.’
En zij begon haren hoed weder los te maken, en verklaarde, dat zij liever tehuis
te blijven, en nooit meer uit te gaan had, dan gedurig voor die vreemdelinge - zoo
noemde zij haar - verwijten te moeten hooren.
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De kinderen vielen aan het schreien, en hij beminde zijne vrouw, en was zwak en
goedhartig, en hij begon zich in te beelden, dat hij wel onrecht kon hebben. Hij
smeekte haar nu zelf het toch zoo hoog niet op te nemen, en de kleinen niet teleur te
stellen. En zij vertrok eindelijk met gemaakte treurnis, en gloeiend gelaat, en
zegepralend hart naar de foore met hare kinderen.

VIII.
De lente was gekomen en zij waren allen buiten bij den ouden heer, allen, tenzij
mijnheer De Lange, die in de week wegens zijne handelszaken in de stad bleef, maar
des zondags ook op het landgoed kwam.
Wat had de kleine Sidon verwonderd opgezien naar de hooge, bloeiende
kastanjeboomen aan het ijzeren hek; naar het groot wit gebouw met al zijne vensters,
dat midden in het groen stond; naar de kleurige, welriekende azaleas en de
slingerpaden; en wat kon zij staan luisteren naar het gezang des nachtegaals, en het
ernstig lied van de meerle! - Ja, het was daar heerlijk en nog veel heerlijker dan
Caroline gezeid, en zij zich kunnen verbeelden had. Zij kreeg daar ook
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meer vrijheid dan in de stad. Mevrouw reed veel uit en Sidon mocht wild in den tuin
rondloopen.
De oude heer was klein van gestalte, wit van haar en altijd in het zwart gekleed.
De uitdrukking van zijn gelaat was steeds even zoet en welwillend. Hij wandelde
met zijn tastend stokje traag langs de paden - hij vond den weg zoo goed als een
ziende, en wilde den knecht niet mede. Soms deed hij eene wandeling alleen in het
veld. Hij kende iedereen aan de stem, en vroeg naar de vruchten en het vee aan de
landlieden, die hij ontmoette. Des zondags ging hij met zijne dochter naar de kerk.
De dorpelingen vonden het aandoenlijk, dat zij hem zoo zorgvuldig aan den arm
binnenleidde en hem eerbiedig het wijwater reikte. Tehuis was de oude heer echter
meest alleen: want Olga zocht in de vertrouwelijkheid het gezelschap van haren
treurigen, blinden vader niet op.
Zij redeneerde over schilderijen en boeken - bijzonderlijk als er vreemde heeren
aan tafel waren; zij sprak met vuur over groote mannen en groote daden; zij aanbad
de zee en de woeste duinen, en kon bij late wandelingen in verrukking blijven staan,
en de handen te zamen voegen met luide bewondering voor de glinsterende
avondsterre! De weldadigheid echter was haar geliefkoosd onderwerp: zij sprak met
diep gevoel over het lot der arme kinderen; zij zond
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prachtvoorwerpen naar tombola's, en stond aan het hoofd eener vereeniging van
barmhartige dames, ofschoon zij er niet tegen opzag bij gelegenheid hare dienstboden
en haar werkvolk in het geheim hun loon te betwisten, en de arme lieden, die met
iets te koop kwamen aan de deur, op eene onbarmhartige wijze afdong.

IX.
Er was bloemententoonstelling in de stad. Mevrouw had het verlangen te kennen
gegeven die te gaan zien. Het was een heldere zomerzondag. Het open rijtuig wachtte
voor de woning, en de paarden stampten van ongeduld. Bonpapa zat nog aan tafel,
en Sidon stond bij het venster stil den hazewind op het hoofd te streelen. Er was nu
nooit spraak meer van haar mede te leiden, als de familie ergens ging: dit was haar
geene ontbering; want zij bleef liefst op het kasteel. Caroline, met ronden hoed vol
koornaren en kollebloemen en rozekleurig kleed, wachtte op hare ouders, en de
kindermeid hield den dikken, gansch in het wit gekleeden Pompee aan de hand, welke
zoo blij was, dat hij met zijne twee voetjes te gelijk van den grond
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opsprong, dat het door de kamer bonsde. Firmin en Olga traden binnen. Zij kuste
haren vader en gaf haar spijt te kennen, dat hij niet medegaan kon.
Het ware fijngevoeliger geweest er hem niet van te spreken: de oude heer had
slechts eene drift in het leven gekend, en dat waren de bloemen. Hij had in den tijd
veel prijzen met zijne zeldzame verzamelingen gewonnen, vóór het ongeluk hem
zoo diep had getroffen, en hij blind was geworden. Nu scheen hij altijd treurig, als
het tentoonstelling van bloemen was, en anderen er vroolijk en levenslustig naartoe
gingen. Doch hij klaagde er niet over om hunne vreugde niet te verbitteren, en
wenschte, met zijnen gewonen glimlach, zijne kinderen veel vermaak op hunne kleine
reis. Niemand sprak tegen Sidon, die zich half achter de gordijnen terugtrok om hen
uit de deur te laten gaan.
Caroline had haar zonnescherm vergeten, dat op de sofa lag, en kwam terug om
het te halen. Zij was bang, dat Bonpapa haar ophouden zou, en ging op de teenen
om geen gerucht te maken; maar het gehoor van eenen blinde is zoo fijn! Hij vroeg,
wat zij kwam doen en riep haar bij zich.
‘Caroline,’ zei hij met treurige stem, ‘spijt het u niet, dat Bonpapa niet mede kan
gaan?’
- ‘Ja,’ sprak zij. ‘Vaarwel, Bonpapa,’ voegde zij er na eene korte poos bij en liep
haastig weg.
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Mijnheer Krijn was wel gelaten in zijne blindheid; maar zooals het met allen
voortdurenden rampspoed gaat, trof die hem bijwijlen nog diep. Er kwamen dagen
van ontmoediging, oogenblikken van opstand tegen zijn ongeluk. Terwijl hij nu het
rijtuig hoorde voortrollen, overviel hem in eens eene soort van schielijke wanhoop.
Hij liet het hoofd op de borst zakken als in diep gepeins; toen sloeg hij verscheiden
malen hevig met de hand tegen het voorhoofd en: ‘ongelukkige, ongelukkige!’ riep
hij op hartverscheurenden toon.
Sidon liep zonder denken tot hem en legde hare hand op de zijne. ‘Mijnheer!’
sprak zij ontsteld - en de zachte druk van die kinderhand en de diepe, welluidende
toon harer stemme brachten hem in eens tot zich zelven. Hij was dankbaar, de rijke
man, die zoo weinig liefde en troost in zijnen familiekring vond, dankbaar voor het
deelnemend gevoel, dat het arme kind tot hem gedreven had.
Hij vroeg haar om mede in den tuin te gaan. Zij bleven den ganschen namiddag
te zamen, en ofschoon hij slechts hier en daar een afgebroken woord met haar sprak,
hoorde hij toch nevens zich op het krakende zand, de korte kinderstapjes, die getrouw
de zijne volgden.
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X.
De oude heer scheen sedert genegenheid voor Sidonie opgevat te hebben: hij riep
haar dikwijls bij zich op de bank, en was reeds eenige keeren met haar in het veld
gaan wandelen. Hij gaf haar allerlei uitleggingen over hetgeen zij hem vroeg, en
deed haar nu ook ‘Bonpapa’ zeggen; en dit ergerde zijne dochter. Hij zei aan deze,
dat zij het kind slecht beoordeeld had, dat Sidon zeer schrander was, en geenszins
misdeeld van de natuur. En toen spotte zij met zijne woorden:
‘Gij moest haar eens zien,’ zegde zij, ‘hoe afgrijselijk zij is: zonder voorhoofd en
met hare witte pinkharen!’
Ach, hij zag dit niet! Hij kende slechts hare streelende stem, en bovenal haar goed
hart. Dit verzekerde hij aan zijne dochter, zonder te denken, wat nadeel hij het kind
door dien lof toebracht.
Olga klaagde aan haren echtgenoot, dat haar vader niet gaarne met haar ging
wandelen - nu vergezelde zij hem somtijds, iets waaraan zij vroeger nooit gedacht
had.
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De winter naderde en de avonden kwamen aan met koude lucht en dikken mist.
Mijnheer Krijn deed echter nog zijn gewoon wandelingetje - meest alleen - want
Olga zocht nu allerlei voorwendsels om Sidon tehuis te doen blijven. De blinde man
bemerkte niet, dat de dagen korter werden en kwam dikwijls in, als de duisternis
reeds gevallen was. Dan stond Sidon hem gewoonlijk onder de kastanjeboomen af
te wachten, en liep naar hem toe, wanneer zij zijn stokje tegen de staven van het
ijzeren hek hoorde; want zij was bang, dat hij zich in de schemering bezeeren zou hij, voor wien het toch nimmer dag was. Hij glimlachte er over, maar zei haar, dat
het braaf gedaan was. En zoo gingen de twee ongelukkigen, die elkander eene
behulpzame hand op het treurige pad huns levens reikten, door den tuin en onder de
boomen, waar de najaarswind in speelde, naar het kasteel toe. Bonpapa trad zachtjes
in de kamer en vertelde schertsend aan zijne dochter, welke bij de heldere lamp, met
boeken en dagbladen en handwerk zat te geeuwen, en zich te vervelen, dat zijne
kleine geleidster hem weer tegen geweest was, omdat zij de duisternis voor hem
vreesde. En toen wierp Oliga voor alle antwoord eenen vernietigenden blik op het
arme kind.
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XI.
Zij zaten te zamen in de najaarszon op het einde van October, op de bank voor het
kasteel, mijnheer Krijn en zijne dochter, die reeds toebereidselen gemaakt had om
met hare kinderen naar de stad terug te keeren: Firmin moest hen den volgenden dag
komen halen. Sidon hielp den knecht in de dreef de droge bladeren met eenen langen
bezem bijeenvegen: dat was als een spel voor haar. De buitenlucht had haar goed
gedaan: zij bloosde en scheen zeer opgeruimd, en was vlug en ijverig aan het werk.
‘Zoo, gij wilt niet medegaan?’ vroeg mevrouw De Lange aan haren vader. ‘Gij
zoudt bij ons nochtans beter zijn dan hier alleen.’
- ‘Ach wat zou ik in de stad doen?’ zei hij neerslachtig, ‘mijn ongeluk trekt toch
overal mede! - maar ik heb eene gedachte: Olga, ik ga u iets vragen, dat gij mij niet
weigeren zult; laat Sidon hier bij mij blijven.’
Zijne dochter verschrikte: Sidon daar blijven! Hoe zou hij, verlaten en blind, zich
alsdan aan het arme kind kleven! En zij, die niets voor hem deed, was
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nijdig over de genegenheid, die hij het meisje toedroeg; want de nijd groeit als het
onkruid in 't hart, waar hij toegelaten wordt, en strekt zich over meerderen en minderen
uit.
‘Bonpapa, dat kan niet zijn,’ sprak zij na eene poos.
- ‘Waarom niet, Olga?’
‘Gij weet niet, hoe lui en slordig zij is, juist het evenbeeld van haren vader - en
ook zij moet leeren.’
- ‘Het ware alleenlijk voor dezen winter,’ zei hij bijna smeekend.
Het was wreed hem het gezelschap van dat kleine meisje te weigeren.
‘Neen, zulks is onmogelijk!’ riep Olga met drift, ‘zij moet naar de school gaan;
Firmin heeft er reeds van gesproken, vader; wij willen haar opvoeden juist als onze
eigene kinderen, geene opofferingen zijn ons te groot voor haar,’ - het was bijna,
alsof zij zich zelve bedriegen kon; want zij zegde dit, zoo het scheen, met diepe
overtuiging - ‘zij moet volstrekt leeren!’
De blinde heer was gansch terneergeslagen. Olga hield niet op hem te verzoeken,
dat hij er toch aan Firmin niet van spreken zou, omdat het den schijn had kunnen
hebben, alsof zij het kind in hare woning
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niet wilde. En zij aarzelde niet hem te verzekeren, dat zulks den vrede in haar huis
had kunnen storen, daar Firmin zooveel van Sidon hield; en meteen drukte zij haren
vader de hand, terwijl zij hem overlaadde met streelende woorden....en de blinde
heer boog het hoofd in stille onderwerping.

XII.
Zij waren teruggekeerd in de stad. Sidon had vaarwel moeten zeggen aan den buiten,
aan de boomen en de dreven, en ach - ook aan den liefderijken Bonpapa! Met hare
vreugde was tevens al hare vrijheid heen. Hare tante was nu zóó boos op haar
geworden, dat haar oom het niet meer waagde één woord in haar voordeel te spreken.
Zij verviel in diepe treurnis, en verlangde naar den nacht om te slapen, en te vergeten
dat zij leefde. Van naar school gaan was geene spraak; maar met den kleinen Pompee
moest zij spelen als eene kindermeid. Toreken zat nu bijna altijd te naaien voor
mevrouw.
Op eenen morgen was Sidon niet opgestaan. ‘Gij ziet het, hoe lui zij is en hoe zij
ons beloont voor onze weldaden,’ zei Olga aan haren echtgenoot.
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- ‘Wat kan ik er aan doen!’ antwoordde hij spijtig, terwijl hij den huize uit ging.
De keukenmeid riep Sidon: zij had haar verscheiden malen hooren hoesten in den
nacht, en daar zij nu geen antwoord kreeg, ging zij boven om te weten, wat er was.
Het kind scheen gevaarlijk ziek en kon schier niet spreken. De geneesheer werd
gehaald, en toen hij beneden kwam, verklaarde hij, dat het meisje de krop had, en
stampte met de voeten van ongeduld, omdat men hem niet eerder geroepen had.
‘Maar mijnheer, dat is aanstekend,’ riep Olga, ‘God, mijne kinderen!’
Hij zei, dat ze de kleinen volstrekt niet boven mocht laten gaan, en het zelfs
prijsbaar ware hen voor eenige dagen uit het huis te doen.
‘Die ziekte komt gewoonlijk bij kinderen van haren ouderdom niet meer,’ sprak
hij, ‘ook is het heel erg; maar alle hoop is niet verloren, en wij zullen alles beproeven!’
Hij beloofde welhaast weder te keeren.
En nu liep mevrouw als zinneloos in haar huis rond, en drukte Pompee in hare
armen, en deed Toreken naar de school gaan om te zeggen, dat Caroline niet naar
huis mocht komen, en zond de keukenmeid om de werkvrouw en om eene huurkoets.
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‘Ik zou mijne eigene, geliefde kinderen uit den huize moeten doen voor eene
vreemdelinge!’ riep zij weenend van aandoening uit.
Zij verbood de meiden boven te gaan, en gelastte de aangekomen werkvrouw het
kind voorzichtig uit het bed te nemen, indien zij niet gaan kon, en haar met veel zorg
- dit voegde zij er bij - in warme dekens gewikkeld, naar het gasthuis te voeren; zij
zou alles betalen. Maar de werkvrouw mocht zelve niet terugkomen, en moest hare
dochter zenden om te zeggen, hoe het afgeloopen was - dit gebood mevrouw haar
uitdrukkelijk: want zij vreesde de doodelijke ziekte door hare kleederen aangezet te
worden.
En de kleine Sidon werd uit haar bed genomen, en in het rijtuig geplaatst, en men
voerde haar in allerijl uit haar nieuw tehuis, op Gods genade, naar het hospitaal.

XIII.
De geneesheer kon het nauwelijks gelooven, als hij terugkwam. Hij vergat in het
eerste oogenblik den eerbied, dien hij mevrouw De Lange steeds betoonde, en wierp
haar een strengen, verachtenden blik toe:
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‘Mevrouw,’ zei hij, ‘gij weet niet, wat gij gedaan hebt: het is een bijna gewisse dood
voor het kind!’
Zij poogde zich te verontschuldigen: zij kon toch hare eigene kinderen aan die
ziekte niet blootstellen; het meisje zou ginder goed verzorgd worden. ‘Mij dunkt,
dat het mijn plicht was het te doen, dat ik het aan mijne familie verschuldigd was,’
zei zij met slecht gelukte huichelarij.
De geneesheer kon en wilde niet veinzen, en verliet haar zonder spreken met eenen
diepen groet.
En toen mijnheer De Langhe tehuis kwam, ja, toen hoorden de meiden het tot in
de keuken, hoe hij haar verwijten deed, en met de vuist op de tafel sloeg, en hoe
mevrouw schreide en snikte, en uitleggingen scheen te geven; maar wat zij zegde,
verstonden zij niet. En dan hoorden zij, hoe het gerucht allenskens bedaarde in de
kamer, en Toreken waagde het eindelijk in de zijzaal te gaan om de tafel te dekken,
en zag door de halfopen deur, dat mevrouw bitter weenend op de sofa lag, en dat
mijnheer nevens haar zat, en haar nu zelf poogde te troosten, en zij hem met de hand
afwees.
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XIV.
Het was op Nieuwjaardag. Het had veel gesneeuwd; de lucht stak blauw af op de
witte daken; de rook steeg recht naar omhoog en de musschen sprongen rond op de
donzige takken in den tuin van het landgoed. Mijnheer De Lange reed naar buiten
met vrouw en kinderen, blozend en lachend, in fluweel en bont gehuld. Zij reden
naar Bonpapa, die hen verwachtte; want hij stond reeds op de stoep, als zij aankwamen
- hij had het rijtuig hooren naderen.
Zij vlogen allen te gelijk naar hem toe, en omhelsden hem met schoone wenschen.
In de eetzaal brandde een flikkerend vuur. Caroline haalde daar eenen nieuwjaarsbrief
uit, dien zij luidop las, gansch opgevuld met groote woorden, die een kind niet
verstaan kan, van eeuwige dankbaarheid en oneindige liefde. Daarop stonden roode
rozen en vergeet-mij-nietjes met gouden bladertjes geschilderd, voor Bonpapa, die
het niet zien kon.
‘Maar, waar is Sidon dan, Sidon?’ vroeg de oude heer, terwijl hij de hand uitstak,
als wilde hij haar zoeken.
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- ‘Weet gij het niet?’ riep Caroline haastig; want kinderen zijn blij, als zij een nieuws
aan te kondigen hebben, ‘Sidon is dood, Bonpapa.’
‘Dood!’ De oude heer verbleekte.
- ‘Helaas wij hadden haar allen zoo lief!’ veinsde Olga en vaagde ingebeelde tranen
af.
Firmin greep de wijnflesch, schonk zijnen romer tot over den boord vol, en dronk
dien in eene teug uit, als iemand, die zijn verstand bedwelmen of een bitter denkbeeld
verdrijven wil. - Hij vertelde met eenige woorden haren dood:
‘Komt, laat ons daar nu van zwijgen: het bedroeft ons allen,’ zuchtte hij, ‘het was
een ongelukkig kind.’
- ‘Ongelukkig, omdat zij zulke slechte ouders gehad heeft,’ zei Olga, die dat
ongeluk tot geluk hadde kunnen maken, maar zulks niet gewild had.
‘Het was een liefderijk hart,’ sprak de oude heer, en een traan - onschatbare diamant
van genegenheid - rolde uit zijn duister oog op zijne wangen.
Zij bleven den ganschen dag bij Bonpapa. Tegen den avond, als zij wegrijden
zouden, zei hij aan Caroline, dat zij dikwijls bij hem komen moest.
‘In den zomer,’ antwoordde het kind.
- ‘Ja, want in den winter...gij begrijpt?’ zei hare moeder.
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Zij zaten in het rijtuig, en de blinde man wilde nog eens groeten met de hand naar
hen - maar het was naar de paarden, dat hij zich wendde; - en Firmin zag met benepen
hart, hoe hij in het terugkeeren over een hoopje opgevaagde sneeuw struikelde, en
de jonge knecht hem bij den arm greep om hem te leiden.
Olga lag genoeglijk in het rijtuig, en zei, dat het ondergaan der zon op de witte
sneeuw een heerlijk schouwspel opleverde; maar zij dacht niet eens meer aan haren
blinden vader, die in zijne eenzame woning teruggekeerd was, noch aan de kleine
Sidon, die eenzaam onder haar besneeuwd grafheuveltje lag.
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In de hope van vrede.
I.
Daar woonde bazin Sertouw met hare stiefdochter. Zij was weduwe. Haar eigenlijke
naam was Duchâteau; maar de buitenlieden konden dat niet goed uitspreken. Het
huis stond op de plaats van een klein dorp, nevens de pastorij met de groene poort,
het kijkgat en de hooge bel. Aan de herberg van bazin Sertouw waren twee ingangen,
met eenen tred in, nevenseen: de eene voor den kruidenierswinkel, eene kleine plaats
met bloempapier en gekruiste pijpen voor het venster, met blauwgeverfde tonnekens
en aardewerk op de borden, en met eenen grooten koffiemolen op den smallen toog.
De andere ingang met een portaal geleidde naar de herberg. Dat was eene lange, lage
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zaal vol lompe, bruine stoelen, eene geschilderde schenktafel met blinkende, geblutste
liters, kleine glazen en eenen overhellenden spiegel.
Daar zat de weduwe gewoonlijk aan een venster te naaien of te stoppen nevens
haar stiefdochterken. Het was eene groote, stille, trage vrouw met vriendelijk gelaat
en welwillende woorden. Haar aangetrouwd dochterken was gebrekkelijk: een braaf,
godvreezend meisje, dat in de congregatie was en de kleintjes in den ommegang
gadesloeg. Zij was nog al rijk van hare ouders en sprak nu en dan eens van in een
klooster of veelmeer in een gesticht te gaan met haar geld, omdat zij niet gaarne in
eene herberg woonde; maar het bleef bij het zeggen.
Het was ook zulk eene vreedzame herberg, waar zelden iemand kwam, tenzij den
zondag morgen, vóór of na de mis, en dan waren het nog meest gezette, bejaarde
lieden; des zondags namiddags zat gansch de zaal vol, en men zag schier niet door
den tabakrook, en kon elkander moeielijk verstaan van al het gerucht daarbinnen.
De boeren zaten meest met de kaart of de dobbelsteenen te spelen. Nooit was er twist;
want op het dorp waren het brave inwoners. De bazin kwam langzaam aangestapt,
als iemand met eenen tinnen liter of een pintglas op het tafelbord sloeg en he la! of
herberg! riep. Zij hield niet veel van kouten, zeiden
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de buitenlieden, maar was verstandiger dan zij er uitzag en niet baatzuchtig.
Een raamken met een groot oog en God ziet mij, daaronder, en een ander, waarop
te lezen stond Hier vloekt men niet hingen aan den wand.
Zoo was de herberg van bazin Sertouw.

II.
In dien drogen zomer, als bijna niemand geen water meer had, bleef de pomp in De
Hope van Vrede nog altijd goed. ‘Komt maar,’ zei de weduwe aan iedereen, ‘zoolang
ik water heb, zal er u geen ontbreken.’
En dit deed men: gansche dagen kwamen meisjes of vrouwen of jongens met
emmers en kannen naar de pomp, en riepen aan den ingang van het portaal: ‘Is er
geen belet?’ maar er was nooit belet bij de goedjongstige weduwe.
In de pastorij nevens de herberg begon de pomp ook al te klokken, had Toria
gezeid, en zij had Lievijn, den knecht, met eene kruik om water gezonden; want
mijnheer de Pastoor dronk nooit anders dan water over tafel, en het was zulk schoon,
koud, helder water, juist als kristal, bij bazin Sertouw.
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Lievijn, de knecht van mijnheer den Pastoor, woonde daar nog niet lang. Het was
een kleine jonkman van zekeren leeftijd, met een bruin pruikje, gespraakzaam en
opgeruimd. Het was jammer, dat Toria hem zoo slecht kon verdragen; hij was
nochtans gedienstig jegens haar, en ware het niet geweest voor mijnheer den Pastoor,
die zoodanig braaf was, hij zou daar niet gebleven zijn, zeide hij aan de bazin; want
hij moest niet dienen, het was zijn vrije wil. Hij had den naam, dat hij geld bezat.

III.
Het was in het begin van den winter. Lievijn kwam nog alle dagen met zijne kruik;
want mijnheer de Pastoor was nu zoozeer aan dien smaak gewoon, dat hij geen ander
water meer drinken wilde.
Lievijn praatte soms wat in het achterhuis met Clemansken, de stiefdochter, of
liefst nog met de bazin. Hij klaagde over Toria, dat hij niets had te zeggen, en geen
gezag had, en dat mijnheer de Pastoor er somtijds moest tusschenkomen, als het te
ver ging. Hij vertelde ook, dat Toria bijwijlen eenen geheelen avond pruilde, als hij
met haar in de keuken zat. Dat moest heel
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vervelend zijn voor hem, hij die zoo gespraakzaam was.
‘Kunt gij met de kaart niet spelen?’ vroeg de trage bazin hem eens.
- ‘Ja wel,’ antwoordde Lievijn, ‘en gaarne doe ik het.’
‘Ik ook, en Clemansken ook,’ sprak de weduwe. ‘Gij moest soms des avonds eens
komen: wij zouden een boomken jassen.’
- ‘Ja maar, de vierde man?’ vroeg Lievijn.
‘Wel,’ zei de bazin, ‘wij zullen met den blinde spelen.’
En hij kwam en zij speelden met den blinde.
Mijnheer de Pastoor had er niets tegen: het was eene treffelijke herberg, en Toria
had liever, dat hij daar tehuis niet altijd als een luiaard achter de stoof zat, zegde zij.
‘Wij zouden iets moeten doen,’ zei Lievijn eens aan Clemansken en hare
stiefmoeder, ‘wij zouden moeten in eenen pot spelen, en er dan samen een klein
tractement mede houden, op Nieuwjaaravond of op Driekoningenavond, bij manier
van spreken,’ voegde hij er bij.
Zij vonden die gedachte goed. De bazin stond op, nam de lamp en haalde eenen
steenen haan uit haren winkel: dat zou de spaarpot zijn, en van dien
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avond af werd al het verloren geld er in gestoken.
Lievijn ging daar gaarne: het speet hem, als het zondag was en hij alsdan tehuis
moest blijven. Clemansken was soms wel een weinig naarnemend, als hij iets zei om
te lachen, maar niemand is volmaakt, en Lievijn was toegevend van aard en had
medelijden met het gebrekkelijk meisje.
Dertienavond naderde. Zij waren overeengekomen wat zij met hun geld doen
zouden, en vonden meer in den spaarpot dan zij gedacht hadden, als zij dien aan
stukken sloegen. Lievijn sprak altijd van Driekoningenavond: als het leven eentonig
is, kan een niets de gedachten innemen. Clemansken gaf eens, in hare goedheid, voor
raad het geld in den offerblok te steken of aan den arme te geven om versterving te
doen. Maar Lievijn wilde er volstrekt niet van hooren en de bazin ook niet.
‘Wij zullen dat onder ons houden,’ sprak zij, ‘er moet niemand mede bemoeid
zijn. Wij kunnen maken, Lievijn, dat gij om acht uur weder tehuis zijt, als naar
gewoonte, opdat Toria het niet gewaar zou worden.’
Dertienavond kwam en zij vierden Dertienavond.
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IV.
Het was daags na den feestdag der heilige Driekoningen, 's morgens een weinig na
de mis. Clemansken kwam uit de kerk met haar kapmanteltje aan: zij had eenen
wijden mond, een bleek gelaat en bleek haar. Zij ging naar hare woning niet, zooals
zij gewoon was, maar aan den uitgang van het kerkhofmuurken bleef zij een oogenblik
staan en keek rond om te zien, of niemand op de plaats of voor de deuren was. Lievijn
kwam juist uit de groene poort met eene mand aan den arm; hij bemerkte haar niet
en trok den kouter op.
Het meisje ging recht naar de pastorij en belde.
- ‘Toria,’ vroeg zij op geheimzinnigen toon aan de meid, die opende, ‘is mijnheer
de Pastoor sprekelijk?’
Toria leidde haar in de voorkamer en ging mijnheer den Pastoor verwittigen, die
aldra kwam. Het meisje stond op:
‘Dag, mijnheer de Pastoor.’
- ‘Dag, mijn lief kind,’ zei de geestelijke, een oude, lange, magere man.
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‘Mijnheer de pastoor,’ hernam het meisje, ‘ik zou u gaarne een woordeken spreken,
ik ben van gedachte uit de wereld te gaan.’
De Pastoor had het jonge dochtertje reeds meermaals afgeraden zich in een klooster
aan te bieden: hij wist, dat haar gebrek een hinderpaal was voor het geestelijk leven;
hij vreesde, dat zij moeite zou hebben ergens aanvaard te worden. Hij wilde het kind
niet bedroeven en sprak in zijne goedheid:
‘Clemance, gij kunt te huis ook godvruchtig leven.’
- ‘Ja maar, mijnheer de Pastoor,’ antwoordde zij met eenen zucht, ‘mij dunkt van
neen. Wij hebben eergisteren Driekoningenavond gevierd,’ sprak zij na eene poos
en sloeg de oogen neder.
De geestelijke begreep niet, wat zij daarmede bedoelde.
‘Dochterken,’ zei hij, ‘dat mag zijn: onze Heer is gediend met eenen blijden geest.’
- ‘Lievijn is ook bij ons geweest,’ vervolgde het meisje, dat geenszins het gevoelen
van den grijsaard scheen te deelen, - ‘zie, mijnheer de Pastoor, mij dunkt, dat het
mijn plicht is een huis te verlaten, waar ik slechte voorbeelden zie, en dat ik u, mijnen
geestelijken vader, moet verwittigen, als er iets gebeurt, dat niet wel is.’
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‘Zeker, zeker,’ zei de Pastoor, ‘laat hooren, mijn kind,’ en hij luisterde nieuwsgierig.
- ‘Wij speelden met de kaart, zooals gij weet,’ ving het meisje aan, ‘van in het
begin van den winter. Wij vergaderden eenen spaarpot met Lievijn, en hadden
daarmede eenen eierkoek doen bakken en chocolade gemaakt; - daar was toch geen
kwaad in, mijnheer de Pastoor?’
‘Zeker niet, ga voort, mijn allerliefste kind.’
- ‘Ja maar,’ zuchtte het meisje, ‘het bleef daar niet bij: Lievijn wilde nu met geweld,
aleer te vertrekken, eene flesch witten wijn hebben, en moeder haalde er eene. Ik
wilde niet mededrinken, mijnheer de Pastoor; maar moeder en Lievijn hadden die
aldra geledigd. - Ik weet waarlijk niet, wat moeder dacht. Dat betaamde toch niet,
mijnheer de Pastoor?’
‘Neen, dat betaamde niet,’ zei hij.
Het meisje ging voort: ‘Lievijn had zeker een glaasje te veel, hij begon te springen
en zei, dat hij ook de polka kon, en daarna zong hij het liedje van Kwezelke, wilde
gij dansen? en moeder heeft ook medegezongen, mijnheer de Pastoor.’
‘Wel, wel, dat is zonderling!’ zei de geestelijke glimlachend, die daar zeker niet
veel kwaad in vond. ‘Weet gij wat,’ voegde hij er bij, om het meisje
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tevreden te stellen, ‘ik zal er Lievijn eens over spreken, en hem eene vermaning
geven, die hij zal onthouden! Ga thans maar gerust naar huis, en bekommer u nergens
over, - want, men kan nog wel al te scrupuleus zijn, Clemance.’
- ‘En nu,’ hervatte het meisje, ‘ben ik van gedachte in het gesticht van Waarschoot
te gaan met mijn geld, als gij er niet tegen zijt, mijnheer de Pastoor.’
Hij was er niet tegen. Hij leidde het meisje tot aan de poort, en beloofde haar eene
plaats in het gesticht van Waarschoot te bezorgen.

V.
Toria had staan luisteren: ‘Zoo, Lievijn, gij hebt Driekoningenavond gevierd,’ zei
zij zegepralend aan den knecht, als hij terugkwam. ‘Zoo, gij kunt slechte liedekens
zingen!
Hoe had zij dit te weten gekregen? Lievijn wist niet wat antwoorden en stond
beschaamd, alsof hij eene misdaad bedreven had. Het bleef er niet bij: Toria vertelde
het op een eeuwig zwijgen aan de kosterin, en des anderdaags was het door gansch
het dorp gekend,

Virginie Loveling en Rosalie Loveling, Novellen

243
en sprak men in alle huizen van den stillen pastoorsknecht, die de polka kon dansen,
en men voegde er bij, dat hij met de weduwe Sertouw ging trouwen.
Het was Lievijn nooit in het hoofd gekomen, dat zij weduwe en zulks mogelijk
was. Nu dacht hij aan De Hope van Vrede, aan de trage bazin, en hij zag zich zelven
daar reeds, als baas, met eene pint bier uit den kelder komen! - Dat was zoo in zijne
verbeelding.
Ook bazin Sertouw had den schimp vernomen, en was er diep bedroefd over, de
brave vrouw, die nooit van niemand kwaad sprak.
Het was omtrent den middag. Lievijn kwam met zijn waterkruik, de weduwe stond
juist aan de pomp.
‘Bazin, hebt gij het nieuws al gehoord?’ vroeg hij opgeruimd en glimlachend.
Zij moest niet vragen, waarop hij het had: zij dacht aan niets anders.
- ‘Ja, sprak zij,’ en vaagde aan hare oogen, ‘aldus wordt een mensch beklapt.’
‘Zij kunnen ons niet maken, die wij niet zijn,’ sprak hij troostend.
- ‘Ach,’ klaagde de bazin, ‘weduwen en weezen worden van elk achtervolgd.’
‘'t Is waar, 't is zeker waar,’ zei Lievijn, ‘maar de roep van de menschen is dikwijls
de roep van God.
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Gij zoudt moeten hertrouwen,’ voegde hij er na eene poos bij.
- ‘Ik ben bevreesd van eenen dronkaard,’ sprak de vrouw.
‘Er zijn wel brave jonkmans, met welke gij gelukkig zoudt zijn, bazin, stille
jonkmans en die geld hebben.’
- ‘Ja,’ zuchtte de vrouw, ‘dat is licht gezegd; maar waar die gevonden?’
‘Er staat hier zulk een voor u, die u nog zou willen,’ sprak de knecht.
De bazin verwachtte zich daaraan niet, zij zweeg en scheen zich te bedenken, aleer
zij een antwoord gaf.
‘Het zou alleenlijk zijn om de menschen te doen zwijgen,’ zei hij verlegen.
De weduwe Sertouw vond, dat hij gelijk had. Zij gaf hare toestemming. En als
Lievijn baas was in De Hope van Vrede, en de eene of andere uitviel op het
kwaadspreken, zei hij telkens: ‘men moet er tegen mij niet over klagen; want zonder
dat zou ik nooit met de weduwe Sertouw getrouwd zijn!’
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De verdwaalden.
I.
Op het uiteinde van het dorp Weidelare stond een eenzaam oud huis met een torentje.
Het was een soort van buitengoed, dat midden in eenen breeden wal scheen gebouwd
te zijn. Voor den eenigen ingang van het huis was eene steenen brug met eene poort,
die des avonds gesloten werd. Een kleine boomgaard met wilde, kromme fruitboomen
lag voor de woning en een groote hovenierstuin daarachter.
In dat oude gebouw woonde de oude hovenier Lope met zijne dochter. Het was
in vroegere tijden door eene adellijke Spaansche familie bewoond geweest; maar dat
was reeds lang geleden, vertelde men: de stam was uitgestorven. Na den dood van
den baron en het baronesken werd het huis verkocht, en sedert was het in de familie
des hoveniers gebleven. Ook het
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huisraad was hier en daar verspreid geworden, ja zelfs de portretten van den baron
en het baronesken hadden hetzelfde lot ondergaan, en waren nu, men wist niet waar,
versukkeld. In den omtrek zei men, dat zij daar nog spookten en dwaalden en hunnen
weg zochten. De kleine Olive had het reeds van in hare kindsheid hooren vertellen;
want haar vader kon er over in het lang en breed uitweiden: hij had het van zijnen
grootvader vernomen, en hij toonde nog de haken aan den muur in de groote zaal,
waaraan de portretten gehangen hadden.
Daarbinnen ademde alles geluk, stilte en vrede en zoete overeenkomst. Het huis
was ruim, met hooge zalen, breede schouwmantels en gewelfde gangen. Men zei,
dat het gansch onderkelderd was. De vloer scheen zonderling ingelegd met figuren
in steen, en een draaitrap leidde naar boven op het torentje, waar eene kleine kamer
was met vier vensters langs de vier winden.
Olive was bijna altijd tehuis en had weinig omgang met andere meisjes; ook stond
het gebouw zoo ver afgelegen en eenzaam. Zij was een weinig droomachtig en sprak
niet veel: misschien was dit zoo haar aard; misschien dacht zij wat te dikwijls aan
het sterven harer broeders en zusters, die allen in den bloei des levens naar het graf
gedragen werden, en droomde zij voor
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zich zelve eenen vroegtijdigen dood; misschien - en dit was nog wel het
waarschijnlijkste - kwam hare stilheid voort van het groote gebouw, waar elke stap
en ieder woord zoo luid weergalmden, van de spookvertellingen harer kindsheid, en
hare gewoonte van steeds alleen te zijn met eenen bijgeloovigen, ouden man. Zij
hielp hem in den tuin de planten uittrekken, waarmede hij des zondags na de mis op
de markt stond, of bestelde de klanten, die zelven kwamen. De hovenier Lope beminde
zijne dochter innig: hij had slechts haar op de wereld. Hij kon haar soms met weeke
oogen en vaderlijken glimlach op de knieën trekken en zeggen: ‘O mijne lieve Olive!’
en het meisje lachte toen om die liefderijke woordspeling.
Zij beminde de eenzaamheid en zat gaarne des zondags aan de kleine kapel, die
aan de voorpoort op een heuveltje stond, en waar men den zegen gaf, als de processie
voorbijkwam. Het was een klein gebouw met eene zware ijzeren traliedeur, waarvan
zij het sleuteltje had, en die slechts des zondags namiddags geopend werd voor de
godvruchtige, ziekelijke lieden, die er hunne stille klachten en gebeden tot God
zonden en troost en steun zochten in het gebed. Het kapelleken was met schaliën
gedekt, het portaal was bijna zoo groot als de bidplaats
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zelve. Daar zat Olive op den buitendrempel, als er niemand meer was, de duisternis
zich allengskens over de aarde uitbreidde en de hooge populierenkruinen suizelden.
Zij blikte naar de wolken en zat te droomen, en wist zelve niet waaraan; maar zij
bleef er nooit, als het gansch duister werd, en haastte zich de poort van den wal te
sluiten; want zij vreesde de schim van het baronesken.
Lope las veel in oude kronieken en soms des avonds luid voor zijne dochter, terwijl
zij bij eenen glazen bol, waardoor het licht op haar kantje scheen, aan het
speldewerken was. Zij luisterde met gespannen aandacht, en wanneer haar vader het
boek toegeslagen, en haar een kruisken gegeven had met de woorden ‘God zegene
en beware u, mijn kind!’ trok zij, nog gansch onder den indruk van hetgeen zij gehoord
had, naar hare slaapkamer. Hare opgewekte verbeelding schiep haar allerlei
spookgestalten voor den geest: zij zag om en verschrikte van de schaduw harer
bedgordijnen, die zich volgens de vlam der kaars op den muur bewogen, en luisterde
bang naar den schreeuw van den vluchtenden nachtuil. Soms scheen het haar, alsof
zij gerucht in huis vernam, en zware stappen van den torentrap hoorde afkomen en
zoekend ommedwalen in de woning. Toen dekte zij zich tot over het hoofd, en
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dacht sidderend aan de beelden der Spaansche edellieden, die rondwaarden en zochten
naar hunne plaats aan den muur. Zij wilde roepen: ‘vader, vader, hoort gij dat?’ maar
dorst zich niet roeren, en sliep in met bange droomen.

II.
Buiten het dorp Wilgem stond eene groote brouwerij, bewoond door den rijken
brouwer baas Lambrecht met zijn huisgezin. Het was een uitgestrekt hof met wijde
wagensporen, tonnen en afgesprongen banden op den grond, eene verwaarloosde
dorenhaag, op vele plaatsen onderbroken, rondom den omvang, en een lang, laag,
bouwvallig huis, waarvan de vensterluiken open- en toesloegen in den wind. De
gansch nieuwe brouwerij, stak af met hare roode steentjes tegen de ongekalkte,
geschonden muren der woning. Baas Lambrecht zat bijna geheele dagen in de
herbergen, kwam des avonds bedronken terug, en bromde en keef toen gewoonlijk
op zijne dienstboden en kinderen.
Men zei, dat zijn afkeer van zijn huis voortkwam uit de slordigheid zijner vrouw;
dat hij uitging, omdat
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hij zijn vermaak in huis niet vond, en dit kon wel mogelijk zijn. Bazin Lambrecht
was inderdaad eene slordige vrouw. Haar oudste broeder, die nog ongehuwd was,
en bij haar inwoonde, en de brouwerij bestuurde was beschaamd, als er lieden kwamen
betalen, en zij hun eene pint bier bracht met den duim in het glas, dat dof en niet
gewasschen scheen. Hij haalde bedroefd de schouders op: reeds zoo dikwijls had hij
haar daarover berispt, nu sprak hij er niet meer op. Als men overtuigd is, dat men
met zeggen niets wint, zwijgt men liever dan in twist te leven, en hij had zulk een
vreedzaam, liefderijk gemoed! ‘Onkel Bouwen’ noemden hem de kinderen, en zoo
heetten zijne zuster en zijn schoonbroeder hem ook.
Het was een rijke jonkman, ‘een suikeren onkel’ zooals baas Lambrecht en zijne
vrouw lachend zeiden. Hij was nu reeds in de veertig, en had zoo lang uitgesteld te
trouwen, dat zijne zuster en haar echtgenoot er aan gewoon waren hunne kinderen
als zijne toekomende erfgenamen aan te zien, en verwonderd zouden geweest zijn,
hadde hij van een huwelijk moeten spreken. Ook dacht hij er niet aan, beweerden
zij; hij had de kinderen te lief.
Hij had ze wel lief, inderdaad, de kinderen zijner zuster, al waren zij stout en slecht
opgebracht, en al lieten zij hem nooit rust. Er waren vijf meisjes en een
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jongen, van welken hij peter was, allen met klein voorhoofd en steenroode kleur.
Triphon heette de jongen, - een knaap van omtrent de zes jaar met eenen dwazen
lach, stijve kaken en vooruitspringenden mond - die gansche dagen met den grooten
hond op het hof liep. Hij reed er op, trok aan zijnen staart, en stak zijne hand in den
muil van het dier. Turk liet het gebeuren. Triphon was zijn speelkameraad en geleek
hem van manieren: ja het geschiedde soms, dat de vader, als hij des middags tehuis
kwam en slaperig en halfdronken aan tafel zat, zijn kind Turk en den hond Triphon
noemde.
De grootste meisjes verrichtten niets, en stonden met verward haar en afhangend
voorschoot aan het venster of speelden met moeders naaikussen, en scheurden de
prentjes uit haar kerkboek. De kleintjes schreiden gansche dagen en liepen met
kletterende klompkens in de keuken en het schotelhuis achter hunne moeder; en toch
waren het rijke lieden, en de brouwer was trotsch op zijne kinderen en op het fortuin,
dat hij hun zou achterlaten.
In huis hing de meid groote ketels over het vuur voor het vee, of zat in den tocht
der open deuren aardappelen te schillen. De bazin klaagde gestadig over al haar werk.
Des middags vond men de kinderen nooit allen, toen men zich aan het maal zette.
Bazin
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Lambrecht ging dan buiten zoeken, of riep aan de achterdeur: ‘Emeransken!’ of
‘Mariatje!’ en toen kwam het een of het ander uit den moestuin of over den boomgaard
met onrijp fruit in de hand en met natte, bemodderde kleederen. Onkel Bouwen zag
dat alles en dacht: ‘in mijn huis zal het gansch anders zijn.’ - Maar volgens den
brouwer en zijne vrouw moest hij nooit een eigen huis hebben.
Groote bruine hespen hingen aan de balken in de keuken, en boven de deur aan
den wand, twee oude portretten, halfverduisterd door den tijd, door rook en stof. Het
was een man met spitsen baard en knevel, stijven kraag en zwarten vederhoed, en
eene vrouw met vreemde kleederdracht en een stil ernstig gelaat, die van uit hare
verdoofde lijst, al de wanorde en slordigheid in de woning scheen te betreuren en te
misprijzen. Het was zonderling daar die twee verdwaalde beelden aan te treffen, die
er zoo weinig tehuis schenen te hooren! Boudewijn aanschouwde die met genoegen:
hij had ze daar steeds gezien van in den tijd zijns grootvaders, en wist dat zij er sinds
lange jaren op dezelfde plaats hingen. Hij wendde gaarne zijne blikken af van den
bemodderden vloer en de bestoven glazenkast, om die te laten rusten op het ingetogen
gelaat der vrouw, en dan zat hij te droomen aan het lot dier twee edellieden, dat
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duister in het verre verleden lag; het scheen hem schoon zoo samen door het leven
te gaan, en nu begon het hem soms te spijten, dat hij de brouwerij aan zijne zuster
overgelaten had. Hij dacht, dat het eene misdaad ware hen na hunnen dood te scheiden;
maar daar was ook geene spraak van. Het was een geluk, dat de portretten zoo hoog
aan den wand hingen, anders had Triphon die wel met den stok zijns vaders aan
stukken geslagen.

III.
Het was Juni. Overal golfde het koren in den zoelen wind, en bloeide met geurigen
walm. De jonge eendjes zwommen snel en behendig op den wal van het hoveniershuis,
en Olive staarde hen na en schepte behagen in het zien hunner vlugge bewegingen,
als zij op de steenen brug gereed stond om uit te gaan en naar haren vader wachtte.
Lope, de oude hovenier, verscheen met grooten zwarten hoed en ouderwetschen frak
aan: het was een bleek man met sneeuwwit haar, en wanneer hij zijnen zwarten frak
droeg, geleek hij aan de doodvanen
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met hunne zilveren franjen, dacht Olive - maar zij had ook zulke zonderlinge
gedachten!
Lope trok met zijne dochter den steenweg op; hij ging zijnen broeder bezoeken,
dien hij sinds vele jaren niet meer gezien had, en die, drie uren vandaar, te Wilgem
woonde. Olive was er slechts eenmaal geweest, en had niets onthouden van den weg,
dan dat zij langs een sparrenbosch moesten gaan: de nietigste bijzonderheden maken
soms indruk op een kinderlijk gemoed.
Zij gingen - en gingen. ‘Vader,’ sprak het meisje, en wees naar de wolken, ‘zie
eens hoe donker: mij dunkt, dat het zal donderen.’
Het onweer kwam ras op; een hevige wind schudde de boomen en joeg het stof
in de verte over den weg; groote druppelen vielen reeds hier en daar. Zij gingen met
verhaasten stap. Zij hadden er niet aan gedacht hun regenscherm mede te nemen,
hoewel buitenlieden dat zelden nalaten. Op den hoek der baan, waar de weg zich in
twee verdeelt en naar eene groote boerderij leidt, stond een eiketronkje, groen en
dichtbebladerd. Daar vluchtte Olive onder. Baas Lambrecht keerde juist op dit
oogenblik halfdronken van zijne herberg terug.
‘Brave lieden, waar loopt gij heen?’ riep hij, ‘komt, komt met mij mede naar mijn
huis!’
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De donder grolde vervaarlijk in de verte; het regende al meer en meer. De hovenier
en zijne dochter volgden dankbaar en haastig den brouwer, die hun zoo broederlijk
eene schuilplaats aanbood. En het was goed, dat zij zulks gedaan hadden; want
nauwelijks waren zij binnen, of het begon te gieten daarbuiten, te donderen en te
weerlichten zonder verpoozen, en Olive, die schuw en schuins door het venster blikte,
zag hoe het water schuimde op al de plassen van het hof. Het was een vreeselijk
gerucht in het huis des brouwers: de bazin wierp luide schreeuwen uit bij elken
donderslag; de meid sproeide gewijd water; de kleine meisjes schreiden en Triphon
huilde. Een groot weerlicht, snel daarop een slag dat het huis daverde en scheen in
te storten...‘Hij is ergens gevallen!’ sprak baas Lambrecht, en het onweder trok af.
Boudewijn kwam uit de brouwerij, en de knechts uit de stallen. De tafel stond
gedekt met een blauw gedamd ammelaken, waaraan vischgraten van vroegere
maaltijden gedroogd waren, met tinnen teljoren, en kromme stalen vorken.
‘Aan tafel!’ zei de brouwer.
Lope en zijne dochter bedankten hem voor hunne schuilplaats gedurende het
onweder, en meenden te vertrekken. De drank stemt niet zelden tot genegen-
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heid: baas Lambrecht wilde hen nu volstrekt niet laten weggaan.
‘Zonder nieuwsgierig te zijn, vanwaar komt gij?’ vroeg hij.
- ‘Van Weidelare,’ zei de hovenier, ‘en wij gaan naar Wilgem.’
‘Wel, wel, wat zijt gij van uwen weg verdwaald! Gij zijt hier nog verre van het
dorp. Gij ziet er treffelijke lieden uit...Weet ge wel, dat ge mijne vrienden zijt,’ zei
de dronken man bewogen. ‘Komaan, geene complimenten. Zet u bij.’
De bazin haalde nog twee teljoren, vaagde die eens af met den hoek van haar blauw
voorschoot, en begon hen nu op hare beurt uit te noodigen.
Het is een van de zoetste gevoelens genegenheid aan te treffen, daar waar men het
niet verwacht en er geen recht op schijnt te hebben. Olive en haar vader namen,
ontroerd over zooveel vriendelijkheid, plaats aan tafel nevens de huisgenooten, en
bemerkten niet, dat de spijzen aangebrand of te zout waren. De hovenier vroeg, of
het niet mogelijk ware hem eene ton bier te zenden, en vertelde, wie hij was en waar
hij woonde. Baas Lambrecht scheen er gevleid over, en antwoordde, dat hij zich
daarop mocht betrouwen, dat de Lambrechts verder bier leverden dan iemand wist.
De bazin schonk koffie op, Triphon wierp zijn glas om,
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en legde zich achterover op zijnen stoel om de beide vreemdelingen aan te staren.
‘Ik zie, waarnaar gij kijkt,’ sprak Boudewijn tot Olive; want hij bemerkte, dat zij
het oog niet afwendde van de twee beeltenissen boven de deur, ‘zij zijn zonderling,
en men zegt, dat zij oud zijn, niet waar, Zina? zij komen nog van onz' oud-grootvader.
Ik heb altijd hooren vertellen, dat hij die van Weidelare medegebracht heeft, wanneer
hij hier is komen wonen.’
- ‘Ja, men zegt, dat het een Spaansch edelman met zijne vrouw verbeeldt,’ sprak
zij; ‘maar ik bekreun mij daar niet over.’
Alzoo een Spaansch edelman en van Weidelare! Dat was dus het baronesken, waar
Olive zoo dikwijls aan dacht, en dat in hare woning spookte!
Thans verhaalde de hovenier ook hetgeen hij wist, en dat hij waarschijnlijk op het
buitenhuis van die edellieden woonde.
Olive kon den blik van die beeltenissen niet afwenden, en Boudewijn keek naar
Olive met haar groot, goed, opgeslagen oog.
De brouwer werd meer en meer gespraakzaam. Hij wilde hen eens gaan bezoeken,
zei hij; maar de bazin schudde het hoofd achter zijnen rug, - hij ging nergens dan in
de herbergen - en beloofde, dat zij
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zelve er eens gaan zou, van dezen zomer nog om het geld van haar bier te ontvangen,
hoewel het daar niet op aankwam, voegde zij er bij.
‘En zult gij ook medekomen?’ vroeg Olive aan de kleine meisjes, ‘en gij ook?’
aan Triphon. Deze zweeg en lachte dom.
- ‘Ja, ja, allen!’ zei de ontroerde brouwer, en zich alweder vergissende, ‘en gij
ook, niet waar, Turk?’
En nu moesten zij vertrekken. Boudewijn greep zijnen stok, en zei, dat hij medeging
om hen op den weg te zetten. De brouwer drukte gestadig de hand van den hovenier,
en de bazin beloofde nogmaals aan het meisje, dat zij voorzeker komen zou met hare
kinderen.
Het onweder had uitgewoed: alleen de boomen druppelden nog en de grond was
week. De weg liep eerst langs kanten en voetpaden en eindelijk door een eikenboschje.
In het loover zat een koninksken te zingen. Boudewijn ging vooraan, en hield de
natte takken tegen voor het meisje, dat hem volgde. Aan het uiteinde van het
kreupelhout bleef hij staan, stak den knoestigen stok in de aarde en zei: ‘hier scheiden
wij!’ De weg had kort geschenen aan Olive. De hovenier luisterde naar de
aanduidingen van zijnen geleider, die nu de muts afgenomen had, en hem in de

Virginie Loveling en Rosalie Loveling, Novellen

259
verte den toren van Wilgem wees. Het gelaat van Boudewijn was bruin gebrand door
de zon en stak af op zijn hoog, effen, wit voorhoofd. Lope zag hem aan: ‘Gij zijt
goed, gij zijt al te goed, en - gij gelijkt een weinig aan mijnen oudsten zoon zaliger,’
voegde hij er bewogen bij, door eene verre gelijkenis getroffen.
En Boudewijn keerde alleen en droomend terug door het groene boschje.

IV.
Het was herfst geworden, het was zondag namiddag: een schoone, heldere, gulden
zondag, zooals er in het najaar alleen zijn. Lope las beneden zijne kroniek in het
groote, stille huis, en Olive zat boven op het torenkamertje met de sidderende ruitjes;
vandaar blikte zij door het open raam naar de velden, die zij verre en wijd zien kon.
In dat kamertje aan het venster hadden hare zieke zusters en broeders elk op hunne
beurt gezeten, en dat plekje minde zij. Haar vader zegde, dat zij er immer treurig
afkwam, en daar die zwaarmoedige gedachten opdeed, welke hem soms verontrustten;
maar zij zat er gaarne. De hovenier had niet gewild, dat er iets aan dat kamertje
veranderd
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werd, en het bed stond gedekt, alsof men er iemand verwachtte. ‘Daar zal ik gaan
sterven,’ had Lope gezegd.
Het meisje dacht nu echter aan gansch iets anders, en volgde nieuwsgierig met het
oog een wit karreken, dat nader en nader nevens den stoppelakker kwam, en eindelijk
het hof opreed. Zij sprong beneden langs den draaitrap en riep haren vader; want zij
had Boudewijn en bazin Lambrecht herkend.
Dat was eene onverwachte vreugde!
Bazin Lambrecht verscheen nu gekleed als eene rijke boerenjuffer met veel bloemen
op de muts, en een zwart zijden kleed, waaruit een witte rok hing; de kinderen met
blauwe en roode bloemen op groene zijden hoeden, en met zware stoffen kleederen,
die bijna sleepten. De hovenier hielp Boudewijn uitspannen, en leidde het paard in
den stal op het voorhof. Triphon sloeg met stokken in de fruittakken, wanneer men
over den boomgaard naar het huis toe ging; maar Lope was er zelfs niet over
verstoord: het was hem genoeg ‘die goede lieden’, zooals hij hen noemde, eens weder
te kunnen onthalen; Olive bloosde van genoegen, en zette alles wat zij in huis had
op tafel. Zij zocht prentjes en beeldekens uit hare kindsheid voor de kleine meisjes.
De hovenier gaf aan Triphon het ouderwetsch, gebroken zandlooperken,
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dat op het schouwbord stond; en daarna moesten zij het huis eens zien, en ‘op het
torentje gaan’, vroegen de kinderen.
‘Zie,’ sprak Olive tot Boudewijn, toen zij uit de zaal traden, en wees op de twee
groote haken aan den wand, ‘zie, daar hebben de portretten van den baron en het
baronesken gehangen!’
De hovenier wist niet meer wat uithalen voor de kinderen, en liet hun nu zijne
bloemen in den tuin afplukken. Onkel Bouwen scheen er behagen in te scheppen
eenige stappen met Olive achter te blijven, en een onverschillig woord alleen met
haar te wisselen. Men sprak van wedergaan en terugkomen, en scheidde als oude,
trouwe vrienden.

V.
Bazin Lambrecht verstond zich aan Boudewijn niet meer, zegde zij aan haren man,
als het gelukte, dat deze eens nuchter was; vroeger ging hij 's zondags weinig uit, nu
was hij gansche namiddagen van huis, kwam laat in en scheen zoo verstrooid, dat
hij soms niet begreep, wat zij hem vroeg! Eerst dacht zij, dat hij de kalanten ook eens
ging bezoeken; maar als zij aan
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de herberglieden, die naar de brouwerij kwamen, vroeg, of hij bij hen niet geweest
was, hadden zij hem nooit gezien.
Waar mocht hij zoo altijd zitten?...Ja waar zou hij gezeten hebben!...
Op eenen zondag tegen den avond kwam hij tehuis vroeger dan naar gewoonte.
Baas Lambrecht was juist bij uitzondering daar. Onkel Bouwen sprak ernstig en stil:
‘Broeder en zuster, ik ga trouwen.’
Hij trouwen!...Ware een steen op hun hoofd gevallen, het zou hen niet meer
verschrikt hebben. Trouwen! en het erfdeel hunner kinderen?...
‘Ik ga trouwen’ sprak hij weder ‘met Olive, de dochter van den hovenier,’ en hij
meende, dat zij dan tevreden zouden zijn; want steeds prezen zij het meisje.
- ‘Trouwen!’ herhaalde baas Lambrecht verslagen, ‘gij meent het zeker niet!’
Ja wel, hij meende het ernstig.
‘Hebt gij nu geene genegenheid voor ons meer?’ weende zijne zuster, en dacht
hem hierdoor te bewegen.
Ja wel, hij had genegenheid voor hen; maar hij ging toch trouwen.
‘En onze arme kinderen? en Triphon?’ hernam zij schreiend.
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- ‘Triphon mag medegaan, als gij wilt,’ sprak onkel Bouwen, ‘hij zal behandeld
worden als mijn eigen kind.’
‘Wat, medegaan?’ schreeuwde de brouwer en sloeg met de vuist op de tafel. ‘Wat,
medegaan! denkt gij dan dat ik mijne kinderen niet liever zie! Hoor, broeder!’ hernam
hij op eens bedaarder, maar trotsch, ‘gij meent het zeker niet: gij zoudt toch zoo
onder uwen stand niet willen gaan, en ons die schande aandoen?’
- ‘Indien het arbeiden in de brouwerij u verveelt,’ sprak zijne zuster vleiend, ‘kunt
gij hier in de kamer wonen; gij zult er zulk schoon, gerust leven hebben, onkel
Bouwen!’
Maar hij wilde van dat schoon, gerust leven niet hooren. Hij wilde trouwen en
ging trouwen, herhaalde hij nogmaals. Er was niets aan te doen.
‘Wij zullen goede vrienden blijven,’ sprak hij.
- ‘Wij zullen geene vrienden blijven,’ antwoordde de brouwer vertoornd, ‘al wat
Lambrecht heet is rijk en wil met geen arm volk te doen hebben.’
Boudewijn hield zich in. ‘Zuster,’ sprak hij eindelijk, ‘wij zijn gedeelig in het
huisraad, gij moogt alles behouden: ik vraag u niets...niets dan de portretten van den
baron en het baronesken.
- ‘En wat meent gij dan?’ riep de brouwer met
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een gloeiend aangezicht, ‘dat een Lambrecht iets van u als eene aalmoes zou willen?
Alles zal geprezen worden, en die oude schelmen ook,’ voegde hij er in zijne woede
bij, niet meer wetend op wien uitvallen, ‘of liever, gij kunt er een van medenemen
en ons het ander laten, gij moogt kiezen.’
‘Neen,’ sprak Boudewijn, ‘zij kunnen niet gescheiden worden: gij moogt die beiden
behouden.
- ‘En als ik u zeg, dat ik niet wil,’ bulderde de brouwer; ‘ik zal u het een of het
ander achterna werpen op de straat of in den waterput, waar het vliegen wil,’ en hij
deed eene hevige beweging met den voet.
‘Welaan, dan,’ sprak Boudewijn, ‘ik zal het baronesken medenemen,’ en ging de
deur uit.
- ‘Gij moest dat vreemd volk hier juist binnenbrengen!’ spotte de bazin bitsig.
‘En gij moest hen gaan bezoeken!’ riep baas Lambrecht toornig uit.
Boudewijn is sedert jaren getrouwd. Hij woont bij den hovenier op het buitengoedje
en slijt er vreedzame dagen. Hij is weder vriend geworden met zijnen schoonbroeder
en zijne zuster, en gaat ieder jaar met Olive naar de kermis van Wilgem. Maar het
beeld
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van den edelman hangt nog alleen in de berookte keuken der brouwerij, en dat van
het baronesken in de hooge, heldere zaal van het hoveniershuis. Daar blikt het ernstig
en als verlaten op de spelende kinderen en wacht tot eens, - wie weet wanneer? - het
portret van den edelman zijne plaats nevens het hare aan den wachtenden haak inneme.
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Emiliaantje.
‘Nicht van Biervliet zal ook opzien, als zij dat van u zal hooren,’ zei Bertine tot
Emiliaantje, hare jongste zuster, als zij op eenen vroegen namiddag uit het molenhuis
kwamen en den landweg, die naar het dorp X. leidt, optrokken.
Emiliaantje glimlachte stil. Het was een lang, tenger, bleek meisje met bruine
oogen en witte pareltanden. Zij ging Begijntje worden; maar dat was nog in den
mond niet. Zij was het jongste dochterken van wijlen baas Verleye, den molenaar.
Hare zusters Bertine en Marianneken waren oud genoeg om hare moeder te zijn; ook
hadden zij het meisje opgevoed; want de stiefmoeder was gestorven, als Emiliaantje
klein was, en de vader had haar niet lang overleefd.
Een bejaarde, trouwe knecht bestuurde den molen en de oudste dochters het
huishouden. Bertine hield het boek. Rondom het hof stond eene dikke ijpenhaag,
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en de molen wat verder daarbuiten op eene kleine hoogte. De oudste zusters hadden
van jongs af een stil en eentonig leven geleid: haar huis, de molen, haar akker, en de
weg tot aan de kerk - dat was voor haar de wereld. Emiliaantje schoot op in die
woning als eene bleeke bloem, die met langen stengel in de schaduw bloeit; zij was
zoo afgezonderd opgebracht, dat zij vreesachtig en menschenschuw was. Zij dorst
bijna niet antwoorden, wanneer iemand van buiten huis haar aansprak; daarbij was
zij de goedheid zelve.
Dat moesten welstellende lieden zijn: onlangs had men op het dorp een groot,
nieuw huis voor den pastoor gebouwd; de oude pastorij was openbaar verkocht, en
het eigendom van de kinderen Verleye geworden: eene openluchtige woning met
eenen vijver rond; men zei, dat het tempelgoed was. Het huis was nog te huren en
zij gebruikten zelven den moestuin; want de oude pastorij stond niet ver van den
molen af.
‘Ja nicht Van Biervliet zal moeten luisteren,’ sprak Bertine nogmaals, ‘als zij dat
zal hooren, - maar,’ zegde zij eensklaps van toon veranderend, terwijl zij voorbij het
ledig huis gingen, ‘het is zonderling, dat wij tot hiertoe nog geenen pachter gevonden
hebben,’ en dan antwoordde zij op hare eigene woorden: ‘die woning past ook niet
voor heel de wereld.’

Virginie Loveling en Rosalie Loveling, Novellen

269
- ‘Neen,’ zei Emiliaantje, ‘'t is als een heerenhuis.’
De vrouwen gingen voort; zij droegen beide eenen mantel van zwart kamelot, en
hadden de kap af; want het was warm weder.
‘Wie mag dat zijn?’ zei Bertine. Emiliaantje keek op en bemerkte evenals hare
zuster een jongen man, niet heel lang van gestalte, met eenen grooten hoed op en
eenen stok in de hand, die haar te gemoet kwam. Hij ging met het hoofd een weinig
voorover gebogen, en nam den hoed af voor de vrouwen zonder haar aan te zien. Zij
zegden goeden dag. Zij kenden hem niet.
‘Waar mag hij naartoe gaan?’ sprak Bertine, en stond hem achterna te kijken, ‘dat
ziet er een vreemdeling uit.’ Zij was nieuwsgierig van aard en daarbij ging zij zelden
uit: de kleinste ontmoeting scheen haar eene belangrijke zaak. - ‘Het is misschien
een mensch, die van eene uitvaart komt van een ander dorp,’ zei zij, ‘want hij is net
gekleed; dat zijn dingen, die mogelijk zijn, Emiliaantje.’
- ‘'t Is waar,’ antwoordde het meisje.
Nicht Van Biervliet hield eenen laken- en katoenwinkel op het dorp X. Zij stond
aan hare deur. ‘Wel, wel, de nichten!’ riep zij en sloeg van vreugde de handen te
zamen, als zij de zusters zag te voor-
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schijn komen aan den hoek van haar huis. Zij leidde ze binnen, en Stina, hare dochter,
kwam ook uit: deze had den naam, dat zij een wijs vrouwspersoon was; zij scheen
een weinig stuursch van opzicht, met hoekige gebaren, en was kort en haastig van
spreken, maar gewoonlijk zegde zij niet veel.
Het was waar, dat nicht Van Biervliet moest luisteren, als Bertine haar naar schoon,
zwart laken voor een kleed vroeg, en haar aankondigde, dat Emiliaantje Begijntje
ging worden.
‘Wel, mijn kind!’ riep zij uit, ‘wel Emiliaantje! Wie zou dat van u gedacht hebben!
En zult gij het ginder kunnen gewoon worden?’
Het meisje zei zachtjes, dat zij hoopte van ja. Bertine verzekerde, dat het de roeping
harer zuster was, en vertelde, hoe het al door de dochter van den schaapboer kwam,
met wie Emiliaantje eens mede geweest was naar het Begijnhof; en dat alles haar
daar zoo goed beviel, dat zij geteekend had om er in te gaan, ‘zonderdat wij het
wisten, Nicht,’ sprak zij; ‘wij hebben het tot nu toe stilgehouden; maar thans mag
het uitkomen.’
Uitkomen zou het, als nicht Van Biervliet het wist!
‘Wanneer gaat gij heen?’ vroeg Stina.
- ‘Binnen zes weken,’ antwoordde Emiliaantje. En nu begonnen zij haar over haar
voornemen te
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prijzen, en Nicht zei, dat zij bang was van de eeuwigheid, als zij zag wat andere
lieden al voor hunne zaligheid deden!
Zij gingen eens in den tuin. Nicht bleef eenige stappen achter met Bertine, en
fluisterde haar in het oor, dat er spraak was, dat Stina trouwen zou. Nu was het de
beurt van Bertine verwonderd te staan.
‘Gij moet toch zwijgen!’ zei zij.
- ‘Stil,’ antwoordde nicht, ‘het is nog niet heel zeker; zij mag niet hooren, dat ik
er van spreek: zij zou kwaad zijn; maar het is met eenen weduwnaar.’
‘Heeft hij kinderen?’ vroeg Bertine, nieuwsgierig.
Nicht Van Biervliet ging antwoorden; maar de meisjes kwamen juist bij op dat
oogenblik.
- ‘Ja, ja, het is waar, wat gij vindt, dat het volstrekt zou moeten regenen,’ zegde
zij luid, om aan hare dochter te toonen, dat het gesprek over onverschillige zaken
liep.
‘Emiliaantje, mijn kind,’ sprak Bertine, ‘het zal onze tijd worden om heen te gaan.
Marianneken is alleen; zij zal al staan uitkijken, waar wij zoolang blijven.’
Emiliaantje was altijd tevreden; maar aan vertrekken viel er niet te denken: Nicht
had eene gansche tafel opgericht, - het was eene zeer gulhartige vrouw - en zij moesten
binnengaan in de kamer.
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‘Ik dacht het wel,’ sprak Bertine ontroerd, ‘heb ik het langs den weg niet voorspeld,
Emiliaantje? maar Marianneken zal kijven!’ dat was om iets te zeggen; Marianneken
wist wel, dat zij nooit vroeg tehuis was, als zij eens uitging, en de zusters kwamen
te goed overeen om elkaar ooit een enkel onvriendelijk woord toe te sturen.
Bertine had veel gekocht in den winkel. Nicht Stina hielp een gansch eind ver de
pakken dragen; hare moeder had Emiliaantje doen beloven nog eens goeden avond
te komen zeggen, aleer zij vertrok naar het Hof.
Het was een lieve avond, toen de twee vrouwen terug kwamen: de krekels zongen
hun rustig liedje in de bloeiende klaver, en de zinkende zon wierp gouden tinten over
het groene gras aan den boord der baan. In eene omtuinde weide liepen twee bruine
paarden: het is een verblijdend zicht, die edele dieren, welke gewoonlijk met toom
en breidel aanstaan, en zware lasten moeten voorttrekken, eens in vrijheid te zien
ronddraven. Verder stegen blauwe rookwolkjes, nauw beweegbaar, in de lucht van
den grond op, waar de koeiers vuur maakten.
Bertine koutte zonder ophouden; Emiliaantje ging peinzend nevens haar. Waaraan
dacht zij? Waarschijnlijk aan de schoone, zwarte kleederen, die hare
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zuster haar gekocht had, en hoe zij er als Begijntje uitzien zou! Misschien ook dacht
zij nergens aan en ademde zij alleen de frissche lucht in.
Als zij tehuis kwamen, had Marianneken veel te vertellen. ‘Denk eens, Bertine,
voor eenen enkelen keer dat gij uitgaat, wat er gebeurd is, er is een pachter geweest
voor de oude pastorij! de nieuwe koster, een fatsoenlijk mensch; hij zal morgen
terugkomen, een weduwenaar met één kind.’ Zij kon het niet ras genoeg vertellen.
‘Ik heb mede moeten gaan om hem het ledig huis te toonen, en de geit had haren
band afgesprongen, wanneer ik terugkwam!’ Dat was altemaal groot nieuws!
- ‘Het huis staat wel wat verre van de kerk,’ zei de koster, ‘maar mijnheer de
Pastoor heeft er wel gewoond,’ zei hij voor zijne reden, en ik zal hier goede geburen
hebben. Dat moet een braaf mensch zijn om zulke woorden te spreken, niet waar,
Bertine?’
Bertine ging zich nu herinneren, dat zij hem ontmoet hadden langs den weg. ‘Maar
Emiliaantje, hoe is het mogelijk’ riep zij uit, ‘dat ik of gij het niet eenmaal in het
hoofd gekregen heb, dat het de nieuwe koster kon wezen? Hoe kan een mensch toch
zoo dwaas zijn!’
- ‘Hij heeft hier gesproken als in zijn eigen
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huis,’ vervolgde Marianneken. ‘Dochter, zei hij, ik mag het hier wel zeggen, mijne
vrouw is overleden, en mijne tante woont bij mij; ik ben bij haar opgevoed; maar,
onder ons, zij wordt zeer sukkelachtig; zij weet een weinig van de zenuwziekte. Ik
sta op het trouwen; want ik moet hertrouwen of mij gansch laten ruïneeren! Doch ik
zou mijn kind en Tantje niet gaarne zien verdrukken, en daarom ben ik er bevreesd
van. Dat moet een braaf mensch zijn, niet waar, Bertine?’
Deze begon nu te vertellen, dat nicht Stina ook op het trouwen stond, maar dat het
niet uit mocht komen, en toonde het laken en het lijnwaad voor Emiliaantjes kleederen.
Korts daarna kwam de koster de oude pastorij bewonen met zijn kind, een klein
meisje van vier of vijf jaar, met een lichtblond kroezelkopje en zoete bruine oogjes,
en met ‘Tantje’ zooals zij genoemd werd. Dat was een zeer klein, rein vrouwtje,
ziekelijk en zwak, en ijdel van hoofd bijwijlen, dat nooit uitging en moeite had om
het weinig huiswerk in de kosterij te verrichten.
Rikaatje liep gansche dagen in en uit bij de dochters Verleye. Het was een bevallig
kind; zij hadden het daar lief, Emiliaantje bijzonderlijk; want zij was ook nog
kinderlijk en eenvoudig, ofschoon zij veel grooter was dan hare oude zusters. Het
werd nu overal
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geweten, dat zij Begijntje ging worden. Er werd weinig in het dorp over haar vertrek
gesproken; dat verwonderde niemand. - ‘Dat is geen meisje voor de wereld,’ zei
men; ‘maar, wat zal zij ginder doen? Het is dom voor hare halfzusters, dat zij haar
altijd alleen gehouden hebben: zij kan niets; zij is te dwaas om een woord te spreken.’
Emiliaantje scheen inderdaad nergens de minste bekwaamheid toe te bezitten:
gansch alleen opgevoed, vreesachtig van aard, steeds gediend door anderen, en nu
zij volgroeid was, nog immer als een kind behandeld, had zij geene harer
geestvermogens ontwikkeld. Aan eene overgroote goedheid des harten, paarde zij
eene onoverwinlijke schuchterheid, die haar belette met iemand in aanraking te
komen. Stil en in zich gekeerd, zat zij daar gansche dagen treurig, of ging naar de
kerk met haar kapken voor hare oogen, en sprak met geene menschen. Somwijlen,
als zij reeds een groot meisje was, poogde zij zich ook het een en ander in het
huishouden aan te trekken; maar als zij den vloer begon uit te vegen, kwamen hare
zusters toegeloopen, namen haar den borstel af en zeiden: ‘laat dat maar staan,
Emiliaantje, en zet u aan het venster met uwen brei, wij zullen dat zelven wel doen.’
Emiliaantje verveelde zich: dat doodend gevoel,
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die leemte in en rondom u, die lusteloosheid om iets aan te vangen, dat kende zij, en
zij had al de diepten der verveling gepeild, die gewoonlijk komt, als men nergens
vermaak in schept, en daardoor geen belang in het leven stelt. En niemand der
huisgenooten bekreunde er zich over, waar zij ging of wat zij deed, hoewel zij haar
in den grond liefhadden. Dit alles vormde zich tot geene duidelijke gedachten bij
haar, - want Emiliaantje was niet gewoon te denken - maar zij voelde het diep in haar
hart, en verlangde naar vrede met zich zelve en naar bezigheid. Zij was godvruchtig,
zelfs dweepachtig, en het Begijnhof, waar zij eens geweest was, dat scheen haar het
toevluchtsoord, dat scheen haar de plaats, waarvoor de Hemel haar bestemd had; en
nu telde zij de dagen op, tot zij er heengaan mocht. Hare zusters prezen haar in dit
voornemen: het was hun verlangen, en het zou de voldoening van hunnen hoogmoed
zijn, een Begijntje in de familie te hebben.
De koster kwam veel in het molenhuis. Hij had weinig bezigheid en was gaarne
bij de menschen: voor hem betaamde het niet in de herbergen te loopen. Hij zei
welhaast aan de dochters, dat zijn huwelijk nu vastgesteld was - raad eens met wie?
Dat was moeielijk om te raden. Hij zei het: met Stina, hare nicht, ‘op die wijze zullen
wij nog familie
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worden, ‘sprak hij. Bertine stond weder verwonderd, hoe het mogelijk was, dat zij
niet eens aan hem gedacht had, als Nicht van eenen weduwenaar sprak, die naar Stina
kwam; en Marianneken verzekerde, dat hij geene betere noch wijzere kon hebben
dan gene.
Des anderdaags was Stina met hare moeder naar de woning van den koster komen
zien, of het heur daar aanstond. Zij gingen eens tot bij de nichten in het molenhuis.
Het was op eenen zaterdag achternoen: de keuken was versch geschuurd en met stroo
bestrooid, volgens de gewoonte op den buiten.
De koster kwam af met zijne aanstaande: Bertine en Marianneken verwelkomden
hen, en deden de deur van de kamer open: eene zaal in fresco geschilderd, met eene
mat onder de vierkante tafel, en met een lievevrouwenbeeld in witte zijde, met
gouddraad omboord en eenen rozekleurigen bloemkrans rond, onder een hoog glas
op de schouw. Die kamer werd slechts in groote gelegenheden geopend: er was een
besloten, verdufte geur in.
“Zoo, wij mogen u nu veel geluks wenschen?” vroegen de zusters, toen zij aan de
tafel zaten, en bruid en bruidegom knikten.
- “Er is nog een klein besprek bij, dat eerst moet effen gemaakt worden,” zei nicht
Van Biervliet, “maar 't zal wel gaan.” De koster zag er bekommerd
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uit, en de gezusters dorsten niet verder vragen. Emiliaantje was met Rikaatje eens
langs den elskant achter den molen gegaan om braambeziën te zoeken; zij kwam in
met het kind.
“Dat is mijn dochterken,” zei de koster aan Stina.
Hij trok het meisje tot bij zijne ernstige bruid; maar het keek schuw naar haar, en
liet de hand van Emiliaantje niet los.
“Rikaatje, dat is uwe moeder,” sprak de vader.
- “Neen,” zei het kind, “mijne moeder is in den hemel.”
“Ja, maar dat is eene nieuwe moeder, die ik u gehaald heb,” sprak hij.
- “Ik wil die niet voor mijne nieuwe moeder,” antwoordde het meisje, en kroop
op de knieën van Emiliaantje en dronk uit haar glas.
“Het onnoozel schepseltje weet niet, wat het zegt,” verbeterde Marianneken goedig;
want Stina zat verlegen en als verstoord in hare teljoor te kijken.
- “Meisje, meisje, gij wordt hier een weinig bedorven, geloof ik,” sprak nicht Van
Biervliet gekwetst tegen het kind.
“Och neen,” zei Bertine, “bedorven niet, maar gaarne gezien.”
- “Stina heeft het daar goed getroffen,” hernam
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zij weder tegen Nicht, de koster is zulk een zachtaardig mensch.’
‘Hij zal met Stina ook niet slecht zijn,’ was het antwoord, ‘en met hare
weezepenningen nog veel min.’
Nu werd ook over het aanstaande vertrek van Emiliaantje gesproken. ‘Als gij
getrouwd zijt vóór dien tijd, kozijn,’ zeiden de vrouwen, ‘moet gij ook medegaan
om haar in te leiden.’ - Want er is dan een gastmaal voor de bloedverwanten en
kennissen in het Hof.
- ‘Het zal van Stina afhangen,’ sprak de koster, ‘ik voor mij hoe eerder hoe liever.’
Hij had zijne bruid en hare moeder een eind weegs vergezeld; tegen den avond
kwam hij terug in het molenhuis. Hij was diep neerslachtig: hij vertelde aan de
dochters, dat Stina zijne vrouw niet wilde worden, zoolang Tantje bij hem was; dat
zij er van gesproken had deze ergens elders te besteden; want dat zij alleen meesteres
wilde zijn, als zij trouwde.
‘Wat kan ik doen? wat kan ik doen?’ vroeg hij aan de zusters. ‘Tantje heeft met
mijne eerste vrouw zoo goed overeengekomen; het zal haar dood zijn, als zij moet
verhuizen; ik zou er haar niet durven van spreken, - en toch kan ik niet ongehuwd
blijven, Tantje wordt te zwak om het huiswerk te doen, en zoo
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onnoozel als een kind. Ik zou Stina gaarne hebben. Hij was in groote verlegenheid.
De vrouwen dorsten hem geenen raad geven: zij waren bang van te misdoen, en
lieten hem ongetroost weggaan.
Tantje zat in haren zetel, toen hij tehuis kwam; het venster stond wijd open; zij
klaagde, dat zij bevangen was aan haren adem en beefachtig: dat had zij dikwijls.
De koster gewaagde van zijn aanstaande huwelijk niet: het had hem toegeschenen,
dat Tantje niet veel van Stina hield; want zij had verwonderd en als teleurgesteld
uitgeroepen, als deze toekwam: “wel koster, is dat vrouwmensch uwe bruid!”
Hij zag ook daarenboven, dat Tantje weder een weinig verdraaid was. Het zou
hem wreed geschenen hebben dat oud, sukkelachtig vrouwtje te doen vertrekken:
hij besloot het nog uit te stellen om er van te spreken. De koster was een goed
muzikant. Hij had een klavier en speelde er veel op, bijzonderlijk tegen den avond:
dat stilde Tantje, als zij ongerust of bevreesd was; zij viel daar soms van in slaap op
haren zetel. Nu begon hij eene zachtslepende melodie, eene soort van droomerij, die
met de vallende duisternis, en het uur der rust in overeenstemming was.
Emiliaantje kwam Rikaatje naar huis brengen: het kleine meisje was bijna altijd
bij haar. Zij ging langs den vijver met het kind aan hare hand; zij was door
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het achterpoortje ingekomen. Het had Emiliaantje zonderling geschenen, wanneer
de oude pastorij in het eerst haar eigendom was, dat zij toen in die ledige zalen
vrijelijk had mogen rondloopen, en de vensters openzetten in een huis, dat haar
vroeger als een heiligdom voorkwam, en waarvan de deur zich slechts eenmaal voor
haar ontsloten had, als zij op den dag harer eerste communie, met de andere meisjes
uit het dorp, mijnheer den Pastoor was gaan bedanken. Er stonden perzikboomen
aan den muur; op het hof voor het huis was een rond grasplein en parkjes met
Sineesche rozen en verbena's waren er rond aangelegd: men zag wel, dat mijnheer
de Pastoor veel van bloemen gehouden had.
De zoete, welluidende tonen van het klavier kwamen onduidelijk tot aan haar oor;
zij bleef staan om te luisteren; zij meende eerst, dat het een straatorgel was. “Het is
vader,” zei Rikaatje glimlachend, “kom Emiliaantje, kom eens in ons huis,” en trok
haar mede tot voor het venster. De koster had haar niet zien naderen: hij stond op en
deed haar binnengaan, zoodra hij haar bemerkte.
“Zet u wat bij mij,” sprak Tantje, “gij moogt er wel eens eenen halven dag afdoen,
gij moet niet altijd werken.”
Emiliaantje was niet zeer verlegen bij het suffend
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vrouwtje, en was thans ook gewoon tegen den koster te spreken. Zij zette zich.
“Hoe gaat het met u?” vroeg zij aan Tantje.
- “Hoe zou het gaan,” was het antwoord, “ik maak mij te veel te doen, altijd, altijd
in gedachten,” vervolgde zij, langzaam het hoofd schuddende.
Emiliaantje zag aanstonds, dat haar geest een weinig verbijsterd was.
- “Ik kan ook spelen op het klavier, weet gij, Emiliaantje?” zei Rikaatje, “O vader,
laat mij dat eens toonen!”
Hij nam het kind op, zette haar op het rond pianostoelken en hield haar vast.
Emiliaantje kwam kijken: met hare kleine vingerkens drukte Rikaatje met moeite
eenige witte toetsen neder, en keek dan met blozende kaakjes en van vreugde stralende
oogjes naar Emiliaantje.
“Wel, dat is schoon!” sprak het meisje.
Eenige dagen verliepen. Tantje had eene kleine beroerte gehad en lag te bed, en
Bertine, die op eenen morgen naar het huis van den koster geweest was om het
geleende wafelijzer terug te dragen, kwam weder met de tijding, dat Tantje moest
berecht worden, en dat zij zeer slecht was: de dokter had gezeid: “niemand kent zulke
ziekten, gij moogt haar geen oogenblik alleen laten; want zij zou kunnen weg zijn,
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dat gij het niet weet.” De werkvrouw, die eene weduwe was en zelve het huis vol
kleine kinderen had, kon er des nachts niet blijven; Bertine had beloofd, dat zij of
hare zuster er zou bij gaan waken.
“Gij hebt wel gedaan, het is een werk van barmhartigheid,” zei Marianneken.
Zij gingen er beurtelings; de toestand van Tantje beterde noch verergerde.
“Het kan langdurig zijn,” begon de dokter nu te zeggen, “en zij kan nog genezen
ook.”
De koster was zeer bedroefd en verpoosde de twee zusters bij het bed der zieke.
Nu het oud, onnoozel vrouwtje op haar sterfbed lag, ondervond hij, hoezeer hij er
ook voor zich zelven in weten zou van haar te scheiden; en hij betreurde het, dat
Stina er iets tegen had om het ongelukkig schepsel in huis te houden. “Zij zal sterven,”
dacht hij bitter, “dan zal elke hinderpaal uit den weg geruimd zijn.” Hij had wel
gewild, dat zij genas; hij gevoelde, dat hij aan haar meer verkleefd was dan aan Stina.
Ook het oud vrouwtje, in hare ziekte en hare onnoozelheid, bekommerde zich gestadig
om hem, en vroeg altijd, of hij wel bezorgd was, en maakte er zwarigheid in, dat hij
het nu zoo lastig had, en 's nachts bij haar moest opblijven.
Emiliaantje zegde eens aan hare zusters: “waarom zou ik ook bij Tantje niet
eenmaal gaan waken?”
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- “Gij!” riepen zij uit met verwondering.
“Waarom niet?” vroeg het meisje, “gij hebt allen rust noodig, laat mij gaan.”
Eindelijk stemden zij toe en Emiliaantje ging.
De koster zat bij het bed, dat in de benedenkamer stond. Hij was er gevoelig aan,
dat de dochters uit den molen hem zoo hielpen, en wist niet, hoe zijne dankbaarheid
uit te drukken.
“Emiliaantje,” zei hij, “indien ik ooit iets voor uwe familie doen kon, wat zou ik
mij gelukkig achten!”
Zij antwoordde zachtjes, dat het uit gebuurzaamheid en met vriendschap gedaan
werd, en ging bij het bed. Tantje zag er tamelijk wel uit en sprak nog al wijs; de
dokter had gezeid, dat er geen oogenblikkelijk gevaar was.
Rikaatje kwam uit den hof geloopen. Zij sprong op van blijdschap en klapte in de
handjes, toen zij Emiliaantje zag.
“Weet gij wel, dat gij naar uw bed moet gaan om groot te worden,” zei Tantje, en
zette zich half recht.
- “Ja, gij moet gehoorzaam zijn,” sprak de koster om de zieke te behagen; “kom,
vader zal u ontkleeden.”
Rikaatje liep naar het kasken en nam haar slaaprokje er uit.
“Emiliaantje zal het doen,” riep het kind.
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Emiliaantje wilde wel: “maar, - ik heb daar geen verstand van,” zei zij vreesachtig.
Rikaatje toonde, hoe zij kleed en lijfrokje uit moest trekken, en dat hare slaapmuts
en halsdoek in de mouw van haar tabbaardeken staken. Emiliaantje zette haar recht
op eenen stoel; het kind sloeg zijne armkens om haren hals en begon te dansen.
“Ja maar, ge moet stilstaan,” zei het meisje lachend, “ge zoudt vallen.”
De koster zag met vaderlijke teederheid zijn dochtertje aan:
“Arm kind, dat geene moeder meer heeft!” zuchtte hij.
Emiliaantje droeg Rikaatje in haar bed: “slaap wel, vader! slaap wel, tante!” riep
zij verscheiden malen. Emiliaantje had haar een gebedeken geleerd en deed haar dat
nu opzeggen:
Zoet Lievevrouwken daar gij staat,
Gij zijt goed en ik ben kwaad.
Heere Jezus, daar gij zijt geboren,
Wil mij niet laten gaan verloren!
Heilige Maria, wilt gij op mij denken,
Ik zal u een Ave Maria schenken.

En hierop volgde met vrome kinderstemme het “Wees gegroet.”
De koster zei aan Emiliaantje, dat zij niets te doen had dan bij het bed van Tantje
te zitten, en te zorgen,
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dat zij alle uren een ei of een glas wijn gebruikte; dat Tantje niet wel wijs was, maar
het al in het goed had; dat zij niet verlegen moest zijn, als het vrouwtje wat in en uit
koutte, en dat zij maar tot middernacht mocht opblijven, en enkel eens op de deur
van zijne kamer te tikken had, dat hij aanstonds zou opstaan, en hare plaats aan de
sponde der kranke zou innemen. Hij ging nog eens tot bij de zieke, die half
ingesluimerd was, en begaf zich ook ter ruste.
En nu zat Emiliaantje te waken. Het was de eerste maal in haar leven, dat zij eene
verantwoordelijkheid op zich had en aan iemand van eenig nut kon zijn. O! dat was
een zoet genoegen voor het meisje! Zij zat lang met gevouwen handen op eenen stoel
voor het bed: zij had zich nog nooit zoo opgewonden en innig gelukkig gevoeld.
Zieke menschen oppassen is iets, dat men niet moet gedaan hebben om het te
kunnen: een goed hart is de beste leermeester hierin. Emiliaantje gevoelde, wat zij
doen moest om hulp en leniging te brengen: zij zette een boek recht voor de vlam
van het nachtlampje, dat in de oogen der zieke schemerde, en schudde haar kussen
zacht en hoog op, telkens dat zij zich oprichtte. Zij zat met gespannen aandacht hare
minste bewegingen gade te slaan, en stil vergingen de lange uren van den nacht.
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Tantje lag met de oogen toe, maar sliep niet, en schoot ondertusschen recht met de
armen open, en vroeg, of zij niemand aan de achterdeur hoorde, en of de koster
misschien had moeten uitgaan. Emiliaantje nam toen met kloppend hart hare handen
vast en zegde geruststellend en onvermoeid, dat alles goed toegemaakt was, en dat
de koster sliep. Tantje glimlachte dan en zei:
“Ach, mijn kind, gij zijt zoo braaf! ik zal ook bij u waken, als gij ziek zijt; gij
moogt er u op betrouwen.”
Het is zonderling en pijnlijk een doodzieke van de toekomst te hooren spreken,
alsof die voor hem nog bestond. - Maar wie kleeft zich niet met de laatste hoop aan
het leven op de grenzen der eeuwigheid?
Tantje kwam ook eens op, en zat in haren zetel met hare muts met groote pijpen:
het was als een spook.
“Denk eens,” vertelde zij, “dat Barbara van den schaapboer mij te kennen gaf, dat
ik ging sterven, als zij mij kwam bezoeken: ik zal het van geheel mijn leven niet
vergeten!”
- “Van geheel uw leven!” herhaalde Emiliaantje stil. “Ik zal voor u bidden, dat het
u zalig zij van te mogen genezen,” sprak zij troostend, “en ik hoop, dat gij er nog
wel doorkomen zult.”
“Denkt gij dat?” vroeg Tantje hoopvol, en zag haar met twijfel in de oogen aan.
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Het was bij den morgen: de dag begon reeds flauw te schemeren; de koster kwam
in en vroeg, hoe het ging. Het speet hem, dat Emiliaantje hem had laten slapen; hij
vreesde, dat zij wel vermoeid moest zijn. Zij zegde neen, en zij sprak waarheid: als
de geest opgewekt is, gevoelt het lichaam de vermoeienis niet.
“Wil ik u naar huis leiden?” vroeg de koster.
Het meisje bedankte hem: het begon reeds klaar te worden en zij was bij haar huis.
- “Ik zal nog wederkomen,” zegde zij aan Tantje.
Deze kon haar van aandoening niet bedanken en drukte hare hand.
Emiliaantje ging er nog. Tantje had haar liever dan hare zusters, omdat zij haar
altijd moed op beternis insprak, en haar zoo goed verzorgde. - En het was, alsof de
vurige wensch van het meisje verhoord werd; want welhaast begon Tantje te beteren;
er moest niet meer bij haar gewaakt worden: er stond enkel een belleken op eenen
stoel nevens haar bed, en de koster kwam, wanneer zij iets noodig had.
Emiliaantje was als een ander meisje geworden op dien weinigen tijd: een lichte
blos lag over hare doorschijnende wangen en hare oogen blonken met eenen
ongewonen glans. Haar hart ontlook als eene bloem in den zonneschijn, en ging open
voor nooit gekende gevoelens. Zij zat veel bij Tantje: zij wist dat zij nu
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aan iemand nuttig was; zij verveelde zich niet meer, en zonk niet meer zoo diep en
zwaar in haar kussen, niet van vermoeienis, maar van moedeloosheid, gelijk vroeger,
wanneer zij zich 's avonds ter ruste legde. Zij liep lichter over den grond; het zicht
van de wiedsters op den akker scheen haar thans een beeld van landelijke rust, en
het onophoudend geratel van den wanmolen, waarin de knechts het graan
schoonmaakten aan de schuurdeur, en dat als een naderend rijtuig is, hetwelk nooit
toekomt, scheen haar nu niet meer onverdraaglijk. Wanneer zij met den dageraad de
oogen opende, en de zwaluw op het dak haar eerste lied, haren morgengroet, hoorde
kwetteren, vreesde zij den dag met zijne ledige uren niet meer: haar eerste gedachte
was nu, hoe Tantje zou geslapen hebben? En als zij er dan later in den morgen naartoe
ging, vroeg zij zich onderweg af, of Rikaatje al zou op zijn. De koster was dan
gewoonlijk in de kerk.
Ondertusschen naderde de dag van haar vertrek; zij sprak er veel over met hare
zusters, die allerlei daarvoor te bezorgen hadden, en dacht er echter weinig aan: dat
lag voor haar in de verte en als iets dat nooit geschieden moest.
Het was op eenen zondag omtrent den avond. Tantje rustte in haren zetel voor
haar bed; de werkvrouw hield haar gezelschap. Emiliaantje zat op het gras aan den
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vijver met zijne lischbladeren, zijne wuivende wilge tronkjes, zijne bloeiende
valerianen en zijn groenachtig water; Rikaatje voor haar, met de ellebogen op hare
knieën geleund; zij vlocht eenen koekoek voor het kind: dat is een soort van
kloterspaan van groene biezen. De koster was na de vespers tot aan het dorp X. bij
Stina gegaan om een of ander te weten, en om haar te verklaren, dat hij het over zijn
hart niet krijgen kon Tantje te doen verhuizen. Hij had een weigerend antwoord
gekregen: Stina wilde op die voorwaarde niet, en hij wilde het niet anders, en was
onvriendelijk van haar gescheiden. Hij keerde terug met het hoofd naar den grond.
In den hof achter de struiken hoorde hij de zoete stem van Rikaatje, die zeide:
“Emiliaantje, ik zie u gaarne”
- “Waarom?” vroeg het meisje.
“Omdat gij mij eenen koekoek vlecht, zooals mijne moeder deed, die naar den
hemel gegaan is.”
De koster keek door de twijgen.
“Emiliaantje,” hernam het kind, “wij zullen hier alle zondagen komen, en de biezen
rondom den vijver altemaal aftrekken, niet waar?”
- “Ik zal hier niet lang meer zijn, mijn lieveken,” was het antwoord, “Ik heb u
immers gezegd, dat ik elders ga wonen.”
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“Gij moogt niet elders gaan,” sprak het kind, “gij moet hier blijven, of ik zal schreien.
Wilt gij,” vroeg zij, “wilt gij hier blijven?” en aanschouwde het meisje met hare
bruine oogjes.
- “Ja, Emiliaantje,” riep de koster eensklaps en kwam van achter de struiken, “ja,
wilt gij hier bij ons blijven, en wilt gij de moeder van Rikaatje zijn?”
Hoe verschrikte het meisje! en hoe verschrikte de koster op zijne eigene woorden!
Hij had het in den zin niet gehad haar dat te vragen, en het was nu zoo schielijk, en
als buiten zijn weten gebeurd, als had eene geheime macht hem daartoe gedwongen,
en een weerlicht in zijnen geest hem in eens het geluk met Emiliaantje getoond. Zij
sloeg de beide handen voor hare oogen; hij zei haar, dat hij van nicht Van Biervliets
kwam, dat zijn huwelijk met Stina verbroken was, omdat hij Tantje niet wilde
wegdoen, - “Tantje die zoo braaf is,” zei hij, om Emiliaantje te bewegen.
Onsteld was het meisje: “maar, koster,” sprak zij nauw hoorbaar, “ik die naar.....en
iedereen, die dat nu weet, dat ik.....” zij haperde.
- “Ja,” riep de koster hevig, “en wat zult gij ginder alleen gaan doen? waar niemand
u kent, waar u niemand bemint, waar niemand naar u verlangt - en hier dat wij u
allen zoo liefhebben, Emiliaantje!”
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“Ik zal zoet zijn!” kreet Rikaatje, die meende dat zij iets misdaan had, en trok de
handen van het meisje van voor hare oogen.
- “En wat zouden de menschen zeggen!” sprak deze als tot zich zelve, “wat zouden
de menschen zeggen!.....”
Als dat de eenige hinderpaal is “het gezegde der menschen” voor iets, waar het
hart in toegestemd heeft, en dat in zich zelf geene misdaad is, wordt die aldra over
het hoofd gezien.
“Kom, Emiliaantje,” sprak de koster. “Wij moeten het ijzer smeden, terwijl het
warm is,” dacht hij.
Werktuiglijk stond het meisje op en volgde hem; Rikaatje ging tusschen beiden
en had van elk eene hand vast. Emiliaantje hield het hoofd naar den grond en blikte
naar hare voeten, de koster sprak niet. Op het hof stond de geit aan haren staak te
blaten, en de klokhen liep met hare kiekjes voor de deur. Rikaatje bleef buiten bij
het jong speelziek hondje, en deed het achter eenen stroohalm loopen.
Marianneken en Bertine waren in de keuken; Emiliaantje zag er zeer verlegen uit,
toen zij binnenkwam, en liet zich op eenen stoel aan de deur van het achterhuis vallen.
De koster zette zich bij het venster.
“Mijn huwelijk met Stina ligt ook in duigen,” begon hij.
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De twee zusters sloegen hare handen te zamen.
“Wel! het spijt mij zelve,” sprak Bertine.
Hij zei, dat hij naar Stina alleenlijk uit aanrading gegaan was, dat hij nooit veel
van haar gehouden had, omdat zij te norsch was, en vertelde nu, hoe hij bij haar
gevaren was.
“Maar,” vroeg Marianneken nieuwsgierig, en zette zich nevens hem, “maar, koster,
weet gij zoo van niemand anders die u zou gelijken?”
- “Ja, Marianneken,” antwoordde hij, “ik heb wel een ander meisje in het oog,
maar.......”
“Gij moogt het hier wel zeggen,” begon Bertine, “wij zullen u niet beklappen.”
- “Maar.....” hernam de koster, die begon te haperen, “de familie zou er mogelijk
tegen opkomen.”
“Gij zijt geen mensch om tegen op te komen,” zei Marianneken, “als gij het niet
al te hoog in het hoofd hebt, koster. Wat kunnen zij daar tegen inbrengen, indien dat
meisje zin van trouwen heeft, wel te verstaan?”
- “Komaan, koster, met wie is het?”
“Het zou met Emiliaantje zijn,” sprak hij zonder opzien.
- “Met wie?” riepen de zusters te gelijk: zij meenden misverstaan te hebben.
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Hij herhaalde zijne woorden. Emiliaantje zat te schreien. Zij sloegen hare armen in
de lucht; zij liepen naar Emiliaantje.
“En zoudt gij inderdaad willen trouwen?” klaagde Bertine.
Het meisje knikte.
- “Kunt gij den duivel niet overwinnen?” zuchtte de andere, “waarom zijt gij nu
zoo in eens veranderd van gedachte?”
“Omdat ik Tantje en Rikaatje zoo liefheb,” snikte het meisje.
- “Maar dat is geen schaap om te trouwen, en aan het hoofd van een huishouden
te staan,” zei Bertine tegen den koster, “zij is al veel te onnoozel.”
“Ja maar, Bertine, de onnoozelen zullen God zien,” sprak de koster, die nu volstrekt
niet meer wist, wat hij zegde, en vluchtte de woning uit, terwijl Emiliaantje naar haar
voutkamertje liep.
Het was als een losgeborsten onweder in huis: zij waren in wanhoop; zij liepen
schreiend over den vloer. Emiliaantje kwam van gansch den avond niet beneden en
's anderdaags evenmin. Zij wilde niets meer nuttigen en zat zonder ophouden te
weenen. En hare tranen maakten meer indruk op het gemoed der vrouwen dan de
welsprekendste redevoeringen hadden kunnen doen. Zij begonnen zich zelven hare
harde
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woorden te verwijten, en vroegen raad aan Belzemien, den ouden molenknecht.
Hij nam het zoo hoog niet op als zij, en ried haar het meisje te laten trouwen. Zij
hadden niets tegen den koster, maar vonden het schamelijk voor de wereld hare zuster
te zien in het huwelijk treden, nadat haar vertrek naar het Begijnhof reeds
aangekondigd was. Zij stemden eindelijk toe na veel aarzelens. Daar werd in het
dorp en de omstreken wel wat over gesproken; maar het geraakte aldra vergeten,
gelijk alles. - En thans hebben zij hun behagen in het geluk hunner zuster, en weten
voor wie zij sparen en zorgen: het is voor Emiliaantje en hare kinderen!’
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Beoordeelingen der pers.
Novellen van Rosalie en Virginie Loveling. In-16. Gent, Ad. Hoste, uitgever.
...Om dit boekje niet te vergelijken met het voortbrengsel van eenigen anderen
schrijver, maar met hetgeen wij van zijne eigene schrijfsters vroeger leerden kennen,
mogen wij, zonder vrees van tegengesproken te worden, zeggen, dat dit prozabundeltje
niet beneden het verzenbundeltje van het zusterpaar staat, en, voegen wij er bij, dat
het er onzes dunkens boven staat. Eenen minderen dunk geve dit niet van het eerste,
maar eenen hoogeren van het laatste werk...
In den grond, zooals wij zegden, vinden wij denzelfden geest terug - eenen geest
in twee personen, en in beide uitingen door niets te onderscheiden - vol van eene
Nederlandsche gave, eene aangeboren en tevens smaakvolle liefde voor het koloriet.
De Schrijfsters zien eenen mensch, een huis, een veld niet in zijne breede,
wegschemerende lijnen, maar in zijne kleine, of liever met zijne eigenaardige
bijzonderheden; niet op zijn Dickens, zoodat de kleuren vlekken worden en een
hoofdtoon het geheele overschreeuwt, eerder als Klaus Groth, zoodat de kleuren
bonte stipjes op het anders stille doek maken. Waar de schrijver van verbeelding of
gemoed in algemeenheden vervalt en in de buitenwereld niets ziet, wat hem niet
aanstonds tot ontroering, geween of geestdrift, bewondering of verontwaardiging
dwingt; waar hij de natuur en den mensch zijne, niet hunne taal laat spreken, ze
overstroomt met de wateren van zijnen geest, daar laten de Schrijfsters der Novellen
aan de natuur hare eigene kleur, hare eigene stem, maar luisteren, zien toe, en teekenen
op met eerbied en bewondering. Ik geloof, dat men dit realisme noemt.
Koud is die schrijftrant in deze pennen niet - op verre na niet; men voelt er veel
liefde in voor het werkelijke, meer liefde zelfs dan in hen, die uit de hoogte hunner
dichterlijke vervoering op de aarde nederzien, eene liefde alleenlijk, die zich zelve
en ons rekening geeft van wat en waarom zij bemint, hierdoor indringender,
aanstekelijker en aldus meer overtuigend en aangrijpend wordt...
De lezer zal zelf wel de kleine bijzonderheden onderschrappen, die als zoovele
keurige toetsen over het tafereeltje verspreid liggen, er op uitkomen en er afwisseling,
leven, waarheid aan geven. Elke zaak, elk gebruik, elk woord wordt geroepen om
het zijne tot de juistheid der schildering bij te dragen, en zij zijn zoovele, dat zij
malkander in de enge lijst verdringen, dat zij de Schrijfsters geenen tijd tot eigen
volzinnen of eigene overwegingen laten. Veel, heel veel dingen in weinig woorden,
en toch klaar en juist.
Men denke nu niet, dat de Schrijfsters, die met zooveel bezorgheid het
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woord laten aan de zaken zelven er niets van het hare bijvoegen. Wel integendeel,
vooreerst de keus zelve en de schikking van kleur en toets verraadt eene
kunstenaarshand; maar meer dan dit: wij hebben hier niet alleen prettige tafereeltjes
naar het leven, maar fijne studiën van den mensch; niet alleen binnens-huisjes maar
ook binnens-hartjes. Vele der lieve verhaaltjes zijn bijna niets anders dan de studie
of liever de schets van een karakter, van een gemoed, zoo bij voorbeeld de keurige
stukjes: Het geschenk van den arme; Het geschenk van den rijke; Het geschenk des
harten; studiën, die niet op bespiegelend of redeneerend terrein zich begeven, maar
zich vergenoegen met de uitingen trouw waar te nemen en op te teekenen; karakters
door feiten, niet door woorden verduidelijkt, gezien met de oogen, maar met oogen,
die onderscheiden en ten dienste staan van eenen zeer scherpen en kieschen geest.
Kiesch is hij: hoe fijn toch wordt door een woord, door eene onbeduidende daad
een liefdevol en beminnelijk hart geschetst, in wat juist daglicht eene gemeene,
ploertige, verschrompelde natuur gezet! De kiescheid der Schrijfsters doet denken
aan fijne voelhoornkens, die zich instinctmatig terugtrekken bij al wat laag,
kleingeestig, hardvochtig is, die zich alleen uitzetten, wanneer het helder zonneken
van een rein, oprecht gemoed hen uitlokt om toe te tasten en het goede te genieten.
Scherp is hij. Al die menschen en dingen behooren tot eene kleine wereld, en zoo
de menschen, zoo hunne daden; van tijd tot tijd schijnen de Schrijfsters te vergeten,
dat er in eene novelle iets moet verteld worden en doen zij het den lezer meteenen
vergeten. Maar die kleine wereld is niet alledaagsch, de manier van die menschen
uit kleine steden, uit den buiten op te nemen is noch kleinsteedsch noch boersch. Er
zijn hoeken en kanten aan al die karakters, zooals er kleur is aan de zaken, die rondom
hen liggen, en de eene zoowel als de andere worden klaar opgemerkt. Is het, omdat
de Schrijfsters karakters verkozen, die buiten het gemeene vallen, dat die hoeken
zoo treffend uitkomen, of is het, omdat zij zelven scherp zagen? Wij gelooven het
laatste: wanneer men als zij met de gave van opmerkzaamheid toegerust is, ziet men
eigenaardigheden, waar de gewone mensch ook niets dan gewone en onbeduidende
dingen zou ontdekken; bemerkt men plooien en tinten, waar alles voor hem effen en
eentonig is....
Het geheele werkje maakt eene gaanderij van eigenaardige figuren, niet van
zonderlingen uit, van stille, eenigszins teruggetrokken, niet van menschenschuwe
wezens. Zij zien er wel is waar niet uit gelijk de groote hoop der stervelingen: er is
een tintje aan, iets ‘Nevelsch’ zouden wij haast gaan zeggen; maar dit iets komt
minder hier uit voort, dat die personages ongemeen zijn, dan dat zij onafgesleten
zijn, dat zij frisch levend, gelijk zij daar gaan en staan, op het doek gebracht werden.
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Waar zooveel keus gedaan wordt in de natuur, en waar de keus gebeurt met zooveel
smaak; waar zulke schatten van kieschheid en fijngevoeligheid in het opnemen der
werkelijkheid worden aangewend, daar mag de opmerking nog zoo scherp en bont
zijn, hard wordt het tafereel niet; en men mag vriend of vijand van realisme zijn,
toch zal men bekennen, dat het ware heel schoon kan zijn, en het eenvoudige zeer
belangwekkend, als men maar een paar oogen of twee vindt, die het voor ons zien
en het ons met de kleur, die zij er aan vinden, en den toon, dien hun gemoed er aan
geeft, willen doen herzien.
(Nederlandsch Museum).
MAX ROOSES.
***

...Bijna dagelijks worden werken van nieuwe en jonge auteurs aangekondigd en het
is eigenaardig, dat de Nederlandsche vrouwen een zoo ruim aandeel van deze rijke
letterkundige produktie op zich hebben genomen. Bij de Noord-Nederlandsche
dames-auteurs sluiten zich thans twee Zuid-Nederlandsche aan: Rosalie en Virginie
Loveling, sedert 1870 ten onzent allergunstigst bekend door een miniatuurbundeltjen
Gedichten, 't welk alom sympathie en bewondering verwierf....
Verborgen, zedige smart in het lijdend gemoed van ouders, luidruchtige droefheid
van kinderharten, stille berusting van beproefde grijsheid - dit alles wisten beide met
eene juistheid van toets, een verwonderlijken en bewonderenswaardigen eenvoud
van diktie te schilderen, als alleen bij de allerbeste en allereerste van onze moderne
meesters wordt aangetroffen. Het gemoedelijke der vindingen van H.C. Andersen,
het roerend bumoritische van Ch. Dickens, de kiesche fijnheid van De Genestet
schijnen verwant aan het lieflijk-edele in den poëtischen ader dezer beide bevoorrechte
gezusters....
De Novellen brengen ons op geen nieuw terrein - wij blijven meestal ‘op den
buiten’ - zooals onze Vlaamsche stamgenooten zeggen. Dit is waarlijk geen verwijt.
De dames Loveling zijn zoo volkomen thuis in het Vlaamsche landleven als
Conscience in zijn Loteling en Sleeckx in zijn ‘Plannen van Peerjan’, maar bovendien
hebben zij een wonderfijn penseel, waarmee ze het schijnbaar onbelangrijke iets
ongemeen aantrekkelijks verleenen, bezitten ze het geheim van een liefelijk zacht
koloriet, waardoor hare vlaamsche binnenhuisjens ons nimmer uit het geheugen
gaan....
(Nieuws van den dag, van Amsterdam).
Dr JAN TEN BRINK.
***

Zoohaast dit nieuwe bundeltje Novellen verschenen was, werd het door alle bladen
en tijdschriften begroet als een der eigenaardigste verschijnselen in onze
Zuid-Nederlandsche letterkunde. Alle critici riepen om het meest: Ziedaar natuur,
ziedaar waarheid! Daarin hadden zij volkomen gelijk. En
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eenigen voegden er bij: Ziedaar realisme! En dat was, volgens ons, niet gansch juist.
Nemen wij, b.v., het meesterstuk van den grootsten aller Fransche realisten. Nemen
wij Madame Bovary van Gustave Flaubert. Waardoor kenschetst zich dit werk?
Hetgeen er meest in het oog springt, is dat het zoo gansch objectief is, dat men er in
ziet, hoe alle karakters goede en kwade, hoe alle toestanden, belangrijke of nietige,
eene gelijke waarde hadden in de oogen van den schrijver, dat hij onverschillig bleef
aan de menschen en zaken die hij beschreef en deed handelen, waarvan hij, in een
woord, de photographie nam. Daarin bestaat het zuiver realisme, en de indruk van
een dergelijk werk, hoe boeiend en kunstig het ook zij, heeft altijd iets onaangenaams.
En geen wonder, in de wereld zijn er weinig helden, uitschijnende door de grootheid
hunner daden, of de deugdzaamheid van hun leven; ook weinig booswichten, die uit
voorliefde voor het kwade, zich in het kwade dompelen. De wereld bestaat uit
middelmatige menschen, even rijkelijk bedeeld met goede en slechte hoedanigheden,
die zich, uit zwakheid en onder den drang der omstandigheden, tot eene schurkenstreek
verlagen, ook somwijlen zich tot iets edels verheffen, maar zich meesttijds gemeen
en veel belachelijker dan hatelijk aanstellen. Wanneer een schrijver deze wezens in
hun dagelijksch leven photographieert, levert hij een werk, dat op den geest van den
lezer denzelfden indruk te weeg brengt als de omgang met de alledaagsche figuren,
waarmede wij geroepen zijn te leven: eene zekere zwaarmoedigheid, een gevoelen
van ledigheid en ontgoocheling.
En tot die klas van werken zouden de Novellen der zusters Loveling behooren?
Neen. Wij ontmoeten er, wel is waar, het realisme in, namelijk in de beschrijvingen
van plaatsen en menschen, in het afschilderen der levenswijze en handelingen der
personnages; maar er is tevens iets subjectiefs bij; de schrijfsters hebben zich als
instinctmatig teruggetrokken voor alles wat laag is, en met eene echt vrouwelijke
voorliefde reine, zachte en ietwat droomerige figuren behandeld, zooals Olive, Sidon,
Emiliaantje, enz. En zij verwekken dan ook bij den lezer sympathie voor die
zachtzinnige wezens die wel aan de natuur ontleend zijn, maar waar er toch een
greintje idealiteit in doorstraalt. Die Novellen herinneren ons de tafereelen eeniger
onzer oudste Vlaamsche meesters, waarvan de achtergrond een landschap verbeeldt,
dat tot in zijne minste bijzonderheden aan de werkelijkheid ontleend is, maar waar
de hoofdfiguren als door een inwendige, bovennatuurlijke klaarte beschenen zijn,
die hun eene bijzondere aantrekkelijkheid, eene geheimzinnige bevalligheid
mededeelt.
De Novellen, die wij hier bespreken, zijn dus, naar onze meening, waar en
natuurlijk, maar niet realistisch.
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Wij willen hier echter, eene vergelijking tusschen twee zoo ongelijksoortige werken
als de voortbrengsels der Fransche realisten en de frissche, beminnelijke novellen
onzer Vlaamsche schrijfsters niet verder uitbreiden, maar liever deze laatste eens
nevens een ander werk stellen, waarnevens het ook ongetwijfeld eene plaats zal
bekomen in de boekerij van alle Nederlandschlezenden: de Novellen van Cremer.
Deze, alhoewel eene vergelijking met het besprokene bundeltje uitlokkende, zijn
nogtans van gansch anderen aard. De novellen van den grooten Noord-Nederlandschen
verteller zijn kleine, geconcentreerde dramas waarin meer dan ééne woeste, wilde
figuur op het tooneel treedt, waarin de driften en ondeugden, de hoogmoed, de nijd,
de drift naar het spel, enz, levend en treffend voorkomen onder de gedaante van de
boeren uit het land ‘tussen Rien en Waal’. Zeker winnen het de vertellingen van
Cremer op die der Juffrouwen Loveling aan levendigheid, aan beweging der
handeling. Zij winnen het ook aan kracht in de schildering der karakters. Maar de
laatste staan boven de eerste onder menig ander opzicht; er waren ongetwijfeld meer
moeilijkheden te overwinnen in het afschilderen der stille aandoeningen, die elkaar
opvolgen in het gemoed van een meester Huyghe, b.v., dan in het schetsen der hevige
stormen die woelen in het hart door driften gejaagd, of onder de geweldige slagen
van het noodlot bezwijkend. Er is meer fijnheid van ontleding bij onze begaafde
schrijfsters; er is meer geest in hunne wijze van vertellen; zij merken kleine dingen
op, en weten er partij van te trekken. Hunne novellen zijn niet zoo somber, zoo
aangrijpend als die van Cremer, maar wekken in ons gemoed zulke aangename
gevoelens, gemengd met een zekeren indruk van stillen weemoed, dat ieder dier
stukjes ons als eene idylle of eene elegie toeschijnt.
De vertellingen van Cremer zijn rijker aan kleur en kracht; in die der gezusters
Loveling, zijn de kleuren met meer harmonie bijeengebracht en geschakeerd, zoodat
het geheele een zachteren, maar geen minderen noch min duurzamen indruk maakt.
Ten slotte kunnen wij slechts aan onze lezers zeggen: De novellen van Rosalie en
Virginie Loveling zijn een werk van groote verdiensten, waar ieder ontwikkelde
Nederlander veel genoegen zal in vinden, en dat hij na het eens in handen genomen
te hebben, dikwijls zal herlezen.
(Volksbelang).
A. CORNETTE.
***
Ware ik als de vriend, wien ik vóór eenige maanden Joachim Mähls Ziegeuner Mieken
ter recensie behandigde en die mij dezer dagen dat allerliefste romantje terugbracht,
zeggende, dat hij het niet recenseeren wilde, omdat hij er niet anders over spreken
kon dan...met enthousiasme - dan
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zou ik het prozawerk onzer twee beste dichteressen onbesproken moeten laten, Ik
bevind me inderdaad met dat werk in hetzelfde geval als de vriend in quaestie met
Zigeuner-Mieken; ik kan er niet van gewagen dan met den grootsten lof. Maar juist
dáárom is het mij eene alleraangenaamste taak, over de Lovelingsche Novellen een
paar woorden te zeggen; het is zoo goed, onvoorwaardelijk te mogen prijzen, en ik
zou me wel wachten, van de gelegenheid, om dat eens recht van harte te doen, geen
dankbaar gebruik te maken.
Zooeven noemde ik Rosalie en Virginie Loveling onze twee beste dichteressen,
en ik ben wel zeker, dat niemand me deswege van overdrijving betichten zal; thans
hebben ze zich ook als prozaïsten op uitstekende wijze doen kennen, en ik weet zelfs
niet, wat ik nu eigenlijk verkiezen zou, hun proza of hunne poëzie....
Ik zou wel, als de jongere Dumas van zijne tooneelstukken sprekende, van de
Novellen der Lovelings zeggen: je les préfère toutes. Zeker staan ze niet alle op
dezelfde hoogte, maar in ieder verhaaltje is er volop liefs en schoons, en om niets
ter wereld zou ik er een ongeschreven wenschen. Voor de perels der verzameling
houd ik Rosalies Meester Huyghe, die geschiedenis van den gemoedelijken
napoleonist en oud-schoolmeester, die in den avond zijns levens tot diepe armoede
vervalt en de nederige woning, waar hij gelukkiger dagen beleefde, verlaten moet
om in het ‘armhuis’ te gaan sterven: - en Virginies Sidon, het weesmeisje, dat door
de schuld eener hartelooze tante aan eene vreeselijke ziekte bezwijkt...wier naam
mij sedert jaren van de tong noch uit de pen wil. - Wie die beide roerende verhaaltjes
lezen kan zonder er bij te schreien als een kind, dien zou ik willen zien, of liever
neen! die mag me gerust van onder de oogen blijven. - Ook Emiliaantje, insgelijks
van Virginie, is een perel van het zuiverste water, en mij des te liever, omdat dáárin
ten minste het laatste kapittel alles op z'n plooi brengt en het geruststellend besluit:
‘Ze werden man en vrouw en kregen veel kinderen.’ niet ontbreekt...
Evenals hunne gedichten bieden ook de proza-opstellen van het begaafde zusterpaar
dit wonderbaar verschijnsel, dat ze niet van elkander te onderscheiden zijn; stonde
het er niet bij, men zou inderdaad niet weten te zeggen of men een werk van Rosalie
of een van Virginie leest. Het is dezelfde stijl - wat zeker niet kwaad is - en 't zijn
onderwerpen van dezelfde familie, waaraan zij hun talent besteden....
(De Toekomst).
FRANS DE CORT.
***
Bij velen zijn de twee Zuid-Nederlandsche zusters waarschijnlijk reeds bekend door
den bundel gedichten, die vier jaren geleden van hen verscheen.
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Zoo niet, dan hopen wij, dat deze hunne nieuwe pennevrucht het pad zal worden,
waarlangs de Noord-Nederlanders naar de vroegere poëtische rustplaats terug zullen
spoeden. Wij kunnen verzekeren, dat het een liefelijk en lommerrijk pad is. Het loopt
grootendeels door vriendelijke Vlaamsche dorpen, langs welvarende boerenhofsteden,
tusschen bloeiende akkers, en brengt ons slechts zelden in het gewoel der groote
steden. De novellen der dames Loveling zijn grootendeels evenals die van onzen
Cremer uit het boeren-leven genomen. Men verwachte niets wat naar scherpe
prikkeling der verbeelding of het opwekken van hartstochtelijke gewaarwordingen
gelijkt. De zich fronsende wenkbrauwen, op hunne lippen bijtende hovelingen,
gebalde vuisten, knersende tanden en andere mimische wonderlijkheden van Louise
Mühlbach zijn van deze novellen even ver verwijderd als het Berlijnsche of Weener
hof van een vlaamsche pachthoeve of bloemenhof. Evenals Cremer met den
Over-Betuwschen, evenzoo zijn Rosalie en Virginie met den vlaamschen boer
volkomen vertrouwd.
Van hunnen verhaaltrant zou men, evenals een goochelaar tot zijn publiek, kunnen
zeggen: ‘Sie sehen, meine Herren und Damen, ich arbeite ganz ohne Praeparationen.’
Op allereenvoudigste wijze, zonder de hulp van ingewikkelde intrigues weten zij
ons de liefelijkste tooneeltjes voor oogen te spiegelen....
Sidon, waarde Lezer, is een arm, goed kind, dat na den dood van een losbandigen
vader en eene beminde moeder, door haar oom van vaderszijde wordt tot zich
genomen. Deze man, goed gezind, maar lafhartig tegenover zijne vrouw, sluit de
oogen voor het beklagenswaardige lot dat het arme schepseltje langzamerhand in
zijn huis bereid wordt. De tegenstelling tusschen de genoegens van mevrouw de
Lange's eigen kinderen en het verlaten gevoel van de kleine Sidonie is allereenvoudigst
en daardoor aangrijpend beschreven. Tegenover de buitenwereld verzuimt de waardige
tante natuurlijk niet, van hare goedheid jegens de weeze grooten ophef te maken.
Terwijl de geheele familie buiten bij Olga's blinden vader logeert, worden de harten
van het verongelijkte kind en den armen ‘bonpapa’ tot elkander aangetrokken. Sidon
is voor 't eerst sedert haar moeders dood gelukkig, of liever niet geheel ongelukkig.
‘Bonpapa’ vraagt, het kind bij zich te mogen houden, doch de ijverzuchtige tante
weigert toornig, en wreekt zich bij de terugkomst in de stad, door het onschuldige
kind nog harder te bejegenen.
Sidon krijgt een besmettelijke ziekte en sterft in 't gasthuis, waarheen mevrouw
haar tot groote verontwaardiging des dokters en nu ook van haar man heeft doen
vervoeren. Wanneer de familie later weer een bezoek brengt aan ‘bonpapa’, dan
vertelt de kleine Caroline hem haastig (‘want kinderen zijn blij, als zij iets nieuws
aan te kondigen hebben’) dat Sidon dood is: ‘Een traan, onschatbare diamant van
genegenheid, rolde uit zijn duister oog
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op zijne ('s grijsaards) wangen.’ En wanneer de waardige familie naar de stad
terugkeert, dan ‘ligt Olga genoeglijk in het rijtuig, en zegt, dat het ondergaan der zon
op de witte sneeuw een heerlijk schouwspel oplevert; maar zij denkt niet meer aan
haren blinden vader, die in zijne eenzame woning teruggekeerd is, noch aan de kleine
Sidon, die eenzaam onder haar besneeuwd grafheuveltje ligt.’
Hiermede, Lezer, bevelen wij de novellen der dames Loveling in uwe vriendschap
aan.
(Onze Tolk).
***
Is het u nooit gebeurd, waarde lezer, in eene tentoonstelling van schilderijen, na uwe
nieuwsgierigheid voldaan te hebben met het bekijken van een tafereel, waar al de
kleuren van den regenboog in overvloed versmolten zijn en waarvan de schitterende
gouden kader er niet weinig aan toebrengt de aandacht te trekken en de gebreken der
schilderij door zijnen glans te verbergen, uwe oogen te laten vallen op een naburig
tafereeltje in eene zedige lijst gesloten? Welhaast is uwe aandacht geheel en al op
het kleine doek gevestigd, gij bewondert de frissche kleur, de matige en toch zoo
waarheidsvolle tinten, de zwierige teekening en bij het verlaten der tentoonstelling
is de groote schilderij met al haren glans en haren blaai vergeten, terwijl de kleine
in uw geheugen gevestigd blijft. Hewel, zoo is het met de novellen der gezusters
Loveling. Menig groote roman, met ronkende titel, met ingewikkelde toestanden,
met overlading van verschrikkelijke of geheimzinnige gebeurtenissen laat min indruk
op het gemoed, op het hart, dan die novellen in hunne kleine lijst geplaatst zonder
blaai en zonder valschen glans neergeschreven. Wat menige romanschrijvers, vooral
fransche, in 3 a 4 boekdeelen niet verkrijgen, dat bereikt het zusterenpaar in eenige
bladzijden, namelijk de getrouwe schets, niet alleen van den mensch, uiterlijk
beschouwd, maar van den mensch met zijne gebreken en hoedanigheden, van den
mensch inwendig afgespied. Rondom eene gewone gebeurtenis, gelijk iedereen er
in zijn leven ontmoet, weven de dichterlijke kunstenaressen een klein verhaal, zoo
frisch, zoo gemoedelijk, dat het harte roert zonder het geweldig te schokken. Elke
novelle is een klein zedentafereeltje met frissche en waarheidsvolle tinten - om onze
vorige vergelijking te bewaren - gepenseeld en wanneer men het boek sluit, betreurt
men zoo spoedig afscheid te moeten nemen van personen zoo levendig voorgesteld
en waarvan de meeste zooveel deelneming inboezemen.
Met den wensch nog dikwijls de zoo kunstvolle lettervruchten der zusters Loveling
onder het oog te mogen krijgen, en met de overtuiging dat hunne novellen in alle
Vlaamsche huisgezinnen eene plaats zullen vinden, besluiten wij deze korte
beoordeeling.
(De Zweep).
H. KEURVELS.
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***

In Vlaandrens kleine dichtergaard
Twee nachtegaaltjes. zacht van aard,
Neuriën minlijk, onverdroten,
Zoo menig lied den harte ontvloten.
G.-J. DODD.

Iedereen, die een weinig onze Vlaamsche letterkunde bemint en lief heeft, kent die
twee nachtegaaltjes, waarvan Dodd spreekt. Ze heeten Rosalie en Virginie Loveling.
Tot hiertoe hadden deze nachtegaaltjes gezongen enkel in poëzij: hoe lief, eenvoudig
al die liedjes klinken, hoeft niet gezegd te worden; ook bekleedt het zusterpaar eene
eervolle plaats in onze Nederlandsche letterkunde. - Maar nu zingen diezelfde
nachtegaaltjes in proza; en netjes zingen ze in proza. En die liederen in proza, - onze
zangeressen noemen ze Novellen, - kan elk zich aanschaffen bij Ad. Hoste. te Gent.
Fijne kost smaakt iedereen, zegt men; daarom denken wij, dat iedereen, die liefhebber
van lekkere spijzen is, zich het mooie novellenbundeltje zal aankoopen.
Wat bij het lezen dier Novellen, aller, de aandacht des lezers het meest vestigt, is
de eenvoudige, ongekunstelde, echter beschaafde taal, waarin die Novellen geschreven
zijn. Eenvoudig, zooals de menschen, waar ze zich opdeden, zijn de kleine verhalen.
Doch men denke niet, dat dit eenvoudige zoo maar eenvoudig en gemakkelijk te
verkrijgen zij; neen, dat is juist het moeilijke en de echte kunst. En of Rosalie en
Virginie Loveling het goed getroffen hebben!
Al de Novellen zijn genomen uit Vlaanderens zeden, gebruiken, misbruiken zelfs.
Het zijn tafereeltjes, geschilderd naar het leven. Iemand die het Vlaandersche volk
kent, Vlaanderaar is, erkent aanstonds hoe treffend juist die schilderijtjes zijn;
lichtteekeningen ware een beter woord dan schilderijtjes....
(De Kerels).
DORY.
***
De juffrouwen R. en V. Loveling zijn stellig een der liefelijkste verschijnsels in onze
wedergeboren Vlaamsche Letteren Hare gedichten hebben haar reeds eenen naam
verworven, die slechts groeien kan. Hare novellen komen ons eene andere zijde
hunner rijke begaafdheden voorstellen....
Kon de goede gewoonte hier ingevoerd worden, van met gelegenheden als Kerstdag
of Nieuwjaar aan onze jongelingen van beide geslachten, aan de vrouwen vooral,
boekwerken ten geschenke te geven, in plaats van die duizend beuzelarijen, waarvan
de aanbieding slechts kan doorgaan als eene
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geringschatting van haar verstand, - zoo ware dat boek, dit jaar het
aanbevelingswaardigste geschenk voor onze Vlaamsche vrouwen.
(De Halletoren).
***
...Allen hebben wijze met een echt kunstgenot gelezen en herlezen. Wij keuren,
evenmin als Dr J.F.J. Heremans, het gebruik af van enkele uitdrukkingen, die den
lezer, niet tot Vlaanderen behoorende, wellicht eenigszins zullen bevreemden, maar
de plaatselijke kleur bevorderen, en zonder groote inspanning zullen worden verstaan.
(De Eendracht).
F. RENS.
***
...Dr. Heremans leidt de ‘Novellen van Rosalie en Virginie Loveling’ met een kort
woord bij het publiek in. Terecht zegt hij: ‘goede wijn behoeft geenen krans.’ Wie
de gedichten van de gezusters Loveling met genoegen gelezen heeft - en dat zal met
velen het geval zijn - zal gaarne haar proza ter hand nemen.
(Haarlemsche Courant).
***
Onder den eenvoudigen titel: Novellen is door mejuffrouwen Rosalie en Virginie
Loveling een typographisch keurig uitgevoerde bundel in 't licht gegeven bij den
uitgever Ad. Hoste, te Gent. De gezusters, die reeds door haar gedichten ook in ons
land een zekeren naam op letterkundig gebied hebben verworven, worden bij het
publiek als prozaschrijfsters ingeleid door Dr. J.F.J. Heremans, volgens wiens oordeel
deze novellen haar een eerste plaats onder onze prozaschrijvers verzekeren,...
(Het Vaderland).
***
De graad van beschaving, waartoe in België de Fransche en de Vlaamsche letteren
sedert 1830 gestegen zijn, is ongemeen. Men staat verwonderd dat uit een dorpje bij
Gent verzen en novellen kunnen voortkomen, zoo volmaakt als er hier en ginds in
de bundels der dames Loveling aangetroffen worden. Voor het meerendeel zijn het
kleine dorpsvertellingen, vol fijne waarnemingen op het gebied van het Vlaamsch
boerenleven De opvatting getuigt van een nationalen dichterlijken aanleg, ontwikkeld
door studie der letteren van het buitenland. Met smaak en gevoel is uit de achterlijke
gebleven volkstaal eene keus van uitdrukkingen gedaan. Het zijn de kermissen en
de binnenhuizen van Teniers, gestoffeerd met een nieuw personeel, gezien onder een
nieuw licht, in eene andere stemming; de stemming der half sceptische, half
sentimenteele 19de eeuw.
Het land van Rubens, 2e druk, bl. 182.
CD. BUSKEN-HUET.
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