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Eerste boek
De vrouw
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I.
Voornaam als een waardigheidsbekleeder, gladjes geschoren, ijdel op zijn vlekkeloos
witte das en zijn bleek gestreept vest, zat Samson, de huisknecht van dokter
Mabesoone, in de vestibule te wachten op de gewone bezoekers van den
Woensdagavond.
De kunstig bewerkte lamp, die als een groote goudgele lichtbloem aan de zoldering
hing, liet een beweeglijke klaarte in de ruimte spelen. De weifelschijn beefde op den
witmarmeren vloer en op de glimmende muren met hun bescheiden vergulde
empire-schilderingen. Hij gleed langs de zuiver in stijl gebeeldhouwde, blankgelakte
trapleuning met hier en daar een in goud geglansd versieringetje, en deed den dikken
donkerrooden looper, die de trap in haar breeden draai dekte, helder opgloeien, om
tusschen al die koelheid van wit en goud een rijkwarmen toon van leven te leggen.
Samson zat daar met een Sybarietisch welbehagen te genieten van de stille
stemmigheid der huisrust. Hij hoorde niets dan het getik van de klok aan den wand
- een mooie matkoperen zonneschijf - en het vleugelgestreuvel van de
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perruchetjes, even door het licht verontrust in hun groote, witte kooi naast hem.
Een fijn vaniele-luchtje was uit de keuken tot hier doorgedrongen en verlengde
het nagenot van het lekkere rijstgebakje, dat de voortreffelijke kokin Veronica voor
het avondmaal had klaar gemaakt.
Samson had zijn verfijndste genietingen nog te verwachten. Straks, als de heeren
kwamen, zou hij zich weer vermeien in het welluidende samenspel hunner snaartuigen,
dat telkens weldoende fantazijen in hem opwekte.
Hij wist niets van de geheimen der muziekkunst af, maar 't was al zoo lang, dat
de dokter met zijn vrienden kwartetten speelde, en Samson had er steeds zoo
aandachtig op zijn bank in de vestibule naar zitten luisteren, dat hij werkelijk een
melomaan was geworden.
Daar rinkelde de helle huisbel.
De eerste der kwartetheeren, Horace Quatremeire, kapitein der kurassiers, in de
wandeling La-Clef-des-Cœurs geheeten, trad binnen, gevolgd door zijn ordonnans,
die een bruinlederen vioolkast in de eene hand en een grooten tuil rozen in de andere
droeg.
- Leg dat alles hier op de bank en ga dan maar wandelen. Om tien uur terug!
Samson zette groote oogen op toen hij de bloemen zag. Dat was nog nooit gebeurd.
Wat zou de kapitein wel in zijn schild voeren?
Horace Quatremeire ging bij den kapstok voor

Maurits Sabbe, 't Kwartet der Jacobijnen

5
den kleinen spiegel staan en begon zijn snor ijverig te bewerken met een zakkammetje,
dat hij goochelvlug hanteerde.
Hij was een flinke, gezond-uitziende man, zwierig van leden, wel mooi, maar met
een sterk zinnelijken trek om de dikke roode lippen, en heel wat zelfbewustheid in
den donkeren blik vol levenslustige flikkeringen. Zijn zwarte snor en lokken zagen
er uit alsof hij pas van den kapper kwam, zijn civiel-kostuum, sierlijk van snit, scheen
ook net van onder het strijkijzer genomen, en toch bleef hij zich spiegelen en
herspiegelen. Dat was wel zijn gewoonte van elken Woensdag, maar vandaag was
het onderzoek veel nauwgezetter en langduriger. 't Was werkelijk of er ditmaal heel
wat van afhing. Hij wendde en keerde zijn aangezicht om het licht er langs alle kanten
op te laten vallen. Hij pikte een pluisje van zijn jas, streek een plooitje glad en kon
maar niet voldaan geraken.
Samson bekeek den kapitein achterdochtig. Die bloemen en die overdreven
toiletzorg prikkelden zijn verbeelding. Wat was er aan de hand met Quatremeire?
Zou hij wellicht strootjes leggen voor juffrouw Ida? Dit bloote vermoeden ontstemde
den huisknecht ten zeerste. De kapitein was hem nooit sympathiek geweest. Het was
een aanstellerig man, die iedereen uit de hoogte behandelde, altijd pocherig meer en
beter wilde weten en doen dan anderen. Vooral waar het vrouwen gold was Samson
over hem niet te spreken. Hij, die op de hoogte van
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alle stadsgeheimen was, wist maar al te goed, dat de kapitein een schaamteloos en
alles behalve kieskeurig vrouwenlooper was, die het wild zoo maar jaagde waar hij
het vond. Zoo een heerschap was zeker niet de gewenschte man voor die goede,
verstandige juffrouw Ida. Samson zou een oog in 't zeil houden. Hij was aan zijn
jonge meesteres te zeer gehecht om dat zoo maar te laten gebeuren. Tijdig zou hij
daar een stokje voor steken.
Quatremeire was nog altijd bezig met zijn spiegelinspectie toen de huisbel weer
opklingelde.
Daar waren de twee andere bezoekers: de jonge Theophiel van Waefelghem, en
Jan Neys, leeraar in de oude talen op het Atheneum.
Van Waefelghem was een lange, magere man, met baardeloos, beenderig gezicht,
waarin strakke plooien stonden als van bestendig berekenen en zuur-koppig nadenken
over kwalijk begrepen vraagstukken. Dat had hij van zijn vader, een noestig handelaar
in wollen en katoenen breiwerk, die bovendien een kleine spinne- en weverij van
enkele getouwen bezat. Met zijn winkel en zijn fabrieksken had hij zich ten koste
van veel becijferingen en voorzichtig doorgevoerde ondernemingen tot een zeer
benijdenswaardigen zakenstand weten te verheffen en de laatste jaren van zijn leven
gebruikte hij om den grootschen maar lastigen droom te verwezenlijken eenmaal
honderd verschillende eigendommen te bezitten.
Al was Theophiel Van Waefelghem niet ouder
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dan dertig jaar, toch lag er in zijn heele verschijning iets ouderwetsch. Zooals hij
daar binnenstapte in den lichtschijn van de vestibulelamp, matbleek in zijn matzwart
en zwierloos pak, met zijn zwarte vioolkast onder den arm, zag hij er uit als een
lijkbidder. Hij stond tegenover Quatremeire als de schrale asceet tegenover den
bloeienden epicurist.
Dit trof den kapitein, toen hij hem de hand reikte, en terwijl hij op de donkere
vioolkast wees, vroeg hij hem met een droogscherend Brugsch spottoontje:
- Zy je do' met 'n doô kienetje in da' kistjie?
Bij die reeuwsche scherts teekende zich een grijns op Van Waefelghem's
aangezicht. Hij zocht naar een scherp woord om den zwaar lachenden Quatremeire
een raken tegenstoot te geven, maar vond het niet. Hij zweeg nijdig.
Jan Neys sprak in zijn plaats, gul-goedig, alsof hij behoefte gevoelde om Van
Waefelghem te verdedigen.
- Da' kienetjie en is nie' dood, kapitin! Je go' 't seffens gon hooren ziengen....
In die kinderlijke woorden, waarmede hij Van Waefelghem uit zijn verlegenheid
zocht te redden, lag heel zijn karakter vol naïef-frissche fantazie.
Samson, die zijn menschen kende, hield het meest van Neys. Met hem kon hij van
tijd tot tijd een goed, gezellig praatje slaan, en viel er al eens op een lekker sigaartje
te rekenen, wat hij niet minder op prijs stelde. Die ‘professor’ wist veel meer dan
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hij gewoonlijk liet blijken en was veel meer waard dan hij in zijn bescheidenheid
wel scheen.
Neys deed zich een beetje linksch en schuchter voor. Er was iets onbeholpens in
zijn houding en kleedij, maar toch sprak er uit zijn heele persoon een voornaamheid
van geest en hart, die niemand ontging.
Hij had blauwe oogen vol wisselend licht en een bleekblonde poddebaard, die wel
pasten bij de kinderlijke frischheid van zijn gemoed. De dagelijksche omgang met
de jongens op het atheneum hield hem jong en het mooie onpractische van zijn
Latijnsche en Grieksche studiën liet hem steeds ontvankelijk voor al het mooie
onpractische, waar het zich ook rondom hem mocht openbaren. Hij zweefde zoo wat
boven de banale alledaagsche stoffelijkheid, vrij van alle begeerte, maar toch had
hij een open zin voor de werkelijkheden van het leven en de onhebbelijkheden der
menschen.
De drie heeren werden in het salon binnengeleid, waar doktor Mabesoone en zijn
dochter op hen wachtten.
Quatremeire stapte voorop met zijn bloemen, scherp beloerd door den verontrusten
Samson. Van Waefelghem en Neys richtten zich eerst tot dokter Mabesoone, maar
de kapitein trok regelrecht, zonder eenige aarzeling op de juffrouw af. Samson had
zich in zijn vermoeden niet vergist.
Horace Quatremeire had eenige dagen geleden vlam gevat voor Ida en daar er in
hem niets lag

Maurits Sabbe, 't Kwartet der Jacobijnen

9
van een gevoelerige, schuchter smachtende ziel, was hij besloten zonder omwegen
noch tijdverlies, stout en bout op zijn doel af te gaan. Hij had Ida al eens bescheiden
laten hooren wat er in zijn hart omging, maar bescheidenheid was de minste van zijn
deugden en hij verwachtte daar niet veel van. Hij verkoos dringender middelen te
gebruiken en had een hartstochtelijken aanval beraamd, een echte charge zonder vaar
of vreeze, onder de vaderlijke oogen van dokter Mabesoone zelf.
Het stemmig-karige licht in het rijke salon was wel gunstig voor een dergelijke
onderneming.
De bibbervlammen der kaarsen wekten in den luchter een bescheiden fonkelgloor
als een stille, kleurige vreugd. Op de geslepen randen der girandolen en sproeiende
kristallen, die daar hingen als groote gestolde droppels, gleden levende gensters van
purper, oranje en smaragd - een miniatuur-regenboogfeest in dauwige tintelgloeiing.
En uit de kroon speelde 't licht de kamer rond. Het legde zwakke beefschijnsels op
de goudleeren wandbekleeding, waar tusschen glimglanzen van dofgouden,
gestyliseerde bloesemranken, op verkleurend kopergroen, een menigte papegaaien
den tropischen gloei van hun gevederte even lieten opglimpen. De groote spiegel op
de weidsche marmeren schouw en nog een spiegelken aan den wand, met fijne
arabesken beslepen, lieten het licht in de diepten van hun helderheid zijgen, terwijl
streelende blinksels weigerig over de vergulde lijsten der schilderijen be-
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wogen. In de hoeken van de kamer, waar de kaarsenschijn te loor ging, stond alles
in een soort van verschimming.
In deze halfschaduw viel het Quatremeire gemakkelijk om Ida zijn hulde te brengen.
Hij bood haar de bloemen aan, drukte haar met beteekenisvolle klem de hand, liet
zijn oogen hun klaarste verliefdheidstaal spreken en stopte haar een briefje in de
hand, dat ze wel verlegen onthutst verfrommelde maar toch aannam.
Quatremeire genoot van haar ontroering. De blos, die haar wangen overtoog, en
de liefelijke onrust, die haar scheen te kwellen, stonden haar verrukkelijk. In de teere
tinten van haar gridelijnen kleedje, haar aangezicht ombengeld door speelsche
Engelsche krullen, was ze een der begeerlijkste jonge vrouwen, die hij ooit had
ontmoet. Alleen haar oogen keken hem nog te verstandig aan, oordeelde hij, ze
schenen hem nog te zeer op hun hoede in haar denkend hoofdje, maar dat zou hij
wel weten te veranderen.
Dokter Mabesoone had niets opgemerkt van Quatremeire's stormloop op Ida. Hij
had het te druk met Neys en vooral met Van Waefelghem, die hem dadelijk had
aangepakt over de Fransche politiek, een van de geliefkoosde onderwerpen hunner
gesprekken.
Wat die vier heeren vereenigde was immers niet alleen het verlangen om kwartetten
te spelen, maar nog heel wat anders. De muziek had hen samen-
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gebracht, doch een gemeenschappelijke liefde voor vrije, vooruitstrevende, door en
door moderne gedachten en een vurige verafgoding voor Frankrijk, het vaderland
dier gedachten, vermochten het hen al zoo lang samen te houden.
Het land der groote Revolutie had geen eigen zonen, die zoo dweepten met zijn
verdiensten en zijn roem als die vier oer-Vlamingen. Zij voelden zich als kleinkinderen
van de Revolutie en alle geavanceerde denkbeelden, in welke richting ze ook
uitgingen, werden door hen onthaald met een sympathie even groot als de heftigheid,
waarmede zij tegen de retrograden van alle slag gekant waren. Zij waren natuurlijk
wereldburgers, maar hun wereld was Parijs. Daar leefden ze met hun verstand en
hun gevoel. Daarbuiten was er niets dan surrogaat.
Het was vooral dokter Mabesoone, die dit vuur had ontstoken en onderhield. De
liefde voor Frankrijk was een oude overlevering in zijn familie. Wijlen zijn vader
was ‘officier de santé’ in het leger van Napoléon, en toen de groote keizer in 1810
Brugge bezocht en daar op het stadhuis door den maire, Baron de Croeser, plechtig
werd ontvangen, was dokter Mabesoone - toen een tienjarige knaap - daarbij aanwezig
aan de zijde van zijn vader, destijds wethouder van de stad.
Als page gekleed had de jonge Mabesoone op een fluweelen kussen de vergulde
sleutels van de stad aan den wereldbeheerscher aangeboden. Het pen-
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seel van Odevaere had deze gewichtige gebeurtenis uit het kinderleven van den dokter
vereeuwigd door een mooie portret-schilderij, die in het salon te prijk hing. Verder
had dokter Mabesoone te Parijs een deel van zijn geneeskundige studiën gedaan. De
storm- en drangtijd van zijn jeugd had hij er doorgebracht, vreugdig meelevend in
de wijsgeerige, politieke en letterkundige bewegingen, die daar omstreeks de jaren
1830 zoo hoog opstuwden en de menschheid zooveel geluk en schoonheid lieten
verwachten. Hij was in dien tijd een groot bewonderaar van de Saint Simonisten. Hij
had hun groote mannen gezien en gehoord in de rue Monsigny, in de rue Taranne
en elders. Hij had zich gevoed met hun bladen, den Organisateur en den Globe. Hij
meende hun leer te begrijpen en hartstochtelijk daadvaardig was hij bereid om er
voor te ijveren toen hij weer naar Brugge kwam met een onvergankelijke liefde voor
dat heerlijke Parijs, waaraan hij een zoo groot deel van zijn geestelijke bezittingen
te danken had.
Met die daadvaardigheid was het echter spoedig uit. Bij zijn dagelijksche practijk
als geneesheer in de stille, doode stad, voelde hij onmiddellijk, dat zijn omgeving
volstrekt niet rijp was voor de uit Parijs meegebrachte denkbeelden.
Ware hij ervoor uitgekomen, men zou hem zeker voor een krankzinnige hebben
gehouden. Nochtans verloochende hij daarom niets van zijn overtuigingen. Hij hield
ze alleen voor zich zelf. Hij leefde
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een soort van dubbel leven. Buitenshuis ging hij gemoedelijk volksch,
Brugsch-Vlaamsch met de menschen om en neigde hij zich eenigszins goedig
meelijdend naar hun laag geestelijk peil over. Binnenshuis zette hij zijn modern
verstandelijk leven voort, zoo goed en zoo kwaad als het ging bij den overlast van
werk, die het immer stijgend aantal zijner patiënten hem meebracht. Hij bleef de
Revue de Paris en de Revue indépendante ontvangen, hij kocht nog dikwijls de eene
of andere litteraire nieuwigheid, maar op den duur deed hij al niet veel anders meer
dan er even in neuzen. Hij bleef er niettemin plezier in scheppen en zocht zijn vrouw
en later zijn dochter Ida in te wijden in hetgeen hij voor haar in die lectuur oirbaar
achtte.
Deze leefwijze volgde dokter Mabesoone tot aan den dood van zijn vrouw. Ida
was toen zeventien jaar.
Een tijdlang treurde hij, overschillig voor alle geesteswerk, maar weldra overwon
zijn opgewekt levensgevoel die lusteloosheid en hij ging zich hechten aan een drietal
heeren, met wien hij vertrouwelijken omgang kreeg in de Société littéraire, cercle
civil et militaire, waar hij na het afsterven van zijn vrouw meer heenging dan vroeger.
Het waren Quatremeire, Van Waefelghem en Neys, die elk wel een tiental jaren
jonger waren dan hij, maar hem juist daarom vrij genoeg van vooroordeelen en
onbevangen genoeg van geest toeschenen om hem te volgen.
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Dokter Mabesoone, die goed cello speelde, was op het denkbeeld gekomen van tijd
tot tijd thuis strijkkwartetten uit te voeren, ook ter verstrooiing van zijn dochter, en
in die drie heeren vond hij nu ook juist de voldoende begaafde musici om zijn plan
ten uitvoer te brengen.
Van den eersten kwartet-avond af bleek het, dat er op die samenkomsten al evenveel
gepraat zou worden als gemusiceerd. Het praten ging hier ten huize van dokter
Mabesoone zoo veel beter dan in de Société littéraire, waar het gerucht van de kaart-,
dam- en bakspelers, die hen met een bepaalde geringschatting vervulden, hen
voortdurend kwam hinderen. Zij besloten zich gezamentlijk elke week, regelmatig
op den Woensdag, aan het genot der muziek en der gedachtenwisseling over te
leveren.
Ze vormden een soort van club. Op een hunner eerste avonden vertelde dokter
Mabesoone, dat het salon, waar zij bijeenkwamen, ten tijde der Fransche Revolutie
de vergaderplaats van de zeven eerste Brugsche Jacobijnen was. Vader Mabesoone
was een even strijdlustig Jacobijn als hij later een vurig Napoléon-vereerder werd,
en hij vereenigde zijn eerste partijgenooten bij zich aan huis. Deze historische
herinnering, waar dokter Mabesoone fier op ging, gaf aan het salon een zekere
romantische geheimzinnigheid, die de kwartetheeren niet ongevallig was. En toen
de stoutste hervormingen de gewaagdste leerstellingen, onder den drang van
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dokter Mabesoone, hier schering en inslag werden van alle gesprekken, eindigden
zij met zich zelf ‘de nieuwe Jacobijnen’ te noemen, op een schertstoon, die er evenwel
niet zoo ver van af was in hun oor heel ernstig te klinken. In hun geest hadden zij
het begrip Jacobijn verruimd tot dat van nieuwlichter en durver, en dat voelden zij
zich wel alle vier.
Hun jacobinisme was er echter een van heel bijzonder allooi. Dokter Mabesoone,
die zijn vrienden meesleepte, hield zijn Brugsche omgeving nog steeds voor
onbekwaam om hem te begrijpen. Zoo werden voor hem en zijn kwartetheeren de
radicaalste democratische beginselen de grondslagen van een geestesaristocratie,
waardoor zij zich boven de bekrompenheid van het half middeleeuwsche wereldje,
waarin ze verloren liepen, verheven voelden. Altruïstische liefde hadden ze wel,
maar 't was een liefde zonder de werken, een soort academisch dilettantisme, dat
zich alleen in de woordenweelde van vele gesprekken en debatten ging vermeien.
De welsprekendste van allen was dokter Mabesoone. Hij had uit Parijs een echt
Fransche sierlijkheid van uitspraak en een radheid van tong meegebracht, die gepaard
met zijn gevoelig ‘pectus’, waardoor hij een geboren ‘orator’ mocht heeten, hem tot
den geestelijk meerdere in het kwartet scheen te maken. Een tijd lang was dokter
Mabesoone als de sociaalwijsgeerige leermeester van het drietal, dat met een soort
van eerbied naar de
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mooie golving van zijn volzinnen luisterde. Vooral Van Waefelghem, die niet zeer
goed bespraakt was, en met het Fransch, waar hij nochtans machtig veel van hield,
niet goed weg wist, bleek telkenmale één bewondering als de dokter zijn
woordenrijkheid vloeien liet.
Nu de nieuwe Jacobijnen al een heelen tijd samenkwamen was hun ontzag voor
dokter Mabesoone's oratie's niet meer zoo grenzenloos als in den beginne en enkelen
onder hen waagden het al over zekere punten wat zelfstandiger te praten.
Het verschil van oordeel had zich vooral geopenbaard naar aanleiding van de
schokkende politieke gebeurtenissen, die elkander in Frankrijk met duizelingwekkende
vaart opvolgden. Ze hadden gejuicht toen Louis Philippe in 1848 aftrad. Ze hielden
het met Lamartine, Ledru Rollin, Louis Blanc. Maar met de buitensporigheden van
de nieuwe Montagne kwam er verwarring in hun begrippen. Ze wisten niet goed
meer wie de dragers waren van hun beginselen, of Ledru Rollin of de ‘Assemblée
Nationale’. Ze wisten niet goed tot welken stand ze zich zouden achten, tot den
derden of den vierden. Quatremeire, daar was hij soldaat voor, bewonderde Cavaignac,
die de hydra temde. Van Waefelghem, die zich als een stugge dogmatieker ontpopte,
bleef koppig volhouden, dat de dictator de reactie in de hand had gewerkt. En toen
Louis Napoléon Bonaparte met zijn intrigues begon, werd de eendracht onder de
Jacobijnen eerst voor goed verbroken.
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Toen op het eind van het vorig jaar Bonaparte zich tot keizer liet uitroepen, - ze
waren nu in 1853 - kwam het tusschen Quatremeire en Van Waefelghem tot een
heuschen, onhoffelijken twist, waaraan dokter Mabesoone, die alles sereener en van
hooger standpunt uit zocht te beschouwen, niet zonder moeite een eind had gesteld.
Quatremeire, daarvoor was hij weer soldaat, hield het met den verwante van den
grooten veldheer. Van Waefelghem toonde zich een onverzoenbaar koppig
anti-Bonaparte-gezinde. Zijn doorrazen over revolutie tegen den troonroover, over
barricades en oprukken naar Parijs, dreigde de provinciale rust, die hij veilig te Brugge
bleef genieten, wel eenigszins te storen.
Van avond scheen het weer een ongezellig gekibbel over dat ruziepunt te zullen
worden. Toen de kwartetheeren in het salon kwamen, zat dokter Mabesoone het
laatste nieuws uit Frankrijk te lezen in het Journal de Bruges. Van Waefelghem
overviel hem dadelijk met de iet of wat uitdagende, luide vraag:
- Eh bien, n'a-t-on pas encore chassé l'usurpateur?
Quatremeire zou in andere omstandigheden opgesprongen zijn, maar nu behoorde
hij alleen aan Ida en liet Van Waefelghem maar begaan.
Dokter Mabesoone belastte zich overigens zelf voortreffelijk met Napoléon's
verdediging. In een gekuischte, keurige taal, waar hij zelf genot van
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scheen te hebben, beschuldigde hij Van Waefelghem al te voorbarig te veroordeelen.
Een verstandig gezag was zeker beter dan de losbandigheid der laatste tijden. Ze
moesten den nieuwen keizer eerst goed aan het werk zien.
- Ik heb vertrouwen in hem omdat hij een Bonaparte is, ging dokter Mabesoone
voort. Als zijn roemrijke oom heeft hij humane, liberale begrippen.
- Bah! Een gelukzoeker! Een verloopen Carbonaro!
- Hij omringt zich toch met een keur van denkende en ondernemende geesten. Wie
weet wat hij nog verwezenlijkt?
En toen Van Waefelghem ongeloovig de schouders ophaalde, liet dokter Mabesoone
zijn fraze nog mooier opgolven:
- De groote Napoléon was de soldaat der Republiek, dat mogen wij niet vergeten.
Zijn leger liep vaak blootvoets, vaak zonder brood, maar hij trok naar de glorie en
voerde de gedachten der Revolutie triomfantelijk door heel Europa. Het schroot
zijner soldaten mengde zich met de stukken van gebroken kluisters en scepters....
- Dat is het, dokter! bevestigde Quatremeire opgetogen, Ida even loslatend. Dat
is het! Het bloed der Bonaparte's verloochent zich niet....
Van Waefelghem, die nu de slinksche handelingen van den kapitein met zijn rozen
en zijn flauwe vriendelijkheden tegenover Ida in de gaten
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had gekregen, bitsigde hem toe, nijdiger dan ooit:
- Bloed der Bonaparte's? Dat Hortense de Beauharnais zijn moeder is weten we,
maar wie zijn vader is, een Bonaparte of de Hollandsche admiraal?...
Quatremeire schamperlachte met een kleineerend schouderophalen:
- Weer dat beuzelpraatje! Zotteklap! Het is te gek zoo iets te gelooven....
- Gek, gek? herhaalde Van Waefelghem gekrenkt. Er lag iets comisch in zijn drift.
Gek is het niet te willen zien waar die opgeblazen avonturier heen wil!
- Nog gekker is het niet te willen zien waar de mannen van het roode oproer heen
willen!
't Krakeel ging hooger en hooger loopen.
Gelukkiglijk kwam Neys er verzoenend tusschen:
- Kom, kom, vrienden! Zoo geen groote woorden! Aequo omnes, sed vario modo
insanire, iedereen is gek op zijn manier....
- Zegt Horatius zeker? viel Van Waefelghem in, die met Neys' gewoonte om het
gesprek met de wijsheid van zijn geliefkoosden dichter op te smukken, gaarne een
loopje nam.
- Zegt Horatius inderdaad, besloot Neys. En waarom u daarvoor zoo driftig maken?
Napoléon is immers zoo ver van hier en alles wat hij ginder doet raakt ons toch zoo
weinig....
In deze laatste woorden dook even het zelf-
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standiger gevoel op, waardoor Neys zich van de andere Jacobijnen ging
onderscheiden. Hij was de eenige onder hen, die niet blindelings opging in alles wat
te Parijs gebeurde en van ginder overwaaide. Hij nam er gaarne het zijne van en was
er dankbaar voor, maar hoe langer hoe meer was hij gaan inzien, dat zijn vrienden
te uitsluitend in Frankrijk leefden, te onverschillig bleven voor hetgeen in hun eigen
land gebeurde, de nooden van hun eigen omgeving voorbij zagen en ietwat klakkeloos
lichtzinnig in lichtelaaie geraakten voor gedachten en strevingen, die hij wanhoopte
hier ooit inheemsch te zien worden. Alles wat het koortsachtig jagende Parijzer leven
hem aanbracht liet hij bezinken in zijn rustigen geest en nam er alleen van over wat
hij meende vereenigbaar te zijn met den aard en de behoeften van de menschen met
wie hij leefde. Hij was ook de eenige, die er rond voor uit kwam, dat hier niet alles
achterlijk en slecht was, ‘muffig middeleeuwsch’ zooals Quatremeire en Van
Waefelghem het zoo dikwijls herhaalden. Waarachtig hij dorst al eens bekennen, dat
hij fier was op zijn Vlamingschap.... Hij bewonderde niet alleen de oude Vlaamsche
kunst, iets waarin dokter Mabesoone, die een mooie verzameling schilderijen en
oudheden bezat, hem volgde, maar hij prees zelfs oud-Vlaamsche letteren en
geleerdheid, hij kende de geschiedenis van zijn land, en zeldzaam genoeg, hij roemde
de schoonheid van de Vlaamsche taal, die de anderen ge-
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ringschatten en nog enkel gebruikten als ze heel huiselijk of heel grappig wilden
doen, ofwel als de eene of andere hartstocht hen onbewust natuurlijk deed zijn. Hij
hield van zijn taal en van de jonge geestdriftigen, die ze beoefenden in de overtuiging,
dat ze voor hun volk toch het beste, want eenig natuurlijke voertuig der gedachte
was. Kortom, Neys was de flamingant van het groepje geworden en, meewarig
schertsend, namen zijn vrienden hem daarvoor al meer dan eens in het ootje.
Neys beijverde zich dus wijselijk om het beginnende gekibbel te doen ophouden.
Hij, die veel begreep, voelde heel goed al het ijdele van een twist tusschen
Quatremeire en Van Waefelghem. Het waren immers geen gedachten, waardoor die
twee van elkander gescheiden waren, maar instincten en neigingen, die in hun dieper
wezen leefden en niet met woorden te overbruggen waren. Toen vermoedde Neys
nog niet eens, dat van dezen avond af in den rentenier en den kapitein twee egoïsmen
tegenover elkander gingen staan!
- Kom, juffrouw Ida, help mij wat.... Haydn wacht ons.... We zouden toch het
kwartet van de vorige week nog eens herpakken, niet waar?
Haydn was zijn lievelingscomponist. Hij had hem hier ingevoerd en zocht er zijn
vrienden, die allen meer van de Italiaansche modemuziek hielden, langzamerhand
voor te winnen.
Neys haalde de muzieklezenaars uit een hoek
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van de kamer, zette ze onder den luchter, en hielp Ida de verschillende partijen op
hun plaats leggen.
Dokter Mabesoone, die het onverkwikkelijke van een dwaas scheldgesprek ook
wilde vermijden, trad het voorstel van Neys dadelijk bij, nam zijn cello en begon ze
te stemmen.
De twee kemphanen bedwongen zich.
- De muziek zal de politieke zenuwen wat kalmeeren, schertste Ida....
- Hoort ge dat? vroeg Quatremeire, zijn tegenpartij met een lachje van meerderheid
en zelfvoldaanheid uit de hoogte bekijkend. De mijne zijn kalm....
- En de mijne meer dan kalm! wedervoer Van Waefelghem, nijdig omdat hij weer
niets scherpers te zeggen vond.
Na nog wat onwelluidend snarenstemmen kon het kwartet beginnen.
Ida ging in de halve klaarte van een der kamerhoeken zitten luisteren.
Daar ontvouwden zich de klare harmoniën van Haydn en Neys, die onder de vier
kwartetheeren zeker het best in staat was om te genieten van die muziek voor
eenvoudige menschen met rechtschapen gevoel en gezond verstand, voelde zijn hart
in stille vreugde opgaan. De melodiën, die zuiver opklonken, zich mengden in
speelsche grilligheid en tot hooger ontroering stegen waren een weldadige geestelijke
prikkel. Ze wekten allerlei
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lieve beelden in zijn frisschen geest, terwijl hij zijn altpartij meespeelde. Het kwartet
tooverde hem daar in het salon weldra een werkelijke brok landelijke natuur op.
Eerst zong het in 't allegro met schuchter gedempten violenklank vol heimlijke
teederheid. Neys zag weiden en tuinen en boomgaarden in het kwijngoud der
avondzon en toen hoorde hij daar te midden van het gefrazel van vele vogelkens den
nachtegaal zijn hooglied aanheffen. Het waren flutterige, flodderige klankfiguurtjes
van parmantelijk tjuikende, tjaterende, tjilpende stemmetjes rondom den
opfonteinenden zang van den koninklijken vogel.
In het scherzo ging het pierewierewiet-gekeuvel der kleinen voort met luchtig
versprankelende klankjes als in een guitig gesprek van geestige menschen, met vragen
en antwoorden vol vonkjes vernuft en sentimenteele vleugjes. Het klonk stemmig
vroolijk als een menuet met gratielijke zwenkingen en buigingen, en trager gingen
dan de lijningen en deiningen, zwakker en zwakker werd het spelen en veêlen en
eindelijk sliep alles in.
Toen voelde Neys de wondere zwijgenis van den zomernacht en hij kneep zijn
oogen dicht als om ongestoord, met heel zijn wezen van die rust te genieten.
Het adagio bracht hem een morgen, klaar en zonnig, die niet zong van eeuwige,
bovenmenschelijke dingen, maar van de simpele vreugden, die opborrelen in 't hart
van eenvoudige, goede men-
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schen. Het was een stille wellust, die als een heldere waterstraal uit den bodem sproot
en kronkelsuizen ging tusschen gras en mos en spiegelende bloemenoogen. Neys
volgde met behagen de vriendelijke melodische teekeningen, die zich regelmatig
ontwikkelden en zijn hart was vol vrede.
Met blijde speelschheid brak toen de finale los en voerde Neys in kinderlijke
opgewektheid mee. De koekoek riep met karakteristieke terts en beurtelings vingen
de vier speeltuigen zijn schalkschen kreet op en lieten hem vol lentegratie en vroolijke
uitgelatenheid voortgalmen.
Neys rook hoe de bosschen geurden en voelde de streeling van het landelijk koeltje.
Als 't uit was, bleef hij den naglans van het opgefantazeerde landschap nog een
pauze voor zich zien en in zijn oogen blonk de lach der lieve napeinzerij.
Niets vertroebelde bij Neys het reine genot van Haydn's muziek, die zonnig en
wonnig was als zijn eigen stille aard.
Hij speelde zijn partij met rustige zekerheid, zonder zucht om te schitteren, degelijk.
Zijn deel was bescheiden, maar hij wist dat het den ondergrond hielp leggen van den
heelen klankenbouw.
Zoo ook speelde dokter Mabesoone de cellopartij. Ernstig en stevig weefde hij
het stramien, waarop de anderen lichter, zwieriger versieringen borduurden. Zijn
klank was vol, ietwat gezwollen
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nochtans, maar toch edel. Hij harmoniëerde het best met Neys.
Voor Van Waefelghem bleek het kwartetspelen zeker geen onvoorwaardelijk
genot. Het was hem een bestendige inspanning, een rustelooze overwinning van
moeilijkheden. Hij streek zonder zwier met starre, hoekige armbewegingen. Zijn
pols leek stram, zijn handen stroef. Zijn spel was als een pijnlijk meetkundige werking
van vingertellen -passen en -schuiven. De plooien in zijn voorhoofd gleufden dieper
en hij keek stuurscher dan ooit als wrokte hij tegen boog en snaren, die 't hem
ongewillig zoo lastig maakten.
Maar alles ging toch goed. Wel kraste zijn viool soms even, wel kwinkten zijn
vogelslagen al eens verkeerd, maar hij waakte zoo angstvallig om juist te spelen en
de maat te houden, dat hij ten slotte niets bedierf.
Vandaag was er evenwel iets ongewoons aan zijn spel. Gewoonlijk gaf hij amper
klank genoeg, was er iets pienterigs in zijn boogstreek als vreesde hij te veel te geven.
Maar nu was 't heel anders. Het zag er uit alsof hij met een soort van nijd tegen den
kapitein op wilde. Met zijn tweede partij zocht hij werkelijk Quatremeire, die de
eerste viool speelde, den bovenzang te betwisten. En als Quatremeire dat gewaar
werd, liet hij zijn snaren nog luider en weelderiger zingen. 't Was alsof ze in ijverzucht
tegen elkander opkampten.
De kapitein vedelde als een veroveraar. Met zijn
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geweldige bravourstreken scheen hij te willen bekoren en verrukken. Hij liet zich
beheerschen door het vulkanische, dat in zijn aard smeulde en liep buiten den
passenden stijl. De rustige, zachtaardige gemoedelijkheid, het zich zelf bewakende
en beheerschende gevoel van Haydn's kwartet waren hem te eng, hij legde er iets in
van de romantische wildheid der tziganenczarda's. Hij sprong voortdurend uit de
evenwichtige klankgemeenschap en liet iets zinnelijk zwoels doordringen in de
koelklare reine melodie, die hij tot een soort van hartstochtscantilene deed opzwellen.
Zijn erotische zangfraze kreeg zoowaar iets gemeens. En toen hij klankstormig, als
zegebewust ook de maat geweld ging aandoen, dwong hem dokter Mabesoone met
flinke hielkloppen en bewegingen van het bovenlichaam daar beter op te letten.
- Trop de tempérament! grinnikte Van Waefelghem.
Quatremeire matigde zich een poos, maar herbegon weer, en telkens wierp hij
verliefde blikken naar Ida, die, een beetje in verwarring, uit haar schemerhoekje de
oogen ook ter sluiks op hem richtte. De nieuwsgierigheid was haar te sterk geweest.
Ze had het briefje van Quatremeire ontplooid en gelezen. 't Was een madrigaal, dat
de kapitein zelf berijmd had, als geleide voor zijn rozentuil:
Tendres enfants de Flore,
A celle que j'adore
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Faites les doux aveux
De mon coeur langoureux.

Flauwer en banaler kon het niet, en toch was ze er door gevleid. Ze begreep niet hoe
het mogelijk was, maar het kreupelvers vervulde haar met een zekere vreugde. Dan
weer voelde ze lust om met den kapitein en met zich zelf te spotten. Ze deed het
echter niet. Gedurende 't heele kwartet bleef ze als in Quatremeire's macht. 't Was
of hij voor haar alleen speelde en haar betooveren wou. Zijn boogstreken schenen
haar zinnelijk te willen streelen. Voortdurend blikkerde een ‘doux aveux’ uit zijn
oogen haar tegen. Ze voelde zich weer blozen en wendde zich af, maar dan begon
een ander spel.
Quatremeire droeg een tintelgloeienden robijn in een gouden ringklauw aan een
der vingeren, en bij 't op en neerhalen zijner boogstreken wierp de steen als een vurig
oog speelvonkjes op, die naar Ida lonkten. Uit haar hoekje zag ze dat heen- en weer-,
dat op- en neerflikkeren als een duivelsch dansvlammetje. Quatremeire was om haar
een ban aan 't slingeren, waarin ze zich hoe langer hoe meer gevangen voelde.
Ida gaf zich niet goed rekenschap van hetgeen er met haar gebeurde. Ze was
gewoonlijk zeer evenwichtig. Er lag in haar niets van het smachtend romaneske van
een boekenheldin. Haar gevoel blies ze nooit op. Het berokkende haar nooit
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gekke misrekeningen omdat haar verstand steeds waakte. Haar hoofd bleef koel al
mocht haar hart al eens een dwazen trek voelen. Maar nu ging die klaarheid van haar
geest verdooven, en ze werd overrompeld door behaagzucht, bekorende
nieuwsgierigheid voor verder gebeuren, gewekte verwachtingen, de eene
onberedeneerder dan de andere. Ze schaamde zich over haar zelf. Ze wilde
Quatremeire vermijden, naar hem niet meer kijken noch luisteren, maar, wat ze ook
deed, op hem alleen bleven haar blikken en gedachten den heelen avond gevestigd.
Van 't oogenblik af, dat Van Waefelghem het verliefd manoeuver van Quatremeire
had opgemerkt, volgde hij heel oplettend alles wat de kapitein deed. Er viel nu niet
meer aan te twijfelen. Quatremeire legde aan op Ida's hart en 't leek wel of hij slagen
zou.
Dat was voor Van Waefelghem een onaangename ontdekking. Ida had hem ook
al sedert geruimen tijd bekoord, en in zijn binnenste had hij zich al meer dan eens
de vraag gesteld of zij voor hem niet een passende vrouw zou zijn.
Er zat in Theophiel machtig veel van de eerzucht zijner moeder. Aan de wol en
het katoen van haar man, aan zijn plebejische cliënteel, en zelfs aan het fabrieksken
had ze een hekel. Ze fleurde maar op in haar eigen kantenhandel, dien ze naast zijn
zaak, ongelukkiglijk in het zelfde, weinig voorname magazijn moest drijven. Zij had
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deftige klanten, dames van de hoogere burgerij, van den adel zelfs, en het toppunt
van haar droomen was ook eenmaal toegang te krijgen tot die deftige, aanzienlijke
familiën. Met haar man, die zoo'n kleine-menschen-manieren had, wanhoopte ze
daar ooit in te slagen, maar voor haar zoon, voor haar Theophiel, zou ze wel de deuren
van die standen open krijgen.
Ze was met dat doel een vernuftig berekende taktiek begonnen. Op haar aanraden
was Theophiel lid geworden van de Société littéraire en later van de Philharmonie.
Dat was de eerste stap. Daarna kweekte Vrouwe Van Waefelghem in den geest van
haar zoon de overtuiging aan, dat in geval hij neiging tot trouwen mocht voelen, hij
alleen in den voornamen stand een meisje naar zijn gading kon zoeken.
Voor beiden was het een gelukkige dag, toen Theophiel de eerste maal in het salon
van dokter Mabesoone verscheen. Van toen af waren ernstige verwachtingen gaan
groeien. De dokter was een man zonder standenvooroordeelen en Theophiel kreeg
langzamerhand den indruk dat een veroveren van Ida's hand voor hem tot de aardsche
mogelijkheden behoorde. Hij begon daar ernstig over na te denken. 't Viel hem echter
niet gemakkelijk een vast besluit te nemen en tot de voorbereidende handelingen
over te gaan. Hij had geen voldoende vertrouwen in zijn persoonlijke gaven om
zonder aarzelen noch dralen van wal te steken.
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Hij wikte en woog zoo lang, dat het nu tot zijn bittere ontgoocheling eensklaps te
laat scheen. Hij zou achter het net visschen. En dat het nu juist die pocherige
Quatremeire was, die hem zoo'n streek speelde, bracht hem buiten zich zelf van
ergernis.
Van minnenijd gestoken beraamde hij allerlei hatelijkheidjes tegen den kapitein.
Zijn schampere, vitlustige geest deed hem al dadelijk wat aan de hand.
Quatremeire droeg op zijn rijkglanzige zijden das een speld, die een spinnekop
voorstelde. Het was de eerste maal, dat Van Waefelghem ze zag, en nauwelijks was
de laatste maat van het kwartet verklonken of hij vroeg met een listige insinuatie:
- Wat is dat voor een ding, kapitein? Is dat soms een ‘talisman d'amour’?
- Dat is een spin, was het koele, ontwijkende antwoord.
- Zoo, teemde Van Waefelghem voort. Araignée du soir, bon espoir? Is dat de
beteekenis?
Quatremeire liet zich niet van streek brengen, misprijzend hield hij zich alsof hij
de flauwigheid niet gehoord had.
Van Waefelghem had onwillekeurig dokter Mabesoone's belangstelling voor de
speld opgewekt. Het was een fijn bewerkte, oude camee, waarover hij Quatremeire
complimenteerde.
- 't Is een familiestuk, verklaarde de kapitein.
Dokter Mabesoone's antikwiteitenliefhebberij wilde er meer van weten.
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- Zooals u bekend is, vertelde de kapitein, ben ik verwant met den Franschen
generaal-adjudant Quatremer-d'Isjonval, die met Pichegru Holland veroverde....
- Hm, hm! onderbrak Van Waefelghem. Die stamboom is nogal bedenkelijk. En
wat een zwak voor titels, meneer de Jacobijn!
- Als ge 't niet begrijpen wilt, kan ik het niet helpen. Ik draag denzelfden naam,
dien ze hier op den burgerstand verdraaid hebben, en mijn vader was de kleinzoon
van den broer van....
- Zeker, zeker. Dat is zoo! vergoelijkte Neys, die, den familietrots der Quatremeire's
kennende, een nieuw krakeel vreesde. Hij had de uitweidingen van den kapitein over
zijn stamboomvertakkingen al meermalen aangehoord, en was er al evenmin door
overtuigd als wie ook, maar hij hield zich toch alsof hij er aan geloofde. Hij deed er
Quatremeire zoo'n plezier mee, en 't kon toch niemand kwaad.
- Maar de speld, de spin? drong dokter Mabesoone aan.
- Had Van Waefelghem wel willen zwijgen, dan had ik het al kunnen vertellen.
Quatremer- d'Isjonval dus, had een bijzondere belangstelling voor spinnen. Hij kende
het leven, de gewoonten en eigenschappen van die buikige langpooten als een
geleerde. Toen hij in 1794 te Utrecht in de gevangenis zat, kon hij zien aan de spinnen,
die maar steeds in de hoogste hoeken van zijn cel gingen
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schuilen, dat er vriesweer op handen was. Hij vond middel om dit te laten weten aan
Pichegru, die voor de overstrooming van dat land van eenden en kikvorschen reeds
wilde wijken. Pichegru wachtte op de vorst en veertien dagen later kon hij over het
ijs een opmarsch beginnen, Holland veroveren en Quatremer bevrijden. Als
herinnering aan deze merkwaardige gebeurtenis kreeg de generaal van Pichegru deze
speld en het is in onzen tak van de familie, dat ze bewaard is gebleven.
Quatremeire was oprecht toen hij dit vertelde. Hij wist niet beter. De camee-spin
was aan zijn vader door een vernuftig antiquair als een echte gedenkenis van den
grooten Quatremer verkocht, en van dat oogenblik af gold ze als een familiestuk.
De spinnenliefde van zijn voorvader had op den kapitein een gewichtigen invloed
uitgeoefend. Hij ook had een zwak voor die wondere dieren gekregen. Hij sloeg ze
leergierig gade, had een kleine bibliotheek verzameld, die hem in hun leven moest
inwijden, en kweekte er zelfs in groote doozen, overdekt met dundoek om lucht en
licht door te laten. Dit gebeurde tot groote ergernis van zijn ordonans, die vliegen,
muggen en ander aas moest vangen om die weefsters te voeden. De kapitein voelde
die liefhebberij zelf als ongewoon en hield ze daarom wat geheim. Zelfs zijn
vertrouwde vrienden wisten er maar weinig van.
Quatremeire had succes met zijn verhaaltje, wat de slechte luim van den naijverigen
Van Waefel-
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ghem nog meer prikkelde. Hij zocht den kapitein nog meer schampscheuten toe te
zenden. In zijn hoofd broeiden er allerlei ondereen. Dat Quatremeire Ida wilde krijgen,
vond hij ergerlijk. Zoo'n heimelijke vliegenpikker, zoo'n don Juan. Dat moest hij
hem eens zoeken aan te smeren!
Argeloos deed Neys hem daartoe de gelegenheid aan de hand. De dichterlijke
professor was nog altijd onder den indruk van het kwartet, en sprak zijn bewondering
nog eens uit.
- Mooi, dat werk van Haydn!
Quatremeire maakte voorbehoud:
- Jawel, maar een beetje houterig, te koel, geen passie genoeg. Ik hou meer van
een warme Italiaansche fraze....
Dadelijk viel Van Waefelghem daarop in:
- Dat is natuurlijk de muziek van Quatremeire, le fougueux, l'ardent, l'homme aux
affections vives!
En met insinueerenden glimlach bracht hij er nog Quatremeire's slagwoord uit een
hunner onlangsche gesprekken over de vrouw en de moraal bij te pas.
- Les plaisirs de la chair sont saints comme ceux de l'esprit, niet waar, kapitein?
De vraag der lossere huwelijksbanden was op een van hun vorige samenkomsten
de twistappel geweest. Dokter Mabesoone had daar met een koel academische
voornaamheid over geöreerd, maar tusschen Quatremeire en Van Waefelghem was
het tot een
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hissebissig geschermutsel gekomen. Van Waefelghem dacht zeer huisbakken over
die zaken. Hij ging volstrekt niet mee met de theorie der Saint Simonisten, die voor
man en vrouw minder knellende banden in het echtelijk leven verlangden. Eens
getrouwd, blijft getrouwd was zijn conservatieve maatschappelijke grondslag en daar
bleef hij bij. Quatremeire daarentegen zag er niet de minste zwarigheid in de heele
conventioneele moraal op haar kop te zetten. Dat was zoo menschelijk bij dien mooien
jongen, die gelegenheid te over vond om zijn begrippen in practijk te stellen.
Van Waefelghem had met puriteinsche scherpheid Quatremeire's zienswijze
aangevallen. Die leer moest naar onzedelijkheid leiden, naar overspel en
bandeloosheid, naar den ondergang van het familieleven. En Quatremeire had hem
daarop met een acteursgebaar het bekende woord der Saint Simonisten over de
heiligheid der vleeschelijke geneugten toegeslingerd.
Nu meende Van Waefelghem gluiperig dat krasse oordeel tegen zijn mededinger,
die hem in den weg begon te loopen, te kunnen uitspelen. Zoo hoopte hij Ida op haar
hoede te stellen en haar beter te doen inzien wat een heerschap die Quatremeire was.
De kapitein nam het op uit de hoogte:
- Van Waefelghem kan die woorden maar niet begrijpen. Er zit nog te veel
middeleeuwschheid in dien Jacobijn. De rechten van het hart zijn nog van geen tel
voor hem...
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- Ik zeg maar, dat het noodlottige denkbeelden zijn...
- Il faut s'entendre, kwam dokter Mabesoone er tusschen. Dat emancipatievraagstuk
was een van zijn geliefkoosde thema's en hij begon het weer met veelheid van
woorden te ontwikkelen. Van Waefelghem had weer misgerekend. Quatremeire
straalde van vreugd, want behalve eenige beperkingen was dokter Mabesoone het
met hem eens.
- Al de begrippen, die de grondslagen der maatschappij uitmaken, werden eens
als noodlottig bevochten, wijsgeerde hij. Wat nu zedelijk heet, was eens onzedelijk
en de onzedelijkheid van nu is misschien de zedelijkheid van morgen. We weten het
niet en daarom moeten wij de nieuwe theorieën met verdraagzamen eerbied
overwegen. De wetten die 't huwelijk regelen wisselen met de tijden. Breek daar zoo
licht den staf niet over, Van Waefelghem. Ik was te Parijs toen de strijd tusschen
Enfantin en Bazard over de emancipatie van de vrouw ontbrandde. Ik verzeker u,
het was grootsch, episch. De leerlingen discuteerden in het zweet huns aanschijns,
dag en nacht aaneen. Ik zag er flauw vallen en buiten dragen en toch ging de discussie
voort....
- Met een echte furia francese! onderbrak Neys, een beetje sceptisch.
- Ge glimlacht, Neys? En toch is 't waar. Zoo vechten de Franschen hartstochtelijk
voor een gedachte. Ik heb het bijgewoond. Hoe wilt ge, vriend
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Waefelghem, daar zoo maar ineens doodkalm over gaan beslissen?
Van Waefelghem zette verbaasde oogen op. Het was kostelijk! Hem werd hier de
les gespeld. De dokter was grenzenloos onvoorzichtig zoo subversief te spreken
tegenover Quatremeire. Zag hij dan niet wat daar in het salon gaande was?
Dokter Mabesoone liet zich voortdobberen op den stroom van zijn woorden.
- Ge denkt te lichtzinnig over dat ingewikkeld problema, Van Waefelghem.
Affections profondes et affections vives! Ha! Wat zag hij klaar, Enfantin, toen hij dat
onderscheid maakte onder de menschen. Er zijn er die maar één liefde in hun leven
kennen, maar één vrouw kunnen beminnen en voor wie het bestaan alle waarde
verliest als ze aan die vrouw twijfelen moeten. Dat zijn de Othello's, de menschen
der ééne uitsluitende, standvastige trouw - de affections profondes! Maar ik mag,
Van Waefelghem, van uw levenservaring wel veronderstellen, dat gij het bestaan
aanneemt van andere naturen, veranderlijk in hartsneigingen, van menschen bij wie
de eene liefde vergloeit voor de andere, die plots opflikkert. Gij kent naast Othello
ook Don Juan, den grooten veranderlijke. En onder de vrouwen zijn er ook vestalen
en bacchanten. Beiden zijn eerlijk. Ze volgen den drang van hun innerlijk wezen.
Waarom dan een eenzijdige leer? Waarom een huwelijksvorm, die den eene bevredigt
en den andere dwarsboomt? Dat is de vraag, Van Waefelghem. Overdenk
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ze kalm, filosofisch, en gij zult inzien, dat het niet zoo onredelijk is twee soorten van
huwelijken voor te staan: het duurzame, onontbindbare voor Othello, het veranderlijke,
ontbindbare voor Don Juan. Voor de neigingen van het hart moeten wij vrijheid
vorderen. Daar mag geen dwang uitgeoefend worden door niemand.
Het werd hoe langer hoe mooier. Daar sprak dokter Mabesoone nu een pleidooi
uit ten gunste van Quatremeire en al zijn minnegekonkel!
Van Waefelghem was het hart in. Alles liep hem tegen, dezen avond. Zelfs Ida
scheen geboeid door de bespiegelingen van haar vader
Dergelijke gewaagde gesprekken schrikten haar inderdaad geenszins af. Ze was
eraan gewend en schepte er een zeker behagen in. Wat daar gezegd werd over het
verschil der menschelijke naturen begreep ze volkomen en ze dacht daarbij aan den
plomp-boerschen edelman Dudevant, die zoo ongelukkig vereenigd werd met de
fijngevoelige Aurore Dupin, wier romans ze met ontroering had gelezen. Het
losscheuren van zulk een ongelijken band scheen haar maar billijk. Lélia met haar
hoop en onrust, haar droeve ontgoochelingen, haar opgaanden en weer instortenden
hartstocht, haar kwellingen en knellende banden kwam haar voor den geest. Uit dat
pijnlijke boek, dat haar hart drukte en haar schuchterkuisch, vrouwelijk gevoel soms
opschrikte en blozen deed, leerde ze toch dat de vrouw over zich zelf moest kunnen
beschikken, rechten had op haar eigen
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hart. Haar vader overtuigde haar niet heelemaal, maar ze begreep toch, dat er in zijn
redeneering een grond van ernst lag.
De rigoristische Van Waefelghem kon zich niet meer weerhouden en kregelig
onderbrak hij dokter Mabesoone:
- Zoo helpt gij Don Juan gemakkelijk aan een Serail....
- O Van Waefelghem, weerlegde de dokter met een zeker berispend stemgezag,
werp toch alle kleinheid, alle burgerlijke bekrompenheid van u af! Jaag het varken
in de bronnen niet. Vertroebel de schoonheid dier gedachte niet. De vrijheid in de
vereeniging van man en vrouw zal een einde stellen aan veel veinzerij en
schijnheiligheid, rust brengen in menig gefolterd gemoed, tot reiner leven leiden....
- Utopie! weerlegde Van Waefelghem, die de kapitteling van den dokter moeilijk
slikken kon.
- Uit de utopie wordt de toekomst geboren! Ons mag geen denkbeeld afschrikken.
Geloof mij, Van Waefelghem, het is altijd verkeerd zich zoo hardnekkig tegen een
nieuw begrip te verzetten.
- C'est là une question de coeur! verklaarde Quatremeire, glunder, zijn snor
opstrijkende.
- Ik houd meer van verstand, dan van wat gij hart noemt! bitste Van Waefelghem
tegen.
- Dat is mis. De nieuwe maatschappij zal niet alleen uit het verstand maar ook uit
het hart groeien! weerlegde dokter Mabesoone, die maar altijd op de hoogste toppen
bleef vertoeven.
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Ineens kreeg Quatremeire een trivialen inval. Hij wierp zijn Fransche voornaamheid
af, en, op Van Waefelghem wijzend, treiterde hij in 't sappigste Brugsch:
- En spreekt van z'n herte nie', 't en is mor 'n platte boone!
Het peil van het debat zonk ineens verscheidene vademen lager.
- Liever 'n platte boone of 'n omnibus! ruziede Van Waefelghem tegen
- Neemt u toch in acht, mijn vrienden! jammerde dokter Mabesoone met den toon
van een leeraar, die ontgoocheld vaststelt, dat zijn discipelen de verhevenheid van
zijn betoog niet volgen. Neemt u in acht, we gaan weer ploeteren in de Brugsche
moerassen....
Neys zocht wat olie te gieten op de weer roerig wordende wateren.
- We kunnen over al die dingen toch spreken zonder ons driftig te maken. Al die
hervormingen kunnen toch maar na verscheidene geslachten verwezenlijkt worden
en er is heel wat kans op, dat ze vóór hun verwezenlijking nog eens heelemaal
veranderen. Laten wij er ons intusschen geen zwaar hoofd om maken.
En zich tot Ida richtende, voegde hij er bij:
- De heeren blijven vandaag veel te veel alleen aan het woord. We hebben u nog
niet gehoord, juffrouw Ida. Zingt gij niets voor ons?
Quatremeire sprong dadelijk bij:
- O ja, charmeer ons met een romance. Verdrijf
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met het zonnetje van uw stem de filosofische nevelen, waarin wij gehuld zitten. Wat
gaat ge zingen?
- Een Brugsch liedje, dat meneer Neys uit den mond van een oud
Godshuizenvrouwtje heeft afgeluisterd en opgeteekend. Een heel, heel mooi....
- Verzamelt hij die prulledeuntjes nog altijd? vroeg Quatremeire, die liever wat
anders had gehoord. Wat vindt hij toch daarin?
- O zooveel! antwoordde Neys met een innig zachte stem. Daar voel ik de ziel van
ons goede volk in, zijn teedere gemoedsdiepte, zijn verlangen naar schoonheid en
droom, oneindig als onze vlakten.... Dat alles huppelt of wiegt in die wijsjes.
- Ei! wat gaat ge de hoogte in met al die ouderwetschheid! lachte Van Waefelghem.
- Ouderwetschheid zoo ge wilt, weerlegde Neys, maar ik hoor daar tevens een
eerste stem van ontwaking in, een blijde bloeibelofte! Daaruit wordt een nieuwe,
zelfstandige Vlaamsche muziek geboren. 't Zijn bronnekens van oorspronkelijkheid,
die lang gevangen lagen en nu weer aan 't vloeien gaan. Ze voeden en laven onze
kunst van morgen.
- Daar is hij weer, de Vlaamsche droomer! zegde dokter Mabesoone met een
vergoelijkend lachje om wat hij bij Neys voor een stille manie hield.
- Twist nu ook dààrover niet, schalkte Ida, luistert liever.
En haar stem zilverde op terwijl ze bescheiden en smaakvol op 't klavier begeleidde.
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Er was een maagdeken zuiver en net
In Davids stad geboren....

Zoo klonk het zacht als een moederlijk wiegeliedeken met licht douwdijnende
beweging. Het was een pastorale teederheid, die zich allengs vervormde, steeg en
zwol tot een hymne. Ida zong voortreffelijk en met een zekere preciositeit liet zij
spelende lichte trillertjes, vreugdig en jong openklanken als bloemen die ze om de
melodie heenslingerde.
Na de eerste stroof schamperde Van Waefelghem:
- Chanson de bigote....
- Refrain de nourrice, mais chantée par une des grâces! flauwde de kapitein.
Ida zong voort. Neys was één verrukking over dat heerlijke lied, dat hij voor de
eerste maal zoo goed zingen hoorde.
Dokter Mabesoone sprak niet, maar een stille lach van blijde verrassing speelde
om zijn lippen en in zijn oogen. Roerloos bekeek hij het portret van zijn moeder, dat
boven het klavier hing en in 't beeflicht van den luchter als te leven begon. 't Was
ook een schilderij van Odevaere, een Memlinc in Empire-gewaad, Grieksch-Fransch
van weidsche drapeering en pose, maar Vlaamsch van vleesch en bloed en kuische
goedheid. Dokter Mabesoone kon er zijn blikken niet van afwenden. 't Was of Ida's
lied het beeld uit de lijst tot hem deed naderen, en of alles licht werd in de kamer.
Een wondere vreugd vol weemoed vervulde dokter Mabesoone's hart en toen Ida's
liedje
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weerklonk, zegde hij diep ontroerd, als met een droomstem:
- Dat zong zij ook! en hij wees op het aangezicht van melk en rozen met de goedige
oogen....
Neys keek van Ida naar het portret harer moeder en door zijn geest speelde Horatius'
vers: O matre pulchra, filia pulchrior, o mooie moeder, nog mooier is uw dochter,
maar hij dorst het niet uitspreken.
- Het liedje is kinderlijk simpel en toch pakt het me diep! verklaarde dokter
Mabesoone.
Opgetogen vatte Neys hem bij dat woord.
- Dàt is het, dokter! 't Is als de stem van 't ras. Uw moeder zong het zooals haar
moeder het zong, zooals moeder Vlaanderen het zong, en grijpt het u in het hart, zoo
zal het ons heele volk in het hart grijpen, bekoren en vervoeren.
- Onverbeterlijke particularist....
- Zeg maar op, dokter. Ik blijf er bij, gij komt nog tot mij over....
Terwijl dokter Mabesoone zich lachend tegen Neys' voorspelling verdedigde,
richtte Quatremeire een nieuwen hoffelijkheidsaanval op Ida. Hij prees haar zang
met groote woorden en verzekerde zeer ontroerd te zijn. Dan vroeg hij haar bijna
fluisterend of zij de taal van zijn bloemen begrepen had, en voor zij hem eenig
antwoord kon geven, verzocht hij haar 's anderendaags voor haar raam te komen
staan als hij met zijn regiment zou voorbijrijden. Dat zou hem gelukkig maken. En
dan drong hij er vooral op aan dat ze aanstaanden kermiszondag toch naar het veldbal
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in de Philharmonie zou komen. Het feest zou voor hem zonder vreugde zijn indien
zij daar niet was. Van nu af vroeg hij haar verscheidene dansen. Hij waagde 't zelfs
even haar hand te vatten bij zijn dringende bede.
't Kwam alles over Ida als een stortvloed. Ze was heelemaal onthutst.
Van Waefelghem volgde Quatremeire's gedoe met jaloersche oogen.
Het sloeg tien, het gewone uur van scheiden. De Jacobijnen kwamen overeen
elkander op het Philharmonie-feest weer te ontmoeten. Alleen Van Waefelghem
verzekerde, dat hij daar niet komen zou.
- Van zoo'n ijdelheidskermis houd ik niet, mopte hij, dat laat ik voor anderen....
Quatremeire voelde bij 't heengaan Ida's fijne handje in zijn stevige vuist liggen
als een schuw bevend vogeltje met kloppend hart. Zijn oogen zongen een smachtend
liefdedicht.
Buiten was 't heldere maneschijn en Neys stelde voor nog even een wandeling te
doen door de oude stad, die in de nachtelijke klaarte heerlijk was als een droom. Van
Waefelghem bedankte er voor. Norsch-koel nam hij afscheid en trok eenzaam naar
huis. Quatremeire liet zijn vioolkas door den ordonans, die op hem wachtte, weg
brengen en trok met Neys mee.
't Was een uitbundigheid van fluoresceerend licht, dat uit den hemel daalde en
alles met een blauwzilverigen wadem omspon. Ze trokken langs de Spino-
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larei waar glijdende glanzingen over't roerloos water bewogen en de ranke silhouetten
der witte huizen diep in neerzegen; langs kronkelende straten, glimoogend van
blikkerende vensterruiten, verdoezelend in een fosforischen nevel.
Neys was in een dweepbui.
- O! Wat konden ze bouwen, onze vroegere meesters! redeneerde hij in stille extase
terwijl Quatremeire, met heel andere gedachten bezig, naast hem liep zonder ooit te
antwoorden. Zie die huizingen van onze oude vorstelijke burgers, hoe zwierig, hoe
weidsch! Wat een kunstgevoel! Het openbaart zich in alles. Zie de lijn van die straat
hoe ze grillig wijkt, weer vooruitspringt en weer zwenkt ginder in 't verschiet, waar
uit het blauwig lichtweefsel dat slanke torentje opwaast.
In eens stonden ze op de groote markt, waar de Halletoren forsch-geweldig tegen
de zilveren glorie van den lichthemel oprees.
Een epische stemming bloeide open in Neys' gemoed, en in stijgende geestdrift
zette hij voor den zeer verstrooid onverschilligen Quatremeire zijn betoog voort:
- Duizenden hebben dat Belfort opgericht ter vereeuwiging van den éénen droom
van oud-Vlaanderens arbeid, geleerdheid en kunst. Wat de pyramiede van Cheops
voor oud-Egypte was, dat was deze toren voor ons voorgeslacht. Als ik hem zie,
Quatremeire, dan hoor ik het werken, schreien, juichen, al de geweldige
levensgeruchten van een volk,
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dat in eenheid naar het hoogste streeft. Wanneer krijgen wij dat volk, die bloedwarme
menschelijkheid hier weer?
Neys werd ineens uit de hoogten van zijn bespiegelingen neergerukt. Op zijn
uitboezeming kreeg hij geen ander antwoord dan den vreemden uitroep, dien
Quatremeire met een histrionsgebaar losliet:
- Ah! L'amour!
- L'amour? Quel amour? vroeg de uit zijn lood geslagen Neys.
't Bleek zeker geen gemeenschapsliefde.
Quatremeire sloeg zijn maat op den schouder en sprak:
- Neys, tu es un bon type! Un peu naïf, mais un bon type. Je veux te confier un
secret.
Neys zag met verbaasde oogen Quatremeire aan, die heel vertrouwelijk naar hem
overneeg en hem lachend toefluisterde:
- J'ai fait une conquête...
- Une conquête?
- Ida est amoureuse de moi!
Neys was ineens ontnuchterd door die bekentenis, die zoo onverwacht op hem
neerkwam. Hij droomde niet... Hij had Quatremeire wel heel goed verstaan. Ida was
verliefd op hem!
Een onberedeneerd, dwaas gevoel van ontgoocheling en spijt overmeesterde den
goeden Neys. Voor de eerste maal zag hij duidelijk in wat een schat van een vrouw
Ida was met haar klaren geest en haar fijn gevoel. Hij herinnerde zich allerlei
kleinigheden
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van Ida: een woord dat hem getroffen had, een lief gebaar, de stille lach van haar
oogen, de zilverige reinheid van haar zang, en 't scheen hem, dat hij alleen onder de
Jacobijnen de fijnheid en de voornaamheid van dat alles had gevat. Hij wist zeker,
dat hij haar het best begreep. En zij? Hij had geleefd in den waan, dat zij wellicht
ook van hem het meest hield, maar verder dan een louter geestelijke sympathie had
hij nooit gedacht. Nu werden zijn oogen plotseling voor de ruwe werkelijkheid
geopend.
Neys bleef een heelen tijd sprakeloos naast Quatremeire voortstappen.
- Eh bien! Qu'en dis-tu? vroeg de kapitein, verwonderd over de geringe gulheid,
waarmede zijn kameraad het nieuws ontving.
- Proficiat! zei Neys eindelijk, met een aarzelstem alsof 't een rouwbeklag was,
dat hij uitbrengen moest.
Golven van melancholie daalden over hem neer, overweldigend als het maanlicht
dat over de stad stroomde.
De twee vrienden slenterden van het Speelmansbrugsken naar 't Leeuwenbrugsken
en bleven daar onwillekeurig over de borstwering kijken naar de heerlijke oevers
van het reitje. Natte groeiselranken, glimmend van dauw, kwijnblauw als maangeparel,
hingen van de kaaien en van de gekalkte huisgevels, die met een fosforischen glans
in het lichtwater weerspiegeld stonden. Witte rozen en bloeipluimen stonden tusschen
het vonkloover in den droom der tuinen. Zilver-dampen scholen weg onder verre
struiken vol
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wazige geheimzinnigheid. Maanglanzen kaatsten en spatten op tak en blad en sintelden
hier en daar weg als vlugge glibberlichten. Eén star fonkelde aan den fulpen hemel
en legde een kronkellemmet in het klare lichtwater, waar een oude boot scheen te
wachten om naar onbestemde verten te voeren.
Neys zweefde weg in ijle melancholie...
Op zijn manier was Quatremeire ook onder den indruk. Hij neuriede het wijsje
van Béranger:
Vivent table et couchette,
Turlurette,
Bon vin et fillette.
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II.
Op het oogenblik, dat Quatremeire en Neys op 't Leeuwenbrugsken stonden, zocht
Ida in haar stille kamer rust voor haar woelige gedachten.
Er was een nieuw gevoel gewekt bij haar. Tot nog toe had de kapitein alleen maar
vleiende complimenten gemaakt, waarnaar ze eerst onverschillig, later met
vrouwelijke behaagzucht geluisterd had, maar van avond had hij zich veel verder
gewaagd. Hij was heel duidelijk geweest. Ze ging voor een bepaald huwelijksaanzoek
staan.
Dat was het begin van iets heel nieuws in haar leven en ze zocht de tegenstrijdige
aandoeningen die haar daarbij overstelpten te ontleden.
Daar voelde ze eerst iets als blijheid, die niet heelemaal ontluiken kon, - een
verwachting van blijheid, die haar even fantazeeren liet hoe heerlijk het wel worden
kon. Al haar aangeboren fijnheid en teederheid legde zij in die verbeeldingen. Maar
dan greep haar als een angst voor haar eigen fantazie aan. Ze had al geleerd dat
droomen steeds mooier,
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en verwachtingen steeds vreugdiger zijn konden dan de dingen, die werkelijk komen.
En ze was bevreesd om zich aan het vreugdegevoel, dat even opdook, volop over te
geven.
Was dat niet de evenwichtigheid van haar geest, die haar zoo kwelde? Waakte
haar verstand niet weer te schroomvallig op de bewegingen van haar gemoed?
Haar opvoeding had uit haar hart de romantische geheimzinnigheid verdreven,
die de vrouw naar het huwelijk leidt als naar een tuin vol sprookjesverwachtingen.
Het ietwat kinderlijke ideaal van den man als reddende en gelukkigmakende
wonderprins, dat in den geest van zooveel jonge vrouwen uit haar omgeving leefde,
bezat zij niet meer. Zoo meende ze ten minste en ze stelde daar een zekeren trots in.
Zij verlangde in den man een gelijkwaardige te vinden met wien ze eerlijk en
kameraadschappelijk zou samenwerken aan een zelfde levenstaak. Haar gedachten
waren te helder, haar levensinzicht te scherp om zich den man met wien ze zich
eenmaal verbinden zou anders te kunnen voorstellen.
Maar nu ze daar zat te mijmeren, was 't of uit de verborgenste hoekjes van haar
hart een duistere drang opkwam, die al de helderheid van haar verstand weer
omwademde. Een trek naar het sprookjesachtige, naar het onvoorzien-geheimzinnige
omnevelde haar.
Was dat wellicht het ware liefdegevoel? En
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moest ze zich daar zonder nadenken maar op laten wiegen?
's Anderdaags hing dat wazig gemijmer nog steeds in haar anders zoo klare hoofd
en ze voelde in zich een kinderlijke, onberedeneerde vreugd. Ze droeg een blos op
de wangen, neuriede deuntjes terwijl ze op haar huiselijke bezigheden paste en vond
een stil genot in het geheim, dat ze met Quatremeire alleen deelde.
Met haar vader sprak ze geen woord over hetgeen er gebeurd was. Meer dan eens
herlas ze Quatremeire's manke madrigaal, lachte even, maar voelde zich toch blij het
voorwerp van die hulde te zijn.
De belangrijke gebeurtenis van dien morgen was het voorbijrijden van Quatremeire
met zijn regiment.
Zou ze zich voor het raam gaan plaatsen, zooals hij gevraagd had? Zou dat een
niet te plotse, naïeve bekentenis zijn?
Haar zestienjarig nichtje Marie-Louise bracht den dag bij haar door en met hun
beiden stoeiden ze en dreven ze kortswijl als twee kinderen. Maar altijd voelde Ida
het beeld van Quatremeire naast zich.
Ze zag hem rijzig, sterk, mooi, alhoewel een beetje vulgair.
Ze wist niet wat haar dreef, doch toen ze uit de verte trompettengeschetter hoorde,
holde ze met Marie-Louise naar boven voor het venster.
Het regiment kwam aangereden als een epische opleving langs de stille, doode
kaai. 't Was een trotsche ruiterij op glimmende paarden in ordelijke
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rijen. De koperklank der bazuinen scheurde de lucht en de hoeven kletterden op de
straatsteenen. De zon blikkerde en schitterde op de helmen en kurassen.
Daar was hij, Quatremeire, flink op zijn manenschuddend paard, een hooge borst
zettend en met hoofschen lach Ida begroetend. Hij reed voorbij als een veroveraar,
- de wonderprins.
In de andere huizen stonden ook dames voor het venster, maar Ida voelde 't met
een soort van gevleide ijdelheid, zijn vereerende blikken waren voor haar alleen.
- Een mooi officier! oordeelde Marie-Louise, en Ida voelde zich bij dien
onschuldigen meisjesuitroep weer hinderlijk rood worden.
Ze had behoefte aan beweging, ruimte en frissche lucht en besloot's namiddags
met Marie-Louise naar de Tilleghem-bosschen te gaan.
Toen ze buiten de stadspoort de ruischende populierdreef opstapten, hadden Ida
en haar nichtje Marie Louise een verrassing. Ze ontmoetten Neys, die uit een zijweg
kwam.
Het melancholische gemijmer van den vorigen avond was hij al geheel te boven.
Met zijn wijsgeerigen aanleg duurden dergelijken buien nooit lang. Het denken leidde
het voelen bij hem heel gemakkelijk en hij had zich weer getroost met het nil mirari
van zijn lievelingsdichter, dat hij in goed Brugsch omzette met de woorden: ‘En loot
het aan jen hert e nie' kommen!’
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Dat was zoowat zijn voornaamste, onbewust uit zijn wezen opgroeiende levensregel.
Zijn groote kracht lag in een stil-blij optimisme, dat het leed nooit overdreef en steeds
in de eerste plaats naar den goeden kant der dingen zocht.
Zijn vreugde en genietingen trachtte hij bij voorkeur in zich zelf te vinden om ze
niet van buiten te moeten verwachten als een toevallige aalmoes. Zoo was hij gaarne
alleen en in die eenzaamheid begon juist zijn dierbaarste leven. Hij genoot in de
beschouwing van de menschen en de natuur rondom hem, liet zijn frisschen geest
vrij fantazeeren over alles en nog wat, herproefde in herinnering een mooi gedicht,
een mooi muziekstuk en allerlei vroeger genoten schoonheid.
Zoo had hij zich thans in de blijde eenzaamheid van zijn wandeling weer van de
even opgedoken droefgeestigheid bevrijd.
Zoodra Marie-Louise hem zag, liep ze naar hem toe als naar een ouden kameraad.
Hij was te harent ook een vriend van den huize.
- Wel meneer Neys, dat is een vreugd u hier te vinden. Gij gaat met ons mee naar
de bosschen....
- Met u mee? aarzelde Neys lachend.
- Ge moet! dwong het meisje.
- Nu, ik wil gaarne, maar wat denkt er uw tante van?
- O ze vindt het goed! verzekerde Marie-Louise. Dat kan niet anders. Niet waar,
tante, ge vindt het best?
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- 't Zal ons een groot genoegen zijn, sprak Ida.
Maar nog voor zij had geantwoord nam Marie-Louise Neys onder den arm en trok
hem voort.
Zoo kwamen ze gedrieën in 't bosch.
Marie-Louise hield van Neys omdat hij zoo gezellig van omgang was en zoo
onderhoudend, frisch-geestig vertellen kon.
Nu weer wist hij over alles wat ze zagen, prettig te praten. Hij legde uit waar in
Maart de boschviooltjes bloeiden, waar de koekoeksbloemen en de meizoetjes te
vinden waren. Hij vertelde van de wonderbaar mooi gekleurde paddestoelen, die ze
aantroffen; van de vlinders, die voor hen uitvlogen en wier grillige, ongebaande
wegen zij onnadenkend volgden; van de grashuppers en de vorschen, die hen bij
wijlen voorbij wipten en deden opschrikken. De beide stadsmeisjes vonden 't
verrukkelijk zoo ingewijd te worden in al de kleine verborgenheden van het bosch.
Jammer maar, dat het voor de kraakbessen te laaf en voor de hazelnootjes te vroeg
was, anders had Neys wel helpen plukken! Nu vonden ze geen andere versnapering
dan rinsch-zoete braambeziën, die met hun verward dooreengeslingerde doornranken
herhaaldelijk Ida's kleed vastgrepen. Neys haastte zich telkens voorkomend en
hoffelijk om het los te maken.
- Meneer Neys is wel galant, vindt ge niet, tante? plaagde Marie-Louise.
Ida en Neys waren om die opmerking een beetje verlegen.
- Marie-Louise, ge moogt zoo over alles en
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iedereen uw oordeel niet geven! keef tante zacht.
- Waar ik toch van spreken durf, niet waar meneer Neys. Ik, zoo'n kind, zoo'n
bakvisch. 't Is ongehoord! lachte Marie-Louise een beetje brutaal.
Neys antwoordde niet. Hij luisterde naar een vogeltje, waarvan hij den naam niet
kende, en dat een aanhoudend dubbel gepiep liet hooren, als riep het op iemand, die
niet luisteren wilde en wien het iets te zeggen had.
Dan gaf hij grappige volkswijsheid ten beste over andere vogels, die ze van ver
en nabij hoorden. De wielewaal riep: ‘Pee, ga je gij mee? Neen ik, zei de Pee!’ De
grasmusch zong van ‘wedde, wedde wiet, j' hoort gij mij wel, maar j' en ziet gij mij
niet!’ En hij zegde de rijmpjes op in 't Vlaamsch, wat Marie-Louise's schertslust weer
opwekte.
- Is 't waar, meneer Neys, dat gij zoo'n groote Vlaming zijt?
- Een groote? Dat niet, maar een Vlaming zèker.
- Neen, een groote, overdreven Vlaming! Ik hoor het wel aan mijn kozijn, die in
uw klas zit. Hij zelf is er ook zoo een aan 't worden als gij. Zijn papa beweert dat gij
ai de jongens meesleept.
Neys glimlachte:
- Wilt ge me daar nu nog eens doen overspreken, Marie-Louise?
- Neen, snaterde 't meisje voort, maar ik begrijp niet hoe het mogelijk is zoo van
dat Vlaamsch te houden. 't Is toch maar een leelijke, platte boerentaal....
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- Ge kunt niet meenen wat ge daar zegt, Marie-Louise, weerlegde Neys met ernstig
zachte stem! We zouden nooit durven zeggen, dat onze moeder leelijk is, en onze
taal is toch ook zoo wat als een moeder voor ons. Ik houd ze voor heel mooi en heel
rijk, maar de menschen kennen ze niet genoeg, ze mochten haar al sedert langen tijd
niet leeren. Als Asschepoes moest ze een schamel leventje leiden bij den haard van
de armen en eenvoudigen. De voornamen in 't land verwaarloozen en versmaden
haar, ze laten haar verwilderen en verzwakken, en dan zouden ze bovendien haar
nog smaden omdat ze is zooals zij ze gemaakt hebben. Daar moogt ge niet aan mee
doen, Marie-Louise. Hoe meer mijn taal verongelijkt wordt, hoe liever ik ze krijg.
Hij sprak met een eenvoudige, eerlijke innerlijkheid van gevoel, die de beide
meisjes boeide.
Ze waren voor een grooten vijver gekomen, waar de hemel zich met zijn witte
wolken vol zilveren schijnsels in spiegelde. Het was er heerlijk. De warme lucht, die
zwoel en loom op hen drukte onder de boomen, werd hier gekoeld door het frissche
watervlak.
Aan den oever lag het wrak van een oude kogge gemeerd en op aandringen van
Marie-Louise gingen ze er met hun drieën in zitten.
Tusschen het lisch en de biezen aan den boord stonden, in welige mengeling,
hoogopschietende geitenbaard met pluizig witte bloemen, die roken als zoete vlier;
forsche dolle kervel, die breede schermen opende; en purperen truizelbloesems, waar
witte
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vlindertjes om bibbervlogen. De wieroken, die de oude dennen rondom het water in
den zonnegloei uitwasemden, zweefden als paradijsgeuren om hen heen.
Terwijl ze daar wat rustten, ging Neys met zijn betoog voort. De meisjes lieten er
hem niet mee los. Marie-Louise uit plaagzucht, Ida uit gewekte belangstelling.
- Als gij liefde hebt voor de simpele menschen, die naast u leven en arbeiden, voor
de boeren die het koren zaaien, dat u voedt, en voor de vrouwen en meisjes, die het
kantwerk maken, dat u siert, dan moet ge ook de taal liefhebben, die ze spreken. Wij
hooren toch bijeen. Wij moeten hun lot verbeteren, hun hart verheffen, hun geest
openen en dat kunnen wij alleen maar door hun taal, die toch ook de onze is. Is het
nu geoorloofd, dat wij ons van hen afzonderen door't uitsluitend gebruik van een
andere taal. Van alle aristocratische vooroordeelen is dat toch zeker het domste?
Marie-Louise vond het een beetje te diepzinnig en reikte over de kogge naar een
waterlelie, maar Neys zag hoe in Ida's oogen een glans van begrijpen en meevoelen
lichtte. De hoop, dat hij haar voor zijn gedachten winnen kon, verheugde hem.
- Kan een Vlaamsch meisje daar onverschillig voor blijven? In alle bewegingen
is de vrouw steeds een vooruitstrevende kracht geweest. Zij kan zich het eerst
losrukken van sleur en vooroordeel en haar fijner, warmer gevoel maakt haar tot de
lenteheraut van elke edele gedachte....
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- Ge hebt misschien wel gelijk, gaf Ida toe, in stille peinzerij.
Verder ging Neys niet.
Hij hoorde weer dat vogeltje, waarvan hij den naam niet kende en dat met zijn
dubbel gepiep hardnekkig doorriep als moest het hem iets gewichtigs zeggen.
- Nu is mijn preek weer uit, Marie-Louise, lachte hij. Ge vondt ze wat lang, niet
waar? Maar gij hebt mij doen beginnen .... Aan u de schuld!
- Meneer Neys kan 't mooi zeggen vind ik! schalkte het bakvischje, dat van de
spanader gesneden was. Hij kan van de politiek een idylle maken.
Ida vreesde weer een onbezonnen woord van haar nichtje en wierp haar een
vermanenden blik toe.
- Waarom kijkt ge zoo, tante? 't Is hier toch net een idylle... Gij en meneer Neys
zoo naast elkaar... de bedwelmende geur van de bloemen.... de woudtortels die
kirren....
Neys vond het ook raadzamer het doorhollende meisje het woord af te nemen.
- Ik vrees, Marie-Louise, dat uw idylle in een drama zal veranderen als we niet
oppassen! Zie eens hoe zwart het ginder boven geworden is.
Ze hadden inderdaad niet bemerkt, dat een zware bui zich had samengepakt en
dat de eerste droppelen al neerpletsten op het loover. Een plotse ontroering maakte
zich van Ida en Marie-Louise meester. Er viel aan den regen niet te ontsnappen.
Beiden waren zonder parapluie en ze hadden een
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licht zomertoiletje aan! 't Zou niet weinig gehavend worden! Ze begonnen
zenuwachtig een eindje te loopen, doch wisten niet best langs waar ze uit het bosch
op de groote baan konden geraken.
- Komt, windt u niet op! stilde Neys. Ik heb een parapluie....
Dat regenscherm was eigenlijk een groot bleek zonnescherm. Hij opende het en
zoo kwaad en goed als het ging schuilden ze er met hun drieën onder om tot aan een
ouden, dichtbekruinden beuk te loopen, waar ze ten minste tijdelijk in 't droog konden
staan.
Nu 't gevaar geweken scheen, vond Marie-Louise een uitgelaten pret in 't geval.
Ze gichelde en jokte, dat het aanstekelijk werkte op Ida. Ze begon een liedje te neuriën
en tante deed mee. Ook Neys liet zich meeslepen en onder het groenschemerend
dakje van het zonne-regenscherm weerklonk het eene wijsje na het andere, terwijl
het regengeweld in de struiken rondom den beschuttenden beuk ruischte als een zee.
De kruin van den boom bleef niet langer waterdicht. Groote droppels vielen
trommelend op Neys' breedgeranden panamahoed, die buiten de parapluie uitstak.
Hij schoof er wat dichter onder. Dan was het een riezelend waterstraaltje, dat van de
punt van een der baleinen op de mouw van zijn alpaga-vestje vloeide.... 't
Knetter-gespetter in 't gebladerte nam toe en de liedjes van 't vroolijk drietal ook. Ze
zongen allerlei, alles wat hun maar te binnen viel.

Maurits Sabbe, 't Kwartet der Jacobijnen

59
Zoo waren ze begonnen met het oude herdersdeuntje:
Nous n'irons plus au bois
Les lauriers sont coupés....

't Was een vreugdige rythmendans, dien ze met handen- en voetenbeweging
begeleidden, en Neys zong mee in onschuld:
Dansez, chantez, embrassez qui vous voulez
Nous en ferons de même....
Et rouquedecou, dépêchez vous!
Embrassez la plus belle ....

Eensklaps schenen de meisjes den zin der woorden te vatten, en braken het liedje
plotseling af. Neys had het nu ook begrepen. Hij keerde zich om, moest zijn neus
snuiten.... Marie-Louise bekeek Ida met schelmsche oogen en proestte het dan
eensklaps uit....
- Welnu, meneer Neys, waar blijft ge? Waarom doet ge 't niet? lachte ze
onbeschaamd. 't Is tante la plus belle!
- Wilt ge wel zwijgen, strop? begon Ida op berispenden toon, maar ze eindigde
ook in een lach om 't dwaasgrappige van 't geval.
Na zijn neus losgelaten te hebben, moest Neys een grooten waterdroppel afdroogen,
die zooeven in zijn hals opengepletst was....
Dat vogeltje zonder naam was daar weer met zijn dubbel gepiep. Het riep ten derde
male, wanhopiger
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dan ooit.... Het zei hem iets heel gewichtigs en Neys begreep het niet.
Hij overmeesterde zijn verlegenheid en redde zich met een klassieke galantigheid
naar twee kanten:
- Neen, Marie-Louise, ik wil niet als Eris, de godinne, den gouden twistappel
tusschen u beiden werpen....
Hij schertste maar om beterswil. In werkelijkheid was 't weer een melancholisch
gevoel, dat hem vervulde. Hij wist het wel wie de mooiste was. Hij wist wel wie hij
zou verkozen hebben, zelfs indien ze niet de mooiste was, maar hij dacht aan de
onzalige bekentenis, die Quatremeire hem gedaan had. Al het stille ontgoochelingsleed
van gisteren drukte weer op hem. 't Was wel spijtig, dat hij niet vroeger gesproken
had, dat hij Quatremeire niet voor was geweest. Maar nu viel daar niets meer aan te
doen en waartoe zich daarover verder kwellen? De wijsheid van een Horatiaansche
satire speelde hem weer door den geest. Quatremeire was als een volbloedig raspaard,
lichtvoetig voorop gerend, Neys kon hem niet meer inhalen. - Dat stond vast. Doch
waarom zich daar een zwaar hoofd in maken? ‘Om later het levensbanket te verlaten
als een onverzade gast?’ Neys wist zijn gevoel weer verstandig te doen zwijgen.
Onder den beuk tikkelde en trommelde het droppelgespattel nog altijd voort, maar
't bleek weldra, dat de regen over was. Een strook helgewasschen hemelblauw en
een zonnestraal blonken al door de
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takken heen. Neys kon met de meisjes naar de stad terug keeren.
Toen ze uit de schemering van boom en struik weer in 't volle licht kwamen, voelde
Ida zich wat beschaamd om 't gekke van 't gebeurde en sprak al even weinig als Neys.
Het licht speelde buitelend op de natte kruiden en heesters langs den weg. Aan
weerskanten hoorden zij in 't bosch de droppels van 't loover lekken, riezelend en
suizend alsof de regen daar onder den klaren, blauwen hemel nog voortduurde.
Ida volgde 't spel van 't licht, luisterde naar de frissche droppelmuziek, maar haar
gedachten waren toch met heel wat anders bezig. Ze vergeleek Neys met Quatremeire.
Wat verschil tusschen die beiden! De kind-openheid van Neys' gemoed, zonder arglist
noch zelfzucht, werkte innemend op haar. Zijn onderhoudend gesprek opende heerlijke
verten voor gedachte en gevoel. Alles was in hem zoo jeugdigfrisch en eerlijk-oprecht,
dat men hem vol vertrouwen, zonder een greintje achterdocht zou gevolgd hebben.
Waarom was hij het niet, die haar gevraagd had in plaats van Quatremeire? Hij ware
wellicht beter haar gading geweest.
Niets van hetgeen waar ze 't meest van hield had ze bij Quatremeire gevonden.
Zijn gevoel bleek maar grofdradig, hij hield niet veel van geestelijke genoegens,
sprak niet bizonder mooi. Ze zag dat alles in en toch bleef hij haar beheerschen. 't
Was alsof hij haar met een tooverfilter verdwaasd en willoos had

Maurits Sabbe, 't Kwartet der Jacobijnen

62
gemaakt. Of was die half daemonische bedwelming, waarin hij haar had gebracht,
en die haar niet meer rustig redeneeren liet, het teeken der liefde?
Toch vroeg ze zich af wat ze doen zou indien Neys nu eens met een aanzoek kwam.
Zou ze ja of neen zeggen? Toen vond ze 't ineens heel bespottelijk zich het hoofd te
breken met iets, waaraan Neys zeker in de verste verte niet had gedacht. Als een man
zoo iets verlangde, dan sprak hij toch. 't Was al te gek zoo te fantazeeren, en dat alles
om dat dwaze liedje, dat ze daar gedrieën onder de vlaag gezongen hadden!
's Anderendaags dacht ze er niet meer aan. Haar jong gemoed kon zich nog zoo
gemakkelijk verstrooien.
Het bal der Philharmonie naderde en allerlei kleine koketterie-bekommeringen,
waarmede Ida zich vroeger weinig had ingelaten, namen haar nu heelemaal in beslag.
Ze bereidde haar toilet, vroeg zich af waarmee ze 't gunstigst zou voorkomen, met
weerschijnzijde of bleekblauw satijn, berekende het effekt van een lint of een kant
en ging herhaaldelijk voor den spiegel onderzoeken en keuren. Ze vond zich wel wat
kinderachtig bijwijlen, maar toch had ze er plezier in. Welke bloem zou ze op haar
keurs steken? Een roos? Een camelia? Zij aarzelde nog den Zondag van het feest
zelf, maar Quatremeire hakte den knoop door. Alsof hij iets van haar twijfelingen
wist, liet hij een keurstuiltje met keurige rozen afgeven. Ida was zeer gevoelig voor
die vriendelijkheid en be-
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sloot Quatremeire's bloemen op het bal te dragen.
Terwijl dokter Mabesoone met zijn dochter naar de Philharmonie reed, vroeg hij
haar of er iets bestond tusschen haar en den kapitein, wiens voorkomendheid hem
wel wat verraste.
Ida verzekerde dat er niets was, en ze vond een soort van behagen in die kleine
leugen. Ze oordeelde zelfs dat het nog geen leugen mocht heeten, want eigenlijk was
er tusschen Quatremeire en haar nog niets besloten. Het groote woord moest nog
gesproken worden. Zou het voor van avond zijn?
Ze stapten uit het rijtuig in den tuin, vlak voor het feestgebouw, dat daar in de
kermisklaarte van vetpottekens en kleurige lantarentjes als een pseudo-Grieksch
zuilentempeltje met trapportaal en liggende witsteenen leeuwen tegen het nachtzwarte
van den hemel opblankte. Heeren in rok kwamen hen te gemoet en leidden hen verder
in den a giorno verlichten hof, die reeds gonsde van gepraat en gelach. Talrijke dames
en heeren zaten daar rond witte tafeltjes in gezellige groepen. Weinige leden hadden
nagelaten hun vrouw en dochters naar dit avondfeest te leiden, dat ze voor het meest
aristocratische nummer van het heele kermisprogramma hielden. Op een open plein
rondom de schitterende kiosk, waren een menigte paren al aan den dans. Witte en
bleeke toiletten wervelwolkten daar op de wellustige wijzen van een symphonisch
orkest.
Weldra zaten de Jacobijnen bijeen om een der tafeltjes. Alleen Van Waefelghem
ontbrak. Hij had
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woord gehouden en was op dat frivole feest niet verschenen.
- Ravi de te voir! fluisterde Quatremeire Ida toe en een heele vlucht van vleierige
complimentjes en galante liefelijkheden liet hij op haar los. 't Was alsof hij er een
heelen voorraad had gereed gemaakt om haar te overstelpen. Ze klonken wel erg
banaal maar verveelden haar toch niet.
Dan wist hij haar te overreden om de verlichting te gaan bekijken. Dokter
Mabesoone verkoos te blijven zitten om Neys zijn theoriën over de vormen van het
huwelijk nog eens goed in te scherpen. Woensdag laatst had hij nog niet alles kunnen
zeggen. Quatremeire bood Ida den arm en ging met haar den tuin in.
Neys luisterde slechts met één oor naar den dokter en zag Ida achterna met een
weemoedige berusting in de oogen. Hij trok hier weer het kortste strootje. Hij kon
haar zelfs niet een enkelen keer ten dans vragen, daar hij niet dansen kon. Al het
succes van den avond zou weer voor Quatremeire zijn. Nu, daar had hij recht op
vermits Ida toch op hem verliefd was.
Quatremeire wandelde door de lanen als een veroveraar, die zich bekeken en benijd
wist. Hij leidde Ida rond als een trofee. Een zegenacht brak voor hem aan.
Overal waar ze voorbij kwamen volgden hen honderden blikken en neigden de
dames zich naar elkander om achter hun waaiers diep-ernstige, gewichtige dingen
te fluisteren.
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Alhoewel Ida die verlichting al jaarlijks had gezien, was ze er toch over verrukt. Het
was net of ze in een Oosterschen sprookjestuin werd binnengeleid. Ze gevoelde zich
kinderlijk blijde als in de verwachting van een wonder, dat moest gebeuren.
Tallooze lichtglaasjes en lampionnetjes zoomden de wegen en bloembedden af
en hingen tusschen de boomen in slingers en kransen. De kruinen der linden en
kastanjes droegen blauwe, groene en fel roode vlammetjes als reuzenluchters.
- Vreugdevuren voor ons!
Ida liet Quatremeire zeggen. Ze genoot van het feeërisch schouwspel. Tusschen
het wonderlijk groene loof gleden in alle richtingen helle oranjeschijnsels als van
een uitbrandende avondzon. Hier en daar op 't uiteinde van een dreef gloeide
Bengaalsch rood in een doorzichtigen nevel. In de hooge laangewelven en tusschen
de heesters aan den kant sprankelden fonkels met karmozijn of saffiergloed; als
felgekleurde, flitsende lichtdroppels bleven ze rustig hangen, of bij 't verschuiven
der lichte takken in de avondkoelte speelden ze schuilevinkje als stalkaarsen. Hier
was 't alsof een zwerm reusachtige lichtkevers, smaragdgroen en robijnrood, zich op
't loover had neergelaten. Daar hingen bleekgroene treurwilgtakken neer, zwaar van
wondere bloemkelken, waarin vlammetjes van incarnaat en carmijn brandden. Ginder
wrongen knoestige takken als vrome handen naar omhoog, lichtschalen beurend,
waarin edelgesteenten schenen te smelten.
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Quatremeire zocht de dreven en wegels op waar 't minder druk was. Hij hield Ida bij
de hand, drukte haar dichter tegen zich aan en lispelde haar al de vondsten van zijn
niet zeer afgewisselde verliefdheidsrhetoriek. Zij voelde de lauwheid van zijn adem.
Zonder haar kon hij niet meer leven, zij had zijn geluk in handen, zijn brandend hart
lag voor haar voeten. Hij ging voor geen enkele hyperbool achteruit.
Ida liep gedachtenloos naast hem, wel bekoord door 't ongewone van het
gebeurende, maar met nog helderheid genoeg in het hoofd om zich af te vragen wat
er uit dit alles wel geworden zou.
Toen Quatremeire haar een dans voorstelde, wendde ze voor nog wat te willen
wachten, en verlangde weer bij vader en Neys te gaan zitten. Quatremeire bracht
haar daar met tegenzin. Zijn eerste aanval was mislukt. Hij had haar een
liefdesbekentenis en belofte willen ontlokken, maar was er niet in geslaagd. Toch
zou hij haar van avond daartoe dwingen. Met stijgend ongeduld wachtte hij op een
nieuwe gelegenheid.
Dokter Mabesoone zat Neys met academische kalmte voort te onderrichten te
midden van de immer woeliger wordende kermismenigte:
- Het sociaal individu bestaat uit man en vrouw, leerde Enfantin!
Bij die woorden drukte Quatremeire Ida's arm en bekeek haar teeder. De
maatschappelijke aphorismen van den dokter benutte hij voor zijn persoonlijke
doeleinden.
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- Voortreffelijk gedacht en gezegd! complimenteerde hij.
- Enfantin bekende zelf, leeraarde dokter Mabesoone voort, dat zijn levenswerk
onvolkomen zou blijven zoo lang de vrouw er geen wijding en harmonie aan gaf.
Dan riep hij de ideaal-vrouw op en bij alle plechtigheden der St. Simonisten, die hij
voorzat, stond er naast hem een ledige zetel voor die verwachte vrouw. Ik zelf heb
er hem zien staan.
Neys scheen uit diepe gepeinzen op te duiken en vroeg met opvallend
melancholische stem:
- Die stoel is altijd ledig gebleven niet waar?
't Was alsof hij van eigen leed sprak.
Quatremeire viel zonder aarzelen in, zelfbewust en met sterke stem:
- Omdat de oproep niet behoorlijk flink werd gedaan!
Nu wisselden ze wat woorden over de verlichting, de muziek, het bal.... Een
rekgesprek zonder belang. Ze bestelden koele amandelmelk en zogen die uit
stroobuisjes op. Quatremeire's ongeduld stond op zijn aangezicht te lezen. Hij loerde
op de kans om Ida weer in den tuin te leiden.
Een meesleepende wals zweefde op uit de kiosk.
- Kunt ge blijven zitten, als ge dat hoort, juffrouw Ida? vroeg de kapitein.
Ida antwoordde hem niet, maar richtte zich schertsend tot Neys, die haar zoo
afgetrokken scheen:
- En gij, meneer Neys, kunt gij blijven zitten?
- Ik moet wel....
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- Nog altijd niet leeren dansen?
- Helaas, neen, juffrouw Ida....
- Dan zal de stoel naast u ook wel ledig blijven, evenals naast Enfantin lachte
Quatremeire, terwijl hij opstond en Ida hem als werktuigelijk volgde.
Ditmaal wandelden ze niet rond, maar lieten zich dadelijk opnemen in den
wentelenden zwerm, die op den streelenden zang van violen en fluiten wiegewaagde
in rythmische cadans. Bij 't draaien duizelde Ida van 't schitterlicht, dat in festoenen
en spiralen allerwegen om haar heen cirkelde en bengelde, als in een warreling van
opschietende fuseëen. 't Was als een vuurbacchanaal, waarin ze door Quatremeire's
krachtigen arm werd meegevoerd.
Hij omsloot haar leest, ze voelde zijn blik begeerig op haar branden, hij drukte
haar vingeren, fluisterde hartstochtelijke woorden, maar ze was niet romantisch
genoeg gestemd om zich door dat alles te laten verdooven. Haar gevoel was te fijn
om zich aldus door Quatremeire te laten overrompelen, en, vreemd genoeg, op dat
eigenste oogenblik dacht ze, dat Neys in zoo'n geval wel voornamer en gevoeliger
zou gesproken hebben. In alles wat Quatremeire deed en zegde was er iets grofs en
krenkends. Ze erkende ineens de uitsluitende zinnelijkheid van dien man. Wat zij
voor haar hoogste bezit hield, haar geest en haar hart, had voor hem niet de minste
waarde, verlangde hij niet! Ze voelde dat als een vernedering.
Toen de wals uit was, wilde ze weer bij vader en Neys gaan, maar Quatremeire
drong zoo sterk aan
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om nog wat te wandelen, dat zij hem toch volgde. Zij was boos op zichzelf omdat
zij zich zoo willoos gevoelde. Hij troonde haar mee langs minder verlichte zijpaden,
tot aan een eenzamen uithoek van den tuin, waar op een kleine hoogte, omringd van
dichte struiken, het witte beeld stond van een veJdgod, die een zevendubbele
scherleifluit bespeelde. 't Was een ontuchtige faunskop, die haar spotlachend bekeek.
De nachtkoelte kwam hier heerlijk van over de nabije velden heenstrijken, gekruid
met een geur van gemaaid hooi. De lindetakken boven hun hoofd wuifden als breede
waaiers en de klaarte van het lichtfeest in den tuin kwam tusschen het hen omgevende
loof glijden met even oplevende straalfonkels en weifelend gesterrel van pinkende
vetpottekens. Het rumoer der menschenstemmen verklonk hier tot een stil doffe
gonzing, waarop de borrekikkende vorschen in de sloot achter den tuin hun
nachtwijzen moduleerden. Ineens vloog een opgeschrikte vogel, gek piepend, uit de
struiken weg. Spotte hij? Of vermaande hij voor een hinderlaag?
Quatremeire werd door minnewalmen als bedwelmd. Hij snoof den fijnen geur
van Ida's bengelende lokken op, en zijn bloed zong een wilden zang. Nu zou hij geen
woorden meer gebruiken.... Plotseling greep hij haar met bei zijn armen, drukte ze
tegen zich aan en haar kittelend met zijn ruwe snor zocht hij haar wangen en mond
te kussen. Er was iets wilds als een aanslag in zijn heele doen.
Deze eerste kussen van een man wekten Ida's
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weerzin op. Ze zag in Quatremeire's oogen iets leelijks blinken, een wellustglimp
als een beleediging. Het was alsof de faun haar vastgegrepen had. Hij hield haar in
zijn armen als een ding, zijn speelgoed, heelemaal afhankelijk van zijn gril. Het was
alsof hij haar kleine persoonlijkheid, waarop ze trots was, wilde ontrooven. Dat was
niet wat ze zich had voorgesteld. Dat was niet het doordringen tot elkanders innigste
wezen en het opgaan in gevoelseenheid, dat zij van de liefde verwachtte.
Ze bleef een oogenblik beduizeld, doch poogde zich dadelijk uit Quatremeire's
armen los te maken. Ze kneep haar waaier tot brekens toe tusschen haar zenuwachtige
vingeren.
- Ne sois pas revêche, Ida! Dis que tu es à moi! smachtte Quatremeire.
Zij antwoordde niet, maar ontwrong zich aan zijn omklemming. Hij drong verder
aan... Of hij dan hopen mocht, dat ze zijn vrouw zou worden? Of hij zijn aanzoek
mocht doen? Ze wist niets. Haar gedachten waren zoo onhelder, zoo verward.
Quatremeire geraakte dien avond niet verder. Een plotse treurnis gemengd met
ergernis had zich van Ida meester gemaakt.
Ze verwijderde zich van den veldgod, die scheen te grimmen van leedvermaak.
Quatremeire zocht haar nog tot een bekentenis te pramen, maar met hoe langer hoe
minder kans te slagen. Ida kreeg allengs haar volle gemoedswijsheid terug en gaf
hem afwijkende, weigerige antwoorden.
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Bij een draai van het pad bleven ze beiden plotseling stil, met een licht opschrikken
van verrassing.
In den schijn van een lantaren zagen ze Van Waefelghem staan, zonder zijn
doodskistje onder den arm, maar even lijkbidderachtig schraal en bleek als ooit te
voren. Ida had een onaangenaam gevoel alsof ze op eenig kwaad was betrapt.
Quatremeire was boos. Hij zag in Van Waefelghem een bespieder, een ongenooden
brekespel.
- Wel, wel! begon de kapitein. Wat voor een wind heeft u hierheen gedreven? Ge
komt anders nooit op deze lichtvaardige ijdelheidsfeesten ....
- De lichtvaardigheid van anderen te zien is ook al eens een les van wijsheid, dacht
ik bij me zelf, en ik kwam naar 't veldfeest! antwoordde Van Waefelghem met een
schertstoon waar bitterheid in klonk.
Quatremeire voelde het schampschot.
- En die wijsheid zocht ge hier op dien verlaten weg?
- Zoo verlaten is hij toch niet! wedervoer Van Waefelghem heel raak.
Ida vond het een vervelend avontuur en was boos op Quatremeire, die haar daarin
had meegesleept. Ze zocht uit te leggen hoe het kwam, dat ze daar was, doch in haar
onthutsing greep ze naar de naïefste, flauwste verontschuldigingen.
- 't Is hier een echte doolhof, zei ze.
- Ja, 'n mensch kan er gemakkelijk verloren loo-
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pen, teemde Van Waefelghem met een dubbelzinnigen klem op verloren.
- Wij loopen nooit verloren, Van Waefelghem! zuurzoette Quatremeire slagvaardig.
Ida had dadelijk gevoeld, dat haar uitvlucht niet gelukkig was. Ze Wierp zich op
een ander.
- Daar is een mooi uitzicht ginder op de hoogte. Nu vooral, met de maneschijn op
de weiden... Ge ziet er heel ver...
- Ik ben zeker, dat ge wel tot aan 't Minnewater ziet, niet waar? vroeg Van
Waefelghem schijnbaar heel onschuldig, maar weer met een boosaardigen nadruk
op 't woord Minnewater.
Dat droogscheren kwelde Ida meer dan een vranke uitval zou gedaan hebben. Ze
verbeet haar spijt en volgde de twee heeren.
De betoovering van den tuin was weg. Ze zag nu alles met ontnuchterde oogen.
Er waren geen lichtende wonderbloemen noch smeltende edelgesteenten meer, alleen
nog smookwalmende knettervlammetjes in grove kleurglazen en half verschroeide
papierlantarens. 't Sprookje van Duizend en één nacht was uit.
De menschen bekeken haar meer dan ooit. De dames neigden dieper achter haar
waaiers en hadden weer veel te vertellen evenals straks, toen ze voor de eerste maal
voorbij ging. 't Scheen haar of ze reeds allen wisten wat er ginder onder de oogen
van den faun gebeurd was.
Hoe gek liep ze daar tusschen Quatremeire en Van
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Waefelghem, die ze nu bepaald naast zich voelde als twee elkander benijdende, bits
vijandige rivalen! Ze was blij toen ze terug bij vader en Neys kwam.
Het debat was hier nog niet gesloten. Dokter Mabesoone en Neys zaten op een
twistknoop.
- Polygamie! Dat is een grof woord, Neys! sprak de dokter, die zoo zeer in vuur
geraakte, dat hij de terugkomst van Ida niet dadelijk merkte. Een grof woord! Maar
we mogen er ons niet kinderlijk laten door afschrikken.
- Toch! weerlegde Neys.
- Verschooning, laten wij elkaar goed begrijpen. Ik houd de leer van Enfantin niet
voor een dogma, maar toch wel voor een heel belangwekkende kwestie.... En ge zult
mij toegeven, Neys, dat er zich gevallen kunnen voordoen... Kijk even, als de eene
vrouw alleen het verstand bevredigt, en de andere alleen het zinnelijk verlangen van
den man, wat dan? Ik stel maar de vraag. Zoudt ge dan nog niet begrijpen? Ziet ge?
we moeten redeneeren zonder vooroordeelen.
Neys verkoos dit gesprek af te breken. Dokter Mabesoone verwijderde zich te ver
van den kouden grond en verzeilde in de ijlheden der theorie. Het verschijnen van
Ida met Quatremeire en Van Waefelghem vervulde hem overigens met minder
onverschillige gedachten.
- Daar zijn de lievelingen van Terpsichore! begroette hij de terugkeerenden, lachend
maar met een stille mistroostigheid in 't hart.
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- En we brengen u Terpsichore's nieuwsten bekeerling mee! spotte Quatremeire, op
Van Waefelghem wijzend.
Diens aanwezigheid alhier was voor dokter Mabesoone en Neys ook een verrassing.
Hoe had hij er toe kunnen besluiten op dit feest te komen, dat hij altijd zoo streng
en scherp had veroordeeld? Wat was er gebeurd? Had hij zijn principes op dat punt
verloochend? Zijn vrienden hadden hier een vruchtbaar thema om hem te plagen.
Neys schertste goedig, met den stillen toon van iemand, die eigen verkeken kansen
betreurt:
- 't Is zoo goed de wijsheid van tijd tot tijd te vergeten. Niet waar, Van
Waefelghem? Desipere in loco, zei Horatius. Plezier maken als 't past by appetite.
De spotvinnigste was natuurlijk Quatremeire, hij sloeg zijn rivaal letterlijk uit zijn
lood.
- Ik ben gekomen om te zien, verklaarde Van Waefelghem, alsof hij zich
verontschuldigen moest
- Te zien en te overwinnen, als Caesar? schimpte Quatremeire.
- Neen, kapitein, dat laat ik voor u....
Zoo ging het een tijdje voort tusschen die twee met schichtig opvliegende of half
uitgedrukte hatelijkheidjes, die Ida alleen vatte.
De nachtlucht begon klam te worden en de vrienden besloten samen wat op te
stappen. Ze zetten zich in beweging, dokter Mabesoone als de vereerde mentor in
het midden. Het onderhoud was echter niet
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zeer levendig. Neys, Quatremeire en Van Waefelghem peuterden alle drie aan intieme
gepeinzen en de dokter wist niet wat hij aan zijn ongewoon zwijgzame kameraden
had. Ida wist het des te beter, althans voor Quatremeire en Van Waefelghem.
Haar vader redetwistte zooeven met Neys over polygamie. Aan hààr overwegingen
drong zich veeleer het vraagstuk der polyandrie op. Ze wandelde daar nu met drie
heeren, die haar gedachten in gelijke mate bezig hielden.
Daar was eerst en vooral Neys, wiens bescheiden fijne aard haar onvoorwaardelijk
boeide. Van hem had ze zeker het meest kunnen houden, maar hij had haar nooit een
woord gesproken, waaruit zij afleiden kon, dat hij wat voor haar gevoelde. Ida vond
het onzinnig, dat zij herhaaldelijk onwillekeurig ging overwegen waarom Neys bleef
zwijgen, de eenige van wien zij het tegendeel verwachtte. Als hij niet sprak, dan was
het toch doodeenvoudig dat hij niets te zeggen had.
Dan was daar Quatremeire, die wel gesproken had, maar van wien Ida zich na het
gebeurde van zooeven meer dan ooit verwijderd gevoelde.
En nu kwam Van Waefelghem er nog bij, aan wien ze zeker nooit gedacht zou
hebben, doch die voor haar bleek te willen vechten.
Ingewikkeld vraagstuk voor een arm vrouwenhart!
Haar gezond verstand deed haar evenwel inzien, dat ze voorloopig toch alleen met
Quatremeire af te
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rekenen had, en dat scheen niet in zijn voordeel te zullen gebeuren. Ze voelde in elk
geval, dat het nog tijd was om zich van hem los te maken. Haar zwakheid van straks
speet haar erg. Maar toch rees de vraag op of de man, met wien ze zoo ver was
geweest, haar nog wel heelemaal onverschillig kon worden.
Naar oude kermisoverlevering tracteerde dokter Mabesoone nog met een kom
koelen kruiderwijn, terwijl in den tuin, tot sluiting van het feest de ‘vierveugel’
afgeschoten werd. Quatremeire poogde nog eens Ida te bewegen om met hem het
vuurwerk te gaan bekijken, doch zonder er in te slagen. Ze liet het poefen en knetteren
in de verte.
Dokter Mabesoone's rijtuig kwam voor. Hij vertrok met Ida, door zijn drie vrienden
tot aan het hek van den tuin begeleid. Hier veroorloofde Quatremeire zich weer iets
heel ongewoons.
Hij neigde diep voor Ida, nam haar de hand en drukte er een kus op. Dokter
Mabesoone hield het voor een kermisaardigheid. Samson was verontwaardigd. Van
Waefelghem dolkstak Quatremeire met blikken, die fonkelden in zijn scherp mager
hoofd. Neys liet het aan zijn hart niet komen. Nil mirari, dacht hij weer. Hij lachte
stil en riep Ida bij 't afscheid toe:
- Tot Woensdag! Ik heb weer een oud liedje gevonden.
Onderweg vroeg dokter Mabesoone toch aan zijn dochter:
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- Wat wilde Quatremeire met dien handkus? Is er dan tusschen u en hem wat gaande?
Ida purperde van plotse verlegenheid, dook zich in het donkerste hoekje van het
rijtuig weg en luchtigde:
- Wel neen, pa! Een flauwe galantigheid van hem....

Maurits Sabbe, 't Kwartet der Jacobijnen

78

III.
's Anderdaags na het noenmaal zat dokter Mabesoone in de eetkamer voor het venster.
Het uitzicht op de Spinolarei was heerlijk.
De hooge trapgevels der heerenhuizen met rijzige vensterbooglijnen stonden op
de beide oevers in 't gelid, okergeel en vaalrood. Tusschen de kaaien met mossige
steenen en afhangend groen spande zich het ranke Koningsbrugsken. Gemeerde
billanders legden de hel groene en witte strepen van hun voorplechten in de kronkelige
spiegeling van het water. Op den achtergrond verhief zich de Poortersloge met haar
vriendelijk torentje, midden in een wacht van hooge waaipopulieren.
Het voornaam rustige stadsgezicht lag daar in sereene schoonheid onder den
helderen zomerhemel, als onder een kristallen stulp, die het van het kleinzielige
gewriemel der menschen afzonderde.
De gepeinzen van Dokter Mabesoone waren helaas, niet zoo ver buiten het bereik
der menschelijke kleinzieligheid. Hij werd uit de gewone hoogte van zijn theoretische
bespiegelingen te midden van allerlei bekrompen leelijke werkelijkheden neergerukt.
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Voor den middag had hij den Cercle civil et militaire bezocht en als heel toevallig
had hij daar De Sloovere, een oude kennis, vader van vele dochteren, ontmoet. Met
ongewoon vriendelijke belangstelling had deze man naar dokter Mabesoone's
gezondheid en vooral naar Ida's bevinden gevraagd. Dan opeens, heel onschuldig,
dood gewoon, viel hij op Quatremeire.
- 't Is toch jammer, dat de kapitein zich zoo slecht gedraagt....
Dokter Mabesoone vatte niet dadelijk De Sloovere's bedoeling.
- Zoo! sprak hij, ietwat onverschillig.
- Weet ge dat niet? De stad is er vol van.
- Wat doet hij? vroeg de dokter uit de hoogte, met misprijzen voor praatjes en
kleinsteedsche bekrompenheid.
- O, ik zal het u niet voortvertellen, antwoordde De Sloovere, het zal u wel langs
een anderen weg ter oore komen.
Hierop maakte de man zich uit de voeten. Hij had zijn boodschap volbracht.
In 't naar huis keeren was dokter Mabesoone op een andere kennis geloopen, een
zekeren Debaudt, dien hij in jaren niet meer gesproken had.
- Hoe is 't met Quatremeire? Had deze hem ook gevraagd, met een lach die uitdrukte
wat zijn woorden niet zegden.
Dokter Mabesoone begon te begrijpen.
Wisten de menschen dan werkelijk meer dan Ida
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hem wilde zeggen? vroeg hij zich af, hoe langer hoe meer geprikkeld.
Thuis werd het een ergernis. Dokter Mabesoone vond in de brievenbus een
naamloos schrijven, waarin hij en Ida op hun hoede werden gesteld tegen Quatremeire,
een ontuchtigen, zedeloozen kerel, die overal op avonturen liep en van wien de
briefwisselaar niet begrijpen kon, dat hij in een zoo deftige familie als die van den
dokter zoo lang had kunnen geduld worden.
Dokter Mabesoone liet het maal voorbij gaan zonder aan Ida een woordje over dit
alles te reppen. Zeer uiteenloopende gewaarwordingen kwamen bij hem op.
Principiëel was hij afkeerig van het geleuter en de naamlooze beschuldigingen
van kleinkijksche menschen, en zijn eerste beweging was in geen geval iets te
gelooven van alles wat hem gezegd en geschreven werd. Quatremeire kende hij sedert
jaren. Ja, hij speelde wel wat den galante, maar of 't zoo ver ging als de kwade tongen
beweerden, dat betwijfelde hij. Bekrompenheid en kleinzieligheid waren het, die
romdom dokter Mabesoone opdoken, en daartegen zou hij onbevooroordeeld te keer
gaan.
Daar kwam evenwel nog een ander gevoel in hem op. Toen hij Ida daar zag zitten,
vlak in't zonnetje, aan de overzijde van de tafel, zoo mooi, zoo verstandig, zoo
huiselijk, dan werd het hem weer heel duidelijk welk een eenig kostbaar bezit zij
voor hem was. Hij genoot al zoo lang haar stille zorgen in't
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rustige huis, dat zij knap en voornaam als haar moeder wist te besturen. Een mengsel
van vaderlijken trots, teederheid en ook wel egoïsme maakte zich dan van hem
meester en de Jacobijn ging zich ineens heel traditioneel en heel burgerlijk voelen.
Waarom zou hij inderdaad geen enkwest openen over de zedelijkheid van den
mogelijken vrijer van zijn dochter? Het moest nu eens waar zijn, dat Quatremeire
een vrouwenlooper, een lichtmis was? Er kon toch geen rook zijn zonder vuur,
prikkelde hem de oerwijsheid van zijn gewekte achterdocht. De vermaningen waren
toch van alle kanten ineens gekomen! En als hij nu zelf goed nadacht, dan was er
werkelijk wel iets wufts en zinnelijks in den kapitein. Hij had dat al eerder moeten
zien.
Maar dan rees weer de vraag of zijn onrust wel eenigen grond had. Gisteren had
Ida hem nog verzekerd, dat er niets was tusschen haar en Quatremeire. Waarom zou
ze dat verzwijgen? Dat was ze toch niet gewoon. Ze had haar vader steeds een eerlijke,
open kameraadschappelijkheid betoond. Dat weerhield hem gedurende het diner haar
opnieuw over Quatremeire te ondervragen. Hij mocht vertrouwen in haar hebben.
Maar terwijl hij nu uit het raam naar het weidsche stadsgezicht blikte, dat hem op
andere dagen een oogenlust was, kwelden hem de praatjes van dezen morgen weer
zonder ophouden. 't Scheen of er hem uit de stilte op de rei, uit de gesloten huizen,
met hun loerspiegeltjes en groene horretjes iets vijandigs zat
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te bespieden. Geheimzinnige boosheid scheen daar hinderlagen te leggen om Ida's
geluk en als een daemonische bezoeking speelde Quatremeire's zinnelijk lachend
gezicht voortdurend om hem heen. Dokter Mabesoone kon zich niet langer meer
bedwingen. Hij zou Ida nog eens vragen of ze hem gisteren wel degelijk de heele
waarheid had gezegd.
Ze stond met den rug naar hem gekeerd, voor de credenskast, waar ze in een oude
vaas bloemen aan 't schikken was.
- Ida, 'k moete je wa' vragen, begon de dokter in 't vertrouwelijke Brugsch, dat hij
onwillekeurig gebruikte als zijn hart sprak.
- Wat is 't er, papa?
Ida keerde zich niet om. 't Was alsof ze voelde, dat vader haar weer op hetzelfde
onderwerp van den vorigen avond wilde brengen.
- Zegt 'n keer g'heel uprecht.... Hei-je me gister in de voiteure nie' entwa
verzwegen?
Ida brak zenuwachtig een bloemsteel en antwoordde niet. Dat was een bekentenis.
Dokter Mabesoone kwam bij haar en legde zijn arm over haar schouder met
goedheid en kommer.
- 'k Mag het toch wal weten, nie' woor? Wat heit hy je gezeid?
- Hy vroeg me of 'k met hem wilde trouwen....
Die eenvoudige, aarzelende woorden hadden op dokter Mabesoone een wondere
uitwerking. 't Was alsof eensklaps een heftige vijandschap tegen Quatremeire in hem
ontbrandde. Miskend vaderlijk gezag
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en bezorgdheid om zijn kind dreven er hem toe zich plotseling tegen dien indringer
schrap te zetten. Hij voelde zich als iemand wiens rechten miskend werden en ging
zich ineens vastklampen aan al de oude conventie-wijsheden.
- En wat hei-je gy geantwoord? 't Klonk koud, streng als uit den mond van een
onderzoeksrechter.
- Da' 'k het nie' en wist....
- Da' je 't nie' en wist?.... Waarom 'n hei-je van den eerste keer nie gezeid: nee, 'k
en wille nie'?
Ida keek haar vader verwonderd aan. Ze begreep zijn ongewonen, geërgerden toon
niet. Dokter Mabesoone las in haar blik, dat hij wat te heftig was en verzachtte zijn
vraag:
- 'k Wille mo' zeggen: Waarom en hei-je do' nie' direkt 'n spalletje voren gestoken?
Het trof Ida, dat haar vader nu zoo heel anders sprak dan vroeger toen ze niet in
de zaak betrokken was. Waar bleef hij nu met zijn leer over de rechten van het hart,
de vrije keuze, zoo voor man als vrouw, en dies meer? Hij sprak nu als iemand, die
haar deze rechten betwisten wou, en in haar logisch hoofdje kiemde als een neiging
tot verzet tegen deze strijdigheid met eigen beginselen. Met een fijn lachje wees ze
haar vader terecht.
- 'k Mocht er toch 'n keer up slapen.... 'n keer goed in m'n eentje onderzoeken of
't m'n goeste is?
- Of 't joen goeste is? vroeg dokter Mabesoone met verbazing en onrust.
't Scheen hem een onmogelijkheid, dat Ida in dit
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geval een verlangen kon hebben buiten het zijne om.
- Joen goeste? herhaalde hij. Mo' 't en is joen goeste nie... nie' woor? 't En kan joen
goeste nie' zijn.
- Ha, dat en weet ik nie', papa....
En geestig-raak wees ze hem terecht met een van zijn eigen slagwoorden: les droits
du coeur!
Ineens werd het dokter Mabesoone duidelijk wat een hinderlijke ballast al zijn
vroegere redevoeringen nu voor hem konden worden. Hij had kort en goed willen
verklaren, dat alles wat hij daar ooit over verteld had, hier van geen toepassing kon
zijn. Hij was Ida's vader en hij zou meespreken en meebeslissen in het geval
Quatremeire. Hij had eens willen zien wie hem dat zou belet hebben! Er groeide een
kleindwingelandsche neiging in hem om krachtig in te grijpen, maar gelukkiglijk
beheerschte hij zich nog bijtijds. Hij zong een toontje lager.
- Les droits du coeur? Zeker, Ida, mo' je moet toch goed zien wat da' je doet....?
Zie je gy Quatremeire geiren?
- 'k En weet het nie'...,
- Hoe, je 'n weet het nie'? Je 'n wil het me nie' zeggen....
- Zeker wil ik het je zeggen....
En in kinderlijke openheid vertelde ze alles. Hoe 't begonnen was op de
kwartetavonden met fluisterwoordjes en complimentjes, met bloemen en briefjes;
hoe hij op 't veldbal in de Philharmonie haar gekust en zich verklaard had.
Dokter Mabesoone was het hart in na al die open-
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baringen. Hij verweet zich met stijgende wroeging zijn verregaande blindheid, zijn
onverantwoordelijk gemis aan waakzaamheid. Den wolf had hij zelf in zijn stal
gebracht en hij had het niet gezien. Wat was hij grenzenloos naïef geweest!
Gelukkiglijk hoorde hij hoe Ida weifelde. Dat was het wel wat hij van zijn
verstandige dochter had verwacht, maar dat was niet genoeg. Hij had haar liever
vlakaf hooren verklaren, dat ze van Quatremeire in 't geheel niet hield, hem niet
uitstaan kon. Hij had haar willen dwingen dit te bekennen.
- Ol wat da' je me zegt, is 'n bewys, da' j'hem nie' geiren en ziet! Dat is 't beste
teeken....
- 'k En weet het nie'.... herhaalde Ida in eerlijken zelfstrijd.
Ze kon het gevoel niet afkeeren, dat ze na het geval in de Philharmonie in zekere
mate met Quatremeire verbonden was. Ze kon niet zeggen, dat ze van hem hield,
maar mocht er ook niet voor uitkomen dat hij haar geheel vreemd was.
Dokter Mabesoone besliste in haar plaats:
- Ik weet het, da' j' hem nie' geiren en ziet....
- Peis-je gy da', papa?
En weer glom in Ida's klare oogen een licht vonkje van schalkschheid. Nu had ze
't zwak van haar vader goed doorblikt.
Het brandde op dokter Mabesoone's tong om haar te zeggen welke geruchten over
Quatremeire in omloop waren. Zoo ze dàt wist, dacht hij, dan zou het ineens uit zijn
met het minneliedje. Daar was hij zeker
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van. Maar zijn eerlijkheid kwam daartegen toch in verzet. Hij zou eerst nog
onderzoeken wat er gegronds was in de praatjes, die tot hem waren gekomen. Heel
ernstig en dadelijk zou hij zich daarvoor in 't werk stellen. Hij zou de heeren, die
hem daar te morgen een woordje over gerept hadden, opzoeken en dwingen alles te
zeggen. Er stond hier te veel op het spel.
Hij kwam eerder tot zekerheid dan hij gedacht had.
Toen dokter Mabesoone zich gereed maakte om eenige zieken te bezoeken en in
het rijtuig wilde stappen, dat Samson juist ingespannen had, naderde de knecht hem
met een zekere geheimzinnigheid....
Samson had lang geaarzeld, maar nu meende hij, dat spreken plicht was. Hij zou
het dan maar wagen. Bij hem ook waren de klappeien over Quatremeire bezig geweest.
't Nieuwsje liep al in stad rond, dat Ida met den kapitein verloofd was. Samson
geloofde er niets van, maar 't mocht eens zoo ver komen zonder dat hij den dokter
gewaarschuwd had! Nooit zou de trouwe knecht zich dat vergeven hebben. Wat hij
wist, moest zijn meester weten.
- Je weet het, meneere, begon hij, 'k en bemoeie me nooit met 'n andermans zaken,
mo' 'k zou slagen verdienen os ik je nie' en zei wat da' 'k g'heel zeker weten van de
kapitein Quatremeire....
Alweer een waarschuwing! Dokter Mabesoone kon een beweging van verrassing
niet beletten.
- Je mag het me niet' kwolik nemen, da' 'k azoo m'n herte rechtuut spreke,
verontschuldigde Samson zich nogmaals.
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- Spreek mor up! moedigde dokter Mabesoone aan.
Samson bracht nu alles uit. De kapitein was altijd 'n eerste ‘liefhebber van
witmutsen’ geweest. Hij had zich nooit voor iets of voor iemand in zijn avonturen
gegeneerd, maar in den laatst en tijd ging het waarlijk over zijn hout. Hij had nu de
dochter van de marketenster van zijn regiment tot ‘maitresse’ genomen. ‘Elk z'n
meug,’ zei Samson voor zijn part. Dat meisje was een lichtomdeintje van de ‘fyne
soorte’. Haar moeder had haar goed geleerd hoe ze haar netten moest spreiden om
de mannen te vangen. Het was ook niet over dat persoontje, dat Samson een traan
zou laten. Maar hij vond het een schande zooals de kapitein tegenwoordig te werke
ging.
- Hij heit z'n puppe in 'n kooi gezet....
- Wat zeg-je? vroeg dokter Mabesoone, die Samson's beeldspraak niet dadelijk
vatte.
- Dat hij z'n pagadette up 'n kamer gezet heit, in 'n huzetjie dicht bij 't Beuterhuus....
En ollen avend trekt hij dor nortoe....
- En zyn dà' geen klaps tegen den vaak, Samson?
- Up m'n woord van eere, 'k hei 't met m'n eigen oogen gezien.... En lik of da'k dor
entwa hooren roenken hein van iefvrouw Ida en de kaptein, meende 'k dat ze toch
veel te goed is om up dezelfde voet gezet te worden met de dochter van n' cantinière....
Samson's mededeeling maakte diepen indruk op dokter Mabesoone.
Verontwaardiging en vreugde beheerschten hem tegelijk. Nu had hij het bewijs van
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Quatremeire's laagheid in handen en hij zou er zeker gebruik van maken.
Op zijn ziekenbezoeken en bij 't avondmaal waren zijn gedachten met niets anders
bezig. Met heerlijk klein-burgerlijke listigheid maakte hij een plan om Quatremeire
in de val te vangen.
Toen het duister was ingevallen wendde hij een boodschap voor om Ida te kunnen
verlaten. Hij beval Samson om met hem mee te gaan.
De knecht begreep niet wat er aan de hand was, maar nadat ze beiden een heel
eind sprakeloos naast elkander geloopen hadden, liet dokter Mabesoone zich met
een soort van geheimzinnigheid ontvallen:
- Samson, je weet toch goed wo'da'ze weunt? Nu ging er hem een licht op.
- Zeker weet ik het.... Go' me der nortoe?
- We gon up de loer zitten, Samson. 'k Wil der 't fyne van weten....
Dat was een karweitje, dat wel in Samson's smaak viel! Hij was bereid zijn meester
door dik en dun te volgen.
Het was al iets heel bijzonders met dokter Mabesoone. Had men hem vroeger
gezegd, dat hij er eenmaal als bespieder ging op uittrekken en dan nog wel tegen een
van zijn eigen Jacobijnen, dan zou hij dit voor een hem onwaardige scherts, voor
een beleediging gehouden hebben, maar nu hij daar volop mee bezig was, had hij
niet eens het gevoel, dat hij iets ongewoons deed. In de geheime diepten van zijn
gemoed waren eensklaps onvermoede aartsvader-
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lijke, oud-burgerlijke zuurdeesems aan 't werken gegaan.
Hij ging met Samson post vatten achter een van de vele uit- en inhoeken der
booggangen, die leiden naar 't Beuterhuus, dat romantische overblijfsel van het oude
Ghistelhof met zijn rond torentje, hoog opschietend boven de daken der huizekens,
die zijn binnenpleintje grillig omlijnen. Ze stonden langs de schaduwzijde, waar
breed e muurvlakken met hier en daar een zwarte vensterdiepte opdonkerden.
Tegenover hen gaapte aan den eenen kant een poortgang als een geheimzinnige holte,
waarin van tijd tot tijd de luide stappen van een laten voorbijganger weergalmden,
en aan den anderen kant lagen in het licht van een lantaren enkele, witgekalkte,
liefelijk-kleine woningen.
- Dor in dat huzetjie weunt z'n katoen! verwittigde Samson.
En dokter Mabesoone werd nu als gebiologeerd door het kleine gebouw, dat de
knecht hem aanwees. De helle muur, het gezellig lage deurtje, het raam met zijn
glimmende ruiten op het gelijkvloers, en de twee halve ramen boven, waar achter
een bevallig groengeverfd lathekje bloeiende geraniums lachten, dat alles zag er zoo
poppig, zoo lief-onschuldig uit, dat dokter Mabesoone zich afvroeg hoe zooveel
gemeenheid en slechtheid daar kon schuilen.
De dokter en Samson spraken verder geen woord. Ze waren beiden doordrongen
van den hoogen ernst van hetgeen ze daar te doen hadden.
Ze hielden hun adem in, telkens zij stappen hoor-
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den. Hun aanwezigheid hier mochten ze toch niet verraden, voor zij Quatremeire
gesnapt hadden.
Het duurde al een heelen tijd, dat ze daar stonden. Al tweemaal had de nabije kerk
trilbonzend het uur geslagen en de ‘wachtjevier’ met zijn handlantarentje en zijn
hond was al voorbij getrokken. Dokter Mabesoone kreeg het flauw vermoeden, dat
het nieuws van zijn knecht maar op een praatje berustte, en dat zij Quatremeire hier
niet zouden aantreffen, toen Samson hem op eens met den elleboog aanstootte.
Ze hoorden onder de poortholte een bekenden stap en weldra verscheen de kapitein
in het licht. Hij ging naar het bedrieglijke huizeken en klopte bescheiden aan, als
met een overeengekomen getok.
Dokter Mabesoone kon zijn plots opslaande verontwaardiging niet bedwingen.
Hij voelde zenuwachtige vertrekkingen in armen en beenen en eensklaps kwam hij
uit zijn schuilhoek recht op Quatremeire af.
- Votre conduite est indigne! verweet hij hem met hijgende stem.
De kapitein stond een oogenblik als verslagen.
- Vous êtes un monsieur malpropre! ging dokter Mabesoone voort, buiten zich
zelf.
Eerst zocht Quatremeire heel gewoon te doen:
- Ik heb toch wel het recht een bezoek te brengen waar ik wil?
- O speel geen comedie, meneer Quatremeire. Ik weet alles. Gij zijt een gemeen
personage!
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Het witte huizeken was open gegaan en een rijpe vrouw verscheen op den dorpel
met verontrust gezicht. Een ruzie voor haar deur? Quatremeire en dokter Mabesoone
spraken luider.
- Ik heb geen lessen van u te ontvangen! riep de kapitein, die den onbeschaamde
begon te spelen, nu hij alles verloren zag.
- Ge zet geen voet meer in mijn huis! Ik ken u niet meer! driftigde dokter
Mabesoone tegen.
- Ostjeblieft, meneers! Houdt 'n beetje joender fatsoen! smeekte de rijpe vrouw
op den dorpel. Wa' gon de gebeuren peizen? Je go gylien dereputotie van m'n huis
renuweeren. Os je gylien nog alzoo bluuft roepen, gon de schâbletters kommen.
Houdt toch joender fatsoen!
Nu ging ook een der halve vensters achter de lachende geraniums open en de
dochter van de marketenster, de bewuste ‘pagadette’, helde zich over het kozijn. Ze
ging zich ook in het krakeel mengen en met een angstig-doende gilstemmetje riep
ze naar Quatremeire:
- Horace, Horace! Wat is er? Ga toch niet vechten. Mon Dieu!
Toen maakte er dokter Mabesoone een einde aan. Met zoo een volkje wilde hij
geen uitstaans hebben. Hij trok met Samson naar huis terug, nog wat zenuwachtig,
maar opgemonterd en verblijd als had hij een drukkenden last van zich afgewenteld.
Hij genoot in het triomphantelijke besef, dat hij een laagheid
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had ontmaskerd, en zijn lieve Ida tegen een gemeene kuiperij verdedigd had.
Nu moest hij haar op de hoogte brengen en dan zou dat onverkwikkelijke zaakje
bepaald uit de voeten zijn.
Ida was op hem blijven wachten. Ze zat bij het rustige licht te borduren, toen hij
binnentrad. Nu zou hij het haar vertellen, maar dat leek zoo gemakkelijk niet. Hij
wist niet goed hoe met dat kiesche onderwerp te beginnen. Gelukkig wierp Ida hem
onwillekeurig een touw uit. Ze vroeg hem van waar hij kwam en daar kon hij aan
vastknoopen.
- Ik kom van Quatremeire! antwoordde hij zonder verderen omhaal en toen legde
hij alles uit.
Ja, ze hadden hem dat gezegd van den kapitein, gezegd en geschreven. Hij had
het eerst niet geloofd, maar 't werd hem gedurig herhaald en dan had hij 't bepaald
willen weten. Hij was zelf gaan kijken en had het nu gezien. Dien properen meneer
had hij met eigen oogen bij die ‘créature’ zien binnengaan.
- Toen ik die gemeenheid, die onbeschaamdheid zag, Ida, kon ik mij niet meer
inhouden en ik heb hem ons huis ontzegd....
Hij had zijn dochter zien verbleeken. Ze verbeet zich de lippen en haar naald bleef
stil op 't stramien bij de bloem, die ze juist voltooide. Dokter Mabesoone merkte wel,
dat ze fel getroffen was, en hij voelde innig medelijden. Hij wilde haar troosten, haar
doen begrijpen, dat zijn tusschenkomst haar erger ontgoochelingen spaarde.
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Ida leed echter alleen onder de krenking van haar vaardigheid. Quatremeire's gedrag
was een beleediging van haar vrouwelijke fierheid. 't Was veel meer verbittering dan
droefheid, die ze voelde. Nu was ze weer ineens de louter verstandelijke Ida. Ze
verweet zich de zwakheid, waarmede ze naar Quatremeire had geluisterd. Hij had
haar voor een speelding gehouden en haar domme hart had het niet gemerkt. Ze had
naar hem geluisterd als een van die doodgewone, dwaze vrouwen, boven wie ze zich
verheven had gewaand. 't Was werkelijk het noodlot van haar geslacht zoo dom te
doen tegenover den eersten besten veroveraar! Een bittere plooi legde zich om haar
mond.
- 'k En zou der nie' omme geven, Ida.
Toen richtte ze zich plotseling op als om zich heftig tegen de veronderstelling van
haar vader te verzetten.
- Wa' peins-je van myn? vroeg ze, en met trotsch misprijzen voegde zij er bij:
Zoo'n man? 't Is lik of da' 'k hem nooit gezien en hadde....
Er lag in haar stem iets schrijnends, dat wel liet hooren, dat het gebeurde haar zeer
deed, maar ze beheerschte zich volkomen, en 't verheugde dokter Mabesoone, dat
ze zich zoo flink hield.
Toen ze boven op haar slaapkamer was, en uit het raam den starrenhemel boven
de donker spiegelende rei zag tintelen, scheen haar evenwel een weemoedige
ontroering te willen verrassen. Een zwart schip lag tegen de kaai. De wind peep zacht
in de getou-
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wen, waaraan een lantaren met groen lichtje wiegelde. Het water klokte zacht tegen
de wanden van het holle vaartuig. Ze staroogde een lange poos naar het lichtje aan
den mast en naar de droomenwekkende lichtjes in de oneindigheid. Haar blikken
schenen vochtig te worden. Zou ze zich nu ongelukkig gaan gevoelen? Ze zette zich
plots schrap tegen die wassende weekelijkheid, stond op met een gebaar als om dit
alles van zich af te schudden en sloot het venster. Het was geen avond om naar de
starren te kijken.
Dokter Mabesone dacht nu verder geen last meer te hebben van dit avontuur, maar
hij rekende buiten Quatremeire. Deze ging het natuurlijk zoo niet laten. Pogingen
om Ida toch te krijgen waagde hij niet meer. Hij wist met zekerheid, dat hij die hoop
voor goed moest opgeven, en na dit domme geval in 't Beuterhuus voelde hij zich
werkelijk den mindere tegenover Ida. Hij had haar zelf niet gaarne ontmoet. Maar
tegenover dokter Mabesoone wilde hij het laatste woord hebben. Door hem liet hij
zich niet als een kwajongen behandelen.
Hij greep naar de pen en in een brief aan zijn ouden Jacobijnschen leeraar zocht
hij zijn beschaming onder een vloed van snorkende woorden te verbergen. Dit deed
hij met een duivelsche arglistigheid, die dokter Mabesoone diep griefde. Quatremeire
trof hem op de gevoeligste plek.
Over Ida noch over het gebeurde repte hij een woord, maar hij verweet den dokter
inkonsekwentie
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en onoprechtheid in zijn sociale leerstellingen. Hij stelde zich aan als de beginselvaste,
zuivere Jacobijn, die een afvalligen broeder afstraft. Dokter Mabesoone was maar
een comediant - 't woord stond in Quatremeire's epistel en 't beet met scherpe zuren
in den geestelijken hoogmoed van den Jacobijnschen leermeester. Hij koketteerde
maar met de gedachten van de groote mannen, hij begreep ze niet eens of achtte het
logisch doorzetten ervan alleen goed wanneer het hem persoonlijk niet raakte. 't
Gesprek over de vernieuwing van de wetten der sexuëele vereeniging op den laatsten
kwartetavond had Quatremeire uitstekend in 't geheugen gehouden. Zijn heele brief
was een doorloopende zinspeling daarop. Hij eindigde met een giftsteek: dokter
Mabesoone was, niettegenstaande al zijn mooie frazes, niet de superieure man,
waarvoor hij zich zelf hield, hij was niet beter dan een Van Waefelghem! Hij ploeterde
ook in de Brugsche moerassen, en met zulke menschen verkoos Quatremeire niet
langer betrekkingen te onderhouden.
Quatremeire's durf verblufte dokter Mabesoone, maar hij ging toch dieper nadenken
over zijn eigen woorden en daden. Waren ze dan werkelijk met elkander in
tegenstrijdigheid? Had hij onverantwoordelijken onzin verkocht? Had hij zich dwaas
aangesteld? De brief van den kapitein deed hem twijfelen aan zich zelf. Hij voelde
wel, dat er in zijn redeneeringen iets niet in den haak was, maar dorst er zelf niet
over doordenken.
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Zoo een gemeen geschrift was geen antwoord waard, maar toch liet het dokter
Mabesoone geen rust. Zijn faam van ernstig man werd in gevaar gebracht. Als
onwillekeurig ging hij zijn vertrouwen weer zoeken bij de twee hem overgebleven
Jacobijnen. Hij moest hun toch vertellen wat er gebeurd was, en zou hun dan maar
meteen den schaamteloozen brief van Quatremeire laten lezen.
Hij trok naar de Société littéraire, waar hij Neys en Van Waefelghem bij hun
gewone bittertafeltje aantrof. Hij zette zich naast hen, doch sprak alleen over zeer
onverschillige dingen. Hij had den moed niet om het netelige onderwerp zoo maar
in eens aan te pakken.
Van Waefelghem scheen zeer nieuwsgierig naar de komst van Quatremeire uit te
zien.
- De kapitein laat zich wachten vandaag, begon hij, over de markt heenkijkende
als om hem te ontdekken.
Dokter Mabesoone had nu heel gemakkelijk alles kunnen zeggen, maar hij besloot
er maar niet toe. Van Waefelghem sloeg hem aandachtig gade, alsof hij van hem een
opheldering verwachtte, die zéker moest komen.
- Er is toch niets gebeurd met Quatremeire, dat hij zoo lang wegblijft? vroeg hij
weer, na een korte poos. Dokter Mabesoone bleef nog zwijgen, tot blijkbare
verwondering van den ongeduldig wordenden Van Waefelghem.
Ten derden male kreeg dokter Mabesoone de ge-
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legenheid zijn wedervaren met Quatremeire te vertellen.
- Nu komt hij zeker niet meer, 't is al veel te laat! verzekerde Van Waefelghem.
Wie weet waar hij weer zit!
Ditmaal stortte dokter Mabesoone zich eindelijk uit:
- Meneer Quatremeire zal niet zoo gauw bij ons terug komen!
- Wat bedoelt ge daarmee? vroeg Van Waefelghem, die zich hield alsof hij ten
zeerste verrast was. Quatremeire niet meer komen? Wat is dat nu?
Dokter Mabesoone vertelde het geval met enkele woorden en liet zijn vrienden
den schandbrief lezen.
Van Waefelghem scheen tamelijk ongevoelig te blijven bij de minachting die
Quatremeire voor hem en dokter Mabesoone in zijn schrijven openbaarde. Dat raakte
nog niet eens zijn koude kleeren. Maar hij jubelde inwendig toen hij vernam, dat alle
betrekkingen tusschen den kapitein en Ida nu voor goed afgebroken waren. Een
triomfantelijke lach blonk op zijn gezicht en met onverholen leedvermaak zocht hij
Quatremeire met grimmigen spot en geniepige hatelijkheid verder te vernietigen.
- En 't is in 't Beuterhuus, dat z'n hertelaptjie nestelt? vroeg hij grinnikend.
- Ja, knikte dokter Mabesoone onverschillig.
- Nu is 't hy g'heel en gansch in de beuter gevollen....
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Van Waefelghem alleen had plezier van die grappigheid.
Neys was bij dokter Mabesoone's mededeeling in een stille droefgeestigheid
gezonken. Hij was erg begaan met Ida. Vol teederheid stelde hij zich voor welk bitter
leed die ontgoocheling haar had aangedaan. En hij kon haar, mocht haar niet troosten.
Hij maakte melancholische bespiegelingen over de grilligheid van het lot, dat aan
de eenen kansen bezorgt, die zij onwaardig zijn, en de andere te vergeefs laat hopen
en verlangen.
Het waren ook Van Waefelghem's woordspelingen niet, die dokter Mabesoone
weer rust en vertrouwen in zich zelf zouden geven. Dat was het toch wat hij hier
kwam zoeken. Aan Ida dacht hij om zoo te zeggen niet meer. Dat zaakje was nu in
orde. Hij zocht nog alleen vrede met zich zelf, met zijn eigen gedachten.
Met strakken blik volgde hij een wijl het spel van een zonnevonkje in het
gekarbonkel van zijn glaasje bitter, en dan, met een zacht gebaar zijn hand op Neys'
schouder leggende, vroeg hij:
- Was ik inkonsekwent, professor?
In zijn stem lag een klank van verlangen naar vrijspraak.
De lezing van Quatremeire's brief had Neys met medelijden voor dokter Mabesoone
vervuld. Hij voelde wel het rake van de uitvallen en had in gemoede niet kunnen
volhouden, dat ze heelemaal ongegrond waren, maar het schaamteloos cynisme, dat
ze had
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ingegeven, en de bittere hatelijkheid, waarmede ze doordrenkt waren, ergerden hem
in hooge mate. Zoo'n krenking had de brave dokter zeker niet verdiend en Neys zocht
zalvende woorden van wijsheid om hem in zijn ontreddering wat op te beuren.
- Ge moet niet aan u denken, sprak hij goedig, aan hèm moet ge denken dokter;
als ge naar den zwakkere zoekt. Niets is onrechtvaardiger dan een mensch, die zich
verdedigen moet tegen de verwijtingen van zijn eigen geweten, en ik voel het in dien
brief, Quatremeire wordt door zijn geweten gekweld. Zijn boosheid is enkel spijt en
ze doet hem dwaze dingen zeggen. Ira furor brevis est, dacht Horatius. Erger u niet,
dokter, hij is te beklagen.
- Beklagen? grijnslachte Van Waefelghem koppig strijdlustig. Ik vind u kostelijk,
Neys! Zoo 'n boemelaar beklagen!
- Onderbreek niet, Van Waefelghem! verzocht dokter Mabesoone, met de hand
om stilte vragend. Neys' troostwoorden deden hem goed en hij wilde ze ongestoord
voort genieten.
- Wij moeten deernis hebben met den kapitein, herhaalde Neys, die al langer hoe
meer in den toon eener academische oratie verviel. Als ik aan hem denk, dokter, dan
komt mij een zinrijke gelijkenis van den vroeden Plato voor den geest. Twee
gevleugelde paarden trekken zijn wagen voort. Het eene is van edel ras en wil immer
naar omhoog, naar het schoone en het goede; het ander is onedel van aard en wil
maar steeds naar de laagte, het slechte en het ge-
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meene. Quatremeire is noch sterk, noch behendig genoeg om de vaart naar beneden
te stuiten. Gij begrijpt mij, dokter: Parabilem amat Venerem, facitemque. De liefde,
waar hij den mond van vol heeft is voor hem een onbegrepen boek. Waar hij ze meent
te vinden, is enkel zinnelijkheid. Quatremeire doolt.
- Niet waar? drong dokter Mabesoone aan, heel wat opgelicht. Mijn gedachten
waren goed....
- Als de menschen maar goed zijn, wijsgeerde Neys, dan zijn alle gedachten licht
goed. De uwe gingen Quatremeire's zwakke vermogen zeker te boven.
- Zoo is 't! bevestigde dokter Mabesoone met een plotsen overmoed. Neys hield
dien toon toch wat voor onbescheiden, en de absolutie, die hij aan den dokter
geschonken had, ietwat beperkend, gaf hij hem nog met een greintje ironie den
volgenden raad:
- Overweeg echter, dokter, of gedachten, die voegzaam zijn te Parijs, het daarom
ook te Brugge zijn...
O, Neys liet weer zijn flamingantenooren zien! Daarop antwoordde dokter
Mabesoone niet meer. Met een lachje van meerderheid maakte hij zich van alle
verdere weerlegging af.
's Anderdaags liep Van Waefelghem alle hoeken en kanten af om Quatremeire te
ontmoeten. Hij wilde volstrekt met eigen oogen zien, hoe den kapitein die blauwe
scheen bekomen was. Dat plezier moest hij zich gunnen.
- Wel kapitein, wat nieuws? begon hij in die eenvoudige vraag sarde zoo een
eindelooze ironie, dat Quatremeire zich onmiddellijk geprikkeld voelde en
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op dokter Mabesoone afgaf, nog erger dan in zijn epistel.
- Wat verbeeldt dat mannetje zich wel! Gij en Neys kunt u door hem als kinderen
laten behandelen, ik ben daar niet voor te vinden. Ik wil mijn eigen meester blijven.
Daar is geen man en ook geen vrouw, verstaat ge wel, ook geen vrouw, die mij ooit
wetten zal stellen....
- Wilde Ida u wetten stellen?
Van Waefelghem zocht dolkprikken te geven, maar Quatremeire scheen
ongenaakbaar en antwoordde uit de hoogte:
- Ida, cette jeune fille qui affecte des pruderies de Vestale? Bah!
De druiven zijn te groen, dacht Van Waefelghem en zijn schamper lachen verraadde
zijn gepeinzen.
Quatremeire prikte nu op zijn beurt:
- Si le coeur t' en dit, mon cher, la vole est libre.
Van Waefelghem's aangezicht verschrompelde en hij verzonk plotseling weer heel
diep in de Brugsche moerassen:
- Hurkt e' keer, kapitein, 'k en hein jen rood nie noodig, mo' da' zou toch beter zijn
of no' 't Beuterhuus te goon en g' heele dagen langs de kitteldreve te wandelen....
Vatje vous? Salut....
Van Waefelghem vertelde 's avonds dit gesprek aan Neys, die bij één woord stil
bleef en met een plotse sentimenteele aanvlieging er over ging denken en droomen.
- Een vestale? Ja, de kapitein heeft gelijk? Ze is
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een vestale? Ze bewaakt het heilig vuur van de degelijkheid, de innigheid, de
huiselijkheid, de oude Vlaamsche deugden....
Hij bleef voor zich uitkijken, en zijn oogen droegen den glans van schoone, verre
lichten.
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Tweede boek
De rijkdom
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I.
Na het afbreken met Quatremeire bleven de muzikale oefeningen van het kwartet,
dat nu eigenlijk maar een trio meer was, gedurende langen tijd geschorst. De
woensdagpartijtjes bij dokter Mabesoone behoorden tot het verleden. De heeren
ontmoetten elkander nog alleen in de Société littéraire en in de Philharmonie, waar
ze hun oratorische spiegelgevechten voortzetten.
Het zou nochtans niet veel moeite gekost hebben om ze weer regelmatig in de
goudleeren Jacobijnenzaal te doen samenkomen. Ze hadden alle drie heimwee naarde
gezelligheid en de muziek van vroeger.
De ongeduldigste was zeker Van Waefelghem.
Na het geval Quatremeire had hij gehoopt nu wel aan de beurt te komen om Ida
het hof te maken, maar de gelegenheid daartoe ontbrak en bovendien was het
waarschijnlijk, dat mejuffer Mabesoone voor dergelijke ondernemingen niet meer
zoo gemakkelijk zou te vinden zijn. Van Waefelghem moest dan maar betere
omstandigheden afwachten, en hij stelde zich voorloopig tevreden met de wetenschap,
dat er hem toch geen ander bij Ida voor was.
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In den laatsten tijd was er in zijn leven een groote verandering gekomen, die niet
zonder invloed bleef op zijn huwelijksplannen.
Vader Van Waefelghem had het tijdelijke met het eeuwige verwisseld en voor de
eerste maal had zijn vrouw de volle afmetingen van de rijkdommen der familie leeren
kennen. De gedroomde honderd eigendommen had haar man niet alleenlijk bereikt,
maar zelfs ver overtroffen. Er waren huizen en huizekens, hofsteden, landerijen en
boomgaarden om er in te verwarren.
Deze ontdekking maakte op vrouwe Van Waefelghem zulken overweldigenden
indruk, dat ze haar man, in een soort van stille bewondering, een grafzerk wijdde
met het diepgebeitelde en vergulde opschrift: ‘Ci git Charles Van Waefelghem, de
son vivant époux de dame Stéphanie Ballegeer, industriel, négociant et propriétaire
en cette vitte’. Ze had het gevoel, dat ze de nagedachtenis van haar man onrecht zou
gedaan hebben, indien zij niet vooral den laatste zijner titels wereldkundig had
gemaakt. Haar grond- eigenaressentrots sprak ook uit het ‘Concession à perpétuité’,
dat onder het grafschrift blonk.
Bij de openbaring van haar onverwachte rijkdommen besloot vrouwe Van
Waefelghem den droom, dien haar hoogmoed al zoo lang in 't geheim koesterde, ten
uitvoer te brengen. Zij zou nog alleen kantenkoopvrouw zijn in een gesloten huis,
waar zij haar voorname klanten waardiglijk zou kunnen ontvangen. Nooit zou ze 't
gewaagd hebben haar man zoo wat
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voor te stellen. Hij hield van zijn wol- en katoenzaak als van zijn eigen leven en altijd
wist hij zijn omgeving in den waan te laten, dat hij die zaak nog broodnoodig had
om rond te komen. Nu zou 't anders worden.
Kort na Van Waefelghem's dood werd de breiwerkwinkel voordeelig overgelaten
en moeder en Theofiel gingen een groot heerenhuis betrekken - het voornaamste uit
de honderd. Daar werd de kantenzaak met de passende deftigheid voortgezet, maar
vrouwe Van Waefelghem gaf zich op als rentenierster. Ze beweerde den kantenhandel
er zoo maar bij te houden om de gezelligheid en het tijdverdrijf.
De dood van vader Van Waefelghem stelde ook zijn zoon in de gelegenheid om
eindelijk een lang gedwarsboomd plan te verwezenlijken.
De kleine spinne- en weverij, die nog steeds naar ouderwetschen trant met enkele
voetgetouwen werkte, wilde Theofiel moderniseeren en vergrooten. Hij kende de
wondere mekanieken, die voor enkele jaren te Gent waren ingevoerd, en zijn geest,
die in 't berekenen en beramen op zijn minst zoo vlug was als die van zijn vader, had
dadelijk gezien welke reuzenvoordeelen uit die nieuwigheid voor hen te halen waren.
Hij had al lang gepoogd zijn vader tot een verjonging van het fabrieksken over te
halen, maar tevergeefs.
De oude man verzette zich daartegen met bekrompen koppigheid. Dacht zijn zoon
wellicht, dat hij 't geld zoo maar weg te gooien had? Tot aan zijn dood bleef het
hekken aan den ouden stijl hangen.
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Moeder, die nu heer en meester was, begreep haren Theofiel beter. Zij had een opener
blik voor moderne manieren van geldwinnen en zag tevens in het opknappen van
het verwaarloosde fabrieksken een middel om haar zoon aan een sociale betrekking
te helpen, waar hij bij menschen van hoogen huize kon voor uit komen. Theofiel zou
dus nijveraar worden, grootnijveraar meende de gevleide hoogmoed van zijn moeder.
De weefgetouwen stonden in de ellendige volksbuurt der Rame, in enkele met
elkander vereenigde, wrakkige, donkere huizen met schimmelzwammen op de
verweerde, ziltige muren. Een paar woningen, die daaraan paalden, ook eigendommen
der Van Waefelghem's, werden bij het oude fabrieksken gevoegd. Door hier wat af
te breken en daar wat bij te bouwen werden de aldus vergroote werkhuizen een
doolhofachtige dooreenwarreling van grootere en kleinere plaatsen, ongezond en
gemelijk, maar toch voldoende om er de nieuwe mekanieken, die nieuwe rijkdommen
moesten weven, onder te brengen. Dank zij die uitbreiding konden de enkele dozijnen
werklieden, die totnogtoe hier hun broodje verdienden, alle behouden worden.
Theofiel liet er zelfs uit Gent eenige bijkomen, die met het nieuwe systeem van
werken al vertrouwd waren. Het hervormde fabrieksken werd nu snoeverig tot de
Tissage et Filature Van Waefelghem omgedoopt.
Het spreekt van zelf, dat moeder Van Waefelghem eigenares van dit alles bleef
en zelf alle winsten in
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haar kast liet binnen komen. In werkelijkheid was Theofiel niets meer dan eerste
beambte in haar fabriek, maar tegenover de buitenwereld was hij toch groot-nijveraar.
Voor het overige was hij ook boekhouder en finantiëel raadsman van zijn moeder,
wat hem allengskens tot over de ooren in de ingewikkeldste becijferingen bracht.
De oordjesvastheid van vrouwe Van Waefelghem was altijd zoo groot geweest
als haar zucht naar voornaamheid, en met de bezittingen van haar echtgenoot scheen
ze nu op den koop toe ook nog zijn krenterige pienterigheid geërfd te hebben.
Theofiel leed daar niet onder, integendeel. Sedert hij de uitgebreidheid van zijn
moeders fortuin, dus ook zijn fortuin kende, was in hem de hartstochtelijke begeerte
naar geldwinning zoo overweldigend als bij vrouwe Van Waefelghem zelf. Hij was
een aanbidder van den Mammon geworden. Het greintje altruïsme, dat onder zijn
vinnig-strijdlustige, democratische woorden van vroeger schuilde, was heelemaal
weggesmolten en had plaats gemaakt voor een onbeteugelde schraapzucht, die listen
noch bedenkelijke praktijken ontzag om haar doel te bereiken. Moeder en zoon waren
beide van den geldduivel bezeten.
Het leven scheen zich voor hen in cijfers op te lossen. Het wikken en wegen van
inkomsten en uitgaven en het speculeeren op nieuwe hooge winsten waren de
gewichtigste hunner bezigheden en daar rondomheen wentelden al hun gesprekken.
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Nu meende vrouwe Van Waefelghem ook, dat het meer dan tijd werd voor Theofiel
om naar een vrouw uit te zien. Hij moest nu door een goed huwelijk hun verheffing
tot den renteniers- en nijverheidsstand bezegelen.
- Je moe' trouwen, joengen, en do' nie' langer mee wachten! Nu da' we in 'n gesloten
huus weunen, mag je gy joen in de beste families presenteeren. 'n Hei-je nog nieten
in de ooge?
Toen vertelde Theofiel welke plannen hij vroeger met Ida Mabesoone voor had,
en hoe hij er dan niet verder op ingegaan was. Vrouwe Van Waefelghem vond de
keuze uitstekend. Ze weidde waardeerend uit over de deftigheid der familie en over
hetgeen de dokter aan zijn dochter al kon meegeven ‘zonder zich zeer te doen.’
Theofiel moest nu maar gauw zorgen om dat zaakje behendig aan boord te leggen.
Zoo 't noodig was, zou zij ook wel een handje toesteken.
Van Waefelghem begon met zich op de samenkomsten in de Société littéraire zeer
verlangend te toonen om zijn moeizaam vioolwerk te hervatten. Ze konden nu trio's
uitvoeren en hij was bereid om de eerste partij te spelen. Herhaaldelijk gooide hij
dat balletje op, maar zonder gevolg.
Dokter Mabesoone dacht ook wel met weemoed aan de partijtjes van voorheen;
het hinderde hem, dat hij in de openbare lokalen, waar ze zich thans vereenigden,
zijn rederijkheid niet zoo vrij kon luchten; en meer dan eens, toen hem 's avonds de
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zwijgenis van zijn ruime woning met onbestemde onbehaaglijkheid overviel, besloot
hij tot de oude woensdaggewoonte terug te keeren, maar hij kwam er toch niet toe.
Hij aarzelde om zijn vrienden-jonggezellen weer in de intimiteit van zijn huiselijken
kring te brengen. Hij had geen de minste reden om Van Waefelghem en Neys, die
zeer weinig verliefd van aard schenen, te wantrouwen, maar na de ervaringen met
Quatremeire was er toch op dat punt een soort van kleinburgerlijke angstvalligheid
over hem gekomen.
Neys ook liet Van Waefelghem's proefballetjes telkens verloren vallen. Zijn kiesch
gevoel en teeder hart waren nog steeds met Ida begaan. Het gemeene gedrag van
Quatremeire had haar zeker veel doen lijden, daar was hij van overtuigd, en hij
vreesde, dat door het hernemen van de muziekpartijtjes de herinnering aan dat leed
weer zou opgewekt worden. Hij verzaakte dan maar aan Haydn's zonnige
klankenvreugde uit fijngevoeligen opofferingsgeest. De tijd en het vergeten moesten
ongehinderd bij Ida hun troostwerk kunnen voortzetten.
Heel op 't onverwachtst gebeurde er echter iets, dat voor Van Waefelghem weer
de mooiste kansen opende.
Ida's verdriet zat niet zoo diep als Neys zich voorstelde. Ze had geleden door de
krenking van haar waardigheidsgevoel, door het vernederend besef, dat ze als een
domme gans in Quatremeire's strikken geloopen was, maar dat alles was eerder spijt
dan har-
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teleed. Ida's gemoedsrust had zich na het gebeurde gauw hersteld en beradener dan
ooit besloot zij haar levensregel alleen in haar koel en klaar verstand te zoeken.
Ze had Quatremeire evenwel niet vergeten en zijn verdere lotgevallen lieten haar
ook niet gansch onverschillig.
't Was omtrent den Paaschtijd. Ida zat midden in de traditioneele schoonmaak van
het heele huis en werd daarbij ijverig geholpen door Samson en Veronica. Gedurende
het werk hield zij, vooral met den verknochten huisknecht, graag een praatje over
alles en nog wat.
Samson had bij het verplaatsen van een oud hoekkastje een groote spin zien
vluchten. Hij maakte er jacht op tot hij ze bemachtigen en vertrappen kon.
- Sapristi! Da' was me nog ol 'n beestjie! Ze was vet gekweekt! lachte hij, en
plotseling deed zijn oude wrok tegen Quatremeire hem nóg een grappigheidje aan
de hand.
- 't Is 't er zeker nog eene, die de kaptin hier geloten heit...
Ida antwoordde niet, maar een vluchtige lachplooi om haar lippen verried, dat de
scherts haar niet ongevallig was. Samson zag het en bereidde zich om zijn verbittering
tegen dien winderigen pochhans van een kapitein, die zich zoo ploertig had aangesteld,
nog scherper te laten hooren.
- Da' zyn de twee diengen, die-'t-ie geiren ziet: 'n spinnekop en 'e schoon meistjie...
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Ida gaf hem weer geen bescheid, maar Samson voelde wel, dat hij zich verder mocht
wagen zonder gevaar te loopen het zwijgen opgelegd te worden.
Nu ging de knecht er zonder genade op los.
- Ha, iefrouw Ida! Wa' mag je gy gelukkig zyn, da' jen papa die vrouwezot z'n
masker ofgetrokken heit eer da' 't te loote was... Hy is 'n echt stadsschandol
geworden...
- Samson! maande Ida, wat intoomend.
- 'n Stadsschandol, lik of da' 'k het je zegge! bevestigde Samson met klem. Met
da' pampoezetjie uut het Beuterhuus en hei 't nie' lange meer gedeurd. Heur moeder
voend dat 'n kaptin nie genoeg 'n was, heur dochter most 'n major hein, en meneere
Quatremeire kreeg z'n congé. Da' creatuurtjie heit ambitie! Ze go' nog wal 'n generol
krygen...
- Je weet gy dat ollemolle zo goed, Samson! luchtigde Ida met een toontje van
spottend ongeloof.
- Ik wete 't ollemolle uut der eerster hand, iefrouw Ida! 't En is nie' vo' nieten dat
de kaptins ordonnansen hein. Vor 'n pientjie en 'n sigartjie weet j'olles van die gasten...
Ida voelde wel, dat Samson's methode om zich in te lichten, niet heel ruiterlijk
was, maar ze had toch het hart niet hem er over te berispen. Ze liet hem voort vertellen.
- De kaptin was gauw getroost. Achter de dochter van de marketente kwaamt er
'n zekere Ulalie uut 'n toebakwienkeltje in de Lange Strote. Van voren wienkeltjie
en van achter krienkeltjie, iefrouw ver-
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stoo' wal wat da' 'k zeggen wil! 't Was met Ulalie ook nog ol rap gedoon en dor
kwamen ton nog zo veel andere van die mamzeltjies achter, da' den ordonnans nie'
en versteend wo' dat de kaptin in tyden ol die schoone zuweeltjes wist te vienden...
En nu kwam eindelijk het groote bericht, dat Samson meedeelen wilde.
- Mo' 't go' binnen kort met ol da' loopen amen en uut zyn. De kaptin zit nu vast,
iefrouw Ida, en vo' goed. No got ie bluven plakken. Hei je der nog nie' van g'hoord?
Hy is in d'handen gevollen van Delphine Reyfranckx uut die witte-goed-wienkel in
de Philipstockstrote, en de die 'n got 'em nie los loten. Dat 'n is geen katjie om zoender
handschoen an te pakken. Nu moet de kaptin trouwen, willen ofte niet! Geloof wat
da' 'k je zeggen: trouwen moet-ie! En ton got-ie weten hoe lote da' 't is. Die speleman
gotem 'n danstjie leeren.
Samson was uitstekend op de hoogte.
Quatremeire's veelzijdig minneleven was niet verloopen zonder op zijn persoon
heel duidelijke sporen na te laten. Met de menigvuldige maîtressen waren ook de
teekenen van een vroegen ouderdom gekomen. De eenmaal gitzwarte veroveraarssnor
was erg grijs, bijna wit geworden en, kon de kapitein door de kracht van cosmetieken
en pommades in dat euvel verhelpen, tegenover de ongenadige kaalheid, die zich op
zijn schedel openbaarde, en de vermaningen van jicht, die zich pijnlijk deden
gevoelen, bleef hij machteloos. Zijn minzieke onstuimigheid was ook fel ver-
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zwakt. Hij was op dat keerpunt gekomen, waar de dartelste minnestrooper meer gaat
houden van de keuken en de huiselijkheid dan van de liefde. En toen had Delphine
Reyfranckx hem aangetrokken.
De kapitein kocht bij haar zijn linnen en was een kennis van haar broer Adelin,
een zeer gewichtigdoend bureeloverste bij het provinciaal bestuur.
Delphine was weelderig van buste, niet onschoon van aangezicht en in haar oogen
lag er iets imponeerends, dat op Quatremeire diepen indruk had gemaakt. Evenveel
invloed oefende ze op hem met haar modieuze kleedij, haar voorname, echte
damesmanieren, en niet het minst met de voortreffelijke staaltjes van haar kookkunst,
die ze te genieten gaf op de soupeetjes en dineetjes, waarop Adelin hem uitnoodigde.
Het werd een echte minnehandel. De kapitein dacht eerst, dat hij weer de veroveraar
was, maar na korten tijd had Delphine zoo listig gezwenkt en gelaveerd, dat hij zich
werkelijk den veroverde gevoelde en zich onmogelijk nog onttrekken kon aan den
sterken wil, dien zij hem opdrong. Hij stemde toe, in alles wat zij eischte. Hij zou
zijn pensioen aanvragen, zij haar zaak overdoen en ze zouden trouwen.
Zoo wilde 't Quatremeire's noodlot. Zijn woelig Don Juan's leven kwam uitbruisen
voor Delphine's voeten.
Ida vernam ook uit andere bron dan die van Samson het nieuws van deze heugelijke
gebeurtenis.
Op een Zondag woonde ze de elf-uren-mis bij in Ste. Walburga. Dat was een
gewoonte uit moeders tijd, waaraan zij zich nooit had onttrokken. In de
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kerk had ze een eigen bidstoel, die altijd op dezelfde plaats stond, een beetje
afgezonderd, achter een der zuilen, - een plekje, haar vertrouwd als een hoekje van
het eigen huis.
De godsdienstoefening verliep heel gewoon tot aan de preek. Met een treuzelstem,
als iemand, die slechts ambtshalve onbelangrijke mededeelingen doet, begon de
priester de huwelijksgeboden der week af te lezen. Ida luisterde met een onverschillig
oor, toen ze eensklaps opschokte, zoo hevig, dat de menschen, die rondom haar zaten,
het bemerkten. Daar hoorde ze de geboden afroepen van Kapitein Horace Quatremeire
en Delphine Reyfranckx.
Alhoewel ze er op voorbereid was, verraste haar dit nieuws zoo onthutsend dwaas,
dat ze er zich over schaamde. Ze bukte het hoofd uit vrees, dat de blos, die haar
wangen kleurde, haar aandoening zou verraden. Onwillekeurig legde ze de hand op
het hart. Het scheen haar, dat het hoorbaar klopte. Hoe was het mogelijk door dit
toevallige, domme afroepen van twee haar geheel onverschillige namen zoo ontroerd
te worden. Ida was kwaad op zich zelf, maar wat ze ook deed om zich te beheerschen,
het ging niet.
't Verleden sterft nooit heelemaal. Nu ondervond ze dat maar al te goed. De
herinnering aan alles wat tusschen haar en Quatremeire was voorgevallen stond haar
weer ineens levendig voor den geest. Terwijl de mis werd voortgezet, was zij - o
gruwelijke grilligheid van 't vrouwenhart! - voortdurend in den hof der Philharmonie
op dien beroerden kermis-
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avond van voor een tiental jaren. Wat ze toen voor een voorbijgaande kwade koorts
had gehouden, bleek dus nog niet gansch uitgedoofd te zijn.
De gekste invallen speelden haar door het hoofd. Het had toch even goed kunnen
gebeuren, dacht ze, dat in plaats van den naam dier Delphine, de hare samen met
dien van den kapitein op den preekstoel afgeroepen werd. Dat gaf haar een vreemd
gevoel, - een mengsel van onbepaalde melancholie en tevens van misnoegen om haar
eigen onevenwichtigheid, die dergelijke dwaze gedachten liet opkomen.
Die zonderlinge tweestrijd duurde nog een heelen tijd voort.
Toen Ida haar vader bij het noenmaal het nieuws mededeelde, poogde ze dit zoo
luchtig mogelijk te doen. Ze maakte er een grapje van.
- Nu ben ik hem voor goed kwijt, mijn gemankeerden bruidegom! schertste ze
met een lachje, dat toch niet echt klonk.
Dokter Mabesoone was scherpzinnig genoeg om te merken, dat in Ida's binnenste
de onverschilligheid niet zoo volledig was als ze wel wilde laten voorkomen.
De zon, die door de gordijnen gleed, legde op haar lokken en aangezicht fijne
toetsen als een spelende lichtvlindering, doch in dat bescheiden-blijde gesprenkel
had Ida's goede gelaat een schijntje van stille neerslachtigheid, dat opviel. In haar
blik lag een soort van kwijnverlangen als van iemand, die droomt van verre
ongenaakbare dingen.
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Ineens kreeg dokter Mabesoone het helder inzicht van hetgeen in Ida omging. 't Was
niet om Quatremeire, dat ze zich kwelde. Hij wist, dat ze om hem niet gaf. Maar wat
hij te voren al een enkelen keer vermoed had, toen hij haar peinzend verraste met
een droomerig glimpje in de oogen, werd hem nu zekerheid. Ze dacht aan hetgeen
een ongehuwde vrouw, die de veertig bereikt heeft, voor het hopeloos verlorene, het
niet meer bereikbare in haar leven begint te beschouwen.
Er kwam bij de innigheid van hun samenzijn, een soort van weekheid over dokter
Mabesoone. 't Werd hem te moede alsof hij zijn dochter onrecht had aangedaan door
haar als het ware voor zich alleen te willen houden. Dit verlangen had wel op den
bodem van zijn hart gelegen en onwillekeurig had het er hem toe gedreven Ida, die
er verstandelijk scheen in te berusten, thuis wat afgezonderd te houden. De wijze
waarop ze nu over Quatremeire's huwelijk sprak, liet hem dieper in haar wezen
blikken en hij verweet zich het leed, dat hij haar onbewust had aangedaan. De kansen
gingen voorbij en het vooruitzicht van een oude vrijster te worden begon Ida wel
degelijk te kwellen.
In een plotse behoefte om lief te doen, liet hij Samson een fleschje schuimwijn
brengen, iets wat enkel in zeer uitzonderlijke gevallen gebeurde.
- Wel, papa, gaat ge op zijn gezondheid drinken? grappigde ze.
Ida bezat niet meer de vroolijkheid der eerste
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jeugd, die alle leed in een gullen lach doet vergeten, en met lichten spot zocht ze te
verbergen wat haar bleef bekommeren.
- Neen, Ida, op uw gezondheid, op de uwe wil ik drinken! antwoordde dokter
Mabesoone.
En eenigszins aarzelend voegde hij er nog bij:
- Op de gezondheid ook van hem, die u eens waard zal zijn. Hij komt wel, hij komt
wel....
Over de tafel heen streelde hij haar hand.
Ze keken elkaar in de oogen en Ida begreep, dat vader haar gevoel verrast had. Ze
kleurde even, doch begon weer te kortswijlen.
- Hij komt wel, maar van zóó rer, dat hij mij niet meer inhalen kan. Ik ben voor
Ste. Anna's schapraai opgeschreven....
- O, daar is geen vrees voor, Ida!
Dokter Mabesoone sprak nu overvloedig van alles wat hij zich voornam. Ze zouden
geen enkele soirée in de Philharmonie of in de Société littéraire meer laten
voorbijgaan, noch conferentie, noch concert, noch bal, noch wat ook. Aanstaanden
Winter zouden ze een abonnement voor de operavertooningen nemen. En zij zouden
weer vrienden aan huis ontvangen.
- 't Is te veel in eens voor een oude jonge-dochter! schertste Ida voort.
- 't Is zooals ik het zeg, bekrachtigde dokter Mabesoone. Wij zullen om te beginnen
Neys en Van Waefelghem reeds voor aanstaanden Zondag op een feestelijk dineetje
verzoeken en dan weer
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onze Woensdag-avonden van vroeger herbeginnen.
- Zullen de vingers niet te zeer verstramd zijn?
Dat was niet het oordeel van de twee Jacobijnen, die met gretigheid dokter
Mabesoone's uitnoodiging aanvaardden.
Ze kwamen opgewekt en vol verwachting naar het diner als naar het feest van de
wedergeboorte der oude, lang ontbeerde gezelligheid.
Van Waefelghem zag er al bijzonder opgemonterd en fleurig uit. Hij had zich
bepaald moeite gegeven om zijn isegrimmig Iijkbiddersuitzicht af te leggen. Hij stak
in een fonkelnieuw pak, dat niet zonder een zekere elegantie was; de plooien van
zijn aangezicht stonden minder strak dan naar gewoonte en in zijn blik speelde een
heimelijk vonkje van onverwachte jeugd.
Moeder had hem ‘veel kans’ toegewenscht en hij zelf voelde zich vol
verwachtingen. Hij was tot den aanval klaar.
Neys, die naast hem liep, had zijn bekommeringen vol kiesche gevoeligheid nog
niet opgegeven.
- In geen geval spreken we over Quatremeire waar Ida bij is! raadde hij.
Van Waefelghem bekeek den professor met verbaasde oogen, die duidelijk zegden
hoe uitermate dwaas hij zijn inval vond.
- Dat spreekt toch van zelf, Neys. Die Quatremeire bestaat niet meer. Hij is dood
voor ons allemaal. Overigens die heele vrouwenkwestie raken wij niet meer aan, dat
weet ge toch wel.
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Met die laatste woorden herinnerde Van Waefelghem er aan, dat het thema hunner
Jacobijnsche gesprekken in de Société littéraire en in de Philharmonie sedert lang
niet meer de vrouwen-emancipatie noch het vraagstuk der huwelijksvormen was. In
een soort van voorzichtige, stille overeenkomst hadden ze dat onderwerp laten varen.
Het leek hun te wuft en leidde op te glibberige paden.
Ze hadden een zwenking gemaakt naar de ernstiger sociaal-economische
hervormingen en vooral Van Waefelghem had zich daar in zijn nieuwe hoedanigheid
van nijveraar met voorliefde op toegelegd. In den allerlaatsten tijd had hij zich tot
verrassing van zijn vrienden als een gloeiend altruïst ontpopt.
De vele arglistigheden, die Theofiel onder dezen humanitairen schoonen-schijn
verborg, vermoedden zij nog niet.
Onder den drang van dokter Mabesoone was hij onlangs overgegaan tot het lezen
van de geschriften van enkele Fransche maatschappelijke hervormers. Collectieve
menschenliefde bezat Theofiel bitter weinig en dus ook geen zucht naar een betere
maatschappelijke orde. Hij las die sociale ‘droomenknab-belaars’, zooals hij ze
noemde, alleen om dokter Mabesoone aangenaam te zijn en om dezelfde reden hield
hij zich of die lectuur hem machtig veel belang inboezemde.
In werkelijkheid voelde hij zich alleen in zekere mate aangetrokken door den
‘inventeur’ Charles Fourier. Sommige redeneeringen van dien geluks-
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mathematicus oefenden een bijzondere bekoring uit op zijn practischen, berekenenden
geest, maar hij had er een zeer eigenaardige en persoonlijke opvatting van.
De breed humane geest, het psychologisch wezen van de Theorie des quatre
mouvements en van het Traité de l'association domestique-agricole ontsnapten hem.
Ze lagen heelemaal buiten het bereik van zijn bekrompen egoïstisch gevoel.
Niettemin bleef hij toch met de hem eigen koppigheid in die boeken voortpiekeren,
want werkelijk was er in dien chaotischen warboel, onder veel woorden, die hij voor
uitmiddelpuntig en sentimenteel geleuter hield, hier en daar een practisch denkbeeld,
dat hem trof, maar dat hij dan ook heelemaal naar zijn manier verklaarde.
Fourier aldus door Van Waefelghem's bril bekeken werd een zeer vreemdsoortig
socioloog.
Theofiel wist heel vernuftig van onder hetgeen hij voor ijdel droomgerafel hield
alles weg te halen wat in zijn fabriek of in zijn andere ondernemingen gewin kon
aanbrengen. Al de rest verwierp hij. Op die practische wenken was 't, dat hij in zijn
eentje praktizeerde. Hij begreep uitstekend de voordeden van de associatie en van
al de handels- en nijver- heidsondernemingen in 't groot, die Fourier voorstond, maar
hij moest er de spil van worden, - de geldschieter, ja, maar vooral de geldwinner. De
phalanxen waarvan hij droomde zouden werken voor hem alleen. Eén om allen,
leerde Fourier, maar Van
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Waefelghem kende alleen de leuze: allen voor één. Door den vreemden filter van
zijn geest vervloeide het edel begrip der associatie tot monopolie en woeker.
Die winstzuchtige overwegingen legde Theofiel ook zijn moeder voor en beider
becijferingen hadden onmiddellijke practische gevolgen. Met het liggende geld, dat
Vader Van Waefelghem had nagelaten, besloten zij dadelijk een werlieden-cité te
bouwen, die zij te zijner herinnering Cité Charles Van Waefelghem zouden heeten.
De voordeden van 't bouwen in 't groot en de huurprijzen, waarop zij rekenden,
zouden onverwacht hooge intresten geven. Dat stond vast.
De egoïstische drijfveer, die hen tot deze onderneming had gebracht, hield Theofiel
voor de buitenwereld natuurlijk zorgvuldig verborgen. Hij gaf integendeel hoog en
breed op over hetgeen hij met een modewoord zijn humanitaire liefde heette. Zoo
stelden zich toch de meeste menschen aan, oordeelde hij, dat stond netter.
Vooral tegenover den edeldenkenden dokter Mabesoone en Ida openbaarde hij in
verband met dien cité-bouw een altruïsme wonder zoo groot. Dat was juist een der
minnelisten, waar hij het meest op rekende. Hij zou vader en dochter door middel
van Fourier's socialisme het hof maken. Om de dochter 1e krijgen zou hij beginnen
met de gedachten van den vader te vrijen.
Dit fijn berekende spelletje had hij al meesterlijk

Maurits Sabbe, 't Kwartet der Jacobijnen

124
ingezet in menig tafelkoutje met dokter Mabesoone en Neys, maar vandaag zou hij
het verder ontwikkelen met een durf, een listigen toeleg en een gemis aan
gewetensbezwaren, waarmede hij den negotie-geest zijner ouders stellig overtrof.
De ontvangst bij dokter Mabesoone was allerhartelijkst. Het was werkelijk het
blijde einde van een te langen rouwtijd.
De rijkgedekte tafel met het fijne, oude familievaatwerk, de zilveren schalen vol
donzige vruchten, de ranke, geslepen glazen, waarin de roode en gele wijnen met
een glans van edelgesteenten fonkelden en kleurige schijnsels wierpen op het
blankglimmende damastlinnen, had een vreugdig uitzicht, dat de feestelijke stemming
verhoogde. De bloemen en teergrillige looftakjes, die Ida hier en daar in zeldzame
vaasjes en kristallen kelken had gezet, gaven een frissche lentegratie aan die
tafelweelde.
Samson straalde van genoegen terwijl hij met zijn oude voornaamheid de bediening
waarnam. Hij scheen als vervuld met een eerbiedig ontzag voor de uitzonderlijke
kookpraestatie's van Veronica. Hij bracht de schotels aan met een soort van rituëele
plechtigheid.
Dat waren zij ook waard. Nog nooit had Veronica grooter virtuositeit geopenbaard
in haar keurige videetjes, haar steur met erwtjes, haar getruffelde lamsribbekens,
haar goudgebraden kwakkels en incarnate kreeften, welig overgoten met kunstige
sausen. De Jacobijnen, die allen in geoorloofde mate
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tafelepicuristen waren, konden het scheikundig vermogen van hun bevoegde tong
naar beliefte oefenen. Ook brachten ze aan Veronica's kunst een grage appetijthulde.
Bij de geneugten der spijzen en de hartige warmte der wijnen kwam ook de wellust
der woorden.
Dokter Mabesoone liet zijn welluidende Fransche volzinnen over de tafel
heenzingen, stout en bout als 't in jaren niet meer was gebeurd. Geen gedachte lag
zoo hoog of hij greep ze aan en kneedde en fatsoeneerde ze tot een volklinkenden
rhythmischen woordenval.
Van Waefelghem ook geraakte in vuur en begon zijn sociale theorieën als
nieuwsoortige minnepijlen kwistig en listig af te schieten.
- De toekomst der armen ligt in het begrip der associatie, betoogde hij, met de
hand aan zijn Bourgogne-glas. Stel u voor, dokteren juffrouw Ida! Eén groote
hofstede, één reuzengroote, zeg ik, in de plaats van honderd kleine. Eén oven om
brood te bakken in de plaats van honderd; één wagen om groenten naar de markt te
rijden in de plaats van elke boer de zijne! Wat al besparingen op de bediening, op
den aankoop van werktuigen en grondstoffen en duizend groote en kleine
benoodigdheden! Een weelde van besparingen! Uren en dagen kan ik mij vermeien
met dit alles tot in de minste bijzonderheid uit te rekenen. En wat een vermeerdering
van opbrengst, waaruit allen voordeel zouden trekken! Fourier heeft het nageteld.
Door de associatie kan drieduizend frank
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gewonnen worden op een stuk grond, dat er nu maar duizend opbrengt. Kolossaal,
niet waar? O, ik zie reeds overal groote landbouwphalanxen, nijverheidsphalanxen,
en allerlei andere ondernemingen in 't groot als reusachtige bijenkorven, die
rijkdommen voortbrengen in overvloed. Voelt ge wat geluk er daar te vinden is voor
de armen, die gij zoo liefderijk met uw beste zorgen omringt, juffrouw Ida? Ach!
Het spijt me, dat ik dat alles niet zoo schoon zeggen kan als ik het voel! Indien ik
maar spreken kon als meneer uw papa....
Dokter Mabesoone was gevleid en volstrekt niet ongeneigd om op de uitnoodiging
in te gaan en wat lyrisme rond Van Waefelghem's geluksproza te laten opklateren.
Zoodra zijn vlug gewekt gevoel in de een of andere geliefkoosde richting een wenk
kreeg, ging hij zijn gang. Hij ontspon over het opgeworpen thema zijn eigen schoone
verbeeldingen met een vreugdige woordgolving. Dit was nu weer het geval. Dokter
Mabesoone kon niet vermoeden welk een warnet van listige beperkingen en
afwijkingen Van Waefelghem rondom Fourier's edele leer geweven had.
- Ik begrijp u, vriend, ik begrijp u, viel hij dadelijk in. Gij, die zelden droomt,
bouwt nu weidsche beelden van geluk voor al de menschen, uwe broeders. Ja, ook
naar mijn meening ligt de sleutel van een beter maatschappij in de associatie van
kapitaal en arbeid....
- Handen- èn geestesarbeid, volledigde Neys. Van Waefelghem bekeek hem met
minachtende
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oogen, die schenen te vragen waarmee hij zich dan toch bemoeide.
- En geestesarbeid, zeker! ging dokter Mabesoone voort. Ik drink op uw edele
gezindheid, vriend Van Waefelghem. Door de associatie zullen wij wellicht eens de
zonnige weeldetuinen van een nieuwe gouden eeuw binnentreden. Ik heb het
voorgevoel, dat zóó het werk der groote Revolutie zal voltooid worden. Hoe schoon
ook de vrijheid is, die toen uit vuur en bloed geboren werd, ze is niet alles. Het geluk
der menschen kan enkel bloeien in een ganschelijk hervormde maatschappij. En dat
hebben uw geestelijke vrienden, de groote Fransche filantropen, gevoeld en gezien.
Wij begroeten hen eerbiedig, die voorlichters, ‘ces fous qui croient au lendemain’
zooals Béranger ze noemt. Gij kent zijn zinrijk lied, niet waar, mijne vrienden?
En dokter Mabesoone declameerde:
Combien de temps une pensée,
Vierge obscure, attend son époux!
Les sots la traitent d'insensée;
Le sage lui dit: cachez vous.
Mais, la rencontrant loin du monde,
Un fou qui croit au lendemain
L'épouse; elle devient féconde
Pour le bonheur du genre humain.

- En het is weer het heerlijke Frankrijk, dat aan de menschheid die nieuwe, blijde
boodschap brengt!
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sprak Van Waefelghem, die ook wist dat hij zijn gastheer met deze woorden naar
het hart sprak. Ze staken de geestdrift van den dokter in lichtelaaie.
- Gij zegt het voortreffelijk, Van Waefelghem. Frankrijk blijft altijd de bakermat
van de edele geesten, die branden en zich zelf verteren van naastenliefde. Uit Frankrijk
stuwen vloedgolven van altruïstische hartstocht over de gansche wereld. En Parijs,
die aangebeden stede, is zij niet de krater van de stoutste gedachten, die soms
losbarsten als bommen, het oude ongenadig vernielend, maar tevens de wereld
verlichtend met een nieuwen dageraad?
- Mooi gezegd, dokter, en ik ben het met u eens, op het hyperbolische van de
uitdrukking na! meende Neys bescheiden te mogen opmerken.
- Wat bedoelt ge daarmee? vroeg Van Waefelghem met een ruzietoontje. Wilt ge
soms beweren, dat de dokter overdrijft? Hoe is het mogelijk, dat gij Frankrijks
verdienste miskennen wilt?
- Ei! Draaf niet zoo door! verdedigde zich Neys, goedig lachend. De dokter begrijpt
mij wel en gij ook weet beter. Wij hebben een ondelgbare schuld tegenover Frankrijk,
zooals overigens de heele moderne menschheid, maar het komt er op aan ons door
onze liefde niet te laten verblinden. Er zijn nog andere gedachtenkraters, die de wereld
verlichten.
- Misschien! betwijfelde Van Waefelghem. En al waren er nog meer, hun licht
komt niet tot ons....
- Dàt juist zouden wij moeten veranderen. Het licht uit alle hemelstreken moet in
ons huis door-
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dringen. En dan spreekt gij maar alleen van licht, dat van buiten komen moet. Zouden
wij ook niet van eigen licht mogen spreken?...
- Eigen licht? spotte Van Waefelghem. Een oudVlaamsche oordjeskaars....
- Neen, weerlegde Neys met warmte, zonder aanstellerij. Helder en blijde was de
klaarte, die Oud- Vlaanderen uitstraalde.
- Bah! Provincialisme en theocratie! schamperden Van Waefelghem's snorkende
slagwoorden.
- ‘Zoo Gent en Brugge konden!’ zuchtte Dante, in wiens werk het heele
middeleeuwsche leven polste. Het denkend Europa volgde gespannen de worsteling
van onze vrijheidszuchtige gemeenten, de grande diablerie des flamands zooals het
toen heette. Was dat provincialisme! En uw theocratie? Wat beteekent dat woord?
Waren Ruusbroec en Memlinc niet de stralendste toppen van een hoogstrevend
zieleleven? En vielen hier niet, psalmend uit vuur en gloeienden rook, de eerste offers
voor nieuwer, inniger vormen van denken en gelooven?
De drift van Neys' geest was gewekt en hij ook werd welsprekend. Hij was een
bedeesde maar tevens een hardnekkige, en waar zijn geliefkoosde opvattingen werden
aangevallen, verdedigde hij ze met al de warmte van zijn hart.
- Het verleden van dit land spreekt weer tot ons en de jeugd van dezen tijd zoekt
daar heilzame leering in voor de toekomst. Weet ge wat er in de geesten van onze
studenten begint te broeien en te
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bloeien? Te Gent is er een - Vuylsteke is zijn naam - die 't kernachtig wist te zeggen,
en dan nog wel in verzen, Van Waefelghem! Oud-Vlaanderen droeg in forsche
handen, zong hij, den hoorn des overvloeds, het zwaard voor den strijd om 't recht,
en de toorts der gedachten. En die tijden keeren weer. Zie naar de jeugd, Van
Waefelghem. Ze knoopt weer aan bij 't eigen verleden. Haar historische zin maakt
haar zelfstandig, bewust van wat ze kan, en stuwt haar naar een toekomstlente, rijk
aan beloften.
- Daar hebben we Neys op zijn stokpaard, lachte Van Waefelghem, stug,
onvriendelijk. Ik rijd niet mee naar al die oude geschiedenissen. Ze liggen me te ver.
Ik reken alleen met mijn eigen tijd, en 't volk van Vlaanderen, dat ik ken, is een massa
zonder geestkracht, weerbarstig aan allen vooruitgang. Wat mij vooral deert is zijn
armoede. Is het niet zoo, Juffrouw Ida? Ik wil de werklieden brood geven, stoffelijk
gelukkiger maken.
- Goed, maar geef hun ook en vooral kennis en fierheid, dan zullen ze voor zich
zelf wel zorgen. Aalmoezen-liefdadigheid is geen afdoende leniging voor hun ellende.
- Maar ze vragen enkel brood!
- Geef het hun, maar vergeet niet, dat uit brood alleen de volkskracht niet geboren
wordt. Geloof mij, Vlaanderens stoffelijke armoede wortelt in zijn geestelijke
armoede. Tragisch heeft gedurende eeuwen een noodlot op ons volk gedrukt en het
belet de natuurlijke ontwikkelingswetten te volgen, waarvan
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een gemeenschap al zoo min ongestraft kan afwijken als een enkeling. En 't groote
woord van den flamingant zal ik dan maar weer uitspreken, al zie ik u ook al
glimlachen: de landstaal, die het gedachtenleven van het volk moet voeden, eenheid
moet brengen in het streven van al de standen, de bevruchtende sappen van kennis
en wetenschap moet voeren tot in de diepste lagen, - de landstaal kwijnt hier,
verwilderd en miskend. Zoo werd het beste werktuig voor de algeheele ontwikkeling
in den loop der tijden door het denkende en leidende gedeelte van ons volk
verwaarloosd en uit de handen geworpen.
- De hoogere stand had toch het recht de voorkeur te geven aan een ander werktuig,
dat hij voor beter hield....
- Ik verzeker u, Van Waefelghem, dat zulks niet uit vrijen, beredeneerden wil
geschiedde. Daar hebben ons historisch noodlot, grootheidswaan en slentergeest den
adel en de hoogere burgerij toe gebracht. En hoe willen ze hun sociale plichten als
leidende standen waarnemen, als ze zich door de taal van de massa vervreemden?
- Sociale plichten, zooals gij ze opvat, zijn weeldeartikelen.
Van Waefelghem was niet te overtuigen. Neys' redeneering leek hem veel te
afgetrokken, te ver van de werkelijkheid der dingen af, en hij luisterde er niet meer
naar. De ijdele woorden van Neys deden hem tijd verliezen. Hij had andere
bekommeringen.
Hij liet Neys zijn thema verder ontwikkelen voor
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dokter Mabesoone, die een dankbaarder gehoor was. Hij zelf neigde vertrouwelijk
naar Ida en begon haar uiteen te zetten wat volgens hem de sociale plicht was.
- Taalsentimentaliteit is het, die Neys zoo spreken doet, verzekerde hij haar. Als
ik de armen zie, denk ik daar niet eens aan. Ik zou hun beter voeding; ruimer,
zindelijker woning; meer vooruitzicht en begrip van spaarzaamheid willen geven. Is
het dat ook niet, juffrouw Ida, dat gij voor hen verlangt, gij die zoo dikwijls hun
troostengel zijt.
Hij wist dat Ida een der werkzaamste dames was in de liefdadigheidsvereeniging
Les Amis des Pauvres honteux.
Zij was niet ongevoelig voor zijn complimentje.
- Daar wordt niet van gesproken, meneer Van Waefelghen. Het grootste geluk is
daarbij voor mij. Wat is er heerlijker dan een beetje levensvreugde rondom zich te
verspreiden?
- Niets, mejuffer! antwoordde Van Waefelghem beslist. Dat zegt mijn moeder
ook. Ge kent mijn moeder nog niet goed, niet waar? Het is wel jammer, dat we met
die kennismaking zoo lang gewacht hebben. Ze is óók zoo liefdadig.... ge zoudt
malkander wel goed begrijpen, meen ik. De menschen van onze fabriek en die onze
huizekens huren hebben geen woorden genoeg om haar te prijzen. En zooals ge
wellicht al weet kon ik haar winnen voor nieuwe filantropische plannen om die
menschen nog gelukkiger te maken.
Hij schilderde Ida nu met meesterlijk geveinsde
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verteedering de weelden van het cité-paradijs, dat zijn voltooiing al heel nabij was.
- Ik wist er moeder toe te brengen, zegde hij, in ééns die twintig nieuwe
werkliedenhuizekens te bouwen, een heele cité. O, niet meer bekrompene, treurige,
lucht- en lichtlooze krotten, zooals er, helaas, zoo vele zijn, maar lachende woningen
met een kornis, groote vensters, een ruim gelijkvloers, een verdieping en een keldertje,
ja, mejuffer Ida, een keldertje!
Hij was opgetogen over de belangstelling, die Ida voor de onderneming toonde.
Hij blikte vol groeiende hoop in haar bloemig zachte oogen.
- De architektuur van die huizekens zou al een groote weldaad zijn voor de
bewoners van de cité! betoogde hij voort. Bij gemis aan fortuin, de ontbeerlijke
uitwendige weelde, zouden ze toch de gezondheid, de onmisbare inwendige weelde,
tot hun deel hebben!
't Klonk voortreffelijk, dat Fourier's-plagiaat.
Theofiel bouwde zijn cité verder op. Al de huizekens zouden zich rijen rondom
een grasplein met bloembedden en een idyllischen bornput in het midden.
- Ja, een collectieve hof wordt daar aangelegd, mejuffer Ida. Hebt gij er al aan
gedacht? Waarom moet ieder zijn bloemen en planten aan het gezicht van zijn
buurman achter hagen en muren onttrekken? Ontneem ik u iets als ik van de kleuren
uwer bloemen geniet of hun geuren opsnuif?
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Dat denkbeeld van Fourier vond Van Waefelghem bijzonder gelukkig en vooral bij
werkmanshuizekens van gemakkelijke, voordeelige toepassing. Dat was goedkoope
filantropie naar zijn smaak.
Ida vond Theofiel's inval allerliefst en lachte aangenaam verrast. Zijn oogen
streelden in één extaze haar fijne, distinctievolle trekken, de dauwfonkelende
diamanten, die aan haar rozige oorlelletjes bibberden, en het eenig mooie, kostbare
snoer, dat haar om den hals lag. Nog nooit hadden voornaamheid en rijkdom hem
zoo bekoord. Hij had moeite om de lyriek van het verlangen, dat in hem gloeide, niet
in eens door zijn sociale didactiek te laten heen vlammen.
- In zoo'n omgeving zullen al de huurders gelukkig wonen, al gelijkgezinden, al
werklieden ondereen. Zou dat niet bijna een soort van phalanstère zijn? Een
phalanstère voor zoover het te verwezenlijken is.
Theofiel schaamde zich niet om hier die schoone namen voor zijn bedrieglijke
woekerplannen te gebruiken.
- Ik zou het nog verder willen drijven, mejuffer Ida, ging hij voort in gemaakte
geestdrift. Ik zou het beginsel der associatie zelf willen in toepassing brengen.
En met schaamtelooze veinzerij gewaagde hij van heel nieuwe finantiëele
schikkingen, die zijn stout berekenende verbeelding al buitengewoon hooge
zwendelrenten hadden voorgespiegeld.
Tezelfdertijd beoogde hij begeerlijk Ida's aristocratische hand, die op tafel rustte,
en het lichtspel
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van helkleurige ringgesteenten liet opleven. Wéér andere! dacht Theofiel. Die
juweelen had hij nog nooit gezien. Wat moest ze er een rijke keuze hebben!
- Ik vraag mij af, draafde hij door, of wij de huurders mettertijd niet tot eigenaars
van hun huizekens zouden kunnen maken. Met schikkelijke stortingen op termijn
zou dat wel gaan. Of als hun vrouwen kant maken voor ons, zouden ze met haar werk
aan die afkorting licht kunnen meehelpen. En wat zoudt ge denken van aankoopen,
die wij in 't groot gaan doen om ze dan door al de menschen van onze fabriek in 't
klein te laten afnemen? Och, daar zijn nog zooveel goede werken te doen in de
wereld! Ik zal er moeder wel toe over halen. 't Is alles nog wat nieuw voor haar, maar
haar hart is zoo goed.... Zoo goed als het uwe, besloot hij, na een zekere aarzeling.
- Behalve dit laatste vleierijtje, lijkt me dit alles echt verleidelijk, meneer Van
Waefelghem! complimenteerde Ida.
Haar vriendelijke stem streelde hem als muziek.
Zooveel degelijkheid en goedheid had Ida nooit in Van Waefelghem vermoed. En
met wat een liefde hij over zijn moeder sprak. Ze vond hem wel sympathiek.
- Menschen, die vermogen bezitten, kunnen zoo oneindig veel goeds stichten!
ging ze goedkeurend voort.
- Vermogen? verbeterde Van Waefelghem met een nederig lachje. Vermogen is
wel een groot woord voor onze geringe bezittingen, maar ik geef u toe
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juffrouw Ida, dat we toch wel iets kunnen voor den minderen man.
Na een lichte aarzeling waagde Van Waefelghem zich met veelbeduidenden
glimlach een stapje verder. Zijn persoonlijk verlangen begon lichtjes door zijn
altruïsme heen te schemeren.
- Door associatie zouden wij echter veel meer kunnen. Ik veroorloof mij maar een
simpel voorbeeld, juffrouw Ida. Stel u voor wat al grootsche filantropische
ondernemingen verscheidene, of laat ik maar zeggen twéé welhebbende families
zouden kunnen aanvatten, indien zij hun fortuin vereenigden. Kapitaal op zich zelf
is verwerpelijk, zegt uw papa, en dat is wellicht waar, sprak hij met den toon van
iemand, die werkelijk overtuigd scheen, maar als het kapitaal een hefboom voor
nuttig en liefdadig werk kan worden is het toch wel begeerlijk....
Terwijl Van Waefelghem zoo sprak nam hij den zwaren zilveren suikerpot, dien
Samson op tafel zette, in de hand alsof hij het gewicht ervan schatten wilde. Hij bleef
het zilver als in bewonderende liefde voortstreelen, terwijl hij verder uitweidde over
andere plannen en mogelijkheden.
Hij schilderde een idyllisch tafereel van een reusachtige melkerij, waar een heel
dorp eendrachtelijk zou samenwerken tot gemeenschappelijke welvaart. En hij sprak
van honderden koeien op de weide, van stroomen melk, van een overvloed van boter
en kaas, en voorspiegelde een bucolische zaligheid, die zelfs de gouden eeuw niet
kende.
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Toen kwam er een zekere speelschheid over Theofiel's geest en hij werd vermetel.
- Zou het u niet behagen, vroeg hij, Ida minnelijk aanlonkend, naar zoo een Arcadia
mee te gaan?
In eens ging er voor Ida een licht op. Ze had tot nog toe argeloos naar hem
geluisterd, zonder in de verste verte te vermoeden, dat van zijn vele woorden dàt
juist de korte zin zou blijken. Hij zegde 't wel schertsend, achteloos langs zijn neus
voorbij, maar zoo begon het gewoonlijk. En Ida herinnerde zich toen weer heel
duidelijk iets waar ze al in jaren niet meer aan dacht. Ze zag Van Waefelghem, donker
van minnenijd, rondsluipen in den hof der Philharmonie op dien kermisavond
onzaliger gedachtenis. Het gevoel dat hij toen zoo norsch en gemelijk openbaarde,
was dus nog niet gedoofd in hem. Het leefde nog werkelijk. Het kwam alleen onder
een lieflijker, dus gevaarlijker gedaante te voorschijn. Ida zette zich dadelijk op haar
hoede. Ditmaal zou ze zich niet laten verrassen.
- Wilt ge met mij eens klinken op de associatie? vroeg Theofiel nog schalks-grappig
en met een stille bekentenis in de oogen.
Ida klonk met hem, een beetje verward, doch zocht het gesprek een andere wending
te geven. Ze wilde er haar vader en Neys weer in mengen.
Die twee waren nog steeds in het vraagstuk der nationale wedergeboorte
verwikkeld. Neys had zijn bewijsvoering op het gebied der fraaie kunsten en der
kunstnijverheid gebracht omdat hij wist, dat
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dokter Mabesoone in zijn liefhebberij voor mooie oudheden en schilderijen daar
gemakkelijker te overtuigen was.
De oude meesters, die de dokter bewonderde, hadden de levende krachten voor
hun kunst uit hun zelfstandigheidsgevoel geput, betoogde Neys. Zij waren in alles
kinderen van eigen bodem en eigen ras, en daarom waren ze krachtig geworden en
bleven ze leven. Nog nooit had Neys zoo duidelijk en beslist de overtuiging
uitgesproken, die immer dieper in zijn hart en geest was gaan wortelen. Dokter
Mabesoone was heelemaal onder den indruk en scheen gewonnen voor Neys'
gedachten. Hij maakte maar één voorbehoud.
- Zelfstandig-zijn is een kracht, ik geef u dat toe, Neys, maar daarom moeten wij
de edele stroomingen, die uit Frankrijk komen niet mijden....
- O, maar daar kan geen ernstig mensch aan denken! riep Neys uit, vol vreugde,
want het oordeel van een man als dokter Mabesoone was hem wat waard. Laat die
invloeden vrij tot ons komen! Ze kwamen hier vroeger ook. Laat gerust de Gallische
bij stuifmeel op de Viaamsche bloem brengen, maar dat het alleen bevruchtend werke,
niet ontaardend.... Dat moeten wij in de hoofden vastzetten. Denk aan de schilders,
die Brugge's naam over de wereld deden stralen. Wellicht keken ze naar vreemden,
maar ze wisten zóó te werken, dat de vreemden ook naar hèn kwamen kijken.
Opgetogen had Neys de tafel verlaten en, gevolgd
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door zijn gastheer, was hij zich gaan plaatsen voor een der mooiste primitieve doeken
uit dokter Mabesoone's verzameling. Het was een klein drieluik, de kroning van de
H. Maria voorstellend met het portret der begiftigers. De dokter had het hier gehangen
om het zoo veel mogelijk onder de oogen te hebben.
- Waar vindt ge nog zulk vrouwelijk type, zoo rein, zoo engelachtig, zoo los van
het aardsche als bij dezen genialen onbekende, die tot in de minste bijzonderheden
van zijn werk de adelmerken van zijn Brugsch-Vlaamsch wezen openbaart. Waar
vindt ge dien werkelijkheidszin, die natuurgetrouwheid, die kleurenfrischheid!
Nu was dokter Mabesoone's geestdrift volkomen in eenklank met dien van Neys.
Ze wedijverden in genietende bewondering voor al de oudheden, die zich in de eetzaal
bevonden.
Van het drieluik gingen ze naar een zeldzaam kunstig gesneden St. Jorisbeeldje,
dat dokter Mabesoone met eerbiedige vingeren aan Neys gaf om er hem al de fijnheid
van te laten betasten en bestreelen.
- Ook oud-Brugsch werk! lichtte hij toe. En dit ook....
En hij wees naar den wand op een heerlijk tapijt, waar een onbekend meester te
midden van looveren bloemenranken met half vergane, mossige herfstkleuren en
wondere, diepblauwe tinten, het lichtende beeld van zijn patronesse, de H. Lucia,
had geweven. Hij wees op oude platen; op een heel raam naïeve ‘getijdelijke
beeldekens’ met verrassende kleuren-

Maurits Sabbe, 't Kwartet der Jacobijnen

140
pracht; op een paar groote zilveren mantelhaken met doorluchtig filigraanwerk
versierd, zorgvuldig onder een glazen stulp geborgen; op sierlijke stoopen in gezellig
glimmend rozentin; op ranke kandelaars en weelderig gedreven schotels in warm
geel koper; op aardewerk van 't zuiverste blauw, groen en rood, dat men in hemel,
weide en vuur kan vinden; op een glazen kastje vol kant, bloemwerk, trollewerk,
stropkant, de teederste twijnbloeisels, die ooit op 't francijn ontloken; op tal van
kleine voorwerpen meer van zeldzame voornaamheid en goeden smaak en telkens
herhaalde hij daarbij, als de regelmatig weerkeerende aanroeping van een vrome
litanie: ‘En dat is ook Brugsch werk! Alles Brugsch werk!’
- Niet waar, dokter, vroeg Neys met een dweepsche vervoering, onze voorouders
hadden behoefte aan schoonheid zooals wij aan lucht en licht? O, dat alles moet
wederkeeren....
Hier haakte Ida hem vast, gelukkig uit Van Waefelghem's Arcadia te kunnen
ontsnappen.
- Het zijn leelijke manieren zoo van tafel weg te loopen! bekeef ze guitig. We
mogen toch ook wel hooren wat voor moois gij vertelt?
- Wel zeker, juffrouw Ida.
- Nog altijd Vlaamsche beweging?
- Natuurlijk! grinnikte Van Waefelghem.
Het viertal zat weer bijeen. Samson vulde de broosfijne schalen met licht kissenden
schuimwijn - den gouden wijn der groote dagen - en dokter Mabesoone nam het
woord met een zekere plecht. Hij
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had al veel en mooi gesproken, maar het woord, dat hij zich bij deze gelegenheid
voorgenomen had te laten hooren, het woord, dat wijding zou geven aan deze nieuwe
ontmoeting in zijn huis moest nog komen. Nu was het de ure. Hij begon met een
ernstige stem als een wijze, die hooge leeringen voor getrouwe volgelingen
ontwikkelen wilde.
- Ik vraag oorlof, mijn vrienden, om een driedubbelen heildronk in te stellen. De
eerste is wellicht ongewoon, maar hij zal u, edeldenkenden en onbevooroordeelden,
zeker niet verrassen. Ik wil eerst drinken op onze vijanden.
Dat was wel een van die mooie gemoedsbewegingen, die stijl gaven aan dokter
Mabesoone's leven.
Alle voelden zijn woorden dadelijk als een toespeling op Quatremeire, die nog
lang na zijn blauwtje heel wat kwaadaardigheden over dokter Mabesoone had
rondgestrooid.
Ida bukte het hoofd en volgde de glimmende kronkelbloeseming op het tafellinnen.
Neys vond het een mooi gevoel van wege dokter Mabesoone, doch was om Ida
begaan. Van Waefelghem ergerde zich inwendig. Dat was aanstellerige
grootmoedigheid, meende hij, doch liet niets blijken.
- Wij hébben vijanden. Wat zij tegen ons ondernemen en over ons rondvertellen
weten wij, maar wij bekreunen er ons niet om. Wij willen humaan zijn in den volsten
zin van het woord. Wij drinken op hun gezondheid! Daar gaat het!
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Allen dronken. Alleen Van Waefelghem raakte zijn glas maar even met de lippen
aan.
- De tweede gezondheid, die ik drinken wil, sprak dokter Mabesoone met helderder
geluid, is die van mijn goede vrienden en van u tweeën in de allereerste plaats. O,
gij zijt elkander niet gelijk, Van Waefelghem en Neys! De eene voelt zich getrokken
naar de degelijke werkelijkheden, de andere naar bespiegeling en schoonheid; de
eene voelt cosmopolitisch, de andere nationaal, maar dàt weet ik zeker: uw beider
streven is uit hetzelfde gevoel geboren, uit liefde voor den evennaaste. U beiden is
zeker alle zelfzucht vreemd en dan moet gij ook kunnen samengaan. Het schijnt mij,
dat gij beiden den weg der daden op wilt. Van Waefelghem bekent openlijk, dat zulks
zijn verlangen is. Wie kan voorzien wat al goeds hij stichten gaat? En gij ook, Neys,
schijnt mij eerlang uit uw ivoren toren te zullen treden. Welnu, mijn vriendenhart
verheugt zich daarin. Op u beider gezondheid.
Van Waefelghem jubelde inwendig nu hij wist hoe gunstig de dokter over hem en
zijn plannen oordeelde.
- Mijn derde dronk geldt de schoone en stoute gedachten!
Er lag in dokter Mabesoone's oogen een tintelingetje van voldoening over zijn
fraaien inval en door zijn woorden heen gloeide de warmte van zijn gevoel. In zijn
zwierige stijging voltooide hij aldus de drieledige architectuur van zijn toespraak.
- De schoone gedachten! Gij weet wat ze voor ons waren en nog zijn. Zij brachten
ons samen, hiel-

Maurits Sabbe, 't Kwartet der Jacobijnen

143
den ons bijeen, schonken ons de hoogste vreugde, en, hoe wij ook stijgen in jaren,
zij houden ons jong. Laat anderen over aüedaagsche dingen beuzelen, wij nooden
op onze samenkomsten de schoone gedachten, de gezanten der onverschrokkenste
geesten en wij doen ons te goed aan het licht van hun wijsheid en de warmte van hun
liefde. Gij kent het half medelijdend, half spottend lachje van vele heeren van onze
kennis. Zij stellen zich aan als groote sceptici tegenover de gedachten, die wij gul
onthalen. Hoe verkeerd! Hun scepticisme spruit niet uit het dieper inzicht van een
scherpzinnigen kop, het is enkel sleur - en slentergeest en onbekwaamheid tot
begrijpen. Daar waar alles leeft en beweegt willen zij niets anders zien dan doode
verdorring. De bekoring der bloeiende gedachten, de wonderkracht, die ze als uit
een jeugdbron laten vloeien, kennen zij niet. Zijn wij niet gelukkiger, mijne vrienden?
Wij zijn er ontvankelijk voor en maken ons, waar het past, tot hun zendelingen. Heft
den beker omhoog! Op de denkers met onze diepe achting en erkentelijkheid.
De schalen tinkelden tegeneen met een fijn geluid. Dokter Mabesoone hoorde met
welgevallen, dat zijn vrienden den toast mooi vonden.
- Proficiat, dokter! complimenteerde Neys, wien een zonnig vreugdegevoel
doorglom. Gij hebt nog een hart van twintig jaar.
Van Waefelghem deed ook alsof hij de toespraak geestdriftig bewonderde, maar
verklaarde, dat er iets aan ontbrak en vroeg het woord om haar te voltooien.
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Zijn gedachten waren maar altijd bij Ida gebleven en het scheen hem, dat ze bij alles
wat hier gezegd en gedaan werd als vergeten en verloren zat. Hij vond het nu een
behendige zet in zijn beginnenden minnehandel hàre gezondheid als vierde in de rij
voor te stellen.
Hij verontschuldigde zich over zijn zwak woordvermogen om die taak waar te
nemen, maar zou het een laakbaar, een onvergeeflijk verzuim gevonden hebben, had
hier niemand ook gedronken op de lieve, bevallige, innemende dochter van den
gastheer, - een vrouw uit honderd, die de mooie gedachten, waarvoor zij allen
gloeiden, begreep met klaar verstand en gevoelig hart.
Van Waefelghem had on verwachten bijval. Zooveel galante hoffelijkheid had Ida
bij dien somber jaloerschen man uit de Philharmonie nooit verwacht. Ze gaf hem
lachend de hand, die hij even met teederheid in de zijne hield. Ook dokter Mabesoone,
die zich eensklaps weer herinnerde, dat hij het feestje eigenlijk om Ida had ingericht,
klopte Van Waefelghem op den schouder en bedankte hem:
- Dat was een goede inval, vriend. En goed gezegd, heel goed gezegd! voegde hij
er bij met den toon van een kenner.
- Toch niet, dokter! Maar waar het hart van vol is...
En met streelblikken keek hij weer naar Ida.
Neys misgunde Van Waefelghem zijn succes niet, maar had toch spijt, dat hij de
kans verkeken had. Waarom had hij nu dien dronk op Ida niet ingesteld?
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II.
Van Waefelghem zette zijn ongewone hofmakerij onafgebroken voort, en niet zonder
goed gevolg. Ida en dokter Mabesoone lieten zich door zijn huichelspel geleidelijk
verstrikken en hun ingenomenheid met den listeling, die hun op zoo merkwaardige
wijze naar den mond sprak, groeide met den dag.
De muzikale avonden werden weer regelmatig gehouden en Van Waefelghem was
daarin de plaats van Quatremeire tot eerste viool bevorderd. Hij scheen bovendien
hoe langer hoe meer te mogen hopen den kapitein ook in Ida's gunst te zullen
vervangen.
Zijn minnehandel nam een opener karakter aan en hij verwaarloosde geen middel
om zijn doel te bereiken. Sociale bouwkunde en filantropische wiskunde, plannen
voor uitbatingen en ontginningen, die den zegen van 't paradijs over de menschen
moesten brengen, wisselde hij arglistig af met verliefde vriendelijkheid en vleiende
complimentjes, die Ida totnogtoe koel beleefd bejegende, maar waarvoor ze toch niet
heelemaal onverschillig bleek.
Van Waefelghem zou dat zaakje kost wat kost doordrijven.
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Hij was er in geslaagd zijn moeder te doen uitnoodigen op de Woensdag-avonden.
Van haar diplomatische talenten verwachtte hij heel veel om zijn doel te bereiken.
Zij had er een handje van om de menschen wat aan te praten, dat wist hij.
't Was een heele gebeurtenis voor de koopvrouw toen ze, volkomen bewust van
de rol, die ze spelen moest, voor de eerste maal bij dokter Mabesoone aan huis kwam.
Ze had zich voor dat bezoek terdege opgedirkt. Ze droeg het bruin zijden kleed, dat
zij alleen bij uitzonderlijke gelegenheden aantrok. Het omvatte haar uitgedijde heupen,
breede leest en ietwat kwabbige buste in glimmende rondingen. De mouwen spanden
om de polsen en de dikke bovenarmen, maar wierpen om de ellebogen wijd gepijpte
bouffanten uit, die vrouwe Van Waefelghem nog omvangrijker maakten. Om den
hals stond de met kant belegde kraag wijd open en vertoonde een vleezigheid met
vettig-diepe plooien, waarin het driedubbel gouden kettinkje van haar pendantief
soms verloren stak. Twee stijve krullen kwamen schuilen, over haar slapen heen,
onder de binders van haar kantmuts, die weidsch decoratief over haar schouders
loshingen.
Toen vrouwe Van Waefelghem, groot en breed, met een soort van statigen
pauwetred binnenkwam, zette Samsom al zoo wijde oogen op als toen voor jaren
Quatremeire de eerste maal met zijn rozentuil verscheen. Dadelijk flitste een gelijke
achterdocht in zijn geest op.
Wat kwam de koopvrouw hier doen? Ze was er
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allerminst op haar plaats. 't Was zeker niet de muziek, die haar aantrok, en nog minder
de hooge materiën, die de heeren op hun samenkomsten bespraken. Haar geest was
veel te alledaagsch plebejisch om daar iets van te snappen, oordeelde Samson, die
heel goed op de hoogte was van haar deugden en gebreken. Waarvoor kwam ze dan?
De trouwe huisknecht vermoedde eenige konkelf oezerij achter haar optreden en kon
het uit zijn hoofd niet krijgen, dat ze 't er op aanlegde om Ida voor haar zoon te helpen
opvrijen. Hij kende haar daartoe in staat en de toeleg van Theofiel was hem in de
laatste weken ook niet ontsnapt.
Samson kon al even bezwaarlijk zijn goedkeuring hechten aan een huwelijk van
Ida met Van Waefelghem als vroeger met den kapitein. Op het stuk der zeden was
Theofiel onbesproken en onberispelijk, maar Samson had als goed ingelichte
stadskronijk allerlei andere dingen over hem en zijn moeder hooren ronken. Werd
Quatremeire door een paar mooie oogen in gemakkelijke verzoeking gebracht, Van
Waefelghem was al even verslingerd op de duiten en ging voor geen verdachte
praktijken achteruit om ze in zijn bezit te krijgen. Er waren gekke verhaaltjes in
omloop over de taaie oordjesvastheid en pienterigheid der Van Waefelghem's, en
tegen Theofiel zoowel als tegen zijn moeder werden bedekte beschuldigingen van
woeker en oneerlijken geldhandel uitgebracht. Menschen, die zich aan zoo iets te
buiten gingen, pasten zeker niet in den familiekring van zijn
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meesters, die in hun handel en wandel altijd toonbeeldig waren gebleven. Samson
voelde onmiddellijk wat Van Waefelghem zocht in de eenige erfgename van den
dokter, en de moeder was zeker niet vreemd aan de berekeningen van haar zoon. Het
zou Samson nu volstrekt niet verwonderd hebben, zoo dokter Mabesoone niets af
wist van al hetgeen over de Van Waefelghem's verteld werd. Het lag zoowat in zijn
gewoonte de laatste te zijn om dergelijke dingen te weten en te gelooven. Was het
in het geval Quatremeire niet ook zoo geweest? Samson ergerde er zich wel een
beetje in, dat de dokter voor die dingen zoo zeer in de wolken leefde, zoo ver boven
al wat rondom hem gebeurde. De huisknecht had het voorgevoel, dat hij nog eens in
de zaken van zijn meester ging moeten tusschen komen.
Wat Samson over haar plebejischen aard ook dacht, vrouwe Van Waefelghem
wist zich in het salon van dokter Mabesoone niet alleenlijk flink op haar respekt te
houden, maar ze maakte op allen een lang niet ongunstigen indruk.
Ze zweeg toen de heeren met hun muziek bezig waren. Ze verklaarde zelfs hun
spel heel heel mooi te vinden. Zoo stond ze met hen al gauw op goeden voet.
Alleenlijk liet ze van tijd tot tijd een te naïeve bewondering blijken voor het aandeel
van haar zoon in het trio.
- Mo' Theofiel toch, 'k en wiste-n-ik nie' da' je gy da' kost. Bravo! Eerste klasse,
joengen....
Van Waefelghem vreesde even, dat zijn moeder te
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uitbundig zou worden en hem misschien een beetje belachelijk ging maken. Met een
vluggen blik wilde hij haar doen voelen, dat het zóó genoeg was, maar vrouwe Van
Waefelghem had dat niet noodig. Ze was te handig om niet te weten hoe ver ze gaan
mocht. Ze neigde zich tot Ida:
- Zou je gy gelooven, iefrouw, da 'k Theofiel bykans nooit en hoore viole spelen.
Hy en doet da' mor os 't ie olleene is. 'k En wete waarachtig nie, hoe dat ie dat hier
doet. Mo' je 'n kunt nie gelooven hoe dat ie van jen papa ingenomen is. Hy en zou
dat vor 'n ander zeker niet doen, azo te spelen.
Terwijl de heeren zich in hun gesprekken verwikkelden, waarbij Theofiel het weer
druk had over de architectonische vormen van phalanstères en werklieden-cités, nam
vrouwe Van Waefelghem Ida heelemaal in beslag. Ze vleide haar met bescheiden
takt, prees haar kleedje, was voorkomend en lief met een soort van moederlijke
zoetigheid. Ze praatten over de honderden kleinigheden, die vrouwen altijd machtig
veel belang inboezemen, en wist daar tusschen in een passende dosis bezorgdheid
en teedere goedheid voor armen en ongelukkigen te laten doorschemeren. Vrouwe
Van Waefelghem vergat ook niet de eigenschappen van Theofiel met heel veel
bedrevenheid in 't gunstigste licht te stellen. Ze kreeg Ida op haar hand even
gemakkelijk en zeker als de voorname dames, die ze met haar schrander
minzaamheidsbetoon als vaste klanten aan haar kantenzaak wist te verbinden.
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Eens te meer dacht Ida de overtuiging op te doen, dat de menschen nooit naar hun
uiterlijke mochten beoordeeld worden. Wie zou immers bij die vrouw met haar
mannelijk-ruw voorkomen, haar sterkgebogen heerschersneus, haar oogen vol koele
waakzaamheid en wilskracht, haar diepe, half schorre stem, zooveel liefheid en zulk
een goede inborst vermoed hebben? Vrouwe Van Waefelghem verraste Ida al zoozeer
als Theofiel haar in zijn nieuwe gedaante verrast had.
Moeder en zoon schenen hun rollen zorgvuldig verdeeld te hebben. Vrouwe Van
Waefelghem hield Ida bezig en Theofiel liet den dokter niet los, maar beiden gingen
op hetzelfde doel af.
- 'k Spreke misschien wa' vele van Theofiel, iefrouw Ida, mo' je kunt da' van 'n
moederherte nie' kwolik nemen.
Vrouwe Van Waefelghem's toon was roerend van eerlijkheid.
- Theofiel is 'n ollemansvriend, zonder pretentie en gedienstig. Zie, os m'n
heurliengen entwa' willen gedoon hein in hunder huus, 't en is an myn nie' da' ze 't
kommen vragen, mor an hem, an hem olleene.... En ol de damen, die m'n kanten
kommen bekyken, klappen geiren 'n beetjie met hem.... Hij en zegt nie' vele, mor ie
weet wat dat ie zegt.... Dat hei-je-gy zelve ook ol wal g'hoord, is 't nie woor, iefrouw?
Da's beter of die mannen die bluf verkoopen en meer zeggen of da' ze meenen....
Theofiel 'n got ook hoost nooit uut.... Hy zit mor oltyd te studeeren....
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'k Moeten hem dikwils zeggen: ‘Mo, joengen, 't is nu genoeg’ .... Ik 'n verstoon da'
studeeren nie, mo' gy, iefrouw Ida, die ook vo' de studie zyt, zoudt da' wal verstoon.
Na dergelijke redevoeringen van vrouwe Van Waefelghem bleef er Ida geen twijfel
meer over. Het was haar nu heel duidelijk wat Theofiel en zijn moeder van haar
verlangden. Geen van beide had iets bepaalds gevraagd, maar hun omzichtig
bewimpelde toespelingen zegden er haar alles van. Ze voelde heel klaar, dat ze voor
een nieuw huwelijksaanzoek ging gesteld worden.
Zoo werd er weer in haar gemoed een bekommering gewekt, even kwellend als
die waarin Quatremeire haar voor jaren had gebracht. Van Waefelghem zocht haar
niet stormenderhand te overrompelen als de kapitein, hij ging geleidelijker, bezadigd
en methodisch te werk, maar Ida's verontrusting was er niet geringer om.
Haar eerste neiging was zich aan de omsingeling der Van Waefelghem's heelemaal
te onttrekken. Ze achtte zich buiten jaren om nog aan een huwelijk te denken; zocht
zich te overtuigen, dat ze zich nu uitsluitend aan haar oud wordenden vader moest
wijden; meende Van Waefelghem in zijn filantropische ondernemingen wel te kunnen
volgen en steunen zonder daarom met hem te trouwen; kortom ze zocht zich met
allerlei redeneeringen te overtuigen, dat ze niet toegeven mocht.
Nochtans was er weer iets sterkers dan al haar
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gedachten. Het vleide haar meer dan ze 't zich zelf bekennen wilde zoo door Theofiel
en zijn moeder met vriendelijkheden omringd te worden. Er kwam weer wat romantiek
van verwachting en stil gemijmer in haar bestaan. Hetgeen haar met Quatremeire
ontsnapt was, kon dus toch nog komen. Als zij haar gevoel niet met koele zinnen
bewaakte, verraste zij zich zelf meer dan eens op fantazijen al even onverstandig als
die welke haar overrompelden in de kerk toen ze Quatremeire's huwelijksban hoorde
aflezen.
Het was geen overmoedig lentegevoel van geluksverovering, dat haar vervulde,
maar eerder een herfstelijke bekommering om dan toch nog gebruik te kunnen maken
van een gelegenheid, die een laatste maal voorbijging en weldra voor goed buiten
haar bereik zou liggen. Het was een eenige kans om nog datgene te genieten, wat
aan een vrouwenleven zijn hoogste wijding geeft - een verlangen dat onuitgesproken
en diep in haar harte sluimerde.
Deze onbestemde hoop deed haar na vele aarzelingen een lijdzame houding
tegenover de Van Waefelghem's aannemen. Ze zou afwachten wat er komen moest.
Sedert Quatremeire's huwelijk waren nu al verscheidene weken verloopen en
gedurende al dien tijd had Ida met bescheiden belangstelling gevolgd wat er in dat
nieuwe huishouden al voorviel.
Samson wist haar te vertellen dat de kapitein nu heelemaal aan Delphine alleen
behoorde. Met beleidvol gebruik van haar rijpe bekoorlijkheden wist ze
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hem tot haar willoozen oogendienaar te maken. Ze kende de volle waarde van de
gunsten, die zij hem schonk, en telkens golden ze in haar innerlijke gepeinzen als de
prijs van nieuwe veroveringen op de onafhankelijkheid van den nu rustenden kapitein,
die zich hoe langer hoe meer als een vogel met gefnuikte wieken ging voelen, maar
er toch in berustte.
Adelin, die bij zijn zuster was blijven inwonen, hielp het ongezellige van
Quatremeire's toestand nog verergeren. Delphine had hem aangesteld als een soort
van bewaker over haar man, wiens wispelturigen fladdergeest zij van vroeger wel
kende. Horace ging bijna nooit meer alleen uit. Was hij met zijn vrouw niet, dan had
hij zeker Adelin mee. Die uitgangen werden overigens langzamerhand door Delphine
zelf geregeld. Ze had er bepaalde dagen en uren weten voor vast te stellen, en ook
de café's, waar Quatremeire met Adelin verpoozing mocht zoeken, waren zorgvuldig
uitgekozen. Het mocht soms gebeuren, dat de oude Adam in Horace niet heelemaal
dood was! Delphine besliste verder nog met welke menschen haar man omgang
mocht hebben. Haar keuze beviel hem maar zelden en 't gebeurde wel een enkele
keer, dat hij tegenpreutelde en zich verzetten wilde, maar telkens kreeg Delphine
hem spoedig klein. Zijn heftigheid van vroeger verzandde deerlijk in het nuchter
proza van zijn hissebissig huwelijk.
Delphine beschikte weldra over een almachtig middel om Quatremeire aan haar
minste grillen en verlangens te onderwerpen. Ze vertoonde sedert
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eenigen tijd de teekenen van de naderende moederschap.
Dat wekte groote opschudding in de stad en vooral Ida werd er door getroffen en
ontroerd, maar de gemoedsaandoeningen, die dat nieuws bij Quatremeire zelf te
weeg bracht, overtroffen dat alles.
Die blijde verwachting vervulde hem met fierheid en vooral met een teedere
bezorgdheid voor Delphine, die nu al zijn hoop droeg. Wat ze ook wenschte, vooral
uit naam van het toekomstige kind, werd haar dadelijk met de grootste
voorkomendheid toegestaan. Delphine's overwinning was volledig. Ze mocht hem
met de saaiste zeurmenschen uit wandelen zenden, hij deed het gedwee.
Waartoe hielp het overigens zich te verzetten? Hij moest toch zijn zwager dulden,
en een vervelender gezel ware moeilijk te vinden geweest. Adelin's leven beperkte
zich tot zijn bureel, en overal elders, thuis, op de wandeling, in het café, bleef zijn
geest hardnekkig door bureelgewichtigheden in beslag genomen. Over andere
onderwerpen viel er met hem niet te spreken. Hij moest dan ook een felle klepper
zijn in het provinciaal bestuur. Naar zijn verhalen te oordeelen, scheen de heele
administratie kwaadwillig tegen hem te kuipen en te knoeien, maar de donkerste
intrigues doorblikte hij met een enkelen oogopslag en geregeld vermorzelde hij zijn
belagers met zijn weergalooze beslagenheid in bestuurlijke zaken, zijn verbazende
knapheid, zijn franken durf en tal van van eigenschappen meer. Het hing maar van
hem af
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om dien beambte, dat hoofd, gindschen bestuurder te doen ontslagen - te ‘casseeren’,
zooals hij met voorliefde zegde. Hij had de noodige bescheiden daartoe altijd klaar.
Quatremeire vond Adelin's verhalen flauw banaal en potsierlijk gedramatiseerd,
maar hij moest ze slikken om beterswil. Hij liet zijn zwager dan maar doorpraten en
richtte zijn eigen geest naar andere onderwerpen.
Gewoonlijk waren het de spinnen, die hem afleiding bezorgden, want de voorliefde
voor die weefsters was zoowat het eenige, dat Delphine in hem nog niet had
uitgeroeid. Ze herfatsoeneerde hem heelemaal naar vaste, goed bestudeerde, nieuwe
patronen, maar zijn oude spinnenliefhebberij had totnogtoe min of meer genade
gevonden in haar oogen. Hij had haar gedurende hun vrijage eenigszins in de
geheimen der araneologie ingewijd en het wonder bedrijf van die langpooters, die
regen, droogte en vorst konden voorspellen, had haar met een zeker ontzag vervuld,
dat haar genadig deed toestemmen in het behoud van Horace's kweekerij, op de
uitdrukkelijke voorwaarde evenwel, dat ze nooit een enkel van die leelijke beesten
zou te zien krijgen.
De spinnen waren aldus voor den ingekooiden don Juan een troost geworden. Hij
kon zich daarmee bezig houden terwijl Adelin op het kantoor was.
Meer dan ooit las hij zijn boekjes over hun leven, hun vechtlisten en hun vernuft,
over de mogelijkheid om zijde te maken met hun spinsel, ja waarlijk ook
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over hun betrekkingen met de astrale geesten en nog veel andere wonderheden meer.
In den laatsten tijd was hij vooral gaan letten op de merkwaardige meetkundige
figuren, die de webben van zijn arachneeën vertoonden. Hij geraakte in extatische
bewondering voor hun wijsheid. Zonder Euclides bestudeerd te hebben, wisten ze
van elk web een meesterstuk van techniek te maken. Hij wilde de geheime wetten
van dien wonderen bouw verrassen. Al de webben van zijn spinnen begon hij af te
teekenen, uiterst zorgvuldig de hoeken, afstanden en kruisingen met een passer
opmetend. Dat werd hem een ware obsessie. Hij teekende ze tot op de tafeltjes van
de Société littéraire en de Philharmonie, waar ze de nieuwsgierigheid opwekten der
bezoekers, die in den waan verkeerden dat het plattegronden van vestingen en
versterkingen of strategische plannen waren.
Terwijl de kapitein zich met zijn spinnen onledig hield, genoot hij zijn liefste
oogenblikken van rust. Delphine achtte die liefhebberij niet alleen een onschuldig
tijdverdrijf, maar ze sprak er over met een zekeren eerbied. Als de meid in het
achterhuis moest komen, waar Horace oorlof tot kweeken had en zich aan zijn
opmetingen mocht overleveren, werd haar telkens aanbevolen hem zoo weinig
mogelijk te hinderen.
- En stoor meneere niet, hy is an 't studeeren.
Die vredige spinnenlust werd ongelukkiglijk voor goed gestoord, door een dwaas
voorval, dat groote
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opschudding verwekte, en ook in al zijn bijzonderheden door Samson aan jufvrouw
Ida werd overgebracht.
Op zekeren dag was de kapitein alleen thuis en hij had het gewaagd met enkele
van zijn kweekdoozen in de woonkamers te komen omdat hij het in den achterbouw
te kil vond en te gevaarlijk voor zijn jicht. Delphine zou het toch niet weten, dat hij
met zijn spinnen op verboden terrein was. Vóór haar terugkeer zou hij alles weer
netjes geborgen hebben.
Terwijl hij zich in zijn studie verdiepte, werd er gescheld. Hij ging openen en
verloor eenige minuten met den bezoeker, die zoo ongelegen kwam. Toen hij
terugkeerde, zag hij tot zijn ontzetting, dat de spinnen uit enkele doozen ontsnapt
waren.
Wanhopig om de gevolgen, die hij maar al te goed voorzag, poogde hij de vlugge
dieren te vangen, maar te vergeefs. De langpooters klommen de hooge muren op en
gingen zich verbergen in de hoeken en bochten van de gipsen versieringen aan de
zoldering. De angstigste voorgevoelens beklemden hem. Kost wat kost moest hij de
spinnen weer in hun doozen krijgen. Hij ging op een stoel staan om er hier en daar
toch een te snappen, maar 't hielp niet. Dan zette hij een tafel tegen den muur en
klauterde er boven op.
Tot overmaat van ongeluk kwam Delphine met de dienstmeid van de boodschappen
terug terwijl hij volop met de spinnenjacht bezig was. Een dik, harig exemplaar
zwierde juist aan een immer verlengenden draad te midden van het plafond en maakte
daar de
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stoutste acrobatische oefeningen, als om Quatremeire te tergen. Delphine ergerde
zich zoodanig over het afzichtelijke beest en het zot vertoon van haar ongehoorzamen
man op de tafel, dat ze op het punt was in onmacht te vallen. Ze zonk neer op een
stoel, zuchtte, jammerde, maakte allerlei misbaar, verlangde water met eenige druppels
Hoffman, om dan ten slotte de ontzettingsvolle woorden uit te spreken, die
Quatremeire door het hart sneden en hem zijn bezinning heelemaal deden verliezen:
- Als het een teeken draagt, Horace, dan is 't uw schuld!
Delphine scheen er wellust in te scheppen die vreeselijke veronderstelling maar
voortdurend te herhalen.
- Ziet ge uw kind met een spinnekop in den hals of op de wangen?
Het denkbeeld, dat het verwachte wicht ten gevolge van die heftige
spinnencommotie het een of ander maal kon dragen, werd Quatremeire een bron van
bestendige wroeging.
Na Delphine's klaag- en dreigcrisis, kwam ook haar wraakcrisis. Zij verbood haar
man uitdrukkelijk nog spinnen te kweeken, die vuiligheid moest haar huis uit. Dat
viel Horace hard, doch hij zou er zich toch wel in geschikt hebben, ware hem ten
koste van die opoffering maar de vrede geschonken! Het leek er evenwel niet naar.
Nog dagen en weken lang verwekten de boosaardige spinnen, die zich achter de
gordijnen en tusschen de ornamenten der zoldering
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listig schuil hielden, nieuwe angsten en onhuiselijke tooneelen. Hoe de dienstmeid
er met den raagbol ook jacht op maakte, er schenen er maar steeds nieuwe te
voorschijn te komen. Op zekeren middag daalde een dier kwelgeesten boven de tafel
neer als wilde hij in de soep gaan dompelen. Een andermaal kwam er een
vetgekweekte te recht op het dagblad, dat Adelin bij de lamp aan het lezen was. En
telkens driftigde Delphine op tegen haar man, die de oorzaak van al die
onhebbelijkheden was. Het ergste ging het er op los toen er weer een dier duivelsche
spinnen kwam wandelen op Delphine's haakwerk, - een snoezig mutsje voor de
verwachte spruit!
- Zóó een vader, die zijn eigen kind dat al aandeed, voor 't er nog was!
Toen Ida dit alles vernam kon ze in Samson's leedvermaak niet deelen.
Ze zou 't ook wel erg gevonden hebben voor het kleintje, indien het gevreesde
zich eenmaal bleek te verwezenlijken, maar men kon toch nog hopen dat de ontroering
van Delphine die noodlottige gevolgen niet zou hebben, en in elk geval was het geen
reden om van het huis een hel te maken. Ida vond Quatremeire's lot zeer treurig en
was met hem begaan.
O, zij zou toch haar huishouden op andere gronden vesten. Zij zou haar man toch
zoo niet behandelen, al had hij nog zoo'n zonderlinge liefhebberijen. Ze vroeg zich
af hoe het voor Delphine en Quatremeire mogelijk was samen te leven zonder goede
verstandhou-
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ding, nu vooral dat ze beiden de hoogste vreugde mochten verwachten, die in 't
huishouden komen kan.
Dat Delphine moeder zou worden - daar kon ze uren lang over mijmeren. De
aangeboren behoefte der vrouw om zich heelemaal aan iemand te wijden, heelemaal
in de liefde voor een ander menschelijk wezen op te gaan, deed zich bij haar hoe
langer hoe sterker gevoelen. Ze had wel haar vader van wien ze machtig veel hield,
maar dat gevoel liet haar nog schatten van opoffering en genegenheid over, waarvoor
ze geen plaatsing wist. Zoo'n kindje, dat van haar zou zijn, wat een weelde, wat een
zegen zou dat in haar leven brengen. 't Was met een heimweeïg verlangen naar een
dergelijk geluk, dat ze in halve afgunst aan Delphine dacht, en waarlijk Van
Waefelghem's totnogtoe onuitgesproken, maar toch zoo duidelijk gevoelde plannen
vonden bij deze stille peinzerijen van Ida groote baat.
Toen ze uitging bleef ze onwillekeurig staan voor de uitstallingen van kindergoed.
Een witwollig kleedje, een popperig hemdje met hemelsblauw faveurtje, een
blank-rozig stropmutsje, snoezige dwergkousjes en vele liefelijkheden meer, die ze
daar te zien kreeg, brachten in haar gemoed eendroomerige teederheid, die haar met
een zekere melancholische wellust vervulde. Bij haar armenbezoeken was ze om de
moeders bezorgder dan ooit en met de zuigelingen, die ze onder haar bescherming
had genomen, kon ze spelen als een meisje met haar poppen. Zou ze dat ooit met
een eigen kindje mogen doen?
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In Mei werd Quatremeire's afstammeling geboren.
- De kaptin heit z'n pandfeeste gekregen! kondigde haar Samson aan.
't Was een meisje en 't droeg geen teeken. Ida was er blij om, maar Samson stelde
haar een beetje te leur door hetgeen hij er grinnikend bij voegde:
- 't Kienetjie heit e' beetjie den oeden man. Nu, van zoo 'n papa 'n is da' nie te
verwoenderen.
Van dat oogenblik af werd Ida gekweld door den wensch om het kindje eens te
zien. Ze verdacht Samson de waarheid wel wat te verdraaien. Zou het op Quatremeire
gelijken of op zijn vrouw? En door haar geest speelde de plaaggedachte, dat het op
haar zou geleken hebben, ware zij de moeder geweest.
Toevallig ontmoette ze eens het dienstmeisje der Quatremeire's, op wandel met
een bevallig kinderrijtuigje. Plots bekroop haar de lust om er heen te loopen en haar
nieuwsgierigheid te bevredigen. Gelukkiglijk zag ze nog op tijd, dat Delphine aan
den arm van Quatremeire statig achteraan kwam gestapt! Blozend zette Ida haar weg
voort en kon duidelijk hooren met welke luide aanstellerij Delphine haar man
herhaaldelijk als ‘papa’ aansprak.
Eens werd het haar toch gegund het kindje te zien. 't Was op een zonnigen
Zondagachternoen, op een concert in den tuin der Philharmonie.
Ze was er met haar vader heen gegaan en zat bij een der tafeltjes rond de kiosk,
waar de militaire kapel Le Poète et le Paysan speelde. Vrouwe Van Waefelghem en
Theofiel, die daar als toevallig kwamen voor-
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bijgewandeld, hadden naast hen plaats genomen.
Terwijl de dames de levendige, kleurige menigte der bezoekers in oogenschouw
namen, waren de dokter en Theofiel al gauw weer verdiept in allerlei duistere
maatschappelijke vraagstukken. Dokter Mabesoone onderzocht Theofiel's algemeene
ontboezemingen sedert eenigen tijd veel critischer dan vroeger en begon hem met
vragen naar bepaalde ophelderingen wel eens lastig te vallen. Hij had het vermoeden
dat Theofiel zijn sociale leermeesters niet al te best begreep. Vooral over het aandeel
der co-intéressés in de associatieplannen kon deze hem nooit voldoende bescheid
geven. Theofiel trok altijd onwillekeurig het grootste deel van het deken naar den
kant van het kapitaal toe, waarop dokter Mabesoone hem dan telkens met mooi
klinkende tirades over naastenliefde en broederlijkheid terecht wees. Dat werd wel
een beetje vervelend en hinderlijk, dacht Theofiel, maar toch wist hij behendig elk
compromitteerend antwoord te vermijden. Als hij wat in de klem geraakte, redde hij
zich tekens met de verklaring, dat hij nog zoo ver niet gevorderd was in het
doorgronden van Fourier, dat hij nog geen eigen oordeel had over de betwiste vraag,
dat het geen kinderspel was om al die ingewikkelde stelsels goed te begrijpen, en
dies meer, - allerlei uitvluchtsels, die dokter Mabesoone steeds een welkome
gelegenheid gaven om te doceeren.
Van de beide dames was het vrouwe Van Waefelghem, die om zoo te zeggen
alleen het woord voerde.
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Ze deed haar best om Ida te behagen met haar ongewone lieftalligheden en vleierijtjes,
maar had niet veel bijval. Ida luisterde met moeite, erg verstrooid. Vrouwe Van
Waefelghem vatte er weldra de oorzaak van.
De Quatremeire's waren in den hof met hun erfprinsesje. Verscheidene malen
waren ze al voorbij gewandeld. De kapitein keek telkens den anderen kant uit en was
blijkbaar heelemaal in beslag genomen door zijn zwager Adelin, die hem met veel
bewegingen van armen en handen buitengewone bureelgeheimen te vertellen had.
Delphine nam Ida telkens met onbeschaamde blikken van het hoofd tot de voeten
op. Ida scheen dat alles niet eens te merken. Ze lette alleen op het kinderwagentje,
dat het dienstmeisje voortstak, en weer kwam in haar het sterke verlangen op om het
kindje te zien.
De Quatremeire's gingen aan den anderen kant der kiosk zitten.
De muziek speelde nu een fantazia op Le Cheval de Bronze en Ida, die de opera
kende, had het legendarische bronzen paard hier wel willen hebben om in zijn oor
te fluisteren, dat zij onzichtbaar over de kiosk verlangde te rijden naar het kindje om
het eens van heel dichtbij te mogen bekijken.
Toen zag Ida het meisje zich op last van Delphine met het wagentje verwijderen
naar rustiger, ietwat afgelegen wegen. Dat leek haar een eenige gelegenheid om haar
verlangen te bevredigen. Ze zou het dienstmeisje volgen!
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't Was zeer druk geworden rondom de kiosk. De ‘garçons’ konden zich met hun
koffie en limonades maar moeilijk een weg banen door de krioelende menschenmassa.
't Was er een vroolijk wemelspel van frissche, lichtkleurige toiletten en bonte parasols;
een ruischen van zijden rokken, een geroezemoes van praatstemmen, waar de zilverige
lach van hier en daar een meisje over heen schalde.
Ida besloot het te wagen.
Aan den overkant scheen Quatremeire heelemaal in het bedwang van Adelin's
vertellingen en Delphine had nog alleen oogen voor de damestoillettes, die ze met
scherpe zakenkennis aan het keuren was.
En ginder ver in de stille dreef was het kindje....
Opeens legde Ida de hand op moeder Van Waefelghem's arm en stelde haar voor
om wat te wandelen. De dames stapten op. Ida liep schijnbaar onverschillig tusschen
de beweeglijke groepen door, hier en daar een bekende groetend, maar toch ging ze
recht op haar doel af.
Nu had vrouwe Van Waefelghem dadelijk beet waarom Ida zoo ineens verlangd
had wat te loopen, en haar scherpzinnige menschenkennis liet haar nu ook heel
duidelijk vermoeden wat er in het hart van haar gezellin omging.
Het dienstmeisje wandelde in 't zonnetje, dat door de boomen zeefde. Aan beide
kanten van den weg lieten fuchsia's op stam hun purperen en witte klokjes bengelen
boven de geraniums met hun gloeiende scharlaken kopjes en de lobelia's, die vegen
van diep

Maurits Sabbe, 't Kwartet der Jacobijnen

165
hemelazuur op de aarde legden. Het kinderwagentje stond in een amberkleurig licht
als in een aureool.
Ida had moeder Van Waefelghem den arm gevat en dreef ze als in speelzieke bui
vooruit.
- Wien z'n kienetjien is dadde! vroeg Ida, toen ze bij het dienstmeisje waren.
- Van de kaptin Quatremeire....
- Wa' da' je zegt! sprak vrouwe Van Waefelghem, die dadelijk den speelschen
toon van Ida overnam. Is da' zyn kienetjie? Meugen we wynder 't 'n kee' zien?
Zonder erg schoof het dienstmeisje voorzichtig de fijne tule weg die 't aangezichtje
bedekte en Ida kon het aanschouwen. 't Was een rozig, mollig dingetje, met zijdig-fijne
haartjes, die heel even uit het verrukkelijke hoedje van wit satijn en gepijpte kant
kwamen piepen. 't Had een snoepemondje om te kussen. Samson had gemeen gelasterd
toen hij sprak van den ‘ouden man’. 't Meisje kon niet frisscher, niet snoeziger zijn!
Ida werd ineens weer ernstig. Ze bleef het kindje een lange pooze sprakeloos
bewonderen met oogen vol stille begeerte. Dat kindje had het hare kunnen zijn! Wéér
kwelde haar die gedachte, en ditmaal deed ze niets om ze te verdrijven....
Daar zoemde een vlieg om het slapende kopje en met echt moederlijke bezorgdheid
verjaagde zij het lastig insekt.
Vrouwe Van Waefelghem liet haar begaan, zich inwendig verheugend over de
ontdekking, die ze
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kwam te doen. Uit die gemoedsstemming van Ida zou zij gevat partij trekken!
Plotseling, alsof ze daar ineens uit den grond oprees, schoof zich Delphine tusschen
het kinderwagentje en Ida, op wie ze misprijzende, vijandige blikken wierp. Ze hijgde
van drift en viel heftig uit tegen het kindermeisje.
- 'k Verbie je van vreemde menschen an me kiend te loten kommen!
't Was als een tijgerin, die haar bedreigde jongsken verdedigde.
Ida stond onthutst, beschaamd sprakeloos als iemand, die op een misdaad betrapt
werd.
Vrouwe Van Waefelghem liet het zich echter zoo niet gevallen. Dadelijk stond ze
slagvaardig en met even superieure minachting in den blik verhief zij zich tegenover
Delphine.
- Och Gotte toch, madam! We gon wynder je kienetjie nie' upeten....
't Zou wel een krakeel geworden zijn, doch Ida nam haar weer den arm en leidde
haar verder den tuin in.
Vrouwe Van Waefelghem liet zich verwijderen, doch mopperde nog een poos
kijflustig:
- Zou je nie zeggen!... Da' z'heur kiend oender 'n gloze klokke zet....
Ze stapten nog een tijdje de afgelegen dreven en wegels uit en in, tot de kalmte
weer kwam.
Ida scheen aan de smadelijke bejegening van Delphine geen het minste belang te
hechten. Haar oogen
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zagen nog maar altijd het lieve wicht in de wolkige witheid van zijn kussens en
dekentjes.
- 't Is toch e' schoon kienetjie! was het eerste woord, dat ze weer sprak.
Nu was vrouwe Van Waefelghem meer dan ooit overtuigd, dat er in Ida's hart een
heimweeïg verlangen naar moederweelde lag. Handig zou ze die stemming benutten
om nu maar voor Theofiel het aanzoek te doen, waarmee ze al te lang had getalmd.
Ze nam den verteederden toon van Ida over en prees ook Delphine's dochtertje.
- 't Is 'n beeld van e'kiend! 'n Mensch zou 't kunnen stelen.
Toen kwam een diepe weemoed haar stem omsluieren en met een nauw bedwongen
zucht ging ze voort:
- Ik zou willen grootmoeder zyn van zoo'n kienetjie....
Ida was er over verrast, dat vrouwe Van Waefelghem een gevoel koesterde, zoo
nauw verwant met het hare, en zuchtte op haar beurt:
- 'n Mensch 'n hei' nie' oltyd wa' dat-ie winscht....
Nu waagde Theofiel's moeder het groote woord.
- Da' je gy mor 'n wilde, iefrouw Ida, m'n winsch zoude olgauw vervuld zyn.
Theofiel zie' joen zo geiren en ie zou willen me' joen trouwen....
Ida keek in verwarring naar de kiezelsteentjes van den weg en antwoordde niet....
- Zou je gy joen gedachten up hem kunnen zet-
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ten? drong vrouwe Van Waefelghem aan. Zou je 't kunnen? 't Is zoo'n goe joengen....
- 'k En weet het nie'....
Ida's antwoord klonk bedeesd, als een halve toestemming.
Vrouwe Van Waefelghem triomfeerde.
- Ik weet het wèl! Zeg het mo' rechtuut, Ida....
Op dat oogenblik stapten de beide dames juist voorbij den grinnikenden faun met
de zevendubbele scherleifluit, die voor jaren getuige was van dat andere
huwelijksaanzoek....
Ida voelde dat als een slecht voorteeken.
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III.
Neys had zich tot iets heel ongewoons laten verleiden.
Veel van zijn oud-leerlingen, thans advocaten, geneesheeren of nog studenten aan
de hoogeschool, waren gaan dwepen met zijn gedachten over de herleving van
Vlaanderen, en zoo was hij heel onwillekeurig het middelpunt geworden van een
groep jongere intellectuëelen, die zich aan de moderne ontwikkeling van hun stad
en land wilden wijden en in die richting hoe langer hoe meer een fellen drang naar
daden gevoelden. De droom van verjongd en krachtiger leven, die zij in zich
omdroegen, moest nu het heele volk doordringen. De gedachte, die eerst maar geleefd
had bij Neys en bij zijn kleine keurgroep, die even als hij scherper en juister zag en
dieper voelde dan de massa, moest nu naar buiten en daar een hoog
gemeenschaps-credo worden. Zoo drongen ze er al sedert lang bij Neys op aan dat
hij zijn opvattingen eens in het openbaar zou ontwikkelen.
De professor was daar eerst in 't geheel niet voor te vinden. Hij was geen openbaar
man. De invloed, dien hij op de buitenwereld uitoefende, was onge-
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zocht en maakte hem in den grond tamelijk schroomvallig. Hij was een dier stille
uitgelezenen, die zonder hooge ambten of fortuin, alleen door de rijkdommen van
hun geest en hart, hun omgeving onbewust beheerschen en leiden. Bespiegelingen
en beschouwingen ten beste geven, hoop en droom doen leven, gedachte en gevoel
wekken, waar ze bij anderen sluimerden, daarin lag zijn hoogste genot, maar die
werking bleef beperkt tot den engeren kring zijner vertrouwden; zijn aangeboren
bedeesdheid schrikte terug voor elke openbare daad, die hij min of meer als
aanstellerigheid voelde.
Zijn gedachtenzaaien was totnogtoe altijd een soort van dilettantisme geweest.
Hij had een dichter kunnen zijn. Hij had aandoeningen en gevoelens, die veel
mooier waren dan die van gewone menschen. De werkelijkheid veredelde en
verfraaide als vanzelf als ze zich in zijn gemoed kwam spiegelen. Hij wàs een poëet,
maar schiep niet. De vrees voor verwaand gehouden te worden weerhield hem. Er
lag in het scheppen ook een zeker wee, waarvoor hij instinctmatig achteruitging. Hij
vreesde de schoonheid, die hij voelde en zag, niet te kunnen bereiken, en hij vluchtte
die kwelling.
Dezelfde angstvalligheden weerhielden hem wanneer hij onder den drang van zijn
jonge vrienden, een enkele keer eraan dacht om zijn denkbeelden over de verheffing
van het volk, waartoe hij behoorde, toch in 't openbaar te ontwikkelen. Dat was het
groote gedicht, dat in hem leefde, een poëma van werkelijk-
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heid en droom, zoo schoon, zoo omvangrijk, zoo edel, dat hij twijfelde het ooit in
woorden te kunnen vertolken.
Wat men hem ook praamde, hij bleef weigeren coram populo op te treden.
Neys hield van een rustig leven, ver van alle rumoer. Hij woonde in een stille
buurt, dicht bij de droomende stadswallen, en in zijn oude, ruime huis vond hij
bevrediging voor zijn verlangens. Zijn boekenverzameling, die rijk en zeldzaam was,
zijn groote hof, en zijn vrienden, vooral zijn jonge vrienden, waren zijn aardsche
weelden. Hoc erat in votis, zou zijn lievelingsdichter van hem gezegd hebben. Voor
het overige leven was zijn leuze: vivere parvo. Alleen het lichaam is kwistziek en
hij leefde meer naar den geest, die rijkdom en genot weet te halen uit weinig. De
oude meid, die zijn huishouding leidde, zorgde er echter voor om Neys' leven zoo
degelijk en geneuglijk te maken als maar eenigszins mogelijk was.
Hij ontving zijn jonge vrienden heel dikwijls bij zich aan huis. 's Winters zaten ze
op de ruime boekenkamer en 's Zomers vereenigden ze zich als een soort Attische
academie onder de oude boomen van zijn hof, waar ze soms bleven praten tot laat
in den avond bij klaren maneschijn. Dan was het daar een wellust van blijde
toekomstverwachtingen; een bedrijvig plannensmeden, waarin het dweepsche gevoel
der liefde door veel practischen werkelijkheidszin getemperd werd.
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Er ging een machtige invloed uit van Neys en zijn vrienden. Ze hadden een groote
vereeniging voor volksontwikkeling opgericht; openden een kostelooze bibliotheek;
hielden avondleergangen voor volwassenen en openbare lezingen. Ze gaven een
weekblad uit om de nieuwe gedachte te verspreiden. Ook de kunst hadden ze in hun
hervormingsplan opgenomen. Jonge architekten, Jan Bethune, Karel Verschelde en
Van Robaeys waakten over de oude prachtgebouwen, de juweelen der stad, die door
den wansmaak van den tijd bedreigd werden. Er waren jonge schilders onder hen,
die weer in liefde voor de oude nationale school oplaaiden, en wars van alle vreemde
navolging, zelfstandig gingen scheppen. Ook de stoffelijke nooden verloren zij niet
uit het oog. Ze richtten spaar- en weerstandskassen in om het pauperisme te bestrijden,
dat zoo vreeselij k om hen woedde. Ze zochten naar het waarom van de betere sociale
toestanden, die in andere gewesten heerschten en beproefden allerlei middelen om
in het leven van hun arme stad-en streekgenooten meer welstand en vreugde te
brengen. Ieder van hen werkte naar zijn eigen aanleg en bevoegdheid. Een geneesheer
uit hun kring, dokter Meynne, had in een Geneeskundige Plaatsbeschrijving van
België, tot veler ontzetting, den ellendigen gezondheidstoestand, het hooge
sterftecijfer, de onwetendheid, de misdadigheid, de algeheele achterlijkheid der
Vlaamsche gewesten met meedoogenlooze statistieken bewezen. E. de Laveleye,
een economist onder hen, die later groote bekendheid verwierf, had aangetoond, dat
van
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alle Europeesche werklieden de Vlaamsche boer het meest arbeidde en het slechtst
gevoed werd. Ze keken naar allerlei reddingsmiddelen uit. Als dichters hadden ze
gedroomd, dat de oceaan, wiens machtigen adem ze door de straten der oude stad
voelden waaien, hier misschien opnieuw rijkdom en welvaart kon brengen. De gunst,
door de wispelturige zee onttrokken aan de stad, die eens edel en schoon als de Venus
anadyomene uit de wateren was opgestegen, kon wellicht terug gevonden worden.
En aan dien dichterlijken droom gaf Jhr. de Maere, een jong ingenieur uit de groep,
den practischen, leefbaren vorm. Ze zouden een kanaal graven naar de zee en de
weelde der wereld zou weer voor de voeten van 't oude Brugge komen aanspoelen.
Dat wekte hun geestdrift. Apparetque beata pleno copia cornu, de weelde keert
weerom met haar overvloedshoorn, haalde Neys aan uit het Carmen saeculare, en
de verwezenlijking van dat plan werd een van zijn levensdoeleinden.
Bij al die werkzaamheden was het nooit Neys zelf, die er voor uit kwam, maar
zonder hem zou er toch nooit iets van tot stand gekomen zijn. Hij bezielde, gaf raad,
wakkerde aan en steunde; hij was werkelijk de veldheer, maar verkoos in de rangen
te blijven en nergens op den voorgrond te treden. Dat speet zijn vrienden. Bij de
gezellige lamp op zijn boekenkamer of onder de ruischende kruinen van zijn oude
boomen kon Neys met zooveel overredingskracht, met zoo een eerlijke warmte
spreken, het ideaal zoo juist om-
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schrijven en de heele beweging op zulk een hoog plan houden, zoo vrij van alle
bekrompenheid en zelfzuchtige bekommeringen, dat al de jongeren het betreurden,
die beschouwingen niet in ruimer kring te hooren ontwikkelen. Ze beeldden zich in,
dat velen, die nu nog de oude vooroordeelen aankleefden, tot hen zouden overkomen
indien ze Neys maar hoorden.
Zoo lang werd er bij hem aangedrongen, dat hij zich ten slotte toch liet overhalen.
Hij mocht niet langer weigeren, want hij voelde een zedelijke verplichting tegenover
de jongeren, die hij had meegesleept.
Neys zou dus spreken in het openbaar en wel in de Société littéraire, waar totnogtoe
alleen Fransche conférenciers opgetreden waren. Zoo wilden het zijn volgelingen.
Hij moest voor de eerste maal de landstaal laten hooren en de belijdenis van een
nieuw geloof afleggen in die vesting van het oud vooroordeel. Dat gaf eerst een
opschudding van belang, maar de persoonlijkheid van Neys was bij al de ledenvan
den cercle zoo sympathiek, dat ze de nieuwigheid toch goed opnamen. 't Zou een
aardigheid zijn, dachten de meesten, en nieuwsgierig kwamen ze luisteren. Alleen
Van Waefelghem had principiëele bezwaren tegen het optreden van Neys. Dat
flamingantisme was geen waar om in den cercle aan den man te brengen, oordeelde
hij, en kondigde aan, dat hij het bestuur daar wel eens over zou interpelleeren.
Het vooruitzicht der beloofde redevoering kwelde Neys dagen lang. Meer dan
eens gevoelde hij zich
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geneigd om ze af te zeggen, maar dat kon nu toch niet meer. Hij wikte en woog,
zocht naar de treffendste overredingsvormen, doch niets bevredigde hem ten volle
en op den dag, dat hij spreken zou, had hij het gevoel alsof hij heelemaal onvoorbereid
was. Ze hadden hem daar wat aan de hand gedaan!
Het zaaltje van den cercle was vol. Toen Neys zich naar het spreekgestoelte begaf,
viel hem een ovatie te beurt. Zijn oud-studenten, die als een trouwe lijfwacht
opgekomen waren, juichten hun warme genegenheid uit, en de nog niet overtuigden
onder het publiek deden mee omdat ze toch allen hielden van dien stillen man vol
goedheid en zuivere inzichten.
Een beetje gebukt, als onder een kletterbui, ging hij door de zaal, wat van streek
door het luidruchtig onthaal. Hij zag in 't voorbijgaan dokter Mabesoone en Ida, die
hem vriendelijk groette. Naast haar zat Marie Louise, nu een bloeiende gehuwde
vrouw, moeder van twee frissche kinderen, maar nog even opgeruimd van karakter
als toen ze jong meisje was. Ze stak beide handen naar hem uit om goed te laten zien
hoe ze er te zijner eere in klapte.
Dat optreden van Neys was voor Ida een heele gebeurtenis. Ze had er met niemand
over gesproken, maar inwendig was ze er voortdurend mee bezig geweest.
't Was een paar dagen geleden, dat vrouwe Van Waefelghem haar in den tuin der
Philharmonie voor Theofiel ten huwelijk had gevraagd, en gisteren pas
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had Theofiel zelf haar dat aanzoek herhaald. Zijn moeder was gekomen en had haar
meegetroond naar haar woning, waar koffie met boterkoekskens en confituren ter
uitzonderlijk milde tractatie opgediend werden, en waar Theofiellang genoeg met
haar alleen kon zijn om nu maar zelf met de groote vraag vooruit te komen. Hij bracht
het zoover, dat Ida bedenktijd vroeg.
Ze zou wel ja geantwoord hebben, maar toch was er geen vaste overtuiging bij.
Ze werd nog altijd heen en weer geslingerd tusschen tegenstrijdige gevoelens. Theofiel
bleek wel een braaf en goed man, maar toch was er iets in hem, dat haar onbevredigd
liet. Heel vreemd was het! Toen hij bij haar was, dacht ze heel dikwijls aan
Quatremeire, en wat ze in den kapitein vroeger had afgekeurd, verlangde ze nu in
zekere maat bij Van Waefelghem te vinden. Een beetje vleierij, wat woordjes warm
van hartstocht, alles wat Quatremeire haar te veel gaf miste ze nu heelemaal. Nog
vreemder en onredelijker was de plaats, die Neys maar altijd bleef innemen in haar
intieme overwegingen. Die man, die nooit iets van liefde had laten blijken, zich altijd
op dat punt als ongenaakbaar en onverschillig had aangesteld, was nog steeds een
factor, waarmede ze bij het nemen van een besluit rekening hield. O, had die maar
gesproken! Nu ze vóór een eindbeslissing stond en aan Theofiel ja of neen moest
gaan zeggen, kreeg dat openbaar optreden van Neys in haar oogen, zonderling en
onberedeneerd genoeg, een hoogst gewichtig karakter. Het was alsof
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die redevoering nog iets aan haar besluit kon wijzigen. Ze bouwde er als een verliefd
nuchter bakvischje dwaas-vage verwachtingen op.
Neys' ranke gestalte rees achter den lezenaar in het volle licht van een kroonluchter.
Zijn oogen blikten met helderen glans over de menigte heen. Hij dacht heel sterk aan
wat hij zeggen ging en dan kwam geleidelijk en rustig de verklanking in woorden
van de gedachten, die zich een voor een in zijn geest vormden. Hij sprak heel anders
dan hij het zich bij zijn voorbereiding had voorgesteld, maar hij voelde, dat het zoo
beter was. Het was de spontane uiting van alles wat in zijn denken en voelen
openbloeide. Zijn toehoorders volgden die innerlijke werking van zijn wezen met
de behaaglijke gewaarwording, dat hij vol was van zijn onderwerp, heelemaal
doordrongen van wat hij zegde. Bij 't logisch betoogende woord kwam het ontroerende
woord zonder aanstellerigheid noch valsch pathos. 't Was alles echt goud. Hij boeide
en overreedde en maakte zich meester van het gevoel. Zijn heele betoog lichtte in
zijn hoofd en gloeide in zijn hart, het leefde in zijn heele wezen en de gebaren zijner
fijne handen, de houding van zijn slanke lichaam, de golvingen en beklemtoningen
van zijn anders niet sterke stem getuigden stijlvol harmonisch van dat opgewekte
leven der gedachte.
't Was een openbaring voor allen, - zelfs voor zijn getrouwste volgelingen. De
stille man ontpopte zich hier als een volmaakt redenaar enkel door de kracht van zijn
diepe overtuiging.
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Niemand was meer onder den indruk van zijn vriendelijke en tevens onweerstaanbare
woord dan Ida. Bij meer dan een passage legde ze onwillekeurig de hand op den arm
van haar nicht als in een onberedeneerde behoefte om te kennen te geven hoe mooi
ze 't vond.
Die ontroering trof Marie Louise, voor wier oog verre tijden even opdoken. Zij
zelf was in het genot van haar huiselijk geluk meer dan eens begaan met Ida's eenzaam
leven. Zij wenschte haar ook te zien trouwen en zou daar wel bescheiden een handje
aan geholpen hebben, zoo ze maar Ida's intieme gepeinzen op dat punt had kunnen
ontdekken. Nu scheen het haar, dat Ida zich aan 't verraden was. De idylle zonder
woorden, waarmede ze voor jaren als ondeugend jong meisje in het bosch had
geschertst, leefde dus nog voort. Dat meende Marie Louise nu toch verrast te hebben
en ze hield Ida den heelen avond in 't oog om daar nog meer zekerheid van te krijgen.
Met adelvolle gedragenheid wees Neys naar de hoogste toppen. Dat was overigens
zijn gewoonte. Hij stond met zijn beschouwingen altijd eenige vademen hooger dan
zijn volgelingen en zijn inzicht in de heele volksbeweging liep meermaals op dat
van zijn omgeving vooruit Hij wekte vaak gedachten, die maar in de toekomst zouden
doordringen.
Het was niet voor een eng, klein, weekgevoelig provincialisme, dat hij en zijn
vrienden opkwamen, betoogde hij. Hun nationalisme moest het Vlaamsche volk naar
het universeele opvoeren. Zij wilden niets
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weten van beperking, die de harten verkoelde en de geesten verarmde. Ze wilden
een sterk leven naar eigen aarden met eigen middelen, dat hen zou uitrusten en
ompantseren voor den wereldstrijd. Ze wilden de traditie benutten, - de wijsheid, die
lichtte uit het nationaal verleden, - maar ze zetten zich schrap tegen elke versteening
of afgodendienst van dat verleden. En met een korte leuze, waarin zijn eerlijke
overtuiging opkernde, dreef hij die gedachte in den geest van zijn toehoorders: Langs
de heimatliefde naar de wereldliefde!
Hij zag den blijden lach en den oogenglans van zijn jongere vrienden. Dat was
hem een prikkel. Hij wist, dat onder het grootste deel van het publiek het oude
vooroordeel nog sterk voortleefde, en daar wilde hij tegen ingaan. Hij toonde aan,
dat de strijd, dien hij meevoerde, niet gericht was tegen de Fransche cultuur-invloeden,
die zich in zijn land lieten gelden. Hij had die zoo lief als wie ook en met open geest
moest zijn volk ze bewonderen en benutten.
- We zouden armer zijn aan schoonheidsvreugde en aan onbevooroordeelde
geestesvrijheid, riep hij uit, we zouden van onze zuiverste en hoogste genietingen
verliezen, indien wij ons afkeerden van dat volk met zijn klaren geest en zijn edele
drift, die zoo vaak het wekkend gekraai aanhief voor morgenfrissche gedachten!
Maar die liefde mocht niet leiden tot verloochening van eigen aard en
zelfstandigheid. Onder blinde navolging mocht datgene niet verstikt worden wat de
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natuur in ons gelegd heeft, wat ons van anderen onderscheidt en waarom men ons
eenmaal lief had en vierde in de gansche wereld.
- Gedachten zijn los van de taal, ging hij voort, ze leven hun eigen leven, maar in
onze democratieën kunnen ze alleen hun werk volledig verrichten wanneer ze
overgaan in de taal van de menschen tot wie ze zich wenden. De moderne
wereldgedachten kunnen alleen in ons eigen Vlaamsch tot de algeheelheid van ons
volk doordringen!
En hij toonde aan hoe hij 't voor een onverbiddelijke plicht hield te handelen naar
dat beginsel. Zóó alleen kon belet worden, dat de volkskracht heelemaal verloren
ging en dat het leven van de diepere lagen der Vlaamsche gemeenschap zou blijven
verzompen en verdrabben tot een menschonwaardig bestaan.
Dan betrad hij het hem zoo geliefkoosde terrein der geschiedenis. Hij schilderde
een kleurig tafereel van het opgewekte, krachtige leven in Vlaanderen vóór de 16e
eeuw, om te bewijzen wat zijn volk kon praesteeren in gezonde levensvoorwaarden,
en daarnaast hing hij het beeld op van den droevigen toestand, waarin het nu leefde
ten gevolge van noodlottige invloeden, die in de laatste twee eeuwen onafgebroken
verval, verzwakking en ontaarding hadden te weeg gebracht.
Het Vlaamsche volksleven van zijn tijd zag hij roerloos en vreugdeloos als de
onvruchtbare wateren van de doode zee in de vallei van Sittim. De frissche
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wind van zelfvertrouwen en zelfstandigheid moest er over heen stroomen om het
weer met wellust te laten klotsen en springen, krachtig en levendig als weleer. Zijn
liefde liet beelden openbloeien van verrassende schoonheid.
Ida leefde als in een lichten roes, zoo verrukten haar Neys' woorden. Ze verkeerde
in den waan, dat hij weer voor haar alleen sprak, zooals hij 't vroeger wel dikwijls
had gedaan. Nog nooit was het echter zoo heerlijk geweest. Marie Louise verheugde
er zich in en met nu en dan een lovende opmerking wilde zij het vlammetje
onderhouden, dat ze in het hart van haar tante vermoedde.
- Cet homme a un coeur d'or .... fluisterde ze. On en deviendrait amoureux ....
schalkte ze verder.
Ida gaf haar geen gehoor, ze behoorde uitsluitend aan Neys.
Nu wees hij op de plichten van alle rechtgeaarden in het begonnen
ontvoogdingswerk. Het volksleven voelde hij als een machtige symphonie. Evenals
de heerlijkste klanken-harmonieën slechts ontluiken als de ondergrond volgens
wiskundige studiewetten stevig gelegd is, zoo kon ook het volksleven alleen tot
hoogere schoonheid ontluiken wanneer het in zijn onderste lagen beter geordend
werd. Hij riep op tot studie van sociaal-economische vraagstukken, tot oprichting
van ontwikkelingswerken, tot steun van wetenschap en kunst. Hij richtte zich tot
allen, tot de intellectuëelen evenals tot de mannen van de daad, vooral tot de jeugd
en de kunstenaars, de aange-
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wezen dragers van elk ideaal. Zij moesten tot het volk gaan, het onderrichten,
opbeuren en leiden en dan zou er uit de mystieke diepten der slapende volksziel nog
wel eens een onvermoede kracht kunnen opgaan, die de wereld weer zou verbazen.
En bij wijze van slotrede verheerlijkte hij de vreugde der zelfverloochening bij
degenen, die zich belangloos wijden aan een goede zaak. Het was wel heel zijn hart,
vrij van alle egoïsme, dat hij hier onbewust openlegde. Wie streefde naar eer of
persoonlijk voordeel was niet op zijn plaats in de jonge beweging, die alleen door
opoffering en liefdevolle toewijding kon leven. Wie deze deugden in den dienst der
volkszaak wilde stellen, was welkom in de rangen, anderen niet, want, - en dat was
Neys' eerlijk overtuigde slotwoord, - ‘een goede zaak kan alleen door goede menschen
goed gediend worden!’
De redevoering van Neys had diepen indruk gemaakt. Zijn volgelingen waren
opgetogen en wenschten hem geestdriftig geluk. Ook bij een menigte - totnogtoe
onverschilligen had hij innerlijke snaren aangeraakt Velen had hij tot nadenken
aangespoord. Alleen Van Waefelghem en een paar anderen mopperden tegen en
waren al dadelijk met Neys' vrienden in een levendig twistgesprek gewikkeld. Van
Waefelghem vreesde, dat de geheele beweging, niettegenstaande al de mooie
verklaringen, door Neys afgelegd, toch op provincialisme en particularisme ging
neerkomen, dat kon niet anders, koppigde hij. En 't scheen hem ook, dat er in Neys'
betoog heel wat
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demagogische vleierij opgesloten lag. Hij, Van Waefelghem, was ongetwijfeld zelf
een volksvriend, dat wist toch iedereen, maar de ondervindingen, die hij in de
nijverheid al had opgedaan, leerden hem, dat het niet goed was het volk te veel wijs
te maken, het ging zich dan ook te veel inbeelden en men kon er geen weg meer mee!
Neys en zijn flamingantische demagogen speelden daar een gevaarlijk spel. Van
Waefelghem had weinig bijval, wat zijn vitlust nog verscherpte.
Dokter Mabesoone was Neys met gulle waardeering komen gelukwenschen.
- Os magna sonaturum! Mond vol heerlijke woorden! had hij hem gezegd,
overtuigd dat hij zijn vriend met dit compliment van Horatius het meeste genoegen
zou doen.
De mooie taal en de onverwacht geopenbaarde redenaarsgave vanNeys hadden
den dokter het meest getroffen. Wat de gedachten aanging, was hij nog niet heelemaal
overtuigd, doch in zijn onbevooroordeeldheid dacht hij, dat ze wel waard waren er
eens een proef mee te laten nemen. Hij zou daarbij een niet onsympathiek toeschouwer
zijn.
In het heftige napraatje, dat Van Waefelghem met zijn jonge tegenstanders nog
in de vestiaire voortzette, en waarin de dokter onwillekeurig werd betrokken,
verdedigde hij die welwillende zienswijze.
Marie Louise en Ida hadden zich wat afgezonderd gehouden, wachtend op een
geschikte gelegenheid
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om Neys alleen te kunnen spreken. 't Duurde nog een heelen tijd, maar eindelijk kon
Marie Louise hem toch schertsend meetronen en met een speelschen kijftoon de les
spellen.
- Meneer Neys nu hebt ge lang genoeg gesproken voor al die menschen daar te
zamen, het is nu meer dan tijd om een beetje met ons alleen te praten....
- Dat zal ook veel gezelliger zijn! vriendelijkte de professor.
- Dat zegt ge wel, meneer Neys, maar ik geloof er niet veel van.
Aldus plagend dreef Marie Louise hem letterlijk den tuin in.
Ida had tot hiertoe niet gesproken. Ze had Neys alleen de hand gedrukt, hem met
oogen van stille bewondering bekijkend. De weelde, die zijn woorden hadden gewekt,
bleef ze vreugdig nagenieten en eerst buiten scheen ze de spraak terug te vinden.
Dokter Mabesoone bleef in de vestibule met eenige bekenden staan praten en Van
Waefelghem verdedigde daar zijn standpunt zóó stugkoppig, dat hij Ida geheel vergat.
Neys liep met de dames even den tuin door, die vreedzaam droomend onder den
klaren nachthemel lag en tot vertrouwelijkheid noodde. Hier wenschte Ida den
redenaar ook geluk.
- Ik vond het bijzonder mooi, meneer Neys. En ik ben het heelemaal met u eens.
- Dat hoort ge toch, niet waar? Héél-e-maal!
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guitigde Marie Louise, het laatste woord met kracht beklemtonend. De jaren hadden
haar niets van haar schalksche karakter ontnomen.
- Tante was het overigens altijd een beetje ‘heelemaal eens’ met u, dubbelzinnigde
ze voort, hopende dat Neys haar ditmaal toch verstaan zou.
- Daar ben ik heel blij om, mejuffer Ida! antwoordde Neys.
Hij vreesde Marie Louise's vrijmoedige scherts en hield zich of zij hem niets
gezegd had.
Ze liet niet los.
- Ik vond het ook heel mooi, meneer Neys, maar ik heb toch nog een mooier
redevoering van u gehoord. Weet ge dat nog wel? In het bosch, aan den vijver, waar
het net een idylle was .... Dat is al lang geleden, niet waar?
- Ja, lachte Neys wat verlegen, bang dat Marie Louise weer als vroeger te veel
zeggen zou.
- Meneer Neys is in niets veranderd, niet waar tante? vroeg Marie Louise aan Ida,
die haar met den elleboog aanstootte opdat ze toch wat ingetogener zou spreken.
- Hij is nog altijd even warm overtuigd en even los van alle eigenbelang. Dat slot
van uw redevoering, dat was wel heelemaal van u meneer Neys. Daar sprak uw
innigste gevoel .... Altijd aan anderen denken ....
Marie Louise's woorden waren waardeerend en schalks tegelijk. Vooral de toon
waarop ze dat alles zegde was heerlijk geestig-dubbelzinnig.
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- Gij wilt de kaars zijn, meneer Neys, waaruit het licht wordt geboren, maar die zich
zelf verteert.
- Hoe bedoelt ge dat? vroeg Neys, die nog niet goed begreep waar Marie Louise
heen wilde, al deed haar oolijk lachend gezicht al wat het kon om het hem duidelijk
te maken.
Ida drukte Marie Louise's arm om haar tot zwijgen te manen, doch te vergeefs.
- Verlangt ge dan nooit iets voor u zelf, meneer Neys?
- Voor me zelf? Neen! antwoordde Neys, Marie Louise's inzicht nog altijd niet
vattend.
- Uw liefdevolle droom voor de gemeenschap is prachtig en edel, maar wij, nuchter
practische dametjes, kunnen maar niet gelooven, dat die droom alléén in u leeft....
Is er niet in een hoekje van uw hart een andere droom, waarvan gij de vervulling
voor u zelf, voor u heel alleen verlangt?
- Ge geeft me raadseltjes op! lachte Neys, die begon klaar te zien in Marie Louise's
bedekte spelerij.
- Zoo 't een raadseltje is, wel, los het dan maar goed op. Ra, ra, wat is dat? Een
gevoel, dat mijlen ver van de politiek en de cultuur ligt en het geluk kan maken van
een mensch... wellicht van twee menschen... voegde zij er na een zekere aarzeling
bij.
Ida kneep Marie Louise's arm zenuwachtig. Ze bloosde en haar adem stokte. Wat
had die gekkin nu gedaan? Een angstig schaamtegevoel streed in Ida's gemoed met
het nieuwsgierig verlangen om te hooren wat Neys wel antwoorden zou.
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Nu begreep hij Marie Louise volkomen. Een plotse opgewondenheid maakte zich
van hem meester. Oude, ingesluimerde gepeinzen werden op eens weer kwellend
wakker; onrustigheden van vroeger dagen jaagden weer door zijn geest. Hij wist niet
wat te antwoorden, doch één gevoel drong boven alles door: nu was 't een eenige
onverhoopte gelegenheid om aan Ida te zeggen wat hij al te lang verzwegen had.
Carpe diem! zong het in zijn hoofd. Gezegend was die stonde, gezegend Marie
Louise's uitlokkende list! Ditmaal zou hij spreken.
Ze zaten gedrieën in het Chineesch pagodetje, dat in den tuin als rustplaats was
ingericht. Hoe ze daar beland waren, wisten ze zelf niet.
Bewogen keek Neys naar den melkweg, die zijn lichtnevel heerlijk liet opblanken
aan den oneindigen hemelkoepel.
Hij wilde spreken .... maar de woorden bleven achterwege. Carpe diem! Helaas 't
ging niet. 't Was of zijn tong opeens verlamd was. En daar begonnen in zijn geest
tezelfdertijd weer allerlei schroomvalligheden en kiesch-teere aarzelingen op te
borrelen, die zijn besluit van zooeven al ras uitwischten. De vreugdevol opgeglommen
hoop flitste weg, zoo vlug als ze gekomen was.
Marie Louise's lichtzinnigheid kende hij van voor jaren. 't Brutale bakvischje zat
nog in de volwassen vrouw. Wie had haar oorlof gegeven om zoo te spreken. Ida
zelf had geen woord gezegd, en Neys merkte heel goed hoe ze er thans verlegen en
verveeld uit-
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zag. Bijna ging hij Marie Louise haar tactloosheid verwijten. Voor zoo'n gevoelszaken
was inmenging van derde personen ten hoogste ongepast.
En dan vielen zijn blikken eensklaps op Van Waefelghem, die met dokter
Mabesoone ook buiten kwam en de dames onrustig scheen te zoeken.
Neys had in de laatste weken het beleid van de Van Waefelghem's doorblikt en
vermoedde wel, dat Ida's schuitje naar hun vaarwater stevende. Zijn gevoel was te
kiesch en te fijn om gebruik te maken van een voordeel, dat hem iets in handen kon
spelen, waar anderen, naar hij meende, al aanspraak op mochten maken. Zijn innerlijke
voornaamheid kwam daartegen in verzet.
Die overwegingen gaven hem de spraak terug en met gemaakte onverschilligheid
antwoordde hij:
- Dat raadseltje is niet op te lossen, mevrouw. Wij maken ons geluk niet: het komt
van zèlf of het komt niet.
't Scheen Ida alsof Neys een afstraffing in die woorden leggen wou, zoo koel
klonken ze. Marie Louise kon nu maar uitscheiden met haar ongewenschte plagerij.
Toch ging ze nog voort, meer dan Ida lief was.
- Goed, meneer Neys, maar als het geluk dan wèl komt, dan moet men het toch
durven nemen....
Ida schrikte op en bekeek Marie Louise met een blik, die duidelijk zegde, dat het
nu genoeg was.
Neys antwoordde met wijsgeerige onberoerdheid.
- Het zekerste geluk vindt de mensch in hetgeen
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hij doet voor anderen. IJveren voor de gemeenschap is in den grond een vorm van
zelfzucht. Ge ziet dus, dat ik ook wel een beetje egoïstisch ben.
- Meneer Neys, ge verstaat me niet..., besloot Marie Louise op een toontje van
spijtige moedeloosheid.
Daarbij bleef het. Marie Louise had nu ook de overtuiging, dat er met dien
vrouwenschuwen, durfloozen professor niets aan te vangen was.
Het gesprek nam plots een andere wending toen Van Waefelghem en dokter
Mabesoone bij hen kwamen.
- We verwaarloozen u, lieve dames, verontschuldigde zich Theofiel.
- Dat is de schuld van Neys. Te veel politiek maakt onhoffelijk....
Uitnoodigend bood hij Ida den arm en met een ongewoon koketteerend welgevallen,
waaronder ze misschien wel wat ontgoocheling wilde verbergen, voldeed ze aan zijn
verzoek.
Een vreemd gevoel werkte in Ida. Ze was gekrenkt en verbitterd, niet tegen Marie
Louise en haar ongevraagde bemoeiingen, maar tegen Neys, die niets had willen
begrijpen. 't Was toch bijna een open aanzoek, dat Marie Louise gedaan had. En hij
zou er niets van gevat hebben? Neen, hij had álles gevat. De knoop lag elders. Nu
was het ten minste klaar gebleken, dat hij niets voor haar gevoelde, en 't zou
kinderachtig dwaas zijn nog langer te denken aan een mogelijke verbintenis met dien
man. Dit miskennen van haar
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innerlijkste gevoel krenkte haar en uit een soort van bravade was ze liever dan ooit
tegen Theofiel, die heel gevat van deze gelegenheid gebruik maakte.
Het ‘carpe diem’ stelde hij zegevierend in praktijk. Terwijl hij haar naar huis
vergezelde herinnerde hij haar aan de vraag, die hij haar gisteren bij de koffie en de
boterkoekskens had gedaan en zwoer haar, dat de eerste dag van den gestelden
bedenktijd hem een eeuw geschenen had. Waarom langer wachten met haar antwoord?
Zij kenden elkaar al zoo vele jaren, en ze wist toch, dat hij zoozeer verlangde haar
gelukkig te maken. Hij sprak zoo dringend, zoo overrompelend, dat ze hem haar
jawoord gaf en toeliet met zijn aanzoek bij haar vader te komen.
- O, met hem komen wij wel gemakkelijk tot een akkoord! juichte Van
Waefelghem, die kraanhalsde van triomfgevoel.
Neys liep naast dokter Mabesoone en Marie Louise, die nu verder over
onverschillige dingen sprak. Als hij toch niet wilde begrijpen, zou 't bespottelijk zijn
er zich verder moeite voor te geven. Ze kon hem toch niet bij de hand vatten, naar
Ida leiden en zeggen: ‘Daar, meneer, tante wil met u trouwen, tracht nu maar, dat ge
't met haar klaar spint!’ Ze had zich zoo al ver genoeg gewaagd. 't Was jammer voor
tante Ida, maar daar was nu niets aan te veranderen.... In 't bijzijn van den dokter kon
zij ten andere die zaak niet meer aanraken.
't Was alsof Neys besefte wat er daar vóór hem, tusschen Ida en Van Waefelghem
besloten werd. Hij

Maurits Sabbe, 't Kwartet der Jacobijnen

191
kreeg langzamerhand het voorgevoel, dat hij de kansen weer verkeken had en ditmaal
voor goed. Zijn schroomvalligheden en zijn kiesche bezwaren van straks schenen
hem overdreven en ijdel. 't Was met een goed inzicht, dat Marie Louise hem een
handje had uitgestoken, een brugplank had toegeworpen. Wat voor een kwelduivel
had hem weer belet te durven wat hij in den grond van zijn hart zoo verlangde? Van
waar was die wankelmoedigheid zoo plots gekomen, nu de gelegenheid zoo eenig
mooi was? Hij had de zekerheid, dat één woord ditmaal voldoende zou geweest zijn
om Ida, die alles had laten zeggen en vragen, voor zich te winnen. Maar nu was het
te laat! Van Waefelghem was bezig met haar weg te kapen voor altijd. Dat zag hij
wel aan de ongewoon hartelijke, vertrouwelijke wijze waarop ze van elkander afscheid
namen. Hij las in hun oogen, dat ze samen een geheim hadden.
Den heelen verderen avond en een deel van den nacht nog bleef Neys onder den
diepen indruk van het gebeurde. Hij zat nog langen tijd voor het raam van zijn
boekenkamer naar de stadswallen te staren, waar de windmolens hun wieken als
reusachtige kruisen op den fulpen starrenhemel af teekenden. Dan sloot hij het venster
en ging in een ouden leunstoel hokken, strak turend in de vlam van zijn stille lamp.
De wijde ruimte, waarin zijn gedachten dien avond hadden gezweefd, vrij en sierlijk,
los en onbeperkt, was al enger en enger geworden, en al de blijde droomen van
gemeenschapsgeluk, die hij zoo welsprekend
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had ontwikkeld, waren nu ineengekrompen tot een bescheiden maar schrijnend
verlangen naar een beetje eigen geluk, naar de levensvreugde, die Ida hem geven
kon. Nooit had dit gevoel hem zoo gekweld. 't Werd in zijn bijna vijftigjarig hart een
onbegrepen en onbegrijpelijk jeugdgedweep met al de angsten en weeën van
verwachting en ontgoocheling. Onder den drang van al die onverwachte
jongelings-gevoelens nam hij een gewichtig besluit. Hij zou Ida alles bekennen, alles
verklaren, 't was wellicht nog tijd om alles goed te maken.
Hij schoof bij de tafel, nam pen en papier en begon als een verliefde jongen een
brief te schrijven aan Ida.
Hier was hij moedig. Niets belemmerde het fraaie gespeel van zijn verbeelding
en met teer-keurige woorden, die trilden van ware ontroering, vertelde hij wat er in
zijn hart omging. Zijn gedachten bloeiden open als sleutelbloemen in April, en zongen
als vogels in de bloeiende voorjaarsbosschen. 't Was de eerste maal wellicht in zijn
heele leven, dat hij zijn innigste gevoel zoo ongedwongen zijn vlucht liet nemen.
Het steeg pril en vreugdig naar de zonnige hoogten. 't Was een schuchtere bekentenis;
een bescheiden, roerende eed van trouw; een aanbiddende vereering; een zang van
hoopvolle verwachting; - 't was een hart van zeventien jaar, dat zich in de warmte
van een eerste lenteliefde in argelooze oprechtheid uitstortte.
Neys liet zich meesleepen en al de lieve banale dingen, die honderden reeds vóór
hem gezegd en geschreven hadden, schenen hem onder zijn pen fonkel-
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nieuw en onweerstaanbaar. Met die woorden zou hij Ida wel ontroeren, dacht hij, en
met de hoop in het hart schreef hij zijn brief nogmaals in 't net over, terwijl zijn
lamplicht in dit nachtuur verzwakte en dreigde uit te dooven.
De groote vraag was nu maar die mooie brief aan Ida te overhandigen. Neys had
hem zorgvuldig in zijn portefeuille geborgen, wachtend op een geschikte gelegenheid.
Spoedig werd hem, helaas, alle hoop ontnomen.
Van Waefelghem liet er geen gras over groeien. 's Anderendaags reeds had zijn
moeder zich weer opgedirkt en samen met haar zoon was zij, naar oude, deftige zede,
aan dokter Mabesoone de hand van zijn dochter komen vragen. Alles was van een
leien dakje geloopen en onmiddellijk hadden de Van Waefelghem's het heuglijk
nieuws in de stad verspreid.
Theofiel deelde het zelf mee aan Neys in den Cercle.
Alles was weer een waan geweest voor den bitter ontgoochelde. 't Was alsof de
brief, dien hij op zijn borst droeg, hem daar fel en pijnlijk aan het knijpen ging, als
kastijding voor zijn onverantwoordelijke flauwhartigheid.
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IV.
Toen Samson de verloving van Ida met Van Waefelghem vernam, was hij 't hart in.
Dat was nu heelemaal niet naar zijn zin, en alles was daarbij zoo vlug in 't werk
gegaan, dat hij niet eens de gelegenheid had gevonden om den dokter op zijn hoede
te stellen. Van Waefelghem's behendig beleid had hem leelijk verrast.
Nu viel het moeilijk om daar nog tusschen te komen. Dacht hij vroeger zich het
recht te mogen toekennen om de ontuchtigheid van een vermoedelijken pretendent
als Quatremeire te ontmaskeren, thans kon hij onmogelijk op dezelfde wijze optreden
tegen de gierigheid en de woekerpractijken van den erkenden verloofde van mejuffer
Ida.
Hij bepaalde er zich dan voorloopig bij zijn ongenoegen te openbaren door den
ongehuwden stand onvoorwaardelijk te prijzen en het huwelijksleven met de donkerste
kleuren te schilderen.
Ida luisterde, vreemd genoeg, niet zonder belangstelling naar die ruig populaire
wijsheid van Samson.
Ze had Van Waefelghem haar jawoord gegeven

Maurits Sabbe, 't Kwartet der Jacobijnen

195
en achtte zich daardoor plechtig gebonden. Nochtans bleef er tegenover hem een
onverklaarbare onverschilligheid in haar gemoed. 't Was alsof haar hart geen de
minste rol had gespeeld bij het aangaan van die verbintenis. Ze moest zich werkelijk
inspannen om Theofiel in haar gedachten trouw te blijven. En wat ze ook deed,
herhaaldelijk viel ze in onzekerheid en aarzeling. 't Werd hetzelfde onbehaaglijke
spel als toen Quatremeire haar het hof maakte. Haar steeds naar evenwicht
verlangende wezen kon maar geen volle bevrediging vinden. Aan den eenen of
anderen kant was er altijd een te veel of een te kort. Nu was er ernst, redeneering en
berekening in hinderlijke overmaat, daar waar in het geval Quatremeire die factoren
heelemaal ontbraken.
Zoo klonken Samson's aphorismen tegen den echtelijken staat als klokken in haar
oor.
- 't Houwelik, da 's lik 'n duo, iefrouw Ida! orakelde de huisknecht. Moeilik om te
spelen zoender dat er volsche noten klienken....
Volgens haar overwegingen was de harmonische samenzang voor haar toekomstig
leven met Theofiel ook nog niet gewaarborgd.
- 't Houwelik is dikwels lik 'n orgel, worvan dat den duvel den bloosbolg trekt!
Zoo luidde een ander muzikaal beeld van Samson, en hij staafde zijn bewering
met het voorbeeld van de duivelarij in het huwelijk van Quatremeire.
- 't Is woor, da 't hier 'n duveline is, die an de koorde trekt, voegde hij er bij,
zinspelende op Del-
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phine's onhebbelijkheden, mo 't kost even goed 'n duvel zyn....
Ida liet hem zeggen. Ze hield zich alsof ze zijn bedoelingen niet vatte, maar ze
voelde heel goed, dat hij het tegen Van Waefelghem gemunt had. Ze vond het wel
grappig Samson's afkeer zoo bedekt te zien schermutselen tegen den man, die zijn
candidaat niet was, maar ze voelde zich toch geprikkeld om hem te vragen waarom
hij Van Waefelghem niet lijden kon. Ze deed het echter niet. De afstand tusschen
haar en den knecht, al was hij dan nog zoo verkleefd en vertrouwd, zou ze blijven
in acht nemen.
Samson moest zijn gepreutel tegen het huwelijk in solo voortzetten.
- 'k Hein 'n keer in 'n boekstjie gelezen, klonk een ander van zijn koepletten, dat
'n getrouwde vrouwe van glas is, mor 'n oengetrouwde van diamant; dat 'n getrouwde
vrouwe 'n dienstmeissen is, en 'n oengetrouwde 'n keuninginne; dat 'n getrouwde
vrouwe up 'n distelveld loopt en 'n oengetrouwde in 'n paradies...
Ida lachte met dit spel van tegenstellingen, maar in den grond gaven ze heel wat
van haar eigen weifelingen weer.
Dokter Mabesoone's ingenomenheid met Theofiel was ook niet onvoorwaardelijk
meer en vertoonde in de laatste dagen eerder een neiging tot dalen. Vóór de
huwelijksaanvraag verheugde hij zich in de overstroomende humanitaire liefde van
zijn volgeling, wiens kunstig uitgevoerde sociaal-economische dans er zeker niet
weinig toe bijdroeg om den vader nog
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eerder te winnen dan de bruid. Nu scheen het den dokter alsof er in Theofiel's sociale
gezindheid iets gewijzigd was. Hij bespeurde daar niet alleen een achterwaartsche
beweging, maar zelfs onverklaarbare tegenstrijdigheden tusschen de principes die
Theofiel beweerde aan te kleven, en de practische uitvoering, die hij er in zijn
bespiegelingen voor ontwierp.
Daar was inderdaad iets veranderd. Moeder Van Waefelghem had Theofiel
afgeraden nog langer den socialist te spelen. Hoe druk ze met Ida ook in gesprek
was, toch had ze altijd de betwistingen tusschen haar zoon en den dokter gevolgd,
en 't leek haar dat Theofiel's taktiek, die tot hiertoe prachtig geslaagd was, nu wel
gevaarlijk kon worden, vooral met een man als dokter Mabesoone, die al die
fierlefanterijen zoo ernstig opnam. Had hij er al niet eens op aangedrongen om eenige
van die gekheden, waarover ze maar altijd door aan 't zeuren waren, in practijk te
stellen? Had hij al niet gesproken van proeven te nemen? Wilde hij er Theofiel niet
toe overhalen om de werklieden van de fabriek in de winsten te laten deelen? 't Was
zeker niet pluis in de bovenkamer van den dokter. Gelukkiglijk had Theofiel al die
dolheden tot hiertoe gemakkelijk kunnen van de hand wijzen, maar 't was te voorzien,
dat zulks hoe langer hoe moeilijker zou worden en dan kwam er wel eens ruzie,
vreesde ze.
't Was overigens niet meer noodig den dokter en Ida op die manier het hof te
maken. Het doel was be-
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reikt, en bovendien meende Moeder Van Waefelghem nu bepaald te weten, dat een
veel sterker gevoel Ida zelf naar Theofiel deed verlangen. Haar menschenkennis had
dit ontdekt in de Philharmonie bij 't kinderrijtuigje der Quatremeire's. Dit sterkere
gevoel had den doorslag tot Ida's toestemming gegeven, en nu wilde vrouwe Van
Waefelghem daarop voortbouwen als op een vasten grond.
Theofiel was het volkomen eens met zijn moeder en bewonderde eens te meer de
scherpzinnigheid, waarmede ze alles weer doorblikt had. Hij zelf had beter dan wie
ook gevoeld op welke glibberige paden zijn fourieristische goocheltoeren hem
begonnen te brengen. 't Hielp niet meer zich in dubbelzinnigheden te hullen of
onvoldoende studie voor te wenden. De dokter was maar al te bereidwillig om hem
voor te lichten en te helpen. Theofiel kon alleen met echte gedachtenacrobatie de
immer dringender wordende vraagzucht van den dokter bevredigen zonder zich te
ver te wagen. Het werd lastig om langer onder de vlag der edele theorieën te blijven
varen, zonder eenig onbezonnen woord los te laten. Daar had de dokter waarachtig
al gesproken van werkliedengroepeeringen op te richten, zooals er zich te Brussel
en te Gent eenige gevormd hadden. En in dit midden had hij, Theofiel, dan moeten
verkeeren, - dat werkvolk raad geven en steunen, opdat het zich dan tegen zijn
nijveraarsbelangen zou keeren. Daar kon de dokter op rekenen, Theofiel zou zich
met dat gespuis nooit compromitteeren, dat liet hij voor den aanhang van
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Neys, die in den laatsten tijd inderdaad heelemaal buiten de geestelijke aristocratie
der kamerjacobijnen was getreden en werkelijk tot het volk was gegaan.
Van Waefelghem vermeed dus zooveel mogelijk de sociale thema's nog aan te
raken. 't Vervelendste van de zaak was maar, dat dokter Mabesoone er hem geen
vrede me meer mee liet. Hij zocht als een trouwe mentor zijn afdwalenden discipel
te recht te wijzen en toetste Theofiel's afwijkingen maar voort-durend aan de ware
leer. Dat werd voor den grootnijveraar een echte kwelling en hij besloot eindelijk
open kaart te spelen. Hij begon allerlei restricties te maken en ook wel hier en daar
stand in te nemen tegen vroeger aangenomen stellingen. 't Was 't eenige middel om
aan een boel moeilijkheden te ontsnappen. Nu Theofiel het huwelijk met Ida als een
zekerheid zag, voelde hij zich in zijn handelingen ook veel vrijer.
't Was een bittere ontgoocheling voor dokter Mabesoone.
Op een avond, dat de beide families samen waren, kwam het tot een onaangename
botsing.
Vrouwe Van Waefelghem keuvelde allerliefst met Ida over den huwelijksuitzet,
die weldra in gereedheid moest gebracht worden. Ze berekenden wat er daarvoor al
noodig was, en daar vrouwe Van Waefelghem hier riemen uit andermans leer knippen
mocht, stelde ze hooge eischen, die Ida maar steeds goedkeurde.
- 'n Veugeltjie da' z'n nestjie bouwt 'n heit nooit
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pluumptjies of strootjies te vele! verklaarde Theofiel's moeder met een roerende
teederheid.
De heeren hadden het weer over de verdeeling der winsten in een
nijverheidsgemeenschap, en weer waren ze 't niet eens.
- Ik kan me niet vereenigen met Fourier's eischen! betoogde Theofiel op korzeligen
toon. Hij verlangt vijf twaalfden voor den arbeid en laat maar vier twaalfden voor
het kapitaal! Ik vraag mij te vergeefs af: waarom meer voor den arbeid? 't Kapitaal
is toch van grooter beteekenis. Het is de oorsprong van alles, het levensbeginsel, de
levenslucht.... Ik keer dus de verhouding om en zeg op zijn minst vijf twaalfden voor
het kapitaal en vier twaalfden voor den arbeid....
- Erreur! Erreur! onderbrak dokter Mabesoone steeds kalm-voornaam, maar
innerlijk toch geërgerd.
- Met vijf twaalfden kan het kapitaal het echter niet doen! ging Theofiel voort.
Daarom voeg ik de drie twaalfden, die Fourier voor het talent voorziet, ook nog bij
de winsten van het kapitaal....
- Comment? viel de dokter uit.
- Dat kan niet anders! besliste de groot-nijveraar. Waar worden geleerdheid en
talent gevonden? Daar waar het kapitaal is. En wie steunt het talent, dat bij toeval
niet begoed is? Weer het kapitaal. Ik voeg dus de percenten van het talent bij die van
't kapitaal....
- Acht twaalfden voor 't kapitaal en vier twaalfden voor den arbeid? vroeg de
kokter ongeloovig.
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- Is dat niet heel redelijk?
- Mensch! Ge wilt schertsen....
Moeder Van Waefelghem en Ida keken verwonderd op bij dien ongewonen toon
van den dokter en onderbraken hun praatje.
- Dat is een schreeuwende ongelijkheid! Voelt ge dat niet? vroeg de onthutste
Jacobijnsche leermeester.
- Och, gelijkheid is altijd iets heel betrekkelijks! hield Theofiel vol.
Moeder Van Waefelghem achtte het oorbaar in het debat tusschen te komen en
eindelijk ook eens haar meening over het sociale vraagstuk ten beste te geven.
- D'heeren probeeren nog 'n keer om de weireld omme te keeren! sprak ze in haar
onopgesmukte Brugsch. Peins-je-gy nie, dokteur, dat dat ol verloren moeite is. Myn
gedacht is, dat de menschen nie 'n kunnen en nie' 'n meugen gelyk zyn....
Dokter Mabesoone kon een lachje niet weerhouden. 't Was inderdaad vermakelijk
en verrassend de kantenkoopvrouw aldus in de hooge materiën te zien verzeilen....
- En worom is da' joen gedacht, madam? vroeg de dokter, zich bescheiden
verlustigend in 't geval.
- O! 't Is Theofiel z'n gedacht ook! Hy heit hy myn da' meer of 'n keer geëxplikeerd!
flapte vrouwe Van Waefelghem er nu ook uit en dokter Mabesoone luisterde ineens
weer met meer belangstelling. Stel je 'n keer voren, dat ol de menschen een moment
even
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ryke zyn! Hoe lange go' 't deuren? Den eenen is 'n gierigoord en den anderen 'n
verkwister, den eenen is leeg en den anderen is neerstig, den eenen eet vele en den
anderen kan 't met minder doen.... Gon d'r nie' seffens weere arme en ryke menschen
zyn? Den arme afschaffen, dokteur, da's de moone me' jen tanden willen pakken....
- En da's 't gedacht van Theofiel? vroeg dokter Mabesoone, die zijn goed humeur
nu heelemaal verloor bij 't hooren van vrouwe Van Waefelghem's
laag-bij-de-grondsche gebazel.
- 't Is te zien, 't is te zien! zocht Theofiel wat te beperken. Nie' g'heel en gansch....
- Kom, kom, spreek mo' j'n herte rechtuut! onderbrak hem zijn moeder. Hoe dikwels
'n hei' je me nie' gezeid: ‘Os de menschen 'n keer ollemolle t' Eekloo gon herbakken
zyn, ton gon we misschien serieus over ol die veranderiengen kunnen klappen.’ 't
Zijn Theofiel's z'n eigen woorden, dokteur, en ik vienden ze g'heel verstandig. En
gy?
Dokter Mabesoone antwoordde haar niet, maar richtte zich blijkbaar geërgerd tot
Theofiel.
- En ons klappen dorover, was dat ook nie' serieus?
- O zeker, g'heel serieus, g'heel interessant! weerde zich Van Waefelghem. G'heel
serieus, mo' we'n hein de sloter toch nog nie' gevoenden.
- O mo' je meugt gynder dor g'heel zeker over klappen! vergoelijkte vrouwe Van
Waefelghem, weer heel inschikkelijk. Klappen is vry en dat 'n verbiendt niemand....
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Dit laatste zegde ze met nadruk. Dàt was het juist was ze den dokter goed had willen
inscherpen. Als hij dàt wist, zou hij wel eindigen met af te zien van al die vreemde
raadgevingen over deelen in de winst en zoo meer. Hij zou zich in Theofiels zaken
niet meer mengen.
- Ik zegge vo' myn part, besloot ze, 'n mensch moet eerst en vorol vo' z'n eigen
zorgen. En da' go' Theofiel doen. Hy got hy werken vo' z'n geluk en vo' da' van z'n
Idaatjie....
Vleierig inpalmend wendde ze zich tot Ida en nam streelend haar handen als in
een opwelling van teedere moederlijke liefde.
Het onverwachte gesprek had dokter Mabesoone's dochter ook onaangenaam
getroffen. Het aureool van menschlievendheid, waarin Theofiel zich had weten te
plaatsen, verbleekte fel, en onwillekeurig ging Ida de oprechtheid van zijn vroegere
woorden betwijfelen. Hoe zeer vrouwe Van Waefelghem haar ook met lieftalligheden
overstelpte en haar 't heerlijkste beeld van eigen, persoonlijk huwelijksgeluk
voorspiegelde, was Ida toch onbevangen genoeg om haar liefde voor de misdeelden
van het lot trouw te blijven.
- We meugen d' ander menschen toch nie' vergeten! verklaarde ze beslist.
- O, mo' da' sprikt van zelf! bevestigde vrouwe Van Waefelghem met een toon
van diepe overtuiging. Da' sprikt van zelf! Da' weet je toch wel, Idaatjie....
Het gesprek wilde niet meer vlotten. Met vrouwe Van Waefelghem kon dokter
Mabesoone niet door-
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praten. Daartoe was er ten minste één aanrakingspunt voor hun gevoel en hun
ontwikkeling noodig, maar ze hadden met elkander niets gemeen. Er gaapte een
afgrond tusschen beiden, zóó diep, dat de dokter er ontzet de spraak bij scheen te
verliezen. Hij hield zich beleefd hoffelijk tegenover de aanstaande schoonmoeder
van zijn dochter, maar in zijn geest werkte een ongenadige afkeer voor haar
redeneeringen, waarin hij al de leelijkheid der grofzielige, stoffelijke slenterbegrippen
erkende, die hij de Brugsche moerassen noemde.
Ook Theofiel verloor geweldig in zijn achting. Hij wist heusch niet wat hij over
hem denken moest, maar dat er een luchtje was aan de filantropie van den
groot-nijveraar, hield hij thans voor zeker en vast. De dokter voelde zich allengskens
onverschillig worden voor Van Waefelghem, en het ontworpen huwelijk beschouwde
hij op den duur als een zaak, die nog alleen Ida betrof.
Zij wilde in dat schuitje varen, nu, hij zou haar dan ook niet tegen houden. Hij
hield Theofiel overigens nog voor een fatsoenlijk man, wiens verkeerde sociale
leerstellingen toch niet zouden beletten een goed echtgenoot te zijn.
Eenige dagen later was 't een nieuwe afbrokkeling van de zeer bescheiden illuziën,
die dokter Mabesoone nog over de Van Waefelghem's had bewaard.
Nu de voor 't huwelijk bepaalde tijd naderde, verwonderde vrouwe Van
Waefelghem er zich over, dat de dokter nog niet eens een woordje gerept had over
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de zakelijke voorwaarden. Dat vond ze heel vreemd. Het sprak toch van zelf, dat er
een contrakt moest zijn waarin zou bepaald worden wat Ida zou mee krijgen! In
vrouwe Van Waefelghem's oogen was dat de hoofdzaak en die zonderlinge Mabesoone
hield zich alsof hij van toeten noch blazen wist. Dat moest een einde nemen. Zoo hij
niet sprak, dan zou zij spreken.
Ze noodigde den dokter uit om te harent te komen. Ze moest een onderhoud hebben
met hem alleen.
Op een winteravond, gaf hij, na zijn ziekenbezoeken, aan Samson het bevel om
naar de woning der Van Waefelghem's te rijden. Het was de tweede maal, dat hij
daar kwam, en van zijn eerste bezoek aan dat groote, donkere huis, waar een soort
van benauwende lucht in de veel te ruime, ongezellig kale kamers scheen te hangen,
had hij zulk een indruk van onbehaaglijkheid bewaard, dat het hem werkelijk drukte
zijn belofte aan vrouwe Van Waefelghem te vervullen. Hij had als een voorgevoel
van het onaangename onderhoud, dat hem daar wachtte.
De meid opende de poort en lichtte voor met een kandelaar, waarin een opvallend
dik brok van een flambeeuwkaars bevestigd was. In de holle, hooge gang wierp de
smokige weifelvlam een schaarsche klaarte als in een donkere rouwkamer. Het
smeltend was vulde de ruimte met dien eigenaardigen geur, dien we in de kerk bij
lijkdiensten waarnemen, en dokter Mabesoone kon zich niet bevrijden van den vreemd
ongezelligen indruk, dat hij hier in die woning
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vol droeve voornaamheid als voor een begrafenis gekomen was.
Theofiel was niet thuis. Vrouwe Van Waefelghem was bezig met kanten te meten
en te vouwen toen de dokter binnengeleid werd. Ze vertoonde dadelijk een blijde
ingenomenheid met zijn bezoek. 't Was voor haar een eer en een genoegen, verklaarde
ze, en de dokter moest plaats nemen naast haar, bij de kachel in een diepen leunstoel,
waarin hij bijna wegzonk.
Eerst wisselden ze eenige onbeduidende woorden over het weêr en dies meer. Hij
wachtte op hetgeen zij hem mede te deelen had, en zij scheen de geschikte gelegenheid
om te zeggen wat haar op het hart lag nog te zoeken. Eindelijk kwam het er uit.
- Dokteur, zou-je-gy nie' meenen, da' we wynder 'n keer over affaires moeten
spreken?
Daar had de voorgevoelde onbehaaglijkheid hem af dadelijk te pakken.
- Viend-je-gy dat absoluut noodig, Madame Van Waefelghem? vroeg de dokter.
- 'k Verwoendere myn over die vrage.... By ieder fatsoenlijke trouwe wordt er toch
'n contrakt gemaakt....
Dokter Mabesoone voelde weerzin om dit onderwerp te behandelen. Het was hem
of daarbij een kiesche zaak van louter gevoel verlaagd werd tot een soort van negotie.
Hij zou zonder dit onderhoud en zonder contrakt wel ten volle zijn plicht tegenover
Ida gedaan hebben, dat sprak toch zoo heelemaal van zelf, en vrouwe Van
Waefelghem's aandringen
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scheen hem uit gemis aan vertrouwen voort te spruiten.
- W'hein toch confiëntie in malkoor? vroeg hij eenigszins koel en ontstemd.
- O nateurlik, nateurlik! verzekerde vrouwe Van Waefelghem met overdreven
nadruk, doch in haar binnenste dacht ze dat ‘confiëntie’ toch maar een vogel was,
die kon gaan vliegen, en ze wilde hem binden.
- Nateurlik hein we confiëntie in malkoor, dokteur. Mo' 't is vo' de kienders da'k
spreke. 'n Mensch en weet nooit wat dat er kan gebeuren....
Toen het bleek, dat de dokter nog onwillig bleef om de bespreking aan te gaan,
besloot vrouwe Van Waefelghem er dan maar zelf mee te beginnen. Zij zou hem wel
dwingen te zeggen wat hij dacht.
- Wa' schik-je-gy Ida mee te geven?
Haar vraag ergerde dokter Mabesoone. 't Ging als om een koopwaar. Hij herinnerde
zich gelukkig te gepaster tijd, dat vrouwe Van Waefelghem nu juist geen fijne natuur
was en dat hij haar die stoffelijke bekommeringen niet al te kwalijk mocht nemen.
Hij zocht dus zijn weerzin te overwinnen en antwoordde ietwat onverschillig.
- Ida heit het part van heur moeder....
Dat was al een heel mooi kapitaal met rijkelijke renten; dat wist vrouwe Van
Waefelghem, maar haar begeerte was grooter. Ze wist ook, dat het ‘part’ van Ida's
moeder maar het kleinere gedeelte van dokter Mabesoone's bezittingen was. Van het
overige grootere gedeelte moest ook nog wat los gemaakt worden,
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en met een schertstoon, dien dokter Mabesoone gemeen vond, scheen ze hem
schrokkigheid te willen aanwrijven.
- 'k Zien, dokteur, da' je nie geiren j'n hemde uut en doet vo' da' je slapen goot....
O, die Brugsche moerassen! Dokter Mabesoone ergerde zich hoe langer hoe meer....
- 'n Voder, die nog zo vele bezit, teemde de inhalige kantenvrouw, mag dor nog
wal entwa' by doen vo' z'n eenige dochter....
Dat was nu wel een beetje te bar. De dokter kon zich niet meer bedwingen. Hij
zou vrouwe Van Waefelghem met dezelfde munt betalen.
- En gy, madam, wa' geef-je-gy mee?
- Theofiel stoot an 't hoofd van de fabrieke! klonk het antwoord grootsprakerig,
zonder eenige aarzeling.
Dokter Mabesoone wist ook wel, dat de fabriek het geringste deel van de bezittingen
der Van Waefelghem's was, en met een fijne ironie, die zijn tegenpartij niet ontging,
vroeg hij haar:
- Is da' z'n moeders of z'n voders part?
't Antwoord kwam vlug en raak.
- Dor 'n is by ons geen voders of moeders part. 't Was by ons: langst leeft ol! Olles
is hier van myn. En dat 'n komt hier bovendien nie' te passe, dokteur! De man heit
z'n positie en de vrouwe briengt in. Da' zyn de gebruuken.
Cynischer kon het niet gezegd worden. De dokter stond verbluft. Kon vrouwe Van
Waefelghem zich
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niet tot de hoogte van zijn gevoel verheffen, hij kon al evenmin tot de laagte van het
hare afdalen. Hij voelde een eindeloozen afkeer voor de kleine menschen, die rondom
een bruidschat kibbelen en krakeelen als rondom een erfenis in een sterfhuis.
Vrouwe Van Waefelghem liet hem echter niet los.
- En komt er nie' entwa by da' part van Ida's moeder? drong ze nogmaals aan.
Hij wilde niet langer met die schraapzuchtige vrouw redeneeren, verklaarde over
haar vraag nog eens te moeten nadenken en ging heen, voorwendende nog eenige
ziekenbezoeken te moeten afleggen. Hij ging naar huis rijden, wanhopig over zooveel
grofzieligheid en onbewimpeld egoïsme.
De meid deed hem uitgeleide met het opvallend dikke brok flambeeuwkaars.
Toen hij in 't rijtuig wou stappen, merkte hij in 't licht van de lantaarn, dat Samson
zoo spotboevig stond te lachen. Dit trof dokter Mabesoone des te meer daar zijn
eigen gedachten alles behalve vroolijk waren.
- Je zou lyk zeggen da' je plezier heit, Samson. Wa' scheelt er dan?
- 'k En hei 't nooit willen gelooven, fluisterde hij voortlachend, mor nu hein ik 'et
gezien, met m'n eigen oogen gezien....
- Wat hei-je gezien?
- Die dikke keerse, die 't meissen in heur hand droeg....
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En na zich met een zijdelingschen blik goed vergewist te hebben, dat de poort der
Van Waefelghem's dicht was, vertelde Samson het verhaaltje, dat al zoo lang in de
stad in omloop was.
- Die keerse is nog 'n brokke van een van de flambeeuwen van meneere Van
Waefelghem z'n lykdienst.... Madam kreeg ruzie met de paster omda' ze de
flambeeuwen g'heel most betollen os ze mo' drie kwartiertjes gebrand 'n haan.... De
paster 'n gaf heur nie veel proot en ze most zy leggen wa' dat-ie vroeg.... En weet je
wa' da' ze ton gedoon heit? Z'heit de flambeeuwen gereklameerd. ‘Wat da'k gheel
betollen moet ik gheel hein!’.... zei ze, en de koster most heur 't waslicht briengen....
Z'heit 'et eerst willen verkoopen an de kloosters, mo' dat 'n pakte nie', en ton heit ze
den eenen flambeeuw achter den anderen in stikken gesneen om thuus te branden.
Hei-je da' nie' geroken, meneere, da' 't kerkewaslicht was?
Ook de dokter moest om het reeuwsch-potsierlijke van het geval glimlachen.
- Da's 'n type, die madam Van Waefelghem, schuddebolde Samson terwijl hij het
portier sloot.
Dat het een type was, wist dokter Mabesoone nu ook meer dan hij wenschelijk
achtte. Met die vrouw zou hij niet veel omgang meer hebben. Zijn geestdrift voor
het huwelijk was ook gaan vliegen, maar hij liet daar niets van blijken. Dat was Ida's
zaak en hij wilde haar daarin niet tegenwerken. Hij was zelfs bereid om bij het ‘part’
van haar moeder nog een
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mooie rent te voegen. Zoo kon de schrokkige koopvrouw maar tevreden zijn.
Onverwachte gebeurtenissen maakten dat inschikkelijke voornemen van den dokter
echter geheel overbodig en kwamen de plannen van de Van Waefelghem's deerlijk
in de war brengen.
In het fabrieksken van Theofiel was 't in de laatste weken aan 't gisten gegaan. De
makke kuddegedweeheid, die daar vroeger onder de werklieden steeds had geheerscht,
was verdwenen en er openbaarde zich een geest van rebellie, die hoogst bedenkelijk
werd.
Onder de wevers, die Van Waefelghem uit Gent had laten overkomen om zijn
nieuwe mekanieken te leiden, was er een, die na korten tijd op zijn Brugsche
kameraden een grooten invloed oefende. Hij had deel genomen aan het woelig verzet,
dat in de eerste zestiger jaren tegen de vele misbruiken, in de spinneen weverijen te
Gent losbrak. Hij had den jongen Emiel Moyson hooren spreken in Parnassus en
zijn ontroerende, meesleepende woorden over recht op menschwaardiger behandeling,
eerlijker loon en beter leven voor den werkman, waren als gloeiende droppels op
zijn ziel gevallen. Hij was met de anderen verscheidene malen in staking gegaan
voor de afschaffing van de wet op de samenspanning, en niettegenstaande het soms
bloedig dempen der opstootjes en 't mislukken van vele pogingen was in hem toch
het koppige voornemen gebleven om te herbeginnen tot de gedroomde verbeteringen
kwamen.
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In de kleine spinne- en weverij, waar hij nu te Brugge aanlandde, vond hij toestanden
op zijn minst zoo erg als te Gent. In de droevige bekrompene werkplaatsen met hun
groezelig vuile ruiten, hun stoffige, keldervunze lucht, ontmoette hij dezelfde magere,
vale, afgesloofde arbeiders, typen van hongerlijders, die ook veertien uren per dag
moesten werken en op ergerlijke wijze uitgebuit werden. De Gentenaar voelde hier
een soort van apostelschap in zich wakker worden en met ruige, bittere eerlijkheid
begon hij aan al die ongelukkigen het misselijke te doen inzien van de toestanden,
waarin ze leefden. Al spoedig had hij een trouwen aanhang, vooral onder de jongste
werklieden. De ouderen waren te schroomvallig om hem te volgen. De wilskracht
was er uit. De misstanden waren echter zoo erg, alles wat de Gentenaar zegde was
zoo waar, zoo zonneklaar, dat hij weldra toch de heele fabriek, op eenige
uitzonderingen na, op zijn kant had.
't Duurde niet lang of de barsche meestergast, die tegen de werklieden kon uitvallen
als tegen de galeislaven in een bagno werd gewaar, dat er in de fabriek iets veranderd
was. Ook Theofiel kreeg het onloochenbare bewijs, dat er kwaad aan 't broeien was
onder zijn menschen.
Vooral 's Zaterdags bij de betaling kwam het herhaaldelijk tot gemopper en
gemompel, soms tot luidruchtig protest en gejouw. Aan de werklieden, die per
geweven meter betaald werden, trok Van Waefelghem geregeld het loon voor een
paar meters af, en
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dat voelden ze als een diefstal van een deel hunner zuurgewonnen penningen. Elke
klacht daartegen werd afgewezen met een hooghartigheid en een ruwheid, die altijd
maar meer verbittering verwekten.
Elke week waren het nieuwe standjes. Nu eens werd er verzet gemaakt tegen aftrek
van loon voor verbruikt licht en schade aan de getouwen, dan weer tegen overwerk,
vooral 's Zondags, voor het schoonmaken der machines. Theofiel werd er zenuwachtig
bij en begon te dreigen met straffen en wegzending, doch dat maakte geen indruk
meer. De geest van rebellie zat al te diep in zijn werklieden. Dan vond hij het
verkieslijker zich 's Zaterdags niet meer te vertoonen en het lastige karweitje der
betaling aan den meestergast over te laten.
Dit verscherpte nog den toestand. De menschen van de fabriek waren gedwongen
hun winkelwaar te koopen bij dien meestergast, wiens magazijn zich in de buurt
bevond. 't Was er alles duurder en minder goed dan elders. Daar hij op crediet verkocht
en 's Zaterdags van hun loon aftrok wat hun vrouwen gedurende de week bij hem
aan winkelwaar hadden gekregen, voelden de werklieden die verplichting telkens
opnieuw als een knellende band. Ze hadden al verscheidene malen aangedrongen op
vrije beschikking over hun loon, doch zonder goed gevolg. Theofiel wilde daar niet
van hooren.
Dan had de Gentenaar ontdekt en aan de anderen bewezen, dat de meestergast die
waar voor rekening van meneer Van Waefelghem zelf verkocht. Hun
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patroon nam er dus zijn winst op, de meestergast nam er dan de zijne nog bij, en zoo
was alles duur en slecht! Ze werden bestolen langs alle kanten!
De misnoegdheid en de verontwaardiging hoopten zich des te meer op daar de
Winter buitengewoon streng was. Het kwam tot een losbarsting.
't Was weer op een Zaterdag. In den achternoen was een van de jonge werklieden
ernstig gewond. Een van zijn vingeren werd in een machine gepletterd. Terwijl men
hem verzorgde, stond zijn vader, die ook op de fabriek werkte, hem bij, en toen de
jonge man op raad van den dokter naar huis moest, was het weer zijn vader die hem
daarheen bracht. De man kwam op de fabriek terug en toen hij zich 's avonds voor
de betaling aanbood, werden hem de uren, die hij aan zijn zoon besteed had,
afgetrokken. Dit geval maakte een geweldigen indruk op het reeds zoo verbitterde
gemoed der werklieden en stak het vuur aan de lont.
De Gentenaar riep, dat het een schande was. De meestergast antwoordde op zijn
gewone krenkende, beleedigende manier. Hij sprak weer van gespuis en rapalje,
maar ditmaal werkten die scheldwoorden als zweepslagen. De Gentenaar kon 't niet
meer kroppen. Vóór de poort sprong hij op een der paalsteenen en riep de werklieden,
die zich rondom hem schaarden tot verzet op.
Hij ontroerde hen door het verhaal van wat daar zooeven was voorgevallen,
schilderde met schelle kleuren hun ellende-leven en hamerde dan nogmaals
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in hun hoofden al de schreeuwende grieven, die zij tegen hun patroon in te brengen
hadden.
Zijn ruwe woorden, trillend van drilt, prikten en geeselden, sloegen en beukten
zijn toehoorders zoodanig, dat ze met hem besloten tot de daad, waar ze al zoo lang
in stilte over gesproken hadden. Ze zouden staken!
Er had zich in de donkere straat al een hoop volk vóór de fabriekpoort verzameld.
Daar stonden arbeidersvrouwen, die op het weekloon van hun mans wachtten, en tal
van nieuwsgierigen kwamen uit al de omliggende steegjes en sloppen aangeloopen.
Uit die woelige menigte steeg weldra een verward dreigend gejouw op, waarboven
de roep der werklieden: ‘We staken! We staken het werk!’ beslist en beraden
weerklonk.
Meneer Van Waefelghem, die zich in het bureel der fabriek bevond, beefde van
gramschap toen hij hoorde wat er gebeurde. De drift deed hem alle bezinning en
voorzichtigheid verliezen. Toen hij de kreten daarbuiten hoorde als een sarrende,
tartende uitdaging, was hij zijn woede niet meer meester. Hij liep naar de poort, die
de meestergast reeds gesloten had, rukte ze open en schreeuwde de muiters toe met
nijdig, schrille stem:
- We gon 'n keer zien wien dat 'er go' staken! Die hier Moondag nie' en is, wordt
ofgedankt! En de Gentenore en zet geen voet meer in de fabrieke!
Zoo Theofiel zich inbeeldde er den schrik in te jagen door aldus op te treden, dan
vergiste hij zich
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volkomen. De gemoederen waren veel te opgewonden. Hij werd uitgejouwd en een
paar steenen vlogen uit den wriemelenden, donkeren hoop naar hem toe. Hij sloeg
de poort weer dicht en ging met den meestergast en den ouden klerk in het bureel
schuilen.
Buiten ging het nu maar eerst voor goed aan den gang. Wie zal zeggen hoe 't
begon? In eens scheen de massa te dringen naar den winkel van den meestergast aan
den overkant. De vensterglazen vlogen rinkelend aan scherven, de deur werd
ingestampt en het volk drong er huilend en tierend binnen. De plundering sloeg er
in als een vuur. Door de stukgegooide vensters werden de waren naar buiten
geworpen. Te midden van de straat werd er naar gegrist en gegrabbeld. Hier en daar
liep een opgeschoten jongen met een likeurflesch aan den mond. In den flauwen
schijn van een straatlantaarn tapten eenige mannen en vrouwen met boevengezichten
een gestolen jenevervaatje leeg. Tot in het tuintje van den meestergast waren
plunderaars gedrongen. Hier verscheen er een met een konijn, dat hij den nekslag
gaf, en ginder liep er een, die een angstig kakelende hen den krop omwrong. 't Was
alsof hier bij bliksemslag ineens allerlei booze instinkten uitgebroken waren, die
noch bedwongen noch beteugeld konden worden.
De Gentenaar poogde de plundering te doen ophouden, doch te vergeefs. Wat hij
ook dreigde en schold, hij was de wilde menigte niet meester. Ontmoedigd vertrok
hij met enkele der verstandigste werklieden, die evenals hij betreurden, dat
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hun bitter ernstig verzet zoo jammerlijk ontaardde.
Het domme, toomelooze gepeupel vierde nu zijn lusten bot tot de politie verscheen.
Theofiel, die met den verschrikten meestergast achter het raam van het bureel
verborgen zat, kon van daar alles zien.
- Ol die schoone marchandise! zuchtte hij. Doe' ton entwadde vo' die
rasphuusgasten!
- En Sandriene, m'n vrouwe, m'n vrouwe! Ze gon ze vermoorden! angstigde de
meestergast.
- Och God! En m'n keuns en m'n kiekens! jammerde hij toen het bleek, dat de
baldadigen het eerder op het leven van zijn dieren gemunt hadden.
Noch Theofiel noch de meestergast dorst zich buiten wagen. Machtelooze woede
en stijgende vreeze bekampten elkaar in hun binnenste. Heftige uitvallen tegen het
oproerig gespuis en wanhopige klachten over de marchandise en Sandriene wisselden
onophoudend met elkander af. Dit duurde zoo tot de ‘schabeletters’ eindelijk
aangestapt kwamen.
In de heele stad had zich al het gerucht verspreid, dat er revolutie uitgebroken was
in de Rame, en deze mare had dan toch ook het politie-bureel bereikt. Een paar
agenten werden eerst op verkenning uitgezonden en toen zij vaststelden, dat de zaak
zeer ernstig was en zij zich met hun beidjes voor totaal onmachtig hielden om daar
iets aan te veranderen, keerden zij terug naar het bureel om hun rapport in te dienen.
Dan werd er een indrukwekkender politiemacht gemobiliseerd en op de muiters
afgezonden, onder lei-
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ding van den commissaris zelf. Het openbaar gezag ging er ditmaal kranig op los,
met de bloote sabel, en bracht een ware paniek onder het plunderend gepeupel te
weeg. De vlucht was algemeen, eenige vrouwen geraakten onder den voet, een paar
mannen en jongens werden gevangen genomen.
Toen de politie meester van het terrein was, kwamen Theofiel en de meestergast
eindelijk buiten. Het bleek, dat Sandriene genoeg tegenwoordigheid van geest had
behouden om bij den eersten aanval over het tuinmuurtje te vluchten bij goedhartige
buren. Zoo kwam ze weer ongedeerd in de armen van haar man te recht, en beiden
jammerden nu met gezamentlijk klaaglijk misbaar over het verlies van hun
persoonlijke bezittingen, terwijl meneer Van Waefelghem opgewonden en nijdig de
politie verweet, dat ze de oproermakers niet krachtdadig genoeg achtervolgde, en
aan al wie 't hooren wilde zegde welke wraakplannen hij voor had en hoe hij straffen
zou. Intusschen jammerde hij over de vermorste en gestolen winkelwaar. Eindelijk
liet hij zich door twee ‘schabeletters’ naar huis brengen.
Nog denzelfden avond vernamen dokter Mabesoone en Ida het nieuws uit den
mond van Samson, die nu dacht eindelijk eens de goede gelegenheid gevonden te
hebben om op meneer Van Waefelghem af te geven en hem naar het leven te
schilderen. Hij deed het met brio. Toen Ida hem vroeg waarom de werklieden dit
alles hadden gedaan, werd het haar van naaldje tot draadje verteld.
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- Da' je 't me nie 'n vroeg, iefrouw, 'k en zoe 't je nie' zeggen! begon hij bij wijze van
vertrouwenwekkend exordium. Meneere Van Waefelghem wil te veel profyt in z'n
zak steken. Hy zou wal 'n kei z'n vel willen afstroopen. De werkmenschen 'n zyn
toch geen beesten....
Al de misbruiken, die op de fabriek heerschten, werden de eene na de andere
uitgelegd tot stijgende ontzetting van den dokter en Ida. Het was een verpletterend
rekwisitorium tegen Theofiel en een volledige ontmaskering van zijn humanitaire
gehuichel.
Dokter Mabesoone kon 't niet gelooven, wilde 't niet gelooven. 't Was laster,
beweerde hij. Ze moesten meneer Van Waefelghem zelf hooren, hij zou wel een
andere uitlegging van de gebeurtenissen geven. De dokter zei dit met klem en kracht,
doch veel meer om zich zelf te paaien dan omdat hij overtuigd was van Theofiel's
onschuld. In den grond verkeerde hij in angst en vreeze. Wellicht leefde er wel wat
van de schraapzucht der moeder in den zoon voort. Indien Samson waarheid sprak,
wat een schijnheiligheid, wat een ontgoocheling zou dat zijn!
Ida zegde niets, maar haar vertrouwen was al niet minder geschokt dan dat van
haar vader. Ze bleef lang in den nacht onrustig, altijd maar bezig met dat onthutsende
nieuws. Ze wilde Theofiel nog niet veroordeelen, maar ze kreeg hoe langer hoe meer
het voorgevoel, dat hij wel schuldig was. Allerlei eigenaardige trekjes van zijn
karakter vielen haar te binnen en kregen nu een heel bijzondere beteekenis.
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Nooit had Ida romantisch gedroomd van een man, die een ideaal van deugden zijn
zou, en met de jaren had ze haar verlangens op dat gebied altijd maar beteugeld en
beperkt, maar één illuzie had ze toch bewaard en die zou ze in geen geval loslaten.
Haar man moest een eerlijk man zijn.
Het vermoeden, dat Theofiel het leelijke in zijn gemoed zoo behendig en listig
onder een valschen schoonen schijn verborgen had gehouden, was als een duizeling
over haar gekomen. Die ontdekking kwelde haar zonder genade. O, maar ze zou de
volle waarheid kennen! Ze zou weten wat haar verloofde waard was.
's Anderendaags, vroeg in den morgen, nam ze Samson nog eens alleen om hem
te vragen of hij wel heel zeker was van al wat hij verteld had.
- Mor iefvrouw toch, 'k en verstoo nie' hoe da' gheel de stad dor vul van is en da'
je gy en den dokteur da' nie' en weet.... De Van Waefelghem's zijn woekeroors.... Ze
pluumen de menschen up olle manieren.... Vraag 'et mor aan de werklien zelve, an
de menschen, die in hunder fameuze cité weunen, an ol degene die in hunder handen
zitten.... 'n neem 'et me nie kwolik, iefvrouw, ha' je 't me nie' gevraagd, 'k en zoen 't
je nie' gezeid hein....
Bij Samson's woorden kreeg Ida plots een inval. Zij zou zelf de zaak onderzoeken.
Met bitterheid dacht ze er aan, dat elke minnehandel bij haar op een enkwest moest
uitloopen. Vroeger was 't haar vader, die 't noodig achtte, nu was 't zij zelf!
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Ze ging naar de Cité Van Waefelghem de vrouw van een der oudste fabriekwerkers
opzoeken.
Nu trof het haar eerst hoe droef eentonig die cité er uitzag. Een armzalige
huurkazerne was het, met kleine, smalle huizen, onfrisch en gemelijk in hun
vuilrooden baksteen. Ze hadden veel van genummerde hokken in een dierentuin of
van cellen in een gevangenis. Het plein, in het midden, bestond uit twee smalle
strooken schraal-dor gras, dat scheen te stikken tusschen de bonkige keipaden, die
er doorheen getrokken waren. Rondom den bornput lag vieselijk loogwater in gorige
grippels, die geen afloop hadden. Hier en daar kwijnde een ziekelijk, half ontbladerd
boompje, als het zinnebeeld van de armoede, die in dat oord van verveling haar intrek
had genomen. Die cité was de bespotting van de arcadische phalanstères en de
dichterlijke, architectonische fantasieën, die Theofiel haar destijds voorgespiegeld
had!
- Wat is da' gister geweest, vrouwtjie? vroeg Ida op zachten, vertrouwelijken toon
aan de oude sukkel, die door het onverwachte bezoek wat van streek was.
- Och, iefvrouw! Je mag nie' kwood zyn! klonk het anstig antwoord. M'n man 'n
hei nie' meegedoon, gister. Hy is nor huus gekommen.... Hy en is hy dor nie by
geweest....
Ida poogde de vrouw zooveel mogelijk gerust te stellen.
- 'k Geloove je, vrouwtjie, 'k geloove je. En ol had hy nog mee gedoon, 'k en zou
't hem nog nie kwolik nemen.
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Die woorden konden de oude evenwel nog niet stillen. Ze ging haar man roepen, die
boven iets aan 't knutselen was.
- Hy got hy joen da' zelve zeggen, iefvrouw. Hy en heit hy nie' mee gedoon met
de rumoermakers....
En toen haar man beneden kwam moest hij 't nogmaals verzekeren.
- Neen ik, iefvrouw. 'k En dee' dor nie' an mee.... 'k En kan toch nie' helpen....
De moedelooze berusting, die in de laatste woorden lag, klonk in Ida's ooren als
de scherpste aanklacht tegen Theofiel's praktijken.
- Worover klagen de werklien? vroeg Ida toen.
- Worover, iefvrouw? De man aarzelde, hij durfde blijkbaar niet zeggen wat hij
wist.
Ida zocht hem aan te moedigen.
- Ist er entwa', dat anders zou moeten zyn in de fabrieke?
- Och iefvrouw, 't is oltijd azoo geweest en 't werkvolk 'n got da nie' veranderen.
Hoe meer de oude werkman weifelde, hoe meer Ida de zekerheid kreeg, dat Theofiel
schuldig was. Die gelaten dulder, met zijn moede trekken, zijn gebogen rug, zijn
door 't werk vereelte handen, en zijn stil-droeve oogen vervulde haar met diepe
deernis. Eén voor één hernam ze de grieven, die Samson haar had opgesomd, en
vroeg aan den oude of het zóó was, en telkens bevestigde hij het.
- 'k En mag nie' liegen, iefvrouw. Dat is azoo....
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Mo' 'k en klage der nie' over.... En ik 'n go' nie' staken.... 't En kan toch nie' helpen....
Ida wilde dan nog hooren of hetgeen Samson haar over de cité verteld had ook
waar was.
- Weun-je gynder hier goed?
- Ba ja we, lik of da' je ziet, klonk het antwoord zonder eenige opgewektheid. Mo'
we woren toch beter in ons ander huzetjie. We woren d'r an gewend en 't en was zo
diere nie....
- En worom zy-je ton nor hier verhuusd?
- Omda' we nie' anders en kosten. Meneere Van Waefelghem zei an me' man, da'
w'hier mosten kommen weunen. Die in zyn fabrieke werkt, moet in zyn huzetjies
weunen.
Nu wist Ida genoeg. De laatste illuzie was weg. Na dit bezoek stond het vast, dat
Theofiel een verachtelijk mensch was, een geldduivel en een veinzaard. Met bitteren
spot, dacht ze aan zijn humanitaire leugenspel, aan zijn gehuicheld
Jacobijnen-altruïsme. Met een gemengd gevoel van vernedering en ergernis zag ze
nu duidelijk in waarom hij die comedie begonnen was. Om haar geld was het te doen
geweest. Dàt was het, wat hem in haar behaagde, - dàt alleen. Ze gevoelde zich
beleedigd, nog erger dan voor jaren, toen ze Quatremeire's onwaardigheid leerde
kennen.
Van dit oogenblik af achtte zij zich los van Theofiel, doch voorloopig liet ze nog
niets blijken. Hij zou haar met zijn moeder in den namiddag het gewone zondagbezoek
brengen. Ze zou hem daarop nog af-
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wachten, al was het maar om te zien hoe ver hij de schaamteloosheid zou drijven,
maar tot de breuk was zij besloten. Met een vreemd-koelen toon vertelde zij haar
vader wat ze nu over Theofiel wist, doch repte geen woord over haar voornemen.
Haar schijnbare onverschilligheid verbaasde dokter Mabesoone. Hij begreep niet,
dat zijn zoo rechtschapen dochter bij zooveel sluwe berekening en zooveel lage
harteloosheid niet verontwaardigd scheen.
De Van Waefelghem's deden zeer opgewonden toen ze binnenkwamen. 't Was
Theofiel, die de eerste het woord nam, scherp en uitdagend als een verbitterde
aanklager.
- Wel dokter, wat zegt ge nu van de democratie? Plunderen, stelen, menschen
mishandelen.... Is 't niet compleet? En dat is 't loon voor al het goede, dat ik hun
deed!
Zijn drift was nog niet gevallen sedert gisteren. Hij was bleek en zijn gespannen
lippen beefden terwijl hij sprak.
Moeder Van Waefelghem kwam hem ter hulp.
- Ja, ge weet wat hij voor zijn werkvolk al gedaan heeft! En dat is nu zijn dank!
Ida bleef zwijgen, alhoewel haar minachting steeds groeide.
In een bui van plots opslaande wraaklust viel Theofiel dan in bedreigingen uit.
- Nu is 't gedaan met mijn goedheid! Ik zal ze leeren! De belhamels vliegen allen
aan de deur en de andere komen alleen nog terug als ze om vergiffenis
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vragen! En het gerecht zal de rest doen. We zullen hun laten zien wie de meester is!
Dan zonk zijn onstuimigheid weer ineens en vol meewarigheid met zichzelf begon
hij te klagen over de miskenning van zijn goede inzichten. Hij stelde zich aan als
een slachtoffer van de gemeenste ondankbaarheid.
- Dat heb ik niet verdiend! zuchtte hij.
Ida kon het niet meer uithouden, ze stond op en sprak met ijskoude beradenheid:
- Wat ge verdient, meneer Van Waefelghem, weet ik niet. Maar wat ik wèl weet,
is dat ik nooit of nooit de verantwoordelijkheid zal helpen dragen van hetgeen gij
met uw werklieden doet. Ik heb met hen gesproken en weet nu alles.
- Wat is dat, riep Vrouwe Van Waefelghem verrast, ik begrijp u niet, Idaatje....
- Uw zoon begrijpt me des te beter....
- Ze hebben mij bij u belasterd, dat hoor ik dadelijk.... begon Theofiel zijn verweer,
maar Ida onderbrak hem.
- Geef u geen moeite om u te verdedigen. Ik heb al te lang naar uw bedrieglijke
woorden geluisterd.
Daarop verliet ze de kamer. De Van Waefelghem's stonden als verslagen.
- En gij, dokter, gaat ge dat zoo laten? vroeg eindelijk Theofiel's moeder, na een
lange pooze.
- Ida is tot de jaren van verstand gekomen en ze moet zelf weten wat ze te doen
heeft, was het antwoord.
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De dokter bewonderde Ida. Haar flinke houding verheugde hem. Zij ten minste voelde
en dacht zuiver en edel als hij zelf en dat was hem, bij al de enghartigheid en
berekenende sluwheid, die hem omringde, ten minste een troost.
De Van Waefelghem's voelden dadelijk dat het spel verloren was, en ze vonden
geen beter middel om zich terug te trekken dan zich met cynische onbeschaamdheid
aan te stellen alsof zij zelf de betrekkingen afbraken. Sedert het onderhoud van
Vrouwe Van Waefelghem met dokter Mabesoone over den bruidschat, die nog altijd
niet bepaald was, voelden moeder en zoon overigens minder geestdrift voor het
huwelijk dan vroeger. Ze raadden als bij instinct wat in elkanders hart omging en
beiden sloegen te gelijk den toon der verontwaardiging aan.
- Is dat het einde van een jarenlange vriendschap? vroeg Theofiel verwijtend. Nu,
mij goed! Ik zal er den rouw niet om dragen. Kom, moeder, we gaan.
- En ik die nog meende, da' jen dochter 'n verstandig mensch was! scherpte Vrouwe
Van Waefelghem, weer in 't Brugsch vervallend. 't Is nog 'n geluk, da' w'heur up tyd
hein leeren kennen. Wa' zoudt da' geworden zyn? Partie trekken vo' da' gespuus tegen
heur fiancee.
- Iefvrouw wilt doen lik in de romans van Eugène Sue! grinnikte Theofiel.
Dokter Mabesoone bleef kalm en liet het onweer woeden zonder de moeite te
nemen iets te weerleg-
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gen. Dit prikkelde Vrouwe Van Waefelghem nog meer. Ze randde hem nu ook
persoonlijk aan.
- En gy, dokteur, je 'n zyt gy ol nie' veel beter! Je poseert gy geirne vo' de nobele
mensch, mo' merci vo' die noblesse! Veel woorden, en geen oorden. Wat is da' vor
'n voder, die an z'n dochter nieten en wil meegeven?... In myn land is dat 'n vrek....
Je zyt gy vo' 't verdeelen van 'n andermans goed, mo' nie' van 't joene....
Theofiel liet zich door de schelddrift van zijn moeder meesleepen en begon ook:
- Ze hebben u dat nog gezegd, dokter. Ge zijt inkonsekwent. ‘'t Kapitaal is
verwerpelijk!’ luidt uw leer, maar ‘Hebben is hebben’ is uw praktijk. Quatremeire
had vroeger gelijk toen hij beweerde, dat ge met al die nieuwe gedachten maar
koketteert. 't Is altemaal comedie....
Dokter Mabesoone schelde Samson en beval hem de Van Waefelghem's uit te
laten. Hij sprak verder geen woord meer.
Zoo eindigde Theofiel's onfortuinlijke vrijage. Bleek van moeilijk bedwongen
gramschap, zijn vernedering verbijtend, maar hooghartig voornaam doende, verliet
hij voor goed het Jacobijnenhuis. De koopvrouw volgde hem met even statigen
pauwetred als toen ze hier voor de eerste maal verscheen.
Samson deed hen uitgeleide met groote waardigheid. De schrandere man had
dadelijk in de gaten wat er gebeurd was en hij verkneukelde zich van plezier. Toen
ze buiten waren maakte hij achter de
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deur een comisch zegenend gebaar en mompelde lachend:
- Den benediktie en de wiend van achter!
De ergernis overviel dokter Mabesoone eerst voor goed toen de Van Waefelghem's
vertrokken waren. Wat Theofiel gedaan had, vond hij nog lager dan hetgeen
Quatremeire vroeger deed. De kapitein was een slachtoffer van de zwarte paarden,
die hem naar beneden trokken, zooals Neys zegde, maar Van Waefelghem had in
koelen bloede, met listen en sluwe berekening, wetens en willens, zelf gelogen en
bedrogen, en dat was wel het gemeenste dat dokter Mabesoone kende.
Bij die ergernis mengde zich dan de bitterste ontgoocheling. Dat was nu de tweede
keer, dat hij zich in een van zijn discipelen zoo vreeselijk vergiste! De dokter begreep
niet hoe Van Waefelghem's toomelooze zelfzucht steeds de mooiste vlaggen op de
vuilste modderschuiten had kunnen planten. Dat was de prostitutie van de edelste
gedachten. Dokter Mabesoone kon het niet anders noemen, en met spijtige
moedeloosheid dacht hij er aan, dat niets van al wat hij aan Van Waefelghem had
geleerd, wortel had gevat, dat al zijn schoone woorden als leege lucht over die schrale
hersenen waren heengegaan.
Dokter Mabesoone stond wat verlegen tegenover Ida, toen ze terug in de kamer
kwam. Hij wist niet goed wat hij haar zeggen moest, doch een liefderijk gevoel welde
plots in hem op en hij nam zijn dochter in de armen.
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- Ge zijt een flinke, flinke vrouw, Ida.
En een onbedwingbare weekheid zou hem overmeesterd hebben, indien Ida hem
met lossen schertstoon niet vermand had.
- Ik heb het u nog gezegd, vader, lachte ze, ik ben voor St. Anna's schapraai
opgeschreven. Dat is zoo mijn lotsbeschikking! Mijn eersten vrijer hebt gij moeten
wegzenden, met mijn tweeden heb ik het zelf moeten doen.... Wij zullen met ons
tweetjes blijven!
- Wij begrijpen elkaar toch ook best! besloot de dokter, haar kussend met de
warmste genegenheid.
Het opstootje in de fabriek had voor Theofiel geen andere gevolgen dan het
afspringen van zijn huwelijk. Van de staking kwam niets. De Gentenaar werd met
nog een paar werklieden in de gevangenis gebracht en al de anderen, door schrik
bevangen, zonder leiding of organisatie aan zich zelf overgelaten, kwamen reeds den
eersten dag het werk hervatten en zich gedwee onderwerpen. Alles bleef zijn ouden
gang gaan. Theofiel triomfeerde en draaide de schroeven dichter aan dan ooit.
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Derde boek
De wijsheid

Maurits Sabbe, 't Kwartet der Jacobijnen

233

I.
Na de vriendschapsbreuk met Van Waefelghem was het trio weer uiteengegaan,
zooals vroeger het kwartet.
Dokter Mabesoone kon het diep melancholisch gevoel, dat zich hierbij van hem
had meester gemaakt, niet te boven komen. Het ging met zijn muzikaal groepje net
als in Haydn's Afscheidssymphonie. Al de musici bliezen de eene na den andere de
kaars van hun lezenaar uit en verlieten het tooneel onder het droefgeestig zuchten
en klagen der overgeblevenen.
Quatremeire en Van Waefelghem hadden hun lichtjes uitgedoofd en waren
vertrokken. Dokter Mabesoone bleef nog met Neys alleen.
Zij klaagden noch zuchtten over het verlies van hun onwaardige broeders, maar
toch lag er iets onuitsprekelijk treurigs in dat heengaan. Het was het einde van een
brok leven en van een schoone illuzie.
Verscheidene jaren waren sedertdien weer voorbijgegaan. De dokter, die nu over
de vijf en zeventig was, verwijderde zich haast niet meer uit zijn woning. Hij was
vervuld met gepeinzen over de eindigheid van het aardsche leven en had het vaste
voorgevoel,
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dat het eerste exit nu het zijne zou wezen - niet het willekeurig verlaten van een klein
vriendentooneel, maar het onherroepelijk heengaan naar het eeuwige onbekende.
Het was nu werkelijk alsof hij vóór dat groote afscheid dubbel genieten wilde van
al de vredige vreugden en al de schoonheid, die zijn oude huis hem aanbood.
De zonnige zomerdagen bracht hij grootendeels door in zijn tuin bij zijn rozen,
die hij meer dan ooit verzorgde en koesterde als teedere kinderen, wier steeds
vernieuwde jeugd hij met weemoedige belangstelling gade sloeg.
Als 't weder guur werd bleef hij binnen bij zijn rijke oudheden en kunstwerken.
Hij werd nooit moede van ze te bekijken en te bestreelen. Hier was 't fijn
kraakporselein, waarop hij de prille fantazie van bedreven handwerkers in keurige,
teerkleurige bloesemingen vereeuwigd vond. Daar was 't rag fijn kan tieljewerk met
zilver- en gouddraad, waarin de grillige droom van een fijnzinnigen menschengeest
voor alle tijden gestold scheen. Zijn schilderijen, die hij zelf afstofte met een zijden
doek om ze voor 't minste krisje of krasje te behoeden, leefden met den eeuwig
voort-kloppenden hart slag van de menschen, die ze schiepen.
Het werd hem hoe langer hoe meer een zekerheid, dat alleen uit dat mooie een
lichte adem van het eeuwige tot hem kwam. Alles in de wereld verkwijnde en verging,
dacht hij, enkel het schoone bleef. Alles wat de menschen deed wroeten en worstelen
in
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zondig of heilig verlangen, hun trots en hun rijkdommen zoowel als hun
hemelbestormende droomen, alles dook onder en verdween in den maalstroom der
tijden, maar het brokje schoonheid, geschapen in een vluchtige stonde van bezieling,
overleefde de eeuwen.
Zoo kwam dokter Mabesoone er soms toe een eigen levensbalans op te maken.
Wat zou er van hem overblijven, welke duurzame werkelijkheden had hij bereikt?
vroeg hij zich af. En zijn overwegingen waren zeer pessimistisch. Het scheen hem,
dat hij zijn leven lang een waan had nagejaagd.
Dokter Mabesoone was als vele menschen, die meer met het gemoed dan met het
hoofd redeneeren, heel vlug ontnuchterd. En nu het hart zijn warmte voelde
verminderen, kwam de ontgoocheling onontwijkbaar.
Er was een tijd, dat hij in jong vertrouwen de belanglooze, altruïstische gedachten
voor het zuiverste ideaal van een edel bestaan hield, nu schenen hem al die schoone
hervormingsdroomen als sirenen, die welluidend, maar bedrieglijk hadden gezongen.
Niet ééne had haar belofte gehouden. Vroeger vond hij in die gedachten en in de
verwachtingen, die ze wekten, zijn vreugde en zijn veerkracht, zijn schuiloord tegen
al het kleinzielige en bekrompene, dat hem omringde. Nu was dat niet meer het geval.
De onbevangenheid der jeugd, die daartoe noodig was, bezat hij niet meer. Nu mengde
de ouderdom de giften van den twijfel in dien gedachtenwijn.
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Hij meende, dat zijn levenservaring hem het onvermogen der menschen had geleerd
om te verwezenlijken wat de edelsten onder hen soms in ijdele droomen als in een
luchtheveling bespeurden. De menschen waren niet alleen te zwak om den last der
edele voornemens te dragen, maar dokter Mabesoone vreesde, dat ze er in hun
binnenste bij instinct afkeerig van waren. De hebzucht, de karakterloosheid, de
geniepige berekenzucht, de lage driften, die hij op den bodem van hun hart had
gevonden, leken hem onoverkoombare hindernissen op den weg die leidt naar alle
hervorming en verbetering. De menschen streefden niet naar ware beschaving of
waar geluk, alleen naar genot en rijkdom, en onder hen was de solidariteit van het
kwade veel sterker dan die van het goede. Wat had al dat gedachtenzwoegen en
-kwellen van enkele uitgelezenen voor de menschheid veroverd? Bespottelijk weinig,
oordeelde dokter Mabesoone. Tegenover één weifelend lichtend vlammetje bleven
onpeilbare duisternissen dreigen, naast één lachje van kranke vreugd bleven smart
en ellende allerwegen voortgrijnzen, naast de weeke knoppen van een bedrieglijke
hoop op ver geluk stond de rotsvaste versteening van 't eeuwige vooroordeel.
Wat een verschil bij den overmoedigen toon van zijn vroegere speechen op de
schoone gedachten!
Dokter Mabesoone kreeg van lieverlede het gevoel, dat zijn leven op verkeerde
wegen had geloopen en dat het nu eindigen ging in troostelooze leegheid. Het
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scheen hem alles te herdoen. En die bittere wijsheid werd hem geopenbaard, nu het
te laat was! Wat was het menschenbestaan toch kort! 't Kon ternauwernood een
praeludium heeten voor een werkelijk leven in volle bewustheid van hetgeen wij te
doen en na te streven hebben.
Zoo dreigde de geestdriftige dweeper van weleer te eindigen als een scepticus.
In zijn overwegingen rees toen meer dan eens de vraag of het banale, patriarchale
leven van de eenvoudige menschen om hem heen wellicht niet het ware was. Was
dat bestaan van beperking, onderwerping en gedweeë volgzaamheid, waar hij vroeger
altijd met medelijdende minachting op neerblikte, wellicht niet de hoogste wijsheid?
Hij dorst niet beslissen, maar vermoedde toch dat er daar wel vrede en misschien
ook wel geluk te vinden was.
Dat voelde hij het diepst op zekeren dag bij een eenvoudig gesprek met de oude
meid Veronica, die hij, versleten en gebrekkig, uit louter medelijden in zijn dienst
hield.
Augustus spande zijn blauwe bogen over de stad en de volzomerwarmte gloeide
allerwegen.
Dokter Mabesoone zocht wat frischheid in zijn tuin. Hij zat op de witgelakte bank
onder de oude zilverlinde, die met haar roomige bloesems de fijnste geuren
uitwademde. Rondom hen speelden zonneglansen op de glimmende bladeren van
donkere laurierkersen. Boven zijn hoofd in de bloeiende kroon was 't een golvend
zoemen van bijen en torren.
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Nogmaals was de dokter weggezonken in hopelooze gepeinzen over zijn ontgoocheld
leven.
Hij hoorde een lichte klok luiden op den nabijen toren van de St. Walburga-kerk
en hij zag ineens voor zijn geest de simpele menschen, die daar nu naar het lof en
de vespers gingen. In het gemoed van die eenvoudigen lagen een zekerheid en een
vertrouwen, die hem vreemd waren. Zij kenden geen onrust, geen kwelling van
zoeken en dwalen. Zij wisten, dat het leven geregeld was naar een wijs en onwrikbaar
plan, en dat het niet anders zijn kon. Zij wisten wat het leven hun vermocht te geven
en wat hen hiernamaals wachtte. Zoo was er in hun hart een vrede, die hij benijdde.
Hij dacht daar nog over na, toen Veronica langs het achterpoortje binnen trad. Zij
ook kwam van de vesper.
Er lag iets ontroerends in de verschijning van die oude vrouw, verzwakt door
zorgen en tobben, - iets dat dokter Mabesoone denken deed aan de ernstige schoonheid
van de heel eenvoudige dingen in 't leven. Veronica stond daar vóór hem, heel in 't
stemmig zwart, haar eenige weelde was haar witte pijpmutsken met een purper lint
doorregen. Rond haar mond en op haar voorhoofd waren rimpels en groeven, die
van kommer en leed spraken, maar haar oogen lichtten klaar en rustig. Haar aangezicht
was verhelderd door dien louterglans, die aan zoo menig grijsaards-hoofd een vredige
wijding geeft. In haar hand droeg ze een groot kerkboek met glimmend zwarten band
en beduimeld roode snee.
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Dokter Mabesoone kon haar niet laten voorbijgaan zonder een praatje te beginnen.
- Ha! Dor is onze brave Veronica! Hoe is 't er mee?
- Hoe zou 't er mee zyn, meneere? antwoordde de oude vrouw, gevoelig voor de
vriendelijkheid van haar meester. Oud worden, meneere den dokteur. Elken dag 'n
beetjie styver en strammer. Mor 'n mensch en mag dor nie' te vele over praktizeeren.
Dat is de gang van de weireld!
De rustige gelatenheid van haar woorden trof dokter Mabesoone.
- Zy-je-gy nie' triestig os je dorup peist? Zou-je hier nie' liever nog wa' langer
bluven?
- Wel, dokteur! sprak Veronica lachend. We gon ons an 't gras vasthouden, zo
lange of da' we kunnen, mor os 't moment dor is van ons pakstjie te maken, en gon
we wynder nie tegenstribbelen. 'k Hein ik m'n tyd g'had hier up de weireld. En 'n
was 't hier olle dage geen kermisse, 'k en beklage me toch nie van der geweest t'hein,
en 'k hope da' 'k het gunter boven ook goed gon hein....
Dokter Mabesoone begreep volkomen het troostende van die hoop en de
gemoedsrust die daardoor in die eenvoudige, oude vrouw leefde. Hij wilde haar in
die hoop sterken.
- Je go 't gy zèker goed hein gunter boven..., moedigde hij haar aan.
- 'k Peinze 't ik toch wal, meneere. 'k En hein nooit iemand te kort gedoon. 'k Hein
oltyd goed vo' m'n
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kienders gezorgd en m'n meesters goed gediend. Dor go gunter nog wal 'n platstjie
vo' myn opengebleven zyn. Samson lacht wal 'n beetjie os ik hem dorvan spreke,
mo' je meent hy da' toch nie, meneere.... Wovoren zou'n we anders up de weireld
geweest zyn?
Dokter Mabesoone meende in die laatste woorden een klacht tegen haar lot te
hooren en ondervroeg verder:
- Je 'n hei je dor ton toch nie' van te belooven g'had, Veronica?
- God bewoore me da 'k zou klagen, meneere! Mo' 't leven 'n is toch geen
lachediengen. Zie, dokteur, ging ze voort, gheel myn leven zit hierin....
En ze wees hem op haar kerkboek, dat ze doorbladerde om allerlei santjes en
doodsbeeldjes te laten zien.
- Dat is hier 't santje van m'n eerste communie - den eenigsten dag van uprecht
geluk, meneere. Ol de andere zyn triestige gedienkenissen. Hier hei-je 't doodsantje
van m'n man zolliger... Hier da' van m'n moedere en m'n vodere... En hier van Poltjie,
m'n oudste kiend, da 'k verloos os 't nog mo tien joor 'n was... En dat hier is van
Charles, die veroengelukte up z'n werk... En dat ander hier is van Gusta, die in 't
kienderbedde van heur eerste gestorven is... Je ziet het, dokteur, 't was 't eene achter
't andere, mo zelden wa' goeds: ziekte, zorgen en sterven. Ze zijn ollemolle
weggegoon... Wovoren zou'n z'hier geweest hein, os 't nie en was om 't in 't ander
leven
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beter t' hein. Ons Heere is de dood, lik of da' 't in m'n kerkeboek stoot, mo' hy is ook
de verryzenisse.
Terwijl Veronica zoo sprak wierp het late zonnelicht een gouden schijn om haar
heen. 't Was als een Bijbelsche klaarte, die om haar leefde.
Al bracht dokter Mabesoone Veronica's opvattingen niet zelf in praktijk, toch was
zijn rationalisme nooit zoo nuchter, dat het hem belet zou hebben ze goed te begrijpen,
integendeel had hij altijd eerbied gevoeld voor de groote kracht die er van uitging.
Hij had nu een zekere neiging om de lijnen van Veronica's eenvoudig bestaan voor
de eeuwige lijnen van het leven te houden. Die dappere vrouw, die maar steeds had
gewerkt, zich maar altijd had geofferd, waardig haar lot had gedragen en nu vredig
en hoopvol henenging, - ze scheen hem rijper dan hij zelf om het leven te begrijpen.
En die duizenden rondom hem, die ook waren als zij, ook leefden zonder denken
over 't hervormen van mensch en maatschappij, maar hun stille plicht deden met het
volste vertrouwen in een hoogere leiding, zij ook hadden vrede en zekerheid gevonden
en waren wijzer dan hij.
En op dat oogenblik bloeide weer in dokter Mabesoone's gemoed het deïstisch
gevoel op, dat er ten allen tijde met het spiritualistisch geloof in een eeuwig leven
in kiem was aanwezig geweest. De diepere zin van Veronica's eenvoudige woorden
deed hem ineens weer denken aan het Opperwezen, dat het helderste verstand en de
grootste liefde zijn moest, en aan die zaligheid der zielen in een andere sfeer, waarvan
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heel mooie muziek hem soms een voorgevoel had gegeven, en waarvan hij in de
gelukkigste oogenblikken van zijn leven, toen woorden machteloos waren om uit te
drukken wat er in hem omging, als het begin had vermoed.
Met Neys, die hem van tijd tot tijd nog eens kwam bezoeken, sprak dokter
Mabesoone over deze laatste gemoedsaandoeningen niet. Hij wist, dat er bij Neys
geen drang bestond om het zinnelijk onvatbare, het eeuwig oneindige te doorgronden.
De professor meende, dat het leven al doeleinden genoeg in zich zelf aanbood om
zich nog zoo druk met het hiernamaals bovenaardsche bezig te houden. Dokter
Mabesoone oordeelde overigens ook, dat die zielsgepeinzen van te persoonlijk, broos
intiemen aard waren om er veel over te spreken.
Over de ijdelheid van zijn levensutopieën klaagde de oude dokter daarentegen
heel dikwijls en Neys deed zijn best om hem op te beuren en de pijnlijkheid dier
ontgoocheling weg te nemen.
's Middags na het gesprek met Veronica hadden de twee vrienden het weer over
hetzelfde thema.
Ze zaten ook onder de zonnige linde in den tuin.
Ida was binnen aan het fantazeeren op het klavier. Haar spel boeide Neys al zoo
zeer als zijn gesprek met dokter Mabesoone. Ze liep van bekende fragmenten in
allerlei improvisatie's over, vol licht omwaasde heimweesmachting. Soms waren het
brokken uit Chopin, bewogen en ontroerd, met schrijnende melodieën, die 't
ontgoocheld voelen van een nog
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warm en jong hart verklankten. Dan weer waren het zachter cantilenen als
wegstervend in een vergeestelijkt en verklaard tonenlicht, fijn als 't goud van vredige
herfstluchten. Neys meende te begrijpen wat Ida daar onbewust speelde. Hij voelde
't als een zang van ontgoochelde hoop en droeve berusting.
't Was het lied van een leven, dat rakelings langs het zijne was gegaan, hem het
hoogste geluk had kunnen brengen, doch hem ten slotte niets gelaten had dan een
droom. Na zoo veel jaren kon hij aan al die dingen denken zonder leed, maar de
muziek van Ida bracht in zijn oude hart toch iets aan het roeren, dat hem weer met
weemoed ging vervullen.
Hij wijdde zich met meer ijver aan het weerleggen van dokter Mabesoone's klachten
om die van zijn eigen hart niet te hooren, dat nog zoo onverstandig bleek te zijn.
- Al die gedachten, waar ik vroeger mee dweepte, zijn thans zoo vervallen en
krachteloos als ik zelf! zuchtte de dokter als iemand, die nu zijn vele dwalingen inzag.
Ze hebben maar geleefd wat een illuzie leeft. Ze gingen over de menschen heen
zonder in hen door te dringen. 't Waren mooie, maar bedrieglijk vluchtige meteoren...
Neys voelde heel goed, dat de ervaringen met Quatremeire en Van Waefelghem
nog altijd op den dokter drukten en een der voornaamste redenen van zijn
neerslachtigheid waren. Dadelijk bracht hij Mabesoone's algemeene klacht tot die
twee bijzondere gevallen terug.
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- Kom, dokter, ge denkt te veel aan onze afvallige vrienden. Waar is de tijd, dat gij
u zoo ruiterlijk over al die kleinzieligheid wist heen te zetten? Herinnert ge u nog
dien mooien toast op het heil van uw vijanden? Dat was de krachtige, gezonde geest,
dokter; die moet u voort leiden.
- Dat kon ik vroeger omdat ik toen nog mijn geloof had in de macht der gedachten...
maar nu...
- Wel, die schoone gedachten leven nog! beurde Neys op. Ze leven, en hoe wij
ook stijgen in jaren, ze moeten ons jong houden. Dat hebt ge toch in dien toast ook
gezegd. Bedenk dat de instorting van een mensch niet de instorting van een gedachte
is. Het is alleen het egoïsme, dat onze vroegere vrienden vallen deed. Ik zou moeten
zeggen, dat Quatremeire onderging door de zelfzucht der zinnen en Van Waefelghem
door de zelfzucht van den rijkdom, maar ik vrees, dat ik mij zelf de zelfzucht der
wijsheid zou te verwijten hebben indien ik het deed.
En lachende voegde hij erbij:
- Dat zou dan een garve van egoïsmen zijn, driedubbel als de ijdelheden van
Salomo.
Neys moest zich niet beschuldigen want hij was los van alle eigenbaat en genoot
daardoor de hoogste vrijheid.
- Als juist die menschen, van wien we 't zoo heel anders verwachten, zoo weinig
den invloed der altruïstische gedachte ondergingen, wat moeten we dan van de massa
denken? vroeg dokter Mabesoone, die zijn neerslachtigheid niet te boven kwam.
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- Ik zegde 't u al vroeger, dokter, het gevoel van Quatremeire en Van Waefelghem
was te arm voor den machtigen droom, dien gij bij hen hebt willen wekken. Het is
aan zoo weinigen gegeven apostel van een edel denkbeeld te zijn.
- 't Mislukken ligt evenzeer aan de denkbeelden zelf! weerlegde de dokter. We
staan nu al een halve eeuw op den uitkijk, en hoe bitter weinig is er verwezenlijkt
van al onze verwachtingen? Alles wat we voor 't evangelie van den nieuwen tijd
hielden was louter virtuositeit van den geest, die in 't leven zelf niet ingreep, louter
droom.
- Als we niet te veel verwachten van onze droomen, dokter, dan blijven we er het
langst in gelooven.
Ida's klavierzang golfde weer even op en klankte weg in een stil morendo.... Een
nieuwe strophe van haar stille levensverhaal....
Neys' hart luisterde naar de muziek terwijl zijn geest voortging met dokter
Mabesoone op te beuren.
- Alles wat goed is in een streven gedijt ten slotte toch, al is het soms in heel
anderen vorm dan wij ons voorstelden. Hoe de schijn ook tegen ons is, aan een
eerlijke overtuiging moeten we vasthouden, in een mooie gedachte moeten we blijven
vertrouwen. Hebt gij me zelf niet verteld, dokter, hoe Fourier zijn leven lang gebukt
ging onder den pijnlijken last van onverwezenlijkte idealen en toch nooit versaagde?
Kwam hij niet gedurende de tien laatste jaren van zijn leven elken dag, op het zelfde
uur, in zijn ontvangstkamer zitten wachten op den Maecenas, dien hij had opge-
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roepen om zijn phalanstère te helpen bouwen? Dag aan dag bleek zijn wachten
vergeefs en toch bleef hij vertrouwen. Die roerende trek uit zijn leven maakt mij hem
juist het sympathiekst.
- Goed, maar hoe bitter moet het geweest zijn als hem in die uren van hopelooze
verwachting de angst bekroop, dat hij gedwaald had?
- Of hij gedwaald heeft of niet, dokter, dat durf ik niet beslissen. Zoo'n sterke geest
ben ik niet. Maar twijfel zal hij niet gekend hebben, want de innerlijke harmonie van
gedachten en hoop bleef in hem leven trots de kleinzieligheid en het niet begrijpen
der menschen en dat behoedt tegen wankelmoedigheid.
- Al dat gedweep over verbetering van mensch en maatschappij schijnt mij een
waan....
- Dat is verkeerd! antwoordde Neys beslist. Ik verdedig u tegen u zelf, dokter! Het
mooiste woord van St. Simon, dat gij mij ooit hebt geleerd, blijft waar en moet waar
blijven: ‘Het Paradijs ligt niet in 't verleden, maar in de toekomst!’ En al sterft er
wellicht geen enkel van ons met het beloofde land voor oogen, zooals Mozes op den
berg Nebo, dan is het streven naar dat paradijs alleen reeds een geluk, dat versterkt
en loutert. Hij die eerlijk trachtte naar meer vreugde voor de menschen, mag met
Horatius zeggen: Non omnis moriar - ik sterf niet geheel - al bereikte hij dan ook de
horizonnen van zijn droomen niet.
- Ge zoekt me te troosten, Neys, ik erken uw goed
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inzicht, maar ik hoor toch maar uw woorden en zie geen werkelijkheden....
- Die zijn er nochtans ook, dokter, en als ge maar goed toekijkt, kunnen ze u niet
ontsnappen. Al de begrippen, die u lief waren en hier gedijen kùnnen, zijn aan het
kiemen.
En Neys wees op de jeugd, die algemeen in een democratisch gevoel begon op te
gaan; op de vele vereenigingen, die zich de geestelijke ontwikkeling der massa tot
doel stelden; op de sociale werken, die hier en daar ontstonden; op de groeiende
bekommering der openbare besturen om ook de belangen der minst bedeelden te
behartigen.
- Dat alles is nog maar een begin, dokter, en het is bitter weinig als we denken aan
de reuzentaak, die te vervullen is, maar het wijst op een kentering in de gemoederen.
We zijn op weg, geloof me! Dat volk is niet meer de logge, doode massa, zonder
eenige veerkracht, die ons voor jaren wanhopig maakte. Er is een nieuwe, levende
geest in gevaren.... Kom Zondag met me mee, dokter, en ge zult zien hoe het hier
aan 't herleven gaat! Wat totnogtoe maar inwendig broeide en brandde wil nu ook
naar buiten....
Neys wilde zijn vriend met eigen oogen doen vaststellen hoe de volksbeweging,
waarvan hij een der stille maar degelijkste aanstichters was, zich in kracht had
ontwikkeld.
In de groep zijner volgelingen was het denkbeeld geopperd een gedenkteeken op
te richten voor de voormannen van de Vlaamsche gemeentedemocratie
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uit de veertiende eeuw, die Conscience in een episch licht had geplaatst en tot in de
diepste lagen van zijn volk had doen lief krijgen.
Dat was geen ijdel romantisch gedweep, maar een psychologisch juist gevoeld
actiemiddel. Zooals Neys het zijn vrienden steeds had voorgehouden, wilden zij door
de oproeping van dat heerlijke verleden het gemoed der ontzenuwde, alle begrip van
eigenwaarde missende massa wakker schudden. Gevoel en geestdrift hielden zij voor
zekerder drijfkrachten dan koud logisch geredeneer. Door te wijzen op de kracht en
de grootheid van voorheen wilden zij werken voor de toekomst, en de grootsche
sociaal-nationale gebeurtenissen van voorheen moesten nieuwe tijden inluiden, waarin
dezelfde gezonde, kernachtige volksgeest weder zou opleven.
Het denkbeeld sloeg in en wekte geestdrift, en nu Zondag zou de veelgeliefde en
gevierde dichter zelf naar Brugge komen om het goede zaad uit te strooien. Neys'
vrienden wilden Conscience op de Groote Markt, aan den voet van het Belfort hulde
brengen en daarbij tevens openlijk kondschap brengen van hun gemeenschappelijke
verzuchtingen. Daarvoor hadden ze de heele bevolking opgeroepen. Ze wisten, dat
de tijden rijp werden voor een dergelijke openbaring van het nieuw gewekte
Vlaamsche volksgevoel.
Neys wilde, dat dokter Mabesoone dit zag.
Ze hadden op het verhoog, waar de optocht zou voorbij trekken, een plaats
uitgekozen, wat achteraan, niet te veel in 't zicht. Neys zat er met dokter Mabe-
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soone, die zich toch had laten overhalen, en met Ida, die zich al de daar aanwezige
voormannen liet aanwijzen.
Ze waren gekomen van heinde en ver, leeken en geestelijken, dichters en
toonkunstenaars, schilders en beeldhouwers, geleerden en politiekers, ook mannen,
die economische en sociale hervormingen zochten te verwezenlijken. Ze stonden als
een lijfwacht rond den held van den dag, den ouden, edelen wakkerschudder, die er
met zijn zilveren lokken en golvenden witten baard als een patriarch uitzag.
Ida zag er ook voor het eerst Gezelle, den stillen dichter-priester, den wonderen
Brugschen hovenierszoon, wiens verzen, heerlijk frisch als merelgefluit, Neys haar
had leeren bewonderen. Ze leerde er Vuylsteke kennen, den kleinen Gentschen
boekhandelaar met zijn schranderen kop en grijze, tintelgeestige oogen, die in zijn
studententijd zoo krachtig van Vlaanderens weeën zong en nu zoo practisch en
volhardend over 't heele land werken van ontwikkeling en ontvoogding leidde. Ze
sprak er ook met Jhr. de Maere, den edelman-ingenieur, die Brugge weer opriep om
een waterweg naar zee te delven en daar weer leven en grootheid te zoeken.
Al wat naam had in Neys' beweging was hier, en dokter Mabesoone merkte wel
hoe allen zijn nederigen vriend kenden en waardeerden.
Dan kwam de volksdrom aanrukken. Door de menigte, die zich op de Markt
verdrong, gofde er een stuwende beweging naar de straat, waar feestelijke
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fanfares hoog opschetterden en kleurige vaandels en vlaggen wapperden en flapperden
in 't spetterend licht der zon, boven de hoofden van een heel legioen studenten,
burgers en werklieden, die zich juichend en zingend kwamen scharen vóór de tribune,
waar de geliefde dichter, de drager van hun droomen en hopen, plaats had genomen.
't Was een machtige volksoptocht. Een geweldige levensdrang stuwde hier omhoog
als een vloedtij. De jongeren hadden palmen en bloemenkransen meegebracht, die
ze wuifden als bij den blijden intocht in een nieuw veroverd Jerusalem. Zij waren
de bewusten, de vurigsten en hun geestdrift werkte aanstekelijk. Ook in de harten
der arbeiders was een edel gevoel gewekt, de gekromde ruggen rechtten zich en in
de oogen blonk een vlammetje van hooger leven. Neys kon zijn vreugde niet verbergen
toen hij dit zag.
- Zijn die nòg zonder ideaal, dokter? vroeg hij aan Mabesoone, die overweldigd
werd door het opbeurende schouwspel, dat hij nooit zoo grootsch had durven
vermoeden.
- Ze begrijpen wellicht nog niet allen de breede dracht van onze beweging,
verklaarde Neys, maar hun gevoel is gewekt, ze weten dat het gaat om iets hoogers
dan het stumperig alledaagsche getob en gewroet, en dat is de eerste stap naar het
einddoel. Langs dien weg alleen kan hun het volle logische besef van een hoogere
levensaanschouwing komen.
De geestdrift waaide over de krioelende menigte als een frissche wind van
verjonging, die de harten
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der onverschilligsten verkwikte met hoop en geloof in een vreugdige wedergeboorte.
De oude dokter herkende in de hem omdrommende, roerige massa zijn laksche,
lijdzame volk niet meer. In zijn heele leven had hij in zijn doode stad nooit zoo een
eensgezinde, hartverheffende opwelling van gemeenschappelijke verlangens en
verwachtingen bijgewoond. Neys' ideeën die hij eerst genegeerd en later alleen met
beleefd goedwilsche doch sceptische belangstelling onthaald en in zijn laatste
afzonderingsjaren haast geheel uit het oog verloren had, bleken nu wel degelijk een
kracht te zijn, die het volk door merg en nieren kon dringen. De uiting van hooger
levensverlangen bij die honderden en nog honderden, wier te lang versluimerde
wilskracht hier sidderend ontwaakte in een uitbundigen roes van geestdrift, doordrenkt
en doorhuiverd van hooge en edele hoop, kon hij niet langer voor romantische makelij
houden. De weerklank van de jubelende ontwakingsvreugde zinderde door zijn oude
hart, en de hand op Neys' arm leggende, zegde hij hem als met prophetische stem:
- Vriend, nu voel ik eerst, dat uw zaak het winnen zal!
- Ik hoop het! beaamde Neys. Maar zeg niet mijn zaak! voegde hij er bij. Het is
ook uw zaak, ons aller zaak! Alle gezond geestesleven, alle ernstige ontwikkeling
van onze volkskracht is afhankelijk van het normale taalleven, waarnaar wij streven.
Het gaat hier om de verovering van de eenmaal versmade
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denkvormen zonder dewelke geen enkele gedachte in Vlaanderen gedijen kan. Wat
ook de wisselende levensbeschouwingen zijn, die de menschen in dit land voorstaan,
op welke wegen en in welk teeken zij ook hun sociaal en economisch heil zoeken,
in deze beweging liggen de onontbeerlijke waarborgen van hun welslagen. De
Vlamingen keeren naar hun eigen natuur terug. 't Is een deel van het leven zelf, dat
ze gaan heroveren.
Neys, die zich hier in zijn stille bescheidenheid weer als hartstochtsmensch en
beraden ideeënkamper liet hooren, brak plotseling zijn betoog af.
De gehuldigde dichter was opgestaan en goudbelicht door den diepen gloed der
zon, verhief hij zich te midden der ineens zwijgende schare als een aëde uit
Oud-Griekenland. Allen drongen nader in stille aandacht om zijn woord op te vangen
als dat van den vereerden oudere, in wien ze wisten, dat liefde en wijsheid leefden.
Hij wekte het beeld op van de Vlamingen, die voor vijf eeuwen diezelfde plaats
met de kreten van hun wil en hun hoop vervulden, toen hun tragische worstelingen
tegen de feodaliteit de wereld verbaasden. Met eenvoudige edele woorden verhaalde
hij van hun episch grootsch bedrijf. En niet alleen hij sprak, maar de steenen rondom
hem getuigden mede van de eeuwige waarheid zijner woorden.
Hij liet weer de geweldige krachten voelen, die destijds broeiden en gistten in de
oude stad, waar de schepen uit alle wereldoorden hun schatten brachten
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en de getouwen van den arbeid nijverig ronkten en snorkten als in blijden roes.
Hij verheerlijkte de levenszucht, den werkzin, de kunst, de wijsheid van het
voorgeslacht en verhief als in een hymne de titanengrootheid dier menschen, die in
den overmoed hunner krachten het reusachtige majesteitelijk oplijnende belfort, in
wiens schaduw zij stonden, de fierheid van hun zelfstandig, onafhankelijk leven ten
hemel lieten optorschen. En hij eindigde met een treffende vermaning, die tot in de
eenvoudigste gemoederen doordrong en de gevoelens wekte, die er nog in
ongereptheid sliepen.
- Vlamingen, die mij hebt gehoord, besloot hij, overweeg wat Vlaanderen eertijds
was, - wat het nu is, - en nog meer wat het worden zal, indien gij de heilige
voorbeelden uwer vaderen vergeet!
Een donder van juichstemmen rolde en helmde door de ruimte, opgolvende naar
den man, die zoo een blijde hoop dorst dragen, en zulk een trotsch geloof had in de
krachten van zijn eigen volk. Aan de rillende menschen, die daar vóór hem stonden,
had hij een nieuwe jeugd geopenbaard. Hun harten klopten forscher, hun oogen zagen
tot nog toe onvermoede kimmen oplichten. Ze waren op zijn stem bereid om hem te
volgen in de tochten, waar hij ze voor opriep. Daar smeulde en vlamde een
gemeenschappelijk gevoel, zoo machtig en ruim, dat het de heele forumplaats met
zijn warmte vervulde. Het van zon omgloorde bosch van vlaggen en standaarden
begon weer wiegewuivend te leven boven de hoofden in zijn
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bloeiende wemeling van veelkleurige flapperzijde. En toen gebeurde als een wonder.
Uit den reuzigen toren scheurde ineens een gouden klank van bazuinen door de lucht.
Uit de donkere galmgaten, waar ze eeuwen hadden gesluimerd, namen de oude
droomen weer hun vlucht om het verjongende volk vooruit te stuwen en te bezielen.
Het verwarde gejubel der stemmen viel in een vrome stilte. Aller oogen vestigden
zich op een forschen man met leeuwennek en mooien, als gebeeldhouwden kop, die
uit de menigte opdook. Het was Benoit, de uitverkorene, die de muziek der Vlaamsche
ziel had gevonden en hier den zang van heel een volk zou leiden. 't Steeg plechtig
ten hemel als een hymne van liefde en trouw, een vaste gelofte van volharding in
den strijd:
O Vlaanderland, o Vrijheid,
Gij adelt ons gevoel;
Wij zweren 't u met blijheid,
Uw toekomst is ons doel!

Zouden de muren van het Jericho van ontaarding, slenter en vooroordeel nu niet
instorten? Was dat niet het opperste teeken, waarde Vlaamsche Lazarus op wachtte
om den zerksteen van zijn graf weg te wentelen?
Dokter Mabesoone kon zijn ontroering niet bedwingen en met een klank van diepen
ernst en iets als dankbaarheid in de oude stem zegde hij tot Neys,
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terwijl hij hem de hand op den arm legde:
- Vriend, in uw triomf vind ik wat van mijn oude vertrouwen terug.
- De triomf is dat nog niet, maar wel de geboorte van het nieuwe idealisme, dat
naar den triomf kan leiden.
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II.
Korten tijd na de betooging op de Groote Markt nam dokter Mabesoone's verzwakking
op onrustbarende wijze toe.
Op zekeren dag werd Neys dringend bij zijn ouden vriend verzocht, doch te laat.
Toen hij aankwam was de dokter zachtjes overleden, als uit het leven weggeslapen.
Dat was een harde slag voor Neys. Hij voelde door dit afsterven als een heel deel
van zijn eigen leven wegrukken. Onder al de menschen met wie hij omgang had,
was dokter Mabesoone met zijn voorname levensbeschouwing en zijn edelwarm
gemoed hem een der lief sten. Integer vitae seelerisque purus - onberispelijk van
levenswandel en vrij van alle snoodheid, zoo zag hij zijn vriend op 't einde van zijn
baan, en een diep-vroom gevoel van eerbied en vereering vervulde Neys' hart, terwijl
hij een heelen tijd in droeve peinzerij naast het sterfbed bleef.
Dan zag hij Ida eenige oogenblikken. Eerlijk en eenvoudig sprak hij uit, wat hij
over haar vader dacht en zijn onopgesmukte, zuiver gevoelde lofspraak op den lieven
doode was haar een troost, die
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dieper doordrong dan alles wat anderen haar verder zeggen konden.
Op bescheiden maar liefderijke wijze maakte Neys zich verdienstelijk bij de
voorbereiding der begrafenis. Hij wist, dat dokter Mabesoone, niettegenstaande al
de Jacobijnsche nieuwlichtersgedachten, waarover hij destijds zoo mooi, geestdriftig
kon spreken, toch met de jaren weer heel sterk in het bedwang van zijn
eerste-jeugdherinneringen en van de traditiën van het hart was geraakt, en Neys
verwaarloosde niets om zijn vriend volgens die oude traditiën te helpen ter aarde
bestellen.
Het was een uitvaart in de St. Walburgakerk met plechtigen lijkdienst van eerste
klas. Vier en twintig ‘steesche bollen’, weesjongens met brandende flambeeuwen,
vergezelden het lijk van het huis naar de kerk. Met hun klare sopraanstemmen zongen
ze het de profundis, begeleid door de diepe, klaaglijke tonen van serpent en
bombardon.
De offergang in de kerk duurde een half uur, zóóveel vrienden en bekenden wilden
aan de nagedachtenis van den dokter een laatste hulde brengen.
Ida en Marie Louise, beiden in zwarte rouwkleederen met langen kripsluier, zaten
voor een zijaltaar, waar de afzonderlijke mis voor de vrouwen gelezen werd. Van af
haar plaats kon Ida goed zien, wie er ten offer ging, en als werktuigelijk richtte ze
van tijd tot tijd haar blikken naar de heeren, die daar voorbij trokken. Ze had eerst
Neys bemerkt, en een poos nadien ook Quatremeire, erg vervallen, op een gaanstok
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steunend. Ze vond het mooi van hem, dat hij tegenover den dood niet meer wrokte
en tòch gekomen was. Over Van Waefelghem kon ze zóó niet oordeelen want hij
verscheen niet op de begrafenis.
Zoo kwamen allerlei oude herinneringen bij haar op. Nu ze zich alleen op de wereld
voelde, overwoog ze weer wat die drie heeren van 't vroeger kwartet voor haar geweest
waren of hadden kunnen zijn, en een diep gevoel van verlatenheid maakte zich hoe
langer hoe meer van haar meester.
Na den lijkdienst reed ze naar huis, waar de doodsche eenzaamheid haar eerst voor
goed trof. Alle drukte was hier nu weg en de stilte hing droef, onheimelijk in alle
hoeken.
Toen de heeren van het kerkhof terug kwamen, werden ze door Ida en Marie Louise
ontvangen. Daar waren eenige verre kozijns, een paar collega's van den dokter, en
Neys. Samson ging rond met glazen portwijn en koekjes en Ida bedankte allen voor
de blijken van genegenheid.
Daar werd nog heel wat gepraat over den doode en al zijn goede eigenschappen,
doch alleen Neys' woorden maakten indruk op Ida. Zij wist, dat niemand van al de
aanwezigen haar vader beter gekend en begrepen had, en alles wat de professor zegde
klonk zoo innig en waar, dat de ontroering haar meer dan eens te machtig werd en
zij haar oogen voelde vochtig worden.
Nadat Neys afscheid genomen had, deed Marie Louise hem uitgeleide en in de
vestibule zegde zij
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hem met gansch bijzonderen nadruk, half speelsch en half verwijtend:
- Ge moet dikwijls bij tante komen, meneer Neys, ze heeft veel verstrooiing noodig
en gij alleen kunt haar die brengen. Dat weet ik....
Hij beloofde zich in te spannen om Ida de gewenschte afleiding te bezorgen, en
hij was wel voornemens zijn woord gestand te doen, want al de teedere, liefdevolle
gevoelens van vroeger leefden nog in zijn oude hart en met fijne kieschheid wilde
hij pogen het leed te verzachten van de vrouw, die hij zijn leven lang een zwijgende
liefde had gewijd.
Dokter Mabesoone had een uiterste wilsbeschikking nagelaten, waarbij aan de
drie overlevende heeren van het kwartet een herinnering uit zijn oudhedenverzameling
moest geschonken worden. Ze mochten daaruit elk een voorwerp kiezen.
Die inval was wel van dokter Mabesoone! Dat was, althans wat Quatremeire en
Van Waefelghem betrof, een tegenhanger van den vroegeren heildronk op zijn
vijanden! Met dit edel gebaar wist hij nog na zijn dood stijl te brengen in zijn leven.
In den namiddag na de begrafenis, toen ze weer alleen waren, bespraken Ida en
Marie Louise de manier, waarop ze dit verlangen ten uitvoer zouden brengen. Ida
verkoos met Quatremeire noch met Van Waefelghem te spreken en verzocht Marie
Louise met die heeren het zaakje in orde te brengen. Er werd dan besloten aan elk
van hen een briefje te zenden, hen uitnoodigende even te willen komen voor een
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mededeeling. Voor ieder werd een afzonderlijken dag bepaald. Marie Louise zou
Quatremeire en Van Waefelghem alleen ontvangen.
- Voor meneer Neys zult ge mij wel ter zijde willen staan, niet waar? vroeg ze
schalks aan Ida.
Een lach vol stille melancholie gleed over het aangezicht der oude vrijster. Met
de ongetaande rozige tint op haar nog donzige wangen en haar spierwitte, als
bepoederde haren, had ze nu de weeke schoonheid van een vervagend pastel.
Marie Louise merkte wel, dat er in tante's hart nog iets van het oude jeugdgevoel
smeulde, maar ze zag ook hoe de jaren en de wijsheid der levenservaring dat vuurtje
nu volkomen schenen te beheerschen.
Ida vertelde toen, voor de eerste maal, welke plaats Neys in haar leven had
ingenomen, en ze deed dit als iemand, die nu heelemaal buiten dat oude gevoel stond,
met zacht-speelsche ironie en vergoelijkend begrijpen.
- O, ik wist alles, zonder dat ge 't mij ooit gezegd hadt! verzekerde toen
Marie-Louise. Gij kondt uw gevoel niet verbergen, alleen hij heeft het nooit gezien,
of willen zien. - Ik weet nog niet wat ik er van denken moet.
En plots in een lachbui overslaande, sprak ze:
- Zie, dàt hier zouden we hem als herinnering moeten geven!
Ze wees daarbij op twee fijne beeldgroepjes in Saksisch porselein. Het eerste stelde
een piepjong
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markiesje voor, bloode en schuchter naast een verleidelijk markiezinnetje staande,
dat hem te vergeefs met al haar bekoorlijkheden trachtte te lokken. Si jeunesse savait,
stond er onder. Het andere groepje stelde een oud markiesje naast een oud
markiezinnetje voor, elkander bekijkend met al de treurigheid der vervlogen kansen,
die nooit keeren. Si vieillesse pouvait!
- Hou op! glimlachte Ida.
- Zóó is hij! Hij is veel te bedeesd voor een man...
- Bedeesdheid is niet altijd zwakheid, verklaarde Ida. Het kan ook een teeken zijn
van uiterste gevoeligheid voor de fijnste aandoening van het gemoed...
- Ge wilt dus nog geen kwaad van hem hooren?
Den eersten dag moest Quatremeire komen. Marie Louise zat te vergeefs op hem
te wachten. Hij verscheen niet, maar Delphine liet een briefje afgeven, waaruit bleek,
dat zij haar man geen toelating gaf voor dit bezoek.
Mademoiselle Mabesoone,
Comme mon marri le capitaine ne vat pas dans les maisons où ce que sa
femme ne fréquente pas, il vous fais savoire qu'il ne peu pas venire chez
vous ainsi que vous l'avez inviter. J'ai l'honneur de vous salué.
Delphine Reyfranckx, épouse Quatremeire.
Het was enkel dwaze wrok, die Delphine er toe kon brengen dit onbeschofte briefje
te schrijven. In elk geval mocht ze nu toch volle vertrouwen hebben
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in den ernst van Quatremeire. De oude Adam was stellig heelemaal dood in hem. Er
bleef niets meer over van den overmoedigen veroveraarszwier, die hem vroeger den
bijnaam van La-clef-des-Coeurs deed verdienen.
Ida had het op de begrafenis kunnen merken hoe deerlijk hij verviel, en dan was
hij nog in een van zijn goede dagen. De helft van den tijd hield zijn jicht hem thuis
gekluisterd.
Delphine had hem verboden de begrafenis bij te wonen, maar daartegen had hij
zich verzet en was toch gegaan. Daar was dan een hoogst onhuiselijke scene op
gevolgd. Delphine had hem zóó overdonderd, dat hij den moed verloor om zich nog
te verdedigen. Hij leverde zich weerloos aan haar over.
Toen dan het briefje kwam, en Delphine het als een beleediging beschouwde,
berustte Quatremeire in het verbod gevolg te geven aan Ida's verzoek.
Met den dag ging het den kapitein erger en erger. De spinnen gaven hem weinig
of geen afleiding meer. De kweekerij was verboden; de bakjes en doozen verbrand.
En toch bestudeerde hij nog de toevallige exemplaren, die hij in zijn tuintje ontdekte.
Sedert eenigen tijd zocht hij te weten te komen of het wel waar was, dat na de paring
de wijfjesspin het mannetje overvalt, doodbijt en verslindt. Dat werd hem een
kwellende vraag. Een boosaardige astrale geest kon daar wel de hand in hebben, en
dezelfde geest werkte wellicht ook op de menschen.
Hij moest ziek te bed gaan liggen en op zekeren
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nacht had hij een vreeselijk visioen. Een reusachtige spin, die heelemaal de oogen
van Delphine had, overviel hem en begon hem op te peuzelen. Hij voelde elken
gulzigen beet aan den lijve en wilde zich met geweld losmaken. Hij riep en sloeg
met de armen. Te vergeefs. Hij was in onverbreekbaar sterke draden gewikkeld.
Eindelijk ontwaakte hij met het koude angstzweet over 't heele lichaam. Delphine
stond naast hem met een slurpje warme lindenthee. Dat was wel vriendelijk van haar,
maar toch dorst Quatremeire haar slechts met schuwheid van terzijde bekijken. Haar
oogen waren op en top die van de spin!
Bij 't ontvangen van Delphine's briefje had Ida diep medelijden met den kapitein.
Ze vond het een misplaatste grap toen op haar voorstel om zelf een gedachtenis te
kiezen en bij Quatremeire aan huis te bestellen, Marie Louise een Hercule aux pieds
d'Omphale in gebakken aarde wilde laten brengen. Na lang zoeken besloten ze hem
een mooi ingelijst, zeldzaam portret van Napoleon te geven. Daar had de kapitein
vroeger altijd met bewondering over gesproken.
Slechts geringen tijd mocht Quatremeire van dit geschenk genieten. Eenige
maanden nadien was Delphine weduwe.
Op den tweeden dag voor de regeling van dokter Mabesoone's wilsbeschikking
bepaald, zat Marie Louise te wachten op Van Waefelghem. Ze was er bijna zeker
van dat ook hij niet komen zou. Op de be-
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grafenis was hij weggebleven en had enkel een visietkaartje gezonden. Dat gaf al
genoegzaam zijn gevoelens te kennen.
Van Waefelghem's eerste beweging was niet te gaan. Sedert het afspringen van
zijn betrekkingen met Ida was hij hoe langer hoe meer met stugge koppigheid
gedachten gaan aankleven en verdedigen, die regelrecht tegen die van dokter
Mabesoone en Ida indruischten. De vroegere Jacobijn kwam nu openlijk uit voor het
ergerlijkste Mammonisme dat men zich voorstellen kan. Hij wikkelde zich in een
eng-hatelijken strijd tegen alle pogingen om het lot der minderen te verbeteren en
verhief het onbeschaamdste standenegoïsme tot een soort van sociale leer.
Economische ongelijkheid was een noodzakelijke wet van het algemeene welzijn,
hield hij vol en hij leefde in een staat van voortdurende strijdlustige opgewondenheid.
Daar hij wist, dat dokter Mabesoone, onder den drang van Neys de nieuwe
werkliedenvereenigingen steunde, waar de gedachten van coöperatie en
interventionisme aan 't groeien waren, die naar zijn oordeel de sociale orde moesten
omverwerpen, beschouwde hij dat als een daad van vijandschap, persoonlijk tegen
hem gericht, en zijn wrok tegen den dokter klom steeds hooger.
Moeder Van Waefelghem was in de laatste jaren gestorven en Theofiel, nu alleen
meester over de rijkdommen, was schraapzuchtiger en enger van gevoel geworden
dan ooit. Het leven scheen hem nu bepaald een bitter gevecht voor het behoud van
wat hij bezat
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en het veroveren van wat hem toekwam, tegen de heele wereld, die hij verdacht hem
kwaad te willen.
Toen hij Marie Louise's briefje ontving, vroeg hij zich achterdochtig af wat
daarachter mocht schuilen. Ida moest hem een mededeeling doen, namens haar vader!
Wat zou dat beteekenen? Neen, dàt was het niet. Ida voerde iets tegen hem in het
schild, dacht hij.
- Zou ze mij wellicht nu willen, nu ik alles van moeder geërfd heb? vroeg hij zich
af, zijn eigen gewinzucht dwazelijk aan Ida toedenkend. Ben ik nu wellicht een betere
partij voor haar? O, als ze daarop rekende, dan was ze mis!
Langs een anderen kant prikkelde hem de nieuwsgierigheid toch. 't Mocht eens
waar zijn, dat dokter Mabesoone hem na zijn dood nog een of andere verrassing
bereid had. Met zoo'n zonderling kon men zich aan allerlei verwachten! Zoo had
Van Waefelghem toch lust om te gaan, maar op 't laatste oogenblik zag hij er van af
en zond zijn meestergast, dien hij gewoonlijk met zijn netelige commissiën belastte.
- Meneer kan onmogelijk zelf komen, verklaarde de afgezant. Hij heeft het te druk,
doch laat weten dat in geval er iets zakelijks te bespreken valt, dit gerust kan gedaan
worden met mij, zijn meestergast, in wien hij alle vertrouwen stelt.
Marie Louise gaf dien vertrouwensman niet veel praat en ging even aan Ida vragen
wat er op die onhebbelijkheid van meneer Van Waefelghem te antwoorden viel. Ida
verkoos die zaak in eens te eindigen
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en, evenals voor Quatremeire, zelf een gedachtenis te kiezen om ze met den
meestergast mee te geven. Haar keuze viel op den zwaren zilveren suikerpot, die
Van Waefelghem's begeerte eens had gewekt. Het massieve stuk was den groot-nij
veraar niet onwelkom en hij zond een tweede visietkaartje, ditmaal p.r.
Den derden dag was het aan de beurt van Neys. Ditmaal zou Marie Louise den
bezoeker niet alleen te woord staan. Ida zat naast haar in het Jacobijnensalon, waar
de klanken van de oude kwartetmuziek sedert jaren al sluimerden met al de
herinneringen aan hetgeen daar eenmaal voorviel. De helle meizon gudste uit de
tuinvensters de weidsche kamer binnen en speelde bescheiden in de kristallen der
luchters en op de glimmende bloemen en vogels van het goudleeren behangsel. Het
was alsof het jonge licht al het oude ingeslapene hier wekken ging, en 't scheen Ida,
dat de harmonieën uit verre, verre tijden op de zonnestralen weer zingen wilden, en
zachte, straks vergeten aandoeningen zweefden uit het verleden aan als lichte, half
vergane bloemengeuren. Er hing in de oude kamer een soort van elegische wellust
als voor een vroom getijde van herinnering.
Neys was binnengeleid en Ida had hem het verlangen van haar vader medegedeeld,
doch dit bleef niet lang het hoofdthema van hun onderhoud. De professor dankte
ontroerd, koos tot aandenken een oude Chronycke van Vlaenderen, met mooie
kopersneden, en toen Ida er op aandrong dat hij nog wat kiezen zou, wees hij nog
een mooien oud-Antwerp-
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schen druk van Horatius aan. Marie Louise ging de boeken halen.
Terwijl Neys met Ida even alleen was, kwam hij ook onder den indruk van de
herinneringen, die in het salon opleefden. Elegisch zongen ook voor hem de
ingesluimerde harmonieën in 't meizonnetje.... Beiden zwegen. De dingen rondom
hen spraken te luid opdat zij zelf veel spreken zouden. Toch vroeg haar Neys, hoe
ze 't nu stelde.
- Ach, antwoordde Ida, 't huis is zoo groot en zoo eenzaam voor mij alleen....
Hij dorst niet zeggen, dat ze Marie Louise dikwijls bij zich had, dat de oude Samson
daar nog was.... Hij voelde te zeer het banale, onbeduidende van zoo'n troost.
- Ik had mij vroeger mijn leven anders voorgesteld! sprak Ida verder. 't Klonk als
een nauwelijks bedwongen klacht.
Neys zocht wijze woorden om haar op te beuren.
- Te weten, dat we nooit heelemaal gelukkig kunnen zijn, geeft kracht en behoedt
tegen ontgoochelingen....
Die philosophische gelatenheid was niet naar Ida's gading.
- Die wijsheid bevredigt het hart niet! - zuchtte ze.
- Gij, die altijd zoo evenwichtig waart...., begon Neys te betoogen, maar Ida liet
hem niet verder spreken en met een plots losbrekende hartstochtelijkheid, aan alle
bewaking ontsnapt, stortte
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ze het gevoel uit, dat haar lang reeds kwelde.
- Die evenwichtigheid, die juist, is soms het noodlot van ons leven. Die.... belet
ons een besluit te nemen. Wij moesten ze van ons kunnen afschudden om soms al
eens heerlijk dwaas te durven zijn.... Te veel redeneeren, te verstandelijk aarzelen
deugt niet.... Men moet al eens naar het hart alleen luisteren, en dadelijk doen wat
het zegt.
Die woorden verrasten Neys. Ze gaven heelemaal zijn eigen gevoel weer, dat in
onbewaakte oogenblikken, vooral in de laatste dagen telkens weer opdook. Maar dat
Ida zoo dacht! Zou ze dan werkelijk, even als hij, de treurnis dragen van wat niet
verwezenlijkt werd in hun leven? Hij zou 't nog duidelijker vernemen.
Marie Louise, die met den dikken foliant binnenkwam, had Ida gehoord en zonder
verder overwegen mengde zij zich in het gesprek met haar gewone schertslust.
- Zeg het nu maar rechtuit, tante. Meneer Neys en gij zijt nu toch op een leeftijd,
die u toelaat u boven al de kwellende conveniëntie's heen te zetten en elkander alles
te zeggen. Spreekt nu maar.
En toen ze merkte, dat Ida aarzelde om verder te gaan, zegde zij het zelf:
- Tweemaal heeft tante 't gevoel gehad, dat ze heerlijk dwaas moest zijn tegenover
u, meneer Neys, en u zeggen wat het hart haar ingaf. Tweemaal.... en tweemaal heeft
ze 't niet gedaan.... Ik was er telkens bij, zooals thans weer.... Zoek nu maar eens
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goed wanneer dat was.... Spin dat klaar met u tweeën. Ik muis er uit tot gij 't gevonden
hebt....
Marie Louise liet ze beiden in de grootste verwarring zitten, maar toch had Neys
na een poos den moed om Ida te vragen of wat hij daar kwam te hooren waarheid
was.
Ida knikte bevestigend zonder een woord te spreken.
- O, dan weet ik zèker, wanneer het was! verklaarde Neys met een glimp van geluk
in zijn oogen.
Al kwam de bekentenis laat, toch vervulde ze hem met een zuivere, hooge vreugde.
- 't Was voor vele, vele jaren in het bosch onder de regenbui, lachte hij zalig, en
dan later in 't pagodetje in de Société littéraire, op dien avond toen ik daar gesproken
had....
- Wist ge dat werkelijk? vroeg Ida met blijde verwondering.
- Zeker, want op die zelfde oogenblikken voelde ik in mijn eigen hart ook den
drang om heerlijk dwaas te zijn en u te bekennen dat ik van u hield zooals van geen
ander. Ik weet nog zoo goed wat we op die wandeling deden en zegden. En ik hoor
nog den kleinen vogel, die ons toen volgde en met zijn dubbel gepiep mij tot driemaal
toe scheen te vermanen, dat het oogenblik daar was om u te zeggen wat er in mij
omging. Dat heb ik eerst later goed begrepen. Maar toen dorst ik niet spreken. Ik
wist wat er was met Quatremeire. Ik dacht dat ik te laat kwam en ik berustte. En dien
anderen keer, toen Marie Louise mij raadseltjes opgaf in de kleine pagode,
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zong het in mij: Carpe diem! Neem de gelegenheid te baat! Maar ik waagde 't weder
niet; ik vermoedde toen dat Van Waefelghem mij voor was. O, toen heb ik het U
geschreven, den zelfden avond nog, maar de brief kon ik U niet meer geven. Uw
verloving was den volgenden dag al openbaar.
Onder den drang der hem overstelpende herinneringen had Neys den brief nog
voor een paar dagen herlezen en weer in zijn portefeuille gestoken. Daar scheen hij
nu te leven. Hij roerde en repte zich als een vogel, die te vliegen verlangt.
Ida keek strak voor zich uit, wegzinkende in den weemoed van dit te laat
geopenbaard geluk. Sprakeloos bleef ze luisteren naar Neys, die met zachte,
innemende stem zijn heerlijkheden bleef optooveren,
- O, ik vergat hem nooit, Ida, den dubbelen droom van dien dag in het bosch en
dien avond in den tuin. De boom, waaronder we schuilden, staat er nog, en dikwijls,
dikwijls heb ik sedert dien nog in zijn schaduw gezeten. Daar kwamen mijn
herinneringen op bezoek. En in 't pagodetje kwam ik ook bijna dagelijks terug en
dacht er telkens weer aan dat open raadsel, dat mijn wankelmoedigheid destijds niet
oplossen dorst. En als het er alles stil is, als ik daar niemand hoor of zie, dan herlees
ik nog wel eens wat ik u dien avond schreef....
En onwillekeurig nam hij uit zijn portefeuille de vergeelde blaadjes en liet ze Ida
lezen.
't Was nu alles zon en zang om haar. Zoo'n geluk had ze nooit vermoed. Dat ze
zulk een liefde, zulk
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een trouw had kunnen verwekken vervulde haar met zaligheid. Het leven had haar
sceptisch gemaakt, nooit had ze aan de mogelijkheid van zooveel bescheiden
opoffering en verkleefdheid geloofd. Doch nu dat alles openbloeide en geurde om
haar heen, voelde ze zich in onverwachte, onvermoede heerlijkheid weer vol kinderlijk
geloof en vertrouwen.
Doch als een schaduwslag viel op die zonnigheid de spijt, dat alles niet vroeger
geweten te hebben.
- Waarom, waarom hebt ge dan niet gesproken?
Neys had veel kunnen zeggen, doch hij voelde aan den klank van Ida's stem, dat
zijn openbaring haar droef maakte. Hij wilde niet, dat ze leed kreeg om 't geluk, dat
voorbij hen was gegaan. Trots het roeren van zijn hart, beheerschte hij zich. Aequam
memento rebus in arduis servare mentem.... blijf gelijkmoedig, leerde Horatius, en
zijn plots opwellend gevoel had hem reeds al te ver van dien levensregel doen
afdwalen. Hij zou wijsgeerig rustig blijven.
- Waarom hebt ge toen niet gesproken?
- Ach, zouden wij er gelukkiger om geweest zijn? twijfelde hij tegen.
- Waar is het geluk dan wel te vinden, zoo niet in voldaan verlangen?
- Het mijne was de immer voortlevende droom van dat alles, antwoordde Neys,
de liefde tot u, die ik onuitgesproken voort bleef koesteren. En 'k was rijk genoeg
daarmee om de behoefte aan iets tastbaarders niet te voelen. In mijn hart kon het niet
donker worden.
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Schertsend, doch half weemoedig, vroeg Ida hem toen:
- En mijn geluk meneer de filosoof, wat was mijn geluk?
Neys deed zijn best om koel bespiegelend te blijven.
- Wellicht, dat ge 't niet wist, dat ik van u hield, dat ik zoo'n droom had.... Dat liet
u in vredige gemoedsrust....
- Werkelijkheden hebben voor u dan geen waarde?
- Zeker wel, Ida, maar het schoonste dat het leven geven kan, komt zelden van
buiten, wij dragen het meestal in ons zelf....
- Aan een droom, hoe schoon ook, hebben wij toch niet genoeg....
- Ik had meer dan den droom. Al wat van de liefde blijft leven als de zinnengloei
uitdooft, het edelste, het duurzaamste der liefde, had ik dat niet?
- Ja, dat hadt ge! Gij hadt het uit u zelf, maar ik ook schonk het u in stilte, al lang,...
En zich zelf niet meer meester, liet ze haar hand op de zijne glijden, als in
vertrouwelijke overgave. Neys bracht die hand aan zijn lippen en kuste ze.
Toen trad Marie Louise binnen. Ze scheen werkelijk dit oogenblik spiedend
afgewacht te hebben.
- Welnu, klonk haar lach, zijt ge dezen keer heerlijk dwaas met elkander geweest?
Derde keer is goede keer! Ik hoop wel, dat ge nu overeengekomen zijt. Mag ik u nu
eindelijk proficiat wenschen?
Neys en Ida bekeken elkander verrast en ver-
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baasd. Werkelijk leek het er wel naar of ze zich nu verloofd hadden, en toch waren
ze er zoo oneindig ver van af geweest dit te willen doen. Ze hadden er geen oogenblik
aan gedacht.
En toen ze elkanders gerimpeld aangezicht en witte haar nog eens aankeken en
zich daarbij vluchtig herinnerden hoe oud ze allebei waren, schoten ze in een lach.
Ze vonden Marie Louise's inval ineens heel comisch, en voelden wel, dat het voor
hen niet voegzaam meer was om daarmee te beginnen. Zich verloven en trouwen,
dat waren nu lichtvaardigheden, die niet meer pasten bij den ernst van hun jaren.
Met hetgeen ze nu van elkander wisten hadden ze genoeg.
- Zullen we bruiloft mogen vieren? drong Marie Louise nog aan.
- Neen, mijn lieve nicht, dat plezier kunnen wij u niet gunnen, maar u mogen wij
't wel zeggen, na 't gesprek, dat gij tusschen ons beiden hebt uitgelokt, weten wij dat
wij aan elkander verbonden zijn, vaster dan 't alle ceremonieën nog zouden kunnen
doen....
- Toch geen vrije liefde? lachte Marie Louise, ietwat ontgoocheld.
- Die zal òns wel geoorloofd zijn! kortswijlde Neys. Onze liefde is nu vergeestelijkt
en moet niet meer door het huwelijk binnen de muren van een en hetzelfde huis
opgesloten worden.
't Was hem dieper ernst dan hij wilde laten blijken. Er speelde iets van het
Socratische voorbeeld uit Plato's Symposion door zijn geest. Hun liefde was
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ook de zedelijke schoonheid, de goedheid, de edele gezindheid, die uit de lichamelijke
neiging geboren was, maar er zich nu, verreind en verontstoffelijkt, boven verhief.
Waar hij zich ook bevond, ver van Ida of dicht bij haar, altijd zou zij naast hem zijn.
Waar hij de schoonheid van hemel of aarde zou genieten, altijd zou hij Ida zien. En
zoo er in zijn oude hart zich nog een zang bewoog, dan zou 't van haar zijn. En zoo
hij nu eenmaal bad, 't zou al voor haar zijn. Ida was nu in alles en overal.
Hij voelde in Ida's woorden en zag in haar oogen, dat zij ook zoo dacht over hem.
- Er komt dus geen huwelijk van? vroeg Marie Louise nog met spijt. Ik had het
liever anders gezien. Gij hadt vroeger naar mij moeten luisteren, meneer Neys, in 't
bosch al, onder de regenbui.... Dan waart ge nu misschien al bonpapa geweest en ge
hadt u kunnen wijden aan uw kleine lievelingen....
- Wij hebben de ùwe om er ons aan te wijden! lachte Ida.
- En die honderden rondom ons, voegde Neys er nog bij, groote en kleine, die
gesteund en geleid moeten worden om meer geluk en hooger levensvreugde te vinden.
- Stille, Vlaamsche Jacobijn! besloot Ida met een speelsch toontje, waaronder ze
haar diepe genegenheid voor Neys slechts met moeite kon verbergen.
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Gedurende het drukken van dit boek is de man, aan wien het opgedragen werd,
overleden.
De warme sympathie, die er mij toe noopte den levende te huldigen, volge den
doode in vroom aandenken over het graf heen.
DE SCHRIJVER.
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