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Aan mijne Kinderen Maria-Johanna-Augusta en August-Johan-Maria.
Jaren geleden - we woonden toen van 1865 tot 1875, in het rustige huis der
Ommeganckstraat (nr 56), waar uwe goede en liefhebbende moeder en ik, het huiselijk
leven intraden en zooveel stil genoegen genoten; waar gij beiden, dubbele kroon van
ons geluk, het levenslicht zaagt - jaren geleden moest ik allerlei wonderlijke vertelsels
uitvinden om uwe opkomende nieuwsgierigheid te voldoen.
Wat heb ik destijds verteld van brave en slechte kinderen, van engeltjes die in den
hemel aan het speelgoed knutselden, hamerden, schaafden en kleurden, dat St Nicolaas
's nachts, over daken en huizen rijdend, in uwen korf zou laten vallen, terwijl de
heilige man nog tijd vond in dien overdrukken nacht, om uwe naïeve brieven te beant-
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woorden - brieven, geschreven met letters zoo groot als een vinger.
Hij moest met verkleumde vingers geschreven hebben, die goede Heilige, want
zijn schrift was precies niet heel schoon. 't Was integendeel erg verwrongen, heel
onregelmatig en getuigde bijzonder dat zijn hand gebibberd had; maar dit juist was
voor u een bewijs dat het authentiek was. Wat heb ik uwe groote en naïeve oogen
bij al die wonderen zien opentrekken, toen gij nog niet wist wat al wezenlijke
wonderen de goede God rondom ons gezaaid heeft!
Later woonden wij in de Jordaensstraat (nr 29) met uitzicht op het Park, want al
de huizen die er nu staan waren toen nog niet gebouwd. Gij gingt beiden reeds druk
naar de school; gij leerdet toen ook de kinderfeesten begrijpen: den verjaar-, den
naamdag uwer lieve moeder, en vooral het Kerstfeest, waarvan het zinnebeeld, in
den vorm van een groenen kerstboom, in onze voorkamer stond.
Daar ook, in die woning, las ik u reeds de vertellingen van Grimm voor, die
heerlijke, geestige en dichterlijke vertellingen! Ik las er van Sneeuwwitje en
Roozerood, van De IJzeren Ridder, van Slimme Hans en uwe moeder legde dan ook
glimlachend hare lievelingsschrijvers Dickens, Thackeray, Louis Veuillot en anderen,
hare reisbeschrijvingen in verre landen terzij, om met u in de tooverwereld van het
Germaansche volk te leven.
Dat gebeurde in den Winter. Dan waren alle deuren gesloten, dan gloeide het vuur,
dan spreidde de hanglamp haar licht over tafelkleed en kamerplanten, dan vlamde
Zaterdag 's avonds het lichtje onder het antieke, vergulde
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Maria-beeldje, voor hetwelk gij in het schoone jaargetij de eerste en de laatste rozen
uit den hof roofdet.
Daar, in dat huis, vierden wij den dag uwer Eerste Communie (1879 en 1880).
Zaliger dagen hebben wij nooit beleefd. Ik herinner u deze gebeurtenis om u te binnen
te brengen, dat gij toen reeds groot waart en het niet te verwonderen is, dat gij, in
den frisschen hof en in de schaduw van de waaierige linde of in die van den wilden
Wingert gezeten, naar het voorlezen mijner verhalen luisterdet vóór dat zij de wijde
wereid in gingen.
Zoo hebt ge ook naar de vertelling van Hiob en Jean Hibou, van Nippel en het
poppenmanneke, van Nard, Narda en Yolande geluisterd; gij hebt gedroomd van den
grooten kermiswagen en vooral van de hondekar, die door Li, Lo, Lu bespannen,
over de bergen vloog. Heel het verhaal was u lief, en daarom wijd ik u ook deze
bladen toe, die gij in later leeftijd beter begrijpen zult dan nu; ik wijd ze u toe als een
aandenken aan onzen gelukkigen huiskring, die zijne schoonste bezieling aan uwe
goede moeder te danken heeft.
Herleest in later leeftijd sores dit boek: gedenkt gansch uw leven zijne strekking,
zijn doel, en dat immer voor u, uit deze bladen, de woorden stralend opschieten:
‘EERLIJK DUURT HET LANGS’.
Antwerpen, 1882.
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I.
Het spook in de puinen.
Wij bevinden ons, ten jare 1835, in eene schilderachtige streek van het dichterlijke
Walenland.
't Is een schoone en zoele Juni-avond, de hemel is slechts weinig bewolkt; de maan
werpt haar verzilverend licht op de golvende heuvels en hellingen.
Beneden in het dal wordt, door licht en schaduw soms eene wonderlijke, eene
onbegrijpelijke, eene spookachtige mengeling voortgebracht.
Het is of dààr, in die eenzame plaats, eene groote vergadering van reuzen en
dwergen wordt gehouden - wezens van allerlei vorm, die staan, zitten, knielen, maar
altijd onbewegelijk, alsof zij aandachtig luisteren naar eene stem, waarvan wij slechts
het verwijderd gebrom schijnen te hooren.
De reuzen en dwergen moeten in verschillende kleedsels gehuld zijn, want hier
komt het voor als dragen zij lange tunica's, daar donkere habijten, ginder glinsterende
maliënkolders; hier schijnt het hoofd met de witte kloosterkap bedekt, daar met den
vrouwensluier omgeven, ginder met den blinkenden helm omsloten.

August Snieders, Werken. Deel 22. Zoo werd hij rijk

10
Diepe en zwarte schaduwen teekenen zich naast de heldere lichtvakken af, en als de
maan door de wolken bedekt wordt, veranderen ook de groepen van kleeding, van
uitdrukking, van houding, of zij verdwijnen teenemaal en keeren, in onze verbeelding,
nooit juist meer in haar vroeger geheel terug.
Rustig, doodrustig zijn de heuvels in den omtrek.
Beneden ons blikkert het water van het rivierken, dat vreedzaam door het dal
kronkelt, hier onder het donker loof verborgen is, daar in de vlakte ligt als een S van
gesmolten kristal, en ginder weer in het heuvelig terrein verdwijnt,
Recht voor ons, aan het rivierken, ligt het groote, blokachtige huis met blikkerend
schaliëndak, waar bij dag het water een zwaar molenrad draaien doet; doch zoo min
beneden als boven is voor het oogenblik eenige beweging op te merken, en hemel
noch aarde schijnen die wonderlijke bijeenkomst in het dal te willen storen.
Laat ons eenige stappen langs den met hout begroeiden heuvel afdalen, en de
spookachtige groepen naderen.
O donkere puinen, helder maanlicht, zwarte schaduwen, mysterieus gesuis in den
nacht, wat schept ge veel wonderlijks in onzen dwalenden geest!
Die witte en zwarte gestalten, in groepen vereenigd, zijn niet anders dan de
uitgestrekte puinen eener aloude abdij, en de stem die wij hooren, is het gesuis van
den wind in de toppen van het geboomte, in de reten der muren.
Helder valt nu het licht der maan op de gothische bogen der kerk, op de vensters
van den refter, onder de gebroken wandelgangen, rond het binnenplein, op de
puntgevels van het huis der kekebroeders - en al die onregelmatige hoogten en laagten,
met kreupelhout doorgroeid, die gapende vensters, deuren en poorten door het licht
beschenen, vormen de spoken, welke van boven gezien ons hart deden kloppen.
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En nu, nu klopt het hart niet meer van ontzetting, maar van weemoed!
Die puinen zijn immers het overschot van het huis des gebeds, van al wat grootsch
en schoon, van al wat edel en kunstrijk was.
Die abdij was eens de krachtvolle vesting tegen den overmoedigen edele, de
beschermplaats voor den armen en uitgeplunderden boer, de lavende moeder voor
den behoeftige, de heilige plek waarheen degene toog, die de wereld moede, de rust,
de kalmte, den zielenvrede op aarde zocht.
En nu?
Eene witte gestalte schuift langzaam door de puinen; nu eens verdwijnt zij in de
donkere schaduwen der muren, dan weer verschijnt zij verder, als drijft zij dwars
door de breede muurklompen.
De gestalte, en nu klopt andermaal ons hart, draagt het lange witte monikskleed
der Cisterciënzers; zij toeft geruimen tijd in 't koor der kerk, dat nu geen gewelf,
geen dak meer heeft, tenzij heel hoog - het gewelf des hemels met glinsterende sterren
bezaaid, in 't koor zonder glasruiten, zonder altaar, zonder waslicht, zonder
wierookwalm.
Nu zakt de monik ter aarde, en zijn voorhoofd raakt den kouden bodem, als vroeg
hij ootmoedig aan God vergiffenis - vergiffenis, indien er iets te vergeven was aan
de dooden, die onder de puinen te ruste gelegd zijn.
Zoo geknield, schijnt de gestalte enkel een witte steen te zijn - een der beelden,
die eens het koor versierden, en lang geleden van hun voetstuk werden geslagen.
Eindelijk richt de knieler zich op en herneemt zijnen zwerftocht tusschen al die
wonderlijke schimmen en spoken: engelen met witte, uitgespreide wieken, satans
met korte en ingekrompen zwarte vleermuisvleugels.
In den kruisbeuk der kerkpuinen gaat de wandelaar een
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schuins liggende hoogte op, in vroeger tijd een breeden trap, die van de kerk naar
eene galerij geleidde, en wederkeerig van dezen naar de kerk.
Op die verhevenheid groeien nu distels en doornen in wilde mengeling, en in dezer
midden staat de gestalte stil.
Beneden haar ligt het vierkante binnenplein, om hetwelk het eigenlijke klooster
gebouwd was. In het midden van dit plein, nu met puinen gevuld, ruischte en klaterde
weleer eene fontein en het sprenkelend nat, dat beneden in het bekken met waterlelies
viel, en verfrischte den gothischen wandelgang, waar de monik zijne getijden kwam
lezen.
Daar, in dien wandelgang, was de hooge deur, die toegang gaf tot de kapittelzaal,
waar de gemijterde abt of de prior voorzat; ginder was de refter gelegen, waar
gedurende het sobere maal, eene godvruchtige lezing gehouden werd; hier was de
sacristij, daar de warmplaats, waar de monik, half versteven na de nachtofficiën, zich
kwam ontdooien; verder is de spreekkamer, waar de kloosterling aan den vriend of
bloedverwant uit de wereld, den klank zijner stem mocht laten hooren.
Wat al smartelijke herinneringen!
De gestalte staat op den hoogen puinhoop, onbewegelijk als een standbeeld; de
witte kap is eenigszins achterwaarts geworpen en het maanlicht bestraalt nu het
bleeke wezen van den grijsaard, de zeventig jaar nabij. De handen zijn op de borst
gevouwen, het oog is naar den hemel gekeerd, en de lippen schijnen gebeden te
murmelen.
Hoort hij tot de dooden of tot de levenden? Heeft hij de grafsteê verlaten om hier
tusschen de puinen te komen dwalen, of is hij een overschot uit de dagen, toen het
huis van werk en gebed nog in vollen bloei was?
Nog geen halve eeuw is het geleden, dat de hand der vernieling op deze muren
viel; dat zij het gebed - dit is de ziel, de levendmaking, den geest die sticht en opbouwt
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- daaruit verdreef en de dood in de plaats stelde, bewerende, de dwaze, dat de dood
hier beneden 't leven was!
Doch laat ons het denkbeeld van dood afweren.
Zie, het klooster rijst weer met al zijne gebouwen, daken, torens en puntgevels,
voor ons oog op. De schaliëndaken glimmen weer in het maanlicht, het gouden
torenkruis blinkt als een vuurbaak, als eene gouden remonstrans op een altaar.
Het rustige klooster is door een zwarten kring van heuvels omgeven.
Een oogenblik geleden heeft de prior, met zijnen sleutelbos in de hand en begeleid
door den broeder-portier, die de groote lantaarn droeg, de ronde gedaan en onderzocht
of er nergens onraad, of elke deur gegrendeld, het licht overal uitgeblazen, het vuur
uitgedoofd, of de gezonde te rust was en de zieke geene hulp behoefde.
Nu rust alles in de huizing van den abt, gelijk in de nederige cel van den leekebroer,
en in die rust gaan eenige uren voorbij.
Eindelijk klingelt de beiaard uit den spitsen toren der abdijkerk; de heldere tonen
galmen door het dal en over de hoogten, en maken hier het nachtgevogelt, daar den
bandhond, ginds een hert of ook wel eens een wild zwijn wakker.
De klok slaat middernacht.
Door de vensters der kerk ziet men het licht voor het altaar en de beelden der
heiligen.
Wij treden binnen.
Rechts, in den beuk die tegen het klooster leunt, wordt eene deur geopend, en eene
lange rei moniken in wit habijt, daalt langs den breeden trap in de kerk af.
De kloosterlingen hebben slechts eenige uren rust genoten en nu, terwijl de wereld
slaapt en de Godheid vergeet, of niet zelden haar het grofste beleedigt, staan zij op
om haar te loven en te danken.
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Tusschen hen zijn jonge mannen, in de volle kracht des levens, gebroken grijsaards,
die van het begin der eeuw dagteekenen, wier wieg door den dageraad der achttiende
eeuw beschenen werd, en wier graf zal gegraven zijn als de avond van dezelfde eeuw
zal aanbreken.
In hunne witte habijten met breede mouwen, de gordelkoord om het middel, den
langen rozenkrans schier tot aan hunne voeten reikend, het witte manteltje met kap
op de schouders, treden zij traag en in lange rijen voor het altaar.
Het orgel zingt droomend, de bel klinkt, het tabernakel schittert als eene zomerzon,
en op den wit marmeren vloer knielen diep ootmoedig de moniken.
Bij dage werken zij om de rampen des levens zooveel mogelijk te verzachten; 's
nachts bidden en loven zij den Heer. Eens zullen zij rusten - dan wanneer zij het
hoofd in den kouden grond des kerkhofs zullen hebben neergelegd.
Eindelijk klimmen de kloosterlingen weer den trap op en verdwijnen; het orgel
zwijgt, het licht wordt uitgedoofd en de duisternis omvat de kerk, tot dat het licht
der zon in het Oosten doorbreekt, en de oude abdij en het altijd jonge en frissche dal,
onder hare eerste tinteling herleven doet.
Dan ook herleeft andermaal het gesticht.
Zie rondom u! Het molenrad doet het water van het rivierken schuimen en bruisen;
in de smides klinkt de hamer op het aambeeld; op de helling des heuvels krast de
zaag door den ouden eikenstam; uit de diepte haalt men ginder den kostbaren
bouwsteen op.
Boven gindsche neerhuizing golft de breede rookpluim uit de schouw: daar wordt
het bier gebrouwen, het brood gebakken, de cider geperst. Verder, op de naakte
gedeelten des heuvels, bestuurt de leekebroêr den ploeg, door twee witte ossen
bespannen; ofwel hij maait er het graan,
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zaait de voor- of najaarsvruchten; in de hoven, in de weide, op den akker heerscht
eene groote stilte, doch eene voortdurende werkzaamheid, afgewisseld door het
gebed.
Ja, dit alles moet de witte wandelaar zich een oogenblik voor oogen gebracht
hebben; al die herinneringen uit vroegeren bloei, moeten in zijnen geest zijn
opgerezen!
Menschenstemmen laten zich in de verte hooren; zij schijnen de witte gestalte uit
hare droomen te doen ontwaken, en weldra verdwijnt zij tusschen de puinen.
Op het slingerend pad, dat langs den heuvel opwaarts gaat, loopen twee
menschelijke gestalten, een jongen en een meisje, snel naar beneden; ze zijn blijkbaar
bang, want een oogenblik heeft een der twee stil gestaan, en scherp over de puinen
starend, gezegd:
‘Zijt ge dwaas, Nard; ik zie niets!’
Ook de andere gestalte staat nu stil, en zegt hijgend en op ontroerden toon:
‘Maar zijt ge dan stekeblind, Narda? Zie... zie, de witte gestalte.... Juist in den
grooten en hoogen boog!’
‘'t Is manneschijn, Nard.’
‘Neen, nu beweegt zij zich; ze slaat de armen uit.... Zie....’
‘Wel, ik geloof inderdaad dat gij gelijk hebt!’ mompelt Narda. Haar hart klopt
hevig, en 't is een oogenblik of de schrik hare beenen verlamt. ‘Zie, het spook zakt
neer....’
‘En nu gaat het voort.... Kom, Narda, kom! want ik vrees een ongeluk!’
Narda maakt, even als Nard, een kruis en zonder het hoofd te durven omwenden,
vluchten zij hand aan hand over het pad, in de richting van het molenhuis. Nard vliegt
driftig tegen de deur, die dan ook onstuimig openslaat, en als twee kanonkogels
stormen Nard en Narda binnen.
‘Wat beduidt al dat rumoer?’ bromt eene stem uit
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den donkeren hoek der woning, want het kleine vuur waarboven een waterketel zingt
en suist, verlicht het geheele vertrek niet. In den donkeren hoek beweegt zich min
of meer een gloeiend puntje - het vuur eener pijp.
‘Vader!’ roept Nard hijgend.
‘Ja, ja, 't is waar!’ valt Narda in.
‘Ik heb het gezien!’
‘Ja, gezien met mijn eigen oogen!’
‘Nu, wat is er dan toch?’ hervat de stem tamelijk opgeruimd, niettegenstaande de
weinig uitleggende woorden, der twee kinderen.
‘De geest, de witte geest in de puinen!’ zegt Nard.
‘Gezien, met mijn eigen oogen gezien,’ herhaalt Narda.
‘Inbeelding, kinderen!’
‘Neen, neen! gezien... gezien....’
‘Welke datum is het vandaag?’ hervat de stem in het donker.
‘Wel den 11 Juni.’
‘Juist den 11 Juni. Ik had er niet meer aan gedacht. Blijft hier, ik wil naar de puinen
gaan.’
‘Vader!’ zegt Nard waarschuwend.
‘Vader!’ zegt Narda smeekend.
‘Wie zou den ouden Hiob deeren, Nard?.... Komen die witte spoken van de
menschen, dan heeft Hiob zijne tong, en zijn ze kwaad, zijne sterke vuisten; komen
zij uit het graf, dan zegt Hiob ‘In Godsnaam!’
‘Willen wij met u gaan?’
‘Neen, kinderen, neen! De oude Hiob kent de puinen, kent al wat er geleefd heeft
en wat er nog leeft, beter dan wie ook!’ - en nu Hiob het huis verlaat, lacht hij
welgemoed, en nadat Nard en Narda hem in de schaduwen hebben zien verdwijnen,
gaan de twee kinderen binnen en zetten zich op de ruwe bank, in den hoek der schouw,
neer.
Wel is waar heeft de kalmte en het lachen des vaders,
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een goed deel der onrust doen bedaren; maar toch kloppen hunne hartjes nog zeer
erg, en zelfs dat van Narda, van wie men echter zegt, dat ze nooit bang is en met elk
gevaar lacht.
Dat herinnert haar Nard nu.
‘Ja, dat is wel zoo,’ antwoordt ze zacht en houdt Nard's hand omklemd; ‘maar
hierin waren nooit de geesten, die van genen kant van het graf komen, begrepen.’
Nu, dat is ook wel het geval met Nard, die, in de vrije natuur opgevoed, voor geen
wolf of zwijn zal achteruitgaan; maar die niet de minste rekening met de kwade hand,
of met iets van dien aard - God zegen ons! - wil te vereffenenen hebben.
‘Narda!’ zegt de jongen, ‘laat ons het vuur wat opstoken, dan zal het wat lichter
in de kamer zijn.’
‘Ja, en dan zullen wij bidden.’
Het vuur flikkert weer helder op, en Nard en Narda zitten naast elkander, en elk
hunner bidt stil.
In het molenhuis denken beiden veilig te zijn: immers, hier steekt de gewijde palm,
daar hangt de paternoster aan den muur, en aan de bedsteê het kruisbeeld; doch
daarom is het er precies niet aantrekkelijk. Men kent wel is waar elk gedruisch: het
tikken der hangklok binnen, het murmelen van het water door het molenrad, het
verwijderd geblaf van den hond, het krassen van den uil buiten; doch men moet
bekennen dat elk geluid dezen avond een somber karakter aanneemt.
De vuurgloed bestraalt de twee gebruinde gezichten van knaap en meisje, welke
beiden zeer verschillend van snede zijn, doch alle twee eene diepe belangstelling
inboezemen, vooral het gelaat van Narda, dat op dit oogenblik fantastisch beschaduwd
is door de lange haarklissen, die aan weerskanten over de wangen hangen.
Allengs verflauwt het vuur weer, en de maneschijn wint
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andermaal in kracht; deze valt door het kleine venster, en teekent nu eene lange
lichtvlakte over den vloer, den muur en de oude kas met koperen ringen - en dat is
Nard niet al te welkom: het doet hem weer denken aan de wonderlijke verschijning
in de puinen.
‘Indien wij de lamp ontstaken, Narda?’ zegt Nard.
Dat wilde Narda wel doen, en zij zoekt, juist in den ouden klomp, die in de schouw
hangt, een solferstek, nu doffe slagen op den grond het molenhuis naderen.
Zou het vader Hiob zijn, die terug komt?
Het meisje staakt de beweging met de hand, en staart met ingehouden adem naar
het venster.
Een driftige klop op de deur doet beiden opspringen; 't is of men eensklaps een
dikken sluier voor het venster gehangen heeft, want de lichtstraal op vloer, muur en
kas verdwijnt, en buiten hoort men het snuiven van een paard.

II.
De vreemde ruiter.
Een tweede klop volgt weldra op den eerste, en de tweede is driftiger dan de eerste.
Het is andermaal Narda, die bewijst het meeste moed te hebben, want zij staat op
en ziet door het venster.
‘Nard,’ zegt ze, ‘daar houdt een man te paard voor de deur stil.’
Nard zou misschien wel aan dezen of genen ‘wilden jager’, waarvan vader Hiob
hem vertelde toen hij kind
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was, aan een dokter Faust of eenige andere spookfiguur willen gelooven, doch Narda
laat er hem den tijd niet toe; zij opent de deur en onmiddellijk hoort zij den ruiter
zeggen:
‘De weg naar het kasteel der Trois Fontaines?’
Nard nadert nu ook.
De ruiter berijdt een flink paard; aan het zadel hangen holsters, waaruit
pistoolkolven te voorschijn komen; achter het zadel is een valies vastgemaakt. De
ruiter is jong, zooveel men in het maanlicht en onder den breed geranden hoed,
bespeuren kan. Aan den rechterpols bengelt eene lange leêren rijzweep, waarmeê hij
menigen straatrakker en hond, eene geduchtige striem geven kan.
‘De weg naar het kasteel der Trois Fontaines?’ herhaalt de vreemdeling.
‘Notre Dame de la Forêt,’ verbetert Nard.
‘Neen, Trois Fontaines, den eigendom van graaf Delmon de la Carde.’
‘Ha!’
‘Is het kasteel ver van hier?’
‘Een kwartier uurs gaans; het ligt aan gene zij der puinen.’
‘Langs welken weg rijdt men er heen?’
‘Langs den weg die den heuvel opgaat; aan den kruisweg staat een handwijzer,
die u zegt welk pad ge kiezen moet.’
‘Maar hoe wilt ge dat ik in het schemerdonker leze wat op den handwijzer staat!’
‘Dat is waar ook.’
‘En indien ik een verkeerden weg insla?’
‘Dan komt ge in het naburige dorp te recht.’
‘Wilt ge mij vergezellen tot aan het kasteel?’
‘Narda kan alleen niet in het molenhuis blijven, en vader Hiob is uitgegaan.’
‘Wel dat Narda ons vergezelle, en als zij vermoeid is,
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neem ik haar bij mij op het paard,’ antwoordt de ruiter op luchtigen toon.
‘Dat zal Narda niet doen!’ zegde Nard mokkend, want 't is of hij den ruiter met
Narda reeds de vlucht ziet nemen.
‘Waarom niet?’ hervat de ruiter.
‘Onbekend maakt onbemind.’
‘Gij hebt gelijk; doch om u gerust te stellen, zal ik u zeggen dat ik een vriend van
graaf Delmon de la Carde ben.’
Die aanbeveling, van welke de vreemdeling gewis veel verwacht, laat den jongen
blijkbaar koud, en Narda leunt nog altijd zwijgend tegen den deurstijl.
‘We zullen maar meêgaan,’ fluistert het meisje eindelijk, en die weinige woorden
maken Nard welwillender.
‘Wilt ge opstijgen, jufvrouw Narda?’ vraagt de reiziger.
Het meisje schudt het lokkige hoofd en antwoordt lachend:
‘Ik zal wel met Nard gaan.’
‘Rijdt ge nooit te paard?’ vraagt de vreemdeling lachend.
‘O ja, op een der balken van den molen,’ en ze lacht op hare beurt schaterend,
maar inderdaad zangerig.
Nard trekt de deur toe en de twee kinderen gaan fluisterend en stil giechelend,
hand aan hand, het tamelijk steile bergpad op, dat tusschen de donkere boomen en
het dichte kreupelhout verloren schijnt te loopen.
Trok dit fluisteren de aandacht van den ruiter, en doet het hem op zijne hoede zijn?
Of wordt deze voorzorg te weeg gebracht door den engen en donkeren weg, die zóó
dicht met hout begroeid is, dat iemand, in het hout verborgen, zeer goed de teugels
van het paard, of beter nog den ruiter zelven kan vatten, en hem naar beneden halen?
Misschien zijn het de twee omstandigheden. Gerust is
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hij in alle geval niet, want zijne hand omklemt eene der pistolen en hadde men goed
geluisterd. men zou den haan van het wapen hebben hooren knakken.
Het paard stapt aarzelend en snuivend voort, of doet wel eens onrustig eenen
zijsprong, als een der overhangende takken, langs den weg, het dier tegen kop of
poot slaat.
Nard en Narda, in die wilde natuur opgegroeid, met elken bergweg, elken tak en
steen bekend, zijn nu weer opgeruimd, omdat die onverwachte reiziger den indruk
der spookvertooning in de puinen heeft weggevaagd.
Als Hiob terugkeert, zal hij wel is waar Nard en Narda niet vinden; doch men
maakt zich in het molenhuis, over eene kleine afwezigheid, niet ongerust; men wacht
geduldig den terugkeer af, en de afwezigen komen ten slotte ook altijd terecht.
Nard en Narda houden elkander nog altijd bij de hand; zoo stappen zij des te
gemakkelijker opwaarts; zij bekommeren zich weinig om de afhangende takken, om
de steenen die zij soms naar beneden doen rollen, om de ongelijkheid van den weg,
in welks midden eene groef is, waardoor, in voor- en najaar, het water naar beneden
loopt en de talrijke beken vormt, die in de bergstreken haren oorsprong nemen.
Van tijd tot tijd verschijnen de twee kinderen in het licht der maan, en een oogenblik
later ziet de reiziger den stroolen hoed van Nard en den zwartlokkigen kop van Narda
weer in de donkere schaduwen verdwijnen.
Nu stijgt uit die schaduwen een zacht lied op; Nard en Narda zingen of liever
neuriën een den reiziger onbekend refrein - stil, droomend en melodievol, zoo als de
liederen in de eenzaamheid altijd zijn.
Men is nu op eene zekere hoogte, op de helling van den berg gekomen; men bereikt
eene vlakte, waar geen houtgewas staat en van waar men een vrij uitzicht op de
puinen

August Snieders, Werken. Deel 22. Zoo werd hij rijk

22
heeft. Nu zingen de kinderen niet meer; maar aandachtiger luisterend, meent de
reiziger op te merken dat zij bidden. Toch stoort hij hen in die vrome bezigheid en
roept nieuwsgierig hun toe, terwijl hij de teugels van het paard intrekt:
‘Wat is dat daar beneden?’
‘Dat zijn de puinen van het klooster,’ antwoordt Nard.
‘Ha, de overblijfselen der abdij....’
‘Der abdij van Notre Dame de la Forêt.’
‘Prachtig!’ mompelt de reiziger en staart op die uitgestrekte puinhopen, welke
zich beneden onduidelijk, maar boven als zwarte geraamten, nog tamelijk helder
tegen den hemel afteekenen.
Welke denkbeelden bestormen den jongen reiziger op dat oogenblik? Men kan
deze op het aangezicht, dat door den breeden hoedrand overlommerd is, niet lezen.
Beneden is het nu stil, doodstil. Hadde men op de vraag des reizigers geantwoord:
‘'t is daar beneden een kerkhof met een groot getal gedenkteekens,’ hij had aan dit
gezegde geloof kunnen geven.
Het paard blijft onbeweeglijk, als wil het de mijmering niet storen, waarin zijn
meester verzonken is.
Eindelijk zet men den weg voort en bereikt de reiziger den handwijzer, waarvan
Nard in het molenhuis gesproken heeft; aan dien handwijzer staan ook de twee gidsen
te wachten.
Nu ziet de vreemdeling dat Nard's grootste pracht bestaat in een ouden stroolen
hoed; het overige der kleeding is een hemd, een luchtig geknoopte halsdoek, eene
broek die tamelijk kort is, en... bloote voeten.
Narda draagt een kleed dat, in het schemerdonker, moeilijk te beschrijven is; zij
is niet blootvoets, maar wel bloothoofds, doch het afhangende haar is zeker dik en
zwaar genoeg om haar, zelfs in den winter, tegen de koude te beschutten.
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De kinderen - doch neen, kinderen zijn het juist niet meer: Nard moet ruim zestien,
Narda ruim vijftien jaar tellen - de twee kinderen staan op den rand van den weg, en
willen den ruiter laten voorbij rijden.
‘Volg dezen weg,’ zegt Nard, en wijst een der wegen die door het kreupelhout
leiden; binnen eenige minuten zijt gij aan Notre Dame de la Forêt.’
‘Het kasteel der Trois Fontaines.’
‘Wij kennen hier enkel Notre Dame de la Forêt.’
‘'t Zij zoo; doch daar ligt toch het kasteel van graaf Delmon de la Carde?’
‘Dat is zoo.’
‘Waarom zoudt gij mij niet tot daar geleiden?’
‘Neen, gij kunt niet verdwalen....’
‘Ik zal u dubbel beloonen?’
Nard zwijgt en schijnt gereed den terugtocht aan te nemen; immers hij klemt
Narda's hand vaster en geeft haar heimelijk een lichten schok, 't geen duidelijk zeggen
wil: ‘Kom maar!’
De reiziger is met die zwijgende weigering niet erg ingenomen: in de schaduw is
het zeer donker, en wij zegden het reeds, de weg blijft eng.
Eene ruime baan, aan weerskanten van het paard, zou hem gerust hebben gesteld;
doch een weg op welken zekere onbeleefde heeren, hem, zonder uit hunnen schuilhoek
te komen, bij 't haar kunnen vatten, is inderdaad niet aantrekkelijk voor hem - doch
integendeel aantrekkelijk voor hen.
De vreemdeling aarzelt den tocht alléén aan te vangen; hij wil nogmaals, met
schoone woorden en beloften, Nard en Narda overhalen den weg voort te zetten;
later zal hij zijn gezag, als gast van graaf Delmon, doen gelden, want hij veronderstelt
dat de twee wilden, onderdanen van den machtigen kasteelheer zijn.
Op het oogenblik dat die gedachten bij hem aankloppen
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en hij ze ook gewillig binnenlaat, stijgt er van beneden, van den kant der puinen, een
zonderlinge schreeuw op.
Is het misschien de schreeuw van een wild dier? Neen, want de jongen aan den
handwijzer, antwoordt met denzelfden, snijdenden schreeuw.
Al wat den reiziger omringt, draagt er toe bij om zijne ongerustheid te vergrooten
en hem een dier hinderlagen te doen vreezen, welke voortreffelijk met het landschap,
het uur en de eenzaamheid overeenkomen. Dat geschreeuw kan wel het teeken zijn
van den aanval.
Een bloodaard is hij niet, maar het denkbeeld dat hij zich op een hem onbekend
terrein en in de duisternis bevindt, beneemt hem een oogenblik zijne tegenwoordigheid
van geest.
‘Wat beteekent dat?’ zegt hij met eene scherpe en dreigende stem.
‘Dat geschreeuw?’
‘Wel ja.’
‘O, dat is het teeken dat vader Hiob ons zoekt. Hij heeft iemand van beneden op
den weg gezien, en vraagt nu of wij het zijn.... Zie ginds... hij komt den berg op,
dwars door het kreupelhout.’
‘Vader Hiob?’
‘Nu, als die wil, zullen wij u tot aan het kasteel vergezellen.’
‘Vereerd zijne kennis te maken,’ antwoordt de vreemdeling op luchtigen toon;
doch hij klemt zijne pistool, zijn eenig verdedigingsmiddel, vaster in de hand.
Een geritsel in het loof, op eenigen afstand beneden den handwijzer, toont aan dat
iemand het pad nadert, waar zich het drietal bevindt; eenige oogenblikken later
verschijnt de rijzige gestalte van een man, nabij den paal.
De nieuw aangekomene zou gewis tot Nard en Narda de vraag gericht hebben,
wat ze zoo laat aan den handwijzer doen; doch de ruiter trekt onmiddellijk zijn aan-
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dacht, te meer nu vader Hiob ziet dat de reiziger eene pistool in de hand heeft.
‘Waartoe dat wapen, mijnheer?’ zegt hij op kalmen toon. ‘Toch zeker niet om de
kinderen te dwingen?’
‘Neen, neen, zeker niet!’ haast zich de vreemdeling te zeggen; want in waarheid,
beschaamd is hij over het denkbeeld dat zeer natuurlijk in het hoofd van Hiob moest
opgekomen zijn.
‘Of wapent ge u tegen mij?’ hervat Hiob op vroolijken toon. ‘Dat is ook onnoodig.
De oude Hiob heeft nooit iemand kwaad gedaan. Doch gij hebt wel eenigszins gelijk,
mijnheer, uwe voorzorgen te nemen: er zijn oogenblikken dat de omtrek van Notre
Dame de la Forêt niet veilig is, namelijk in den winter, als de wolven en de arme
menschen honger hebben. Berg nu uw wapen, mijnheer.’
Het wapen is reeds verdwenen.
‘Ik had zoomin achterdocht jegens u als jegens de kinderen,’ zegt de vreemdeling,
doch de toon zijner stem mist vastheid, en wie weet, of wij bij daglicht niet een
lichten blos op zijn wangen zouden zien. ‘Het landschap, de avond....’
‘Ja, beiden zijn voor den vreemdeling niet zeer aantrekkelijk; doch als gij morgen,
bij helderen zonneschijn, het dal en de puinen ziet, zult gij de hel van dezen avond
in een wezenlijk paradijs zien veranderen. Ge weet den weg naar het kasteel niet?
Nu, ik zelf zal u tot daar vergezellen. Kinderen,’ zoo spreekt hij voort, ‘gaat naar
huis. Weest niet ongerust: wat gij straks gezien hebt, kan niet onrustwekkend zijn.’
Reeds gaat Hiob den weg op, alvorens echter den oude te volgen, reikt de ruiter
aan Narda een groot zilverstuk toe, en zegt op vroolijken toon:
‘Narda, koop daar een schoon rooden halssnoer of iets dergelijks voor.’
Het meisje aarzelt het aangebodene te nemen, doch op een stootje met den elleboog
van Nard, kust zij eerst hare
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hand en neemt dan het geldstuk aan. Hadde de ruiter het hoofd omgewend, hij zou
in den maneschijn twee kopjes, dicht bij elkander, over eene opene hand hebben zien
bukken, gewis om te onderzoeken wat de groote en dikke lap wel waard is. Zóóveel
geld hebben Nard en Narda nooit in hun bezit gehad.
De ruiter volgt den donkeren weg; Hiob gaat voor hem uit.
‘Gij zijt in deze landstreek niet bekend, mijnheer?’ vraagt Hiob, die er gewis aan
hield, over den vreemdeling, zijne bestemming en zijne voornemens min of meer
ingelicht te zijn.
‘'t Is de eerste maal dat ik hier kom.’
‘Indien gij er een dag mocht vertoeven, raad ik u aan het dal te bezoeken buiten
de nacht- en avonduren: het levert, zooals ik zegde, een prachtig gezicht op.’
‘Ik wil het bij dage zien.’
‘Indien ge aan het molenhuis gelieft te komen, zal ik u....’
‘Ik neem uwe uitnoodiging aan.’
Hiob weet reeds, door-de weinige woorden die er gewisseld zijn, dat de vreemdeling
eenige dagen in het dal zal verblijven; dat hij als gast op het kasteel komt, blijkt
hieruit, dat hij zich nog zoo laat derwaarts doet geleiden.
‘Zijn mijne wegwijzers van zoo even uwe kinderen?’ hervat de reiziger na eene
poos.
‘Ja, mijnheer,’ luidt het antwoord; doch voor den ruiter onverstaanbaar, voegt er
bij: ‘ten minste ik beschouw ze als zoodanig.’
‘Waarom wil die jongen zoo hardnekkig een anderen naam geven aan het kasteel,
dan die onder welken het bekend staat?’
De man zwijgt aanvankelijk.
‘Notre Dame de la Forêt is de oude benaming van deze streek,’ zegt Hiob ten
slotte; ‘Trois Fontaines, zoo werd ze genoemd door den tegenwoordigen eigenaar.’
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De toon, waarop die woorden worden uitgesproken, is zóó onverschillig voor den
reiziger, dat Hiob niet de minste waarde aan zijne vraag moet gehecht hebben.
‘Is het dal ook de eigendom van mijnheer de graaf?’
‘Hij is hier de gebieder.’
‘Dan zijt gij zonder twijfel een der pachters van het kasteel?’
‘Iedereen, een uur in den omtrek, huurt van mijnheer Delmon.... Ja, 't is een heerlijk
en tevens vruchtbaar land. Gij zult dat morgen zien.’
‘Ik zal morgen mijne wandeling langs de zijde van het molenhuis richten. 't Is
immers daar dat ge woont?’
‘Om u te dienen, mijnheer.’
‘En zijt gij tevreden in deze eenzaamheid?’
‘Ik! ik ben altijd tevreden.’
‘Altijd?’
‘Ja altijd, in voor- of tegenspoed. Ik moet echter bekennen, dat ik door den
voorspoed nog juist niet zeer lastig gevallen ben in dit leven; doch dat is het middel
om tot die tevredenheid, waarvan ik u sprak, te geraken.’
‘Gij zijt een wijsgeer.’
‘Dat weet ik niet, mijnheer; maar ik neem het leven zoo als het zich, met al zijne
wisselvalligheden, voor mij opdoet. Als ik mij soms in een kleinen voorspoed
verheugde, heb ik ondervonden dat deze spoedig keert; als ik mor om den tegenspoed,
weet ik dat dit mij niets helpt, en ik mij, door te morren, het leven nog bitterder maak.
Ik leef eigenlijk alleen met die twee kinderen, mijne bieën en mijne bloemen.’
‘Kinderen, bieën en bloemen - ziedaar een dichterlijk drietal.’
‘Wat belieft u, mijnheer?... Nu ja, dat is mijne liefbebberij. In het dorp kom ik
weinig, buren heb ik niet; mijnen eigenaar zie ik nooit, tenzij van verre. Zegt die
meester echter, door bemiddeling van zijnen rentmeester,

August Snieders, Werken. Deel 22. Zoo werd hij rijk

28
neen, dan is het neen; zegt hij ja, dan is het ja. Ik woon nu ruim veertig jaren in het
molenhuis en denk wel dààr te zullen sterven.... Doch halt! hier is het hekken van
het kasteel. Het is reeds gesloten, een bewijs dat men u niet verwachtte, mijnheer.’
‘Niet meer, diendet gij te zeggen, mijnheer de wijsgeer.’
Hiob zoekt naar den ijzeren belletrekker, en nu hoort men op tamelijk verren
afstand van de poort, het gelui eener klok, hetwelk onmiddellijk door een driftig
hondengeblaf beantwoord wordt.
Terwijl de twee personen voor het hekken wachten, hervat de ruiter het gesprek.
‘Is die zwarte massa, ginds in de schemering, het kasteel?’
‘Ja, doch het is deels achter het houtgewas verborgen.’
‘Het is zeer eenzaam gelegen.’
‘Niet zoo eenzaam. Om het kasteel liggen verscheidene hoeven, en op gene zijde
van den berg, op de helling, ligt het dorp.’
Twee of drie groote honden, die blijkbaar in vrijheid rondloopen, komen van rechts
en links blaffend opdagen, en staan weldra met borstelige haren en vlammende oogen
voor het hekken, zonder naar het ‘Koes, koes’ van Hiob te luisteren.
In de verte keft nog een kleiner vierpooter, die zonder twijfel de achterhoede
uitmaakt. Licht aan een paar vensters en menschenstemmen duiden verder aan dat
het klokgelui het garnizoen in opschudding heeft gebracht.
‘Wie daar?’ roept reeds, op zekeren afstand, eene zware stem aan de binnenzijde.
‘De oude Hiob,’ luidt het antwoord.
‘Ha! wat wilt ge nog zoo laat, oude meelzak?’ antwoordt de portier lachend, want
hij ziet den ruiter in de schaduw niet.
‘Een bezoeker van het kasteel.’
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Nu de portier den ruiter, die zijn paard eenen stap doet vooruitgaan, gewaar wordt,
bindt hij de tong in, buigt als een wilgetak en mompelt iets van ‘Mijnheer de baron’
- een bewijs, dat de dienstknecht weet wie de bezoeker is.
De vreemdeling rijdt door het geopende hekken, wenscht Hiob goeden nacht, en
belooft andermaal hem den volgenden dag een bezoek te brengen. Het hekken valt
toe; het geblaf der honden sterft weg en de ruiter verdwijnt onder de hooge en donkere
boomen van het park des kasteels.
Hiob slaat den terugweg in. Op weinig afstand van het hekken hoort de mulder
andermaal het geschreeuw, dat wij straks opmerkten; hij geeft onmiddellijk, door
denzelfden kreet, antwoord.
‘Nard en Narda komen den weg op,’ mompelt hij, en inderdaad eenige stappen
verder verschijnen beiden.
Narda steekt den ouden man het groote zilverstuk, dat zij van den vreemde gekregen
heeft, in de hand, zeggende:
‘Vader Hiob, ik geef het geld aan u, want ik kan het met Nard niet eens worden
over het gebruik, dat er van moet gemaakt worden.’
Nard gaat voort, met de handen in de broekzakken, of liever door de broekzakken,
want ze zijn bodemloos en dus zeker niet geschikt om tot schatkist te dienen.
‘Zoo, zoo!’ zegt Hiob. ‘En welk gebruik zou er van dat kostbare geldstuk moeten
gemaakt worden?’ voegt hij er bij, nadat hij in het licht der maan gezien heeft, dat
het een zeer eerbiedwaardig vijffrankstuk is.
‘Narda wil....’ zegt Nard.
‘Nard wil....’ zegt gelijktijdig Narda.
‘Niet alle twee gelijk,’ onderbreekt Hiob lachend. Het woord is aan Narda, want
zij heeft eigenlijk het geldstuk van den vreemden heer gekregen, niet waar, Nard?’
‘Dat is zoo.’
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‘Die mijnheer wilde dat ik voor dat geld een halssnoer koopen zou....’ zegt Narda.
‘Hetgeen u niet slecht staan zou, niet waar, kleine heks?’ valt Hiob lachend in en
legt zijne hand op het lokkig hoofd van het meisje.
‘Nu dat juist wil ik niet.’
‘Ha!... Welnu, het denkbeeld van dien vreemden heer telt voor niets meer. Gij zijt
meesteres over het vijffrankstuk. Zeg mij, Narda, waaraan wilt gij het besteden?’
‘Ik wil er vader Hiob een warmen mantel voor koopen, als de hagel en de sneeuw
terug komen.’
‘Zoo, zoo!’ zegt Hiob en zijne stem is ontroerd; want het doet hem goed aan het
hart, omdat in Narda's gemoed, dat soms zoo speelziek en zelfs wild is, toch in den
grond eene gevoelige en dankbare snaar trilt.
‘Dat is mij goed, zeer goed!’ roept Nard gekrenkt; ‘ik gun het vader Hiob zoo
goed als gij.’
‘Dat zeg ik ook,’ beslist de oude, want hij hoort dat de jongen de krop in de keel
heeft, omdat Narda hem schijnt te beschuldigen.
‘Narda is niet rechtvaardig,’ zegt Nard; ‘ik deed mijn gedacht over het gebruik
van het geld kennen, vóór dat zij van den mantel sprak.’
‘Dat is waar,’ onderbreekt Narda.
‘Dit maakt dan ook een verschil,’ beslist Hiob.
‘Toen ik,’ hervat snel het meisje, ‘verklaarde geen sieraad te willen koopen, sloeg
Nard voor het geld ergens, ik weet niet waar, te brengen - ergens waar men jonge
zilverstukjes uitbroeit, zoodat wij er binnen kort een vol nest zouden hebben.’
Hiob lacht luid.
‘Goed gevonden, goed gevonden!’ roept hij. ‘Nard zal nog eens een groot, een
rijk heer worden!’
‘Dat wil ik niet,’ mort de jongen, ‘maar ik zou wel eens den molen, waar wij reeds
zoo lang wonen, willen
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koopen; in dat geval zou men ons niet meer dreigen, ons van dit erf weg te jagen.’
‘Best gerekend, jongen!’
‘Toch ben ik er niet tegen, dat Narda met het geld doe wat zij begeert.’
‘Vader Hiob moet een mantel hebben.’
‘Vader Hiob beslist,’ zegt de oude, ‘beslist in dezen vriendschappelijken strijd.
Luistert: Narda wil geen schoon halssnoer en Hiob wil geen kostbaren mantel. Narda
denkt dat ze dit sieraad niet noodig heeft en Hiob is oud, ja, maar nog ijzersterk, en
al bakt het in den winter nog zoo hard, toch zullen zijne beenderen niet bevriezen.’
Narda zwijgt.
‘Na die twee gevallen blijft er een derde voorstel, dat van Nard: we maken een
nest van vijffrankstukken.’
‘Nu 't is mij wel,’ zegt Narda.
‘Neen,’ antwoordt Nard, ‘neen, ik zal mijnen wil niet opdringen. Ik zou Narda 's
Zondags gaarne met een halssnoer, en vader Hiob gaarne met een mantel zien.’
‘Ik beslis,’ herhaalt Hiob lachend; ‘het is bepaald: wij laten een nest met
zilverstukken broeien en koopen den molen, en in dat geval zal er voor Narda wel
een halssnoer en voor Hiob wel een mantel overschieten.’
‘'t Zij zoo!’
De vrede is geteekend. De vreemdeling van het kasteel, met zijn eerbiedwaardig
vijffrankstuk, heeft zich een oogenblik op het eerste plan gedrongen en alles
overlommerd; nu echter verdwijnt hij andermaal, en het gebeurde aan de puinen
komt weer in den geest der kinderen op, die hand aan hand gaan.
‘Gij zult gedroomd hebben,’ zegt Hiob, op de spookverschijning doelende. ‘Ik
heb de puinen rechts en links doorwandeld en geen spook bemerkt.’
‘Wij hebben duidelijk, zeer duidelijk, het witte spook gezien!’ verklaart het meisje.

August Snieders, Werken. Deel 22. Zoo werd hij rijk

32
‘Dan zijt gij gelukkiger geweest dan ik.’
‘Vader, vader!’ roept Narda en zij wijst over eenen hoek van het dal en in de
richting van de daar liggende heuvels.
Haar mond blijft sprakeloos en Nard plaatst zich dichter bij Hiob, al weet hij nog
niet wat de zuster bedoelt.
Het drietal staat stil; de beide kinderen zijn diep ontroerd; Hiob ziet duidelijk,
want zijne oogen en ooren zijn nog zoo krachtig als zijne beenen; doch hij ontstelt
zich niet.
In de ledige lichtvakken verschijnt soms eene gestalte, die langzaam den heuvel
opklimt en eindelijk in de donkere schaduwen verdwijnt.
‘Hebt gij nu gezien, vader Hiob?’ vraagt Narda.
‘Ja, ik heb zeer goed gezien,’ is het kalme antwoord.
‘En wat is dat nu, vader Hiob?’
De oude mulder zet in gepeizen verzonken den weg voort, en slechts na eenige
oogenblikken zegt hij:
‘Dat zal ik u later - later verklaren.’
‘Gij weet dus, vader Hiob....’
‘Dat gij voor geen spoken moet vreezen, Nard. Laat ons nu over dit alles zwijgen.
In die verschijning is niets dat uwe hartjes onrustig moet doen kloppen. Hebt maar
vertrouwen in vader Hiob.’
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III.
Door de wolven belegerd.
Laat ons nu ruim veertig jaar in onze geschiedenis teruggaan.
Toen in 1793 de Sansculotten ons hier, in de vreedzame Nederlanden, wilden
komen beschaven, beweerden zij dat al onze oude, godsdienstige gebouwen en zelfs
alle andere, die slechts een middeleeuwsch karakter hadden, daartoe een hinderpaal
waren.
Om dus die hinderpalen niet meer tusschen de beschaving en ons te zien oprijzen,
verkochten zij die gebouwen en staken het lieve geld in de tesch.
In hoeverre dit nu juist noodig was voor onze beschaving, hebben wij nooit
begrepen, maar we zijn ook altijd maar een kortzichtig en zelfs ontwetend volk
geweest - getuigen dit de gebouwen zelven, waarvan hier gesproken wordt.
Dat die oude, liefdevolle, oprecht christelijke instellingen nochtans wel degelijk
een overgroote hinderpaal waren voor ons geluk, wordt verder bewezen door het
feit, dat de Sansculotten een aantal abdijen: Aulnes. Lobbes, Fontaine-Valmont en
andere, tot den grond toe afbrandden.
Wel waren er die destijds zegden, en daar zijn er die het nog zeggen, dat de brand
den diefstal moest verbergen; doch die dit beweren moeten venijnige tongen geweest
zijn.
Eene opmerking zullen wij ons echter veroorloven: we nemen aan dat de afbrekers
en afbranders, die ons op het einde der verledene eeuw overvielen, ons gelukkig
wilden
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maken; doch eerlijk moeten wij bekennen, dat wij ons toch niet gelukkiger, niet vrijer
gevoelen, sedert men die geestelijke goederen vernield of... gestolen heeft.
Wij hebben nu, 't is waar, schilderachtige puinen; maar de algeheele, de
ongeschonden gebouwen zouden ons, denken wij - 't is misschien nog een verouderd
denkbeeld - liever zijn dan de brokkelen.
De abdij van Notre Dame de la Forêt werd niet afgebrand; zij werd verbeurd
verklaard - altijd tot ons geluk - de moniken werden weggejaagd en in hunne plaats
kwamen er zeer eerlijke citoyens, die den eigendom - altijd voor ons geluk - voor
eene nietigheid kochten, en in plaats van dezen baldadig af te branden en te slechten,
hem behoorlijk afbraken en in klinkende munt veranderden - 't geen ook al noodig
scheen te zijn om ons gelukkig te maken.
Uitgestrekte gebouwen, met kunstwerken uit de 13e en 14e eeuw, met kunstjuweelen
van beitel en penseel in éénen nacht verbranden, was ook juist geen nieuw denkbeeld:
zoo'n vuurwerk dat millioenen kostte, richtte Nero reeds te Rome aan, om te zien
hoe Ilion brandde. Hier was men weldra minder dichterlijk, maar wel op de hoogte
der eeuw: dat is, men had door den brand niets meer te verbergen, men hield
onbeschaamd alles en openlijk.
Men verkocht het lood, het koper, het ijzer, de balken, de steenen, de schaliën, de
beelden, de sieraden en wat zoo al meer, en men liet het vuurwerk aan Nero.
Als men aan die veel praktischer menschen opmerkte, dat al wat zij verkochten
het eigendom van anderen was, antwoordde men vooreerst, dat wij moesten gelukkig
gemaakt worden; dan, dat al die eigendommen diefstal waren, en dus - dat diefstal
eigendom was, ten minste voor de citoyens.
Nu dat zal dan ook zóó wel zijn: in wijsbegeerte en in staatkunde zijn wij nooit
bijzonder sterk geweest, wel in
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gezond verstand, ja, maar zooals de eigendom in die dagen diefstal werd, was het
gezond verstand onzin geworden en onzin heette gezond verstand.
Wij waren dus teenemaal in ons ongelijk.
Dacht er Hiob ook zóó over? Dat is voor ons een raadsel.
Toen de prachtige abdij van Notre Dame de la Forêt ledig gejaagd was, gelijk een
veroordeelde biekorf; toen de nieuwe eigenaar het overschoone gesticht afbrak en
voor afval verkocht, terwijl de boeren van den omtrek 's morgens en 's avonds er een
deel van kwamen afbreken en weghalen, verscheen ook Hiob in den omtrek en huurde
den molen en het huis.
Hiob zag de abdij en hare kerk, een juweel van bouworde, onder de bescherming
der Fransche bajonnetten, verbrokkelen; hij trachtte dit echter zooveel mogelijk te
beletten.
In den aanvang hadden er oploopen, bedreigingen en samenspanningen plaats;
doch de nieuwe eigenaar deed de gendarmen aanrukken, die de brigands met de punt
van den sabel in de lenden zaten en weldra de karabijn op den armen boer losten,
die nog van den eigendom der monikken durfde spreken.
Nu, tegen dit bewijs dat de boeren ongelijk hadden, was niets redelijks in te
brengen.
Verder dreef de eigenaar al degenen van hoeven en gronden, die nog aan den
‘ouden tijd’ hielden, en plaatste daar ‘verlichte’ huurders, waarvan er velen echter,
na verloop van korten tijd, het ‘licht’ uitblaasden, ‘en in het donker verhuisden,’
zoodat de nieuwe eigenaar hen niet meer vinden kon, om hen te herinneren dat zij
vergeten hadden hunne schuld te betalen.
Dat maakte nu juist de rekening van den eigenaar niet, die reeds, verwonderlijk!
erg genegen was om, in zake van eigendom, tot de dwalingen van den ouden tijd
terug
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te keeren - echter niet tot dien waarin men den arme ruimschoots meêdeelde, zooals
weleer de kloosterling deed.
Hij moest bekennen dat de huurders, die aan de oude tien geboden hielden, eerlijker
waren dan die, welke de tien geboden, zooals hij zelf deed, over boord hadden
gestooten.
Eenige der vroegere huurders keerden na verloop van tijd terug, en dewijl men
zag dat de gedane zaken geenen keer hadden, onderwierp men zich, doch altijd
heimelijk morrend.
Wat Hiob betreft, deze bleef onafgebroken in bezit van den molen, ofschoon men
niet zeggen kon tot welke denkwijze, tot de oude of tot de nieuwe, hij behoorde.
Rijker dan toen hij bezit nam van den molen, was hij jaren later nog niet. Wel is waar
had hij trouw gewerkt, doch naarmate de jaren klommen, klom ook de huurprijs, en
al wat hij in zijn leven verdiende, werd door het kasteel ingeslokt.
Nu, dat was waarschijnlijk voor Hiob's geluk, zooals het voor ons geluk was dat
de godsdienstige gestichten afgebroken of verbrand, en als puin verkocht werden.
Van het land zelve was Hiob niet: doch waar hij vandaan kwam, was niet juist
bekend. De meeste menschen hadden hem daar, in die streek, altijd gezien; doch zij
die van Hiob's ouderdom waren, herinnerden zich nog dat op zekeren morgen, na de
uitdrijving der moniken, dat vreemde gezicht zich in de molendeur vertoonde.
Men zegde destijds van Hiob: cest-on Flameng, hij is uit het Vlamingenland; doch
ten tijde dat ons verhaal aanvangt, denkt men aan den oorsprong niet meer. Hiob
spreekt de taal des lands; hij volgt de zeden en gewoonten van hetzelve, kortom, de
mulder is, in den vollen zin des woords, ingeburgerd.
Hiob is, in 1835, zoo wat in het midden der zestig; zijne haren, zelfs dan als zij
niet door het stuifmeel zijn gepoeiërd, zijn sneeuwwit; lange grijze wenkbrauwen
be-
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lommeren de blauwe en goedaardige oogen des grijsaards; zijne gestalte is nog recht
en krachtig.
Als nu het molenrad door het water in beweging is gebracht, en Nard het oog op
den molen heeft, stopt Hiob zijne pijp en gaat, achter het huis en tegen den voet des
bergs, op eene ruwe bank zitten.
Daar, in de schaduw van een breedgetakten accazia, en omringd van verschillende
perken met bloemen, zit Hiob te rooken en droomend naar zijne met strooi gedekte
biehal te zien, waar twee rijen korven op planken vloeren staan.
Op die bank kan de oude man uren lang blijven; soms staat hij op, gaat dan eene
bloem rechtzetten en opbinden, dezen of genen korf onderzoeken en keert daarna tot
zijne bank en schaduw terug.
Hiob schijnt de kleuren der bloemen na te gaan, gelijk de dwalende vlucht der
bieën; het is of hij de gonzende muziek dezer laatsten en de geheimzinnige taal der
eersten, tracht te doorgronden.
De bieën kennen en eerbiedigen Hiob, want nimmer, zelfs dan als hij niet rookt,
doen zij hem last aan; 't is of zij in hem een zorgvol vader erkennen.
Als nu de bieteelt bij anderen mislukt, gelukt zij bij Hiob; maar deze past ook niet
altijd de gebruiken van het land op zijne korven toe, maar weleens wat men elders
doet, en die kunstjes moet de mulder uit het vreemde land meegebracht, of in geleerde
boeken gevonden hebben.
Doch wij zijn weer in het tegenwoordige gesukkeld, en moeten nog eenige jaren,
en wel tot in 1825, terug gaan.
't Was Winter, een ijskoude Winter. De sneeuw was op meer dan eene plaats tot
snijdend ijs vervrozen; hij kraakte en piepte als men er den voet indrukte, en had
zich op de bogen der puinen in de vensters, op de duizenden onregelmatige hoeken
en kanten zóó vast gezet, dat de wind er langs schoof als blaasde hij langs wit marmer.
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Het dal was nu nog eenzamer dan op andere oogenblikken, want men kwam niet
meer naar den molen, wiens rad in het water vastgevrozen en in zijn halfrond, met
eene massa ijskegels bezet was: ijskegels, die dik, knoestig en lang waren als takken
van een ouden berkenboom, en scherp uitliepen als de punten van eenen gaffel.
Geen leven in den molen, geen leven in den kleinen bloemhof, geen leven in de
biehal.
Slechts één persoon kwam van tijd tot tijd, bij zoo'n Siberisch weer, in het
molenhuis: 't was Jean Hibou, de Nachtuil, onder welken naam hij bij iedereen bekend
was.
Die naam stemde voortreffelijk met zijne handelwijs overeen, want 't moest avond
of nacht zijn, wilde men den ‘uil’ ontmoeten.
Aan gene zijde des heuvels lag, tusschen boomen en kreupelhout, een armoedig
huis, uit zware steenen van de naburige groeve gebouwd en met riet gedekt. Het
eenige vensterken, of liever het kijkgat, was slechts een paar handen groot en nog
door eene ijzeren staaf versmald; de deur was sterk en sloot blijkbaar goed.
Daar woonde Jean Hibou.
Het huis lag op de grenzen der eigendommen van den heer van 't kasteel; het paalde
aldus aan de gepriveerde jacht, op welker onschendbaarheid de graaf bijzonder
nauwgezet was.
Ook deed hij de stroopers ongenadig door zijne jachtopzichters vervolgen.
Jean Hibou was wel is waar een steenkapper, doch men verdacht hem zeer sterk,
voortdurend jacht te maken op het fijn wild van den adellijken heer: op de patrijzen,
fesanten en reebokken.
Hem betrappen scheen eene onmogelijkheid te zijn.
Hoe ieverig de jachtopzichters ook waakten, hoe lang zij 's avonds, 's nachts en 's
morgens op de loer lagen, de
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Nachtuil bleef onzichtbaar, en pas was men met den twijfel over zijne plichtigheid
naar huis gekeerd, of men bemerkte dat de verwoesting van het wild werd voortgezet.
Jean Hibou was een groote, sterke, breed geschouderde kerel; hij droeg in den
winter waggen en eene broek van wolvenhuid, een los vest, dat tot halweg de knieën
hing, van dezelfde... stof, en eindelijk eene dito muts met oorlappen. De scherpe
Noorderwind, die langs de bergtoppen en door de beijsde takken van het bosch sneed,
deerde hem zoo min als den wolf.
De strooper verborg zijnen haat voor den nieuwen eigenaar en zijne liefde voor
de kloosterlingen niet, die weleer hem een ronden stuiver lieten verdienen en 's
Winters, in de dagen van gebrek, hem ruimschoots van hunnen overvloed meêdeelden.
Hoe Hiob over dit punt dacht, begreep de Nachtuil niet altijd: als deze verklaarde
den nieuwen eigenaar zooveel 't in zijne macht was te doen gevoelen, dat hij voor
hem niet bukken zou; als hij zegde het recht te hebben, het wild op den eigendom
des graven te schieten, dewijl de abt dit recht aan zijnen vader had toegestaan, schudde
Hiob altijd het hoofd, en hij weigerde hardnekkig, als de strooper geheimzinniglijk
uit zijn kleed een fesant of een patrijs te voorschijn haalde, om deze aan den man
van het molenhuis ten geschenke te geven.
Nu was de Nachtuil in eenige dagen niet in het dal gekomen; Hiob nam den langen
stok met ijzeren punt, en besloot den wildeman eens te gaan opzoeken.
‘De wolf is in den omtrek,’ had Hiob tot zichzelf gezegd, en terzelfder tijd stak
hij onder het dikke baaien wammes en in den leêren riem, die hem tot broeksband
diende, twee met den kogel geladen dragonderspistolen; in den diepen broekzak borg
hij het lange mes in eene leêren scheê.
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Zoo gewapend - met stok, pistolen en mes - klom Hiob langzaam naar boven. De
sneeuw maakte het gaan moeilijk. Ieder die niet gewoon was berg-op en in de sneeuw
te gaan, zou weldra den tocht hebben gestaakt; doch Hiob was voetvast, en onder
het rooken van zijn pijpke, vorderde hij langzaam, doch zeker.
De mulder volgde geen weg; hij ging dwars door het kreupelhout en deed, door
de beweging welke hij maakte, de sneeuw van de takken dwarrelen, 't geen soms
zeer lastig was voor aangezicht en handen, en gewis den tocht veel vertraagde.
Op een bolworp van het huis van den Nachtuil bleef Hiob staan; hij zag de woning
met haar besneeuwd dak en zwarte, door de sneeuwvlokken gemarmerde muren,
voor zich liggen. Er steeg geen rook uit den kleinen schoorsteen op; er was geen
beweging aan deur of venster op te merken; doch er klonk eene muziek rond het huis
die, hoe dikwijls ook gehoord, immer het hart angstig deed kloppen.
Die muziek was het afgebroken gehuil en gejank der wolven, die eene halve ronde
voor de deur maakten; deze stonden recht, gene zaten op de achterpooten, andere
trippelden heen en weer; doch allen hielden de oogen en niet zelden den gapenden
rooden muil naar het huis gericht.
't Was een wonderlijke en tevens schrikwekkende bijeenkomst. In het dorp, waar
Jean Hibou juist niet in geur van heiligheid stond, fluisterde men elkander niet zelden
heimelijk toe, dat de Nachtuil een duivelsch verbond met de wolven gesloten had.
Soms, zoo vertelde men, voor zijne deur gezeten en op eene fluit van elzenbast
spelend, deed hij ze allen bijeenkomen, neerliggen, voor zijne voeten kruipen, op de
maat huilen, op hunnen rug spartelen, en zelfs in den maneschijn eenen rondedans
houden.
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Dat er van al die tooverij iets waarheid was, werd wel bewezen, zoo dacht men, door
de onmacht der jachtopzichters om Jean Hibou te betrappen.
‘Zou het dan toch waarheid zijn, wat men in het dorp zegt?’ dacht Hiob een
oogenblik. ‘Dwaasheid! Het huis van den Nachtuil is belegerd; want de hongerige
schelmen weten dat er niemand thuis is en er achter de muren twee witte geiten staan,
met welke zij, in afwezigheid van den meester, wel eens festijn zouden willen
houden!’
Hiob haalde zijne pistolen voor den dag en sloop zoo zacht mogelijk nader; doch
het minste geritsel der takken deed den wolf de ooren spitsen.
Eensklaps brandde het schot los en daverde over helling en berg. Toen de blauwe
damp optrok, was gansch de bende wolven verdwenen; doch men vernam nog een
oogenblik een gedommel en geritsel, als hoorde men in de verte een detachement
huzaren wegrennen.
Als een bliksem zoo snel, en met gerekten staart, schoten de wolven door het
kreupelhout weg. 't Was of het schot, dat drie- of viermaal door de echo's herhaald
werd, in een peletonsvuur veranderd werd.
Hiob laadde zijne pistolen opnieuw, om tegen allen onverwachten aanval beschut
te zijn; dan naderde hij behoedzaam het huis en vond de deur gesloten, doch geen
menschelijke voetstap was voor de woning zichtbaar.
Driftig klopte de mulder op de deur: geene stem antwoordde; nogmaals klopte hij
en legde daarna het oor tegen het houtwerk. 't Was nu of hij uit het diep van het huis
eene flauwe, kermende stem hoorde opgaan; doch dit kon ook wel het suizelen van
den wind in deze of gene rotskloof zijn.
Hiob legde den mond tegen 't sleutelgat en riep luid:
‘Jean Hibou! Jean Hibou!’
Hij bonsde met geweld op de deur en zou wel gaarne
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het kleine glas, dat voor venster diende, in stukken geslagen hebben; doch eens in
stukken, was het niet meer tot een geheel te maken, en hoe minder luchtgaten in den
winter hoe beter.
Het was nu blijkbaar dat binnen iemand leed, misschien wel op sterven lag, die
hulp noodig had.
Was het de Nachtuil zelf? Of was het de kleine jongen, het eenige kind dat de
vader uit zijn huwelijk had mogen behouden? Waren de wolven reeds gekomen om
zich op den doode te vergasten, of kwamen zij, bij gebrek aan menschelijken troost,
als gezelschap opdagen, en om later den rouw te beklagen?
Waarom niet, als het dan toch waar was dat de steenkapper naar willekeur over
de wolven, die uit de Luxemburgsche en Duitsche bosschen kwamen, meester spelen
kon?
Hiob maakte echter die min of meer dichterlijke bespiegelingen niet: hij zocht
integendeel zoo spoedig mogelijk hulp toe te brengen.
Plotseling herinnerde hij zich eene bijzonderheid uit het leven van den strooper,
die hem wel te pas kwam: - als Jean Hibou op strooptocht ging, verliet hij het huis
niet langs de deur.
Na deze van binnen zoodanig gebarrikadeerd te hebben, dat men haar met geen
boomstam kon inloopen, klom hij langs eene koordenleer, in een donkeren hoek
verborgen, naar boven, opende een klein dakvenster, wipte zich van het dak in de
overhangende takken van eenen eikenboom en bereikte alzoo de vrije natuur.
Langs denzelfden weg keerde de Nachtuil in zijnen schuilhoek terug; hij volbracht
die moeielijkheid met eene behendigheid, die aan het onbegrijpelijke grensde en als
de jachtopzichters hem op de hielen zaten, was hij in den omtrek van zijn huis
plotseling verdwenen.
Zijn huis was gesloten; in den winter lag de sneeuw,
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zonder een enkel indruksel der voeten voor de deur opgehoopt; in den zomer was er
geen spoor van zijne schoenen in de aarde te zien, zoo min als deze het gras en de
boschbloemen hadden plat getreden, die in eene lange streep, niet alleen voor het
huis, maar ook voor de deur groeiden. Langs de deur was hij niet binnen gegaan, en
al ging men tienmaal rondom het huis, men vond geene opening van een vinger breed
in de muren.
Indien men nu al de deur hadde opengebroken zou men toch Jean Hibou niet
gevonden hebben: het huis was ledig en alleen de geiten zouden u in de schemering,
den kop met duchtige horens hebben doen voelen.
Hiob ging achter het huis om, kwam aan den eikenboom, meette de hoogte, ving
met klimmen aan en gelukte er in, hijgend de laagste takken te bereiken.
Zelfs daar, zoo dacht hij, zou hij veilig zijn, als de wolven eene nieuwe serenade
wilden komen geven.
Langs den vooruitstekenden tak, trad Hiob op het dak en opende het venster.
't Was binnen zoo donker als in een stormachtigen nacht. Nogmaals riep Hiob zoo
luid hij kon:
‘Jean Hibou, Jean Hibou!’
Dezelfde zwak klagende stem antwoordde.
De mulder was een man met een gezond hoofd, een sterk gemoed, een helder
oordeel; maar op dat oogenblik werd hij door een geheimzinnig gevoel bevangen,
en als uit die duisternis eene ijskoude hand, die eens dooden, hem hadde vastgegrepen,
zou hij niet heviger gebeefd hebben dan hij deed.
‘Jean Hibou, Jean Hibou!’ herhaalde Hiob, en toen hij met ingehouden adem
luisterde, meende hij alweer die klagende stem te hooren, doch altijd verder van hem,
misschien wel in de grot, die onder de woning lag en eene schier onbereikbare
schuilplaats was.
‘In Gods naam!’ dacht Hiob. ‘Er smeekt daar
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beneden iemand om hulp,’ en moedig verdween hij door het dakvenster.
Het luik bleef, door den sneeuw die er rond vastgevrozen was en de scharnieren
verlamd had, deels open staan en het daglicht viel op den zolder, waar de Nachtuil
een aanzienlijken voorraad hooi voor zijne geiten had opgestapeld.
Hiob vond de koordenleer niet: hij liet zich door eene opening naar beneden
schuiven, en stond weldra in het halfduistere huis en voor den haard. De ruit, die
voor venster diende, gaf weinig klaarte; doch door den schoorsteen kwam eenig licht.
Het vuur was uitgedoofd; in de witgrauwe asch lagen eenige halfverkoolde takken
en wortels; de kleine blikken lamp, met zwarte vettige pit en deels versteven olie,
stond op de tafel; doch in den hoek van den haard lag een goeden voorraad droog
hout.
't Was koud, ijzig zelfs in het huis, koud als in eenen kelder, in welken nooit een
zonnestraaltje doordrong. Hiob was overtuigd dat er, in verscheidene dagen, geen
vuur in den haard geflikkerd had.
De man haalde zijne tondeldoos, steen en vuurslag te voorschijn; de vonken
sprongen rechts en links in de schemering verloren. Toen de tondel vuur vatte, blaasde
de mulder den vonk aan, zocht daarna in den klomp, bij den haard opgehangen, een
gesolferd schilfer hout, dat bij den strooper den solferstek verving, en weldra, niet
zonder moeite, wiegelde het flauwe vlammeken op den bek der lamp.
Hiob hield daarenboven de kuip der lamp door de twee handen omvat, om de olie
des te sneller te doen ontdooien; allengs werd de olie weer vloeibaar en Hiob kon
een onderzoek beginnen.
Het geweer van den Nachtuil hing niet op zijne gewone plaats: de strooper was
dus op jacht gegaan. Op de
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hoekkas lag eene korst brood die steenhard geworden was; de melk in den aarden
pot was met eene dikke ijsschaal bedekt.
Achter een dikken grauwen lap, een oude hopbaal, stonden de twee geiten van
den bewoner: toen Hiob dit hok verlichtte, zag hij een der dieren op den grond
uitgestrekt liggen. De andere kauwde aan het strooisel, dat hare gezellin niet meer
had kunnen bereiken, en toen zij een menschelijk wezen bemerkte, liet zij een droevig
geblaat hooren.
Hiob zette de lamp op tafel, trok snel hooi van den zolder, en redde alzoo het eerste
wezen dat hij ontmoette van den hongerdood. Dat zon het arme beest hem eens
honderdvoudig vergoeden!
Dan bereikte hij een ander deel van het huis, weerde eene zware gordijn weg, en
dààr - een bange kreet ontsnapte aan Hiob's borst - dààr lag het jongsken, daar lag
kleine Nard!
Het lag deels door lompen en een wolfsvel bedekt; het gelaat van het kind was
doodsbleek, de verglaarde oogen waren wijd opengespalkt en schenen den
onverwachten bezoeker met verbazing aan te staren.
‘Nard, Nard, lieve Nard!’ riep Hiob op de knieën vallende en den knaap
schuddende, om hem tot de levenden te doen terugkeeren. Het lichaam was koud,
lippen en wangen waren loodblauw en de twee handen hadden, als twee klauwen,
de kleêren op de borst saam gewrongen, alsof zij binnen in het borstje eene knagende
pijn wilden grijpen.
Waren de zuchten, die Hiob gehoord had, van dat arme bloedje voortgekomen?
In dat geval kon men misschien de levensgeesten nog opwekken. Hiob besloot vuur
te maken, hetgeen zeer gemakkelijk ging, want het sprokkelhout was hoorndroog.
In een omzien knetterde de vlam door de kleine dorre
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takjes van den mutsaard, en grooter en grooter wordende, verspreidde zij eene
weldadige warmte.
Nu nam Hiob den knaap en legde hem in zijne lompen en wolfsvellen in den hoek
van den haard, en ging in een pot de geit melken.
De warmte van het vuur werkte heilzaam, want het kind bewoog de oogen, en
sloot ze alsof de oogleden vermoeid waren; die beweging bewees Hiob dat zijne
pogingen niet vruchteloos zouden zijn.
De mulder stookte het vuur op, goot het kind warme melk in den mond, en kleine
Nard deed nu de oogen weer open, staarde Hiob met verbaasden blik aan, en scheen
hem in den aanvang niet te herkennen; eindelijk mompelde het kind:
‘Vader Hiob!’
Die woorden waren voor Hiob op dat oogenblik engelen-muziek, die hem uit den
hemel toeklonk.
‘Waar is Jean Hibou?’ vroeg hij.
Nard had de macht nog niet om te antwoorden; slechts na een poos, zegde het
kind:
‘Vader is weggegaan.’
‘Wanneer?’
Geen antwoord.
‘Lang, lang geleden?’
Het kind knikte met het oog en frazelde iets dat niet verstaan werd.
‘Waar ging hij heen?’ vroeg Hiob na eene poos.
‘Weet niet.’
‘Ging hij stroopen?’
‘Ja; hij zegde dat hij heel gauw terugkwam.’
‘En is dat lang geleden?’
‘Ja, heel lang.’
‘Vele nachten?’
Nard trok min of meer de schouders op.
Ja, de nachtuil moest reeds eenigen tijd van huis zijn,
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want een der geiten was immers van honger gestorven, de haardasch koud, de olie
gestold, het brood steenhard, en het kind den dood nabij. Hiob verzorgde den kleine
als eene moeder doen zou, en toen het kind blijkbaar gered was, begon de mulder
over den toestand na te denken.
Indien de Nachtuil niet meer naar huis kwam, zou Hiob den kleinen Nard
meênemen en dagelijks de geit voeder geven; doch als de vader eens niet meer
terugkwam?
Het kind zat in den hoek der schouw en herleefde meer en meer onder den invloed
der weldadige warmte; de mulder klom naar boven, doch zag met verwondering dat
het middelerwijl nacht geworden was, en, wat nog erger was, dat er andermaal eene
vreeselijke wacht rond het huis gehouden werd.
De wolven waren teruggekeerd; eenige dezer liepen, zoo dacht Hiob, heen en weer
door het kreupelhout. Anderen, stouter, snuffelden langs den muur, krabden aan de
deur, roken aan de spleet langs den kant des dorpels, en Hiob hoorde zelfs het geblaas
door hunne neusgaten.
Van tijd tot tijd huilde er een, huilde een tweede en eindelijk huilde gansch de
bende: 't was eene akelige doodenserenade.
‘Drommels,’ dacht Hiob, ‘die gasten komen juist niet op een gepast uur! Ik ben
hier letterlijk belegerd en de aftocht uit de vesting, met kleinen Nard op den schouder,
zou gansch onmogelijk zijn. Het ergste van al is dat de proviand ontbreekt. Wat brood
en wat melk zal echter voldoende zijn voor ons beiden, om den morgen af te wachten.
Misschien komt Jean Hibou terug, en die zal de belegeraars wel doen opmarcheeren!’
Hiob zette zich in den hoek van den haard, maakte een vuur als een hel, nam Nard
op de knieën en terwijl de knaap rustig insliep, hoorde zijn redder voortdurend het
onheilspellend gehuil buiten en het gekrab aan de deur.
En indien, dacht Hiob, terwijl hij in de wiegelende
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vlammen staarde, indien de Nachtuil eens inderdaad de geheimzinnige vriend der
wolven ware? Indien er hem eens een ongeluk ware overkomen, en zij nu de
achtergebleven betrekkingen verwittigden? Indien zij eens als boodschappers van
den ongelukkige hulp kwamen inroepen?
Hiob was niet bijgeloovig, maar 't was toch dit denkbeeld dat hem belette andermaal
een schot op de belegeraars te lossen. In den nacht, en vooral niet in een nacht zooals
die welken hij beleefde, is men nooit zoo gezond en kloek van geest als bij dage.
Wat duurt zoo'n nacht, dien men wakend, alleen en in eene volledige eenzaamheid
doorbrengt, toch lang! Soms meent de man van het molenhuis eenen voetstap, een
schreeuw, een geroep te hooren: 't zal Jean Hibou zijn! Neen, 't is het een of ander
onverklaarbaar gerucht in den omtrek.
Geen nood: de deur is goed versperd, en naast den waker, op tafel, liggen mes en
pistolen.
Het licht was uit; alleen de opflikkerende vlam in den haard, verlichtte nog het
vertrek. De slaap overmande Hiob en verkortte den langzaam voortkruipenden nacht.
Toen de man wakker werd, vonkte het vuur nog flauw. De knaap sliep. Hiob legde
hem in den hoek, klom naar boven en staarde door het dakvenster.
Het was morgen. De maan hing kleurloos en mat aan den scherpblauwen hemel.
In het Oosten tintelde een koud, bleekrood morgenlicht. Gansch de omtrek was met
sneeuw overdekt. Groepen raven dreven over de witte vlakte en door de beijsde
boomen. Rondom de woning hadden de wolven de inprentsels hunner klauwen
gelaten, doch de dieren zelven waren verdwenen.
Hiob kleedde den jongen, wikkelde hem in eene wolvenhuid, gaf eerst nog een
goed rantsoen hooi aan de geit, en daarna, den jongen op zijne schouders zettende,
klom hij andermaal naar boven.
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De knaap sloeg zijne beide armen om den hals van den sterken man, die alzoo
gemakkelijker beneden aan den voet van den boom terecht kwam, waar hij den
kleinen ruiter deed afstijgen.
‘Kunt gij te voet gaan?’ vroeg Hiob.
De bleeke jongen knikte en legde zijn koud handje in de breede grove hand van
zijnen redder; hij liep op een drafke, terwijl zijne klompkens klepperden; doch op
eenige stappen van het huis stond hij stil, sloeg zijne groote en vranke kijkers naar
Hiob en vroeg:
‘En onze geiten?’
Hiob liet hem in het denkbeeld, dat beide zijn lievelingen nog leefden.
‘Wees daarover niet bekommerd,’ zegde hij: ‘ik keer binnen kort terug om te zien,
of uw vader nog niet weergekeerd is.’
Hiob daalde den berg af zoo snel als de ongelijkheid van dezen, de sneeuw en het
kind dit toelieten.
Toen dit laatste hem niet volgen kon, zette de man het andermaal op de breede
schouders, en hield de beide beentjes, voor op de borst, met den eenen arm stevig
vast. Daar waar de helling steil was, plantte de man de hielen flink in de sneeuw, en
belette alzoo eene al te onstuimige afdaling.
Op den omkeer van eenen weg zag Hiob eensklaps eene groep jagers naderen: aan
hun hoofd ging de heer graaf Delmon de la Carde. Allen waren warm ingebakerd,
hetzij door wit wollen boeffanten, opgeslagen pelsen kragen, of door neêrgelaten
pelsen oorlappen.
De kruithorens, kogelzakken, dubbele geweren en hartsvangers, welke laatsten zij
aan blinkende riemen met koperen gespen om het middel droegen, deden
veronderstellen dat zij op den wolf uitgingen.
De jagers gingen Hiob voorbij; deze plaatste zich, met het kind op de schouders
en de haren muts opheffend,
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ter zijde van den weg; weinige jagers gaven acht op hem.
Graaf Delmon de la Carde integendeel wierp een scherpen oogslag op kind en
man, en als wij ons niet bedriegen, werd hij op dat oogenblik bleek.
Hiob kwam in zijne woning, waar de koude de glasruiten met ijsbloemen
beschilderd had en de deur deed klemmen; doch het vuur verspreidde weldra eene
aangename en weldoende warmte.
Terwijl Nard in den hoek van den haard zich ontdooide, kapte Hiob met de bijl
den waterkuil open, vulde den ketel en weldra zong het water dampend boven den
vuurgloed: dat was de aanvang van den warmen en verkwikkenden maaltijd, dien
de man gereed maakte.
Kort na middag legde hij een goed vuur aan, stak Nard zoo diep in zijn bed dat
men schier niets meer zag dan zijnen neus, en zegde:
‘Rust nu; ik zal eens gaan zien waar de Nachtuil zit.’
‘Ja, maar zult ge zeker terugkomen?’ vroeg het kind op bangen toon.
‘O, wees gerust, beste jongen!’
Hiob wapende zich andermaal en keerde naar het huis van den strooper terug. Die
woning was nog altijd eenzaam als eene tombe op een kerkhof; zooals den vorigen
dag was zij gesloten. Hiob's geklop op de deur bleef onbeantwoord; alleen de geit
liet haar geblaat hooren.
De mulder zocht nu een spoor, dat de Nachtuil, bij het verlaten zijner woning,
gevolgd had: doch de sneeuw was tamelijk hard vervrozen en een versch spoor was
nergens op te merken.
De oude indruk van een breeden schoenzool bewees, dat iemand Noordwaarts
gegaan en naar de bergvlakte geklommen was.
Hiob volgde dit onduidelijk spoor, doch verloor het weldra, in het kreupelhout,
uit het oog. Toch zette hij
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zijnen tocht voort, bleef soms besluiteloos staan, daalde neer, klom op, staarde nu
rechts, dan links, peilde den horizon, boog zich voor de opening eener grot en riep
luid: ‘Jean Hibou! Jean Hibou!’ en zette, na die vruchtelooze moeite, zijnen weg
voort.
Hiob bereikte de vlakte, waar in het schoone jaargetijde het goudgele koren, de
purpergebolde klaver, de geurige boekweit groeien; nu was die vlakte - op zekeren
afstand weêr door eene diepe en enge vallei afgesneden - een effen wit sneeuwveld,
door geen menschelijken voet betreden.
De zon ging bloedrood in het Westen onder en wierp over de omliggende hoogten
een flauwer, een rozigen gloed. Aan de tegenovergestelde zijnde stond de maan, nog
mat in de scherpblauwe lucht; niets bewoog zich op de vlakte.
Waarheen moest Hiob zich nu wenden? Hij zette nogmaals de twee opengespreide
handen, in den vorm van trechter, voor den mond en riep met eene krachtvolle stem:
‘Jean Hibou! Jean Hibou!’
Zelfs geen weergalm antwoordde.
Nu teekenden zich eene vlucht kraaien, als zwarte plekken tegen den blauwen
hemel af; zij stegen op, zij daalden in wijde kringen neer en verdwenen op eene vaste
plaats in de diepte, om uit deze weer krassend op te stijgen en hare cirkelvormige
bewegingen te herbeginnen.
Hiob wendde, niet zonder eene groote belangstelling te gevoelen, zijne stappen
naar den kant waar de kraaien vlogen. Dààr was misschien een uitgangspunt voor
zijne opsporingen te vinden: misschien een achtergelaten stuk wild.
Toen hij de plaats naderde, vlogen de kraaien krassend op; doch bleven niettemin
in den omtrek dwalen.
De oude man stond aan den boord eener met klein hout

August Snieders, Werken. Deel 22. Zoo werd hij rijk

52
begroeide helling. Op eene plaats in de diepte, was het hout niet omsneeuwd, niet
omijzeld en daar bemerkte hij eene zwarte massa. Zich aan de struiken vastklemmend,
daalde hij met kloppend hart de helling af, en dààr - vóór hem, lag een menschenlijk
op den grond uitgestrekt....
Bij den eersten oogslag had Hiob Jean Hibou herkend; eene doodskoû rilde door
zijn hart.
Het aangezicht van den strooper was akelig verwrongen en bleekblauw gekleurd;
de oogen waren half gesloten, doch de mond met purperblauwe lippen, was geopend,
als had hij tot het laatste oogenblik naar lucht en leven gesnakt. Aan de linkerzij der
borst, juist aan het hart, waren de kleêren van den Nachtuil rood gevlekt, doch het
bloed was rood ijs geworden.
De twee handen waren krampachtig, als het ware in eene ijselijke wanhoop, in de
platgewoelde sneeuw geklampt, en op verscheidene stappen afstand was de witte
vlakte rood bevlekt, alsof de stervende het bloed met volle hand aan zijn hart had
opgevangen, om het als beschuldigende kenteekens in het rond te zaaien.
De kogel, die Jean Hibou getroffen had, was met een juist oog en van de tegenover
gelegen helling afgeschoten; de Nachtuil moest onverwacht, als uit eene hinderlaag,
overvallen zijn, want hij had geen tegenweer kunnen bieden; zijn geladen geweer
was aan zijne hand ontsnapt en lag naast hem in de sneeuw.
Hoe lang was 't geleden dat de Nachtuil werd doodgeschoten? 't Was moeilijk te
berekenen; doch het lijk moest reeds eenige dagen tusschen het hout liggen, want 't
was aan de sneeuw en aan den grond vastgevrozen, en de hongerige kraaien hadden
aan de bloedelooze wangen des dooden gepikt.
Hiob kende geene vrees, doch in tegenwoordigheid van het lijk zijns vriends en
in die doodsche eenzaamheid, klopte zijn hart van angst.
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‘Hij is vermoord, laf vermoord!’ morde Hiob, en tranen welden in zijne mannelijke
oogen op; ‘doch door wien?’
Op die vraag konden noch de boomen, noch de struiken beneden, noch de zwarte
lijkenazers boven in de lucht, daarop kon wellicht geen menschelijk wezen
antwoorden.
Hiob betastte het lijk: het was niet uitgeschud; roof was de reden van den moord
niet. Wraak was zonder twijfel de eenige beweegreden, en die wraak had den
ongelukkige van zeer verre, en uit een geheimzinnigen schuilhoek, den doodenden
kogel in het hart gejaagd.
Arme Jean Hibou, arme Nard!
De man uit het molenhuis nam zijne muts af, vouwde de handen, en bleef
onbeweeglijk en met neergeslagen oogen staan; toen bukte hij zich over het houtstijve
lijk en maakte een kruisteeken boven het hoofd en op het hart; doch hij deed dit zoo
geheimzinnig alsof hij vreesde, dat de zwarte vogels die beweging zouden gezien
hebben, dat zij verraders waren.
Dan sneed hij nog met zijn mes eenige takken af, legde die als een dak over den
doode en ging heen, doch bleef op eenige stappen andermaal staan, en streek met
den rug der hand over de oogen, alsof hij de tranen daar uit wegveegde.
Hiob sloeg nu eene andere richting in; hij ging naar beneden, klom op en daalde,
tot dat hij in het sneeuwveld een groot gebouw voor zich zag oprijzen. De vensters
waren helder verlicht: 't was als een onmetelijke sneeuwklomp waarin van binnen
vuur brandde, terwijl dezes gloed door lange spleten naar buiten straalde.
Dat huis was het kasteel van Delmon de la Carde, een schatrijk eigenaar en tevens
burgemeester van eenige dorpen in den omtrek. Hij was sedert eenige dagen met
zijne vrienden uit de stad aangekomen, had met hen den wolf gejaagd en sloot nu de
jachtpartij door een feestelijken
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maaltijd, die inderdaad wel geschikt was om te vergeten dat men zich in Siberië
bevond.
Er was veel drukte in en rond het kasteel der Trois Fontaines, en dit was iets
ongewoons in den barren winter.
De honden blaften in de stallen, en die uitdaging werd niet zelden driftig door de
bandhonden beantwoord. De knechten liepen af en aan; het keukenpersoneel was in
volle beweging, en ware Hiob niet zoo goed met den weg bekend geweest, hij zou
nooit tot in het spreekkamerke gekomen zijn, waar hij den heer des huizes wachtte.
Het kleine, lange en smalle vertrek was meer dan eenvoudig gemeubeld; maar ook
dààr werden slechts de gemeene bezoekers toegelaten. Vuur was er niet, doch de
knecht had een lampke met gekleurd lichtscherm, op de kleine tafel gezet. Hiob zat
peizend op den vloer te staren; zijne ellebogen rustten op de knieën, de handen waren
gevouwen; tusschen de knieën stond de stok met ijzeren punt. Hij dacht aan Jean
Hibou en dat denkbeeld verstikte hem.
In de naburige kamer lachten, schaterden en jubelden de gasten; die pijnlijke
tegenstelling maakte Hiob's gemoed nog somberder en er welden soms gevoelens
van razernij op, evenals bliksems die uit de zwarte wolken schieten en weer
verdwijnen.
Er waren oogenblikken dat hij met de vuisten op de deur had willen trommelen
en gebiedend roepen:
‘Een oogenblik, mijnheeren, Jean Hibou vraagt het woord!’
Die onderbreking zou echter de aandacht niet sterk hebben opgewekt; men zou
enkel Kiob bij den kraag hebben doen nemen en hem aan de deur werpen.
Om de aandacht der feesters gansch tot zich te trekken, had Hiob het lijk van den
Nachtuil op den rug moeten nemen, met die vracht beladen binnentreden, en den
doode
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op eenen stoel, vlak tegenover den feestvierenden en adellijken burgemeester doen
plaats nemen.
Als Jean Hibou zijnen vijand, met zijn half gesloten oogen en zijn door de kraaien
geschonden gelaat had aangestaard, zou graaf Delmon de la Carde zijnen plicht van
overheidspersoon wel volbracht hebben; doch waarom zou hij zich bekommeren
over Hiob, al beweerde deze dan ook hem iets belangrijks te moeien meêdeelen.
Hiob wachtte een half uur; niemand verscheen. Zijn geduld was op zware proef
gesteld. Hij wachtte schier een uur. Hij stond op om heen te gaan, toen de deur der
eetkamer, die met het wachtkamerke in gemeenschap was, geopend werd en de graaf
in jachtgewaad op den dorpel verscheen.
De man ging niet, hij waggelde; zijn aangezicht was bloedrood gevlamd, zijn oog
verdwaald en de verbeesting had gansch dat wezen veranderd. Hij bleef op den dorpel
staan en hield zich met de rechterhand aan den deurstijl vast.
‘Wat wilt ge?’ zegde hij barsch. ‘Hoe durft ge mij op dit oogenblik komen storen!’
‘Omdat het mijn plicht is,’ antwoordde Hiob kalm, en zijn vlammend oog viel in
de eetzaal, schitterend verlicht en opgevuld met gasten, die door den cigarendamp
omwolkt waren.
‘Plicht? Ik zal u door mijne honden doen wegjagen!’
‘Doe dat, mijnheer de burgemeester, maar nadat ik u gezegd heb, dat Jean Hibou
ginder op de hoogten vermoord ligt en zijn lijk in de sneeuw is vastgevrozen.’
‘Ellendige!’ brulde de graaf als een razende en greep Hiob naar de keel.
Hiob bleef uiterlijk zeer kalm; hij omvatte echter de hand en met een stalen arm
hield hij ze van zich af.
Twee of drie gasten schoten toe; er was dan ook een oogenblik bezinning bij den
kasteelheer.
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‘Wat geeft mij Jean Hibou!’ riep hij uit en zijn gevlamd gelaat werd bleek; hij hield
zich nu met de twee handen aan den deurstijl vast.
‘Ik heb u verwittigd, mijnheer, als overheidspersoon, als burgemeester, dat ik het
lijk van den ongelukkigen Nachtuil gevonden heb; het draagt eene groote wonde aan
het hart.’
‘Welnu, stop den Nachtuil tien voet diep in den grond, en dat er geen spraak meer
van zij!’ en graaf Delmon de la Carde sloeg de deur vloekend toe en keerde in de
zaal terug; maar hij was ontnuchterd en hoeveel champagne hij ook dronk, zijnen
geest kon hij niet meer bedwelmen.
Het was alsof het lijk van Jean Hibou, met de wijde wonde aan het hart, gansch
bevrozen en beijzeld, bleek en blauw voor hem stond, en telkens naast hem plaats
nam als hij zich neerzette.
‘Waarom ook moest die verdoemde Hiob hier komen,’ morde hij in zichzelf;
‘waarom ging hij niet naar het raadslid, dat de gemeentezaken bestuurt. Ik heb den
titel en den invloed van burgemeester; maar de zaken zelven wensch ik naar de hel....
Dien Hiob zal ik eens verpletteren.... Die Hiob is eene slang...’
Het gerecht vond den dader van den moord niet, al zetelde het ook verscheidene
dagen op het kasteel; het scheen een oogenblik lust te hebben, Hiob als den dader
van het schelmstuk aan te houden, doch de vaste voet voor die beschuldiging ontbrak,
en men kapte weldra met bijl en houweel een graf voor Jean Hibou.
Geit en huisraad werden verkocht, de schulden betaald, en kleine Nard woonde
sinds dien in het molenhuis.
Allen schenen den ongelukkigen Nachtuil te vergeten. Toen de sneeuw verdwenen
was, bleef er geen bloedstippel van hem over, en het water, dat als gesmolten kristal
van de hoogte stroomde, de fontein in het park van den graaf
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vulde en nu vroolijker dan ooit opwaarts joeg, had geen schijn van eene roode kleur
meer, evenmin als het glas water dat de knecht zijnen heer op een zilveren blad
aanbood.
En toen de zomer kwam, verdween de plek, waar de Nachtuil gevonden was, onder
een frisschen sluier van groen en bloemen, evenals zijn graf op het kerkhof. Wat het
huis betreft, dit werd door den heer van 't kasteel gekocht en afgebroken.
Ieder vergat zelfs het kind voor het oogenblik.
Een enkele vergat niet - Hiob.

IV.
Het kind van den kermiswagen.
Nard speelt voortaan aan den watermolen, op de helling der heuvels, op de hoogten,
in de puinen der oude abdij en was weldra den vader gansch vergeten.
Geen wonder! Rondom den molen was het veel aangenamer dan ginder in dat
eenzame ‘wolvennest’. Buiten vond Nard het bruisende water, binnen de beweging
der malerij; achter het molenhuis, den kleinen hof met schaduw, bank, bloemen en
gonzende bieën; op eenige stappen van het molenhuis, den ouden sluitmuur der abdij,
langs welken de weg, nu eens klimmend, dans eens dalend, landwaarts inliep.
Eenige jaren later, op een schoonen middag van de maand Augustus, hield er langs
den sluitmuur en op den
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weg, eenen wagen stil, met twee graatmagere paarden bespannen.
Naast den weg was de baan met gras begroeid, waarop dikke boomstammen lagen,
en boven deze spreidde een breedgetakte accazia zijne frissche vleugels uit.
Daar speelden de kinderen, daar rastien de reizigers, daar stond nu ook de wagen,
met hooge schuins loopende sponnen en met eene grauwe huif op de hooge reepen
gespannen.
't Waren echter niet de twee witte paarden, die op het gras graasden, evenmin als
de twee groote langharige honden, die rustig en met knippende oogen in het warme
zand lagen; 't waren ook zoo zeer de vrouwen en kinderen niet, hoe wonderlijk
gekleed, hoe gebronsd van huid en zwart van haar zij waren, die het meeste de
aandacht van Nard en eenige voorbijgaande kinderen tot zich trokken, 't was gansch
wat anders.
Over de sponnen van den wagen en onder de grauwe huif uit, keken en gaapten
aan de eene zijde eene lange rij houten paardenkoppen, wit, bruin en zwart geverfd;
aan de andere zijde lag eene rij wonderlijke poppenkoppen over de planken heen te
zien.
Ja, wonderlijk was het zeker; want de kinderen begrepen niet waarom die magere
kop zoo gedurig lacht;; waarom dat dikke, ronde en blozende gezicht zoo ijselijk
weende en er tranen, zoo groot als een boon, op zijne kaken perelden; zij begrepen
niet waarom deze figuur grijnsde, die de tong uitstak, gene den neus optrok.
Deden zij dit voor het landschap, voor den melen of voor vader Hiob in persoon!
Dat alles zou voor de kleinen geen geheim zijn geweest, als zij op deze of gene
kermis, den wagen en de kermistent, met geschilderd doek en gecostumeerde
muzikanten er voor, hadden gezien; als zij na een oogenblik de brandende vetkaarsen
buiten, het roode doek met vergulde
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sterren voor den ingang, en het aardige kind met een kleed aan, zoo glinsterend als
de schubben van eenen baars, die in de zon uit het water wordt gehengeld, te hebben
bewonderd - mochten binnentreden en het inwendige van het tooverpaleis zien
Ja, dan zouden ze geweten hebben waarom deze pop lachte, gene weende, eene
derde grijnsde - en hoevele dissonanten dit alles nu scheen op te leveren, zouden zij
hebben moeten bekennen dat er toch eene groote harmonie, in dit alles vereenigd,
bestond; doch - dat paradijs kenden de kinderen niet.
Toen de wagen op den weg stil stond, had Nard op zekeren afstand rondom deze
geslenterd; hij had nu de paarden, dan de poppen bewonderd en om dit ongehinderd
te mogen doen, had hij voor den reizenden kermistroep, in een oud blikken keteltje,
drinkwater gehaald.
Vader Hiob, die door het kleine molenvenster keek, gaf een goeden brok honigraat
voor de kinderen - half naakte en ongewasschen bohemers, met donkere, brutale
oogen en die gedurig als booze katten elkander toevlogen.
Toen de groote hitte van den middag voorbij was, verdeelde zich de karavaan in
twee groepen: een aantal vrouwen, kinderen, mannen en ook de honden gingen den
weg op en verdwenen weldra op het bergpad.
Dan ook spande men de twee paarden in, stak hier en daar nog een kind onder de
grauwe huif, en weg reed de wagen.
Nard was naar huis teruggekeerd; hij zat op een der balken van den molen en
droomde van al het geheimzinnige dat hij gezien had. Het was of die wagen alle
levensgeluk voor hem in zich besloot, en dit laatste met het voertuig nu voor altijd
verdwenen was.
Vader Hiob had hem een denkbeeld van eene kermistent trachten te geven, en
Nard had nu een oogenblik van verre dat paradijs, als door de enge spleet eener deur,
gezien.
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‘En zijn er meer zoon wagens en tenten op eene kermis in de stad?’ had Nard
nadenkend gezegd.
‘O ja, soms wel twintig,’ antwoordde Hiob.
‘En wat ziet men daar zoo al, vader Hiob?’
‘Ja, jongen, dat is moeilijk in een uur tijds op te tellen.’
‘Besteed er maar eens vijf minuten aan!’
‘Ja, toegeven zal ik wel moeten doen.’
‘Och, vader Hiob, zeg het maar!’
‘Wel men ziet er kramen met speelgoed, schoone gekleurde poppen, houten
paarden, blikken trompetten, looden soldaten, kleine kanonnen, koperen trommels;
kramen met peperkoek en lekkernijen; tenten....’
‘Waarom gaan wij niet eens naar de kermis in de stad?’
‘De stad is zoo ver van hier.’
‘We zullen vroeg opstaan en laat terug komen.’
‘Nu, ik zeg niet neen, we zullen zien....’
We zullen zien! Dat was zeker niet zeer bepaald gesproken; doch Nard was toch
tevreden, en van den balk springende, sloeg hij den weg naar de puinen in, waar een
jongen altijd iets nuttigs te doen vindt, al was het maar den tijd in het afbreken
behulpzaam te zijn; doch Nard brak niet af, want dit verbood hem Hiob, en de pastoor
had in de katechismusles dit verbod bevestigd.
Nard slenterde dan ook slechts door de puinen en dacht aan den kermiswagen.
Toen de knaap op eenige stappen van de plaats gekomen was, waar de wagen en
het bohemervolk gerust hadden, stond hij eensklaps verbaasd stil: daar, tusschen het
hooge gras, achter een der zware boomstammen, lag een kind rustig te slapen.
Het rustte met zijn hoofdje op den gebogen bruinen arm; de zwarte haarlokken
hingen als een sluier deels over het donkere wezen. De lange, zwarte wimpers daalden
als een tooverachtig fijne franje tot onder het gesloten
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oog, en de half geopende mond liet twee helder witte tandjes zien.
Nard bleef ademloos staan en staarde op de slaapster.
Was dat nu de toovergodin, die het gedroomde paradijs voor Nard's oogen tooveren
kon?
De knaap hoorde een groote vlieg over de scherpe punten van het gras brommen,
en dewijl die zwarte heks al te dicht bij de ooren van het kind gonsde en Nard ze
juist dààrom wilde afweren, maakte hij eene beweging, die de slaapster deed wakker
worden.
Het kind ontwaakte met een zure uitdrukking op het gezichtje, wreef zich de oogen
met den rug der beide handjes en staarde den vreemden jongen met donkeren blik
aan; daarna liet het langzaam de oogen over het landschap gaan, om zich te
vergewissen waar het zich bevond, en waar de wagen gebleven was - en zegde toen
eenige woorden, die de knaap niet verstond.
‘Ze zijn weg,’ liet Nard er op volgen; doch het meisje verstond hem niet, en het
begreep hem slechts toen hij door de hand gebaarde, dat de wagen met het kermisvolk,
over den bergweg was vertrokken.
Het kind fronste de wenkbrauwen en zijn oog fonkelde; alsof er plotseling een
ander gevoel bij het meisje opwelde, liet het de lip hangen en wilde weenen; doch 't
was of het in tegenwoordigheid van dien jongen niet weenen wilde, en zich omkeerend
hep het in de richting, die volgens Nard de wagen gevolgd had.
Nard liep met het meisje meê; toen het op de hoogte stond en daar den weg op
zekeren afstand bestreek, legde het zijne handjes boven de oogen, om ze tegen de
zonnestralen te vrijwaren en zag rechts en links; doch er was geen wagen meer te
zien.
Het kind was verdrietig, en de donkere blik dien het op Nard wierp, beduidde wel
dat het lust had op hem de teleurstelling die het ondervond, te wreken.
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Nard beantwoordde echter die uitdaging niet: wel integendeel! Hij wenkte de kleine
vriendelijk om met hem te gaan, en nadat zij een paar maal met het hoofd geschud
en nogmaals den horizon gepeild had, ging zij met Nard meê.
De boheemster sprak, neen, zij babbelde gedurig; doch Nard verstond er geen
woord van, zoo min als zij iets van zijne redeneering verstond, waardoor hij haar
wilde diets maken dat vader Hiob, den man uit den molen, haar wel te recht helpen
zou, en zij met hem maar moest meêgaan.
Hiob was niet in den molen; Nard wist echter wel waar hij hem vinden zou. Hij
wenkte het vreemde meisje, dat den jongen onbedeesd volgde. Beiden verschenen
in den bloemhof en voor de biehal, waar Hiob, op de bank gezeten, zijn pijpke rookte.
Het vreemde kind bleef op eenige stappen afstand van den mulder staan en zag
verwonderd naar hem, naar de bloemen, naar de bieën en ook naar het mischende
water achter zich. Op een wenk van Hiob naderde het, en 't zegde, altijd in dezelfde
vreemde taal, wie ze was; doch tot groote verbazing van Nard antwoordde Hiob, en
kende dus, in een omzien, de geschiedenis van het vreemde meisje.
Het kind sprak Duitsch, en Hiob sprak de taal die hij als kind geleerd, doch nooit
voleerd had: hij sprak Vlaamsch.
‘En waar gaan uwe makkers heen?’ vroeg Hiob na veel andere vragen.
‘Naar de stad,’ was het antwoord.
‘Naar welke?’
Het kind trok de schouders op.
‘Nu, dan begrijp ik wel naar welke stad zij gegaan zijn. Waarom hebben zij u
alleen gelaten?’
Geen antwoord.
‘Is uw vader of uwe moeder bij den troep.’
Hetzelfde stilzwijgen.
‘Hebt ge geen vader of geene moeder?’
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Het meisje zag Hiob met groote oogen aan.
‘Noemdet gij niemand in den troep “vader” ofwel “moeder”?’
Het kind schudde eerst het hoofd, doch zegde na eene poos:
‘Ja toch, er was iemand die ik “vader” noemde; doch die is sedert lang weg.’
Toch wilt gij tot uwe vrienden terugkeeren?
‘O ja.’
‘Welnu, als men u vandaag of morgen niet komt afhalen, zal ik u Zondag naar de
stad brengen. Wilt gij tot dan toe hier in den molen blijven?’
‘Dat wil ik wel.’
‘Welnu, speel dan met Nard.’
‘Ik versta hem niet.’
‘Dat geeft niets,’ en terwijl Hiob opstond, voegde hij er bij, als tot zichzelf
sprekende: ‘Kinderoogen verstaan elkander altijd.’ Dan, zich nogmaals omwendende,
vroeg hij:
‘Hoe heet gij?’
‘Narda.’
‘Wel, dat valt juist goed: mijn kleine jongen heet Nard. 't Is,’ mompelde Hiob, ‘of
zij gemaakt zijn om met elkander te spelen. Nard en Narda! Recht wonderlijk! Nard,
speel nu met Narda, en als men haar vandaag of morgen niet komt halen, brengen
wij haar Zondag met den hondenwagen van Hakki naar de stad en naar de kermis.’
Dat nieuws gaf Nard eenen schok door het hart. Met den hondenwagen naar de
stad en naar de kermis! Dit was een drievoudig geluk, waarvan één enkel derde reeds
het toppunt van aardsche zaligheid bereikte.
Kinderen gaan zoo snel op den weg der kennismaking voort, als reuzen met laarzen
van zeven mijlen over de vlakte. Geen vijf minuten waren voorbij of Nard en Narda
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waren groote vrienden, en nadat al het nieuws van den kleinen bloemhof was
nagespeurd, dat de bieën en het water niets meer te vertellen hadden, gingen beiden
naar de puinen.
Toen het schemerdonker werd, de muggen dansten, de vleermuizen vlogen en de
kikvorschen kwaakten, kwam Narda zoo vrij naar het molenhuis terug, of zij er sedert
lang woonde.
Hiob gaf het bohemerkind een goed avondmaal, spreidde een wollen deken in den
hoek van den haard, en Narda sliep zóó vast, alsof zij op een donzen koningsbed
gelegen had.
Den volgenden dag verscheen niemand om het kind op te eischen; toen het
Zaterdagavond was, ging Hiob naar het dorp en kreeg van Hakki, den bode, den
wagen met drie honden te leen:
‘Dat vliegt!’ zegde Hakki, een klein, altijd grinnekend oud manneke, met een
donkerbruin, misschien altijd ongewasschen en aapachtig gezicht, een paar wratten
en stoppels op de punt van den neus, een hoofd met wit kroezelhaar bekroond, en
eindelijk van onder tot boven in een langen, grauwen schanslooper gestoken, die
vroeger aan een infanterist toehoorde.
‘Niemand krijgt mijn wagen...’ zegde Hakki, ‘hi, hi, hi! Maar gij, Hiob, gij zijt
iemand.... hi, hi, hi en daarom ook krijgt gij hem, en de honden ook.... hi, hi, hi.’
Maar ook Hiob maalde Hakki's koorn kosteloos, gaf hem alle jaren eene raat honig
en verkocht hem het was der bieën, dat Hakki in zijn achterhuis perste, waarna hij
het in de stad duur, peperduur aan den man wist te brengen.
Dit vriendschapsbewijs is dat waard, en Hakki gaf aan Hiob de verzekering dat 's
morgens ten vier ure, de hondenwagen voor den molen staan zou.
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Dat wilde Hiob niet, maar dat wilde Hakki wel, en wat Hakki wilde zou geschieden.
Toen Hiob thuis kwam, was Narda schier niet meer kennelijk; zij had zooveel
duikelingen in het molenwater gemaakt, dat al het zwart van aangezicht, voeten,
armen handen was gespoeld; alleen de gestruivelde haren en wenkbrauwen waren
zwart, en de oogappels donker gebleven; deze teekenden zich nu glimmender dan te
voren op het rozige wezen af.
Narda duikelde nu nog uit louter plezier het hoofd in het water, en liet
schaterlachend de frissche droppels van de haren regenen; Nard had haar dit spel
geleerd, doch de leerlinge overtrof weldra den meester.
De zon straalde over de hoogten en deed de bedauwde boomtoppen glinsteren.
Op de hellingen en beneden in de vallei heerschte die koele frischheid, nog door
geen glimp van warmte verwelkt, die ons opwekkend om de slapen waait en onze
heete longen binnendringt als een dronk ijzig putwater.
Overal, op de helling, in het bosch gelijk in de puinen, werd de stilte door niets
gestoord, tenzij door het verward gesjierp en gefrazel van duizenden vogels. In de
verte had de klok geslagen en bijna gelijktijdig deed zich, als men scherp luisterde,
een licht gedommel op dat gedurig sterker werd.
Op de hoogte verscheen weldra, doch slechts een oogenblik, in den gloed der
morgenzon de hondenwagen van Hakki, die snel, schier bliksemsnel, den weg afdaalde
en weldra voor het molenhuis stilhield.
Het oude manneke meende Hiob te verrassen, doch op hetzelfde oogenblik werd
de deur geopend, en Hiob verscheen in zijn Zondagspak op den dorpel zijner woning.
‘Ik meende u te verrassen, Hiob,... hi, hi, hi!’ riep Hakki, ‘maar ik zie dat de haan
u in tijds heeft wakker gekraaid,... hi, hi, hi!’
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‘Ik hoorde reeds tien minuten geleden, het gedommel van den wagen aan gene zijde
van den berg, Hakki.’
‘Ja, gij hebt een scherp oor, Hiob,... hi, hi, hi...! Welnu, zie den wagen eens!
Opgepoetst,... hi, hi, hi! zie het getuig,... blinkend als een spiegel,... hi, hi, hi! Mijnheer
de graaf zelf zou zoo koninklijk de stad niet binnenrijden als Hiob,... hi, hi, hi!’
‘Neen, zeker niet!’ zegde de mulder en sloeg vergenoegd den ouden bode op den
schouder.
Nard en Narda stonden bij den wagen; zij waren ongeduldig om in te stappen,
doch het oude manneke had nog eenige aanbevelingen te geven.
‘Hiob,’ zegde Hakki, voor de honden staande, die den zwaren kop ophieven en
den meester hijgend en lachend in de oogen staarden, ‘Hiob, gij hebt hier mijn beste
stel honden: mijn bruine, mijn witte, mijn zwarte. De eerste heet Li, de tweede Lo,
de derde Lu.... Li, Lo, Lu!... Begrepen? hi, hi, hi! Ik heb hun gezegd dat zij naar de
stad moesten loopen, en geloof me, Hiob, ge moet hun niets meer zeggen,... hi, hi,
hi! geen half woordje,... hi, hi, hi! Zie, Lo, de witte, draait den kop om; hij wil me
zeggen: “Ik heb u goed verstaan!” en nu zegt hij zoo iets in dien aard aan den bruine,
aan den zwarte,... hi, hi, hi!’
Hakki was op het punt eene lange verklaring over het karakter en de eigenschappen
van elk der honden te geven, en dit had zeer lang kunnen duren; doch het
bohemermeisje wipte juichend in den wagen, waarin juist boven de twee wielen eene
bank geplaatst was; Nard volgde Narda; de honden blaften en trippelden en er bleef
Hiob, die den teugel vasthield, nauwelijks tijd om plaats te nemen, toen Li, Lo, Lu,
in duizelige vaart de reis begonnen.
De kinderen en ook Hiob zagen nog eens lachend om, zonder iets te verstaan van
't geen Hakki riep, of door gebaren wilden doen verstaan. Nog een oogenblik en de
wagen daalde, op de hoogte gekomen, den harden weg af,
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en nog geruimen tijd herhaalde de echo het blijde geblaf der drie honden, die
inderdaad zonder aanwijzing den weg kenden.
Ging het berg op, dan stapte Hiob af en liep in den beginne op een drafke naast
het wagentje; doch ging het berg af - o, dan ware het hem onmogelijk geweest Li,
Lo, Lu bij te houden! Hij sprong dan ook op de bank en het wagentje ratelde alsof
het wild geworden was de blaffende honden achterna.
De boomen, de vogels en de zon waren nog alleen getuige van de dolle vaart; de
weinige huizen, die langs den weg stonden, sliepen nog - dat is, zij hielden oogen
en mond, deuren en vensters, nog gesloten.
In het eerste dorp, dat langs den weg lag, werd het geblaf van Li, Lo, Lu, het geratel
van 't wagentje en 't gejuich der kinderen door het geblaf der bandhonden beantwoord;
haan en kiekens liepen met de vleugels slaande en schreeuwend uit de baan; de duiven
stegen klapwiekend naar boven, en meer dan eene huismoeder stak op het helsch
gedruisch, het hoofd buiten.
Een uur later lagen de honden in de schaduw van een grooten lindeboom voor de
herberg, waar Hakki tweemaal in de week uitrustte, te hijgen. De honden staken den
kop in eenen emmer water, de kinderen neus en oogen in een pot met melk en Narda's
neus, zegde Nard, had meêgedronken, want er biggelde een groot spierwitte drop
aan de punt.
Toen Hiob zijne pijp had aangerookt, toen allen een stuk brood genuttigd hadden,
hervatte men den tocht.
De zon werd brandend; de morgen vorderde; de klok klepte traag in de verte; de
dorpelingen gingen ter vroegmis. Soms hoorde men het verwijderd belgeklingel van
de paarden des vrachtwagens, ofwel er snelde een rijtuig voorbij.
Op dezen of genen heuvel lag een landhuis zich blijkbaar
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doodelijk te vervelen; de hellingen waren met vakken van verschillende
landbouwgewassen, zeer onderscheiden in kleur, overdekt.
Aan den horizon smolt het heuvelig landschap in een fijnen, zilverigen nevel weg
en beneden aan den voet der bergen en in de dalen, dreef stil en droomerig het
blondgele water der rivier langs de wild begroeide oevers voort, om een half uur
verder van eene hoogte neer te storten en gedruischmakend en bruisend onder de
elzen en wilgen te vluchten.
Daar lag een verlaten kalkoven, ginds een stevig gebouwde vierhoek, eene hoeve
met schaliëndak en hooge poort - eene forteres of blokhuis zou men zeggen - en die
geen enkel venster langs buiten had, dat aan een ongenoodigden, nachtelijken bezoeker
zou kunnen zeggen: ‘Kom langs hier binnen.’
Nu schoot een haas bliksemsnel uit het kreupelhout, en eens zelfs kwam een jonge,
vlugge ree, op eenigen afstand vóór het wagentje door, hetgeen Li, Lo, Lu harder
deed blaffen en de kinderen nog eens juichend opstaan.
Vroeg in den voormiddag was men op het hoogste van den bergweg, en men reed
in het lommer van frissche notenboomen.
Onder de afhangende takken door, zag men in het dal, en in dat dal lagen veel,
heel veel huizen langs den oever van eene tintelende en flikkerende rivier neergeschud,
en uit die mengeling van huizen staken spitse torens op - en dit alles blonk en
schitterde of die huizen, die torens met gesmolten kristal besprenkeld waren.
Dat was nu de stad, waarvan Nard zoo dikwijls had hooren spreken, en waarvan
hij zich geen denkbeeld maken kon!
Bij Narda, wekte dit gezicht niet de minste bewondering op; zij luisterde zelfs
niet, toen Nard nu eens naar het blinkende torenhaantje, dan naar de kleine, zwarte
schoor-
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steenen wees, die op de daken stonden, gelijk de zwarte wratten op den neus van
Hakki.
Hiob sprak middelerwijl met Narda; hij nam inlichtingen over den kermiswagen
en dezes eigenaar, over den naam van het kind, de plaats der geboorte en vroeg of
het meisje gedoopt was; doch dit laatste was latijn voor Narda. Men heette haar
Narda, of ‘zwarte heks’, of ‘duivelin’, of ‘hellejong’; zij kwam uit een ver gelegen
land, en was op weg naar een ander vreemd land, om daar met de poppen te spelen:
meer wist ze niet.
Van eene moeder of van God had ze geen begrip; ze wist niet wat eene kerk was.
In den loop van den dag speelde zij half naakt rond den kermiswagen, bedelde wat
brood of centen, kreeg nu van dezen dan van genen kluchtspeler een oorveeg, werd
's avonds in een blinkend kleed gestoken, en moest met anderen voor de tent dansen,
om het geeërd publiek te lokken en te vermaken.
Als Narda goed gewerkt had, mocht ze wel eens aan de flesch met brandewijn
proeven, die gedurende en na de voorstelling in den kring van mannen en vrouwen
rondging. Niet zelden was die flesch de oorzaak dat men ten slotte twistte en elkander
blauwe oogen en bloedende neuzen sloeg; doch daarop werd door de anderen, die
niet in den twist betrokken waren, nooit gelet; deze lachten, stoeiden en spotteden
voort tot dat ze zelven vochten.
Die inlichtingen waren zeker weinig geschikt, om Hiob op het spoor van den
kermiswagen te brengen; doch zij gaven hem de overtuiging, dat men in die
kluchtspelerswereld juist niet veel aandacht moet geslagen hebben op het verdwijnen
van het kind, en niemand ook de moeite zou nemen om Narda op te eischen.
Het wagentje reed nu weer den berg af, en kwam met een langen omweg aan den
boord der rivier, die van boven gezien een sprong breed was, en nu integendeel zóó
breed.
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dat Nard in driemaal met zijnen springstok er niet zou kunnen overwippen.
Langs de twee kanten der rivier stond eene rij oude huizen en in de verte lag eene
steenen brug die de twee oevers verbond. Naarmate men vorderde stonden de huizen
dichter bijeen; Nard dacht maar een - een enkel huis te zien, en hij begreep maar niet
hoe een mensch tusschen die honderden deuren, zijn eigen deur kon herkennen!
De honden liepen uit eigen beweging eene groote oude poort binnen, en hielden
op eene bouwvallige binnenplaats stil, waar mest, hout en strooi lag, en karren en
wagens stonden.
Daar kwamen de honden ieder week, en zooals Hakki gezegd had, men moest hun
niet zeggen of wijzen waar ze moesten zijn.
Niemand bekommerde zich om den wagen, de honden of de pas aangekomen
personen. Hiob ontdeed de beesten van het gareel; de dieren liepen den koelen stal
in, om zich achter de paarden neer te leggen, nadat zij gretig uit den gevulden
water-emmer hadden gedronken.
De staljongen, met opgestroopte hemdsmouwen en de bloote voeten in de klompen,
zag het drietal, klopte elk der honden op den kop en zegde:
‘Ha, zijt ge daar, Li, Lo, Lu? Warm he, jongens, warm?’
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V.
Bijna verkocht.
Hiob ging met de twee kinderen door de straat; hij gaf de hand aan het
bohemer-meisje, dat er in zijne lompen wel armoedig uitzag, en op zijne bloote bruine
voetjes over de harde kasseien trippelde.
Nard ging naast vader Hiob en zag naar de winkels, waar alle aardige dingen waren
tentoongesteld.
Zoo voortgaande, kwam men aan eene kerk, en voor deze stonden kramen en
tenten, doch 't was nog vroeg en de grauwlinnen winkels waren nog niet open.
Hiob ging de kerk binnen, en hier eerst begon Narda's verwondering: het hooge
gebouw, de kleuren op muren en vensters, het altaar, schitterend van licht, verguldsel
en bloemen; de priester in het gouden misgewaad, de orgeltoon en zang, het knielen
van alle aanwezigen - deden haar gedurig met groote oogen rond zien, en eindelijk,
zonder te weten waarom, vouwde zij de handjes, boog de knieën en vestigde hare
donkere kijkers op het altaar.
Toen Narda de kerk verliet, had zij aan Hiob wel willen vragen wat al dat schoons
beduidde; doch buiten gekomen zag men de kermis in volle glorie: de kramen met
roodwangige poppen, blikken en koperen trompetten, geelhouten fluiten, koperen
trommels en gekleurde hansworsten, spreidden al hunnen glans ten toon, gelijk de
pauw haren staart.
De molen met houten paarden en schipkens, draaide op de tonen van het straatorgel;
hier zat een jongen, daar
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een gapende jonge boer, ginds eene dikke en lachende keukenmeid in een schuitje
of op een houten paard.
Narda gaf de hand aan Nard en zij was voor hem eene bescherming; doch ook zij
was op de kermissen thuis en zou, zonder Hiob, onmiddellijk hare bedelpartij weer
begonnen hebben: de gewoonte is een tweede natuur.
Hoe dikwijls men ook het kermisplein op en neer wandelde, de wagen met poppen
was er niet, en geen enkel der Bohemers, dien men over Narda's familie raadpleegde,
wist er iets van te zeggen. Er waren zoovele kermissen in het land, en wie weet
waarheen de troep dien men bedoelde, gereisd was!
De meester van een honden- en apenspel vroeg wat kunsten de kleine zoo al kende?
Die groote, zware kerel met rossen baard en een roodgevlamden neus scheen niet
ongenegen te zijn Narda aan te nemen; doch Hiob moest niet te veel eischen....
Eischen? Natuurlijk, alles is in de wereld ‘koopmanschap’, menschen gelijk dingen.
Wie weet hoe dikwijls Narda reeds voor een stuk geld, misschien voor een flesch
jenever, misschien voor veel minder, van deze in gene hand was overgegaan.
Misschien werd zij reeds in de wieg versjacheld.
Narda klemde zich aan Hiob's kleeren en hield angstig de groote oogen op den
mulder gericht: zij begreep wat er plaats had en vreesde den uitslag, doch Hiob
schudde het hoofd bij het aanbod.
Na kwam ook eene lange, magere vrouw met bruin getint aangezicht naar buiten;
zij had een rood geruiten mantel om de schouders hangen. Beneden staken uit dien
mantel een paar grove schoenen en bovenop stond een hoofd, door een wanordelijk
gevlochten haarbos bezet. Haar oog flikkerde loensch en valsch, en zij mompelde
tot haren man woorden, die Hiob niet verstond.
Die heks had gewis haar plan, dat bliksemsnel in haren
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geest was opgekomen, want zij verdween in de tent en weldra verscheen er een kerel,
in een kleed van geschubde, zilverachtige stof en plaatste zich, met de reusachtige
armen op de breede borst gekruist, naast Hiob en de kinderen.
Hij, zoo beweerde hij, kende zeer goed den poppenwagen waarvan men sprak; in
dien reizenden kermistroep had hij vrienden, een neef, een oom - ja, had hij er kunnen
bijvoegen, hij had daar al wat Hiob verlangde. Misschien was hij zelf wel de naaste
famillie van het kind.
Hij nam dan ook op zich het meisje binnen eenige dagen, te Brussel aan zijn adres
te bezorgen, en om te doen zien dat hij Narda goed kende, streelde hij haar lachend
over de gitzwarte haren en tikte op hare wang.
Het kind bleef den kerel, met zijn kort, stoppelig haar, zijne afhangende
zwadderkaken, dikke balken onder de oogen en schorre verdronken stem, verwonderd
en zelfs boos aanstaren.
Hiob was niet gerust.
‘Kent gij hem?’ vroeg hij met Vlaamsch-Duitschen tongval.
‘Neen, neen, ik ken hem niet, ik ken hem niet,’ en het kind drong zich dichter bij
Hiob.
Deze was zeker genegen zich van het kind te ontmaken; maar Hiob voelde dat er
iers slangachtigs onder al de hoffelijkheid des kluchtspelers broeide. Immers de rosse
behield het stilzwijgen, nu de man met de verdronken stem het woord voerde, en het
magere wijf verscheen weer aan den ingang der tent.
‘Nu, nu, dat is gezegd!’ zegde de zilvergeschubde, die de clown van het hondenen apenspel was; ‘kom, we zullen een glas vuurwater op die overeenkomst drinken.’
De groep ging naar een oud, klein, tamelijk smerig huis, met verzakt venster;
boven de deur hing een versch
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geplukte dennetak, een teeken dat men er herberg hield.
Waarom Hiob met de twee kinderen volgde, wist hij zelf niet; waarschijnlijk was
hij nog tot geen besluit gekomen en dobberde tusschen Narda en de overeenkomst.
Narda hield Hiob's hand vast, en Nard klemde zich aan het lompenkleed van Narda.
In den deurstijl der herberg leunde weer het magere wijf; toen de rosse haar zag,
reikte hij haar zijn glas jenever over; zij nam het schijnbaar onverschillig aan, doch
het vastnemen van het glas, de beweging van hand en arm, de maische teug dien zij
dronk zonder een zuur gezicht te trekken, bewezen dat zij het ‘in de kunst van drinken’
zeer ver gebracht had.
Ieder kreeg nu zijn glas ‘vuurwater’, en de rosse wierp een zilverstuk op tafel,
ofschoon Hiob zich daartegen verzette.
De drank moest het lokaas zijn om Hiob te winnen; zelfs de kroeghouder, die op
het smerig geblutst tinnen blad van den toog gebogen lag, nam stem in het kapittel.
Hij, zoo verklaarde hij, kende die ‘eerlijke artisten’, en als die zegden dat zij het
kind op zijne bestemming zouden brengen, was er aan die belofte geen oogenblik te
twijfelen.
De mulder staarde denkend voor zich uit, op den bleekrooden steenen vloer, of
op de tafel met jenever bemorst, alsof hij in de zandkringen of in de natte cirkels, de
oplossing van het raadsel zocht.
Soms wendde hij zich tot het kind, doch altijd in de taal, die blijkbaar de omstanders
niet verstonden. Eens had hij de groote en schoone oogen van Narda met tranen
overwolkt gezien, en hoorde hij hare stem van diepe ontroering beven toen zij zegde:
‘Och, geef me toch niet aan die menschen.’
Dat had Hiob getroffen, en zich tot Nard wendende had hij tot dezen gezegd:
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‘Willen wij Narda maar aan die vreemde menschen geven?’
‘Neen,’ antwoordde de jongen barsch en diep aangedaan; ‘neen, ze moet bij ons
blijven....’
Het magere wijf had de woorden van den jongen verstaan, en driftig en dreigend
zegde zij tot hare twee kameraden: ‘Laat ze naar den duivel loopen, indien ze niet
willen.’
Wat ze zegde was niet gemeend: 't was slechts eene nieuwe wending in den
toestand, en dezen zouden de kluchtspelers benuttigd hebben, ware er op straat niet
een hevig rumoer ontstaan: iedereen drong naar buiten.
In wilden draf reed een groep heeren, aan welker hoofd zich graaf Delmon de la
Carde bevond, door de enge straat.
Men gaf geen acht op de vrouwen en kinderen, die zich verschrikt tegen de huizen
verdrongen. De paarden, wien het schuim van het gebit vlokte en den zweetdamp
van het lijf sloeg, werden door spoor en zweep aangedreven; zij waren even wild als
de berijders, die driekleurige nationale strikken op de borst hadden vastgemaakt want men was zoowat in de omwenteling van 1830.
Die heeren kwamen ‘kermis houden’ en hunne intrede alléén deed reeds voldoende
zien, dat men zich aan baldadigheid verwachten mocht; doch zeker was het ook dat
er goud en zilver regenen zou.
De herbergiers kwamen in hunne opene deuren staan, en juichten den flinken draf
en de cabriolen der schuimende paarden toe.
Vóór de afspanning, waar de gedruischmakende gasten afstapten, school het volk
nieuwsgierig saam, en vijf minuten later borstelden reeds een dozijn straatjongens
onder elkander om de centen, door de ‘kasteelheeren’ in de grabbel geworpen, en
drongen zich de stoutsten tot voor het geopend venster, waar hun door die milde
heeren, roomers met brandewijn werden toegereikt.
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Even onstuimig als de bezoekers te paard het stadje waren binnen gestormd, even
onstuimig vielen zij te voet op de kermis, gevolgd door gansch eene bende kinderen,
jongens, meisjes en straatloopers.
Hiob had graaf Delmon de la Carde herkend en met de twee kinderen aan de hand,
hield hij zich zooveel mogelijk ter zijde en uit het oog.
De groepen vroolijke en opgewonden heeren - eenigen met den hoed schuins op
het hoofd, de knevels opgestreken, de karwats in de hand en de hooge rijlaarzen met
slijk bespat - overrompelden de kramen. Zij kochten ringen met valsche steenen,
vergulde oorhangers en halskettingen, beschilderde dooskens, kristallen fleschjes
met reukwerk, poppen en hansworsten; zij deelden die aardigheden en snuisterijen
aan de meisjes en jongens uit.
Weldra waren al die heeren met flageoletten, blikken trompetten, koperen
trommeltjes en fiuiten gewapend en terwijl een draaiorgel den stoet opende, ving er
een charivari aan, die de overheid zonder twijfel zou belet hebben, indien zij niet het
werk van ‘die groote heeren’ ware geweest.
De stoet, altijd gevolgd door eene talrijke menigte, golfde de straat in, toen het
kluchtspelersvolk Hiob en de kinderen, op den hoek van een eng steegske, weêr
benaderde.
‘Nu,’ zegde de rosse, ‘ik begrijp dat gij het kind niet geven wilt.’
‘Neen,’ onderbrak Hiob, ‘mijn besluit staat vast: het kind blijft voor alsnog bij
mij.’
‘Gij hebt gelijk,’ liet de clown op die woorden volgen, ‘ofschoon ik mijne belofte
trouw zou volbracht hebben.’
‘Daaraan twijfel ik geen oogenblik.’
‘Onze kennismaking moet daarom niet verbroken zijn.’
‘In 't geheel niet.’
‘Ik wil aan de kinderen eene verrassing doen en vrijen toegang tot de vertooning
geven.’
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‘Gij zijt al te goed: wij zullen onze kaartjes wel betalen.’
‘Neen, dat wil ik niet.’
Het lange magere wijf leunde tegen den hoek van een der gevels, en hield haar
zwart oog op de onderhandelende groep gericht.
‘Zie,’ hervatte de rosse, ‘de vertooning gaat beginnen.’
De clown in zijn geschubd kleed stond op de estrade en sloeg bekken en groote
trom; een andere blaasde op den klephoorn en twee of drie meisjes, in blinkende en
veelkleurige kleeding, dansten voor de tent. Een paar apen sprongen van dezen
schouder op genen; jan de poedelhond stond op schildwacht, met den stok in den
linkerpoot en de pijp in den bek. Met zijn harigen kop zou men hem voor een
schildwacht uit den Sansculotentijd gehouden hebben.
De aantrekkelijkheid der vertooning was groot en Nard juichte. Wat Narda betreft,
deze was al die tooneelen gewoon en zij had het liefst de kermis willen verlaten en
weêr in den vliegenden hondenwagen zitten; zij vreesde de tent - en in dit geval had
zij een voorgevoel dat wel in wezenlijkheid veranderen kon.
De tent was druk bezocht; Hiob en de kinderen zaten vooraan, nabij de opening
die toegang achter de schermen gaf.
De muziek liet zich hooren; de honden en apen verschenen op het tooneel: apen
op honden rijdende, apen als heeren en als dames gekleed: apen in jockey's, in
grenadiers, in koks, in tafeldienaars, in mylords - altijd snel, zenuwachtig, schuw,
kortaf in hunne bewegingen. Hunne pekzwarte, ronde kijkers verloren den meester
echter nooit uit het oog, en als deze de zweep ophief, maakte mylord of de lady zich
bliksemsnel uit de voeten, en lieten, boven op een der schermen gezeten, krijschend
de lange witte tanden zien.
De kinderen en kindermeiden lachten tranen, om de
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aardige fratsen van de schelmsche apen. Narda staarde met donkeren en misnoegden
blik, en naast Hiob gezeten, op het tooneel; Nard integendeel spalkte de oogen wijd
open, en liet in zijn koortsachtigen lach telkens zijne twee rijen tanden zien.
Voor den knaap was alles nieuw, alles schoon, alles wonderbaar, en hij kon zich
zelfs niet inbeelden dat er in de wereld nog iets schooner, iets bewonderenswaardiger
kon bestaan.
Hiob zag de apenvertooning met eene zekere kalmte, die deed vermoeden dat zijne
gedachten niet altijd in de tent waren. Slechts van tijd tot tijd plooide een glimlach
de lippen van den mulder en antwoordde hij, met een enkel woord, op de geestdriftige
kreten van Nard. Dat woord bewees weleens, dat hij de vraag van den kleinen jongen
niet al te wel had verstaan.
De vertooning geraakte, door het werpen van een handvol suikererwten en - boonen
op het tooneel, in verwarring.
De mylords en mylady's, die de kleurige boonen en erwten, uit het parterre
geworpen, zagen rollen, sprongen driftig uit hun rijtuigen; de honden, voor deze
gespannen, vergaten dat zij voor het oogenblik paarden waren, en sprongen verschrikt
ter zijde; de koks wierpen tang en pan weg, om het suiker van mijnheer en mevrouw
te betwisten; de livreiknecht beet boosaardig naar mevrouw's neus, en deze laatste
beet hare kamenier in den staart.
De rosse directeur scheen dit alles niet naar zijnen smaak te vinden; hij raasde en
tierde tegen het publiek en bracht, door zijn rumoer, het zwaaien en het hameren
zijner armen, eene nog grooter verwarring teweeg dan reeds bestond.
Het publiek vond het tumult echter naar zijnen smaak en er vloog een hagelvlaag
voorwerpen door de tent, op het oogenblik dat de groep voorname kermisbezoekers,
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met graaf Delmon de la Carde aan het hoofd, deze binnen trad om de vertooning bij
te wonen.
De groep kwam onstuimig binnen; vele der heeren waren nog voorzien van
trommels, fluiten en trompetten, die zij op de kermis hadden gekocht; zij waren wel
voornemens, dit was duidelijk, de tent met dat apen- en hondenvolk, eens totaal het
onderste boven te slaan, des noodig zelfs af te breken.
Met te betalen maakt men immers weer effen rekening? De drank had reeds krachtig
op de hersens dezer voorname heeren gewerkt, en juist die bijzonderheid zou de
verwarring niet geringer maken.
In het midden der groep trad graaf Delmon de la Carde, en aan dezes arm werd
een meisje, een der danseressen van voor op de estrade, meegetrokken. De danseres
was nochtans niet erg af keerig van het haar aangedaan geweld. Dit werd bewezen
door haren ruwen lach, haar onbeschaamd oog, hare kreten, het cynieke woord dat
zij nu dezen dan genen toewierp, altijd onder den schijn van tegenstand aan den half
dronken graaf te bieden.
De voorname heeren blaasden valsch op hunne blikken trompetten, huilden op de
fluiten, klopten op de trommels en zongen, in overeenstemming met de nationale
cocarde, het nationaal lied van den tijd.
Met zoo onbeschaamd gedruischmakend te zijn, wilden zij aan dat gemeene volk
toonen dat zij van hoogen bloede waren, en zich iets durfden veroorloven, waaraan
de burger zelfs niet zou durven denken.
Zóó dachten er echter eenigen uit het publiek niet over, die ook wilden toonen dat
zij de tent in rep en roer durfden zetten. Men wierp dan ook voortdurend met allerlei
voorwerpen naar het tooneel, zoodat juist een rotte appel, onder het verdubbeld gelach
van het canaille, eene kaart, eene ster of zoo gij wilt een nieuw blazoen op de
grafelijke wang teekende.
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Het bloed steeg den voornamen heer naar het hoofd; zijne oogen vlamden, eene
razende, gramschap overmeesterde hem bij de hem toegebrachte vernedering. Hij
stiet de danseres onstuimig van zich af, tastte in zijnen binnenzak en haalde een
pistool te voorschijn.
In de woelende menigte van huilende vrouwen en kinderen zocht de dronken
edelman een slachtoffer. Neen, hij had dit reeds gevonden! Bij het intreden der tent
was zijn oog op Hiob gevallen, die eenige stappen vóór hem recht stond.
De pistoolhaan knakte, het schot viel. Een ijselijk gehuil en gekrijt steeg in de tent
op, waarin een oogenblik een blauwe rookwolk vlotte; doch toen deze weggedreven
was en de volksmenigte de eerste plaatsen ontruimd had zag men Hiob niet meer.
Vóór den graaf stond echter kleine Nard met dreigende, gebalde vuist, met borstelig
haar en gloeiend oog.
De knaap was toegesprongen en had door eenen slag van de vuist, de richting van
de pistool doen veranderen; hij deed alzoo den kogel boven in de hanebalken vliegen.
Graaf Delmon deinsde voor de kindergestalte achteruit. De groote heer werd
plotseling bleek, en eene huivering liep over zijne ledematen. Wat deed hem zoo
bang worden voor den zoon van Jean Hibou? Treffend, ja, treffend geleek de zoon
op den vader, en misschien dacht de graaf dat zijn pistoolschot den grond had doen
openbersten, en Jean Hibou zelf uit het graf gekomen was.
En Hiob?
Op het oogenblik der verwarring, welke in een omzien ontstaan was en in tienmaal
korter tijd dan wij noodig hadden om ze te beschrijven, had de geschubde clown
Narda gegrepen, en was deze achter een afhangend tapijt, in de handen van het lange,
magere wijf overgegaan.
Hiob had echter zijne tegenwoordigheid van geest behouden. De beweging van
den graaf was hem niet ont-
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gaan. Snel had hij zich gebukt om het hem dreigend schot te ontwijken; doch juist
door deze beweging bemerkte hij die van den clown, die Narda om het middel greep
en haar achter het tapijtwerk deed verdwijnen.
De mulder sprong toe, wierp met een welgemikten en onverwachten stoot den
kinderroover ter zijde, en bereikte het magere wijf op het oogenblik dat de lange
heks met Narda, in den arm geklemd, naar buiten snelde.
‘Hier, het kind, gij diefegge?’ riep Hiob en zijne kloeke vuist, die de vrouw langs
achter vastgreep, omklemde zoo stevig haren hals, dat zij een bang gehuil uit den
gorgel stiet, peersblauwe tinten zich op haar gelaat vertoonden en zij op de knieën
zakte om zich aan de gespierde hand te onttrekken.
Ook Narda worstelde zoo geweldig, dat de heks haar losliet, echter niet zonder
een stuk van haar kleed in hare klauwen achter te laten.
Hiob liet de diefegge den tijd niet zich op te richten, veel minder zich te verklaren;
met het kind aan de hand, ijlde hij achter de tent om en hoorde nog een oogenblik
de scherpe en krijschende stem der lange heks; doch die stem ging weldra in het
gewoel van buiten en binnen de tent verloren.
Voor de tent gekomen liep Hiob Nard tegen het lijf, die door eenige bezoekers
buiten gedrongen werd, om hem aan de razernij van graaf Delmon te onttrekken.
Ook den knaap nam Hiob bij de hand; alle drie hielden zich aan elkander goed vast
en drongen door de menigte.
Toen zij het volksgedrang waren doorgeworsteld, liepen zij op een drafke naar de
afspanning.
Li, Lo, Lu lagen lui en slaperig in den warmen zonneschijn en hielden meest altijd
de oogen vadsig toe. Ze verroerden geen vin, zooals men zegt. Somtijds hief Li den
poot op en sloeg er eene vlieg mee weg, die op zijnen snuit kwam zitten; of er liep
Lo eene rilling over den
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borsteligen pels, om de zwarte plagers te verjagen; of Lu knipte traag met het ooglid,
gelijk een oud moederken dat zijn middagslaapken doet.
Toen echter Hiob riep ‘Op, Li, Lo, Lu!’ sprongen deze alle drie recht, als vloog
er een veer in hun corpus los; hun oog blonk helder, hun staart kwispelde en Lu liet
een vroolijk gejank hooren.
In een omzien stonden de honden voor den wagen; ze blaften driftig en trokken
al ongeduldig, toen de kinderen nog niet gezeten waren.
Hiob riep den staljongen toe, dat Hakki de gemaakte schuld betalen en hem een
goeden stuiver drinkgeld geven zou, en eer de jongen ‘Goed, goed, opperbest!’ zeggen
kon, stormden de honden de poort uit en renden blaffend de straat in, waar de
menschen lachend, ofwel honden, koetsier, en wagen verwenschend, voor het razende
gespan uit den weg sprongen.
De mulder hield de teugels en wakkerde de honden aan; hij deed hen, om het
gewoel der kermis en het gevaar eener nieuwe ontmoeting te vermijden, eene zijstraat
inslaan en weinige minuten later was de wagen buiten de huizen.
Tamelijk snel liepen de honden den bergweg op, maar toen ze dezen afdaalden,
ging het zoo snel dat men geen speeken meer zag en de wielen draaiende rozetten
schenen te zijn, die wolken van stof, door de zonnestralen verguld, deden opdwarrelen.
De kinderen klemden zich, in die onstuimige vaart, aan de sponnen van het
wagentje vast en juichten niet; zij begrepen zeer goed, al had Hiob geen woord
gezegd, dat zij een groot gevaar moesten ontvluchten.
Op eenigen afstand van de stad hielden Li, Lo, Lu stil; zij hijgden met de tong uit
den bek en hun lijf ging erger dan een blaasbalg op en neer.
Hiob sprong uit den wagen en ging naast dezen voort
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Aan eene beek, die tusschen de steenen door, over den weg liep, dronken de honden
gulzig en zetteden daarna den tocht voort.
De mulder begreep nu alles wat er op de kermis gebeurd was; men had hem Narda
met schoone woorden willen ontnemen, en toen dit mislukte, zocht men list en daartoe
was de eerste verwarring in de tent aangelegd, die later onverwacht door de dronken
groep heeren vergroot werd.
Hiob wist dat de graaf hem haatte, ja, doch waarom? Op die vraag antwoordde de
man niet; hij wachtte in elk geval met kalmte eene nieuwe aanranding van den
kasteelheer af.
Deze aanval kwam echter niet.
Hakki, die eenige dagen na het gebeurde in de stad kwam, vernam er de
geschiedenis van de tent en van den graaf, en toen hij deze, hoe verbrokkeld dan
ook, aan Hiob overbracht, voegde hij er bij:
‘De policie zal zwijgen, hi, hi, hi!’ want ze durft de groote heeren niet aan 't lijf....
Mijnheer de graaf zal ook zwijgen hi, hi, hi..., want hij weet wel wat hij misdeed.
Schieten, met kogels schieten,... hi, hi, hi! dat is een moord willen plegen, en daarvoor
zet men de menschen, zelfs de heeren graven, achter de traliën, hi, hi, hi!’
Hiob hoorde van het geval niet meer spreken. In jaren kwam de graaf niet meer
aan den molen en als soms de edelman Hiob van verre zag aankomen, sloeg hij een
anderen weg in of wendde het hoofd om; alzoo was hij niet verplicht hem den groet
weêr te geven.
Het kind van den poppenwagen bleef bij Hiob wonen en het gebeurde op de kermis
stond, na eenigen tijd, in het vergeetboek.
Zoo was Hiob er toe gekomen twee kinderen te hebben; zoo waren Nard, Narda
en Hiob familie geworden, zonder door de banden des bloeds aan elkander te zijn
verbonden.
Nu komen wij tot de maand Juni 1835 terug.
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VI.
Zondags in de kerk.
Het kasteel van graaf Delmon is een in hardsteen opgericht gebouw, dat eigenlijk
onder geene orde of bouwtrant kan gerangschikt worden, doch in zijn geheel een
zeer aantrekkelijk voorkomen heeft.
Het is op eene hoogte gelegen en bestaat uit twee torens met vergulde weêrhanen,
tusschen welke het huis, dat te midden met een Vlaamschen trapgevel opwaarts loopt,
gebouwd is.
Eene rij hooge vensters doet zich boven in den voorgevel opmerken evenals
beneden; boven de breede glazen deur steekt eene sierlijke veranda vooruit, die eene
aangename zitplaats op den hardsteenen trap belommert.
Daar, onder die veranda, in een der rieten stoelen gezeten, geniet men, vooral bij
zonne-ondergang, een der prachtigste zichten die men droomen kan.
Aan den voet van den heuvel strekken zich de tuinen uit, rijk in schitterende
bloemen, witte beelden, heldere watervakken, landelijke rustbanken, lommerrijke
priëeltjes.
Hoogten en diepten, licht en donkere schaduw lieflijk des morgens en bij dage,
geheimzinnig in het schemeruur en allengs bij maneschijn tot het spookachtige
overgaande, groepen plantgewassen. Verder golvende heuvels, op den top soms met
houtgewas bekroond, op de hellingen als een groot dambord, met verschillende
kleuren afgedeeld.
De veranda zelve is als het ware een bloemhof, want de planten die in bakken
groeien of langs de trapleuning

August Snieders, Werken. Deel 22. Zoo werd hij rijk

85
opkronkelen, vereenigen zich aan den uitstek en hangen daar in prachtige
bloemtrossen, malsche ranken of blaêren af.
Graaf Delmon de la Carde, die nu zoo wat drie-en-zestig jaar telt, is eerst tamelijk
laat tot de kalmte gekomen; hij hield altijd vee! van feestelijk rumoer, heeft nog een
driftig en lichtelijk opgewonden karakter, en legt jegens zijne minderen niet zelden
eene ruwheid en onbeschoftheid aan den dag, die vele bloedige wonden in de
eigenliefde hebben achtergelaten. Zijn eigenbaat, onder honderden vormen te
voorschijn komende, brengt er andere voort, die bij velen niet minder ongeneesbaar
zijn - kortom, hij heeft geene vrienden.
Doch ziet zijnen persoon: de eigenaar van het kasteel is een mager man van lange
gestalte; de haren zijn grijswit en bewijzen nog, dat zij in vroeger tijd een weelderigen
bos vormden, want nog groeien zij voor op het hoofd opwaarts, en vallen op een
hand breedte als takken van eenen treurwilg naar beneden.
De oogen zijn klein en sluw; langs boven overwelfd door een beenderigen uitstek
en beneden gesteund door zware balken, getuigen zij dat de graaf een onrustig en
onstuimig leven heeft geleid. De grijswitte knevel hangt over den mond en verbergt
een niet altijd aangenamen glimlach. Van de kin daalt een lange vlasachtige
sikkebaard, die beneden tot een scherpen punt uitloopt.
Niet ongunstig zal men zeggen! Neen, maar het ongunstige komt bij de verdere
ontleding.
Wel deed voorheen de loszinnige Delmon de la Carde aan een vrijgevig, mild en
zorgeloos man denken: doch die uiterlijke rondheid wordt allengs door iets
wantrouwigs, dat spoedig iets terugstootends wordt, vervangen. Eindelijk trekt de
rechtschapene zich reeds terug, zonder dat hij zich volledige rekenschap van die
beweging geven kan, en de doortrapte vreest in den graaf een slimmer dan - hij zelf
is, te vinden.
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De scherpe opmerker zou echter, bij den eersten blik, een schuwe en valsche glimp
in den hoek der oogen van den edelman hebben zien schemeren - bliksemen zoo gij
wilt, want die tinteling dammert op en verdwijnt even snel.
In den omtrek is de graaf gevreesd, heimelijk veracht, door niemand bemind. Men
heeft elkander van vader tot zoon toegefluisterd dat hij in de Fransche omwenteling
de vriend der Sansculotten was; hoe hij de denkbeelden van deze partij in werking
stelde en later, toen hij in rustig bezit van de uitgestrekte kloostergoederen was
gekomen, integendeel de dwingeland van de huurders dezer goederen werd.
Men vertelt het nog hoe de boeren eens, verontwaardigd tegen den inpalmer van
het kloostergoed, den dorschvlegel boven zijn hoofd zwaaiden en hem dreigden dood
te slaan, en hoe hij geruimen tijd van Notre Dame de la Forêt afwezig bleef.
Onverbeterd keerde de graaf eindelijk onder Napoleon's beheer terug, werd onder
koning Willem tot burgemeester van eenige gemeenten benoemd, wierp zich in 1830
in de omwenteling, en is nu eindelijk een willekeurig en oppermachtig meester, aan
wien niemand weerstand durft bieden.
In de dorpskerk heeft hij nooit den voet gezet; gansch zijn leven heeft hij oorlog
gevoerd tegen den godsdienst: cyniek spot hij met alle bovennatuurlijk gevoel, met
alle traditie, met alles wat men zedelijk noemt: hij is, kortom, nog altijd de zoon van
het Sansculottism, en ziet dan ook soms nog met diep spijt dat de oude Kerk, die
men in 1793 voor euwig dacht afgebroken te hebben, andermaal en met altijd jonge
kracht, terugkeert.
Soms, zeggen wij, want met de jaren is hij, of schijnt hij ten minste wel wat kalmer
te worden. Ook is hij minder hard voor zijne ondergeschikten, doch dit is wellicht
toe te schrijven aan zijn kortstondiger verblijf op
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het kasteel dan vroeger. Nu komt hij er slechts als de zwaluwen reeds haar nest
gebouwd hebben en de bloemen gestrooid zijn, en reeds is hij weer vertrokken vóór
de eersten en vóór dat de laatsten door den najaarswind zijn weggekeerd.
De man, zoo beweert men fluisterend, hoort 's nachts niet gaarne den wind in de
schoorsteenen van het kasteel huilen; hij vindt het akelig als regen en hagel tegen de
hooge vensters kletteren.
's Avonds, als het twijfelachtig licht en donker zonderlinge beelden op de heuvels
of in de diepten toovert, komt hij nooit in de veranda, en 's nachts houdt hij de deur
en vensters zeer dicht gesloten.
Graaf Delmon de la Carde is weduwenaar, vader van twee kinderen. De zoon, die
hij Maximiliaan noemde naar zijn vroegeren afgod Robespierre, is niet thuis; wij
zullen hem later ontmoeten. De dochter draagt integendeel een ridderlijken, een echt
middeleeuwschen naam: zij heet Yolande en is eene betooverende verschijning, die
op iedereen een meesleoenden indruk te weeg brengt.
Men vereert, men lieft dat wezen, al is het dan ook maar voor den schoonheidsvorm;
als zij voorbij is gegaan, wendt men het hoofd nog eens om, als wil men zoo lang
mogelijk in de aureool, die zij rondom zich verspreidt, leven - geheimzinnige
aantrekkelijkheid, door het schoonheidsgevoel in den toeschouwer opgewekt, en die
wel eens verflauwt als men het voorwerp van te nabij, in zijne menschelijke gebreken,
beschouwt.
Yolande is twintig jaar oud; zwart weelderig haar verhoogt het blanke van het
gelaat en doet het licht-blozende dat in het blanke verloren loopt, nog liefelijker
tintelen. Het levendige, geestige oog, met blauwen oogappel, heeft onder de fijne
wenkbrauwen een sierlijken amandelvorm, en de glimp ervan is door de schaduw
der lange wimpers eenigszins verzacht. De neus is fijn gesneden en lichtelijk
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gebogen; het mondje klein en de kin onberispelijk geteekend.
Het natuurschoon der gestalte wordt nog verhoogd door eene natuurlijke
coquetterie, een fijnen smaak in de kleeding: een sluier los over het hoofd of schouder
geworpen, een bloem in de weelderige lokken of tusschen de sneeuw der kanten op
de borst deels verborgen, geeft haar telkens een nieuw schilderachtig, ja, zelfs
dichterlijk uiterlijk.
Yolande's gemoedstemming is aan eene snelle beweeglijkheid onderworpen: van
het luidruchtige, waarin zij openlijk zegt wat haar op de tong komt, gaat zij soms in
een omzien tot het stilzwijgen over, om zich weer even snel uit die stemming los te
wentelen als zij in deze vervallen is.
Zij is tengevolge harer opvoeding een wispelturig kind; niet zelden volgen de
zonderlingste tegenstrijdigheden: eischen en verwerpen, weigeren en toegeven,
elkander op, zonder echter een hatelijk karakter aan te nemen - integendeel, zij
spreiden zeer dikwijls eene nieuwe tint van naïviteit over het geheel.
Daarbij Yolande heeft oordeel, dat weleens helder uitstraalt, en wie weet welke
richting dit haar in later leven nog doet inslaan!
De opvoeding van Yolande is alleen door den vader geregeld; de moeder is sedert
lang dood; deze is eenige jaren na de geboorte van het kind gestorven. Met een licht
ontvangbaar gemoed begaafd, moest zich alle denkwijze, alle voorbeeld daarin
noodwendig afdrukken, en echter deelde het meisje niet onvoorwaardelijk in elk
gevoel van afkeer, van blaam, van haat dat den vader bezielt - dit is de opkomende
werking van het oordeel, hoe zwak ook, welke wij hooger aanstippen.
De verschijning van baron Maurits van Teilingen, van den jongeling dien wij 's
avonds op den weg ontmoet hebben, moet op Yolande onvermijdbaar een diepen
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indruk maken, ofschoon hij, in vele opzichten, een tegenhanger van de jonge gravin
is.
Jong is hij, pas in de helft der twintig; doch er sprankelt in zeker gevallen, uit
geheel zijn wezen, reeds eene tint van vastheid van karakter over hem, die nochtans
eene vroolijke opwelling niet buitensluit. Onder dit laatste opzicht kan hij met Yolande
voortreffelijk op dezelfde linie staan, doch waar het ernstige opdammert, gevoelt zij
zijne overmacht en raadt in hem een steun, een beschermer.
Maurits van Teilingen, volgens nauwgezette regels der zedeleer opgevoed, die de
storm van 1793 in zijne familie zelfs niet had doen wankelen, is, onder de leiding
zijner moeder, een edelman van den echten stempel geworden, niet allen in het
uiterlijke, maar ook in het innerlijke; hij heeft eigenwaarde zonder verwaandheid,
familie-eer zonder trotschheid op blazoen of fortuin.
Het bruin gelokt hoofd, de ietwat donkere tint der gelaatskleur, de flinke vorm
van het voorhoofd, de fijn gesneden neus doen krachtdadigheid blijken, doch de
diepliggende blauwe oogen verzachten die uitdrukking en verhoogen de
aantrekkelijkheid, die dat schoone wezen onmisbaar verspreidt.
De jonge Laron van Tellingen, de eenige stemhouder van een oud Brabantsch
geslacht, heeft in den afgeloopen winter graaf Delmon de la Carde te Bussel ontmoet,
en de uitnoodiging tot een bezoek op het kasteel der Trots Fontaines, met genoegen
aangenomen.
Wel was blijkbaar de staatkundige denkwijze van mijnheer Delmon niet dezelfde
als die der van Teilingen, doch van beide zijden heeft men zich inschikkelijk gecoond,
ofschoon dit in die dagen - men was slechts eenige jaren na de ontwenteling van
1830 - eene zeldzaamheid was.
Inderdaad, de Willems-, patriotsch- en republikeinsch-gezinden hadden destijds
nog niets van hunnen haat afgelegd. De van Teilingen, ofschoon zeer katholiek,
waren
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den nieuwen toestand van zaken niet erg toegedaan; de Delmon's waren patriot, doch
kleefden, zoo dacht men ten minste na de oppervlakkige kennismaking, in het
godsdienstige, meer de denkbeelden der vroegere regeering aan.
Die tegenstrijdigheid zal men des te beter begrijpen als wij zeggen, dat de eersten
behoudend waren tot in het uiterste, en dat integendeel de tweeden van hunne jeugd
af, af brekers en oproermakers waren geweest, ofschoon zij van elke opvolgende
regeering gunsten hadden aangenomen, en vooral van Koning Willem.
Er was overigens in die dagen wel middel om godsdienstige, wijsgeerige en
staatkundige vraagpunten eenigszins te laten rusten. Men kon de republiekeinsche
woelingen in Frankrijk, den troonopvolgingsoorlog in Spanje, door de Carlisten
gevoerd, en zelfs den bruisenden geestdrift van een deel der Belgen voor het vreemde
Fransch, een oogenblik ter zijde stellen: - kunst, wetenschap en nijverheid leverden
immers voldoende stof tot gesprekken.
Kunst en nijverheid hadden hare tentoonstellingen, en de nijverheid staarde met
verbazing en hoop op de eerste spoorweglinie, die den afstand tusschen Mechelen
en Brussel, tot op een paar bolwerpen verminderde.
De spoorweg deed aller hoofden draaien; 't was een razernij om toch ook eens op
den spoorweg te rijden, terwijl de stelselmatige opposanten van het gouvernement
om die ‘kermispret’ lachten, en hun misprijzen voor dat ‘speelgoed’ te kennen gaven
door liever te voet te gaan en in de oude diligencie te rijden.
Ieder zijne keuze!
Met hartelijkheid ontvangen en blijkbaar niet onverschillig aan Yolande, is de
jongeling reeds den eersten dag op het kasteel ingeburgerd.
Gelukkig is hij echcer jong, en dus nog geen grondig menschenkenner; maar wij
herhalen ook, dat mijnheer
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Delmon, wien eene verbintenis met de familie van Teilingen niet onaangenaam zijn
zou, alles doet wat in zijn macht is om den jongen edelman het verblijf aantrekkelijk
te maken.
Twee dagen zijn er verloopen en Maurits is nog niet aan den molen geweest; hij
heeft dus Hiob, Nard of Narda niet weer gezien. De fee-achtige bewoonster van het
kasteel doet hem inderdaad alles vergeten.
Reeds den dag na zijne komst heeft de zoon aan zijne moeder geschreven, dat
Yolande een onuitwischbaren indruk op zijn gemoed heeft gemaakt, en dat die indruk
nog grooter en dieper wordt, naar gelang hij hare naïveteit en natuurlijkheid mocht
gadeslaan.
't Is nu Zondagmorgen, een heerlijke Zondag, want de zon schijnt helder; alles
bloeit, geurt en zingt op de hoogten gelijk in de dalen. In de verte klinkt het bimbam
van het klokske der dorpskerk, die ergens achter gindsche rei heuvels moet verborgen
liggen.
Langs den bergweg gaan de dorpelingen stil en ingetogen ter Misse - de ouderen
wel te verstaan, want de jeugd maakt gebruik van den langen weg om zich eenige
uitspanning te geven.
Maurits van Teilingen staat onder de veranda, als Yolande in een sierlijk rijkleed
beneden aan den trap verschijnt.
De breede gerande hoed, op welken eene witte veer ligt, staat eenigszins schuins
op het gestruivelde hoofdhaar. Het rijkleed is donker, doch de reeks gouden knopjes
die over het bovenlijf geplaatst is, de bloem in een der knopsgaten gestoken, geven
aan de kleeding eene schilderachtige verscheidenheid.
Yolande heeft den sleep van het lange kleed opgenomen en dezen over den
rechterarm gehangen, terwijl zij in de linkerhand de rijzweep met gouden knop draagt.
‘Reeds zoo vroeg reisvaardig, lieve gravinne!’ zegt
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de jongeling, nadert glimlachend, buigt zich en kust hare hand.
‘En ons bezoek op het kasteel van Tremouche?’
‘O, dat was mij niet ontgaan; doch ik wilde u echter opmerken dat het vandaag
Zondag is.’
‘Zondag?’
‘Ja, en dat het klokske mij ginder roept.’
‘O, ge wilt naar het kerkske vóór dat wij heengaan?’
‘Zou dat niet het beste zijn?’
‘Zooals ge verkiest; kom, ik zal u wel vergezellen.’
‘Maar hindert u uw rijkleed niet?...’ want. de jongen vindt het zoo wonderlijk, in
dat kleed ter kerke te gaan.
‘Neen, neen!’
Maurits biedt Yolande den arm en beiden gaan het park door, den bergweg op en
spreken over gansch andere dingen dan die, welke zij een oogenblik te voren
opwierpen. Dorpelingen gaan het paar voorbij en groeten onverstaanbaar, doch
eerbiedig; zij houden op met spreken tot dat de twee voorname personen een eind
wegs voorbij zijn, en hervatten dan hun ‘mommelen’, want de dorpeling spreekt
zelden luid.
Ginds ligt het kerkske in het dal; 't is eer. laag gebouw met oud schaliën dak, met
grauwe en bemoste muren, kleine in lood gevatte ruitjes; rondom dat nederig bedehuis
ligt het kerkhof, onder het loof van eenige linden en eiken.
De deurdorpel is gebersten, diep uitgesleten en verzwakt; de deur zelfs was
voorheen bleek groen, doch nu afgebolsterd. Binnen is 't kerkske even armoedig als
buiten; 't is laag van gewelf. Aan de naakte muren staat hier en daar een klein wit
beeld, met een koperen armkandelaar en een eindje kaars; ginds een Mariabeeld, met
verkleurden blauwen mantel om, maar met eenige frissche bloemen voor de voeten.
Het altaar is in jaren niet geschilderd, maar toch glimmen de koperen kandelaars;
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met eenige bloemen, maken deze laatsten de grootste pracht van het tempeltjen uit.
De kerk is gevuld met dorpelingen; de priester, een stokoud man met witte haren,
staat voor het altaar.
Het binnentreden van het paar brengt eene wezenlijke opschudding tusschen de
aanwezigen teweeg. Immers, Yolande, wel bekend, heeft nooit een voet in de kerk
gezet, en de vader gaat altijd het huis des gebeds, met eenen glimlach van verachting
op het wezen, voorbij. Dat weten de dorpelingen, maar dat weet Maurits van Teilingen
niet.
Hij bemerkt echter onmiddellijk bij het binnentreden, dat de gravin vreemd is in
de kerk. Immers als hij den vingertop in het wijwatervat gedopt heeft en haar het nat
aanbiedt, staart zij hem verwonderd in de oogen en grijpt angstig en verlegen de
hand.
Er is blijkbaar voor de heeren en dames van het kasteel geene vaste plaats in de
kerk; men schuift min of meer op voor de vreemde bezoekers, en - laat het ons zeggen
- in meer dan een hart tintelt gramschap, haat en nijd tegen die groote dame in haar
kermiskleedsel, tegen dien heer, die gewis uit nieuwsgierigheid, misschien wel uit
spotternij, het arme huis Gods binnen treedt.
De oudsten denken weêr aan hetgeen er met de oude abdij, met kloosterheeren,
met de vervolgde priesters gebeurd is en fronsen de wenkbrauwen: rijk volk bidt
niet, denkt de dorpeling; rijk volk in de kerk, voorspelt weer niets goeds.
Zij, denken de vrouwen, heeft een schoon kostbaar kleed aan, zij - en het O.L.V.
beeld een armoedigen mantel.
Alleen de kinderen denken niets; zij staren gapend en met groote verbaasde oogen
het paar aan, en niemand bidt meer.
Maurits is verlegen als hij Yolande, met verdwaalden
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oogslag, met afkeer voor het gedrang waarin zij zich bevindt, ziet rond staren; hij
trekt haar dicht aan zijne zijde, en zijne houding verzoet de gemoederen: immers hij
bidt.
Hiob heeft aan de gravin zijne plaats op de houten knielbank willen afstaan, doch
zij heeft het hoofd geschud en staart nu met donker, onrustig oog en kloppend hart
op den priester, die zich langzaam voor het altaar beweegt en murmelend bidt.
Yolande heeft nog nooit eene kerk van binnen gezien; zij heeft eigenlijk geen
denkbeeld van godsdienst, tenzij een ongunstig; doch dit laatste is, gelukkig, nooit
diep in haren geest gedrongen, ofschoon de vader niets achtergelaten heeft om haar
in te prenten, dat de kerk eene dwaasheid en de priester een bedrieger is.
Als de priester zich, na het Evangelie, op het altaar omwendt om eene kleine
uitlegging te geven van de woorden ‘Onze vader, die in de hemelen zijt,’ luistert zij
aandachtig naar de eenvoudige, nederige en ongekunstelde woorden des grijsaards,
en zoo zij deze niet voldoende verstaat, valt toch de eerste kiem der eerherstelling
in haar gemoed: die grijsaard met zijn vaderlijk gezicht, met zijn vaderlijk woord,
kan toch geen boosaardig, indringend bedrieger zijn, zooals haar vader de
‘zwartrokken’ afschilderde.
Wat gaat er in Yolande's gemoed om op het oogenblik der Elevatie - dan wanneer
eene doodsche stilte in de kerk heerscht, als iedereen zich nederig op de borst klopt;
dan wanneer alleen de bel zachtjes tinkt, om het verhevenste oogenblik der
geheimzinnige offerande te verkondigen?
Yolande staat een oogenblik als een beeld boven al de knielenden verheven - want
zelfs Maurits is op den vloer geknield - en onwillekeurig zakt zij even als de anderen
naar beneden.
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Waarom? zij weet dit zelve niet. Al wat haar omringt, treft haar wel is waar; doch
niet in den zin dat zij erkent en bidt.
Nu Maurits zich opricht, staat zij ook op, doch al hare bewegingen zijn zoo linksch,
dat de jongeling meer en meer tot de overtuiging komt, dat Yolande nooit ter kerke
is geweest, geen begrip heeft van wat de ceremoniën zijn; dat zij, kortom, eene
schoone heidene is, in het midden eener christene samenleving.
't Schijnt nu ook dat het verblijf in die dompige kerk en in het midden van die
gepakte menigte, haar te benauwd wordt, want zij trekt den jongeling met den mouw
van zijn kleed om hem tot het verlaten der kerk aan te zetten; doch Maurits luistert
niet, want de dienst is nog niet ten einde.
Eindelijk i Het altaar is ledig, het volk verlaat de kerk. De menigte is nu eerbiediger
en gunstiger voor de twee personen gestemd, juist niet om Yolande, maar wel om
Maurits. Het meisje geeft den arm aan den jongeling. De dorpelingen vormen twee
rijen op het kerkhof en sommigen groeten, nu de jonge gravin aan den arm van den
bezoeker voorbijgaat.
Als beiden reeds het bergpad opgaan, scholen de dorpelingen nog onder de linden
van het kerkhof te saam, en spreken over het wonderlijke geval.
Zou het verschijnen in de kerk een terugkeer zijn tot beter gevoelens op het kasteel?
Of zou het enkel aan eene onbeschaamde nieuwsgierigheid moeten worden
toegeschreven? Men vraagt de oplossing van dit raadsel aan Hiob; doch Hiob trekt
de schouders op, zelfs voor de duizenden onderstellingen die Nard en Narda, over
het bezoek van Yolande in de kerk, maakten.
Yolande en Maurits keeren langzaam naar het kasteel terug; de eerste, anders zoo
los, zoo praatziek, zoo zorgeloos, is nu bekommerd, ten minste zij is niet wat zij
anders
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is; Maurits zelf weet niet recht goed hoe het gesprek aanvangen, want ‘heidensche
dames’, zooals Yolande eene blijkt te zijn, zullen nooit toegang tot zijnen familiekring
bekomen.
Terwijl het meisje met hare rijzweep naar een blad of eene bloem op den wegrand
slaat, zegt ze eensklaps:
‘Maurits, waarom knieldet gij gelijk al die boeren, in de kerk, op den vuilen vloer?’
‘Waarom?’ antwoordde de jongeling. ‘Zou Yolande het antwoord op die vraag
wel begrijpen? Ik heb dit aan uwe manieren in de kerk meenen te bespeuren.’
‘Wat wilt gij zeggen?’
‘Komt gij dikwijls in de kerk, Yolande?’
‘Neen, nooit. Ik kwam er zelfs vandaag voor de eerste maal.’
‘In deze kerk bedoelt ge?’
‘Neen, wij gaan niet ter kerke.’
‘Zijt gij dan niet katholiek, Yolande?’
Het meisje staart den jongeling verwonderd aan, omdat zijne stem diep ontroerd
blijkt te zijn.
‘Deedt gij nooit uwe eerste Communie?’
‘Wat is dat?’
‘Hoe? hebt ge nooit dien blijden, lieven dag beleefd, als men in een helder wit
gewaad, rein als de onbesmette lelie, ter kerke gaat om als kind de H. Tafel te
naderen?’
Yolande schudt het hoofdje.
‘Arm kind! Ge hebt dus geen begrip van godsdienst?’
‘Neen, vader heeft mij altoos gezegd, dat al wat wij niet begrijpen, gekkernij, en
wat men in de kerk doet en leert, dan ook dwaasheid is.’
‘Is God dan ook eene dwaasheid?’
‘Daar heb ik nooit over nagedacht.’
‘Maar heeft uwe moeder u nooit leeren bidden?’
‘Ik heb mijne moeder schier niet gekend.’
‘Dus kent gij ook het zielvolle gebed niet, dat God ons
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zelf geleerd heeft en waarvan de priester sprak: ‘Onze vader, die in de hemelen zijt?’
Yolande ziet haren geleider verwonderd aan, en er zweeft een spottende glimlach
over haar wezen.
‘Wat zijt gij een wonderlijke jongen, Maurits! Zóó heb ik nog nooit iemand hooren
spreken! Maar toch hoû ik veel van u - heel veel!’
‘Gelooft ge niet in God?’ en de jongeling neemt zacht hare hand en staart haar
met een onrustigen blik aan.
‘Ik denk neen.’
‘Gij denkt neen? Gij zegt dit, Yolande, zonder op mijne vraag te hebben nagedacht.
Maar wie zou al dat liefs en schoons hebben voortgebracht indien er geen God ware?
Wie zou die prachtige zon, die heerlijke bloemen, die geheimzinnige boemen met
bloesems en vruchten in het aanzijn hebben geroepen, tenzij Hij?’
‘Aan dat alles denk ik niet, Maurits; dat zijn geleerde zaken; ik heb immers genoeg
te denken aan mijn toilet, aan mijne juweelen, aan alle jonge meisjesgrillen....’
‘Dat de goede God er overschiet?’ zegt Maurits met een stillen, pijnlijk droevigen
glimlach.’ God zal het u vergeven, lief kind, dat gij Kern zoo weinig plaats in uw
leven geeft, omdat gij inderdaad goed zijt, omdat het niet uwe, maar de schuld is
uwer opvoeding.’
‘Och, ik zal u immers wel lief hebben zonder dat alles?’
‘Zonder God? Neen, Yolande, er bestaat geen ware liefde zonder Hem.’
‘Nu, dan zal ik mij in alles naar uwen wil schikken, en als het u genoegen doet,
zullen wij elken Zondag een oogenblik ter kerke gaan.’
‘Neen, lief kind, de godsdienst is geen uiterlijk vertoon, en in het ter kerke gaan
bestaat de godsdienst niet. Dat gevoel ligt dieper; het doortintelt gansch ons wezen
en van ons uitstralend, verlicht en verheldert het al wat ons omringt. Zoo zoudt gij,
Yolande, indien dit gevoel in u
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was, oneindig schooner en goediger dan ge nu reeds zijt, voor mijne oogen staan.’
‘Wat vertelt ge mij toch vreemde dingen!’
‘En niet alleen wordt alles door dat gevoel, schooner, boeiender, aantrekkelijker,
maar er ontstaat in ons eene zoete en mysterieuse overeenstemming tusschen dit en
het volgende leven, en als wij hier moeten heengaan en scheiden, geeft ons dit gevoel
de verzekering, dat wij in een ander leven al degenen zullen weerzien, die ons liet
zijn geweest op deze wereld.’
Het meisje staart den jongeling met groote oogen aan.
‘Gij gelooft niet aan God? Dan ook gelooft ge niet aan dat volgende leven, aan
dat weerzien?’
Yolande heft de schouders op. Immers, daar aan dacht zij nooit.
‘Neen, neen,’ hervatte Maurits; ‘boven in dien schoonen hemel met sterren, hier
op deze schoone aarde met bloemen bezaaid, is er een eeuwige God. Daar, in dien
schitterenden hemel, zien wij elkander weêr - een nieuw leven zender einde!’
‘Wat zegt gij dat zoet, Maurits! Ik begrijp niet alles wat ge zegt; doch als gij over
die geleerde dingen wilt redetwisten, moet gij u tot mijnen vader, of tot mijne oude
gouvernante richten. Die kennen dat, ik niet.’
‘Neen, ik wil met niemand redetwisten; daartoe ben ik te jong. Redetwisten leidt
er daarenboven enkel niet toe, om onzen hoogmoed wederkeerig tot spitsvinnige
vragen en antwoorden te scherpen. Gij zult nadenken, en wie weet, Yolande, of het
bezoek in die nederige dorpskerk niet een eerste stap is naar een geheelen omkeer
in uw leven.’
Men is slechts op zeer korten afstand van het kasteel; de paarden staan gezadeld
en graaf Delmon de la Carde heeft reeds meer dan eens met donkeren oogslag rechts
en links gestaard, maar nu hij de twee verwachtten van den
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kant der kerk ziet komen, wordt die blik scherper; er tintelt vuur in zijn oog: eene
donkere wolk met een bliksem doorflikkerd.
Graaf Delrnon verbergt echter zijne booze luim; hij antwoordt niet als Yolande
met eene schrikwekkende loszinnigheid over haar bezoek in de dorpskerk begint te
spreken, en den woordentwist wil doen ontstaan over al het schoone, dat Maurits
haar zoo even verteld heeft.
‘Laat dat onaangeroerd, Yolande,’ zegt de vader barsch - bleek was zijn wezen en
zijne lippen beefden - ‘ge weet dat ik van die dingen niet wil hooren spreker:!’
De graaf stijgt te paard en zonder nog naar zijne dochter om te zien, rijdt hij den
weg op die naar het hekken van het kasteel geleidt. Maurits heeft alles begrepen, en
ongemerkt legt hij den wijsvinger op de lippen, als smeekt hij Yolande te zwijgen.
De paarden stappen den bergweg op; in den aanvang zwijgt iedereen; de eerste
die vergeet is Yolande, wier licht beweegbaar gemoed den indruk van eene
onaangename gebeurtenis niet zoo lang bewaren kan, en op dien vroolijken, zonnigen,
bloemrijken en geurigen dag al te vroolijk gestemd is om te mokken.
Het is dan ook door haar dat de wolk, die een oogenblik te voren aller gelukszon
verdoofde, wegdrijft en andermaal vergeten wordt, ten minste uiterlijk, want het oog
van Maurits van Teilingen rust soms al te droomend op het meisje, om te gelooven
dat hij niet aan de jonge ‘heidinne’ denkt - aan dat lief en in den grond goedhartig
wezen, dat gedachteloos, zonder bezorgdheid, zonder zielsverheffing, zonder
denkbeeld aan zijnen oorsprong of zijne toekomst hier rondfladdert, gelijk de zwaluw
die langs het watervlak scheert.
Noch het bezoek in de kerk, noch de woorden des jongelings schijnen een
blijvenden indruk bij Yolande te
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hebben achtergelaten, en die opmerking stemt den jongen gast nog droeviger.
Allengs, hij gevoelt het, vormt er zich een afgrond tusschen het meisje en hem,
en die afgrond is reeds zoo wijd, dat hij in zich zelf zegt: ‘Nooit zal mijne moeder
eene dochter aannemen, die buiten het geloof onzer voorzaten is opgegroeid.’
Wat moet er dan gedaan worden? Zou heengaan en vergeten voor hem wel mogelijk
zijn?
In dien maalstroom van gedachten worstelt Maurits gansch den dag, en het blijkt
ook wel dat iets dergelijks het gemoed van den graaf drukt. Ook Yolande wordt, bij
het terugkeeren naar het kasteel, andermaal stiller.
Het is eindelijk of elk van hen, deze meer, geene minder gevoelt, dat uit de ontstane
gemoedsstemming, eene geheele omwenteling voor allen moet geboren worden.

VII.
De booze geest wordt wakker.
Bij het vallen van den avond bevindt zich Maurits van Teilingen alleen in de veranda
van het kasteel, Zonder een bepaald doel te hebben, wandelt de jongeling het park
in en zonder het te weten staat hij na eenige oogenblikken op den bergweg, van waar
men een vrij uitzicht heeft op de abdij.
De puinen schijnen dezen avond stiller, eenzamer, doodscher, dan ooit; niets leeft,
niets beweegt zich daar.
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De geest des kwaads kan zich in dat neergehaalde heiligdom verheugen; de geest
die gelooft en bemint, dus hij die sticht en opbouwt, tracht integendeel het klooster
herop te richten, al ware het slechts in verbeelding.
Dit deed ook vroeger Maurits; doch dezen avond heeft de mismoed zijne ziel
overweldigd en al wat hij rond zich ziet, zoo ver zijn oog reikt, zijn puinen - zoowel
zedelijke als stoffelijke.
Maurits heeft door zijn bezoek in de kerk veel geleerd, doch zijne weetgierigheid
is niet voldaan; hij wil meer weten - meer! aivorens nog eenen stap verder te doen.
De puinen zeggen hem niets, de bewoners van den omtrek zijn blijkbaar
achterdochtig, en zwijgen zoodra iemand van het kasteel, of die met dit laatste in
betrekking staat, hen nadert.
Allen leven in eene gedrukte ondergeschiktheid, waarschijnlijk sedert de woorden
‘Gelijkheid en Broederlijkheid’ op alle deuren geschreven werden.
Men beeft voor den meester, men verdenkt zijnen buurman; men leeft veelal
afgezonderd, men fluistert met halve woorden, of liever men zwijgt.
Hiob is misschien de eenige, bij wien Maurits eenige inlichtingen, over al hetgeen
hem omringt, zou kunnen inwinnen: misschien zeggen wij, doch de jongeling gaat
veeleer werktuigelijk op den molen aan, dan wel met een reeds afgeteekend doel.
Op eenigen afstand van de puinen ligt de molen van den ouden Hiob.
Het rad hangt stil; het water is geschut en zoo hoog tegen de neergelaten sluis
gestegen, dat het rechts en links door de voegen dringt, met een zingend gesuis op
den afhellenden planken vloer der sluis valt, en in het molenwiel verdwijnt; maar
zelfs dat gebruis stoort de stilte niet.
Rond den molen is alles doodrustig. Op den hardsteenen dorpel zitten Nard en
Narda met de kaart te spelen, en
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zoo driftig spelen zij, dat zij den vreemden heer niet zien naderen.
Nard ziet strak en stijf in zijne kaarten en heft soms nadenkend en onderzoekend
de donkere oogen op, als wil hij zijne tegenpartij eerst doorgronden alvorens te
spelen.
Narda ziet den knaap met een schelmschen glimlach op de lippen aan en houdt
hare kaarten, die zij waaiervormig geplaatst heeft, vast tegen de borst gedrukt.
Een en ander schijnt te zeggen: ‘Neen, manneke, ge zult niet weten met wat troef
ik u nog afwacht!’
Als Nard eindelijk speelt, trekt hij driftig de kaart en kletst ze nog driftiger op den
arduinsteen, alsof hij een wanhopig besluit neemt en zegt: ‘Laat komen dat komt.’
Op dat oogenblik nadert Maurits van Teilingen de deur van het molenhuis. Narda
staat eerbiedig op, maar toch met eenen glimlach op het wezen, als ziet zij een ouden
bekende, terwijl zij den waaier van besmeurde en geplakte kaarten nog altijd tegen
de borst houdt.
De vreemde heer knikt het meisje en den jongen vriendelijk toe. Een bewijs, dat
een meer bepaald plan dan een oogenblik te voren hem bezig houdt is, dat hij geen
acht geeft op het kaartspel, maar onmiddellijk vraagt:
‘Is Hiob thuis?’
‘Ja wel,‘antwoordt Nard, die zijne kaarten behendig ineen schuift en ze achter zich
verbergt, alsof deze plichtig zijn aan eene groote misdaad.
Narda heeft pas de woorden des vreemdelings gehoord, of zij verdwijnt achter
den molen, en men hoort haar roepen:
‘Vader Hiob, vader Hiob!’
De oude man zit in zijnen bloemhof en voor de biehal; hij rookt daar denkend en
droomend zijn pijpke en heeft de bieën nagespied, die van haar laatsten tocht
terugkeeren, om morgen het onverpoosde en geheimzinnige werk weer te hernemen.
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Het gonzen rondom hem heeft nu teenemaal opgehouden; de laatste bieën kruipen
nog om het teelgat van den korf, vliegen nog eens even af, vallen andermaal op den
korf terug, en verdwijnen eindelijk in haar stroolen huis.
Nu vader Hiob de stem van Narda hoort, staat hij op en gaat den vreemdeling te
gemoet die, door Nard geleid, den hof binnenkomt. De mulder herkent den gast van
het kasteel, en groet hem door eens de blauw wollen slaapmuts te verschuiven.
‘Ge ziet, Hiob,’ zegt de vreemdeling, ‘dat ik mijne belofte kom volbrengen.’
‘Jammer, dat het reeds te laat is om de puinen in al hare schoonheid te zien,’ zegt
Hiob.
‘Schoonheid? ik zou liever zeggen “droefheid”, want 't is in waarheid een droevig
en pijnlijk gezicht, dat huis des gebeds zoo ongenadig te zien vernield worden.’
Hiob ziet den vreemdeling een oogenblik scherp onderzoekend aan.
‘Ge hebt gelijk, mijnheer!’ zegt hij; ‘doch men mag hier niet altijd het rechte woord
gebruiken. Ik heb u dezen morgen in de kerk gezien en heb begrepen, dat ge niet een
van die zijt....’
‘Neen, Hiob, neen; ik ben van diegenen, welke bidden en trouw zijn aan de
voorouderlijke taal en zeden.’
‘Ik dacht wel dat gij in het Vlaamsche land thuis hoordet!’ zegt de oude mulder
met een blijden toon in de stem.
‘Ik ben een Brabander.’
‘En ik, ik ben een Antwerpenaar. Laat ons dan onze oude en schoone taal spreken,
die ik hier zoo zelden hooren mag.’
‘Volgaarne!’ laat er van Teilingen in het Vlaamsch op volgen.
‘Dan,’ gaat Hiob in dezelfde taal voort, ‘'t zal veiliger
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zijn. De heggen en muren hebben hier ooren. Al wat in en rondom het kasteel leeft,
bespiedt en verraadt.... Doch ik ben wellicht onvoorzichtig....’
‘Neen, neen!’ en de jongeling drukt den ouden man de hand. ‘Wij zijn
landgenooten, wij zijn broeders: godsdienst en taal, de sterkste banden die er tusschen
burgers kunnen bestaan, vereenigen ons.’
Nu zitten beiden onder den breed getakten boom, en spreken over... doch neen!
zij spreken soms zoo fluisterend en met halve woorden, dat wij ze niet verstaan - en
ook dat is niet noodig.
Belangrijk moet het wel zijn wat Hiob vertelt, want soms richt Maurits vinnig het
hoofd op en met groote oogen den grijsaard aanstarende, schijnt hij te zeggen: ‘Maar
is dat wel waar?’ en bij die beweging ziet hem Hiob met strak en kalm oog aan, en
stijf met het hoofd knikkend, geeft hij op zijne beurt te verstaan: ‘Ja, ja, dat is zoo.’
Allengs wordt de jongeling ingetogener; hij leunt met de ellebogen op de knieèn,
en het hoofd gebogen teekent hij met de punt van zijnen stok, onzekere en toevallige
figuren in het zand.
Geruimen tijd zwijgt hij en luistert aandachtig naar al hetgeen Hiob zegt; soms
heft hij de oogen op om ze in de verte over de puinen te laten dwalen en dan klopt
zijn hart sneller.
Eindelijk staat Maurits op. De schemering is gevallen. Na hetgeen hij gehoord
heeft, komt het hem voor dat die schemering een rouwsluier is over gansch den
omtrek en over zijn gemoed zelf verspreid. Hij grijpt de hand van Hiob en dankt
dezen met ontroering in de stem.
Hiob van zijnen kant brengt den wijsvinger der linkerhand omhoog en plaatst die
dwars over de lippen: hij legt dus den edelman het geheim op. Deze ziet die
stilzwijgende beweging en antwoordt:
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‘Ik beloof het u.’
Dan gaat hij heen: hij slaat denzelfden weg in langs welken hij gekomen is; hij
ziet Nard en Narda niet, die nu ook niet meer op den steenen dorpel kaart spelen daartoe was het te donker geworden - maar wel op een der vooruitstekende balken
der sluis en boven het water zitten, waar Nard de schoonste spookgeschiedenis vertelt,
die hij van vader Hiob gehoord heeft.
Van Teilingen gaat den bergweg op. die hem weer aan het kasteel moet brengen:
't is dezelfde dien hij eenige dagen te voren des avonds volgde.
Op de hoogte gekomen, van waar hij op de puinen neêrziet, klinkt er eene stem
in zijn gemoed, die hem zegt: ‘Zwart goed! zwart goed! Neen, neen, dat zou eene
donkere schaduw werpen op het familiewapen der van Teilingen!’
Aan den handwijzer, op den weg, staat een zwarte gestalte; zij wacht blijkbaar
iemand af.
Als de jongeling nader treedt, herkent hij graaf Delmon de la Carde. De hoed met
breeden rand belet, meer nog dan de schemering, de uitdrukking zijner oogen te zien;
doch Maurits gevoelt als bij ingeving dat dit gelaat streng is: de uiterlijke kalmte,
doch stijve houding alleen welke de graaf aangenomen heeft, moet het zeggen.
Geen groet, geen bewijs van welwillendheid komt over de lippen van den
kasteelheer; hij vergeet dat hij tegenover zijnen gast staat, wat de ware edelman nooit
vergeten zal, en op den toon van een ondervragenden rechter, zegt hij streng en kortaf:
‘Gij komt uit het dal?’
De toon, waarop die woorden worden uitgesproken, krenken den jongeling; hij
gevoelt dat hij niet meer tegenover een vriendelijk gastheer, maar tegenover een
vijand staat, ten minste iemand, die niet met zijne doenwijze ingenomen is.
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‘Dat is waar, mijnheer de graaf,’ zegt hij kalm, zelfs koel.
‘Gij zijt bij Hiob geweest!’ zegt hij nog en de stem van den graaf trilt. Hij haat
blijkbaar dien mulder, doch vreest hem tevens.
‘Nogmaals waar,’ zegt de jongeling.
‘Hiob is een lasteraar, een schurk....’
‘Ik heb geen reden hem aldus te beschouwen.’
‘Maar ik die hem ken, ik heb het recht dat oordeel over hem te vellen.’
‘Dat is uwe zaak, mijnheer de graaf, niet de mijne.’
‘Hij heeft gewis over mij gesproken!’
‘En ware dat zoo? Doch waar of niet, denk ik over dit punt het stilzwijgen te
moeten bewaren. Ik wil niet ondervraagd worden als een verdachte door zijn rechter.
Gij, mijnheer de graaf, gij zijt mijn rechter niet, en ik, ik wil geen verdachte zijn.’
De vaste toon, waarop die woorden gezegd worden, treft den graaf; hij voelt dat
hij beurtelings bleek en rood wordt. Slechts met moeite bedwingt hij de losbuldering
zijner gramschap, en echter had hij wel stipt voorgenomen kalm te zijn, bij de
ontmoeting die hij met den jongeling zocht.
‘Indien hij niet over mij sprak, dan toch gewis sprak hij over de abdij?’ hervat hij.
‘Ik heb u gezegd, mijnheer, dat ik geen woord zal zeggen van 't geen er tusschen
Hiob en mij gewisseld is.’
De graaf geeft plotseling aan het gesprek, dat hij zoo onbehendig begonnen heeft,
eene andere wending. In zijnen geest woelt een bepaald punt en op dit punt wil hij
neerkomen: hij wil zich rechtvaardigen door anderen te beschuldigen, of beter gezegd,
hij wil den jongeling iets van zijn eigen haat en nijd in het hart storten, zonder aan
dezen de kans te geven tot redeneeren.
‘Die daar beneden ons woonden, waren schurken en luiaards!’ zegt de graaf ruw.
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‘Van wien spreekt ge, mijnheer?’
‘Van die in de abdij.’
‘Is dat een bedekte rechtvaardiging voor het verdrijven der moniken, dan moet ik
aanmerken dat ze niet goed gekozen is, mijnheer de graaf.’
Die tegenwerping, met veel nadruk gezegd, onthutst eenigszins den graaf; hij
verhaalt dan ook met meer aandrang in de stem:
‘Ja, luiaards en schurken....’ Hij wil er ‘dieven’ bijvoegen, doch het woord besterft
op zijn lippen.
‘Indien al de nietsdoeners op de wereld,’ antwoordde Maurits kalm, ‘van hunne
goederen moesten beroofd worden, zouden wij, die dikwijls een vadsig leven in onze
kasteelen leiden, het eerste dienen uitgedreven te worden.’
‘Die kerels waren misplaatst in onze samenleving.’
‘Mijnheer, die moniken deden meer goed in onze samenleving dan wij er doen duidt mij die opmerking niet ten kwade. Overigens wettige eigendom is eigendom,
deze hoore dan ook aan den luiaard of aan den werkzamen man toe....’
‘Wat bedoelt ge met die woorden?’ roept de graaf driftig uit, en hij neemt een
dreigende houding aan.
‘Ik zeg eene algemeene waarheid.’
‘Volgens u!’
‘Volgens de wetten en de logica.’
‘Ik zeg dat het eene weldaad is dat die j... f... - hier bezigt de graaf een woord dat
alleen in den mond van een ouden Sansculot thuis hoort - verdreven zijn.’
‘Dat werpt mijne stelling niet om, mijnheer; doch ik denk zelfs dat de samenleving,
door het verdwijnen van die welke men luiaards noemt, juist niet gelukkiger is
geworden en zeker hebben de armen er niet bij gewonnen.’
‘Onze denkbeelden verschillen hemelsbreed!’
‘Dat blijkt wel zoo.’
‘En ik geloof niet dat wij het zullen eens worden.’
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‘Ten minste, mijnheer de graaf, indien de toegeving van mijne zijde komen moet.’
‘Gij zijt wel verwaand, knaap! En denkt ge inderdaad dat mijne dochter onder uwe
vervloekte superstitiën bukken zal?’
‘Ik betreur dit levendig, mijnheer; doch uwe houding alleen zegt mij dat dit niet
gebeuren zal. Van dat oogenblik heb ik ook deze verklaring te doen, dat ik geene
vrouw onzen huiskring kan binnen leiden, die niet gelooft en bidt zooals ik geloof
en bid.’
Dit wordt met klem gezegd, en graaf Delmon de la Carde voelt plotseling dat hij
door zijn barschen en onbesuisden aanval, vele schoone ontwerpen, door hem vroeger
gevormd, in duigen slaat.
De graaf aarzelt te antwoorden; terugkeeren op zijn stappen is niet meer mogelijk:
dat zou regelrecht tegen zijn onstuimig en opvliegend karakter ingaan. Toch is de
oude Sansculot getroffen over dien onverwachten tegenstand: hij had immers gedacht
dat de jongeling onmiddellijk voor zijn eersten aanval zou gebukt hebben.
‘Ik denk dan ook, mijnheer de graaf,’ hervat Maurits, ‘dat er mij, na het hier
voorgevallene, en dat op verre na niet vriendelijk geweest is, niets overschiet dan...
afscheid te nemen.’
‘Zoo als ge verkiest,’ mompelt de graaf, en deze wil heengaan.
‘Het spijt mij dat wij ons beiden, in onze wederkeerige meeningen, bedrogen
hebben....’
De graaf mompelt iets, dat wel min of meer gelijkt naar het ‘Loop naar alle duivels!’
‘Ik vraag u enkel,’ hervat de jongeling, ‘of het mij toegelaten zij afscheid van de
gravin Yolande te nemen?’
‘Dat is nutteloos, gansch nutteloos!’
Maurits staat alleen aan den ouden handwijzer; zijn hart klopt onstuimig.
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Het tooneel is zoo overwacht, zoo onberedeneerd, zoo laag gemeen zelfs van de zijde
des kasteelheers, en dus ook zoo vreemd voor den jongeling, die gewoon is in eene
verfijnde samenleving om te gaan, dat deze zich nog geen duidelijk denkbeeld ervan
kan maken.
Tusschen al de gedachten, die zich daaromtrent in hem verdringen, komt er echter
ééne boven, die namelijk, dat Hiob de waarheid over graaf Delmon de la Carde
gezegd heeft, en dat deze de ontsluiering van een deel van het geheim over de abdij,
van Hiob's zijde vermoedt.
Ware de graaf nochtans een goed diplomaat geweest; hadde hij zijne oploopendheid
kunnen bedwingen, hij zou er misschien zeer wel in gelukt zijn, den indruk van Hiob's
mededeelingen bij den jongen gast weg te nemen of onduidelijk te maken, nu
integendeel, zooals in al de groote oogenblikken van 's graven leven, heeft de drift
alles bedorven.
De vader betreurt Maurits niet: die Sansculot staat hem in al zijne gemeene
afzichtelijkheid voor den geest; maar Yolande heeft, in de weinige dagen die hij op
het kasteel verblijft, een diepen indruk op zijn jong en edelmoedig hart gemaakt.
Die indruk is, door hetgeen de jongeling sedert dezen morgen vernomen heeft,
niet verminderd. Wie weet! misschien is deze nog vergroot. Hij denkt al te ver te
zijn gegaan toen hij zegde: ‘dat er hem, na het voorgevallene, niets meer overbleef
dan afscheid te nemen’ en dus de gravin Yolande voor altijd vaarwel te zeggen.
Zou er dan op geen terugkeer in die edele en kinderlijke ziel te hopen zijn? Immers
wel. En ware dit zoo, waarom haar dan verantwoordelijk gemaakt voor de denkwijze
des vaders?
Doch wat Hiob over den graaf en de abdij gezegd heeft? - ja, die vraag werpt alle
denkbeeld van terugkeer omverre. Neen, neen, Maurits van Teilingen kan zich met
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met die familie niet vereenigen; dat zou zijn nauwgezet gemoed krenken, zijnen
naam bevlekken, zijn oud blazoen besmeuren.
Het verblijf op het kasteel, de ontmoeting van Yolande, de schoone heidinne, zal
voor hem een korte en zoete droom geweest zijn, waaraan men in de eenzaamheid
denkt, doch waarvan men nooit aan anderen spreekt.
Maurits van Teilingen staat nog eenige oogenblikken aan den handwijzer,
besluiteloos in 't geen hij verder doen zal, en keert in dezelfde besluiteloosheid naar
het kasteel terug.
Aan de veranda ontmoet hij den stalknecht en zegt: ‘Zaêl mijn paard; ik vertrek.’
en omdat hij die woorden gezegd heeft, is dan ook het vertrek besloten.
Zijn valies is gepakt en reeds achter op het paard gegespt; reisvaardig staat de
jongeling op den trap van het gebouw.
‘Vraag,’ zegt hij tot den huisknecht, ‘of mijnheer Delmon de la Carde mij kan
ontvangen.’
‘Mijnheer de graaf heeft mij reeds gezegd, dat, indien deze vraag mij gedaan werd,
ik u ten antwoord geven moest, dat mijnheer de graaf belet had, even als...’ en de
knecht stamelt.
‘Ik begrijp.’
De jongeling steekt den bediende een goudstuk in de hand, stijgt te paard en terwijl
de bandhonden blaffen, verdwijnt de ruiter in de duisternis, zonder afscheidsgroet,
zonder een wensch van ‘tot weêrzien’, zonder zelfs te weten waarheen hij zich richten
zal, tenzij naar het molenhuis van Hiob.
Dààr echter wil Maurits den nacht niet doorbrengen, omdat hij vreest den ouden
man in gevaar te stellen; doch hij wil dezen toch ‘goeden avond’ zeggen, en hem
met het plotselinge besluit dat hij genomen heeft, bekend maken. Hij wil den mulder
daarenboven zijn adres geven,
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en hem aanbevelen zich tot de familie van Teilingen te wenden, indien hij ooit in
eenige moeilijkheid, welkdanige dan ook, mocht verkeeren.
Dan heeft hij nog eene boodschap, die hij alleen hoopt door Hiob, door Nard of
Narda te zien volbracht worden.
Het paard daalt met vasten stap den bergweg af; in de verte glimt een licht. Weldra
hoort Maurits het gedruis van het water, dat door het molenrad woelt.
Een half uur later is aan den molen echter niemand meer op te merken. De deur
is gesloten; de glans van het vuur schijnt nog door het kleine venster naast de deur.
Op den weg ziet men man noch paard, en geen hoefslag klinkt in de verte.

VIII.
Het bloed van Jean Hibou.
Den dag na het gebeurde in het voorgaande hoofdstuk verteld, keeren Nard en Narda
bij het vallen des avonds uit het naburige dorp naar het molenhuis terug.
Narda heeft eenen korf met eetwaren aan den arm, en Nard draagt eene maat graan
in eenen zak, dat Hakki gaarne zou gemalen zien.
Het is een heete dag geweest; Narda's kleeding bestaat dan ook slechts uit een
grauwig hemd en een rooden rok tot beneden de knieën reikende; dat van Nard uit
een dito hemd, enkel wat grauwer dan dat van Narda; uit de nog altijd te kort
geworden broek, en een ouden grof stroolen hoed met neergeslagen rand.
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Beide kinderen zijn blootsvoets; de jongen vooral is gebruind door de zon, en de
witte kalkachtige oogen teekenen zich hierdoor des te scherper af.
De weg is moeilijk en aan de kleine rivier gekomen, die murmelend en klaterend
door eene bedding van keisteentjes schiet, werpt de jongen den zak op den grond en
zet zich in de schaduw, aan den voet van den berg en op den boord van het water.
't Is juist hier eene lommerrijke plaats; de berg, die met het groen van hazelaren,
elzen en acazia's bezet is, waartusschen de eglantier en het geitenblad bloeien en de
wilde kriek rijpt, beschut den knaap tegen de laatste zonnestralen.
Nard neemt zijnen hoed af, gebruikt hem als waaier, verfrischt zich alzoo het
gloeiende wezen, terwijl hij het heldere water over zijne bruine voeten laat spelen.
Het meisje blijft een oogenblik staan, knabbelt mijmerend op den steel eener versch
geplukte eglantier, zet ook ten slotte den korf neêr en neemt plaats naast Nard op het
gras.
‘Gij zijt zoo zwijgend als een kruis op een graf, Nard,’ zegt het meisje. ‘Wat maalt
er u toch in het hoofd?’
‘Och, zooveel wonderlijke dingen!’ en Nard raapt achteloos een plat keischerf ken
op en doet het, onderarms werpend, schuifelend en rakelings over de oppervlakte
des waters vliegen.
‘Wat zijn dat voor wonderlijke dingen?’
‘Och, zoo veel!’
‘Dat is een en geen antwoord.’
‘Wel, ik denk onder ander aan 't geen de vreemde heer, dien ik gisteren avond een
eindwegs uitgelei deed, aan vader Hiob vertelde.’
‘En wat vertelde hij?’
‘Ja, dat kan ik in éénen adem niet zeggen. Vader Hiob heeft er zeer aandachtig
naar geluisterd; maar toch schudde hij ook al eens bedenkelijk het hoofd.’
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‘Omdat hij niet geloofde wat er gezegd werd?’
‘Maar weet ik dat!’
‘Nu weet ik wat die vreemde heer zegde.....’
‘Wat zijt gij nieuwsgierig, Narda!’
‘Wat zijt gij terughoudend Nard!’
‘Wel die vreemde heer vertelde van de verschillende koningen, die te Brussel
geregeerd hebben, sedert vader Hiob in de groote stad is geweest.’
‘En is dit zoo belangrijk dat men er om droomen moet’ lacht de kleine heks. ‘'t
Geeft mij weinig wie er meester is; wij hooren er hier toch niets van, vóór dat die
groote heeren geld van vader Hiob komen vragen - en geld vragen zij allen.’
‘Dat is waar; maar vader Hiob scheen er toch wel belang in te stellen; die schijnt
altijd te denken dat er hem bij eene verandering, nog een onverwacht geluk uit den
hemel vallen zal.’
‘Welk geluk?’
‘Dat weet ik niet; dat geluk wachtte hij onder keizer Napoleon en koning Willem,
en nu weer onder den tegenwoordigen koning. Meer dan eens hoorde ik hem reeds
zeggen: wie weet of het nu niet komt.’ Wat? Dat is een geheim. 't Schijnt echter dat
het nu ook niet komen zal, want ik herhaal het, vader Hiob schudde, onder het
luisteren, wel eens bedenkelijk het hoofd.’
‘Maar als ge niet weet welk geluk onverwacht uit den hemel vallen moet, weet ik
niet hoe gij, Nard, u daarover kunt bekommeren.’
‘Wel, ik bekommer mij daar niet over.’
‘En waarom droomt ge dan?
‘Wat geef ik om al die koningen! Maar die vreemde heer vertelde toch zoo'n
aardige dingen, onder ander van wagens die zonder paarden voortloopen.’
‘Omdat men ze voortstoot.’
‘Neen; ze loopen van zelf.’
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‘Dat is niet mogelijk.’
‘En toch is het zoo.’
‘Och, daar zijn zooveel dingen, die gij lieden niet kunt begrijpen en voor iets heel
wonderlijks houdt, en die wij,’ - wij, wil zeggen, wij Bohemers - ‘maar al te goed
begrijpen, omdat wij achter de gordijn gezeten hebben.’
‘Ge wilt zeggen dat het hier ook goochelarij is?’
‘Wat zou het anders zijn!’
‘Neen, neen, neen,!’ en de jongen drukt op ieder woordeke; ‘de wielen der wagens
staan op ijzeren latten, en daarop loopen deze voort, en 't is de rook die ze doet
voortloopen.’
De lezer herinnere zich dat wij in 1835 zijn en Nard spreekt over datgene, waarvan
iedereen destijds sprak: van den eersten spoorweg, die den 5n Mei van dat jaar
tusschen Brussel en Mechelen geopend was.
Narda is nadenkend; van dien toer, want voor haar is inderdaad alles goochelarij,
heeft ze nooit gehoord. Geen wonder!
‘En die ijzeren latten liggen uren ver,’ hervatte Nard, ‘van de eene naar de andere
stad, en daarover loopen de wagens zóó snel, zóó snel dat een vogel in volle vlucht
ze niet zou bijhouden.’
‘En wie doet dien goocheltoer?
‘Och, dat is geen goocheltoer! Die wagens op ijzeren latten zijn er en blijven er;
die moeten de wagens met paarden vervangen.’
‘Als 't geen goocheltoer is, geloof ik er niets van.’
‘En toch is het zoo.’
Narda schudt het hoofd en lacht.
‘Als die wagens nog vleugels hadden om voort te roeien, gelijk de vogels
voortroeien in de blauwe luchtzee....’
‘Neen, de rook sleept ze voort.’
‘Dat kan de rook niet.’
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‘De vreemde heer heeft het gezegd.’
‘Dan zult ge ten slotte nog wel zeggen dat ons molenhuis op zekeren dag over den
grooten weg zal gaan drijven, en als het kasteel dan ook eens aan 't drijven raakt,
komen die twee elkander op de baan tegen!’ En Narda lacht luidkeels om het
denkbeeld van twee wandelende huizen.
‘Dat zou eene niet heel vriendschappelijke ontmoeting zijn!’ mompelt Nard en
zijn oog glimt. ‘Maar dat kan niet: ons huis staat vast, evenals het kasteel; maar de
wagens staan op de gladde latten en schuiven daarop licht als een veêr voort.’
‘Toch niet door den rook.’
‘Ja, zoo iets zegde toch de vreemde heer. Als men dat monster, met dien langen
staart, die vol menschen zit, 's avonds snuivend en schokkend, met twee vurige oogen
en een groote rookpluim op den kop, ziet aankomen, zou men van schrik in zijnen
put kruipen, zegde de vreemde heer....’
‘Ik versta er niets van.’
‘Ik ook niet; maar ik zou het willen verstaan.’
‘Maar nu spreekt ge van een monster, dat zijnen staart, waarin of waarop menschen
zitten, voorttrekt, Nard?...’
‘Ja, ik herhaal zoo al wat ik van dien heer gehoord heb, maar ik ook ontwar het
niet, Narda.’
‘Een monster? Maar dan zal het de booze zijn, die zijnen staart of de wagens
voortsleept?’
‘Dat zegde vader Hiob ook tot den vreemden heer;’ maar deze antwoordde: ‘Neen,
toch niet! dat alles is zeer natuurlijk, zeer begrijpelijk en het zal niet veel jaren
aanloopen, of datzelfde monster zal, met eene snelle vlucht, fluitend en dampend,
door deze valleiën en dwars door deze bergen komen.’
‘En doet dat ding u droomen?...’

August Snieders, Werken. Deel 22. Zoo werd hij rijk

116
‘Ja, en dan nog de groote stad, met al hare hooge huizen, met hare schoone kerken
en torens, met al....’
‘Och, steden zijn altijd steden; wij, wij hebben er zoovele gezien, en ik vond er
de menschen veel slechter en onbarmhartiger dan op de dorpen; gewapende mannen
zitten u bij 't minste wat ge doet op de hielen, grijpen u vast, brengen u in de
gevangenis of voor de zwarte mannen der wet....’
‘Ja, maar men kan wel in de stad leven zonder iets met de zwarte mannen en de
gevangenis te doen te hebben.’
‘Moeilijk, Nard, zeer moeilijk!’
‘Toch zou ik al dat schoons, al dat zilver en goud willen zien blinken. 't Is eene
andere wereld dan deze, waar wij nooit iemand zien, waar wij nooit iets hooren, waar
de grond zou kunnen splijten en ons inslikken, zonder dat men weten zou dat wij er
ooit geweest zijn.’
Nard spreekt mijmerend, en verwonderlijk! de toon en de woorden maken in
Narda's gemoed weer eenigszins de liefde voor het zwervende leven der Bohemers
wakker! Hoe jong zij ook ware, toen zij dit verliet, toch heeft het een blikkende
schemerschijn in haar achtergelaten, die nu op dit oogenblik weer eens helder
opdammert; doch de gehechtheid aan 't molenhuis wordt terzelfder tijd in haar wakker,
en met iets ontroerends in den toon der stem zegt ze: ‘En ge zoudt het molenhuis,
vader Hiob....’
‘En u verlaten? wilt gij zeggen. Ik beken dat mij dat in het hart knagen zou; ik zou
misschien, eer dan ik nu denk, willen terugkeeren.’
Narda zit denkend op het kabbelend, ruischend en kakelend water te staren.
‘Welnu,’ zegt ze, ‘ga dan maar; dan ga ik ook heen,’ en ze zet een mokkend
gezichtje.
‘Waarheen?’ vroeg Nard.
‘Dat weet ik niet. Terug naar daar van waar ik gekomen ben, terug naar de
zwervers....’
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‘Dan zou vader Hiob alleen zijn.’
‘Waarom zou ik blijven, als gij heengaat?’
Die woorden doen het oog van het meisje vochtig worden. Nard begrijpt dan niet
dat het haar zonder hem, dààr aan het molenhuis, te eenzaam zijn zou? Waarom?
Dat weet ze zelve niet. Ze wendt het hoofdje om, want ze wil hem den traan niet
laten zien, die verraderlijk op den oogrand perelt.
Nard echter heeft den traan gezien en 't wordt hem zoo aardig aan het hart; dat
hart begint te jagen, en op ontroerden toon zegt hij:
‘Ik heb dat zóó niet gemeend; ik zou willen heengaan en terugkomen - terugkomen
bij vader Hiob, bij u.... Neen, ik zou ons molenhuis niet vergeten; neen, neen! maar
ik zeg de waarheid niet, Narda. Ik zou willen heengaan, doch niet omdat ik al dat
vreemde zien wil, neen! - maar omdat de omtrek hier mij plaagt, mij foltert, mij
martelt.’
‘Wie?...’
‘Alles wat gij hier ziet en vooral het kasteel is een doorn in mijn oog, een doorn
in mijn hart.’
‘Benijdt gij den graaf dat prachtige huis?’
‘God beware mij! Neen, ik benijd dien man niets. Ik zou zelfs niet willen dragen
wat hij op het geweten heeft; maar sedert de oude Hakki mij eens eenige woorden
over mijnen vader, over den ongelukkigen Jean Hibou, gezegd heeft; sedert ik, even
als Hakki, den graaf verdenk....’
‘Zwijg, Nard, de boomen zouden uwe beschuldigende woorden kunnen opvangen,
en de wind zou ze naar het kasteel kunnen overdragen!’
‘Sedert dien zit de booze geest mij gedurig op de hielen, doet mijn bloed koken
en fluistert mij toe, dat ik ook dien rijken schurk een kogel in het hart moet jagen.’
‘Nard, Nard, zwijg toch, of spreek liever stil.’
Overal staat Jean Hibou mij af te wachten; ik zie hem
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in mijn slapen en waken, bleek met dof oog en blauwe lippen; langzaam trekt hij
soms zijn vest open, en toont me aan den kant van het hart de bloedende wonde. 't
Is of hij mij verwijt dat ik hem ongewroken in zijn graf laat liggen.’
‘Niemand kan u de verzekering geven, dat de graaf aan dien moord plichtig is.’
‘Neen, maar ieder verdenkt hem, en er is eene stem in mij, die hem als de plichtige
aanwijst. Ik heb tegen die stem, die mij alom vervolgt, geworsteld, doch zij zal mij
de zinnen doen verliezen - en daarom, Narda, wil ik heengaan, verre van hier, verre
van allen die ik lief heb, u en vader Hiob, en misschien zal ik in de wijde wereld
kunnen vergeten. Ik zou willen heengaan, om niet tot het minste kwaad aangedreven
te worden dat vader Hiob in moeilijkheden met het kasteel zou kunnen brengen.’
Ware Hiob daar geweest en had hij die woorden gehoord, hij zou aan den jongen
Hibou gezegd hebben: ‘Jongen, er zit bloed van den Nachtuil in u; maar er staat
ergens in de heilige Boeken geschreven: ‘Aan Mij alleen komt de wraak toe!’
Die christene gevoelens wellen niet zoo spoedig bij Narda op. In haar blijft nog
altijd eene rest van de Boheemster achter, dar is van het zelfstandige wezen dat vroeg
of laat zichzelf recht verschaft over een geleden hoon, over een stoffelijk nadeel.
De wraak van Nard vindt zij dan ook precies niet ongepast; doch het christelijk
gevoel van vader Hiob zegt: ‘De graaf moet slechts dan gestraft worden, als hij
wezenlijk plichtig is!’ Over dit punt moest vader Hiob meer weten te vertellen dan
Hakki; maar de eerste spreekt niet lichtvaardig, en vooral niet als zijne woorden de
aandacht van ‘die van 't kasteel’ kunnen opwekken.
‘Nard,’ zegt het meisje, na een oogenblik denkend op
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het trillend, vluchtend water gestaard te hebben, ‘Nard, weet ge wat vader Hiob dezer
dagen zegde?’
‘Wat zegde hij?’
‘Dat de vracht die men met twee draagt slechts eene halve vracht is. Ik wil voor
u de helft uwer vracht dragen, namelijk uw geheim; doch gij moet mij beloven niets
tegen den graaf te ondernemen of zelfs niets te toonen, zonder mij verwittigd te
hebben.’
‘Gij wilt mij van mijn voornemen, of neen, voornemen is er nog niet, afbrengen...’
zegt Nard achterdochtig.
‘Neen, ik wil niet dat gij een dwazen stap doen zoudt, die vader Hiob, u en mij in
eene groote verlegenheid zou brengen. Wilt ge mij deelgenoote maken van uwe
geheimen, van uw streven, van uw verlangen?’
‘Nu ja.’
‘Belooft ge mij heilig niets te ondernemen of wij moeten het beiden eens zijn?’
De jongen aarzelt.
‘Nog eens, Narda, gij wilt ieder opkomend voornemen in mij dooden?’
‘Neen, maar ik wil geen roekeloozen stap; ik wil met vastheid vooruit gaan; in de
eerste plaats wil ik ten stelligste overtuigd zijn, dat graaf Delmon de moordenaar is
van Jean Hibou.’
‘Hoe zult ge dat weten? Niemand was er tegenwoordig toen de kogel vaders' hart
doorboorde, en zijn bloed roode tranen op de sneeuw geteekend heeft, zooals Hakki
zegt.’
‘Wie weet, wie weet! Het kloppend hart van den moordenaar was er toch aanwezig,
en dat zal hem vroeg of laat wel verraden. Wij zullen samen zoeken, Nard, en zijn
wij eens tot zekerheid gekomen, dan, ik beloof het u, zal ik u trouw bijstaan.’
De Boheemster herleeft in den vollen zin des woords.
Nard's witte oogappel glimt, het bruine wezen is strak en de gespierde hand is
gebald.
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Nard heeft altijd vertrouwen in Narda, meer zelfs dan hij openlijk kennen doet; hij
gevoelt zich nu ook sterker tegen de inblazingen, die hij een oogenblik te voren nog
vreesde; hij heeft als het ware een voorgevoel, dat hij nog eens de schim van Jean
Hibou zal kunnen tevreden stellen.
‘Nu, ik beloof het u,’ zegt de jongen.
‘Heilig?’
‘Ja, heilig.’
‘Dan gaat ge niet meer weg?’
‘Neen, ik zal hier blijven, omdat ik sterker zijn zal door u.... Maar als ik nu eens
zal moeten heengaan, Narda?’
‘Moeten! Wie kan u dwingen?’
‘Als ik zou geroepen worden om soldaat te worden, zult gij dan toch hier blijven,
Narda?’
‘Ja, ik zal u hier aan den molen wachten; ik zal wachten, altijd wachten tot dat gij
terugkomt, al viel het wachten nog zoo lang.’
‘En als de mannen van den poppenwagen zouden komen en u opeischen?’
‘Dan zou ik toch niet meer meêgaan.’
‘Zelfs niet als uwe moeder bij hen was?’
‘Neen, zelfs dan niet.’
En Nard heeft Narda's hand gegrepen en hij houdt ze stil vast, en die hand trilt, en
zijn hart klopt hoorbaar, en 't wordt rustig in zijn gemoed, zoo rustig als de avond
zelf is.
't Is of die avond een mysterieus lied aan zijn hart suizelt, en dat lied bestaat uit
allerlei zoete tonen in de natuur, die, versmolten tot eene zachte harmonie, gansch
zijn wezen vervullen en tranen van geluk in zijne oogen doen perelen.
Nooit heeft de murmelende en kakelende rivier, die nog geen vinger diep is - zoo
ondiep dat de keisteentjes soms boven haar watervlak uitsteken, als diamanten in
een
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halssnoer - nooit heeft het suizelend windeke in acazia's, in den bloeienden vlier en
in de eglantieren, nooit heeft de tortel in het schaarhout zoo zoet gezongen; ook nooit
was de avondgloed zoo rijk in goud en purper, zoo rustig en zoo zalig.
En nu Nard en Narda opstaan, en de eerste Hakki's graanzak op den linker schouder
wipt, en de tweede den korf aan den rechterarm hangt, omvatten de twee vrije handen
elkander, en zoo gaan ze, door een nieuw verbond dichter aaneen gesloten, den
bergweg op.
‘En dan zullen wij,’ zegt Nard zacht, de geruimen tijd onderbroken samenspraak
weer opvattende, ‘en dan zullen wij dikwijls over Jean Hibou spreken.’
‘Ja, dat zullen wij.... En waar is nu de brief, Nard, dien de vreemde heer u gisteren
gegeven heeft voor de jonge gravin Yolande?’
Het voorhoofd van den knaap, een oogenblik te voren zoo helder, is, bij het hooren
van die woorden, bewolkt.
‘Gij hebt dien brief willen vernietigen.’
‘Ja, ik wilde hem dezen morgen in het vuur werpen; ik wilde hem aan de rivier in
duizend stukjes scheuren, en deze in het water strooien.’
‘En waarom?’
‘Omdat die brief misschien geluk in het kasteel brengen zou, en ik haat dat kasteel,
gij weet het wel.’
‘Wie zegt u dat die brief er misschien niet het tegendeel brengt!’
Nard's voorhoofd heldert andermaal op.
‘Doch, of die brief geluk of ongeluk brengt, gij moogt hem niet achterhouden.’
Nard laat schier ongemerkt Narda's hand los.
‘Ge hebt beloofd,’ hervat zij, ‘dat gij niets tegen het kasteel zult ondernemen
zonder mij geraadpleegd te hebben.’
‘Dat is waar.’

August Snieders, Werken. Deel 22. Zoo werd hij rijk

122
‘Kom, Nard, geef mij uwe hand terug...,’ en hand in hand gaan beiden weer voort.
‘Die brief is u gegeven door iemand die ons een groot zilverstuk gaf, en die
blijkbaar bevriend is geworden met vader Hiob; dien vreemden heer moogt ge dus
niet bedriegen.’
Nard gaat zwijgend naast het meisje.
‘En wat heeft de gravin Yolande u gedaan dat gij haar den brief zoudt willen
onttrekken?’
‘Zij is altijd eene ‘van die van 't kasteel.’
‘Maar zij is misschien niet gelijkaan’ die van 't kasteel.’
‘Heel het kasteel is een nest slangen.’
‘Zij was gisteren in de kerk....’
‘Ja, zooals zij weleens, in vroeger tijd, in eene dansherberg kwam; doch nu durft
niemand van het kasteel daar nog komen, want de boeren zouden hen van de zweep
geven.’
‘Wilt gij aan vader Hiob laten beslissen, of gij den brief geven moet, neen of ja?’
Nard aarzelt een oogenblik, doch zijne stugheid is gebroken, zijn weerspannig
gemoed geeft zich over.
‘Neen, ik zal den brief geven,’ zegt hij.
Narda's hand drukt inniger die van den jongen, en Nard is andermaal gelukkig in
zijne onderworpenheid.
Bij den omdraai van den weg springt er plotseling een langharige witbruine
jachthond, met vriendelijke oogen en kwispelenden pluimstaart uit het hout te
voorschijn, en weldra zien de kinderen de jonge gravin, op een schoon en fijn bruin
paard gezeten, langzaam den bergweg afdalen.
De weg is maar smal en de kinderen moeten tegen den rotswand opklimmen, om
de rijderes door te laten. Yolande houdt een oogenblik stil en is geneigd om met Nard
en Narda een praatje te voeren, dewijl ze in zóódanige stemming verkeert dat ze
behoefte heeft om met iemand te spreken; doch vóór dat zij nog een woord heeft
gezegd,
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ziet ze dat Narda, altijd recht voor zich uit starende, aan Nard eenen stoot met den
elleboog geeft en ze hoort haar zeggen:
‘Geef den brief,... geef den brief.’
De knaap ziet strak, met neergetrokken wenkbrauwen voor zich; het hoogrood
tintelt over zijne gebruinde wangen; toch steekt hij de gespierde hand in den broekzak.
‘Hebt gij een brief voor mij?’ vraagt Yolande op eenen toon, die als zilverklank
in de ooren galmt.
De jongen knikt nu en, den brief te voorschijn halende, reikt hij dezen over.
Yolande heeft het schrift herkend; ze wordt beurtelings bleek en rood en, koortsig
het lak brekende, werpt zij een vluchtigen oogslag op de weinige regels, die het
papier bevat. Zij leest:
‘Het is mij niet toegelaten geweest, Yolande, u vaarwel te zeggen. Dat grieft me,
want ik heb in u veel goeds en schoons leeren kennen en waardeeren. Is de scheuring
tusschen ons beiden onvermijdelijk, toch leeft ge, zoo niet als bruid, dan toch als
eene zoete vriendinne in mijn aandenken.
‘MAURITS.’
Dat is alles. Yolande's gemoed schiet vol en er wellen tranen in hare schoone oogen
op. Zoo diep was zij nog nooit getroffen; maar dwars door die gevoelens heen steekt
de wrok op tegen haren vader, die, zij vermoedt het wel, de blinde reden der scheiding
is geweest.
Nard ziet dat ze weent en dat treft hem; hij heeft altijd gedacht dat die ‘van 't
kasteel’ geen hart hebben en dus ook niet kunnen weenen.
‘Zijt ge de kinderen uit het molenhuis?’ vraagt Yolande, na een oogenblik zwijgens.
Narda knikt; doch Nard zwijgt.
‘Is de vreemde heer gisteren avond nog doorgereden?’
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Nogmaals tweemaal geknikt.
‘Wie heeft hem uitgeleide gedaan?’
‘Vader Hiob en Nard.’
Op dat oogenblik wordt het onderhoud, dat recht vertrouwelijk schijnt te zullen
worden, gestoord door eene aankomst, die noch aan de kinderen, noch aan de jonge
gravin welkom is. De graaf zelf staat op den weg, omringd door zijne honden en met
de zweep in de hand. Hij heeft Nard herkend en dat is meer dan genoeg om hem in
slechte luim te brengen, des te meer daar hij bemerkt dat er betrekking bestaat,
tusschen zijne dochter en die van den molen.
De haat straalt uit zijn oog en bliksemsnel heft hij de hondenzweep op, niet tegen
zijne dochter, maar wel tegen Nard en Narda, die echter geen schuld hebben.
Nard is bleek geworden en ziet den graaf met donker oog en dreigend aan; Narda
heeft zich bij de bedreiging, voor den jongen gebogen en ontvangt den slag der zweep
in het aangezicht.
‘Lafaard, lafaard!’ roept de jongen, en niet wetende door welke woorden den
machtigen graaf te verpletteren, laat hij er op volgen:
‘Jean Hibou, Jean Hibou, Jean Hibou!’
Yolande heeft haar paard vooruit en tusschen den graaf en de kinderen gedreven,
en zij ook duwt den barschen man toe:
‘Met wat recht slaat gij die arme kinderen?’
‘Met wat recht?’ buldert hij spottend en heft andermaal de zweep op tegen de
dochter. ‘Ik zal u leeren eerbied te hebben voor uwen vader!’
Het gelaat der dochter is door het hoogrood der verontwaardiging gekleurd.
‘Ik zal dat onbeschoft ras den molen uitjagen, en zelfs dien Hiob, indien hij die
landloopers niet verwijderen wil.’
Nard, die den zak heeft neergeworpen, wil den graaf
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aan 't lijf; doch Narda bidt en smeekt zoo dringend, dat hij eindelijk den zak weer
opneemt, en door hooger den berg op te klimmen, den boozen kasteelheer vermijdt;
maar de knaap beeft nog altijd van ontroering; hij wendt van tijd tot tijd het hoofd
om, en dan sist er weer eene vermaledijding tusschen zijne tanden.
De zweepslag brandt nog op Narda's aangezicht; doch zij zwijgt om Nard niet
meer en meer op te hitsen; zij verdraagt de beleediging en de pijn, maar ook in haar
binnenste gloeit een gevoel van haat tegen den dwingeland; ook in haar spreekt nu
het bloed van Jean Hibou.
Twee dagen later werd Yolande op het kasteel te vergeefs aan het ontbijt en aan den
maaltijd verwacht.
In den aanvang bekommert de graaf zich weinig om die afwezigheid, want hij
verkeert in booze luim opzichtens zijne dochter, die hij voor een ‘stout stuk’, voor
een ‘koppig ding’, een ‘boosaardig creatuur’ heeft gescholden; maar nu de dag
verloopt en deze of gene uitgezonden knecht zonder eenig naricht terugkomt, wordt
de man ongerust en zoekt zelf in den omtrek.
Eindelijk bericht men hem dat de gravin Yolande, 's morgens vroeg, aan de
afspanning, op de groote baan gelegen, gekomen en met de diligencie vertrokken is.
Hoe is zij daar gekomen? Dat wist men niet. Waarheen is zij gereisd? Naar Brussel.
Graaf Delmon de la Carde is een oogenblik als buiten zichzelf van gramschap.
‘Dat moet weer het werk van die van den molen zijn!’ zoo spreekt eene duivelsche
stem in zijn binnenste. Hij snelt er heen en ziet Hiob, wit bestoven, met zijn kort
pijpken in den mond, op den dorpel van den molen staan.
‘Zijt gij het,’ zoo roept de graaf hem boosaardig toe, ‘zijt gij het, die dezen morgen
de gravin Yolande naar de afspanning hebt gebracht?’
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‘Ik?’ en Hiob laat op dit woordeke een langzaam, kalm en karaktervol schudden met
het hoofd volgen.
‘Gij liegt?’ antwoordt de kasteelheer.
‘Ik lieg nooit, mijnheer,’ zegt Hiob streng.
‘Gij weet waar mijne dochter is!’
‘Ik weet er niets van.’
‘Genoeg, genoeg! ik zal dat nest hier eens zuiveren, en dit bij het aanstaande verval
van het huurceel: hebt ge mij verstaan?’
‘Zeer goed, mijnheer de graaf,’ doch de man verandert in niets van houding of
spreektoon; hij rookt zijn pijpken even rustig als te voren, alsof er niets heeft plaats
gehad, en nu de driftige kasteelheer reeds weer mommelend, dreigend en vloekend
is heengegaen, blijft hij nog onbeweeglijk staan.
Aan het molenrad zit Narda te breien; zij heeft echter, toen het tooneel tusschen
den graaf en zijnen huurder plaats greep, een oogenblik de lange glimmende priemen
laten rusten; zelfs nu de booze man is heengegaan, hervat zij haar werk niet plotseling:
zij is te zeer ontsteld en de striem op haar aangezicht brandt weêr zoo nijdig!
Haar oog valt op Nard, die achter den molen staat, loensch naar den kant van den
graaf uitziet en moeilijk een boozen glimlach, die over zijne lippen zweeft en in zijne
oogen tintelt, onderdrukken kan.
‘Nard,’ zegt het meisje, gij weet iets van het verdwijnen der gravin Yolande.’
Een nijdige glimp verlicht het oog van den jongen Nachtuil; hij zwijgt, doch dat
zwijgen is zeer beteekenend.
‘Zeg het maar: is het niet zoo? Vader Hiob kan het toch niet hooren.’
‘Ja, ik weet er iets van; zij heeft mij gevraagd haar bij het krieken van den dag
naar de afspanning te geleiden, waar de gele wagen moest aankomen, en ik deed het,
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omdat ik wist alzoo dien boozen graaf eenen steek in het hart toe te brengen.’
‘Dat is niet wel gedaan, Nard!’ zegt Hiob, die zeken wel gehoord heeft wat de
jongen zegt. ‘Heeft de gravin u gevraagd haar te vergezellen?’
‘Ja, dat heeft ze.’
‘En gij deedt het om aan uwe wraak te voldoen. 't Is menschelijk, Nard; maar 't
brengt ons geen geluk aan, kwaad met kwaad te vergelden. Het kwaad dat de graaf
u deed, de zweepslag dien hij de arme Narda toebracht, zullen hem wel eens
toegerekend worden, doch uwe wraakneming zal nutteloos zijn en ons duur te staan
komen.’
Het gelaat van Nard betrekt; de glimp van zooeven is verdwenen.
‘Hebt gij gehoord wat de graaf gezegd heeft? Hij zegt ons de huur van den molen
op.’
Nard brengt de hand voor de oogen en weent; dan balt hij de vuist en slaat zich
op het voorhoofd, onder het knarzelend geroep van ‘Boos hoofd, boos hoofd!’
‘Och,’ bidt Narda, ‘hij heeft het zoo niet gemeend, vader Hiob.’
‘Neen, dat weet ik wel, en ik weet dat juist dit geval den graaf niet heeft aangezet,
om die dreigende woorden uit te spreken. Ween niet, jongen, ik ook meen het niet
kwaad. Moet het zoo zijn, dan zullen wij heengaan; doch wij zijn nog niet aan het
tijdstip van het verval der huur!’
Hiob gaat achter den molen en den hof in, waar hij denkend op de bank gaat zitten.
Wie weet tot welken goeden uitslag al het gebeurde nog geleidt.
De gravin heeft aan Hiob het adres gevraagd van iemand, die haar in moeilijke
omstandigheden kan raad geven, en hij heeft haar stoutweg gericht tot iemand, die
met Maurits van Teilingen in nauwe betrekking staat, en
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die iemand zal nog eene belangrijke rol in de gebeurtenissen der abdij vervullen.
Die iemand is het spook in de puinen.

IX.
De held Nippel.
In eene afgelegen straat van het oude Brussel, hetwelk nu, in het jaar dat wij schrijven,
schier teenemaal verdwenen is, ligt tusschen de huizen met trapgeveltjes, een hooge
muur in roode steen, met wit steenen afsnijdingen op zekere afstanden.
In den muur is wel is waar een groen poortje, doch dit gaat zoo zelden open dat
men het wel als muur kan beschouwen.
Van daar dan ook dat het niet zelden met krijt beschreven wordt door de schoolen straatjongens, zooals deze beminnelijke ‘kapoenen’ elke ruit, in een ledig staande
huis, inwerpen.
Naast het gesloten poortje ligt een huiske, dat er uitwendig zeer net uitziet, en als
de halfdeur openstaat en de voorbijganger eenen oogslag in de voorkamer werpen
mag, zal hij zonder twijfel van het inwendige hetzelfde zeggen als van het uitwendige.
Op de bovendeur stond, op een zwart plaatje, met gele letters Nippel, maítre
tailleur, want de Fransche opschriften, zijn, na de roemrijke omwenteling van 1830,
vooral in de mode en al wat aan het oude en eigene
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Vlaamsch kan doen denken, wordt als versleten en onbruikbaar, miskend en vertrapt.
Dit laatste was eene welverdiende hulde aan de Fransche gelukkigmakers, die de
zuidelijke provinciën, door de nieuwe omwenteling, van vele barbaarsche
dwingelandij hadden verlost.
Voor het eenige venster ziet men binnen eene snijderstafel staan, en op deze heeft
Nippel tot zijn veertigste jaar, met gekruiste beenen als een Turk en met gebogen
hoofd, zitten pikken, passen, persen, zonder andere eerzucht dan die een eerzaam
kleêrmaker hebben kan, namelijk, dat hij de ziel is van de diepzinnige spreuk: ‘de
kleêren maken den man.’
Toen men in 1830 te Brussel Fransche redevoeringen hield, Fransche liedjes zong,
Fransche schimpschriften maakte, Fransche plakbrieven aan den muur hechtte, voelde
Nippel iets kriemelen onder zijn rood baaien slaaplijf; hij onderstelde dat dit de
vaderlandsliefde was, die daar veertig jaar gebroed had en eindelijk tot het punt van
losbersting was gekomen.
Dat gevoel was nochtans niet erg stout, want Nippel had geen lust om zich met
redenaars en zangers, en veel minder met vechters te vereenigen, niet alleen in
aanmerking genomen het gevaar; maar nog de onzekerheid van den uitslag.
Van de staatkunde kende Nippel destijds nog niets; als hij koning Willem in de
straten van Brussel zag paradeeren, den met goud belegden hoed op het hoofd en de
blinkende sterren op de borst, juichte hij hem toe, zooals hij vroeger den consul
Bonaparte en keizer Napoleon had toegejuicht; maar Nippel had geen grieven tegen
‘Jantje-Kaas - tenzij dat ‘Jantje’ hem belastingen deed betalen, eene grief die overigens
door de beste onderdanen der wereld gedeeld wordt.
't Was den 24 Augustus van het woelige jaar 1830, dat
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Nippel persijzer en persblok wegwierp en op den hoek der straat eene bende
‘kapoenen’, met de muts op één oor, de handen voor het oogenblik nog in de
broekzakken, en met scheefgeloopen schoenzolen, juichend en tierend zag
voorbijgaan.
Bedeesd en op zekeren afstand achter blijvend, ging Nippel nieuwsgierig meê. Hij
werd kosteloos in den Muntschouwburg gedrongen, waar men, zooals hij dikwijls
zegt, de Puette de Mortici speelde, kreeg het kiekenvleesch bij het hooren zingen
van het Italiaansche duo Amour sacré en Amis, la matinée est belle, zag met
verwondering de driekleurige cocardes vliegen en had even als iedereen, in Fransche
begeestering, zijnen buurman willen kussen; en ofschoon de oorveeg die Nippel
opliep een oogenblik het vaderlandsch vuur verkoelde, was dit andermaal buiten, in
de straat, ontbrand.
Nippel schreeuwde meê om ‘vrijheid’, en nog wel in het Fransch; hij sloeg meê
de straatlantaarns in stukken; hij viel meê een grooten speelgoedwinkel aan en zag,
van louter schrik, de gekleede en ongekleede poppen, Jan-Klaas, de dieren uit de ark
van Noë en verdere bewoners wanhopig door het venster in de straat springen, tot
dat Nippel zich gewapend vond met een houten sabel en een blikken geweer(1), en
luider dan al de andere zong ‘Au z'armes chitoyens.’
De kleêrmaker had van verre en later in den avond, de ministeries zien branden
en bij die vaderlandslievende verlichting eindelijk voor goed gevoeld, dat de
kriemelende beweging onder zijn rood slaaplijf wel degelijk eene vaderlandsche
roeping was.
De man werd dan ook als door ingeving politieker; hij haatte den koning, zijn
gouden hoed en zijn blinkende sterren; hij haatte vooral, en niet zonder reden, den

1

Historiek.
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minister van Maanen, den Schiedammer, de Goudasche pijp - maar niet de
Hollandsche dukaten, neen, die niet! - en zelfs zijn bloedeigen ‘Brisselsch Vloms’,
omdat het nog niet genoeg op Fransch geleek.
Van dag tot dag werd Nippel stouter, en toen de Hollanders Brussel binnenkwamen,
hielp hij naar Fransche mode en onder Fransche leermeesters, barrikaden opstapelen.
Toen echter de Hollanders met oprechte kogels schoten, die deugnieten! en deze
Nippel nijdig om de ooren floten, begon zijn hart zoo geweldig te kloppn, dat de
kleêrmaker dacht aan eene gevaarlijke hartklopping te lijden. Hij vond het dan ook
goed, alvorens zich in het vermoeiend gevecht te begeven, een dokter te gaan
raadplegen, en om spoedig terug te zijn zette hij het op een loopen.
Wie hem dus beschuldigde de vlucht te hebben genomen, verkeerde in dwaling:
hij nam eenvoudig eene voorzorg, om later des te beter te kunnen vechten.
De kogels floten nijdig en dwaas, hoog en laag; een dezer nam verblijf in Nippel's
linkerbeen, deed den man in de riool tuimelen en maakte zijn broekspijpen nog vuiler
dan zij reeds waren.
Kortom, eenige weken later kwam Nippel uit het gasthuis in zijne buurt, terug met
een houten been; hij was totaal genezen van zijne zucht tot revolutiemaken en
opoffering voor het algemeen welzijn; zijn zwart krulhaar was schier grijs geworden;
hij had nu een echt ‘notenkrakersgezicht’ gekregen, alsof hij wel zestig jaar oud was.
Nippel zou dan ook zonder twijfel de naald weêr hebben opgenomen en in de
vergetelheid zijn teruggezakt, maar ziet! Op zekeren dag zond het nieuwe
gouvernement hem het Kruis van Eer, tot belooning van zijne opoffering, en dit deed
hem het gemis van zijn linker pikkel weldra vergeten.
De buurt werd 's avonds verlicht, de vlaggen waaiden
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nu eens statig, dan eens door-en-door gek, de wimpels klepperden en toen Nippel
met zijn houten been en het kruis op de borst verscheen, steeg de geestdrift der
straatjongens tot boven de toppen der gevels, want hooger dan deze klonk het geroep
van: ‘Leve Nippel, leve de held!’
Toen ook werd Nippel eensklaps redenaar; hij zegde dat hij den laatsten druppel
bloed voor het vaderland vergieten zou, en als er geen kogels meer zouden zijn, hij
zijn eigen kop op het kanon zou laden, en zelf den vijand dezen kogel in het hart
schieten.
Bij die woorden was er inderdaad spraak van, in de buurt, Nippel als lid naar het
Nationaal Congres te zenden.
Alles nam nog eene vaderlandslievende wending, toen de nieuwe koning eens, ter
gelegenheid van eene plechtigheid voor de martelaars des Vaderlands, bij Nippel
had stil gestaan en hem ‘Mon brave’ genoemd; dat was de bekrachtiging van het
‘heldenschap’.
Na dat oogenblik werd de huiskamer een nationaal pantheon: al de mannen der
omwenteling hingen daar, in 't rood, groen en blauw gekleurd aan den muur. Op den
Duitschen pijpenkop van Nippel zag men het borstbeeld des konings met blozend
vergenoegd gezicht, plat gestreken zwart haar en wat schuins loerend oog; men zag
het koninklijk paar op den kralen tabakzak, omringd door pokdalige rozen en
gekabbelde vergeet-mij-nietjes; men zag het op de twee hemdsknoppen, die met een
gouden ketting aan elkander waren verbonden ten teeken van L'union fait la force,
en meerl en kanarievogel, die in houten kooikens aan den muur hingen, zongen de
eerste tonen van 't nieuwe volkslied.
Het ras van de helden zoo als Nippel, van die in alles verkleefde vaderlanders is,
helaas! in onze dagen uitgestorven; de cynieke en ongevoelige kinderen van onzen
tijd lachen zelfs met die naïef dappere menschen.
Hoe het zij, Nippel is een held, hij is er zelf van
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overtuigd en verstaat ook niet dat hij dit niet vroeger begrepen heeft.
De man spreekt met kennis van zaken over alle mogelijke slagvelden, over alle
mogelijke generaals, over alle mogelijke kogels en bajonnetten. Hij is een held, want
het gouvernement betaalt hem eene lijfrente en een aantal oude dames, die ook het
vuur van 1830 in het hart hebben, stoppen Nippel meer dan een bankbiljet in de hand,
om onbezorgd te kunnen leven.
Waarom spreken wij zoolang van Nippel? Wij weten het zelf niet, lezer, tenzij dat
wij ten minste niet zijn gelijk de cynieke kinderen van onze dagen, en nog altijd het
vaderlandsch vuur dat in het hart brandt, en het vaderlandsch bloed dat door de aderen
vloeit, in vereering houden; dat wij niet deelen in de gedachten van zekere
nieuwlichters van onzen tijd, die beweren dat de woorden ‘vaderlandsliefde en
krijgsmanseer’ enkel uitgevonden zijn, om de lieve onderdanen des te gemakkelijker
uit te buiten.
Langs het huis van Nippel komen wij in eene andere woning, waar wij belangrijker
zaken hebben te regelen.
Als wij het einde van den langen, smallen gang, met rood steenen vloer en kleine
vensters boven aan de zwartbruine zoldering, bereiken, brengt eene deur rechts ons
op eene binnenplein, die door den gekenden muur van de straat gescheiden is.
Daar ligt een achterhuis, met hooge vensters en kleine ruitjes, een gebouw uit de
16e eeuw, eene soort van kloosterachtige schuilplaats, waar het zoo stil en rustig is,
dat men in den zomer de bieën over de bloemen hoort gonzen, en zeker de musschen
en zwaluwen op 't dak hoort tjilpen.
Onder de breedgetakten katalpa, die tegen den straatmuur groeit, staat eene bank
en ter zijde, onder een schaliën afdak, hangt een groot gekleurd kruisbeeld.
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Daar, in dat huis, woont een oude kloosterling, wiens portier Nippel is, zooals dezes
zuster, een oud, braaf en doof schepsel, zijn huishouden waarneemt.
Nippel lapt de kleêren van den ouden monik, doet zijne boodschappen, rijft zijnen
hof op, niettegenstaande hij ‘held’ geworden is; want ondankbaar is Nippel niet en
een goed hart heeft onze held altijd behouden.
De oude kloosterling luistert soms stilzwijgend naar Nippel's heldendaden, naar
Nippel's staatkundige bedreigingen, naar Nippel's krijgskundige vooruitzichten, want
Nippel werpt de legers als een kegelspel dooreen, schudt de landen als een stok
kaarten, knipt kronen weg gelijk een jongen de knikkers - en als de held aan het einde
zijner beweringen gekomen is, glimlacht pater Ambrosius eens schier onmerkbaar,
en zoo blijven ook die twee de beste vrienden.
Op zekeren dag, laat in den namiddag houdt een gesloten huurrijtuig voor Nippel's
deur stil. Dat is geen wonder! Sedert eenigen tijd heeft de held-kleêrmaker zoo veel
‘grootheden’ voor zijn eenvoudig huiske zien stil houden, dat hij ook nu weêr denkt
met eenen bewonderaar te doen te hebben.
Nu hij bemerkt dat het eene ‘bewonderaarster’ is, pikkelt hij, het hoofd ontbloot,
voorwaarts, galant gelijk een held zijn moet, en ontvangt de dame op den dorpel van
zijn huis.
Snel gaat de bezoekster voor Nippel door en bevindt zich reeds in de huiskamer,
waar de doove zuster eenen stoel bijschuift, als Nippel, na het sluiten der deur,
terugkeert.
In de kamer heerscht een zachte schemering, maar deze is nog licht genoeg om te
zien dat het portret van koning Leopold aan den muur, met schuins oog en fijn
glimlachend op de bezoekster loert, terwijl de meerl, doch reeds half slapend, de
eerste tonen van het nieuw nationaal lied frazelt.
De bezoekster let echter op al die hooggeplaatste en

August Snieders, Werken. Deel 22. Zoo werd hij rijk

135
nationale galanterie niet: zij is in die kleine en nederige kamer tamelijk bedeesd en
onthutst, en ziet op den held die blootshoofd voor haar staat, met het blinkende kruis
op de borst, ofschoon een olievlammeke meer licht zou gegeven hebben en haar
welkomer zijn geweest dan die nationale ijzeren zon.
‘Gij zijt mijnheer....’ vangt zij aan.
‘Nippel, om u te dienen, mejuffer of mevrouw! Nippel....’ en de held telt al zijne
hoedanigheden op, die hij sedert den grooten Septemberdag heeft verworven.
‘Hiob der Trois Fontaines....’
O, Hiob! wel bekend. Connu, connu, Hiob de kluizenaar, ha, ha, ha!’ en de held
lacht zoo luidruchtig dat de bezoekster ongerust wordt over den toestand zijner
geestvermogens; zij is dan ook niet ongenegen om onverrichterzake heen te gaan.
‘Ik verlang....’ zoo vangt zij echter nog eens aarzelend aan.
‘Mij te berichten, niet waar? dat Hiob mij wenscht te zien met mijn gouden been
en mijn houten kruis, ik wil zeggen met mijn houten been en mijn gouden kruis! Hij
wil Nippel hooren vertellen over al het roemrijke dat wij reeds beleefden; hij wil
weten....’
‘Maar, mijnheer....’
‘O, ik ken dien wonderlijken Hiob! Hij schijnt zich met niets ter wereld te
bekommeren, en hij is nieuwsgierig als een vrouw. Hij is een vijand van alle
omwenteling, en toch bewondert hij heimelijk onzen roem en onze grootheid. Hiob,
o, die wonderlijke Hiob!’
‘Maar, mijnheer, wat heb ik met al die dwaasheden te maken!’ roept Yolande
eensklaps, al hare tegenwoordigheid van geest herwinnende. ‘Ik ben,’ zoo gaat zij
op hoogen en gebiedenden toon voort ‘Ik ben de gravin Delmon de la Carde, en
verlang op staanden voet bij pater Ambrosius geleid te worden.’
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Zoo krachtig wordt dit gezegd, dat de held om dus te zeggen van al de trappen rolt
waarop hij zich geplaatst heeft. De heldentoon is eensklaps vergeten; hij buigt zich
ootmoedig en de geborduurde Grieksche muts afnemende, mompelt hij:
‘Zoo als uw edele het verkiest.’
‘Geleid mij derwaarts.’
Nippel pikkeide door den langen gang, gevolgd van Yolande, die, zooals men
weet, geen wilskracht te kort heeft, als deze door hare kinderlijke vrees heenbreekt.
De held spreekt geen woord: zijn gezicht is rood als een hanekam. Is de man
beschaamd of is hij kwaad? Beschaamd, ja, over zijne opgewondenheid, die hij nooit
duurzaam beteugelen kan.
Weldra staat de jonge gravin in eene kleine spreekkamer, waar geene andere
meubels te vinden zijn, dan drie stoelen met biezen zittingen, eene kleine tafel, op
deze een inktkoker, een groot bronzen kruisbeeld aan den witten muur, en op de
vensterbank voor de dichtgeschoven gordijnties, een tak met rozen in eene langhalzige
vaas van Delftsch aardewerk.
De vloer is met eene dunne, kantachtige laag van wit zand bestrooid, waarin men
met den bessem regelmatige figuren geteekend heeft.
Het is daar, in dat kamerke, zóó stil dat Yolande gedurende eenige oogenblikken
niets hoort dan het zich verwijderend gestomp van het houten been.
Dat gestomp klinkt, naar het ons voorkomt, harder dan anders; want nu de held
zich weer alleen bevindt, is hij andermaal gebelgd, beleedigd, gekrenkt in zijn
eergevoel; die vreemdelinge heeft wel gezegd wie zij is, maar zij heeft vergeten wie
hij is.
Gelukkig draagt de held niet lang haat; een goed woord, en dat zal hem bij de
eerste gelegenheid door Yolande toegesproken worden, en alles is weer vergeten.
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Lang wacht het meisje niet. Zacht wordt eene zijdeur geopend, en nu verschijnt eene
lange, magere, afgeteerde, maar zoetaardige figuur; zij is gansch in het wit gekleed,
en dewijl daarenboven het gelaat bleek en de haren sneeuwwit zijn, bekomt die
verschijning in de schemering, iets van een wezen dat aan gene zij van het graf thuis
hoort.
Op het hooge voorhoofd en in het kalme oog ligt eene heilige gerustheid, eene
hemelsche gelatenheid in hooger wil, eene uitdrukking van zoeten vrede, die slechts
kan gegeven worden door den glimp van een nieuw licht, dat niets meer van de aarde
heeft.
Zooals men pater Ambrosius nu ziet, want hij is het wel, zou men denken een
heiligenbeeld uit de dagen van Fra Angelico te zien.
Yolande is diep getroffen door de verschijning dezer witte figuur, die zoo
voortreffelijk in deze eenzaamheid past. Zij, die nooit met eerbied op eenen priester
heeft neergezien, omdat men haar dezen altijd als een schurk heeft voorgesteld, buigt
het hoofd en nijgt diep voor den ouden monik.
Daar staan ze nu tegenover elkander, de laatste monik van het vernielde klooster,
en de dochter van hem, die thans het eigendom in zijn bezit heeft! Het verjaagde
gebed en de dwaze lach der wereld; de verwonnen godsdienst en het zegepralend
ongeloof; het wegzakkend verledene, zou men zeggen, en het bloemerig en zonnig
tegenwoordige!
Aan dat alles denkt nochtans Yolande niet; zij weet zelfs niet dat zij zich voor den
man bevindt, die in zoo nauwe betrekking met de puinen van het klooster staat: alleen
komt het vluchtig in haren geest op, dat die witte gestalte veel heeft van 't geen men,
in den omtrek van het kasteel, ‘het spook der puinen’ noemt.
‘Wat verlangt ge van mij, mejuffer?’ vraagt de grijsaard met eene zachte en
eenigszins trillende stem.
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‘Ik ben de gravin Delmon de la Carde....’
Die naam verwekt eene zekere verwondering bij den ouden man.
‘Ik ben gelukkig u te ontmoeten,’ zegt hij, ‘doch wat geeft mij de eer mejuffer de
gravin hier te zien?’
‘Hiob der Trois Fontaines....’
De geestelijke doet eene knikkende beweging met het hoofd, als wil hij te kennen
geven dat de aanbeveling hem welkom is.
‘.... heeft mij u aanbevolen, om mij met goeden raad bij te staan, als ik dezen in
zekere omstandigheden mocht noodig hebben.’
‘Ik ben wel oud en verre buiten de wereld, mejuffer, om iemand van uwe jaren
raad te geven. Gij zult gewis in uwe familie veel beter raadslieden vinden dan ik
ben.’
‘Niet in het geval dat mij herwaarts leidt.’
‘Mag ik dan weten wat de gravin Delmon de la Carde hier, in deze vergeten woning,
hoopt te vinden?’
Het meisje staart met hare groote, schoone oogen en die van kinderlijke oprechtheid
stralen, den grijsaard strak aan en zegt:
‘Het geloof, het vertrouwen in den godsdienst.’
‘Het geloof, lief kind? Hebt gij het geloof, het vertrouwen in hooger leven dan nu
reeds, zoo jong, verloren?’ antwoordt de oude man met medelijden in den toon der
stem.
‘Ik heb het nooit bezeten; ik ben buiten alle geloof opgevoed.’
‘Arm kind!’
Geen woord spreekt zij over haren vader, geen woord over Maurits van Teilingen,
geen woord over den twist tusschen beiden ontstaan: er is een geheimzinnige sprankel,
in haar licht ontvangbaar gemoed gevallen, en aan dien sprankel gehoorzaamt zij.
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X.
Nacht en morgen.
De avond valt; de zwaar geladen diligencie ratelt en dommelt eentonig over den
beregenden steenweg.
De conducteur zit diep in zijnen kraagmantel gedoken; de drie paarden, die met
gebogen kop loopen, zijn als gevernist en dampen.
In den hoek der coupé van het rijtuig zit een enkel reiziger; bij den eersten oogslag
herkennen wij graaf Delmon de la Carde; de man schijnt onrustig te zijn, te oordeelen
naar de soms krampachtige beweging der hand, het dwalen der oogen, het koortsachtig
trekken der lippen, het draaien, voorover- of achteruit werpen van het bovenlijf.
Het rijtuig loopt blijkbaar te langzaam voor den reiziger; deze verveelt zich
doodelijk in de glazen kas.
Waar kan een reiziger in eene diligencie en op een regenachtigen dag zich ook al
meê bezig houden, tenzij met zijne eigene denkbeelden of met de slingerende strepen,
die de schokkend loopende regendroppels over het bewaasde glas teekenen?
Dit laatste komt den graaf als een kinderspel voor, en zijne gedachten zijn blijkbaar
verre van aangenaam te zijn.
Reeds verscheidene dagen geleden heeft zijne dochter het kasteel onverwachts
verlaten; gisteren ontving hij eenen brief die hem meldde, dat een tweede persoon,
maar geduchter voor hem dan eene koppige dochter, dat zijn zoon plotseling in het
vaderlijk hotel te Brussel was terug gekomen.
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Voor de dwaasheid zijner dochter zou hij niet naar Brussel gereisd zijn; maar de
komst van den zoon joeg hem den schrik op het lijf, en onbekend met de inzichten
die dezen dwaler naar de hoofdstad voerden, besloot hij de vervelende reis aan te
nemen.
Allengs wordt het donker. Aan de afspanning, waar de wagen stilhoudt, wordt de
groote lantaarn aangestoken, die van boven een flauw rooden schijn op de paarden
werpt, en deze als met eenen ‘eereglans’ omgeven houdt.
Het donkere, eenoogige monster hervat nu weer zijnen loop, terwijl door de
duisternis en het fantastische licht de denkbeelden, die den graaf bestormen, juist
niet vroolijker worden.
Na tien- of twaalfmaal ongeduldig zijne horloge te hebben uitgetrokken en zich
naar den kant van het licht te hebben gebogen om het uur te weten, ziet hij dat de
huizen langs den weg talrijker worden.
Eindelijk krijgt het geratel der wielen een scherper toon - een bewijs, dat men
tusschen twee reien huizen rijdt. Dit wordt daarenboven bewezen door de
straatlantaarns, die op gelijke hoogte verschijnen en voorbij schuiven.
Allengs vertragen de paarden den loop; zij stappen. Het rijtuig draait eene donkere
poort in, en houdt op de binnenplaats van eene groote afspanning stil.
De reiziger der coupé stapt snel uit; hij zet den kraag van den overjas in de hoogte
en neemt een kleinen reiszak aan de hand. Nu gaat hij de straat in en mengt zich
tusschen de voetgangers, deels onder regenschermen verborgen en tusschen de
rijtuigen, die onder de bewaasde lantaarns voortratelen.
't Is een helsch weêr; de straat blinkt en weerkaatst kronkelig de lichten der
lantaarns; de goten zingen als kleine watervallen; de wind suist door de boomen van
het Park en doet soms het glas der lantaarns klepperen.
Aan een. der voorname huizen langs het Park belt de
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graaf; niemand doet open. Dit brengt hem niet in betere stemming; hij drukt zijne
kwade luim uit door harder en met nijdige schokken te bellen.
De deur wordt geopend en de knecht, die een olielamp boven het hoofd houdt om
den bezoeker des te beter te kunnen herkennen, laat eenigszins verlegen en zich
verontschuldigend, den graaf binnen.
‘Licht en wat vuur,’ duwt deze hem toe, en de knecht haast zich eene kamerdeur
open te stooten.
Het schijnt dus wel dat de bediende zijnen heer min of meer heelt verwacht; in
een klein vertrek brandt inderdaad eene Engelsche lamp op tafel, en de glimp vuur
in den kleinen haard, is bij het killige weêr recht welkom.
De graaf ontdoet zich van den klammigen overjas, werpt dien laatste den scheien
knecht toe en vraagt barsch en zonder dezen eenen oogslag te gunnen:
‘Is mijn zoon, mijnheer Max, in het hotel?’
‘Neen, mijnheer de graaf.’
‘Om welk uur komt hij hier?’ en de graaf zet zich voor het vuur en plaatst de
voeten op het koperen haardversiersel.
‘Mijnheer de graaf Max komt zeer onregelmatig, en somtijds verschijnt hij in
verscheidene dagen niet.’
De oude graaf mompelt eene soort van verwensching en staart met somberen klik
in het houtvuurtje. Aan zijne dochter schijnt hij niet te denken: alleen de handel en
wandel van den zoon houdt hem bezig. Eindelijk vraagt hij, doch het oog altijd
afgewend:
‘Waar is mejuffer, de gravin Yolande?’
‘Mejuffer is sedert drie of vier dagen ook niet meer verschenen.’
‘Hoe!’ en nu licht hij het hoofd op en zijn donker oog schiet vonken. ‘En waar
vertoeft zij dan?’
De knecht blijft het antwoord schuldig.
‘En hebt gij haar dan niet bespied?’
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‘Den laatsten morgen dat ik haar gezien heb, mijnheer de graaf, verliet zij zeer vroeg,
bij het krieken van den dag, het hotel en ging de kerk binnen.’
‘De kerk!’ en de graaf bonst van zijnen stoel op, en na het herhalen van de woorden
‘de kerk!’ ratelt er een vreeselijke vloek door het vertrek. ‘En gij hebt haar niet....’
‘Ik heb haar niet meer gezien.’
‘Welke kerk?’
‘In kerken, mijnheer de graaf, ben ik zeer slecht bekend,’ zegt de knecht, wel
wetende dat die verklaring zijnen heer welkom is; ‘doch ik meen dat het eene oude
kloosterkerk is, ginds in de benedenstad, daar waar het groote kruis staat.’
‘Genoeg.... ga heen!.... Zorg voor een avondmaal!’ en als de schele knecht is
heengegaan brult de graaf andermaal: ‘Naar de kerk!... En nog wel daar, waar die
laatste paap van het klooster woont, die nog altijd beweert eigenaar te zijn van wat
ik in mijn gesloten hand hoû.’
De vader denkt nu aan den zoon niet meer. Ja, het hindert, plaagt, foltert hem dat
die zoon het ouderlijke erfgoed zoo ongenadig verkwist; maar nog foltert hem nu de
gedachte dat zijne dochter, die hij met zooveel zorg van de ‘besmetting des geloofs’
heeft willen bevrijden, juist naar dat geloof zou terugkeeren.
Beide kinderen waren buiten alle godsdienstig denkbeeld opgegroeid zoodra de
moeder overleden was, en die stierf jong; zij hadden geene andere zedeleer dan eenige
‘woorden’, geen teugel dan de ‘welgemanierdheid.’
Welnu, de welgemanierdheid en de woorden schupte de jonge graaf Max al zeer
jong naar de maan, en meester van zijn moeders aandeel, toog hij naar Parijs en deed
er zijne goudstukken zoo snel verdwijnen, als de vuurvonken onder den smidshamer
van een aambeeld wegschieten.
De zoon holde onbesuisd op het hem voorgeschreven
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pad vooruit, terwijl de andere, wie weet! dit pad verliet om zich naar datgene te
keeren wat hij, de oude Sansculot, nog meer haatte dan de losbandigheid en het
zedebederf - de Kerk van Rome.
Het avondeten blijft schier onaangeroerd; de graaf drinkt integendeel veel wijn en
doet zich eindelijk grog brengen. Hij werpt zich op de sofa en staart naar het venster
of naar de witte zoldering, zonder eenig beeld te vinden dat zijn tot storm opgezweept
gemoed weer kan doen bedaren.
Hij zal wachten tot zijn zoon of zijne dochter thuis komt, en wat hij dan zeggen
zal, rolt als een donder door zijnen geest. Het wordt echter laat; buiten dommelt van
tijd tot tijd nog een rijtuig voorbij, of hoort men een oogenblik den stap van den
voorbijganger; binnen 's huis heerscht eene doodsche stilte.
Niemand is daar ook aanwezig dan een paar bedienden; het hotel is als een graf;
de graaf gevoelt zich alléén - doodsch alléén, en hij vloekt op zijne kinderen.
Nu staat hij op, wandelt door het vertrek, staart met donkere blikken in het vuur,
herneemt zijne wandeling, werpt zich andermaal op de sofa en dommelt in; doch
kort nadien schiet hij onrustig wakker, want hij heeft in den koortsachtigen slaap die
vervloekte witte figuur van den monik gezien, dien hij eens door de puinen dwalen
zag en tegen wien hij zijne honden ophitste. Nu hij langzaam de oogen opent waant
hij het witte spook in de schaduwen te zien wegsmelten.
Weer ingeslapen, meent de graaf Hiob, met stuifmeel gepoeierd, naast zich op de
sofa te zien zitten; ook heeft hij Jean Hibou, bleek als een doode en met eene
bloedende wonde aan het hart, op den dorpel der deur zien staan; nu hij wakker wordt
en rondstaart, bemerkt hij niets meer; maar toch richt hij zich op, en zijn hart klopt.
Zouden de dooden dan niet dood zijn?
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In huis is alles stil; 't slaat juist middernacht. De graaf verschuift hier een stoel, daar
een tafeltje en, verwonderlijk, hij heeft zich gebukt om onder de sofa, en het tafelkleed
opgelicht om onder de tafel te zien.
't Zijn de zenuwen die hem parten spelen. Na een glas grog te hebben ingezwolgen,
wordt hij kalmer, legt zich andermaal neer en jaagt, met de wolken van een cigaar,
ook al die gekke gedachten en visioenen naar de zoldering.
De knecht treedt binnen en vraagt of mijnheer de graaf zijne diensten nog verlangt.
Het ‘Neen’ is barsch geweest. De graaf sluit de deur, maakt zich nog een grog gereed
en herneemt zijne liggende houding.
Het morgenlicht schrijft eindelijk flauwe lichtstrepen op de donkere vensterblinden.
De kasteelheer heeft ten slotte lang en diep geslapen. Niemand heeft hem gestoord.
Geen belleklank riep hem wakker. Het vuur is uitgedoofd; het lamplicht brandt neg
aan eene verkoolde wiek.
Mijnheer Delmon de la Carde werpt de vensterblinden open; het is neg vroeg in
den morgen. De regen heeft opgehouden, doch 't is nog altijd betrokken lucht.
Beweging op straat is er nog niet of ten minste niet veel, en als de graaf op zijn
horlogie ziet wijst deze vijf ure.
Tien minuten later is hij in de straat en daalt in de benedenstad af.
De morgen moge dan ook niet door een helderen zonnestraal verlevendigd worden,
toch is hij frisch en verkwikkend. Groepen metsers, wier ruwe en harde schoenen
met eene kalklaag omschorst zijn, met den grauwen sloof voor, den knapzak op de
borst en de blikken kruik op den rug gehangen, komen uit de benedenstad, en reeds
van verre. Een en tweeuren hebben zij reeds afgelegd - die wroeters!
Hier en daar ratelt een hondenwagen; hier en daar klonst een wijf, in voddenkleed
en met een grauwen zak op den rug, voorbij; hier en daar verschijnt een kerel, wiens
stand in de samenleving, naar het uiterlijke, niet
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te beoordeelen is; die men niet weet van waar hij komt of waarheen hij gaat, maar
die bij het krieken van den dag verdwijnt, om 's nachts weer als het ware uit deze of
gene riool op te kruipen.
De kroeg op den hoek der straat is open, en 't is of de jeneverlucht reeds de werkliê
aantrekt. Ginds, in het huis met neergelaten roode gordijnen en waar men naast den
deurstijl op den muur leest: Salons er Cabinets, schijnt nog licht op de eerste
verdieping te branden. Men heeft daar dus gansch den nacht gefeest, gebrast, en
waarschijnlijk zakken de gasten op dit oogenblik, moê gezwelgd, waggelend,
vermoeid en verhakkeld op vloer of sofa neer.
Voor de deur van dat nest der ‘verloren zoons’ en ‘plichtvergeten vaders’ staat
eene vigilant te slapen. Ook het paard rust met neerhangenden kop en een der
achterpooten is zoodanig opgetrokken, dat hij slechts met het voorste van den hoef
de straatsteenen raakt.
Men zou zeggen dat die hoef eene hand is, gereed om de schandegeschiedenissen
van den afgeloopen nacht te schrijven, doch dat zij nog onzeker is hoe te beginnen.
Ook de koetsier, in zijn groven mantel en niet zijnen hoed van gewast doek op,
dommelt op den bok.
Hoe lang wachten paard, koetsier en rijtuig daar reeds voor de deur?
De graaf heft het hoofd op, nu hij voorbij dat huis gaat: een pijnlijke lach zweeft
schier onmerkbaar over zijn wezen 't Is of een legioen herinneringen zich plotseling
in zijnen geest verdringen. Hij bloost echter voor geen enkele dezer: het grieft hem
integendeel dat die herinneringen geen wezenlijkheid meer zijn, al is zijn hoofd dan
ook sneeuwwit geworden.
Eensklaps staat hij stil: indien zijn zoon eens dààr ware? 't Zou niet te verwonderen
zijn. Wat de vader deed, doet hij en zelfs met meer uitbreiding. Had de vader talent,
de zoon heeft genie in het losbandige brassen.
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Misschien zou de vader gebeld hebben, binnen gegaan en plotseling op den dorpel
van het salon verschenen zijn; doch wie weet of hij niet in plaats van eene strenge
zedeles te houden, met den zoon aan 't brassen ware gegaan en de nog halfvolle
champagneflesch had beginnen leêg te schenken! En dan, er drijft eensklaps weer
een ander denkbeeld boven, nu hij in de verte den zilverachtigen klank eener
kloosterklok hoort.
Mijnheer Delmon de la Carde daalt de straat af en staat nu voor de oude
kloosterkerk; de deur is geopend. Een enkele vrouw, diep in hare falie gedoken,
treedt binnen; een enkele werkman, zijne muts met twee handen te gelijk op het
hoofd drukkende, komt buiten.
De graaf aarzelt binnen te treden: hij heeft de kerk altijd gehaat, nu haat hij ze
meer dan ooit. Zoodra hij den tempel binnentreedt moet hij den hoed afnemen voor
datgene wat hij haat, en dit houdt hem tegen. Eindelijk is hij toch binnen gegaan.
't Is eene kleine kerk, die met hare smalle, geschilderde en met stof overdekte
vensters, altijd in eene zachte schemering verkeert.
Op het altaar en voor de heiligenbeelden branden wel is waar kaarsen, doch zij
geven geen licht. De priester verlaat juist het altaar. Ten gevolge der schemering is
hij meer eene drijvende verschijning, dan een menschelijk wezen.
Nadat de priester, voorafgegaan van den missediener, het altaar verlaten heeft,
rijst op eenigen afstand van den graaf eene vrouwelijke gestalte op. Hij weet niet
wie zij is, doch de naam Yolande weerklinkt dof in zijn gemoed, als hijhaar langs
eene deur, rechts van hetaltaar, ziet verdwijnen.
Ter hoogte van den ingang, rechts van de plaats waar graaf Delmon staat, bevindt
zich insgelijks eene deur, en 't is of de vader als bij ingeving gevoelt dat deze op
dezelfde plek uitgang heeft als de hooger genoemde. Snel ijlt hij dan ook naar buiten.
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Inderdaad die twee deuren komen op dezelfde binnenplaats uit, doch een ijzeren
hekken scheidt deze laatste in twee. Die waar de vrouwengestalte zich bevindt, leidt
naar de vroegere kloostergebouwen, de andere brengt u, door een poortje in den
kloostermuur, op de straat en tot uitgang aan de kerk.
‘Yolande!’ roept de graaf driftig.
De gestalte houdt stil, wendt zich om, en inderdaad het is Yolande.
‘Vader!’ antwoordt zij met bevende stem.
‘Wat beteekent dat?’ brult de graaf en hij vergezelt die woorden met een ijselijken
vloek.
De jonge gravin heeft al hare geestkracht herwonnen; zij heeft plotseling zelfs iets
krachtigs in gestalte en gelaatsuitdrukking bekomen.
‘Indien gij zóó spreekt,’ zegt ze streng, en de toon der woorden is zóó vreemd,
zóó weinig in overeenstemming met dien welke 't meisje in vroeger tijd zou hebben
aangeslagen, dat de vader een oogenblik ontstelt, ‘indien gij zóó spreekt, zal ik
weggaan en gij zult mij niet meer ontmoeten! Ik begrijp echter dat het u verwonderen
moet mij hier te zien.’
‘Ik begrijp dat gij het middel gevonden hebt om mij te dwarsboomen, nadat ik u
gedwarsboomd heb in uwe genegenheid voor dien verrader....’
‘Alzoo zou ik uit wraak- handelen? Ik zeg u, bij al wat mij heilig is, van neen!’
‘En ik zeg van ja: om u te wreken wilt gij u voegen bij die denkbeelden, voor
welke ik altijd een diepen haat had, en bij menschen die ik veracht.’
‘Noch het een, noch het ander.’
‘Wat doet gij dan hier?’
‘Ik zoek hier wat ik mis in mijn leven, wat gij mij niet gegeven hebt of met uwe
denkbeelden niet geven kunt: ik zoek hier rust in God.’
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‘God? dwaasheid, domheid!’
‘Ik zoek hier het geloof dat gij dacht in de doodskist mijner moeder versmacht te
hebben, en dat nu in mij weer ontkiemd is.’
‘Dweeperij!’
‘Mijne moeder heeft tot mij gesproken, toen ik in de nederige dorpskerk van
Trois-Fontaines de mis bijwoonde.’
De woede spookt ijselijk het gemoed van den graaf; hij zou willen losbulderen,
doch de houding zijner dochter boezemt hem ontzag in.
Verwonderlijk, dat wufte, grillige, speelzieke kind is in houding, uitdrukking en
stem plotseling eene vrouw geworden, die bepaald weet wat zij wil, wat zij doet.
De graaf gevoelt dat hij een anderen toon moet aanslaan; ditmaal is hij ten minste
min of meer diplomaat.
‘'t Zij zoo,’ zegt hij, ‘ik laat u vrij al of niet te gelooven; doch gij hadt u zonder
mijne toestemming niet moeten verwijderen, en u vooral niet hier, bij erideelroovers,
opsluiten.’
‘Uwe toestemming? Waarom zou ik uw vaderlijk gezag eerbiedigen? Gij hebt mij
altijd geleerd in alles vrij en onafhankelijk te handelen, en wat de plaats betreft waar
ik mij nu bevind, deze is door goede gevoelens geheiligd.’
‘Dwaasheid!’
‘De erfdeelroovers waarvan gij spreekt, zijn geestelijke zusters, die zich in een
deel van het oude gebouw hebben gevestigd, en de zieken die zij verplegen zijn
ongelukkigen, welke men op straat en in vergeten zolders vindt.’
‘Mijn aartsvijand woont hier....’
‘Uw aartsvijand? Pater Ambrosius misschien?’ en een fijne spotlach zweeft over
Yolande's lippen. ‘In dat geval is uw vijand niet gevaarlijk. Tot nu toe heeft hij mij
nog niet over u gesproken, tenzij hij mij aangeraden heeft onder uwe gehoorzaamheid
terug te keeren.’
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‘Huichelarij! Ik wil dat gij naar huis terugkeert....’
‘Ik zal terugkeeren, maar veranderd terugkeeren.’
‘.... daar zullen wij met reden en overtuiging spreken over de vraagpunten die u
bezig houden....’ en de stem van den vader verraadt den storm, die in zijn binnenste
v/oedt.
‘Hoe zoudt gij, vader, over vraagpunten kunnen spreken, die gij niet kent, niet
begrijpt en voorafgaandelijk veroordeelt?’
‘Ik wil,’ en de graaf drukt weêr op dat woord, ‘ik wil in alle geval dat gij deze
plaats verlaat. Gij zult mij gehoorzamen, of....’
‘Volgens uwe denkbeelden ben ik u geen gehoorzaamheid verschuldigd; volgens
het geloof wel, en daarom keer ik terug: doch, ik herhaal het, met een gemoed dat
gansch veranderd is, en ik verwacht dat ge mij ook als zoodanig behandelen zult.’
De graaf begrijpt de voorwaarde, en zoo hevig spookt het in zijn binnenste, dat
hij niet langer den diplomaat spelen kan, hetgeen bij denkt tot nu toe gedaan te hebben.
‘Kort en goed; mijn geduld is ten einde! Verlaat dit vervloekt nest en volg mij.’
‘Gij verraadt u te spoedig, vader. Niet zóó keer ik terug.’
‘Ik zal u er toe dwingen!’
‘Eer gij tot hier gekomen zijt, zal ik verdwenen en uwe opzoekingen zullen
vruchteloos zijn.’
Met een ruwen vloek springt de oude man terug naar de deur, langs welke hij
buiten de kerk getreden is, doch zij is reeds gesloten, en als hij voor het hekken
terugkomt, is Yolande verdwenen.
Razend van gramschap ijlt mijnheer Delmon de la Carde de straat op; hij dwaalt
een oogenblik langs den hoogen sluitmuur van het oude klooster. Hij wil, hij zal
binnen zijn! Aan de eerste deur die hij ontmoet, een klein groen
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geverfd poortje, beweegt hij driftig een verroesten belletrekker.
Na eene poos wordt de deur stil, bedaard, doodbedaard zelfs, geopend, en voor
den graaf staat eene kloosternon in wit flanellen kleed, wier bleek en mager wezen
door de witte kap omsloten is.
‘Waar is de gravin Delmon de la Carde?’ duwt haar de graaf barsch en met
vlammend oog toe.
‘Gravinnen? die vindt men hier niet,’ zegt de non zoet, en zij vergezelt die woorden
met een lichten glimlach.
‘Ik vraag waar zij is?’ brult de oude driftigaard haar toe.
‘In welke zaal en onder welk nummer ligt zij?’ vraagt de non, altijd kalm en zacht.
‘Zaal? Nummer? Zij was zooeven dààr, aan het hekken, en moet hier zijn
binnengevlucht.’
‘Hier? Hier zijn geene anderen dan die door besmettelijke ziekten zijn aangedaan.
Kom binnen zoo gij verkiest, mijnheer?’
Het woord ‘besmettelijke ziekten’ heeft den graaf eene ijskoude rilling over het
lijf gejaagd, en echter spreekt die non dat verschrikkelijk woord zoo koel, zoo kalm
uit, alsof het voor haar niets buitengewoons in zich bevat.
De graaf is achteruit gegaan en hij verlaat dat hol, die doodkist, waar die
‘zotskappen’ van nonnen zich met den dood opsluiten!
Mijnheer Delmon zal de policie in dat nest van verpesting zenden: wat hem betreft,
hij waagt er zich niet in. Snel verlaat hij de straat; hij voelt dat hij machteloos tegen
zijne dochter geworsteld heeft en nu met de neêrlaag aftrekt.
De plannen van wraak verdringen zich wild in zijnen geest; hij moet in een kalmer
oogenblik komen, on ze met orde, ja, met eene verschrikkelijke orde ten uitvoer te
brengen.
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XI.
De zoon straft den vader.
Op eenige stappen van zijn hotel wordt de aandacht van den graaf op een walgelijk
schouwspel getrokken: tegen den muur van een huis leunt, half ineen gezakt, een
man, die blijkbaar een oogenblik te voren in de straatgoot gevallen is, en zich met
moeite daaruit heeft opgericht.
Het zwarte kleed van den slemper is gehavend, zijne broek beslijkt, zijn hoed
geblutst, zijn halsdas hangt los en zijn aangezicht, rood en opgeblazen, komt teenemaal
met den verwarden toestand zijner kleêren overeen: een treffender beeld der
losbandigheid in den hoogen stand, kan men zeker niet voor oogen hebben.
De graaf ontstelt hevig nu hij in dien man zijnen zoon Max herkent, en toeschietend
duwt hij hem met gesmoorde stem toe:
‘Ellendige, wat geeft gij hier schandaal in de open straat.’
De jonge graaf heft het oog op, waarin een vonk van toorn glimt; doch pas heeft
hij zijn ‘achtbaren’ vader herkend, of die toorn verandert in spot en, hem van het
hoofd tot de voeten, en van deze weer tot in de oogen metende, riep hij minachtend
uit:
‘Ah, mon vieux.’
Mijnheer Delmon grijpt den verloren zoon stevig bij den arm en doet hem met
geweld voortgaan; doch dit doet den straatjongen, die bij het zien dezer vertooning
stilstaat en benieuwd is hoe die ‘goede herder’ zoo 'n wild schaap weer in de kooi
brengen zal, schaterend lachen.

August Snieders, Werken. Deel 22. Zoo werd hij rijk

152
Graaf Max ziet en hoort het en wil zich losrukken om den straatrakker in 't voorbijgaan
eens af te straffen, hetgeen zeker een heel plezierig tconeel zou geweest zijn; doch
de hand van den oude is goed gespierd, en dwars door een half dozijn toeschouwers
- schreeuwende straatjongens en glimlachende werkliê - gelukt hij er in, de deur te
openen, den verloren zoon binnen te stooten en de deur achter zich toe te slaan.
Binnengekomen, rukt de zoon zich onstuimig los; hij kan wel gewillig zijn en
lachen, maar men moet hem van het lijf blijven, zegt hij.
Max leunt of, beter gezegd, ligt op de sofa, en de vader die de deur der kamer
gesloten heeft, staat bevend, bleek van gramschap en verontwaardiging voor den
losbandige, wiens groote en verdwaasde oogen dreigen uit het gezwollen gezicht te
zullen springen.
De zoon valt als een halfledige zak op de sofa ineen; het verzwaarde hoofd neigt
naar de borst en, door drank en vermoeienis overmand, slaapt hij in.
De vader schudt den liederlijken zoon; deze laat in den aanvang afgebroken
woorden hooren, die weldra tot een onverstaanbaar gemor overgaan; eindelijk, hoe
de graaf den dronkaard cok moge schudden, komt er geen ander geluid meer uit die
walgelijke massa, dan geronk en gesnork.
‘Wat varken!’ mort de vader met diepe verachting.
Er verloopt ongeveer een uur. De graaf blijft standvastig in het vertrek, uit vrees
dat de zoon het huis weer verlaten zel, of dat de nieuwsgierige knecht getuige zal
worden van het huiselijk schandaal.
Eindelijk maakt de dronkaard eene beweging, richt zich halvelings op, ziet met
een verglaasd en verdwaasd oog rechts en links, nu naar de deur, dan naar zijnen
vader, en schijnt eindelijk tot het besef te komen van de plaats waar hij zich bevindt.
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‘Ik heb dorst,’ zegt hij met eene schorre stem, ‘trek eens aan de bel.’
De oude werpt zijnen zoon, bij die onbeschofte woorden, een brandenden oogslag
toe.
‘Heb ik nog geene schande genoeg aan u beleefd!’ valt de vader uit en balt de
vuist.
‘Maak u zoo kwaad niet, oudje!’ zegt stotterend de zoon. ‘Waarom zoudt ge zoo
boos zijn op mij? Zoo vader, zoo zoon. Indien ik anders ware, zoudt ge mij moeten
verloochenen en vervloeken. Hoe zoudt ge in mij afkeuren wat gij zelf deedt?’
Het verwijt is nijdig; 't brandt als wordt het met netels gegeeseld. Er trillen wel is
waar woorden op de lippen van den ouden man, doch zij gaan in een onverstaanbaar
geluid verloren.
‘Het past den zoon niet, den vader iets dergelijks te verwijten!’ zegt hij ten laatste.
De zoon is opgestaan, heeft met bevende hand en klassend een glas vol water
gegoten en dit gulzig leêg gedronken, waarna hij weer op de sofa terugzakt.
‘En waarom zou ik u dit niet te Linnen brengen?’ hervat hij. ‘Ik volg uw voorbeeld,
uwe lessen, uwen wil. Gij hebt mij op dien weg geplaatst, omdat gij vreesdet dat ik
den weg naar de kerk zou ingeslagen zijn. Toen ik kind was had de kerk voor mij
inderdaad aantrekkelijkheid.... Ik meende voor 't minste bisschop te zullen worden....
Weet ge nog hoe ik mis en priester speelde en mijne lieve kleine zuster voor
missedienaar deed optreden? En gij, gij vloogt binnen als een wilde; gij verbrijzeldet
mijn kerkgerief en wierpt zoo'n vreemde vloeken uit, dat ik meende u latijn te hooren
spreken. Van teen af hebt gij mij een anderen weg gewezen, en in plaats van voortaan
de goudbloemkens op het grastapijt te bewonderen, bewonderde ik de goudstukken
op het groene speeltapijt. Heb ik uwe geeltjes niet met talent doen rollen?’
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‘Gij moest ten minste eerbied hebben voor rang en stand?’
‘Rang en stand? dat zijn vooroordeelen, die gij, een republikein, een gewezen
Sansculot, niet moogt vooruitzetten! Alle burgers zijn gelijk, hier op dit wereldje;
gelijk, beneden in den grond; gelijk hierboven.... Neen, hierboven is niets, geen God:
geen belooning. Ook dààr dus gelijkheid, en dat is gelukkig voor u, want ware het
anders, ge zoudt ginder achter velen staan, die gij hier den voet op de keel hebt gezet.’
Ellendige!’
‘Ik neem het niet kwalijk: als er geen ander leven is na dit leven, weet ik ook niet
waarom gij hier de lieve onschuld en de grijze haren zoudt eerbiedigen; weet ik niet
waarom men niet al neemt wat men nemen wil en wat de wet, die altijd zeer elastiek
is voor de rijken en grooten, toelaat te nemen.’
‘Genoeg met al die dwaasheden: het gevalt mij niet, dat gij den titel dien ik draag,
niet eerbiedigt!’
‘Niet uwen titel wilt ge zeggen?’
De oude graaf verbleekt; die helsche jongen, nu hij op dat woord uwen drukt, heeft
den vader doen sidderen; 't is nog geen erwt groot, dat woordeke, en 't valt zwaar als
een rotsblok op hem neer.
‘Wat bedoelt ge nu weer, engelukskind?’
‘Wees kalm, man; wij zijn hier tusschen vier oogen; niemand hoort ons. Ik ben
geen kind meer dat men met eenen hansworst tevreden stelt; ik ben oud genoeg om
onderscheid te maken tusschen doode en levende hansworsten. Uwen titel? Maar die
titel hoort u niet toe; gij zijt zoo min graaf als ik doodgraver of poppenspeler ben.’
‘Waar haalt ge dien onzin vandaan?’ roept de graaf sidderend uit.
‘Onzin? Neen, waarheid. Gij zijt geen graaf, gij zijt zelfs niet uit adellijken stam:
gij zijt de zoon van eenen
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doodgraver-poppenspeler en 't is misschien dààrom dat gij en ik, dat wij beiden, de
een voor en de andere na, zoo vroolijk over het kerkhof des levens heendansen. Uw
naam is zelfs niet Delmon de la Carde, en als de schele of scheeve policieman het
wist, hij zou u, krachtens de zoogezegde wetten, een niet heel adellijk wapen op den
rug doen branden.’
De vader is verpletterd; hij is blijkbaar bang voor dien duivelschen jongen, die
zoo spottend den dikken en blinkenden sluier, over zijn leven verspreid, wegscheurt.
‘O, wees niet bedeesd!... Ik zal u niet aanklagen!’ zoo gaat hij voort, wel ziende
dat hij de bovenhand heeft. ‘Waarom zoudt gij niet gedaan hebben wat ge deedt?
Die naam, die titel werden door niemand meer gedragen; gij zijt er de wereld meê
ingegaan, en op het gemaskerd bal des levens heeft niemand den zoon van den
doodgraver-poppenspeler herkend. Dewijl recht en eerlijkheid niet bestaan, ijdele
woorden zijn, heb ik u niets te verwijten.’
Mijnheer Delmon de la Carde moet zich aan de tafel vasthouden om niet te vallen;
zijne knieën knikken.
‘Denk niet dat ik u verraden zal! Ik zal zoo dwaas niet zijn, een enkel puntje van
het vergulde blazoen op te heffen, om daar de vingers met nagels in rouw van den
grootvader te laten zien!’ en de cynieker lacht.
‘Max,’ onderbreekt de vader, diep ontsteld, ‘wie heeft u die... dwaasheden verteld!
Stil, spreek zoo luid niet!’ en de oude man gaat bevend naar de deur, om zich te
verzekeren dat zij goed gesloten is.
‘Wie mij dit alles vertelde? Uwe oude kas, waarvan de sleutel mij eens in de hand
viel en mij uitnoodigde om te zien of er soms geen lieve geeltjes, in dezen of genen
hoek, geëmbastilleerd waren. Daar vond ik geboorte- en doopsextrakten van een
zekere familie Dark, ik vroeg mijzelven af, hoe het brevet van dood-
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graver en het brevet van graaf, daar in dezelfde kas en bijeen, begraven waren? Later
hoorde ik dien naam van Dark uitspreken door iemand, die u in uwe jeugd gekend
had....’
‘Wie, wie?’ roept de oude driftig.
‘Gij moet,’ spreekt de zoon koel voort, ‘gij moet vele van die papieren, die daar
liggen te stikken, verbranden, oudje! Foei, dat duivelshaar lessen van doorzicht moet
geven aan de oude slagpennen van eenen klamper - zóó slim, zóó stout en toch zóó
roekeloos!’
‘Spreek toch nooit van al die dwaasheden buiten's huis,’ zegt de graaf schier
smeekend.
‘Zoo dom zal ik niet zijn.... In het onderzoek leidt het eerste punt tot het tweede,
en zoo komt men eindelijk aan het slot der geschiedenis. Als men de rat bij den staart
heeft, trekt men spoedig de ooren te voorschijn. Ik vraag u niet hoe gij dien adellijken
titel zijt machtig geworden, maar ik weet hoe gij aan al die gouden nagels gekomen
zijt, waarmee gij dat blazoen, tot zelfs in het paleis, hebt vastgeklonken.’
‘Max, Max!’
‘Gij zijt een behendig speculant geweest.’
‘Uwe moeder,’ onderbrak de oude man driftig, ‘heeft mij eene aanzienlijke fortuin
aangebracht.’
‘Ja, maar gij kloptet eene nog grootere som uit de kappen der wirte moniken. Dat
is geen kwaad, neen, in 't geheel niet. Gij hebt dit juist in tijds gedaan, toen die lieve
omwenteling u de vrijheid gaf dit te doen. Deedt gij het op een ander oogenblik, men
zou u een nieuwsoortig adellijk wapen op den schouder gebrand hebben.’
Het bloed stijgt den graaf naar het voorhoofd. Die slemper zou, hij is er zeker van,
op dit of dat oogenblik hem roekeloos verraden. Een woord immers is genoeg!
‘Schurk,’ roept de oude man en met gespierde hand grijpt hij den zoon, die nog
altoos half zittend, half liggend
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op de sofa uitgestrekt is, bij de borst en houdt hem onbeweeglijk onder zijne ijzeren
vuist.
‘Ik begrijp het, ik lees het in uw oog, ik voel het in uwe vuist,’ zegt Max, ‘dat ik
te veel weet; dat gij mij zoudt willen doen verdwijnen.’
Een helsch denkbeeld schiet inderdaad den vader door het hoofd en de hand klemt
steviger den zoon; deze begrijpt wat die stevige wrong zeggen wil: hij doet eene
geweldige beweging om zich te weer te stellen.
De worsteling tusschen vader en zoon is op het punt van aan te vangen. De laatste
heeft veel van zijn krachten hernomen; de eerste verkeert in eene buitengewone
overspanning. Driftig grijpt hij een bronzen Minervabeeldje, dat op eene kleine
aanrechttafel staat en heft het boven zijns zoons op, nu deze, losgesprongen, hem
eene pistool met overgehaalden haan voorhoudt.
‘Gij zult mij niet vermoorden, zooals gij Jean Hibou den kogel in het hart schoot!’
schreeuwt de zoon woedend.
Die naam, zoo onverwacht in de worsteling geworpen, ontspant de spieren, doet
de kokende gramschap bedaren, ontzenuwt eensklaps den vader.
Het beeldje wordt niettemin met eene zekere kracht weggeslingerd, en vliegt
knotsend tegen het groote spiegelglas dat met eene groote ster berst. Noch vader,
noch zoon geven er acht op; doch nu de vader de twee handen voor de oogen slaat
en bevend op de knieën zakt, verdwijnt ook het wapen in een der zakken van den
zoon.
Als de vader de handen laat vallen, is hij alleen. Met moeite richt hij zich op, en
bleek en bevend ziet hij rond.
Heeft hij een naren, een akeligen, een verschrikkelijken droom gehad? Ja, dat moet
zijn, want zoo'n opvolging van onthullingen, die hij diep in zijn hart heeft weten te
bewaren, al knaagden zij daaraan wel eens als slangen, is eene onmogelijkheid.
Zijn oog valt echter op den spiegel en de ster met lange
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stralen in het glas geteekend, roept hem tot de wezenlijkheid terug.
Mijnheer Delmon de la Carde is hang, bang voor zijne schaduw; de zoon zal hem
verraden, zoo niet uit wraak, dan ten minste in roekeloosheid, door de losbandigheid
voortgebracht.
Wat aanvangen?
Ontwerpen van verteedering, ontwerpen van wraak, ontwerpen van ontvluchting
rollen onstuimig en elkander snel verdringend, door het hoofd van den graaf; doch
altijd worden zij aangezweept door den schrik.
De vader waggelt buiten de kamer, en nu hij in de trapzaal den schelen knecht
ontmoet, verbergt hij het aangezicht, alsof hij vreesde dat die man de geheimen op
zijn gelaat zou gelezen hebben.
De knecht durft wel is waar geen woord zeggen, maar hij ziet wel dat er tusschen
vader en zoon weer iets buitengewoons heeft plaats gehad.
Zich vastklemmend aan de trapleuning, gaat de graaf naar boven en sluit zich in
zijne kamer op. Een oogenblik staat hij besluiteloos, en nu zijn oog op zijn eigen
beeltenis in den spiegel valt, schrikt hij voor zichzelf, alsof hij een spook ziet dat uit
het graf terugkomt.
Als hij den sleutel in het slot der oude kas steken wil, beeft zijne hand zoodanig
dat de sleutel herhaalde malen op het ijzer kleppert, alvorens het gat te kunnen vinden,
en als het slot afspringt, staart de graaf andermaal angstig rond, alsof bespiedende
oogen dwars door den vloer of de zoldering zijne bewegingen volgen.
Geheime veeren doet hij springen, werpt papieren rechts en links en grijpt eindelijk
twee brieven, waarschijnlijk die waarop Max gedoeld heeft, toen hij van die vervloekte
en aanklagende papieren sprak.
De brieven klateren in de lange en bleeke vingers van den graaf; hij heeft den
moed niet, te zien wat die twee
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stukken inhouden: overigens hij weet het maar al te goed.
Zooals Max gezegd heeft, zijn het geboorte-extrakten der kinderen, en een extrakt
van overlijden van den ouden Dark.
Deze laatste heeft altijd, en juist niet zonder grond, van een ongehuwden broêr
gesproken, die op Java schatrijk geworden was - eene legende, die tot op onze dagen
in vele familiën voortduurt. Graaf Delmon, een man van voorzorg, meende het in
alle geval voorzichtig ten minste zekere papieren in zijn bezit te hebben, om - men
weet nooit hoe wonderlijk de loop in dit wereldtjen is - desnoods, bij middel van zijn
lang vergeten broêr, de hand op de erfenis te leggen.
Dit alles was met den nieuw aangenomen naam zeer moeilijk, zelfs onmogelijk;
doch wie weet!... Toch had hij er nooit toe kunnen besluiten zich van die papieren
te ontdoen. En ook wat zeggen die papieren? Niets. Wat bewijzen zij tegen hem?
Niets. Wie weet dat zij betrekking hebben op zijnen familienaam? Niemand.
En toch waren het deze nietszeggende papieren, die de aandacht van den zoon
hadden getroffen. De naam ‘Dark’, kort nadien door Hiob uitgesproken, had zijne
achterdocht opgewekt, en na een welingericht onderzoek, had hij den uitgestorven
naam der Delmon's opgespoord.
Zonder dat Hiob iets vermoedde, had de zoon de overtuiging gekregen dat graaf
Delmon de la Carde niemand anders was dan Eric Dark.
Dan had die zoon geene rust meer; broksgewijs had hij rechts en links de
geschiedenis saêmgeknoopt, hoe de nieuwbakken edelman, tijdens de groote
omwenteling, de hand op het kloostergoed had gelegd.
Dit zijn overigens geschiedenissen, die in het volk blijven voortleven, zooals ook
de mysterieus gefluisterde overlevering van Jean Hibou's dood.
Nu, op dit oogenblik dienen die onnoozele papieren tot
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niets meer; maar zij zijn de wrekende vingers die, met tien te gelijk, den graaf als
een schurk aanwijzen.
In het naburige kabinet staat het ontbijt van den rijken heer gereed; de zilveren
theepot zingt een eentonig lied boven het kleine lichtje.
De graaf plaatst dit laatste in den ledigen haard, legt er de brieven ontplooid op
neer, en pas hebben zij vuur gevat of zij zijn ook verkoold. Met den voet schupt
mijnheer Delmon de overblijfsels uiteen en zet het lichtje, dat hem van het spook
verlost heeft, weer op zijne plaats.
Een diepe zucht ontwelt aan zijne borst; een oogenblik zit hij in den leuningstoel
en laat het hoofd in de hand rusten; dan weer staat hij snel op, keert voor de asch
terug, bukt zich om zich te overtuigen dat ze hem niet meer beschuldigen kan, en
zich oprichtend verlaat hij langzaam de kamer.
Het minste gerucht doet den graaf verschrikken, alsof het gerecht hem op de hielen
zit. Er wordt gebeld, driftig gebeld. Snel klimt de oude man den trap op, gaat hooger
en hooger en staat eindelijk op den zolder, die in het schemerdonker gehuld is.
Alles is stil beneden. Het gevaar is er dus nog niet, maar ‘ontdekt’ is hij, en dat
kleine woerd heeft den moedwil en de trotschheid van den rijkaard plotseling
gebroken.
Er schieten onheilspellende denkbeelden door zijn hoofd; hij denkt aan policie,
gevangenis, gerecht, schavot, en bij die akelige gedachten ziet hij raet verdwaasd
oog naar de balken, en schijnt de hoogte dezer laatsten te meten.
Op dit oogenblik bibberen zijne ledematen als snijdt de scherpe noorderwind om
zijn naakten rug; zijne tanden klapperen als hij een der koorden neemt, waarop men
het waschgoed droogt....
De oude man staat besluiteloos. Die eenzame zolder maakt hem bang, want 't is
of hij door een heir van geesten
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bezet is, die trillen in het flauwe zonlicht dat door de reten dringt, of die onbeweeglijk
in de schaduwen staan.
Wat de graaf anders onbemerkt zou zijn voorbij gegaan, krijgt nu leven en brengt
hem in een vroeger tijdperk terug.
Daar staat eene oude wieg: 't is die zijner kinderen. Ginds liggen poppen zonder
kop en daar, juist in het magere zonnestraaltje, hangt een Jan-Klaas met één been en
één arm, maar toch lacht de schelm nog.
Hier liggen ledige vogelkooien en uit den band gerukte prentenboeken; verder, in
eenen bak, ziet hij het altaargerief, waarvan zijn zoon pas eenige oogenblikken
geleden sprak, en dat de vader eens boosaardig beukte en brak.
Dat alles spreekt van zijne kinderen, terwijl de ledige en bestoven
medecijnfleschjes, ginds in den hoek, en die bij de minste davering klingelen, den
echtgenoot doen denken aan zijne vrouw, aan hare ziekte, aan haar lijden, aan haar
doodbed, waar hij haar beloofde, huichelend beloofde, een anderen en beteren
levensweg te kiezen.
De koord, die de booze geest hem in de hand gegeven heeft, ontsnapt bij het zien
van die langvergeten vodden aan zijne vingers; hij strompelt den trap af en gevoelt
verlichting in zijn gemoed nu hij weer, uit dat midden van voorheen, in zijne kamer
is teruggekeerd.
Op zijn driftig bellen verschijnt de knecht, wien hij gelast het gesloten rijtuig in
te spannen, en een half uur later vliegt het tweespan door de straten van Brussel en
den Namenschen steenweg op.
Jammer, pas is de ongelukkige zijn huis, dat hem met de akeligste denkbeelden
bezielde, ontvlucht, of zijne dochter treedt er binnen. Wie weet hoeveel balsem zij
op de diepe wonde des harten had kunnen leggen; hoe menige vonk van haat en
wraak, die in het misdadige gemoed opschoot, zij had kunnen uitdooven!
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XII.
Beelden uit het verledene.
Mijnheer Delmon de la Carde wacht, op een paar uren afstand van Brussel, de
diligencie, die hem naar het kasteel van Trois-Fontaines zal terug brengen.
Dààr hoopt hij de verloren rust terug te vinden, en daarenboven zich te kunnen
wreken op Hiob, dien hij, echter slechts op onderstelling, als de eenigste oorzaak
van al zijne rampen beschouwt.
Buiten, in de vrije vlakte, in de opene natuur, herwint zijn gemoed eenige
gerustheid: de geheimen zijn immers nog tusschen den zoon en hem beperkt, en deze
moet wel overtuigd zijn dat hij zichzelf vermoordt, wanneer hij slechts een klein deel
van den sluier die ze bedekt, durft opheffen.
Maar indien aan dezen ongelukkige, in zijne losbandigheid, iets van die geheimen
ontsnapt.
Welnu, kan hij dan nog niet loochenen, aangezien de laatste stukken, die hem in
moeilijkheden zouden kunnen brengen, nu toch verbrand zijn?
Onder die min of meer opbeurende indrukken heeft hij, aan den lindeboom vóór
de herberg gezeten, een licht maal gebruikt, en wacht nu, met blijkbaar ongeduld,
de komst der diligencie af.
Eindelijk houdt de zware wagen voor de herberg stil.
Tamelijk slecht geluimd huurt de graaf de coupé voor zich alleen, doet de portel
sluiten en zet zich in een der hoeken, op de versleten blauw lakenen kussens.
Niets heeft, bij de komst van het rijtuig, zijne achter-
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docht opgewekt; de wagen loopt weldra gelijk eene stijve en overdikke dame,
waggelend over den weg, die allengs begint te golven.
Dat vertraagt den tocht bij het klimmen, dat verhaast hem bij het dalen.
Het landschap is frisch, somtijds lommerrijk; het lokt echter den misdadigen man
niet aan; deze houdt zich enkel met den inwendigen mensch bezig.
De graaf denkt weêr aan het gebeurde en vergezelt zijne schokkende en onstuimige
denkbeelden, met koortsachtige gebaren.
Al wat hij ontmoet heeft, vloekt hij, zijne kinderen niet uitgezonderd, die,
niettegenstaande al zijn pogingen, op twee gansch verschillende en vijandige uiteinden
terecht komen.
Deze holt op den weg der misdaad; doch dezes handelwijs is ten minste logisch:
gene keert terug naar de zoogezegde domheid en het bijgeloof, die hij, de vader,
altijd meer haatte dan de misdaad, omdat zij hem verwijten wat hij was en wat hij
deed!
Van het heden vervalt hij in het verledene; want eensklaps krakt en kraakt het
zware rijtuig, en 't is of dat gedruisch zich versmelt tot een geroep van ‘Helm Dark!
Helm Dark!’
Helm Dark - dat is een lang vergeten naam, neen, niet vergeten, maar begraven!
De dooden zijn echter niet altijd dood: op een gegeven oogenblik rijzen zij weer uit
hun graf op.
Dit is ook hier het geval en met dien familienaam Dark, want zoo heette immers
de vader van den rijken, geblazoeneerden man, verschijnt er plotseling eene
luchtspiegeling uit vroeger dagen, die de graaf te vergeefs afweert.
*

**
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Terzij van de Werf te Antwerpen, in den omtrek van het Steen, ligt de Bloedberg.
Men groet links, alvorens onder het gewelf van het aloude Vleeschhuis door te gaan
om het Krabbenstraatje te bereiken, het groote Kristusbeeld, voor hetwelk weleer
eene bidbank stond en een flauw licht in eene lantaarn brandde. Dààr, in die
schilderachtige en kronkelige straat, met kleine huizen, met donker vooroverhangende
en verzakte houten gevels, met lage deuren, kleine vensters, uitgesleten dorpels dààr, in dat smal huiske links, woont Helm Dark, de man die nu eens de dooden
begraaft, dan eens de levenden doet dansen op de tonen zijner viool, ofwel voor een
duit per persoon in den ‘Poesjenellenkelder’ de poppen springen doet. Wat ziet er
die buurt stil, doodsch, donker en vuil uit, en dan dat smalle doffe huiske schijnt den
man, die nu gewoon is in eene helder verlichte zaal, in een open en luchtig kasteel
te leven, een versmachtend graf. Dààr is hij, de machtige en rijke man, geboren; dààr,
op den dorpel van die huizen heeft hij gespeeld, gekrakeeld en gevochten met zijn
jongeren broeder, Docus; in dien kelder, achter de rood en wit geruite gordijn, hoort
hij nog de schorre en verdronken stem van den vader, die de bemorste poppen doet
spreken. Dien steilen en donkeren trap opklimmende, komt hij aan het hok, waar hij
geslapen, en gedroomd heeft, en hier beneden staat de schapraai, waaruit hij soms
een stuk brood neemt, dat heel zijn middagmaal is.
*

**

Zie, daar komt de vader, de oude Dark, achter de rood en wit geruite gordijn uit. 't
Is een soort van sater, zoo verwrongen is zijn grof aangezicht, in hetwelk twee half
verdronken oogen staan en waarop een neus pronkt, die rood is als een vergiftige
kampernoelie. Geen speler kan de poppen zoo levendig doen gaan en staan als Helm
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Dark; geen die zoo natuurlijk den toon zijner stem, volgens ieder zijner personagies,
kan veranderen; geen die zoo schoon en op hoogdravenden toon kan spreken, als hij
majestatisch aan den ‘keunink’ opzichtens de ‘keunink's dochter’ komt zeggen: ‘Wie
daar diën rink aan den vinger van mijne dochter is komen te steken?’ Geen, kortom,
die zoo'n schoone poppenstukken kent als Helm Dark, en als zijn zoon Docus speelt
en de vader achter de gordijn de viool speelt - o, dan is het groote vertooning! Men
doet nog eene extra geldophaling in den kelder of op de kermissen, die vader en zoon
met de poppekas op den rug, afreizen, terwijl Eric, de oudste zoon, liever straatslentert,
bedelt of steelt, de pijp rookt, op den keldermond troeft of naar helden- of
spookhistories luistert. Eric - dat is de toekomstige graaf.
*

**

Eric is zeventien jaar, nu hij op zekeren middag vader en broeder, den eerste met de
hooge kas op den rug, den tweede met de viool onder den eenen, de jeneverflesch
onder den anderen arm, langs den boog van het oude Vleeschhuis ziet verdwijnen.
Hij heeft vader en broeder, viool en poppenkas niet meer teruggezien, en staat nu
alleen in de wereld. In 't huiske zijns vaders is er niets van groote waarde, doch wat
er is, verkoopt Eric aan den oudkleêrkooper, die hem door het kijkgat der deur zeker
tien minuten lang bespiedt, eer hij hem binnenlaat - zoo weinig aantrekkelijk is de
zoon uit den ‘Poesjenellenkelder’. Een uur later heeft Eric de deur van het huiske
toegetrokken, en zoo min de musschen op het dak als de buren in de straat, weten
waarheen de Darken gegaan zijn, nu de dienaar van den schout naar Eric komt zoeken,
om hem, wie weet aan de vorck of micke, anders gezegd de galg, te hangen of nu de
huiseigenaar verschijnt om de achterstallige huur in te vorderen.
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*

**

Zeventien jaar is Eric en hij zeilt de wijde wereld in: zeilen is het woord; want hij
staat, op het dek van een klein beurtschip, tegen den mast te leunen en ademt de
frissche Scheidelucht in. Wendt hij het hoofd om, dan ziet hij in de verte nog flauw
de torens van zijn vaderstad, en vóór zich uit kabbelt en blikkert het water, zonder
dat hij zich kan inbeelden wat uit dit nieuwe veld voor hem zal opstijgen. Genoeg,
hij is aan schout en eigenaar ontsnapt en in zijne zakken rammelen eenige
zilverstukken. Te Vlissingen zal hem de schipper aan wal zetten en dan? Dan volgt
het onbekende. Zijn uiterlijk is niet ongunstig; zijn klein donker oog vlamt stout,
onbeschaamd onder den fijnen wenkbrauwboog en steekt levendig af bij de donkere
gelaatskleur; het zwart haar groeit weelderig onder het kleine hoedje; de gestalte is
lang, mager, gespierd. Mocht Eric volgens zijne jaren nog slechts een knaap heeten,
toch is hij zeer ontwikkeld onder zedelijk opzicht, en hij grijpt recht mannelijk de
jeneverflesch aan, die de schipper hem soms toereikt; hij fluit het varenslied meê dat
deze zingt, en heeft een ruwen lach en een vloek tot weergalm van die, welke wel
eens van den kant van het roer opstijgen.
*

**

Vlissingen ligt aan zee; het ligt daar zwart en onaanzienlijk als een bouwvallig wrak,
dat de bruisende en schitterende zee op 't strand geworpen heeft; zijne aanzienlijke
prachtgebouwen zijn de schepen der Bataafsche Republiek (want wat wij te zien
krijgen, zijn beelden uit de dagen van vóór de groote Fransche omwenteling); zijne
torens zijn de scheepsmasten, aan welker top de vlaggen wapperen. De bevelhebbers
zitten in hunne prachtige kajuiten; de scheepsliê tieren, drinken en dagen tot
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het messengevecht uit in de kroegen, waar de zwerver, de ‘zielhond’, rondsnuffelt
en weldra maat wordt de zoon van den poppeman. Wat vroolijk en losbandig leventje!
Wat zingt men hier luchtig, terwijl men ginder het mes trekt! Men danst tot dat men
bewusteloos neerzakt; men wordt wakker als men op den Oceaan dobbert, en zoo
ver het oog reikt niets ontwaart dan zee. Verre van het land, verre van familie en
vrienden, terwijl de werver op dit oogenblik brast met de penningen, waarvoor hij
den loszinnigen knaap heeft verkocht en geleverd. Eric is juist niet mistroostig,
‘Waarheen?’ vraagt hij stoutweg aan den maat, die aan het roer staat. ‘Naar de
West-Indiën!’ luidt het antwoord. ‘Daarheen of naar elders, 't is mij gelijk!’ zegt
Eric, cyniek lachend.
*

**

Prachtige zee, die haar zilverig schuimend water op het eeuwig groene Indische
strand breekt, waar witte pelikanen en roode flamingo's, van verre beweegbare witte
en roode rozen, rusten; waar de landwind de pluimbossen der palmen en het goudgele
riet zachtkens ruischen doet! Heerlijk oord, waar duizende rijk gekleurde vogels bij
dag zingen en met de blanke amaryllis, de roode hibiscus, de gele aloë en andere
prachtige bloemen en wonderbare vruchten, den aardbodem kleuren, alsof God al
zijnen rijkdom alleen voor deze gewesten bewaarde. Paradijs der aarde, met nachten
uit de tooverwereld, vol lichtgevende wormen en torren; met fantastische lichtvonken
en bliksems, als de wind de dorre palmtakken doet ruisçhen; met duizende
geheimzinnige en ook vreesaanjagende stemmen in de natuur! Ziedaar het land,
waarin de jongen van den Bloedberg, waarin de zoon van den poppeman verzeild
is. Uit dat land, waar het krielt van avonturiers, waar de dood tusschen bloemen en
in de zoele en droomende nach-
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ten verborgen zit, rijzen vele wonderlijke en geheimzinnige schimmen voor den man
in de diligencie op. Geen enkel doet hem glimlachen; allen tracht hij van zich af te
weren.
*

**

Daar staat voor hem een lang opgeschoten jongeling; hij heeft denzelfden ouderdom
als Eric, dezelfde zwarte lokken en donkere oogen. Hij is een Franschman en draagt
een adellijken titel; men noemt hem graaf René Delmon de la Carde. Dat beeld hindert
den ouden man; hij woelt in den hoek van den reiswagen, zooals iemand die aan den
St. Vitusdans lijdt. De magere jongeling zit in de schemering, die middelerwijl
gevallen is, op de ledige plaats der coupé en ziet den ouden misdadigen man strak
in de oogen. Deze wendt ze af, verbergt ze, doch ziet niettemin altijd de schim. Den
hoed afnemende, slaat hij met dezen zelfs koortsachtig naar het spook, dat hem echter
met verglaasde oogen blijft aanstaren.
*

**

Diep in de binnenlanden der West-Indiën dwalen beiden rond, de graaf en de zoon
van den poppenspeler. Eric is zijn schip ontloopen en heeft zich immer vaster en
vaster aan den jongen edelman gehecht. Deze heeft hem de geschiedenis zijner
familie, hare rampen en zijne volslagen verlatenheid in de wereld doen kennen; hij
heeft hem gezegd hoe de vader, om eene fortuin te herwinnen, zich planter heeft
willen maken en eindelijk onder den levenslast bezweken is. Wat den zoon betreft,
die heeft nu geene familie meer, tenzij in Frankrijk nog een verren neef. Mocht de
dood hem, den zoon, in den vreemde overvallen, dan zou Eric die familiepapieren
aan dien neef overhandigen. Dat belooft de zoon van den Bloedberg en hij geeft
daarop den handslag; doch hij durft den jongen
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edelman, bij dien zwijgenden eed, niet vlak in de oogen zien.
*

**

Omringd door reusachtige blaêren van den wilden pisang met donkerroode
zaadtrossen, den banaan en den Indischen vijgeboom, de hooge, hooge varen, het
gouden riet, de bloeiende aloë en den gevederden palmboom, tusschen wiens groen
de vuurroode cordia, de blanke datura en de peersche pauwestaart bloeien, staat eene
uit boomstammen gemaakte hut. Armzalig is zij, ja; maar een paleis zou hare
omgeving benijden, zoo heerlijk zijn er de dagen en nachten, zoo lieflijk geuren er
de bloemen, zoo aanlokkelijk zingen er de vogelen. Daar in die hut zijn geene
meubels. Een boomstronk kan tot tafel of tot zitbank dienen. In het midden van dat
jagersverblijf smeult het vuur onder de houtasch. In de hangmat ligt bleek en doodziek
de jonge graaf, terwijl zijn makker is uitgegaan om te zien of er nergens hulp te
vinden is. Des avonds keert Eric in de hut terug. Aan een der palen zijn eenige
papieren en een perkament met eenen nagel vastgeklonken. In de hangmat ligt René
Delmon de la Carde dood; de handen zijn op de borst gevouwen en er zweeft, zou
men zeggen, een glimlach op zijne lippen. Alleen, in het midden van die levenslustige
natuurpracht, alleen is hij gestorven. Eric is diep ontsteld; hij huivert in het halfdonker
en tegenover dien doode in de nu akelige eenzaamheid.
*

**

Nu brandt het vuur; Eric zit op den boomstronk. De nacht is killig. Wonderlijke
beelden spelen in den rook, en de wanden en stronken in de flakkerende vlammen,
en 't is of de doode zelf, uit de hangmat het open oog op die spookteekeningen richt.
Dark staat voor het perkament,
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door den zieke in eene laatste poging aan den paal genageld, gewis om het niet te
doen verloren gaan, of om het onmiddellijk in 't oog te doen vallen als Eric terugkomt.
Hij neemt den schat van den stronk: het zijn adelbrieven, aanbevelingen en
schikkingen voor den neef in Frankrijk, aan wien Eric de nalatenschap moet
overhandigen. Zoo lang de nacht duurt en in het bosch honderde wonderlijke geluiden
worden gehoord, spreekt zijn geweten en hij is bang dat de doode zich in zijne
hangmat oprichten en zelfs zijne gedachten betrappen zal; doch als het daglicht de
schaduwen verjaagt, en de schitterende dag met al zijne Indische tooverkracht weer
verschijnt, herwint hij stoutheid. Onder het gewelf van den vijgeboom rust het lijk
in de kleêren van Eric, en deze gaat de wereld in met de kleeding en de papieren van
zijnen makker. Dark is dood, René Delmon de la Carde leeft.
*

**

‘Het oud Europa valle in puin,’ zegt de verwaande tijdgeest; ‘een nieuwe wereld zal
uit dat puin oprijzen!’ Parijs plonst in het bloed en 't hoogste woord van het recht is
de guillotine. Men schrijft het bloedjaar 1793. In zijn gemoed is René Delmon de la
Carde der nieuwe wereld toegedaan; hij had nog Dark willen zijn om den stroom der
straatoproeren te volgen, de grooten te doen beven en den ci-devant Dieu van zijnen
troon te bonzen; doch hij is graaf Delmon en moest dus, ten minste uiterlijk, een
behoudsman zijn. In Bretanje ligt de eenige neef op zijn doodsbed en deze wenscht
den laatsten afstammeling der Delmon's nog eens te zien. Die neef heeft wellicht
fortuin, en de jonge avonturier neemt stout de reis aan. Men kent immers René
Delmon niet! Hij was een kind toen de vader naar de Indiën vertrok, en wie zou
durven beweren dat de trekken van het gedachtelooze kind niet

August Snieders, Werken. Deel 22. Zoo werd hij rijk

171
die zijn van den volwassen jongeling? Vooruit, en indien René Delmon de la Carde
daar in zijne verwachting bedrogen wordt, kan hij immers weer Eric Dark worden.
*

**

Op een schemeravond komt hij voor een oud gebouw, dat, tusschen oude boomen
verscholen, op de helling eens heuvels ligt. 't Mag geen kasteel heeten, doch men
noemt het zoo. De zoo wat gehavende kleeding des jongelings en zijn mager huurpaard
steken geenszins bij het gebouw af. De reiziger maakt zich bekend; de twee oude
bedienden staren hem met achterdocht aan en volgen hem met bespiedende blikken.
Een priester, die zich in die afgelegen en vergeten kluis verscholen houdt, leidt hem
bij het sterfbed. De zieke schijnt naar de stem van den priester te luisteren, die hem
de komst van den lang verwachten neef aankondigt; hij trekt zijne verglaasde oogen
wijd open, doet eene koortsachtige poging om zich op te richten, gelukt daarin
halvelings, en den weergekeerden neef strak aanstarende, maakt hij eene beweging
met de hand, valt achterover en sterft. Wel is de jongeling eenigszins in verwarring,
doch hoe kan dit anders bij 't doodbed van zijn eenigsten bloedverwant? Ongaarne
vertoeft hij's nachts in dat spookhuis, want zóó mag het wel genoemd worden; doch
hij moet, als naaste bloedverwant, den eersten rouw dragen. De valsche graaf stapt
achter de doodkist en huichelt droefheid; hij keert in het oude huis terug, doet zijne
rechten gelden, strijkt tien duizend livres op, die hem bij testament bestemd zijn, en
van dat oogenblik is alles beslist: hij is wel degelijk graaf René Delmon de la Carde!
*

**

De storm der omwenteling buldert voort. De jonge
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muscadin voelt dat zijn leven bedreigd wordt. Hij heeft zich tusschen de adellijke
émigrés willen mengen, doch hij vreest dat zijn bedrog ontdekt worde: hij heeft het
toppunt van stoutheid en onbeschaamdheid nog niet bereikt, waarop hij later stand
houdt. Hij vlucht naar zijn vaderland, maar niet naar den Bloedberg. Even als nu
schuilt hij in den hoek van den postwagen en doorkruist 't Walenland. Waarheen
vlucht hij? Hij weet het niet; maar aan eene halt ziet hij, dwars door den sneeuwstorm,
de torens der abdij van Notre Dame de la Forêt opsteken, en als hij verneemt dat
daar een gastvrij huis te vinden is, richt hij zijne schreden derwaarts en klopt er aan.
Een ongelukkig émigré, des te ongelukkiger omdat hij nog jong is, zal immers door
niemand verstooten worden! Liefderijk wordt hij in dat huis door den prior ontvangen.
Het vuur koestert zijne versteven ledematen, de wijn versterkt zijne verzwakte
krachten, en het vreedzaam woord des grijzen kloosterlings brengt kalmte in zijne
bange ziel. Daar, tot zelfs aan den voet van het altaar, wordt hij meer dan ooit
huichelaar en wint aldus het vertrouwen....
*

**

Met eene hevige beweging wendt de oude man zich om, ten einde die gevloekte
beelden uit het verledene weg te jagen; doch als hij daarin voor een oogenblik gelukt,
keert zijn geest weldra tot de abdij terug. Hij hoort het klokske dat oproept tot het
gebed, het gemompel der stem van den monik, die voorbidt of voorleest, den stap in
de lange gangen en het gerinkel der sleutels van den gardiaan.
Verwonderlijk, 't is of de oude man voortaan de puinen van het klooster niet meer
zal kunnen weerzien zonder te huiveren. Ook zal hij niet lang in het kasteel vertoeven;
maar op dien Hiob wil hij zich wreken - zooals hij deed op Jean Hibou. En dan?
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Dan moge er van komen wat wil. Wat geeft hem het leven nog!

XIII.
Op de vlucht.
Den 30 Juli 1835 had te Parijs de aanslag plaats tegen het leven van koning
Louis-Philippe: Girard, dien men later herkende den Corsikaan Fieschi te zijn, had
op den Boulevard du Temple, en terwijl de koning wapenschouwing over de troepen
hield, zijn helsch werktuig, uit gansch eene rij geweerloopen saamgesteld, op den
koning en zijnen hofstoet gelost.
De vorst was ongedeerd, doch een aantal personen die hem omgaven en vele
onschuldige burgers werden door den aanslag gekwetst of gedood.
De verschrikkelijke tijding werd in den nacht op het paleis te Laken ontvangen;
zij klonk weldra uit de hoofdstad tot in de afgelegenste hoeken van België, waar zij
met eene diepe huivering, met een wezenlijk afgrijzen, onthaald werd.
Te Brussel vooral heerschte eene koortsachtige beweging in de verschillende
partijen: die der patriotten sidderde voor het gevaar, waarin de nog zwakke troon
alhier zou verkeerd hebben, ware de aanslag gelukt; de republikeinsche trilde van
hoop bij het denkbeeld dat haar regeeringsvorm, te Parijs gelukt, ook hier weldra de
overhand zou hebben gehad, terwijl de nog machtige Orangistenpartij, zonder den
boozen aanslag goed te
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keuren, toch niet verborg dat uit de groote verwarring, een gunstig oogenblik voor
den terugkeer der Nassauërs in België had kunnen ontstaan, nadat men onder het
republikeinsche juk had gebukt.
De aanslag was mislukt en de tronen, zoowel die te Parijs als te Brussel, hadden
alzoo eene grooter vastheid bekomen.
Te Brussel was de volksstroom gansch tegen al wie de Parijzer beweging eenigszins
scheen toegedaan, en dus als een tegenstander van den nieuwen troon kon worden
beschouwd.
De patriotten hadden overal het hooge woord; de policie was ieverig waakzaam
op elke beweging, die vijandig was aan het koningdom, en immer gereed om elke
patriotieke opwelling te ondersteunen.
In koffiehuizen, herbergen en in de straat werd in den aanvang hevig getwist, niet
alleen met de tong, maar soms met de vuist; allengs gevoelden de aanhangers der
republiek, doch vooral de Orangisten, dat zelfs de redeneering gevaarlijk werd en
de patriotten behielden alleen het terrein.
Het is den 2n Augustus 's avonds. Er heerscht eene doffe, onrustige stemming in
Brussel: men zegt dat de republikeinsche beweging in Parijs, vertakkingen heeft in
de Belgische hoofdstad en de policie daar de medeplichtigen van den moordaanslag
naspoort.
Bij het vallen des avonds is er driftig op de deur van het hotel van graaf Delmon
de la Carde, aan het Park, geklopt en nu de deur geopend wordt schiet de zoon snel
binnen en werpt ze met geweld toe.
Max is bleek, zijn oog dwaalt onrustig; hij hijgt alsof hij uit alle macht geloopen
heeft en men hem van dichtbij volgt.
Een oogenblik staat hij voor de gesloten deur stil en, den adem inhoudend, leent
hij het oor naar het minste
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gerucht dat zich in de straat opdoet. Elk gedruisch gaat voorbij; geen stap houdt voor
de deur van het grafelijk hotel stil.
Indien men hem opgevolgd heeft, moet men zijn spoor uit het oog verloren hebben.
‘Waar is mijnheer Delmon de la Carde?’ zegt hij barsch tot den ontstelden knecht.
‘Vertrokken.’
‘Waarheen?’
‘Denkelijk naar Trois Fontaines.’
‘Doe voor niemand open, voor niemand, hoort ge?’ en onder het uitspreken van
die woorden, ijlt Max den trap op, twee treden te gelijk over springende.
Boven gekomen staat hij voor eene vrouwelijke gestalte, die hem verschrikt vraagt:
‘Wat is er te doen, Max?’
‘Yolande, zijt gij alleen? Kom in uwe kamer.’
Broeder en zuster bevinden zich in een sierlijk jongmeisjesvertrek, met al de
prachtige nietigheden opgevuld, die de weelde, die het lieve nietsdoen verzinnen
kan.
Daar waar de natuurlijke bloemen ontbreken, heeft de kunst en de nijverheid er
getooverd; bloemtuilen op een gouden grond en regelmatig geschikt op de wanden;
bloemtuilen op de zachte tapijten, op de mild geplooide gordijnen, terwijl een kunstig
penseel bloemen en vogels op de zoldering in 't leven heeft geroepen.
In den stillen glans, dien het licht der lamp door de kamer verspreidt, blinken en
glinste ren in het rond een aantal voorwerpen op de meubels, en de groote spiegel
weerkaatst het geheel en schept een ingebeeld vertrek naast het wezenlijke.
Een der vensters staat open, doch de zonneblinden zijn neêrgelaten, zoodat de
frissche avondlucht langs de zijde van den hof binnendringt en toch elk onbescheiden
oog van buiten geweerd wordt.
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‘Wat is er gebeurd?’ vraagt Yolande met eene bange uitdrukking in de stem, nu zij
Max het venster ziet sluiten.
‘Kan niemand ons hier hooren?’ zegt hij.
‘God! wat zijt gij bleek. Neen, neen, niemand!’
‘Hebt gij geld, Yolande?’
‘Neen, of ten minsie zeer weinig.’
‘Geef, geef! Ik moet...’ en zijne stem wordt dof fluisterend, doch schrikaanjagend,
‘ik moet vluchten!’
‘Vluchten? Wie dwingt u te vluchten!’
‘Ik ben... gij zult mij niet verraden, niet waar?’
‘Maar gij beeft als een koortslijder, Max?’
‘Ik ben betrokken in den moordaanslag tegen het leven van den koning der
Franschen!’ fluistert de jongeling en zijne stem beeft.
‘Gij, gij?...’ en Yolande trekt zich met afgrijzen terug.
‘Vrees niet, Yolande; bloed kleeft er niet aan mijne handen. De aanslag is mislukt;
de omwenteling, die uit den aanslag moest ontstaan, blijft een droom en de
republikeinsche beweging zal zich dus zeker niet tot hier uitbreiden.’
‘En gij?...’
‘Ik was herwaarts gezonden om hier die beweging te ondersteunen, den zwakken
troon te doen vallen, en mijn land met den republikeinschen regeeringsvorm te
begiftigen.’
‘Gij, Max, gij een samenzweerder?’
‘Wat kon er anders groeien uit den zoon, die eenen vader heeft zooals de onze is.
Wat anders dan aas voor het schavot, voor de guillotine!’ zegt Max met diep
misprijzen.
De jongeling zet zich op eenen stoel en de handen krampachtig gevouwen op zijne
knieën latende rusten, staart hij somber naar beneden.
‘Hij,’ en hij drukt met verachting op dat woord, ‘hij oogst wat hij gezaaid heeft.
Wat heeft hij zijnen zoon te
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verwijten, die oude ongelukkige, als deze zijne voetstappen volgt!’
‘Maar wat zegt ge toch, Max; gij spreekt wartaal!’
‘Neen, ik weet goed wat ik zeg; doch, Yolande, gij weet nog niets over het leven
van... welnu, van graaf Delmon de la Carde. Gij zult dit alles later weten en dan ook,
evenmin als ik, aan hoogen rang en holklinkenden titel houden. Wat al schurkerij
onder dat vergulde blazoen! Het is niet alleen zijn voorbeeld, het is de bekendheid
met hetgeen hij was en deed, die mij op den heilloozen weg stieten, waarop ik mij
bevind.’
‘Max, Max, zijt gij wel goed bij uwe zinnen?’
‘Stil!’ en de jongeling springt op en, naar de deur snellend, leent hij aandachtig
het oor naar het minste gedruisch dat van beneden opstijgt.
Yolande volgt met een luid kloppend hart elke beweging, en zij kan zich niet
weêrhouden, bij haren broeder aan eene krenking der hersens te denken.
‘Gij,’ hervat de jongeling weêr eenigszins bedaard, nu hij hoert dat het
waargenomen gerucht geen gevolg heeft, ‘gij zijt, ik weet het, tot het geloof in de
Kerk teruggekeerd. Eenige uren geleden, toen ik nog overmoedig dacht dat ik eenen
troon als een dorren solferstek tusschen mijne vingers vermorzelen kon, zou ik met
dien terugkeer gespot hebben; nu is mijn hoogmoed gebroken en mijne droomen zijn
verzwonden. Een vuurvonk, niets meer dan dat, is of een snik te vroeg of een zucht
te laat gevallen, en heel onze wereldhervorming is als een damp verdwenen. Wat
spotternij!’
‘Maar, Max lief, hoe is die dwaze droom toch in uw hoofd gekomen? Wat hebt
gij te verlangen in de wereld? Wat hebt gij te winnen bij eene omwenteling?’
‘Niets. 't Is zeker geen stoffelijk gewin dat ik beoogde; 't is zelfs niet de zucht om
goed te doen aan anderen, die mij aandreef; neen, de ontgoocheling, de haat joegen
mij
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voort. Het verloren gaan der gevoelens, die mijne moeder mij ingaf toen ik nog kind
was; het ontdekken van een deel der geschiedenis van mijnen vader, die ik toetste
aan de schoonklinkende woorden van slimme volksleiders, hebben den heischen
geest van afbreken en vernielen in mij opgewekt.’
‘Maar, zeg mij, wat deed die ongelukkige vader dan toch wel?’
‘Dat zult ge later weten, later, als ik in veiligheid zijn zal en gij u bij mij zult
gevoegd hebben, want ik gevoel het, wij zullen elkander weerzien. Ik weet niet wat
zonderling denkbeeld sedert eenige uren, nu het gevaar mij ten allen kante toegrijnst,
in mij omwoelt: 't is een denkbeeld aan mijne kinderjaren, waaraan gij reeds hebt
toegegeven....’
Er tintelt Yolande een zalig gevoel door het hart; zij vergeet een oogenblik den
vader, en zegt op den, toon eener zoete verrukking:
‘Ja, ik ben gelukkig in den vrede, die de denkbeelden onzer moeder mij ingeeft.’
‘Ook daarover later. Nu moet ik weg!’
‘Is er dan wezenlijk gevaar?’
‘Ja, ja, men is op het spoor; al de eedgenooten zijn reeds, als een bieënzwerm door
een regenvlaag uiteen geslagen. Deze is rechts, gene is links verdwenen; anderen
zijn reeds in de gevangenis en zullen hunne stoutmoedigheid met hun hoofd boeten.’
‘En gij, Max?’
‘Ik zal de grenzen bereiken en langs Nederland naar Engeland oversteken. Geef
mij nu al het geld waarover gij kunt beschikken. Later zult gij mij zenden wat ik
noodig heb. Weldra zal er in ons leven eene groote verandering plaats hebben, en
gij zult gelukkig zijn met mij in ballingschap te leven.’
‘Gij spreekt gedurig met raadsels.’
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‘Ik mag u niets verder zeggen; ik zegde u reeds te veel, en heb daardoor uwe rust
gestoord.’
‘Ik heb in de laatste dagen geleerd alles met betrouwen af te wachten.’
‘Ik wenschte ook dat betrouwen te bezitten; doch die wensch is te vergeefs.’
‘Waarom richt gij u, in dezen verschrikkelijken toestand, niet tot uwen vader?’
‘Onmogelijk; vroeger was er minachting tusschen ons; vandaag is er haat. Eenige
dagen geleden heb ik, in mijne dwaze opgewondenheid, of liever in mijne liederlijke
dronkenschap, den sluier van zijn leven weggetrokken en hij kan in mij niets anders
meer zien dan een vijand.’
Onder het uitspreken dezer laatste woorden verlaat Max snel de kamer; vijf minuten
later komt de jongeling in de kamer zijner zuster terug; hij heeft zich volledig
vermomd; hij draagt een werkmanskleed, een losgeknoopten katoenen doek om den
hals, een hoed met breede randen en houdt eene lange lat, den meetstok van den
timmerman, in de hand.
Die werkmanskleêren draagt hij over zijne gewone kleeding; zij moeten dienen
om buiten de stad te geraken.
Bij zijn intrede geeft hem Yolande het geld dat zij in haar bezit heeft; zij weent,
want spreken kan zij niet. Max heeft haar zooveel wonderlijks verteld, dat zij niet
weet op welk punt eenige bepaalde inlichtingen te vragen.
De zuster snikt aan de borst van den vluchteling.
Eensklaps klinkt een driftige belleklank door gansch het huis; die klank is voor
den samenzweerder als eene doodklok.
De jongeling rukt zich los, stamelt ‘Vaarwel’, loopt den trap af, ontmoet den
schelen knecht, die hem niet herkent en gereed is den vreemden indringer bij de keel
te grijpen, roept hem met doffe stem ‘Open niet!’, snelt de achterdeur uit, en verdwijnt
in den donkeren hof.
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Als de knecht, na een oogenblik, nieuwsgierig de deur opent, is het echter de
gevreesde policie niet, maar wel de kleine schouwveger uit de buurt, die den schele
van wege zijne moeder, een versch gestreken halfhemdeke thuis brengt, en dat hij
behoorlijk met de toppen van zijne zwarte vingers en zoo ver mogelijk van zijn
roetachtig kleed, draagt.
Boven op de kamer staat Yolande met kloppend hart en de handjes gevouwen te
wachten.
Haar hoofd is ijl en suf; ze denkt soms dat al wat zij gehoord en gezien heeft niets
anders is dan eene leelijke nachtmerrie.
Heeft ze haren broeder inderdaad gezien? Heeft ze in waarheid die korte,
afgebroken, maar verschrikkelijke woorden gehoord, die een geheimzinnigen vloek
over hare familie werpen, zonder dat zij nog weet door wie en waarom de vloek
wordt uitgeworpen?
Met gejaagd hart luistert zij aan de deur, aan het venster; alles is stil, alles is rustig,
zelfs de knecht laat zich niet hooren.
Wat Max betreft, deze bereikt, langs een poortje in den hofmuur, een eenzaam
straatje. Niemand heeft hem gezien, en wie hem gezien heeft, zal niet op hem letten:
hij is een werkman die voorbijgaat.
Nu komt hij in de druk bezochte straat; de lantaarns werpen haar licht reeds op de
wiemeiende menigte: wandelaars, vrouwen en heeren, werklieden en straatjongens,
welke laatsten bliksemsnel door die zwarte en beweegbare massa heenkronkelen.
Hier en daar vangt de vluchteling een afgebroken woord over den aanslag op; men
spreekt van den Indépendant en den Courrier Belge, die de laatste en verschrikkelijke
tijdingen over den moord bevatten; ginds vangt hij het woord ‘policie’ of ‘republiek’
op, dat echter onmiddellijk wordt opgevolgd door den lach der onverschilligheid bij
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de vrouw, door eenen ruwen vloek bij den straatlooper, die uit de kropvolle kroeg
komt.
De vluchteling is dan ook gelukkig, langs eene zijstraat, in eene afgelegen buurt
te geraken.
Hier heerscht geene drukte; hier gaat men ook niet in het glinsterend licht dat van
de prachtige winkels uitstraalt.
Soms komt er een enkel persoon over het gaanpad. De deuren der kleine en
onaanzienlijke huizen staan open. Tegen den deurstijl leunt wel eens een groote en
grove werkman, zijne pijp rookend. Op den dorpel zitten kakelende kinderen en naast
deze soms eene moeder, met een slapenden bengel op den schoot.
In deze volksbuurt is men reeds buiten het gewoel der groote driften, die de steden
beroeren. Men nadert de vrije vlakte, de vrije natuur; de dampkring wordt, onder alle
opzichten, reiner en edeler.
De huizen zijn meer en meer dun gezaaid; het open veld verschijnt, groepen boomen
rijzen pekzwart op tegen de blauwe lucht, die met flikkerende sterren bestippeld is,
en door hare tinteling eene stille en harmonievolle schemering doen ontstaan.

XIV.
Zomernachtsdroom.
Max volgt den steenweg. De schemering is helder genoeg om den weg te verkennen.
Hij stapt snel door, lettend op elke gedaante, op elk geluid dat rechts, links of vóór
hem opstijgt.
Naarmate de jongeling in de vrije natuur komt, wordt
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hij kalmer; hij heeft in de laatste uren, en vooral in tegenwoordigheid zijner zuster,
in eene buitengewone opgewondenheid verkeerd, die, nu het gevaar minder groot
wordt, allengs verdwijnt of ten minste bedaart.
Komt nu het cynism, dat wij vroeger in hem opmerkten, andermaal boven? Neen,
het cynism bij Max is aangeleerd, dus niet in hem vergroeid. Dit zou nogmaals
bovendrijven als hij zich weer bij zijne vrienden en in eene onbezorgde brasserij
mocht bevinden; nu, in het stille van den nacht en in de eenzaamheid, komen
integendeel herinneringen uit zijne jeugd in hem op.
Max' jong en licht ontvlambaar gemoed koestert elk opwellend gevoel, laat er zich
door wiegen, bekoren, betooveren en toont voor hetzelve soms een welgemeenden
geestdrift.
Heerlijke neiging, zal men zeggen, indien zij een goeden, een edelen oorsprong
omvat!
Ja, doch eens op het toppunt gekomen, is er soms minder dan iets noodig, om Max
eene gansch tegenovergestelde richting te doen volgen, en in deze een ander doel,
en met denzelfden drift, te zien najagen.
De losbandigheid en de politieke driften hebben hem een tijdlang sterk beroerd;
de eerste heeft hij tot de stoutste onbeschaamdheid gebracht, en in de tweede is hij
tot de medeplichtigheid in de bloedige samenzwering gekomen. Het toppunt is bereikt
en hij vervalt, niettegenstaande al de zielskracht in de opklimming besteed, andermaal
in een gansch tegenovergesteld gevoel, dat weer uit de omstandigheden ontstaan is.
Opbouwen en afbreken heeft in zijn gemoed met dezelfde volhardende kracht
plaats, en als men verwonderd staat over deze, in eene zijner bewegingen afzonderlijk
genomen, dan ziet de man van karakter op het geheele van dit verscheiden,
tegenstrijdig, onbestendig en krachtverspillend leven met diep meêlijden neer.
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Stellig vraagt men zich nu af of die jongeling wel dezelfde is, die kort geleden zich
in 't modder der driften wentelde, den verschrikkelijken moord liet begaan en
onrechtstreeks met bloed bemorst is, en die nu met ontroerd gemoed aan zijne jeugd
denkt, soms het oog naar de tintelende sterren richt en tot zichzelven zegt:
‘'t Was vroeger toch beter!’
Wonderlijke tegenstrijdigheid in 's menschen gemoed!
Max zet zijnen weg snel voort; hij vergeet allengs min of meer het gevaar. In de
stad schenen de straatsteenen van beneden naar boven, tot in zijne oogen te loeren
en zijne geheimen te doorgronden; hier weet geen enkel voorwerp iets van zijne
daden en voornemens.
Zwarte menschengestalten schuiven hem traag voorbij; soms hoort hij van verre
het trage gedommel van eene vrachtkar of het snelle geratel van eenen hondenwagen;
het gedruisch neemt toe, vermindert weêr van langzamerhand en sterft weg.
Ginds ligt eene kleine stad, rustig als een groep heuvels; de jongeling doet eenen
omweg om haar te vermijden en bereikt verder weer den steenweg.
Soms ziet de vluchteling nog een huis langs den grooten weg, doch het is reeds
donker en gesloten. Toch blaft weleens de hond achter het huis, of bulkt het vee
achter de staldeuren.
Allengs verschijnt er een dorp, eene groep huizen, deels onder de takken der
lindeboomen verborgen. In twee of drie woningen is er nog licht, dat boven de deur
een gloeiend langwerpig vierkant vak maakt.
Ginds achter staat de molen, een zwarte en. reusachtige nachtuil, die de twee
onmeetlijke ooren recht opsteekt, als wil hij den voorbijganger wijs maken dat hij
wakker is en scherp naar het minste gerucht luistert.
Daar rijst een toren op, met het spits en het kruis hoog ten hemel voor de oogen
des reizigers, doch naar gelang
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hij het dorp achter zich laat, verschijnt deze weer helder als een met juweelen bezaaide
mantel der Moeder Gods.
Het koorn langs den weg, dat nog niet gemaaid en droog is als riet, laat een
mysterieus geschuifel hooren, en trilt lichtelijk onder den adem der nachtkoelte.
In de verte kirren, sjierpen, tjilpen, piepen, fluisteren en frazelen duizenden
onzichtbare wezens, die elkander in lucht en op aarde, in loof en bloemen, in halmen
en takken hunne liefde, smart, vreugde en lijden toezingen.
Op andere akkers is het koorn reeds gemaaid en in tenten opgezet, alsof er een
groot legerkamp is opgeslagen - vreedzaam kamp zonder soldaten, zonder
schildwachten, zonder bajonnetten.
Wat stille, rustige, goddelijk schoone nacht!
‘Ja, 't was toch beter vroeger,’ mort Max onder het voortgaan en onder den indruk
van de rust, van den vrede des nachts. Immers die rust, die vrede maken een zoo
treffend kontrast met zijn losbandig en zelfs misdadig leven!
Hij denkt aan zijne kinderjaren, aan zijne zuster, aan zijne moeder, die hem heeft
leeren bidden; die hem een gansch anderen weg aanwees, dan dien zijn vader hem
instiet en aan wien het nu te wijten is dat hij, kind der weelde, in den donkeren nacht
en als een gevloekte ronddwaalt, om naar den vreemde te vluchten.
Doch waarom vluchten? Wat is voor hem het leven nog? Hij draagt onwettig zijnen
naam, zijnen titel; de fortuin, die zijn vader bezit, is gestolen, volgens de begrippen
die men van de eerlijkheid geeft; hij is de zoon van eenen... moordenaar.
Door zijnen vader en ook door zijne deelneming in den laatsten aanslag, is hij in
de samenleving gebrandmerkt.
Yolande is een helder lichtpunt in den ijselijken nacht, een nacht zonder sterren,
die zijne ziel omvat: zij keerde terug naar de moeder, naar het reine en goede wezen
dat
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aan die twee kinderen te vroeg ontvallen is, doch dat in de laatste dagen, van gene
zij van 't graf schijnt teruggekomen te zijn. Ook dien weg zou hij, de verloren zoon,
willen betreden en daarom zou hij willen leven.
Tusschen hem en de reine moeder ligt er echter bloed, zoo denkt hij; ook op zijne
vingers kleven bloedspatten en die spatten groeien steeds en worden spoken in den
nacht, die dreigend of spottend een onoverklimbaren wal tusschen haar en hem
stellen.
Vreeselijk, zoo heeft hij gelezen over den moordaanslag, was het die ongelukkige
vrouwen en kinderen te zien, onschuldigen van allen stand, die door de verraderlijke
en moordende kogels werden getroffen!
Nu denkt hij ze te zien, die kermenden, met bloedige en gapende wonden; 't zijn
moeders met opengereten hart, kinderen met verbrijzelde hoofden, mannen met
verpletterde ledematen die allen, in hunnen stillen vrede gestoord, ongenadig werden
neergeschoten!
Caïn vluchtte na den broedermoord: ook hij, hij vlucht eenen zijweg in, terwijl
het bloedige visioen hem geeselend voortzweept.
Eensklaps staat hij stil: een reusachtig monster, met twee gloeiende oogen, komt
dampend, donderend en vonken zaaiend, recht op hem af.
De worm gaat verpletterd worden en, de oogen met de handen bedekkende, zakt
de jongeling op de knieën en stamelt: ‘Erbarming, o mijn God!’
De spoortrein is voorbij gesneld en verdwijnt in de verte, en slechts geruimen tijd
later keert Max tot het bewustzijn terug.
De frissche nacht heeft zijne brandende hersens verkoeld; het ijselijke visioen is
verdwenen; de avond is weer rustig en kalm; toch is de jongeling bang in de
eenzaamheid en hij verlangt naar den morgen, die echter nog verre is.
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Hij volgt, op toeval voortgaande, eenen weg die andermaal van den spoorweg afleidt
en dus landwaarts inloopt. Het is in dien weg, en tusschen het hooge schaarhout dat
hem langs twee zijden omzoomt, zeer donker.
Meer dan eens valt de vluchteling, doch hij richt zich op en gaat tastend verder;
hier grijpt hij in de takken, daar plonst hij in het water; eindelijk afgebeuld laat hij
zich neervallen.
In den stillen nacht klinken nu zacht, dan harder de tonen van een speeltuig - eene
guitaar, en soms worden die tonen overheerscht door eene stem die zingt.
Wonderlijk, tooverachtig, neen, heksachtig! Van waar komt die stem, van waar
komen die tonen eener guitaar in die donkere wildernis? 't Is misschien eene
begoocheling zijner zinnen.
Neen, hij hoort tonen en stem zeer duidelijk.
Langzaam richt Max zich op. Op eenigen afstand flikkert een licht, een vuur. 't Is
misschien een huis en daar vindt hij menschen, die hem de akelige afzondering, in
den verschrikkelijken nacht, zullen doen vergeten.
Den stok in deze, de pistool in gene hand geklemd, gaat hij in de richting van het
vuur.
Guitaar en zijn stem schijnen te lachen en te spotten, en de groote godloochenaar
wordt bang voor eene heksenwereld. Toch nadert hij.
Wat hij meende een huis te zijn, is niets anders dan een groote wagen, en wat hij
dacht het vuur van eenen haard te zijn, is een vuur dat tegen eenen wal, onder de
opene lucht, is ontstoken.
Langs den kant van waar de wind komt is, ter hoogte van een mensch, een zeildoek
uitgespannen en achter dit zitten drie of vier mannen, terwijl de zangeres op den rug
ligt, alsof de hemel met sterren haar notenboek is.
Aan den wagen is een paard gebonden, dat met gebogen kop staat te slapen. In
dat rollend huis hoort men
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krijtende kinderstemmen, om welke zich echter niemand bekommert.
De mannen aan het vuur lachen, drinken, rooken en luisteren naar het lied der
kleine heks, die zoo'n cynieke of zoo'n droomende Bohemerliedekens zingen kan.
't Is inderdaad eene groep Bohemers, of beter gezegd 't is kermisvolk; 't is een
poppenwagen, zooals wij er in het begin van ons verhaal een ontmoet hebben, die,
door den avond overvallen, terzij van den grooten weg en onder Gods lieven hemel,
kampeert, en eene nabijgelegene mutsaardmijt dapper op rantsoen stelt.
Nu Max nadert, begint de zwarte spits te brommen en weldra te blaffen. De nijdige
hond schiet toe, en de zwerver moet hem met den stok van zich afkeeren.
‘Goê volk!’ roept hij eene lange gestalte toe, die bij het vuur zich heeft opgericht,
en op dat woord doet eene forsche stem den hond terug komen en de gestalte zelf
treedt vooruit.
‘Wat verlangt ge?’ vraagt de groote Bohemer.
‘Ik ben van den weg gedwaald en zou gelukkig zijn, indien ik eenige oogenblikken
bij uw vuur rusten mocht,’ zegt Max.
‘Is het anders niet! Ga zitten. Een stoel kunnen wij u niet aanbieden; maar wel een
stuk brood en een glas jenever.’
‘Ik zal noch het een, noch het ander weigeren,’ luidt het antwoord van den
jongeling, wien dit gastvrij aanbod recht welkom is en reeds de hand naar het brood
uitsteekt, want de honger plaagt hem en een slok uit de gemeenzame jeneverflesch
verfrischt hem.
Rond het vuur zitten drie mannen: de groote Bohemer Kieper en twee anderen,
die van tijd tot tijd het vuur opstoken en zich weleens een oogenblik verwijderen,
om een mutsaard of twee in de nabijheid te halen.
De vrouw, die zong en de guitaar bespeelde, heeft een
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oogenblik, altijd op den rug liggende, den vreemdeling aangestaard en is weldra, al
neuriënde, in de richting van den wagen verdwenen.
Boos is dat kermisvolk niet en Max gevoelt zich, na eenige oogenblikken in het
midden dezer dwalers zeer goed thuis.
‘Waar moet de reis heen, kameraad?’ vraagt hem de rookende reus.
‘Naar Antwerpen,’ is 't antwoord.
‘Wij komen van daar en zakken langzamerhand naar Duitschland af, Dark,’ en de
Bohemer grijpt een stok en klopt er meê op een kruipend en sluipend wezen, dat zich
achter de twee andere poppenmannen beweegt, ‘Dark, laat de flesch in vrede!’
Max heeft bij den onverwachten naam van ‘Dark’ getrild, en nu hij opziet bemerkt
hij in den helderen gloed van het vuur... zijnen vader!
Deze staat recht en jammert om den slag, die de reus hem toebracht.
Neen, zijn vader is langer van gestalte, doch het aangezicht heeft dezelfde trekken.
Maar die naam van Dark? Zoo ook is de eigenlijke naam van zijnen vader, van den
valschen graaf Delmon de la Carde.
Met moeite heeft de zoon zich in bedwang gehouden. Is die figuur eene
begoocheling der zinnen, een spook dat zijn geschokten geest voor zijn oog toovert?
Neen, het poppenmanneke staat daar, op een paar stappen van hem, in vleesch en
bloed, indien men dit van het houtmagere kereltje zeggen mag. Het heeft een ouden
grijzen jas van een Hollandschen sapeur aan, een blauw wollen slaapmuts op en een
baardbranderke tusschen de tanden.
‘Dark is een liefhebber van het kort nat,’ zegt nu de groote Bohemer, ‘en als een
adder zoo stil weet hij gedurig naar de jenevemesch te sluipen.’
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‘Dark’ heeft hij nogmaals gezegd: er is dus, den naam gevoegd bij de gelijkenis,
geen twijfel aan: dat oude manneke is de broeder van zijnen vader, de zoon van den.
poppenman van den Bloedberg.
't Ziet er een goed kereltjen uit, zoo wat half kindsch ten gevolge van den ouderdom
en den jenever, en misschien ook wel ten gevolge van het zielelijden.
Nu echter jammert het manneke niet meer om den slag, want Max heeft den reus
een frank toegeworpen, om den ouden een goeden slok uit de flesch te gunnen.
Dat is zeker goed betaald, en lachend reikt men de flesch aan Dark, die eens terdege
klokt en dan, de lippen lekkende, met de hand over de borst strijkt, als wil hij beduiden
dat het hem goed doet.
Het kereltje zet zich bij het vuur en houdt het oog strak op den jongeling gevestigd;
het spreekt echter niet en ook Max richt den grijzen schanslooper slechts het woord
toe als de twee Bohemers dubben, als de reus, in een wollen deken gewikkeld, zich
voor het vuur omkeert en gereed is om te slapen.
Nu komt er een wonderlijke glimlach over het kleine en verrimpelde
dronkemansgezicht van het oude poppemanneke, en het knikt Max toe zooals een
Zijner poppen knikken.
‘Hoe heet gij?’ vraagt Max.
‘Docus Dark,’ antwoordt het kereltje.
‘Dark?’ hervat de jongeling en het manneke bevestigt die vraag door met het hoofd
te knikken.
‘Waar komt gij vandaan?’
‘Ik? ik ben de zoon van den poppenman, uit den “Poesjenellenkelder”, op den
Bloedberg te Antwerpen.... Ja, dat is zoo. Nu herinner ik mij dit heel goed; maar
anders ben ik dit soms teenemaal vergeten. Wat geeft het ook van waar men komt!
Het verledene is zoo plezierig niet. Wij weten echter wel waar wij naar toe gaan!’
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voegt er het manneke bij en maakt eene grimas, die eèn spotlach moet verbeelden.
‘Zijt gij alleen in de wereld?’ vraagt Max.
‘Ja, alleen - alleen - ja.’
‘Gij hebt geen broêr?’
‘Ik heb zoo iets in dien aard gehad; doch dat is te lang geleden. Dat is alsof het in
een ander, een vroeger leven plaats had’ en het manneke strijkt met zijne hand, die
zenuwachtig trilt, over zijn voorhoofd.’ Me dunkt dat ik een broêr heb gehad, doch
ik ben er niet zeker van; maar ik had een kind, een lief zwartlokkig meisje, en dat is
verdwenen; dat moeten die schurken verkocht hebben!’ en de poppenspeler weent,
en veegt met het bovenste der hand zijne tranen af.
‘En wanneer is dat kind verdwenen?’
‘Eenige jaren geleden. We reisden door het Walenland, in de bergen. Ik was ziek
in een gasthuis achtergebleven, en toen ik bij den troep terugkeerde, hadden zij mijne
Narda verkocht.’
‘Hoe noemt gij haar?’
‘Narda. Zij was een zoo goed, zoo lief kind. Soms zie ik haar nog in mijnen droom,
of ook weleens in de drijvende wolken, of als ik in een donkeren plas water staar....’
‘Of in de jeneverflesch,’ zegt de reus spottend, terwijl hij zich omwerpt.
‘Spreek zacht,’ hervat kleine Dark op smeekenden toon tot den jongeling. ‘Als ik
om haar ween, spotten zij altijd - altijd. Gij zijt de eenige, in lange jaren, die niet
lacht.’
De jongeling grijpt de hand van het manneke en drukt ze innig, en dit brengt een
schijn van glimlach op het wezen van den stumpert.
‘Ik had in het gasthuis, toen ik beter was geworden, eene schoone pop voor haar
gesneden,’ hervat Dark, ‘eene pop met glazen oogen, zwarte haren en roode
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wangen.... Ze hebben mijn kind verkocht en de pop den hals gebroken,’ en het hoofd
van het manneke knikt snel achtereen, als houdt het een hevig snikken tegen.
Max is diep bewogen; hij staart den ouden dronkaard, in wien van tijd tot tijd eenig
gevoel opdammert, met meêlijden aan.
Narda, denkt de jongeling; Narda, zoo heet het kind dat Hiob der Trois Fontaines
gevonden en aangenomen heeft. Dat geval staat hem levendig voor den geest, omdat
hij op het kasteel die ‘dwaasheid’, zooals zijn vader zegde, hevig heeft hooren
afkeuren. Als men zelf niets heeft, moet men zich geen vreemden op den hals halen,
had de oude gezegd.
‘Narda,’ hervat Max, ‘een kind met donkere oogen en zwarte haren?’
‘Ja, 't was een zwarte engel; anders zijn de engelen altijd blond.’
De geest van het manneke is nu weer afgedwaald, vandaar dat het geen verdere
uitlegging vraagt over de woorden van Max, die ook eensklaps overtuigd is dat hij
te ver gegaan is, en zich met al die dwaasheden weleens zou kunnen verraden. Om
den ouden poppenspeler echter te troosten, reikt hij hem de flesch over.
Dark durft ze niet aannemen, al lacht hij haar dan ook, door de tranen heen, toe.
‘Zij zullen mij slaan,’ zegt hij bedeesd. ‘Zij slapen gelijk de katten, of liever ze
slapen niet, en als zij zien....’
‘Als zij u slaan,’ zegt Max, ‘waarom blijft gij dan hier, bij hen?’
‘Omdat het derde van den wagen mijn eigendom is, en het bewijs daarvan heb ik
hier....’ en terwijl hij die woorden fluisterend spreekt, wijst hij, achterdochtig
rondziende, op zijn hart.
‘Dat wil ik bewaren voor haar, als ik haar nog ooit terugvind....’
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De vluchteling staart het poppenmanneke meer en meer met belangstelling aan.
‘Vóór dat ik heenga,’ zegt hij, ‘zal ik u bij een goeden engel aanbevelen,’ doch
op die woorden heeft het kereltje geen acht geslagen. Nu Max echter er bij voegt,
‘en wie weet, of gij door dien goeden geest uwe Narda niet terugvindt,’ komt er een
zonderlinge glimlach om den mond van het manneke en tintelt er iets levendigs in
het oog, dat nochtans als een vonk opschiet en even spoedig verdoofd is. Dark spreekt
niet meer van zijne Narda.
‘Ik ben wel oud,’ zegt het kereltje, ‘maar toch kan nog niemand beter de poppen
doen dansen dan ik.’
De reus snorkt en Dark ziet bedeesd naar den kant waar hij ligt, want hij meent
dat de groote Kleber spotlacht met zijne woorden en zijne kunst.
‘Ik zal wat zachter spreken,’ fluistert hij, ‘want ze lachen altijd met mij; maar
spelen gelijk ik, kunnen zij niet; en poppen snijden - neen, dat zeker niet! De schoonste
poppen van de kas heb ik, ik, gemaakt. Ook de poppen kennen hen niet zooals zij
mij kennen. Ik, ik, spreek met de poppen gelijk met mijne kinderen en vrienden; wij
deelen met elkander leed en vreugde.’
Tusschen die woorden in doet het manneke nu eens of het lacht, dan eens of het
weent; maar dikwijls zoo weinig op gepast oogenblik, dat men het weenen voor
lachen en het lachen voor weenen nemen zou.
‘Ik heb laatst nog eene poppenbegrafenis bijgewoond.’
‘Eene poppenbegrafenis?’
‘Ja... krik, krak, krrrik, een mijner poppen brak en dat maakte mij zóó ongelukkig
dat ik naar den Schoonen Huzaar ging, waar zooveel gedronken wordt, dat de huzaar,
op het uithangbord boven de deur, er zelfs dronken van geworden is. Ik legde mij in
de tent neer en sliep. In den hoek der tent lagen de poppen en toen het midder-
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nacht sloeg werd Jan-Klaas, die altijd met open oogen slaapt, wakker en zich
oprichtende, schudde hij lachend zijn grooten bult recht - of misschien heeft hij wel
iets anders verschud - wischte eenen druppel van zijn krommen neus, drukte zijn
gepluimden hoed vaster op den kop en zijne lange armen uitstekend, tikte hij
grinnikend rechts en links de poppen wakker, of streelde die, welke aan zijne voeten
lagen, met zijne zwarte lompen, ‘Kom,’ zegde hij, ‘juffer Dood is dood - die goede,
spierwitte, graatmagere hongerlijdster, zoo mager dat de wind tusschen hare ribben
doorwaait.’
Het manneke grinnikt, hetgeen misschien voor lachen moest doorgaan.
De vreemdeling laat de ellebogen op de knieën rusten en het hoofd in de twee
handen; de warmte van het vuur en de vermoeienis doen het hoofd zakken en de
oogen sluiten; soms heft hij het hoofd nog eens op en worstelt schijnbaar tegen den
slaap, doch met moeite.
Het poppenmanneke spreekt altijd voort:
‘De muziek der begrafenis bestond uit een trompet en trommel, uit twee valsche
kermisfluiten, uit een wit konijn met roode oogen en dat onder het voorttrekken met
de voorpootjes trommelde en klingelde, uit een harnassuur met bellen om postiljon
te spelen. 't Zou eene droevige marsch, eene echte doodenmarsch zijn, met van tijd
tot tijd een vroolijk “tralaliere” daartusschen. Jan-Klaas bracht de doodkist aan. De
jeneverflesch lag in den hoek der tent, en de vier poppen die werden aangeduid om
de lijkbaardragers te zijn, waren er juist van die welke den jenever reeds van verre
rieken, gelijk de dorstige kameel de waterbron riekt in de dorstige woestijn: de soldaat,
de matroos, de barbier en de lijkbidder.’
Het kereltje steekt langzaam en voorzichtig den arm uit en de grijpende hand
bereikt de flesch, die naast den slapenden reus ligt. Stil trekt Dark die godinne van
den
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dronkaard tot zich, en nadat hij eens duchtig geklokt heeft, zet hij de flesch tusschen
zijne beenen en begint weer zijne vertelling, niet meer tot den vreemdeling, maar tot
de kronkelende rookwolken, denken wij, gericht.
‘Wat zegde ik ook? O ja, ik sprak van den soldaat, den matroos, den barbier en
den lijkbidder. Die quatuor was dicht bij de flesch geslopen; de vier neuzen
vereenigden zich boven de opening en zij botsten tegeneen dat de vernis er af vloog.
Ze snoven om ter meest den opstijgenden damp op, en werden smoordronken van
den reuk. Zij waggelden heen en weer, slingerden met de beenen, en dansten en
lachten en toen zij de kist op de schouders hadden genomen, schokten zij met het
lijk heen en weer, en dat klonk alsof zij eene blaas met droge erwten droegen. De
doodgraver ging vooruit met de schup op den schouder: hij weende, want er zouden
geen dooden meer weg te stoppen zijn, nu de Dood dood was.’
Nogmaals spreekt Dark de flesch aan.
‘Op hem,’ zoo gaat het poppenmanneke voort, zonder te weten tegen wien het
spreekt; ‘op hem volgen de poppen die de doodenmarsch speelden, en beven het
sombere der weenende tonen, klonk soms het vroolijke tralaliere der fluit en een
valsche toon der trompet. Nu volgde de doodkist, en de dronken dragers waggelden
zóódanig, dat zij over mijn gezicht gingen en de rand hunner broekspijpen aan mijnen
neus kittelde, hetgeen mij, zonder wakker te worden, aan mijnen neus vrijven deed.
De eerste rouw werd gedragen door den meeiwitten Pierrot, met zijn witten toothoed
op, die met blauwe linten omwonden was. Hij had zijn zakkerig en waaierig kleed
aan, met groote knoppen - knoppen als vijffrankstukken.... Sedert de speelzieke
Colombine hem ontrouw was geworden, was de Dood de eenige hoop van dien
dichterlijken domkop....’
En nu frazelt het poppenmanneke grinnikend, met eene
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stem zoo schor en zoo valsch als de trompet op de kermis:
Au clai....r....e de la lu....ne
Mon ami Pierrot.

Klok, klok! klinkt het in de flesch, en als hij gedronken heeft, strijkt kleine Dark met
zijne magere hand over het voorhoofd, als wil hij zijne herinneringen opwekken.
Max schiet wakker. Het vuur vlamt stil om het verkoolde hout, doch het knettert
niet meer; de Bohemers ronken voort; in den wagen is alles stil. De rook kronkelt
opwaarts, naar de zacht suisende toppen der donkere boomen en tusschen die
opstijgende wolken teekent zich de figuur van den poppenspeler af.
‘Achter den wanhopigen meelwitten minnaar,’ zoo wil het manneke voortgaan,
‘gingen de gendarmen, die vergaten gendarmen te zijn, want de tranen liepen in
hunne hooge laarzen gelijk in een waterbekken....’
Het woord ‘gendarmen’ maakt Max nu gansch wakker.
‘Uwe geschiedenis is zeer schoon en belangwekkend, zegt Max, die hier en daar
een half woord heelt verstaan; maar het manneke ziet hem strak aan, alsof het totaal
vergeten is dat de vreemdeling zich dààr bevindt.
Het is door zijne tegenwoordigheid onthutst en verliest nu teenemaal den draad
zijner vertelling. Ook de reus wordt wakker en scharrelt morrend en mommelend
naar de jeneverflesch; doch de slaap verlamt zijne grijpende vingers en hij ronkt weer
voort.
Het poppenmanneke krimpt als het ware in den grijzen kapotjas bijeen, zoodat
zijne voeten in de lange slippen verdwijnen en het gezicht zoo diep in den kraag zakt,
dat de slaapmuts op den kraag schijnt te rusten.
Max slaapt niet meer; hij zit voor het vuur en wakkert dit met eindjes hout, die
buiten het bereik der vlammen zijn, andermaal aan.
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De nacht wordt koel; de jongeling verlangt naar beweging. De sterren, die zoo helder
aan den hemel hebben geschitterd, verbleeken en verdwijnen als uitgebrande
nachtlichtjes.
Aan den Oostkant teekenen zich koude lichtstrepen af. In het houtgewas tjilpt hier
en daar een vogel. Allengs breekt het schemerlicht door.
Het manneke slaapt nog altijd. Max richt zich op, gaat tot bij den slaper en tikt
hem op den schouder. Dark schrikt en staart de donkere gestalte verbaasd aan. Deze
houdt hem een papierke en een groot geldstuk voor, en zich bukkende zegt hij
fluisterend:
‘Dark, als gij in Brussel komt, ga dan naar straat en nummer die hier aangeteekend
staan, en gij zult er iemand vinden die u helpen zal.’
Het hoofd van het kereltje komt nu uit den kraag van den kapotjas te voorschijn.
‘Hebt gij mij verstaan?’
Het poppenmanneke knikt.
‘Brussel... straat... nummer...,’ mort het en voegt er bij: ‘En zal ik Narda weerzien?’
‘Dat kan zeer goed mogelijk zijn. Brussel... straat... nummer.... Nu vaarwel; verlies
dit stuk papier niet; ik heb, bij den schijn van het vuur, de aanwijzing zoo duidelijk
mogelijk geschreven. Hebt gij mij verstaan?’
Het manneke knikt en zegt:
‘Maar... wie zijt gij?’
‘Eene gebroken pop uit de groote menschelijke marionnettenkas.’
‘Gij zegt....’
‘Neem ook dit stuk geld. Voor het oogenblik kan ik u niet meer geven. Nog eens
gezegd, verlies dit adres niet; want met dit papier kunt ge uwe dochter terugvinden.’
Koortsachtig bergt het poppenmanneke zoowel het

August Snieders, Werken. Deel 22. Zoo werd hij rijk

197
kostbare stuk papier als het geld in zijnen binnenzak, en ziet den dwaler met groote
en strakke oogen aan.
Zal hij binnen een uur nog weten wat hem gezegd werd? Dat is sterk te betwijfelen.
De groote Bohemer wordt wakker, rekt, schudt, wringt zich en griezelt in zijn
deken. Duizelig ziet hij een oogenblik rond en den vreemdeling herkennende, zegt
hij met schorre stem:
‘Reeds wakker?’
‘Ja, ik zie dat gij op korten afstand van de groote baan kampeert en zal nu mijnen
weg wel vinden.’
‘Volg dit karrespoor en ge komt op den steenweg.’
‘Ik dank u. Ik wensch u verder eene goede reis.’
‘Hetzelfde, en geluk, vriend!’
Max werpt nog een oogslag op het manneke, gaat den wagen en den brommenden
hond voorbij en zet zijnen weg voort. Tusschen het hout door ziet hij nog eenige
oogenblikken de tinteling van het vuur, hoort nog eens het geblaf van den hond, en
de troep verdwijnt uit zijn oog.
De dwaler heeft de groote baan weer bereikt; hij zet zijn onderbroken weg voort,
en de zonderlinge ontmoeting in den afgeloopen nacht houdt hem druk bezig. Die
arme half kindsch gedronken ongelukkige is zijn oom; maar hij is zonder twijfel
eerlijker man dan zijn vader. Die grijze schanslooper verdient meer eerbied, dan het
gestolen blazoen van den eigenaar der Trois Fontaines.
Wat heeft hij, de loszinnige jongeling, in één enkelen nacht veel ondervinding
opgedaan! Wat heeft hij zich, in zekere oogenblikken, klein, wormachtig klein en
vernederd gevoeld, hij, die dacht een zoo stout wereldhervormer, een zoo afbrekend
Godverzaker te zijn!
Heel terecht heeft hij zich ‘eene gebroken pop uit de groote menschelijke
marionettenkas’ genoemd.
Het morgenrood breekt door, en het landschap wordt
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met een gouden glans overstroomd, in welken het minste blad fonkelt als het loofwerk
van den diadeem eener koningin.
Max is nog altijd op den steenweg. Achter hem dammert eene zwarte massa op,
die in den beginne klein is, doch allengs grooter wordt. Weldra bemerkt hij eene drift
witbonte ossen, met knoestige pooten en flink krommende horens.
Nu eens steekt een der voorste dieren den kop in de hoogte; het snuift met maische
teugen de frissche morgenlucht in, ofwel bulkt luid, als kondigt het, gelijk een
trompetter de komst der bende aan.
Soms plant een der achterblijvers de horens in de ribben van zijnen buurman, 't
geen de gansche drift in beweging brengt en de ossen op een schokkenden draf jaagt.
De zwarte hond loopt, met de tong uit den muil, gedurig rond om de groep bijeen
te houden.
Max wijkt achter de hooge beuken, die eene prachtige dreef vormen en laat de
drift ossen voorbijtrekken.
Achter de kudde gaan de ‘stouwers’ in blauwen kiel gekleed, den bolhoed of de
haren muts op, den rood-wit geruiten zakdoek om den hals geknoopt, zoodat de tip
op den rug hangt; zij houden den bruin mispelaren stok met leêren zweep in de hand.
Max volgt op eenige stappen afstand.
De zon, nog laag aan den hemel straalt tusschen de stammen der beukendreef door,
en teekent langbeenige en monsterachtige ossen op den grond.
Op een boogscheut van de drift ossen, ligt het bekoorlijke dorpke Sempst: eene
mengeling van gevels, schoorsteenen, muren, schaliëndaken en vruchtboomen, rond
den flinken en spitsen toren, op wiens top het gouden haantje als een zonneke fonkelt.
Het dorp slaapt nog gedeeltelijk; slechts hier en daar is een venster open; maar de
duiven en musschen zitten reeds

August Snieders, Werken. Deel 22. Zoo werd hij rijk

199
op het dak, de haan kraait, het vee loeit achter de staldeuren en de bonte ossen, die
den steenweg afdalen, antwoorden broederlijk op dat gebulk.
Buiten de groep huizen, links van de baan, ligt eene groote afspanning - een oud
huis met hoog schaliën dak en geel gekalkte muren; beneden zijn de ruiten in hout,
maar op de verdieping zijn ze nog in lood gevat, en getuigen alzoo dat dit huis daar
reeds een paar honderd jaar moet gestaan hebben.
Boven de deur, op een uithangbord, leest men: In de Roos, en men ziet er ook eene
verkleurde roos tusschen eene kruik met bierglas en eene flesch met roomer. De
bloem schijnt niet in twijfel aan welke verleiding zij de voorkeur geeft: zij buigt met
haren krans van blaêren, naar den kant der kruik met vaderlandsch bier.
't Is eene ouderwetsche, doch naar het uiterlijke te oordeelen, eene goede, ronde,
vertrouwbare herberg, eene die u van degelijk ouden, Vlaamschen trant spreekt, en
daarin vindt gij u ook niet bedrogen als gij een paar trapkens af, en na de deur van
een geelhouten portaal te zijn doorgegaan, de eerste gelagkamer binnentreedt.
Door eene glazen deur komt ge in de tweede gelagkamer, en 't is dààr dat de
veekoopers komen peisteren, nadat het vee in de ruime stallingen is gedreven.
De twee kamers zijn niet veel gemeubeld: witte muren, een frisch rooden vloer,
een gele klokkenkas, bruingeverfde tafels en banken, stoelen met houten zittingen,
eene lamp aan de zoldering, en voor schilderijen niets anders dan een gekruld
reglement van den ‘Vogelpik’ en eenige notariëele ‘Zegt het voort.’
Een vlugge, nette jonge dochter, eene veel frisscher roos dan die op het uithangbord,
dient voor de veekoopers en ook voor den uitgehongerden ‘wereldhervormer’,
dampenden koffie, brood, kaas en versche eieren op. De gelagkamer wordt levendig;
de tabakdamp drijft naar
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boven en vult weldra het vertrek. Jenever, brandewijn en cognac hebben den koffie
opgevolgd.
Nieuwe veekoopers treden binnen; de ossen worden afgeleverd; er wordt geteld
en gerekend; de geldriemen, onder de kleêren en om het lijf gedragen, worden
omgeschud en anderen vol geladen.
Max zit in eenen hoek der gelagkamer. Het jonge meisje - de wandelende roos blootshoofd, in haren half rooden, half zwarten rok, zwart jak en blauwen voorschoot
met witte linten, heeft het te druk om onmiddellijk aan zijn beleefd verzoek te voldoen.
Eindelijk brengt zij hem eene oude veêren pen, een zwarten looden inktkoker, twee
roode ouweltjes en twee blaadjes papier, die zij met den punt der vingers vasthoudt.
Omringd door geschreeuw, geroep, gezwets, geklep, geld- en glasgeklingel, schrijft
de jongeling twee brieven, een aan ‘Mejuffer Delmon’, waarin hij haar in bedekte,
maar toch voor haar zeer duidelijke woorden, zijne ontmoeting van den vorigen nacht
meêdeelt.
Hij zegt haar wat hij weet van de geschiedenis zijns vaders, van zijne fortuin, van
zijnen naam en titel; van Jean Hibou zwijgt hij, doch hij beveelt Narda, die hij denkt
de dochter te zijn van zijnen oom, het poppenmanneke, en ook dit laatste, indien zij
het kereltjen ooit mocht ontmoeten, in hare liefdadigheid aan.
‘Ik heb,’ zoo eindigt hij, ‘in den afgeloopen nacht veel geleerd en beken aan u,
engel van geloof en liefde, dat ik als jongeling veel gedwaald heb en nog gaarne kind
zou willen zijn.’
Aan den vader, ‘Mijnheer Delmon’ te Trois Fontaines, schrijft hij slechts vijf of
zes regels; jegens deze is de rampzalige nog niet beter gestemd.
‘Ik heb verleden nacht,’ zoo schrijft hij, ‘in een troep landloopers, een oud, door
de armoê en den jenever, tot kindsheid vervallen poppenspeler ontmoet, Docus Dark
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gehceten. Gij moet hem wel kennen. Hij gelijkt treffend op u. ‘Zijn kind, dat de arme
duivel verloren heeft, moet Narda zijn die de oude Hiob zoo liefderijk heeft
opgenomen.’
De beide brieven zullen door een der jonge ossenkoopers, die zegt ‘het land in te
gaan’, op het eerste postkantoor dat hij zal aantreffen, worden afgegeven, en in het
eerlijk gezicht van den jongen kan men vertrouwen hebben.
Max heeft aan de waardin eene kamer gevraagd; doch zij heeft er geene
beschikbaar. Hij gaat buiten op het binnenplein, waar de kakelende kiekens voor
hem over den mesthoop en door de heg van het hof vluchten; hij staat een oogenblik
voor het wagenhuis stil, dat met zijne gevlochten afhangende strool-franjes, boven
in de breede deur, een ouderwetsch ledekant schijnt te zijn; beraden treedt hij binnen.
Daar, achter in, ligt een tas strooi; hij zakt er op neer als op het benijdbaarste bed.
Lang slaapt hij - zóó lang, dat de bonte ossen sedert uren vertrokken zijn en dat aan
genen kant van het dorp, in de beukendreef, de kermiswagen in de verte zoo klein
geworden is, dat men denkt een kinderwagen te zien.

XV.
De trotsche vernederd.
Mijnheer Delmon de la Carde bevindt zich weer op het kasteel der Trois Fontaines,
doch hij leeft er eenzaam; niemand wordt er ontvangen. In de eerste dagen was hij
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schier dag en nacht op zijne hoede, en hij had zonder twijfel zijne voorzorgen tot
ontsnapping genomen.
Allengs wordt hij echter kalmer en ook de razernij tegen Hiob vermindert, of liever
de haat wordt gewijzigd door de redeneering.
Wat zou er bij eene wraakneming op den geheimzinnigen man te winnen zijn?
Zendt men hem weg, dan zal hij spreken, en de kasteelheer heeft altoos vermoed,
dat die meelworm iets wist; schiet men hem in dezen of genen donkeren nacht neer,
wie zegt dat ditmaal de wegruiming zoo verborgen zal blijven als die van Jean Hibou?
De zoon zal zwijgen uit eigenbaat: Hiob's stilzwijgen moet gekocht worden en
van dat oogenblik is alles weer rustig als een graf rondom hem, zoo denkt hij ten
minste.
Het hindert hem zeker, aan dien hatelijken Hiob te moeten toegeven, hij, die nooit
in zijn weelderig bestaan aan iemand toegegeven heeft, die al verpletterde wat hem
slechts eenigszins tegenstand bood; maar de trotschaard vindt geen anderen uitweg.
De rol van slang past echter moeilijk aan het onbuigzaam karakter van den graaf;
ook heeft hij lang moeten denken en worstelen, eer hij er toe besluit Hiob te ontbieden.
Hiob komt. Nard en Narda vergezellen hem, en als de mulder het kasteel
binnentreedt blijven zij aan eene naburige buitendeur wachten: zij willen hem zoo
ver mogelijk vergezellen, omdat zij den machtigen eigenaar niet vertrouwen.
Vrijmoedig en gerust van geest treedt de oude man binnen. Hij wacht nu weêr in
hetzelfde kamerke waar hij jaren geleden wachtte, toen hij den kasteelheer kwam
verwittigen, dat hij het lijk van Jean Hibou in de sneeuw gevonden had.
Nu hoort men achter de dubbele deur, die het spreekkamerke van de zaal scheidt,
geen gejuich of gezang van
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dronken gasten zoo als toen: nu is binnen alles stil, doodstil en als de deur geopend
wordt, verschijnt ook niet meer het rood opgezwollen dronkemansgezicht van den
graaf; maar wel zijn blijkbaar ontsteld wezen, zijn verdwaasd, onzeker, ontwijkend
oog. Toch wil hij eene vaste houding aannemen.
De kasteelheer is gekleed in een zwarten tot boven dicht geknopten jas, boven
welken zijn bleek hoofd, altijd met weelderig wit haar bezet, zich soms koortsig
beweegt. Hij staat recht nabij de sofa, en steunt met de eene hand op de tafel.
Blijkbaar kost het den anders zoo barschen en stouten man moeite, om het gesprek
met Hiob aan te vangen, die op een paar stappen van hem staat en den rijkaard bedaard
en met rustig oog aanziet.
‘Mijnheer de graaf verlangt mij te spreken?’ vangt vader Hiob aan.
‘Ja, dat is zoo. Zet u daar’ en mijnheer Delmon wijst eenen stoel aan, die nabij de
tafel staat; hij zelf zet zich op de sofa. Wat Hiob betreft, deze blijft in dezelfde
houding.
‘Verlangt gij niet te zitten?’ hervat de eigenaar.
‘Ik dank u, mijnheer.’
Het aanbod van plaats te nemen in zijne tegenwoordigheid, is zeker nog nooit aan
Hiob gedaan, die overigens zelden, zooals men weet, den voet binnen het kasteel
zette. Er moest dus wel iets gansch bijzonders ophanden zijn.
‘Gij zijt eenige weken geleden met de jonge gravin in betrekking geweest?’
‘Mijnheer de graaf doelt hier andermaal op den dag dat gravin Yolande zich
verwijderd heeft?... Ik heb u reeds gezegd, meen ik, dat ik vreemd was aan dat
vertrek.’
‘Hebt ge geene familiebijzonderheden, mij betreffende aan den bezoeker van het
kasteel, mijnheer van Teilingen meêgedeeld?’
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‘Ik denk niet dat ik rekenschap verschuldigd ben over de gezegden, tusschen hem
en mij gevoerd.’
‘Dus erkent gij dat dergelijke bijzonderheden tusschen u beiden besproken werden?
Wilt gij mij zeggen, welke?’
‘Ik ben vrij man, en ben alleen rekenschap over mijne woorden aan God schuldig.’
Er speelt mijnheer Delmon, bij dit laatste woord, een misprijzende glimlach om
den mond.
Het gesprek is gewis niet naar den smaak des kasteelheers; toch, verwonderlijk!
berst zijne gramschap, die onder in zijn hart kookt, niet door. Hij gevoelt zelf dat hij
een nieuwen weg moet inslaan, en vraagt nu:
‘Van waar zijt gij geboortig?’
‘Van Antwerpen.’
Er tintelt een licht roode gloed over het bleeke wezen van den rijkaard, die de hand
uitspreidt, gewis om dat rood eenigszins te verbergen.
‘Hoe is uw naam?’
‘Mijn ware naam is Berth Cobs.’
‘En waarom heet men u dan Hiob?’
‘Dat zult ge later weten, mijnheer.’
‘Hoe, alweer geheimen? Weet ge wel dat het strafbaar is...’ en de spreker houdt
plotseling op.
‘Een valschen naam te dragen...?’ vervolgt Hiob, de aangevangen vraag. ‘Ik heb
niets van het gerecht te vreezen, mijnheer; mijn leven is in regel met de menschelijke
rechtvaardigheid, en ik hoop het ook in regel te brengen met die van den Rechter
hiernamaals.’
‘Genoeg, genoeg!’ roept mijnheer Delmon eensklaps driftig geworden, en hij
springt recht; doch Hiob staat zoo kalm voor hem, dat hij andermaal op de sofa
terugzakt en na een oogenblik met zijne lange bleeke vingers het aangezicht bedekt
te hebben, hervat hij het gesprek:
‘Waar woondet gij te Antwerpen?’
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‘Op den Bloedberg.’
De graaf is ontroerd, diep ontroerd; dat woord maakt hem koud.
‘Weet gij iets over mijne familie? Over mijne fortuin, over mijnen naam?... Gij
zwijgt?...’
‘Ik heb niets te zeggen.’
‘Gij verbergt mij uwe gedachte; doch vergeet niet dat er door de booze tongen
zeer eerroovende geruchten, opzichtens mij en mijne familie geloopen hebben, en
het gevaarlijk is, aan deze lichtvaardig geloof te slaan.’
‘Ik leef alleen en heb mij nooit om de gezegden der wereld bekommerd.’
‘Gij denkt misschien dat ik plicht heb aan den dood van den strooper?...’ en de
graaf vestigt zijn brandend oog op den ouden man.
‘Ik heb dat niet gezegd.’
‘Gij weet wel dat het gerecht nooit het spoor van den dader vond?’
‘Dat weet ik. Laat de dooden in vrede rasten, mijnheer de graaf!’
Deze laatste heeft de stellige overtuiging dat die man iets, wellicht veel weet over
zijn leven; doch dat hij niet spreken wil; hij gevoelt tevens dat er met bedreiging of
geweld van Hiob niets te bekomen is.
‘Ik begrijp dat ge niet spreken wilt,’ hervat de graaf met eene hoorbare trilling in
de stem; ‘doch ik begrijp ook dat gij geheimen of gewaande geheimen verbergt.
Welnu, ik vraag niet welke; ik vraag niet meer of gij met mijnen zoon, met mijne
dochter, met mijnheer van Teilingen over dit alles gesproken hebt; ik vraag u enkel
dat gij ten dezen opzichte het diepste stilzwijgen zoudt bewaren.’
Hiob zwijgt. Neemt mijnheer Delmon dat stilzwijgen als eene toestemming? Wij
weten het niet; zeker is het dat de onrust zich duidelijker op zijn aangezicht afteekent,
en hij nooit zoo welwillend gesproken heeft als nu.
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‘Gij kunt,’ zegt hij, ‘gij kunt op den molen blijven wonen, zooals voorheen. Den
jongen zal ik voorthelpen in de wereld, en voor 't meisje zal ik u onderstandsgeld
geven.’
Terwijl de kasteelheer die laatste woorden urtspreekt, frommelt hij koortsig eenen
brief tusschen de vingers; 't is de brief van Max.
‘Weet ge wie dat meisje is?’
‘Neen, een kermistroep heeft Narda aan de puinen achtergelaten, en ik heb het
arme kind als 't mijne aangenomen. Wat het aanbod betreft om op den molen te
blijven wonen, hierover zal ik nadenken. Na de opzegging der huur had ik reeds
eenige schikkingen genomen, om eindelijk deze landstreek te verlaten.’
Die woorden vergrooten de onrust op 't gelaat van den graaf.
‘En waar zoudt gij heengaan?’
‘Een mijner beschermers, pater Ambrosius....’
‘Pater...’ en de naam besterft op de bleeke en bevende lippen van den kasteelheer.
Deze is rechtgesprongen; de lang onderdrukte gramschap berst eensklaps los. ‘Ik
verbied u dien naam....’
Strak en kalm staart Hiob hem aan.
‘Ha, nu begrijp ik uw vervloekt stilzwijgen!’ roept de graaf uit. ‘Gij zijt dus wel
zeker een mijner vijanden, een dier belagers mijner rust!’ en de gespierde hand wordt
dreigend tot vuist genepen.
‘Spreek, wie zijt gij?’
‘Als ge bedaard wordt zal ik het u zeggen!’ hervat de oude kalm. ‘Met geweld
weet ge niets van mij.’
Langzaam ontplooit zich weer de hand: morrend en grommelend zakt de graaf
andermaal op de sofa terug.
‘Wie ik ben?’ zegt de grijsaard. ‘Ik heb reeds gezegd, dat Berth Cobs op den
Bloedberg te Antwerpen geboren is; ik zeg u dat hij als kind God leerde bidden en
hij ook
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vroeg leerde werken; dat hij als jongeling in het klooster van Notre Dame de la Forêt
trad, daar als leekebroêr en onder den naam van Hiob leefde....’
‘Gij, gij?’
‘Ja, ik. Dat huis van gebed en werk was mij lief geworden als mijn vaderhuis. Ik
was het, ik, die op een helschen winteravond de deur opende voor een jong reiziger,
een Fransch edelman, zooals hij zegde te zijn, en die daar, in dat huis des vredes,
zich kwam verschuilen tegen de dreigende omwenteling.’
De graaf houdt den adem in en zijne hand rammelt, als eene knokkelige
doodenhand, op de tafel.
‘Kort nadien had die edelman het onbeperkte vertrouwen van den waardigen abt
gewonnen en nog wat later, toen de omwenteling zich van ons kloostergoed meester
maakte, was hij in 't bezit van het huis des gebeds, van zijne hoeven en landerijen.
‘Dat alles is mijn eigendom!’ roept de kasteelheer met jagenden adem uit.
‘De vrome moniken werden uit den eigendom gedreven, die zij rechtmatig sedert
eeuwen bewoonden. Terwijl elders de abdijen aan de vlammen werden ten prooi
gegeven, werd hier dat prachtig gedenkteeken van godsvrucht en middeneeuwsche
kunst, voor lood, tin en ijzer afgebroken.’
‘Ik heb den eigendom gekocht en betaald!’
‘Terwijl de miskende kloosterlingen zich in de wereld verspreidden, bleef ik hier
in den omtrek ronddolen, om een waakzaam oog over de ons zoo dierbare abdij te
houden. Ik zag den nieuwen meester aan dien kostbaren bouw breken; ik zag de
boeren uit den omtrek 's nachts de bouwmaterialen wegvoeren. Niets werd gespaard,
noch de plaats der dooden, noch het heiligdom waar het altaar stond. Meer dan eens
heb ik geweend over de puinen van ons klooster; ik vloekte niemand, ik bad....’
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‘Ik zeg nog eens dat die eigendom mij toebehoort!’
‘Ik huurde den molen, enkel om dichtbij onze dierbare puinen te zijn. Ieder steen
was voor mij een heilig aandenken, eene relikwie. Die gebrokkelde muren en
doorgebroken gewelven, zongen altijd nog voor mij gewijde psalmen of murmelden
reine gebeden. Wat vroeg ik in mijn gebed? Dat de booze geest hier niet eeuwig
heerschen zou, en nu, nu is dat gebed verhoord. Ik weet dat uwe dochter tot het geloof
is teruggekeerd: God zal nu het overige wel doen.’
‘Wat zal Hij doen?’ brult de graaf weer en vliegt nogmaals op den ouden man toe.
‘Dat is voor mij een geheim!’ zegt deze stil.
‘Niemand, zelfs uw God niet, zal mij mijnen eigendom ontrukken.’
‘Ik tracht niet Zijne besluiten te doorgronden; maar als het Zijn wil is, dat de
teruggave van dit goed gebeure, is er voor Hem minder noodig dan een vingerknip.’
‘Ik tart Kern!’ huilt de graaf in overspanning.
‘Ook die uitdading zal Hij u vergeven.’
‘En u, u zal ik onder mijnen voet verpletteren!’
‘Ik beken maar een onbeduidenden worm te zijn, maar de nietigste worm heeft
zijne rol in de natuur: ik heb ook de mijne in deze uwe geschiedenis gehad.’
‘Gij?’
‘Ik, arme leekebroer, die voor u de deur des kloosters opende, meende in u Eric
Dark van den Bloedberg te herkennen, en toen ik eens aan uw ziekbed waakte en de
koorts u ijlen deed, spraakt gij de taal uwer moeder, gij spraakt “Vlaamsch”; gij
spraakt van Antwerpen, van de poppen, van den Bloedberg. God wilde dat gij u aan
mij, arme leekebroer, zoudt bekend maken, opdat ik eens als getuige tegen u zou
optreden!’
Mijnheer Delmon is ten toppunt van woede; hij springt den ouden man weer naar
de keel; een snijdende kreet
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weergalmt door het gansche huis en nu driftig de deur open geworpen wordt, staat
de zoon van Jean Hibou, het evenbeeld zijns vaders, even verhakkeld en verscheurd,
maar ook evenals hij met het geweer in de gespierde vuist, op den dorpel. De graaf
ziet andermaal die figuur en den ouden molenaar lossende, zakt hij bleek als een
lijkdoek tegen den wand.
Hiob nadert den kasteelheer, en zich over hem heen buigende, fluistert hij hem
toe:
‘Moge God u genadig zijn!’
Dan Nard bij den arm grijpende, trekt hij hem meê om het kasteel te verlaten. Diep
geschokt keert Hiob naar den molen terug. Hij begrijpt dat meer dan ooit de
kasteelheer voor hem een onverzoenlijke vijand is; doch ook deze begrijpt dat zijne
rust voorbij, zijn glanspunt verdoofd, zijne rol gespeeld is en hij tegen de onzichtbare
hand die verplettert, niet worstelen kan.
De groote hitte van den dag is voorbij: de zon verdwijnt in het Westen in een meer
van gesmolten goud, dat de toppen der blanke wolken verguldt. Aan den overkant
hangt integendeel een blauwig zilveren waas, waarin de toppen van hoogten en
boomen verloren gaan.
't Is het uur dat men in deze landstreek op den akker werkt, die op de helling der
heuvels is aangelegd. Het graan is gemaaid; de zon heeft de gouden aren gedroogd
en gehard, en Nard en Narda komen nu met den kruiwagen om den kleinen oogst
naar de schuur te voeren.
De schoven worden op den wagen getast, en de vracht is eindelijk met een zeel
vastgebonden.
Nard zet zich een ocgenblik op de berrie; hij staart droomend naar den ontvlamden
hemel, zonder dezen echter te zien; de lispelende avondwind koelt zijne brandende
slapen.
‘Narda,’ zegt de jongen, ‘ik zou weleens willen weten
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wat er tusschen vader Hiob en den kasteelheer is voorgevallen. Toen ik binnenkwam
hield de graaf vader Hiob bij de keel. Had hij hem niet gelost, ik had hem....’
‘Gij haat nog altijd, Nard.’
‘Die rijkaard, geloof mij Narda, heeft slechte bedoelingen; hij heeft mijnen vader
uit den weg geruimd; hij zou ook den ouden Hiob doen verdwijnen....’
‘Voor u, Nard, ben ik tevreden dat de graaf ons de huur opzegde en wij Notre
Dame de la Forêt verlaten.’
‘Ja, ik wil heengaan; er is hier iets in de lucht dat soms mij bang maakt, iets
misdadigs....’
‘En toch is het hier zoo stil, zoo rustig, en zoo zoet.’
‘Ja, als een duivennest, zegt vader Hiob weleens; maar somtijds drijft die
bloedgierige valk van het kasteel boven ons. Geloof mij, als wij nog lang hier
vertoeven, zal er een ongeluk gebeuren!’
‘Vader Hiob zal bij pater Ambrosius gaan inwonen; maar wij?...’
‘Wij? dat heeft vader Hiob mij nooit gezegd!’ en Nard fronst de wenkbrauwen en
krijgt blijkbaar sombere denkbeelden.
Gescheiden van Narda! die woorden vliegen op onheilspellenden toon door zijnen
geest, en de stad, die hij zoo dikwijls als een tooverachtig nevelbeeld voor zijn oog
ziet oprijzen, bekomt iets spookachtigs.
‘Denkt ge, Narda, dat wij daar niet samen zullen wonen gelijk hier?’ vraagt de
jongen.
‘Neen, dat zullen wij niet.’
Nard zwijgt en denkt op de woorden na.
‘'t Is hier aan den molen, in de vrije natuur, in onze bergen toch wel rustig en
goed,’ zegt hij, ‘misschien veel beter dan ginder....’
‘Ja, dat kan wel waar zijn.’
‘En dan het graf van Jean Hibou.... Maar toch is het beter weg te gaan, geloof mij,
Narda; anders brengt
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men mij nog eens geboeid met de gendarmen uit het dorp.’
‘Foei, Nard, als ge zoo'n gedachten hebt, is de booze dicht bij u,’ en Narda maakt
het Teeken des Kruizes.
‘In alle geval, vader Hiob zal weggaan en wij moeten hem volgen. Laat er verder
van komen wat wil. Hier toch komen wij soms terug, niet waar Narda? Maar niet
zoo lang “die daar” ginder woont. Ofwel we komen in den winter als het kasteel
gesloten is. De winter herinnert mij altijd levendig de wolven, Jean Hibou en den
hoek van het vuur.’
‘Kom, Nard, laat ons gaan; vader Hiob is alleen aan den molen.’
De jongen staat op, hangt den band over den linkerschouder en neemt de berries
op, terwijl Narda, voor den wagen geplaatst, de koord opneemt, deze over den
rechterschouder legt en zich als trekhond aanstelt.
De wagen is zwaar geladen en het rad knarst en sjirpt in het diepe spoor; maar
Narda, voorover gebogen, plant de klompen stevig in de aarde en als trekt zij eene
ploeg, zoo gaat het wagenrad door den akkergrond.
Eindelijk bereiken Nard en Narda den bergweg. Nu gaat het een oogenblik beter,
ten minste zoo lang men niet berg op moet; in dat geval herneemt Narda den
vermoeienden arbeid.
Bij het omdraaien van den weg verschijnt plotseling de lange, magere gestalte van
den kasteelheer, en dat doet het bloed van Nard weer koken, terwijl Narda met
gebogen hoofd trekkende, en na ‘Goeden avond’ gemompeld te hebben, hem niet
meer aanziet.
Wat den graaf betreft, deze heeft de dochter zijns broeders, als een hond den wagen
trekkende, wel herkend; hij heeft haar immers nog slechts kort geleder met de zweep
over 't aangezicht geslagen! Hij herkent ook wel den zoon van den armen Jean Hibou,
die zelfs niet voor hem uit den weg gaat en hem niet meer groet.
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Wat diepe val!
Neen, hij, de trotsche van gisteren maakt integendeel vandaag voor die twee
bohemer kinderen, voor die wroetende slaven, arm en vuil, ruimbaan en hij wendt
zelfs het oog af, want hij gevoelt dat het zien dezer twee verlatenen hem hindert,
hem vernedert; hij gevoelt dat hij voortaan gevallen, dat hij niets meer is....

XVI.
Vader en dochter.
Het vertrek waar mijnheer Delmon de la Carde - wij blijven hem dien naam geven
- zich gewoonlijk ophoudt, waar hij rekent, zint, leest, rookt en bromt, geeft uitzicht
op het heuvelig park van het kasteel.
't Is een prachtig gezicht. Grasvlakten, doorslingerd met wandelpaden, op de
hellingen en heuvels; groepen donkere, groen-blauwe masteboomen, olijfkleurige
ceders, groene en bruine beuken, bloeiende rododendruns of hortensias, spiegelgladde
watervakken, wisselen de eentoonigheid af.
Het park schijnt zich met den horizon te versmelten, en zich tot in het oneindige
uit te strekken.
De kamer is luchtig, licht en met al het genoeglijke dat denkbaar is, gemeubeld.
Het breede venster, dat als twee vleugeldeuren kan geopend worden, komt uit op een
terras met balustrade en dat, rechts en links, langs breede trappen in het park leidt.
Op welk uur van den dag dan ook, doch vooral
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's avonds, als de zon achter de bergtoppen verdwijnt, boeit dat gezicht elken bezoeker
van dit vertrek. Wat den eigenaar betreft, deze is er onverschillig aan: de man is
overigens verre van dichterlijke gevoelens te hebben. Hij is daar, zooals hij elders
zijn zou; doch nu heeft zijn verblijf in dit vertrek eene bijzondere reden: immers van
daar uit kan hij een oog houden op ieder rijtuig dat het kasteel nadert.
Op het terras bloeien in vazen kleurrijke, afhangende planten, of deze, van beneden
opklimmende, omslingeren schilderachtig de balustrade.
Op de wit marmeren tafel in het vertrek staat eene Chineesche vaas met frisschen
bloemtuil, die elken morgen, voor dat de graaf verschijnt, door den hovenier wordt
vernieuwd.
Daar geeft deze echter weinig aandacht op, en vooral niet in de omstandigheden
waarin wij hem ontmoeten; doch als die versche bloemtuil daar niet stond en zijn
oog mocht er bij toeval op vallen, zou hij er eene reden in vinden om den armen
hovenier geducht over den hekel te halen, en hem den verlepten tuil van den vorigen
dag in het aangezicht te werpen.
In het vertrek heerscht diepe stilte; slechts als mijnheer Delmon, die voor het
gesloten venster staat en het brandende hoofd soms tegen de koele grasruiten laat
rusten, zich beweegt, de kat wat luider spint en het belleke aan haren nek klingelt;
als men bij wijlen de penduul hoort tikken, wordt die stilte flauw afgebroken.
De groote grauwe kat, met zwarte strepen over het lijf gelijk een zebra, is de eenige
gezellin van den meester; zij zit op de roode sofa, de oogen welbehagelijk toegenepen
en soms met de tong de lippen lekkend, ofwel gaat zij tot bij haren meester, kromt
den rug, steekt den staart recht in de hoogte, als een pluimbos, en wrijft streelend
den fluweelen rug tegen zijn been.
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Een oogenblik later springt poes op de marmeren tafel, den kop diep ingetrokken,
de korte ooren gespitst en het gelig glazig oog strak op eene breinaald gericht, die
zij met een schijnbaar stijf fluweelen pootje, over het marmer rollen doet.
De kasteelheer staat voor het venster, wendt zich bij dit gedruisch om, en met een
ruwen slag vliegt poes van de tafel en vlucht onder de sofa, waar zij aan haren poot
lekt, terwijl mijnheer Delmon zijne vorige houding en zijne inwendige redeneering
hervat.
Wat is er hem op slot van rekening te verwijten, wanneer zijn zoon of die Hiob,
want de laatste weet ook het een en ander, zouden spreken?
Dat hij een vreemden naam draagt? Wel dat kan niemand ter wereld bewijzen,
want niemand is getuige geweest van het afsterven van den waren graaf, niemand!
En ten strengste genomen hoorde die naam ook niemand meer toe. De stam der
Delmon's de la Carde was immers uitgestorven! Niemand werd er dus door benadeeld,
zelfs niet door die eenige duizend livres, die de verre neef hem op zijn doodbed
toedeelde.
Dat hij gestolen goed in zijn bezit heeft? Wie kon daarvan het bewijs leveren? Hij
werd aankooper der abdijgoederen, wel is waar voor den abt, die hem de noodige
gelden voor dien aankoop beschikte, doch hij had nu beter gevonden den koop voor
zich te behouden, en hiervan had hij aan het gerecht geen rekenschap te geven.
De abt, wiens last hij volvoerd had, was dood; de getuigenis van den overlevende
had geene waarde en kon verdacht gemaakt worden; de som, om de gekochte goederen
aan het republikeinsch gouvernement te betalen en door den abt geleverd, was
tusschen vier oogen ter hand gesteld.
Stipt genomen zou hij zelfs er in toestemmen, onder een anderen vorm, bij
voorbeeld ten titel van gift, die som
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weer te geven. Dat was trouwens het eenige wat hij niet wettig bezat: het overige
was immers zijn eigendom! Wat de justicie betreft, die vermocht niets in dat geval.
Doch de dood van Jean Hibou? Nu ja, zijn kogel had den strooper, die het wild
van den graaf kwam stelen, in het hart getroffen; doch vooreerst strafte de eigenaar
een dief en dan, was het zijn bepaald doel wel geweest den schelm dood te schieten?
Ten hoogste kon men hem een ongeluk, bij onvoorzichtigheid gepleegd, verwijten.
En waar zijn de getuigen? Niemand was tegenwoordig toen de kasteelheer het schot
loste: men beschuldigt hem enkel uit verdenking.
Hoe iemand zich toch ongerust kan maken om eene nietigheid, niet waar?
Zoo wiegt mijnheer Delmon de la Carde zijne onrust in slaap. Er zweeft zelfs een
glimlach op zijne lippen, maar een akelige glimlach, die aan zijne oogen een zoo
valschgelen glans geeft als die der kat.
Nu de kasteelheer den blik in de verte laat gaan, ziet hij over de tamelijke rechte
lijn van een kreupelbosch, een kop drijven - geen afgesneden kop, maar een die nog
vastzit op het corpus van eenen koetsier, en de koetsier zit op den bok van een
tweespannig rijtuig, dat langs een zijpad, over den bergweg naar het kasteel komt.
Het nog scherpe oog van mijnheer Delmon volgt het drijvend hoofd, tot dat het
verdwijnt, en weldra verschijnt het rijtuig langs den kant der stallingen.
De kastelheer buigt zich eenigszins voorover en staart in een spion, die buiten aan
het venster is vastgemaakt, en in welken gebouwen en park weêrspiegelen.
Uit het rijtuig stapt eene in rouw gekleede dame: dus geen onraad. Een oogenblik
later wordt er aan de deur van het vertrek geklopt, en op het ‘Binnen’ kondigt de
knecht met fluisterende stem: ‘Mejuffer de gravin Yolande’ aan.
Een gerucht in den gang laat zich hooren en het jonge
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meisje staat in de geopende deur. Het rouwkleed dat ze draagt, haar bleek wezen, de
oogen door tranen bevochtigd en glinsterend wekken de bewondering des vaders op.
Yolande sluit de deur en blijft een oogenblik als een beeld zoo stijf staan.
‘Wat beduidt dit alles?’ vraagt de vader op hoogen toon. ‘Waarom dat rouwkleed,
dat terugkeeren?...’
‘Vader, ik breng u eene droevige tijding,’ zegt het meisje zacht, ‘uw zoon is dood.’
‘Dood? Max is dood?...’
Yolande bedekt de oogen met de twee handen en weent.
‘Hij heeft zich zonder twijfel gezelfmoord?’
‘Neen, hij is verongelukt.’
‘Dood! verongelukt!’
Yolande weent snikkend en zakt op eenen stoel. De vader wendt zich snel om;
geen traan bevochtigt zijn oog, maar toch wordt het hem benauwd en zijn hart jaagt
snel. Dood! Verongelukt! De booze geest fluistert hem wel is waar toe: ‘Des te beter,
alleen de dooden spreken niet,’ maar voor het oogenblik laat hij die ijselijke gedachte
niet binnen.
Die ongelukkige is toch zijn bloed!
De grauwe kat alleen, die met krommen rug en opgestoken staart langs het
rouwkleed wrijft en spinnende, het belleke aan het roode halsbandje rinkelen doet,
geeft teeken van deelneming in het lijden der zuster.
De vader staat nogmaals met den rug naar het meisje gekeerd.
‘In welke omstandigheden is hij verongelukt?’ vraagt hij ten slotte, doch in den
toon der stem is geene ontroering meer zichtbaar.
‘Ge weet dat Max betrokken was in de samenzwering van Gerard of Fieschi, zooals
men hem noemt.’
‘Wat zegt ge daar?’ en driftig keert de vader zich om.
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‘En dat hij naar zijn vaderland gezonden was door de eedgenooten, om hier, in geval
van gelukken te Parijs, eene republikeinsche beweging te doen ontstaan.’
‘Onmogelijk!’
‘De waarheid! Gij ziet, vader, de vrucht valt niet verre van den stam.’
‘Ik was nooit revolutionnair in dien zin!’ roept mijnheer Delmon op driftigen en
verwijtenden toon.
‘Neen, maar verwondert het u, vader, dat Max den weg is ingeslagen waarop wij
hem ontmoeten: zonder godsdienstig gevoel, lichtzinnig, gehoor gevend aan de stem
der verleiding, dweepziek tot het uiterste op elke baan die hij inslaat.’
‘Genoeg met dat zedepreêken! Hoe weet ge dat hij verongelukt is?’
‘Uit Brussel gevlucht, omdat hij dacht dat de policie hem op de hielen zat, heeft
hij een paar nachten in een naburig dorp omgedwaald.’
‘Voort, voort, ik weet daar iets van!’
‘Den tweeden avond heeft de ongelukkige de pastorij van....’
‘Onverschillig!’
‘.... verlaten en 's morgens, verschrikkelijke morgen, heeft men zijn lijk, bloedig
verminkt, op den spoorweg gevonden.’
De oude man rilt.
‘In den donkeren avond,’ hervat Yolande, ‘en op het oogenblik dat hij zich
ongetwijfeld haasten wilde de baan over te stappen, moet hij door den trein verrast
zijn, die hem letterlijk heeft verpletterd.’
‘Bah, een zelfmoord!’
‘Neen, want alvorens de pastorij, waar hij eene schuilplaats had gevonden, te
verlaten, heeft hij, de ongelukkige, de edelmoedigste denkbeelden aan den dag gelegd.
Hij heeft zich vernederd voor God, en den ouden dorps-
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pastoor den last opgedragen, u woorden van verzoening en vergiffenis aan te bieden.’
‘Ook hij!’ en een trek van diepe verachting teekent zich op 't gelaat van den oude
af, ‘ook hij!...’
De vader gaat met gebogen hoofd en de armen op de borst gekruist, heen en weer
door de kamer.
‘Van wien weet gij die bijzonderheden?’
‘Van den ouden pastoor, tot wien ik Nippel gezonden had en wien ik zelf alvorens
herwaarts te komen, heb bezocht. Ik heb het graf van Max gezien, ik heb er bloemen
op neergelegd en een kruis aan het hoofdeinde doen planten.’
‘Domheid!’
‘Ha, gij gelooft niet in dat verlossingsteeken, vader; maar hij, de doode, geloofde,
hoopte en beminde door het kruis; hij was tot de denkbeelden zijner jeugd, zijner
moeder teruggekeerd.’
De vader maakt eene ongeduldige beweging.
‘Laat mij alleen,’ zegt hij barsch, en zoo barsch is dit gezegde, dat Yolande opstaat
om heen te gaan. Zij staart met een kalmen oogslag op den hardvochtigen man.
‘Gij hebt mij ontvangen, vader’ zegt ze, ‘alsof ik een vreemde, eene vijandin ware;
gij hebt geen woord van meêlijden over den dood van Max van de lippen leren vallen.’
‘Later, later!’
‘Ik dacht, vader, dat het verschrikkelijk omkomen uws zoons u zou getroffen
hebben. In den nacht ongenadig vermorzeld worden; misschien gestorven na eenen
doodstrijd van verscheidene uren, alleen... alleen!’ en het meisje rilt en slaat de
handen voor de oogen.
Er heerscht stilte in het vertrek. De vader staat met den rug naar de dochter gekeerd,
en het is alzoo onmogelijk iets van de uitdrukking van zijn wezen te zien: doch zijne
houding duidt niet aan dat hij ontroerd is.
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‘Ik dacht,’ hervat de dochter altijd even zacht, ja schier fluisterend, ‘dat de vader
evenals zijne kinderen tot... andere, tot betere gevoelens... tot de gevoelens der moeder
zou zijn teruggekeerd....’
De schouders van den man aan het venster worden, met eene ongeduldige en tevens
verachtende beweging, opgetrokken.
‘Yolande!’ berst hij plotseling los en keert zich driftig om, ‘gij verveelt me
doodelijk! Laat mij gerust!’
Die woorden zijn zóó gebiedend, zóó dreigend uitgesproken, dat de dochter
eindelijk de deur opent en zich verwijdert.
Wankelend gaat zij den trap op. Zoo onvast is die stap dat zij, in het midden
gekomen, moet stilstaan en zich aan de leuning vasthouden. Het koud zweet breekt
bij haar uit en er hangt gedurende een oogenblik een nevel voor hare ocgen. Yolande
bereikt hare kamer, waar Siska, hare kamenier, een vinnig, nieuwsgierig, slangachtig,
lichtzinnig en pronkziek ding, de deur openstoot en, niet zonder verwondering, haar
meesteres laat voorbijgaan.
Welke verandering in de jonge gravin!
Eenige weken geleden had Yolande nog meer dan eene der ‘hoedanigheden’ van
de kamenier, die zich waarschijnlijk langs de slechte zijde, naar de doenwijze harer
meesteres gevormd had; nu is zij, in dat lange zwarte kleed, met haar bleek wezen
en vermoeide oogen, eensklaps eene lijdende, maar statige vrouw geworden.
De ervaring heeft haar tien jaar verouderd. Yolande ontdoet zich van hoed en shal,
zonder ditmaal in eenige gemeenzaamheid te treden met de kamenier, die haar niet
durft ondervragen; zij gelast haar, in de kamer zelve op te dienen en duidt eenige
lichte spijzen aan die zij verlangt.
Siska zou veel, zeer veel gegeven hebben om te weten welk geheim er onder die
rouwkleêren verborgen zit; de geheimzinnige terugkeer van den graaf, zijn nog
geheim-
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zinniger leven na dat terugkomen, het onverwacht verschijnen van hare meesteres
in rouw - dit alles is een te aantrekkelijk hoofdstuk om voor de romantische
verbeelding van Siska verborgen te blijven.
In de keuken vindt zij dan ook den knecht, een zwaren kerel met borstelig haar,
stoppelige, rosachtige bakkebaarden, sterk gerimpeld voorhoofd, eene slepende stem
en een gelaat om alles, zelfs het onmogelijkste, te gelooven wat men vertelt; de
keukenmeid, een kolos met opgestroopte mouwen, den linkerarm in de zij en de
rechterhand het rookende deksel houdende, alsof het een waaier is; - eindelijk den
vreemden koetsier die, den blinkenden hoed van wasdoek op, breed uitgezet aan tafel
zit en nog breeder wordt dewijl hij de ellebogen op de tafel laatrusten; de knaap heeft
een groot keukenmes in de rechterhand, en in de linker steekt een dito verket in de
hoogte.
De man stopt, altijd voortpratende, geduchte brokken vleesch tusschen zijne breede
kaaksbeenen, die als molensteenen knarsen en malen, en midderwijl vertelt hij gedurig,
in zijn Brusselschen tongval, voort.
‘Verschrikkelijk!’ zegt de koetsier.
‘Wat is er verschrikkelijk? roept Siska als zij binnentreedt.
‘De jonge graaf....’ en de blinkende koetsier vangt opnieuw de geschiedenis van
het ongeluk aan, merkelijk verbeterd en vermeerderd, 't geen Siska beurtelings bleek
en rood worden doet, haar ijselijke uitroepingen ontperst en gezichten doet trekken
alsof zij alsem drinkt; ze wil wel degelijk doen gelooven dat die ramp haar van nabij
aangaat, dat zij dichter bij de grafelijke familie staat dan wel die knecht en
keukenmeid.
De man vertelt dat hij vóór twee dagen, ten acht ure juist, moest inspannen; dat
de gravin in het rijtuig, en Nippel, de held met het houten been en het ‘crô
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donneur’ op de borst, op den bok naast hem plaats nam; dat heel de stad groote oogen
open trok toen ze Nippel, die door het gouvernement betaald wordt om een held te
zijn, naast hem mag zitten - ‘dane kadee’ die in de revolutie van 30 een doodskop
vóór den shako droeg om te doen zien, dat het hem gelijk stond, of men hem naar
den dans of naar den dood zond.
Dat ‘schimmel’ vlugger liep omdat Nippel op den bok zat; dat de honden blaften
van plezier, de hanen de vleugels sloegen om Nippel te ‘applaudiseeren’, de
straatjongens met de ‘kalesch’ meêliepen om den held te vereeren; dat heel het dorp
Sempst in ontroering was toen men den man het ‘crô donneur op danen kazak,’ op
den bok zag en iedereen dacht dat het ‘mossieur’ de minister was; dat de ‘justice’
was gekomen en het lijk in de school lag; dat toen Nippel het lokaal wilde
binnentreden hij, de held, bij het zien van een druppel bloed, die op den blauwsteenen
dorpel was gevallen, bleek werd; dat bij het zien van een tweeden druppel, die op de
deur gespat was, hij begon te beven en voor de binnendeur van het lokaal, enkel van
den reuk, in onmacht viel - 't geen den ‘brisseleer’ veel stof tot nadenken had gegeven
over het ‘heldenschap’ van Nippel; dat hij integendeel in Nippel, die betaald werd
om een held te zijn, iemand had meenen te vinden die menschen als coteletten zou
geëten en menschenbloed gedronken hebben; dat men ten laatste niet meer wist wie
er moest begraven worden, de verongelukte of Nippel, aangezien de laatste nog
dooder was dan de eerste.
Dat alles heeft juist een groot belang voor Siska, en men komt weldra op een
belangwekkender kapittel dat onze lezers echter kennen, door de weinige woorden
die Yolande daarover aan haren vader heeft gezegd.
Mijnheer Delmon de la Carde is alleen in het vertrek
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dat wij reeds beschreven, ten minste alleen met de grauwe kat, op welke hij geen
aandacht geeft.
Koortsachtig gaat hij, met gebogen hoofd, in de kamer heen en weêr, blijft soms
voor het venster staan en staart naar buiten zonder eigenlijk iets te zien.
De zaak, zoo denkt de kasteelheer, staat nog zoo slecht niet: de zoon, die al de
geheimen was machtig geworden, is dood en de dooden alleen spreken niet. Hiob is
oud, kan tot zwijgen gebracht worden door eene som gelds, te verdeelen tusschen
hem en pater Ambrosius.
En als Hiob weigert?
De booze is in de kamer aanwezig; want er spelen den graaf weer onheilspellende
denkbeelden door het hoofd. Waarom zou hij niet verdwijnen gelijk Jean Hibou?
Als die Hiob weg was, kon er niemand meer tegen hem getuigen!
Daarna zou mijnheer Delmon met zijn dochter het land voor eenige jaren verlaten,
te Parijs gaan leven, en in de genoegens, die de wereldstad aanbiedt, zouden de
onaangename herinneringen spoedig vergeten zijn.
Dat denkbeeld lacht den ouden misdadiger toe; de booze, die het hem ingeeft,
kleurt den nieuwen dageraad, die moet aanbreken, met bedrieglijk roos en goud.
Eenige oogenblikken te voren heeft mijnheer Delmon de la Carde de kat met een
trap weggejaagd; nu laat hij haar met krommen rug en opgestoken staart, streelend
langs hem heen schuiven, en als hij zich neerzet komt het dier boven zijn hoofd op
de leuning van den stoel zitten.
De rijkaard denkt aan zijne ontwerpen en naar gelang hij deze ontwikkelt, lachen
zij hem toe. Te Parijs leeft men immers; hier kwijnt men weg. Hier denkt men gedurig
aan het verledene, daar heeft men geen tijd om zich met dat alles bezig te houden,
en drijft men in een steeds bewelmenden droom, van het eene genot in het andere.
Mijnheer Delmon zou dien avond gezelschap verlangen,
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doch buiten zijn de bezoeken zeer zeldzaam, en dan werden de bezoekers, in de
laatste dagen, zoo dikwijls afgewezen, dat men den weg naar het kasteel verleerd
heeft.
Een zacht getok op de deur doet den kasteelheer ‘Binnen!’ roepen; doch de zwarte,
langzame, schier sluipende gestalte van Yolande, die op den dorpel verschijnt, is er
juist geene welke vroolijkheid in de kamer aanbrengt.
Na de deur gesloten te hebben, gaat de jonge gravin sprakeloos, tot in het midden
der kamer: een beeld zou niet strakker kunnen staren, niet beweegloozer kunnen
staan.
‘Indien ik u straks beleedigd heb....’ vangt het meisje aan.
‘Laat ons aan die dwaasheden een einde maken,’ onderbreekt de vader; ‘Yolande,
Max is dood en wie of wat hem op den weg heeft gebracht, die ten verderve leidde,
zal moeilijk te beslissen zijn.’
Die laatste woorden worden op gebiedenden toon gezegd: de vader wil dus alle
onderhoud opzichtens dit kapittel voorloopig sluiten.
‘Te veel tegenslag heb ik in de laatste dagen ondervonden,’ zoo spreekt de graaf
voort, ‘om niet diep geschokt te zijn. Wat mij lief was, is mij soms haatlijk geworden.
Ik wil dan ook heengaan. Wij zullen Parijs gaan bewonen en daar vergeten wat nooit
had moeten gebeurd zijn.’
Yolande bewaart nog altijd het stilzwijgen.
‘Gij antwoordt niet op die beslissing?’
‘Ik zal u volgen, doch gij zult mij toelaten, met een bepaald doel.’
‘En welk zou dat doel zijn?’
‘Dat van mijn leven....’
‘Dat antwoord brengt niet veel helderheid bij.’
‘Gij weet dat ik tot het geloof mijner moeder ben teruggekeerd, en ik zal niet rusten
voor dat gij, vader....’
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De oude man bonst driftig, zelfs grammoedig van zijnen stoel op,
‘Vóór dat gij een nieuw leven zult hebben aangevangen,’ zegt het meisje stil, en
zonder zich door de dreigende uitdrukking op het wezen van den ouden man te laten
ontzetten.
‘Ik heb niets te veranderen... in mijn leven!’ roept mijnheer Delmon de la Carde
uit; maar zijne stem beeft of ten minste zij is zoo vast niet meer als een oogenblik te
voren. Het donker en diepliggend oog dat op Yolande gevestigd is, tracht te
doorgronden wat er achter het bleeke wezen omgaat.
‘Vader,’ zegt ze diep ontroerd, ‘vader, ik weet alles... alles....’
Eene rilling overvalt den vader: zijne tong weigert te spreken; hij voelt dat hij
beurtelings rood en bleek wordt. Ook zijne dochter is dus over zijnen levensloop
ingelicht, en die ontdekking slaat zijne ontwerpen voor de toekomst plotseling den
bodem in!
Het glinsterend nevelbeeld, dat hij zich zoo even heeft voorgetooverd, is eensklaps
verzwonden, alsof het door den wind wordt weggeblazen.
‘Al wat men zegt is leugen en laster!’ roept de oude man en onder een akelig
gereutel in de keel, zakt hij bleek en ontsteld in zijnen leuningstoel terug.
‘Ja, veel zal onwaarheid zijn, maar...’ en Yolande buigt zich over den vader neer
en wil hare bevende vingers op de koude en stekelachtige hand van den ouden man
leggen: maar deze trekt ze terug en weert het meisje af.
‘Ik wil niets, niets hooren!’
‘Wees niet hardnekkig; wij zijn alleen en geloof mij, ik zou mijn bloed willen
geven om u een genisten en kalmen levensavond te bereiden’ en Yolande zakt op de
knieën.
‘Ik begrijp, die paap heeft u het hoofd op hol gebracht, om mij te dwingen mijne
eigendommen af te staan. Maar
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al is mijne hand mager’ en de man steekt de gebalde vuist in de hoogte, ‘toch heeft
zij nog kracht om te houden wat zij vast heeft.’
Yolande staat recht; de onstuimige, barsche beweging van den forschen man heeft
haar in hare eigenliefde, in hare trotschheid gekrenkt.
‘Ik weet niet,’ zegt zij, ‘wien gij bedoelt met dat beleedigend woord; doch ik denk
dat gij pater Ambrosius voor hebt; welnu, noch hij, noch welke geestelijke ook, heeft
mij tot nu toe een half woord over u gesproken, tenzij dat ik u gehoorzaamheid
verschuldigd ben.’
De woorden van de dochter vinden geen ingang.
‘O, wat zij u ook mochten inblazen,’ spot de vader in eene helsche overspanning,
‘zij zullen er niet in gelukken mij te bestelen. De strik is met eene duivelsche slimheid
gespannen, ja; doch ik ben er nog niet ingevallen!’
Het jonge meisje is niet bij machte om in dien zin te redetwisten; zij heeft den
vader alleenlijk met een goed hart willen zeggen: Vader, mijn broer heeft mij, weinige
uren vóór zijne dood geschreven; de naam dien wij dragen, is de onze niet; de fortuin,
die wij bezitten, daargelaten het deel dat onze moeder bijbracht, hoort ons niet toe;
zij wilde er bijvoegen: laat ons terugkeeren tot de eerlijkheid, herstellen wat wij
kunnen herstellen, uitwisschen wat wij kunnen uitwisschen, vergeten wat wij kunnen
doen vergeten.
De vader integendeel verandert de rol: van beschuldigde, wordt hij beschuldiger.
Het is niet hij die plichtig is, neen, 't is hij die zich wapenen moet tegen plichtige
samenzweerders!
De zoon heeft hem door zijne krachtdadigheid doen bukken en hem verpletterd;
de dochter zal hij integendeel doen bukken; verpletteren, niet door redeneering maar
door geweld.
Yolande heeft het vertrek weer verlaten; zij is wegge-
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gaan zonder nog een woord te zeggen, en de vader heeft haar den rug toegekeerd en
staart weer naar buiten zonder op eenig voorwerp bepaald het oog te richten.
De zon is ondergegaan; nog zijn de hoogste toppen der heuvels met haren laatsten
glans overgoten; in de dalen rijst van lieverlede de nevel der schemering op. Kalm
is het buiten, storm is het in 't gemoed van den kasteelheer.
Immers, het geheim is dus wel zeker geen geheim meer; het nieuws is eene olievlek,
die gedurig zich uitbreidt. Gisteren was het de zoon, toen was het Hiob, nu is het de
dochter; morgen zal het misschien Nard zijn, die als een helsche plaaggeest van 's
graven rust, uit het donkere opstijgt!
Alles klaagt hem aan; het is of elk die hem ontmoet en zijn tintelend oog op zijn
voorhoofd richt, dààr zijne misdaden geschreven ziet.
Bukken en schuld bekennen valt echter niet in het karakter van den harteloozen
man; worstelen tegen het noodlot wil hij nog en er is eene stem in hem, die hem zegt:
Verniel al wat u omringt, en uit de vernietiging komt voor u de rust! Doe den
oorsprong verdwijnen - Hiob! die oude boef, is de booze geest van uw leven. Hij
weg dan is er immers geen schijn van getuige meer, want de oude Ambrosius weet
niets!
Hiob zal geld aannemen of... verdwijnen, en zijn corpus neme zelf de maat van
wat zijn graf zijn moet.
Mijnheer Delmon de la Carde is zoo diep met zijn innerlijk leven bezig, dat hij
niet bemerkt hoe donker de schaduwen, zoo buiten als binnen, geworden zijn. Daar
buiten is, beneden langs den grond, alles zwart; slechts boven de golvende linie der
hoogten, waar de blauwe hemel aanvangt, is het helderder.
Tegen die blauwe lucht teekenen zich de toppen der pyramidale masten in het park
af, alsof het de talrijke torenspitsen eener groote abdij zijn. Ginds aan den Oost-
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kant hangt nog eene roode vlek aan de lucht, juist eene groote bloedvlek, die allengs
verdwijnt naar gelang de sterren meer tintelen, tintelen als kinderoogen die weenen.
De vleêrmuis beschrijft soms zwarte bogen door het helder gedeelte, gelijk de
verschietende ster eene lichtende streep naar beneden teekent, alsof zij door een
vingerknip uit de baan wordt geworpen.
Waarom maakt dit alles, een zoo diepen indruk op den rijken man? Waarom is
het buiten zoo rustig en binnen, in hem, zoo onrustig dat zijn hart sneller en angstig
klopt? Anderen noemen dat zieleleven; doch daaraan gelooft hij immers niet?
Driftig wendt de graaf zich om, ten einde die indrukken te ontwijken en staart in
de kamer, waar hij in de schemerige lichtvakken iemand waant te zien staan, en
koortsachtig roept de kasteelheer uit: ‘Wie daar?’ Niemand antwoordt en ontroerd
strekt hij de hand naar de bellekoord uit, en trekt deze schier aan stukken.
Dan wringt de man zich tegen den muur, als wil hij dààrin eene scheur doen
ontstaan om alzoo de kamer te ontvluchten; hij vestigt het oog strak op de witte schim
tegenover hem, tot dat op zijn ‘Binnen’ de deur geopend wordt en het licht der
Engelsche lamp verschijnt, aan elk voorwerp zijne wezenlijke gedaante en aan het
gemoed van den rijken schurk, eenige bedaardheid gevende.
De koetsier, die de functie van huisknecht waarneemt, zet het licht op de tafel; nu
hij vraagt of zijn heer nog iets verlangt, bemerkt hij dat het aangezicht van den meester
ontsteld, zelfs verwrongen is.
‘Ja,’ zegt mijnheer Delmon. ‘Neen,’ laat hij er op volgen. ‘Laat zien... neen, ga....
Speelt ge piquet?’
De knecht blijft bij de deur staan; hij ziet zijnen heer verwonderd aan en zegt min
of meer verlegen:
‘Een weinig, mijnheer de graaf.’
‘Haal dan de kaarten.’
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‘Hier staat eene kaartendoos op tafel, mijnheer.’
‘Welnu, geef ze dan....’
‘Zal ik mejuffer de gravin verwittigen?’
‘Neen, ga zitten. Wij zullen eene partij spelen.’
Het hoofd van den graaf moet beoaald op hol zijn. Hij, die vroeger zijne minderen
behandelde als vee, eene gewoonte bij vele rijk geworden schoften, en den koetsier
soms toesnauwde: ‘Weg, ge riekt naar het hondenhok,’ wil nu dat diezelfde koetsier
zich op de fluweelen kussens zette en zijn tegenpartij in het kaartspel zij!
‘Ga zitten, zeg ik u,’ en de graaf neemt de fijne kaarten met gouden randen in de
lange bleeke vingers, en de kaarten klepperen schier als castagnetten, zoo bibberen
de handen.
De koetsier met groot hoofd, rosse bakkebaarden, breede schouders en groote
bruine handen - kortom, een reus, wenscht zich, bang als een kind, op tien uren
afstand van den wonderlijken kaartspeler, en eens heeft zijn oog zich terdege moeten
vergissen of het zijn heer wel is, die daar vóór hem zit, of het de booze zelf niet is.
Gelukkig dat Jozef zich allengs te binnen brengt wat de man met den blinkenden
hoed, in de keuken verteld heeft over het ongeluk, den zoon van mijnheer overkomen:
zonder dit had hij zeker de kaarten op tafel gesmeten en was hij de kamer uitgevlucht.
De bruine vingers van den knecht nemen de fijn geglaceerde kaarten op, en terwijl
deze in de witte vingers van den heer als een keurige waaier zijn uitgespreid, zitten
zij hobbelig en verward in de grove stompen van den knecht, gelijk een verscheurde
en verfrommelde minnebrief in de pooten van eenen beer.
De graaf werpt de kaarten, al beven dan ook zijne handen, met eene zekere losheid
op tafel; de tweede, de beerenpoot, legt ze links neer alsof hij vreest de blinkende
gekroonde heeren en dames zeer te doen.
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De graaf spreekt kort afgebeten, in alles wat 't spel betreft; zijne gelaatstrekken zijn
sterk in beweging en zijn grijze sikkebaard kwispelt soms gelijk de staart eener adder.
Hij houdt zijn donker oog stijf op de verschijnende en verdwijnende kaarten gericht;
de knecht altijd verlegen en bedeesd spreekt stamelend, en soms met den trek van
dommen lach op de bruine tronie.
Het pic, repic, capot wisselt zich op verschillende tonen af; in den drift van het
spel schijnt de meester den indruk van den vooravond te vergeten; maar toch zegt
hij op zeker oogenblik:
‘Ik ben onpasselijk, Jozef; gij moet hier blijven als ik soms inslaap.’
‘Indien mijnheer de graaf....’
‘Neen, ik blijf hier in dezen leuningstoel.’
De knecht zit met de kaarten in de hand, terwijl hij een oogenblik hartenvrouw
bewondert, die, om haar gevoelig hart te toonen, een rooden, met de vleugels
klepperendenpapegaai op de hand draagt, en den witgebaarden klaverenkoning, die
altijd de harp bij zich heeft, gewis om den zang der koninklijke belastingbiljetten te
accompagneeren.
Nu de knecht opziet, is zijn heer in den leuningstoel achterover gezakt; de kaarten
vallen beurtelings uit zijne vingers als pluimen uit een ruivenden duivenstaart; de
slaap maakt zich van hem meester.
De koetsier schuift zijne kaarten ineen en blijft zitten, stijf op zijnen post als eene
schildwacht.
De slaper is onrustig; zijn hoofd heft zich soms zenuwtrekkend op, de lippen
murmelen onverstaanbare woorden, de nagels der vingers krassen over het tafelblad;
doch het hoofd zakt weer naar de borst en de graaf ronkt evenals een gemeen
poppenspeler.
De kat miauwt om buiten gelaten te worden; doch de koetsier beweegt zich in den
beginne niet; nu hij opstaat
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en de deur opent, wordt de slaper als bedwelmd wakker; hij staart verdwaald en bang
met groote oogen rond. Hij ziet echter niet, en nu hij ziet, zit de koetsier weer op
zijne plaats. Het hoofd van den slaper helt andermaal naar de borst en de meester
ronkt voort.
Een half uur later zingt ook den koetsier in denzelfden toon; hij heeft de armen
op de borst gekruist en laat de kin op deze rusten. Jozef slaapt zooals hij gewoon is,
zelfs op den bok van het rijtuig, te slapen, wanneer hij soms uren lang zijnen meester
voor dit of dat speelhuis, voor deze of gene feestzaal wachten moet.
De graaf wordt het eerst wakker en ziet duizelig rond, alsof hij de aanwezigheid
van den slapenden knecht niet begrijpt.
‘Ho, ho,’ roept deze in zijnen slaap: ‘hu, hu!’
Hij, zoo denkt de graaf, hij droomt van zijne paarden; ik, ik droom gedurig van
bloed en dieverij.
De lamp geeft weinig licht meer, de pomp is afgeloopen; maar ook het licht wordt
onnoodig; de morgen is nabij.
De meester staat op en treedt weer voor het venster, langs waar hij in de vrije
ruimte staren kan. Nog hangt er schemering in het dal en op de helling; maar boven
de heuveltoppen spreidt zich reeds een witgrauwe streep uit, met puntig verloren
loopende hoeken.
Koud is dat licht, als men het reeds zóó noemen mag, koud als de neeuwvlaag in
den winter, koud als een lijkkleed.
In de verte kraait een haan, nog verder blaft een hond, dat is alles wat de rust stoort.
Allengs krijgt de schepping natuurlijke vormen: de spitsen der torens worden weer
masteboomen, de daken en gevels der gewaande abdij worden andermaal heuvels
en groepen plantsoen; de bloedvlek is verdwenen of liever in wolk veranderd; geen
sterren weenen of lachen meer en de schimmen keeren in hun graf terug.
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Ook de ziel van den kasteelheer wordt nu bedaarder en hij glimlacht zelfs om den
schrik in den verloopen nacht doorgestaan. De plans en voornemens dammeren weer
op. Evenals die witte streep ginder, dat lijkkleed, weer eene lichte rozentint bekomt
en een hoopvol bruidskleed wordt, ook zóó kleurt zich andermaal zijne toekomst.
De knecht ontwaakt; er speelt een gedwongen glimlach over zijn gelaat, nu hij
ziet dat zijn meester reeds wakker is, en hij sluipt op de teenen de kamer uit.
Als de zon met haar tintelenden gloed den frisschen omtrek beschijnt, staat mijnheer
Delmon de la Carde ook weer paalvast in zijne ontwerpen.
Hiob, de vergiftigde bron van zijn leven, moet zwijgen of verdwijnen, en daarna
zal alles weer rustig zijn. Als de hond 's nachts onze rust stoort, schiet men hem neer
en men slaapt voortaan rustig voort!
Het is een warme, zelfs stikheete dag. Aan den molen heerscht eene volledige rust.
Het rad hangt stil en de deur van het molenhuis is gesloten.
De kasteelheer heeft de klink der molendeur opgelicht, doch de deur is op slot.
De bewoners moeten dus uit zijn en dat juist wekt de booze achterdocht van den
eigenaar op.
‘Weer een list, een helsche strik!’ stookt de duivel in hem, en een oogenblik staat
de rijkaard stil, niet wetend wat hij zou aanvangen.
Wat komt mijnheer Delmon aan het molenhuis doen? Hij wil Hiob nogmaals zien,
hem door deze of gene middelen voor zich trachten te winnen; hij wil hem met
beloften, met goede woorden, met goudstukken zelfs den mond stoppen - en zoo dit
niet gelukt? Dan... en hij fronst de wenkbrauwen; zijn oog staart scherp voor zich
uit, de tanden zijn geklemd en de punt van den sikkebaard wil zich slangachtig
opheffen.
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Rond het molenhuis gonzen duizenden bieën; zij azen op de bloemen langs den weg
en in de puinen; zij stijgen hoog, verschijnen en verdwijnen, keeren weer en
beschrijven onnavolgbare kringen in de lucht.
Soms snijden zij nijdig langs het oor van den kasteelheer en deze, in kwade luim
verkeerende, wendt driftig het hoofd terzij of slaat met de open hand naar de lastige
gevleugelde heksen, die om hem heen dansen in de lucht en met hem spotten, hem
uitdagen, hem tarten.
Hoe een onbeduidend schepseltje dat men, als men het tusschen duim en wijsvinger
vat, in éénen neep verpletteren kan, den machtigen en met millioenen benaaiden
blazoendrager toch straffeloos kan tergen!
De zwarte, harige, dansende heksen hebben iets van uit de hel ontsnapte furiën,
die onvatbaar haar nijdig lied aan zijn oor schuifelen en telkens als zij hem naderen,
haar giftigen angel naar hem uitsteken.
Mijnheer Delmon verlaat het molenhuis, doch op eenige stappen staat hij andermaal
stil en luistert; hij meent achter de woning stemmen te hooren. Na een oogenblik
peinzens keert hij terug en gaat in den bloemhof.
Daar vindt de graaf echter niemand, tenzij de zingende, op- en neerdansende
heksen, die hem opnieuw tergen en zijnen haat nog meer aanwakkeren. Hebben zij
hun gegons zoodanig versmolten, dat dit laatste in de verte als eene menschenstem
klonk om hem te lokken, en met zijne onmacht den spot te drijven?
Alles haat hij wat tot den molen behoort: ook de bloemen, het water en de bieën:
alles zou hij willen verpletteren, vernielen.
Hoe meer hij haat, hoe meer de heksen dansen, hoe meer zij zingen!
Nergens is een menschelijk wezen op te merken, zoo min aan den molen als op
de hellingen en op den weg: 't is of eene bovenmenschelijke hand aller oogen heeft
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afgewend, opdat niemand getuige zij van 't geen er gebeuren zal, opdat niemand den
trotschaard eenige hulp kunne toebrengen.
Daar gonst den blazoendrager, andermaal vlijmend zingelend, eene bie langs het
oor; zij verdwijnt en komt terug; zij doet door haar gezingel het oor suizen als vloog
er een kogel langs, en de vleugelslag is zóó nijdig als die van eene voorbij snijdende
molenwiek.
Driftig slaat de kasteelheer naar de sarrende heks; zoo driftig slaat hij, dat zijn
lichte strooihoed afvalt.
Mijnheer Delmon de la Carde wordt rood van gramschap; 't is of Hiob zelf hem
den hoed van het hoofd slaat en deze eenige stappen ver, naar den kant van het water
rollen doet.
Eer hij den hoed kan gaan oprapen, daalt eene bie pijlsnel en grimmig op het
ontbloote voorhoofd, plant er zich in het midden op neer en drijft er helsch nijdig
haren angel in.
Die nietige steek komt den machtigen man voor, als wordt hij met een gloeiend
ijzer geteekend.
Onder het uitstooten van een godslasterenden vloek, slaat de graaf de vlakke hand
op het voorhoofd en verplettert wel is waar den rechter of liever den beul die hem
aan de wraak overlevert; maar zij, die het werk zullen voltrekken, komen opdagen!
Zie, ze stormen in ontelbare menigte aan, en de trotschaard, buiten zichzelf van
woede, slaat wild met de armen in het rond, en wil tegen de onvatbare harpijen te
velde gaan.
Machtelooze razernij!
In deze razernij heeft hij drie of vier korven rechts en links geslagen en gestampt:
hier valt er een tusschen de bloembedden, daar rolt er een langs het afhellend terrein
in het molenwater.
Het aanvallend leger wordt grooter en grooter; zwart
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is de lucht van millioenen bieën; ze stormen niet alleen uit de korven, maar 't is of
het gegons, nu tot eenen donder aangegroeid en uit welken nijdige trompetklanken
opschieten, al de furiën van wijd en zijd tot het bedreigde punt doen terugkeeren: ze
stijgen op van beneden, ze dalen neer van boven, ze schieten toe uit het loof van
boomen en houtgewas.
De stoutmoedige van een oogenblik te voren wordt bang - bang als een kind; hij
wil vluchten, doch 't is te laat!
In minder dan een oogwenk is de kasteelheer van het hoofd tot de voeten, door
bieën omzwachteld; levend wordt hij in een martelend baarkleed gewikkeld.
De vijand dringt in neus, ooren en hulproependen mond; hij dringt onder de kieêren
en millioenen angels booren gloeiend in het lichaam.
Vergeefs dat hij zich rekt, zich wringt, dat hij over de aarde rolt en bloemen en
planten breekt en knakt; duizenden furiën kan hij verpletteren: daar blijven er altijd
duizenden over, die zijne ooren doen tuiten als klonken de trompetten voor den
laatsten oordeelsdag, die het in zijn hoofd doen donderen als scheurde aarde en hemel.
‘Jean Hibou, Jean Hibou!... Dief, dief!’ weergalmt het in zijn binnenste.
Nog heeft de graaf de spierkracht; hij richt zich op, hij wil vluchten, doch in plaats
van langs den kant des ingangs te loopen, snelt hij met deels reeds toegezwollen
oogen naar den kant des waters. Razend van pijn en woede grijpt hij met volle grepen
de bieën op zijn aangezicht en verplettert ze tusschen zijne vingers. Hij wil licht,
licht - geen levend graf wil hij!
Te vergeefs: 't is nacht, een verschrikkelijke nacht om hem, en akelig huilend zakt
hij ten gronde. 't Bloedig schuim borrelt uit den blauwpurperen mond; de spieren
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brengen hortende en schokkende bewegingen te weeg; de wijd uiteen gespreide
vingers klauwen in den grond of in de ijdele lucht - de dood door versmachting en
razernij is nabij....
Eensklaps wordt het logge lichaam door eene elektrieke kracht opgeworpen; het
waggelt, het stronkelt of het dronken is op den boord der kom, en het evenwicht
verliezende valt het corpus met een zwaren bons in het water, dat plast, schuimt en
kookt.
Eenige breede kringen, eenig vluchtend schuim - en alles is reeds verdwenen.
Niemand zal aanwijzen waar de machtige, die millioenen bijeen gescharreld heeft,
te vinden is - tenzij de hoed, die door de laatste beweging van het corpus meêgesleept,
nu, naar den gril van den stroom, op 't water vlot en danst.

XVII.
Nieuwe en oude kennissen.
Eenige dagen na het gebeurde, in het voorgaande hoofdstuk verhaald, is alles
betreffende den kasteelheer opgehelderd: de vertrapte bloemen en de omgeworpen
korven doen in den aanvang aan eene worsteling denken, de vlottende hoed wijst de
plaats aan waar de rijkaard nu in het donzig slijk rust.
Bij het ophalen van het lijk wordt het raadsel plotseling opgelost: de kleine bieën
hebben den grooten schurk den marteldood doen ondergaan.
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Niemand treurt in het dorp of in den omtrek over den dood van den kasteelheer;
niemand achtte, iedereen vreesde hem en nu hij ginder in den hoek van het kerkhof
ligt, wordt alles gezegd wat men hem sedert jaren heimelijk ten laste legt.
Ware hij daar geweest, hij zou zelf verwonderd zijn te hooren hoe juist de
onderstellingen jegens hem zijn.
In het kasteel zelve wordt gefluisterd, doch meer niet, even als Nard en Narda
doen, die in den gruwelijken dood de hand Gods zien.
Hiob is de vertrouweling van het kasteel; hij is een paar dagen geleden met de
diligencie vertrokken en met een nieuw personagie terug gekeerd, die in het kasteel
met eerbied ontvangen wordt en dan ook een man van gewicht, in deze omstandigheid,
zijn moet.
De advokaat Blondeel, de nieuw aangekomene is een lang, mager, zwartharig
man, in een toegeknopten en om het lijf spannenden jas gekleed, in welker linker
knopsgat een frissche, roode roset onmiddellijk de aandacht trekt.
Het mager, beenderig gelaat, zeer regelmatig in vorm, met diepe groeven in het
wezen, langen neus en aantrekkelijk blauwe oogen, beweegt zich aanvallig natuurlijk
boven den tamelijk lossen witten halsdas, die aan eene verouderde mode in de
advokatenwereld herinnert, doch aan deze figuur een wezenlijke eerbiedwekkende
deftigheid geeft.
De haren zijn nog zwart, doch reeds met wit doorregen, even als de kort gesneden
en plat liggenden baard, die aan de kin puntig geschoren, het gezicht nog meer
verlengt en er eene aristrocatische netheid aan geeft,
Men zou gezegd hebben dat de man, na met de twee handen den baard tegen de
wangen, en aan de kin tot een punt gestreken te hebben, dezelfde operatie gedaan
heeft met haar, dat langs de slapen opwaarts gaande, boven het voorhoofd insgelijks
min of meer puntig uitloopt.
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Alles ligt bij dien persoon, zonder de minste gemaaktheid, op zijne plaats, behalve
de grijze haren in de ooren, die er borstelig uitgroeien.
De netheid en orde in het uiterlijke moest slechts de weêrspiegeling zijn van de
inwendige netheid en orde. Er is, kortom, rond deze figuur eene aureool van
deftigheid, eerlijkheid en puntigen geest verspreid, die hem als een wel zeldzaam
toonbeeld in de advokaten-wereld voorstelt.
Uit gansch de figuur spreekt daarenboven iets welwillends, vriendelijks, goedhartigs
en scheropzichrigs. Hij heeft niets van dat scherpe, iets crimineels zullen wij zeggen,
dat vele advokatengezichten, op zekeren ouderdom, bekomen: integendeel, bij den
eersten oogslag boezemt hij vertrouwen, zelfs iets vaderlijks in en als hij zijne zachte,
beschaafde en welluidende stem laat hooren, soms vergezeld met de muziek van een
gullen lach, overmeestert hij zelfs het vertrouwen zijner tegenpartij.
Een innemend man, zegt men eerst: een eerlijk man in den vollen zin des woords,
zegt men later.
Gij hebt hem gekend, lezer!
Die rechtsgeleerde heeft een deel van den dag in het kasteel doorgebracht; hij heeft
in vertrouwen alles gehoord, alles gewikt en gewogen; meer dan eens zich Christen
getoond en den rechtsgeleerde doen zwijgen; hij heeft met vaderlijke goedheid, met
onkrenkbare rechtschapenheid aan Yolande beloofd, dat hij, in het diepste geheim,
de vereffening harer zaken zou gereed maken, om op den dag harer meerderjarigheid
handelend op te treden.
Wat is er achter de vier muren gezegd?
Zeer veel over het verledene, dat onze lezers reeds weten, doch wat er voor de
toekomst bepaald werd, blijft voor het oogenblik voor hen een geheim.
De advokaat verlaat het kasteel en Yolande gevoelt in zich dat zij eenen vader, in
den rechten zin des woords, gevonden heeft.
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Laat nu de voogd, die men benoemen zal, rechten en invloed doen gelden. Yolande
weet tot wien zich in elke moeilijke omstandigheid te wenden.
Ook dien dag heeft de gravin een onderhoud gehad met Hiob, en door dezen de
overuiging bekomen dat Narda wel degelijk de dochter is van het poppenmanneke,
dat zij hare nicht is. Nard en Narda, beiden, neemt zij onder hare bescherming, doch
verlangt dat het vraagpunt der bloedverwantschap nog geheim gehouden worde.
Narda is op het kasteel ontboden en Nard slentert in den omtrek rond, in afwachting
dat Narda terugkomt; doch het onderhoud duurt zóó lang, dat hij met overtuiging tot
zichzelf zegt: ‘Zij moet langs een binnenpad naar den molen weergekeerd zijn.’
Hij ook slaat nu den terugweg in, doch aan den molen gekomen vindt hij er Narda,
noch Hiob. De jongen gaat in huis, gaat in den molen, gaat in den hof, doch geen
spoor van Narda. Hij neemt het besluit, haar in den hof af te wachten en zet zich op
de bank, onder den acazia, die, hij alleen, niet door de verwoesting eenige dagen te
voren gepleegd, geleden heeft.
De biekorven staan wel is waar weer op hunne plaats, doch de bloemen zijn geknakt
en plat getrapt; de boorden der perken zijn onder de indrukken der hielen voetzolen
verdwenen; de rozen liggen ten gronde, de dalias zijn gebroken en in het midden van
die vernieling staat nog eene hooge zonnebloem recht.
Terwijl Nard zit te droomen en zich het leven zoo zwart mogelijk tracht voor te
stellen, hoort hij plotseling Narda's stem. Het meisje springt en danst den hof in.
‘Wat goede tijding?’ vraagt Nard.
‘Vader Hiob, Nard en Narda,’ antwoordt ze, ‘staan onder de hooge bescherming
van gravin Yolande.’
‘Dat wist ik reeds.’
‘En vader Hiob blijft op den molen.’
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‘Dat wist ik ook.’
‘Wel weet ge dan alles? Weet ge dan ook dat Nard naar de avondschool moet om
duchtig goed te leeren lezen en schrijven?’
‘Neen; en gij, Narda?’
‘Ik, ik ga meê naar de stad wonen.’
‘Gij zult dus den molen verlaten? En ge zegt dat zoo opgeruimd, zoo vroolijk?’
‘Waarom niet opgeruimd? De gravin Yolande wil mij eene goede opvoeding doen
geven....’
‘Ik dacht dat vader Hiob u reeds als een eerlijk en braaf meisje had opgevoed, en
dat gij....’
‘Och, ik meen dat zij ons wil voorthelpen in de wereld, en om hierin te gelukken
moeten wij toch iets anders kennen, dan wat wij hier geleerd hebben.’
De jongen wordt droomend.
‘Ik hier en gij ginder,’ mort hij.
‘Wees niet kinderachtig, Nard. Ik zal u dikwijls, heel dikwijls komen bezoeken.’
‘Alzoo zult gij het kasteel bewonen? Gij zult eene schoone juffer worden gelijk
die gekke Siska.’
‘Dat zult ge mij toch zeker niet misgunnen, mijnheer de afgunstige!’ roept het
meisje lachend. ‘Of denkt ge dat ik dit niet even goed leeren zal als Siska? Ik zal nog
vlugger dan zij over de gebloemde tapijten trippelen, en als die lange, magere
zonnebloem een lange, magere edelheer ware, zou ik hem zoo netjes groeten, dat hij
mij als zijne zon beschouwen en altijd het aangezicht naar mijnen kant keeren moest.’
Narda trippelt over de platgetrapte bloemen heen, nijgt voor de zonnebloem, danst
voor deze als voor een cavalier, lacht, zingt, schatert, en als zij ziet of Nard in hare
vroolijkheid deelt, ziet zij dezen integendeel met den arm op de bank leunend en het
aangezicht in den arm verbergend; zijne houding alleen zegt dat hij diep bedroefd
is.
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Het meisje snelt toe en onder den uitroep van ‘Nard!’ wil zij het hoofd van den jongen
opwaarts trekken; doch hij biedt weêrstand, hij drukt den arm vaster tegen 't voorhoofd
en maakt met het lijf eene schuddende beweging van onwil; men zou zeggen dat hij
zijnen rechtervoet opheft, om Narda stampend van zich af te weeren.
Als Nard op het punt is van overmeesterd te worden, staat hij op, draait Narda den
rug toe en wil den hof verlaten.
‘Nard, ik meende het zoo niet!’ zegt het meisje.
Die woorden doen den jongen Nachtuil stilstaan, en nu ziet Narda dat zijn oog
vochtig is.
‘Nard, ge denkt dat ik gelukkig ben den molen te verlaten?’
‘Wat zou ik anders denken, als ik al die dwaze, krommesprongen, dat lachen,
zingen en dansen zie.’
‘Och, ik ben met een benepen hart van het kasteel gekomen; doch ik dacht dat ik
er in zou gelukt zijn u die tijding welgemoed te doen opnemen, met te lachen en te
dansen. Ik heb het wee in het hart, Nard, even als gij; maar het moet zoo zijn.’
‘En waarom moet het zóó zijn?’ vraagt de jongen. ‘Die grooten en rijken beslissen
alles volgens hun goeddunken, zonder ooit ons te raadplegen. 't Was immers nu hier
goed aan den molen? Wij bleven hier en dat was alles wat wij verlangden.’
‘Dat is waar: maar de gravin heeft vooruitzichten met ons....’
‘Ik had gedacht dat wij, nu die oude schurk dood is, hier rustig bij den molen
zouden blijven wonen. Hiob had er van afgezien heen te gaan; ik had mijne droomen
van vroeger laten varen, en nu....’
‘O, ik zal hier elken zomer terugkeeren.’
‘Dan zult ge den heelen winter weg zijn? Neen, dan kom ik ook naar de stad.’
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‘En vader Hiob blijft alleen?’
Nard zwijgt. Hij is met hart en ziel aan den ouden man gehecht, en 't zou hem hard
vallen, dezen te verlaten; maar het denkbeeld dat hij een van het drietal zal moeten
missen, maakt hem nu reeds den molen verlaten en ledig.
Vader Hiob zalft 's avonds eenigszins de wonde, met het sterreken der hoop in de
verte te doen pinken; maar eng is het Nard toch altijd aan het hart.
Eenige dagen later staat Nard voor het molenvenster, dat uitzicht geeft op de puinen
en den weg die langs daar loopt, en 't is een oogenblik of hij een visioen heeft uit
vroeger dagen; want zie, daar is de poppenwagen weer, die jaren geleden nabij den
molen stil hield.
Allengs wordt het visioen wezenlijkheid en inderdaad, daar nadert langzaam de
wagen: twee oude witte paarden trekken hem, en voor op den bok, door eene kap
overdekt, zit de koetsier, even ongeduldig als de paarden schijnen te zijn.
De wagen met de grauwe huif wordt door een tweeden gevolgd, die een huis op
wielen mag genoemd worden.
De wagens volgen niet altijd denzelfden weg als de troep reist; doch op zekere
bepaalde punten vereenigen zij zich, zooals ook nu het geval is.
Naast de wagens gaan eenige vrouwen met kinderen op den rug, in den opgerolden
rok, mannen die hunne duitsche pijp rooken, knapen en meisjes die verlangend uitzien
naar de plaats waar men eindelijk rust houden zal.
De huifwagen is dezelfde die Nard zag toen men, jaren geleden, Narda achterliet,
en nu loopt er den jongen eene huivering door de ledematen, bij de gedachte dat die
mannen zijne pleegzuster zullen opeischen en wegvoeren.
Nard stormt dan ook driftig naar beneden en verwittigt Hiob, en deze, na even
buiten de deur, met de hand boven de oogen, gezien te hebben, moet bekennen dat
het dezelfde wagen is.
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Gelukkig is Narda voor het oogenblik afwezig; Hiob maakt zich gereed om op
verkenning uit te gaan, nu een jongsken aan de molendeur komt en wat warme melk
vraagt voor ‘den ouden Dark’, zegt het, ‘die doodziek is’.
‘Hoe zegt ge?’ vraagt Hiob.
‘Dark, het gekke poppenmanneken.’
Die naam is den molenaar zeer goed gekend; de gravin heeft hem daarenboven al
de bijzonderheden over de ontmoeting haars broeders, vertrouwelijk meêgedeeld.
‘Nard,’ zegt hij, ‘Nard, loop als een bliksem zoo snel naar het kasteel en zeg aan
de jonge gravin, dat de poppenwagen van vóór eenige jaren hier is.’
‘Moet Narda niet meêgaan, vader Hiob?’ vraagt de jongen met een beklemd
gemoed.
‘Neen, neen, zeker niet, jongen! Voort, als de wind, voort!’
Nard vliegt inderdaad, terwijl de molenaar naar den wagen gaat, om eenige nadere
bijzonderheden over het ‘gekke poppenmanneken’, zooals de jongen zegde, in te
winnen.
Reeds zijn de paarden der wagens uitgespannen en staat het huis op wielen in de
schaduw van den grooten lindeboom. Het personeel maakt zich gereed om te
kampeeren: kinderen zoeken, met blikken keteltjes, naar drinkbaar water. De hond
heeft reeds aan de rivier zijn brandenden dorst gelaaid. De vrouwen hebben hare
kinderen op den grond gezet, en de mannen stoppen nog eens de pijpen.
‘Gij hebt eenen zieke in den wagen?’ zegt Hiob tot den grooten bohemer, die op
een gevelden boomstam gezeten is en de pijp tusschen de tanden klemmende, boven
zijne koperen tondeldoos vuur ketst. De man ziet onverschillig op, en alsof hij het
geval schier vergeten is zegt hij: ‘O ja; en wat zou dat zijn?’
‘Het is zeker wel het minste van onzen plicht den armen stumperd bij te staan.’
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‘Dat is waar ook,’ zegt hij.
De man ketst voort, en nu hij vuur heeft, houdt hij de tondeldoos omgekeerd op
de gestopte pijp, trekt dapper en stoot den damp in breede gulpen uit.
‘Overigens,’ hervat de man, ‘er is aan den ouden Dark niets meer te redden; zijn
lichaam is een jenevervat en zijne ziel is daarin verdronken.’
‘Ja,’ laat er de bleeke, magere clown Kulp lachend op volgen, ‘gij zult de slaapmuts
van zijne ziel nog zien bovendrijven, maar hij, Dark, is er niet meer.’
‘Mag ik hem een oogenblik zien?’
‘Zijt gij een meester in de geheime kunsten?’
‘Neen, dat ben ik niet.’
‘Zoo een specie van pastoor?’ zegt de groote bohemer.
‘Neen, ook niet.
‘Overigens, die zou gee; hulp meer aanbrengen. Die is reeds in het voorlaatste
dorp bij Dark geweest.’
‘Ja,’ zegt de krijtachtige clown, ‘ik ben zelf dien zwarten dokter gaan roepen.’
‘Dat is zeer braaf van u.’
‘Braaf? Zijt ge dwaas! Dark is een goede dronkelap, waarmeê ik altijd veel gelachen
heb. Voor mij was hij eene pop, die ik spelen deed.’
‘Dat is niet braaf.’
Kulp ziet Hiob verwonderd en glimlachend aan. ‘Nu 't zij zoo,’ zegt de mulder;
‘mag ik eens binnen gaan!’
‘Daar is geen kwaad bij,’ en de bleeke poetsenmaker staat op de treê van den
wagen en opent de smalle deur.
De wagen is als eene lange, smalle kamer: er staan een paar enge bedden, zoo eng
als pijpenmanden; tusschen de twee vensterkens, met lappen neteldoek er voor, hangt
een gescheurd spiegeltje, en beneden dit staat een tafeltje dat plat tegen den
wagenwand vallen kan.
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Aan dezen nagel hangt een arlekijnskleed, aan genen een ruig berenvel, aan eenen
derde eene geblutste trompet. Op den vloer staat eene koperen trommel: op dezen
kant knabbelt een kleine aap aan eene korst brood, en boven hem zit eene raaf. Naast
het bed hangen kleine vogelkooien, waarin vinken, kneuters, kanaries tjilpen en soms
schetterend zingen.
In een der bedden ligt een bleek, mager en beenderig manneken, met een rooden
doek om de blauwe slaapmuts gewonden; blijkbaar ligt het, met een grijzen soldatenjas
aan, te bed.
De oogen zijn diep in de kassen gezonken en bewegen zich verdwaasd; de lippen
murmelen, doch men verstaat niet wat zij willen laten ontsnappen; de handen, wit
als die van een lijk, rusten op het witte laken of grijpen soms in de ledige ruimte, of
wel naar een snoer met poppen, die dwars over het bed hangen en den zieke somtijds,
in een oogenblik van verveling, tot verpoozing dienen.
Als de wagen in beweging was, dansten de poppen heen en weêr, ofwel zij sprongen
knotsend tegeneen of ze gek waren, en dat deed het zieke manneken nog lachen;
maar nu hangen de poppen stil, nu blijven ook de bleeke handen bewegingloos liggen
en lacht het manneken niet meer.
‘Dark, oude jongen,’ zegt de clown in het Fransch, ‘hier is iemand, die denkt uwe
oude karkas nog wat te kunnen oplappen.’
Het poppenmanneken staart den ouden Hiob met mat oog aan, en mompelt ten
slotte in het Vlaamsch:
‘Kent ge den Bloedberg?..., den Bloedberg?’
‘Hola, oudje,’ valt de poetsenmaker in, ‘de mulder verstaat uwe wartaal, uwe
poppentaal niet!’
‘Integendeel,’ zegt Hiob, ‘ik versta goed wat hij zegt.’ Dat verwondert den clown.
‘Ja, laat ons in de taal van onzen kindertijd spreken,’
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hervat Hiob; ‘ik ken den Bloedberg zeer goed, oude jongen! Gij heet Dark, niet
waar?’
‘Ja, ik meen dat het Dark is.’
‘Gij zijt de zoon van den poppenspeler-doodgraver, niet waar? Gij woont ginder
in het kleine huis, met groene deur en ijzeren spijlen voor het vensterken.’
Het poppenmanneken knikt en er speelt een akelig blijde glimlach over zijn wezen;
't is eerder een grimas gelijk in eenen droom. Het schijnt wel dat die herinnering, of
liever die verplaatsing naar zijne kinderjaren, hem liefelijk de zinnen streelt. Het
manneken denkt weer kind te zijn, bekende en vriendschappelijke stemmen te hooren
en het kleine huis van zijn vader weêr te zien.
‘Ik heb het lichtje voor het Maria-beeld ontstoken,’ zegt Dark, ‘dat doe ik altijd.
Ik moet met vader de poppen doen spelen in den “Poesjenellenkelder”. Voor vijf
centen moogt ge binnenkomen.... Maar Eric wil niet spelen. Hem knaagt een rooden
haan aan het hart en aan den lever.’
‘Wie is Eric?’
‘Eric, zoo heet mijn broeder; maar hij is weg, 't is een spook, een schim, een
gebroken pop.’
‘Hebt gij geene dochter gehad?’
‘Ja, ja, maar in mijnen droom. Die is gesmolten als een klontje suiker in den
jenever, en daarom drink ik hem altijd puur, uit vrees van mijne dochter op te eten....’
en het manneken lacht.
‘Maar uwe dochter? Uwe Narda?...’
‘Narda!’ en het manneken strijkt met zijne bleeke hand over zijn beenderig
voorhoofd. ‘Ja, Narda...’ en nu weent het of liever het grinnikt, want tranen komen
er niet.
‘Wil ik u eens een goed nieuws vertellen?’
Dark zit met gapenden mond.
‘Uwe Narda leeft en gij zult haar zien!’
De zieke verstaat blijkbaar de woorden niet meer. Een oogenblik is de herinnering
uit zijne jeugd klaar en duide-

August Snieders, Werken. Deel 22. Zoo werd hij rijk

246
lijk voor zijn oog opgerezen; doch nu is de kortstondige helderheid weer weg; nu
mompelt hij weer onverstaanbare woorden, lacht en beweegt krampachtig de vingers,
als speelt hij met de poppen.
De bleeke clown heeft niet verstaan wat de twee personen zegden; maar hij heeft
gehoord dat zij van Narda spraken en dat schijnt hem te verontrusten, want hij gaat
aan de deur, doet ze half open en zich naar buiten bukkende zegt hij tot den grooten
bohemer:
‘Kleber, ze spreken van Narda!’
‘Wat? Dat ze van Narda spreken geeft mij weinig, maar veel dat ik haar het deel
in den wagen zou moeten uitbetalen. Zonderling toeval! 't Is hier dat wij het kind,
jaren geleden, verlaten hebben, omdat wij dachten dat Dark toen reeds doodgedronken
was, en 't is hier dat die oude lap komt sterven en haar misschien zal weerzien.’
‘Dag, Narda!’ zegt eensklaps eene oude bohemerin met een kind op den arm tot
het meisje, dat op een tiental stappen van den wagen plotseling stilstaat. ‘Ja, 't is bij
mijn leven! de dochter van de “duitsche” wel! 't Is veel jaren geleden, maar ik ken
haar als de kleine Noordster aan den blauwen hemel!’
‘Ja, voor den drommel! 't is Narda. Dat moest zóó dan zijn en daaraan is niets te
veranderen. Als dat geen pert is die de booze mij speelt, versta ik er niets van!’ mort
de groote bohemer.
‘Bah!’ antwoordt de bleeke clown, ‘er kome van wat wil. 't Is een flinke meid
geworden, en we nemen haar meê het land in.’
Er gaat Kleber bij die woorden plotseling een licht op want hij ook roept, even als
de oude bohemerin, in het duitsch:
‘Dag, Narda! God zegene u, Narda!’
Het meisje staat nog altijd verbaasd en verdwaasd stil. Droomt zij nu, of droomde
zij vroeger? Ziet zij den
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poppenwagen in eene zinsbegoocheling, ofwel is hij eindelijk in waarheid uit het
nevelen des drooms te voorschijn gekomen, en staat hij nu weer stil, dààr waar zij
hem lang geleden eens gezien had?
En dan die taal waarin de bohemer haar toespreekt, eene taal die zij niet meer
meende te kennen, klinkt haar nu als eene onduidelijk ruischende muziek, uit de
ongekende verte, in het oor!
Ook die menschen meent zij ooit gezien te hebben, zoowel als dien wagen: 't is
zelfs of uit dezen laatste haar eene stem toeklinkt, die haar troostend toeroept.
Zonder acht te geven op de bohemers, die voor den wagen staan en even vrij als
zij dit deed toen zij nog een kind was, springt zij op eene trede, opent de deur en als
zij stilstaat en in den wagen rondschouwt, schijnt het haar toe als een oude bekende
- als een vaderhuis!
Het poppenmanneken zit sedert een oogenblik recht in zijn bed; het schijnt te
luisteren. Heeft het de naderende voetstappen der welbeminde gehoord?
Nu staart het met groote oogen op het binnentredende meisje; allengs komt er
tinteling in het oog en de armen opstrekkende, roept de oude Dark: ‘Narda, Narda!’
en zij, alsof zij tot het volle bewustzijn is teruggekeerd, vliegt toe onder den kreet
van: ‘Vader, Vader!’
Vader en dochter klemmen elkander in de armen.
‘Wat zijt ge lang weggebleven, kind!’ herhaalt het manneken; maar nu, nu is het
wel. Ik dank u, goede God, ik dank u, 't is geluk genoeg - genoeg!’
Als Narda den vader loslaat, zakt deze achterover: het poppenmanneken is dood.
Tien minuten later komt Yolande, door Nard vergezeld, aan den wagen. Die groote
dame, in rouw gekleed, maakt diepen indruk op Kleber en zijn hofstoet, en niemand
van dezen zegt iets, als wie ook, den poppenwagen in- en uitgaat.
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De wagen is als eene herberg langs den grooten weg gelegen.
Nu Yolande wil binnentreden, verlaat Hiob den wagen.
‘'t Is te laat,’ zegt hij, ‘hij is dood, doch hij heeft zijn kind nog zeer goed herkend.’
Yolande vindt Nard en Narda voor het bed geknield, terwijl de laatste de bleeke
hand van het manneken vasthoudt; zij ook knielt, zij ook bidt voor de ziel van den
overledene, terwijl Kleber als een groot kalf van verre staat en gaapt, en de bleeke
clown de raaf zwijgen doet en aan den aap het springen belet, om het gebed en de
rust des doods niet te storen.
't Is voor hem een zoo vreemd schouwspel, zóó omringd, te sterven! Hij weet niet
wat het is, maar hij ook zou willen weenen.
Onbegrijpelijk is het, wat groot en voornaam man de kleine doode voor heel den
bohemerstroep wordt.
De poppenwagen blijft onder den lindeboom staan; de troep zal daar, op verzoek
der ‘mevrouw van 't kasteel’ kampeeren, en nooit heeft men zooveel weelde beleefd
als nu.
Die Dark is volgens Kulp eene zegening! Immers, gedurig wordt er eten en drinken,
zelfs wijn, van het kasteel aangebracht en de gravin heeft den grooten Kleber vier
of vijf goudstukken in de grove, bevende hand gelegd.
's Avonds zitten de mannen en vrouwen rond het vuur, dat zij aan den voet der
puinen hebben ontsteken, en waarvan de gloed, de groep en den wagen door een
fantastisch licht omgeeft, en iederen avond tot aan de begrafenis, komen Hiob en de
kinderen aan den wagen bidden.
Den volgenden dag brengt de timmerman uit het dorp eene kist, en de leerjongen
draagt fier, en toch met een onrustig kloppend hart, het gereedschap.
Naast en achter die twee hoofdpersonen, loopen een aantal half naakte bengels op
een drafke meê. Ook hen
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kloppen de hartjes van onrust, maar toch tintelen de heldere oogskens van
nieuwsgierigheid.
Jammer, de kist wordt binnen gehaald: de timmerman komt weer uit den wagen,
de deur schuift toe en alles is gedaan.
Den volgenden morgen klept het klokske der dorpskerk; de klank galmt vriendelijk
en uitnoodigend over de bergtoppen heen.
't is een grauwe, nevelachtige dag. Hiob, Hakki, Nard en anderen halen de kist uit
den wagen, en vier mannen dragen ze den bergweg op.
Achter de kist gaan Narda, Yolande, Hiob en Nard en dan de groote bohemer, de
bleeke clown en de anderen van den poppenwagen; maar Kleber en Kulp zijn in
zondagskleed, ten minste ze zien er gewasschen en geschoren uit.
Op den schouder van Kulp zit de aap en de raaf vliegt af en aan: zij zit nu eens op
den schouder van den clown of dan eens op de doodkist.
De groote Kleber gaat zoo omtrent als een hond, die pas een pak slagen gehad
heeft, dat is met ingetrokken staart en hangende ooren. De man weet blijkbaar niet
hoe te gaan, wat te doen; want dat groote kalf van een kerel zou zoo ongaarne iets
doen dat verkeerd was - en met deze ‘vertooning’ zooals hij denkt, is hij toch zoo
weinig bekend.
Kulp houdt het oog strak op Kleber gericht; gaat deze een stap rechts, ook Kulp
gaat recht; links, ook links; brengt Kleber de hand aan zijn oor of aan zijnen neus,
ook Kulp streelt zijn oor of trekt aan zijnen neus - zoodat de laatste plechtigheid
behoorlijk afloopt.
Naar Kulp denkt is alles recht schoon, en hij had maar spijt dat Dark niet eens
door de spleet der kist mocht zien; doch misschien deed hij het wel; want Dark had
altijd ‘streken in den mouw’.
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De groote bohemer heeft berouw dat hij aan Narda haar wettelijk deel in den wagen
heeft willen ontfutselen, en alvorens Trois Fontaines te veriaten, gaat hij naar het
kasteel en brengt aan de gravin een zilveren ring, een klein portretje van het
poppenmanneken, zijn doorgerookte pijp en een oud rood tabakszakske herinneringen, die met dankbaarheid worden aangenomen.
En het deel in den wagen? Dat wordt mild, en nog meer, aan het gezeldschap
geschonken.
Een uur later breekt men het kampement op; de paarden worden ingespannen; de
kinderen op den rug gezet, en de wagen verdwijnt langzaam op den kronkelenden
weg.
Bij Nard rolt er een zwaar gewicht van het hart, nu hij Narda niet met den wagen
ziet heengaan.
De weeze zegt niets; zij staat aan den molen en ziet droomend den wagen
verdwijnen; haar hart is bedroefd; zij is toch meer dan zij denkt aan dat rollend huis
gehecht, dat echter niets meer bezit wat haar dierbaar zijn kan!

XVIII.
Terug naar huis.
Wat is het eenzaam aan den molen!
Nard weet wel wie aan den molen, puinen en omtrek ontbreekt, om weer even
vroolijk en aantrekkelijk te zijn als vroeger: dat ontbrekende wezen is Narda, die in
het najaar met Yolande naar de stad vertrokken is, echter niet zonder de belofte, dat
zij in den loop van den winter eens naar Notre Dame de la Forêt zou terugkeeren.
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Nooit kwam aan Nard de winter zoo eenzaam voor; vroeger merkte hij niet op, zoo
dacht hij, dat er geen bloemen tusschen de puinen groeiden, geen zwaluwen in de
steenbrokken nestelden, geen bieën rond den molen gonsden; nu, nu mist hij een en
ander, en 't is of Narda al dat leven, al die beweging heeft meêgenomen.
De avonden zijn lang; de wind doet buiten de boomtoppen suizen en huilt bij
poozen in den schoorsteen, en dan denkt Nard aan den boozen kasteelheer, aan de
wrekende bieën, aan den ijselijken dood - en slechts nu eerst besluit hij er toe, 's
avonds aan den haard een vaderons voor de ziel van den moordenaar zijns vaders te
bidden.
Hiob is ook niet erg spraakzaam; hij is blijkbaar bekommerd; hij zit soms geruimen
tijd in het vuur te staren en te dubben; doch nu eens Nippel, de held met het houten
kruis en het gouden been - neen, omgekeerd! - gekomen is, moet de oude leekebroêr
goede tijding hebben vernomen, want hij is opgeruimder, zelfs heeft hij gelachen.
Den avond dien Nippel in het molenhuis doorbracht, was een feestavond, want
hij heeft verteld van Narda, die voor Nard een volledig nieuw pak zondagskleêren
en voor vader Hiob een zwaren dikken mantel heeft meêgegeven: eindelijk de mantel,
dien zij den goeden man reeds zoo lang toewenschte.
Als Nippel is heengegaan, heeft Hiob, 't is duidelijk te zien, meer invloed gekregen,
want hij is in bezit van de sleutels van 't kasteel; hij beslist wat er te beslissen is; hij
regelt wat er moet geregeld worden, tot dat op zekeren dag een man verschijnt, die
zich een hoog gezag over de goederen aanmatigt en alles in oogenschouw neemt,
alsof hij de eigenaar is.
Die man is de voogd van de nog minderjarige Yolande; hij noemt zich mijnheer
Doblain de.... en hier volgt de onmogelijke naam van zijne vrouw, dien hij achter
den
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zijne geplakt heeft, om zich bij het dom publiek eene aristocratische tint te geven.
Mijnheer Doblain de..., is een verre neef van de moeder van Yolande; hij is
afdeelingsopperhoofd in een der ministeries en dat ambt geeft hem een zeker aanzien.
Wat zijn uiterlijk betreft, dit doet aan een Falstaff denken: dikbuikig, bolle wangen,
kleine oogen, kortom, een opgeruimd en blozend gezicht; een epicurist in den volsten
zin des woords.
Mijnheer Doblain de..., houdt veel van een zorgeloos leven en de eenige God dien
hij vereert, is Le Dieu des bonnes gens; eene goede tafel en eene fijne flesch zijn
voor hem een bovenmatig geluk.
Eene enkele moeilijkheid komt echter zijn levensgeluk soms storen: namelijk de
vraag, hoe hij de twee einden van het jaar aan elkander knoopen zal.
Ongelukkig steken de beenen van het afgeloopen jaar telkens wat dieper het
volgende in, zelfs bij gevaar van geheel den Doblain's winkel eensklaps om te stooten.
Mevrouw Doblain de... trekt zich den moeilijken toestand nog minder aan dan
mijnheer; zij heeft de overtuiging dat haar zoon, die aan eene legatie in Duitschland
geplaatst is, en daarom ‘de diplomaat’ genoemd wordt, dezen of genen dag een
huwelijk zal aangaan, en alsdan al de lastige horzels van schuldeischers, die rond
Doblain de... vliegen, uit de baan keeren zal.
De vader heeft vroeger, onder het zingen van Le Dieu des bonnes gens, nooit
zóóver gedacht: doch nu hij voogd is over zijn nichtje en de gravin Yolande, denkt
hij dat zij of liever hare groote fortuin, eene goede gading voor hem zijn zou.
De zoon is wel is waar nog niet aanwezig; maar de vader zal wel trachten ‘die
wilde vink’, zooals hij Yolande eens noemde, in het net te krijgen en haar te ‘blinden’,
want, zegt die geestige viveur, blinde vinken zingen het beste.
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Jammer, dat die stijve, statige en dus voor Doblain de... erg vervelende advokaat
Blondeel, tot lid van den familieraad is benoemd, en ziet! tegen dien pyramidalen
man is Doblain de... niet opgegroeid.
Ook houdt hij dien advokaat - doch hij meent er niets van - voor geen rond en
loyaal man, zooals hij beweert zelf te zijn; toch is hij den advokaat altijd zeer
vriendelijk, want in den grond vreest hij zijn doorzicht, zijne wetskennis en zijne
eerlijkheid.
De voogd werkt, wroet en knutselt en mijnheer Blondeel schijnt er niets van te
zien; maar op een gegeven oogenblik, als de dikke zonderzong zijn doel denkt te
bereiken, staat de beleefde en vriendelijk lachende witte halsdas voor hem, en doet
al de plannen als nevelbeelden verdwijnen zonder zelfs den schijn te hebben dit te
doen.
Soms heeft mijnheer Doblain de... er aan gedacht, den man der wet tot zijnen
handlanger, tot zijnen medeplichtige te maken; maar het denkbeeld dat hij dit door
een half woord zou moeten uitdrukken, doet hem sidderen.
Zoo min als de stijve populier zijne takken zou neerbuigen om ze vast te strengelen
aan het kreupelhout beneden hem, zou die onverbiddelijke eerlijke man zijne hand
geven aan eenen Doblain de....
‘Met dien wetzifter en artikelvitter,’ mort het afdeelingshoofd, ‘is niets aan te
vangen, en als ik mij tot het nichtje wend, dat toch zooveel lieve klinkende munt te
veel heeft, in de hoop dààr den draad in het oog der naald te krijgen, zendt die kleine
heks mij naar den wit gecravatteerden palmboom terug.’
De voogd heeft er weleens aan gedacht Yolande ten zijnen huize te doen inwonen,
aangezien hij beweerde dat het niet paste, een jong meisje zoo alleen in de wereld
te laten; doch toen hij, de voogd, haar het plan meêdeelde, ondervond hij bij dat
kleine ding de koppigheid van eenen
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muilezel en zag wel dat hij, met zijn plan door te drijven, alles zou bederven.
Nichtje wordt dus vereerd en aangebeden, zelfs door mevrouw Doblain de... en
wat de trouwpartij met den zoon betreft, deze zal de ‘diplomaat’, die eene zeer fijne
tong heeft, zelf wel klaar spelen.
Midderlerwijl legt mijnheer Doblain de... eene buitengewone zorg, ‘gezag’ noemen
het anderen, aan den dag, in het beheer der goederen van de minderjarige; doch als
die zorg, of gezag zoo gij wilt, te ver gaat, wordt de man door den advokaat Blondeel,
o, zoo lief en zoo welwillend! binnen de grenzen der wet terug gebracht.
De dikke voogd had het kasteel en de puinen bezocht en vond te dezer gelegenheid,
dat die ‘papen’ zich daar, in dat dal, zeer plezierig genesteld hadden, en dat de
Sansculotten, die dat ‘slangennest’ verstoorden, geestige en vernuftige knapen waren;
- spotternijen, op welke niemand antwoordde.
Dat stilzwijgen kwam mijnheer Doblain de... verdacht voor, en hij deed Hiob
gevoelen dat hij, man van het verledene, op geen lang verblijf in den molen meer
rekenen mocht.
Hiob heeft geduld; hij weet, door het bezoek van Nippel, dat Yolande en ook de
witte halsdas hem genegen zijn, en van dat oogenblik beschouwt hij mijnheer Doblain
de... als eene schaduw, en - schaduwen gaan voorbij.
Hoe het zij, Nippel en de voogd hebben eenige afleiding aan Nard gegeven; doch
nu zij zijn heengegaan, is molen en omtrek eenzamer dan ooit en ‘Nard suft weer’ zegt Hiob.
Met wijd opengespalkte oogen zit de jongen 's avonds in de dansende vlammekens
van het vuur te staren, en soms wakker schietend, zegt hij:
‘Vader Hiob!’
‘Jongen.’
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‘Wat doet men op dit uur in de groote stad?’
‘Uw vraag is niet juist,’ zegt de oude man lachend, ‘ge hadt moeten zeggen: Wat
doet Narda op dit oogenblik in de groote stad?’
Nard is betrapt en hij glimlacht flauw; rood worden doet hij echter niet.
Onder het eten, en terwijl een aardappel, aan de punt van een stalen vorket gesteken
en op weg naar den afgrond, eensklaps stil houdt, heeft Nard opeens gezegd:
‘Vader Hiob!’
‘Jongen.’
‘In hoeveel tijds zou men wel te voet van hier naar Brussel kunnen gaan?’
‘Voor u, Nard, is dat maar eene wandeling: voor mij zou het schier eene reis om
de wereld zijn.’
Die woorden doen ten minste het sterreken der hoop in den geest van Nard tintelen,
en de aardappel verdwijnt.
Een oogenblik later valt het vorket op een nieuwen aardappel, doch pas aan de
drievoudige bajonnet geregen, blijft de hand van den jongen andermaal stokstijf.
‘Vader Hiob!’
‘Jongen.’
‘Hoe is het mogelijk dat men, eens in de groote stad gekomen, in dezen zijnen
weg nog vindt tusschen al die saamgedrongen huizen?’
‘Men heeft immers eene tong om te vragen, Nard.’
De aardappels verschijnen en verdwijnen, rijzen en dalen, en de jongen zwijgt
eene ruime poos, ofschoon zijne gedachten verre van de aarden schotel verwijderd
zijn.
‘Vader Hiob!’
‘Jongen.’
‘Ik zou wel alleen naar de groote stad durven gaan.’
‘Gij zegt het verkeerd, Nard; gij wildet zeggen: Ik zou wel eens “willen” gaan.
Nu, nu, dat zou wel eens kunnen gebeuren.’
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Hiob glimlacht; hij begrijpt dat het den armen jongen te eenzaam aan den molen
wordt; hij zelf zoekt gedurig naar die kleine Narda, die toch źoo vroolijk zingen en
lachen kon.
's Morgens, terwijl Nard met gezwollen kaken, in de kom met heeten koffie blaast,
of als hij de witte tanden in het donkerbruine brood zet, begint het spel opnieuw.
‘Vader Hiob!’
‘Jongen.’
‘Ik meende dezen nacht iets aardigs te hooren, buiten aan den molen.’
‘Iets aardigs? En wat dan, Nard?’
‘Ik dacht dat Narda aan onze deur klopte....’
‘In het holle van den nacht?’ en de oude man glimlacht met de inbeelding van den
jongen; hij leest in zijn gemoed als in een open boek.
‘Ik meende zelfs dat zij riep, dat zij kermend riep. Kan dat iets beduiden, vader
Hiob?’
‘Neen, Nard. 't Zal zeker het molenwater zijn geweest, dat door het bevrozen rad
ruischte, of de wind die in den schoorsteen huilde, of de uil die in den nacht klaagde
of,...’
‘Neen, ik heb het zeer goed gehoord.’
‘En daarom zijt ge dezen morgen reeds zoo vroeg opgestaan en hebt ge buiten, in
de sneeuw, een kouden neus gehaald! Ik wed dat gij gingt zien of er nergens versche
voetstappen in de sneeuw stonden geprent.’
De jongen knikt.
‘En gij hebt er geene gevonden?’
De jongen schudt het hoofd en houdt altijd de oogen strak op den ouden man
gericht, wiens toon en gelaatsuitdrukking niet zonder aanmoediging zijn.
‘Dus is er Narda niet geweest?’
Nard houdt den neus in de halfledige kom verborgen, en slorpt den warmen koffie.
‘Vader Hiob!’ zegt hij na eene poos.
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‘Jongen.’
‘Zou dat een slecht voorteeken zijn?’
‘Wat Nard?’
‘Dat ik gisteren avond, toen de maan door de wolken brak, een witten geest tusschen
de besneeuwde boomen meende te zien.’
‘Dat was enkel inbeelding, Nard; gij hebt niets gezien.’
De jongen zwijgt; het is hem onmogelijk, zoo denkt hij, Hiob op den weg te brengen
waar hij hem gaarne hebben zou. Gelukkig komt de oude mulder hem genadig ter
hulp.
‘Jongen!’ zegt hij bij toeroeping.
‘Vader Hiob.’
‘Gij zijt niet meer tevreden in den molen.’
‘Toch wel.’
‘Neen, er ontbreekt u iets en mij ook.’
‘Narda.’
‘Juist zoo. Uw hart reist haar gedurig achterna, is 't niet zoo?’
‘Ja!’ en de jongen is verwonderd dat Hiob zoo precies gezegd heeft wat hij gevoelt.
Verlegen is hij daarvoor niet: er straalt integendeel een verlangende glimlach uit
zijne oogen.
‘Welnu, ook mijn oude geest zoekt overal en dwaalt verre van hier in de stad, om
haar in dat mierennest van menschen en die keisteentjeswiemeling van huizen, te
vinden.’
‘Juist zooals Nard doet!
‘Jongen,’ zegt de man, na een oogenblik denkend vóór zich gestaard hebben,
terwijl hij blijkbaar zonder er acht op te geven zijn pijpke stopt.
‘En?...’ vraagt de jongen, die ongeduldig wordt omdat Hiob zoo lang talmt met te
zeggen wat hij in zich heeft.
‘Ge moest eens gaan zien in de stad hoe het met Narda gaat.’
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Nard kan zijn ooren niet gelooven; hij gaapt den ouden man aan.
‘Wel ja; zoudt ge dat niet durven?’
‘Durven?’ roept Nard en zijn oog fonkelt uitdagend.
‘Welaan, morgen het Zondagspak aangetrokken, den linnen knapzak op den rug,
den mispelaar in de hand en vooruit!’
‘Ja, vooruit, naar Narda, vader; maar,’ laat de jongen er peinzend op volgen, ‘dan
zijt gij alleen, vader Hiob?’
‘Ik alleen?’ en Hiob glimlacht. ‘Wel, ben ik het grootste deel van mijn leven niet
alleen geweest? Als ik alleen ben denk ik aan al hetgeen voorbij is, en meer nog aan
't geen komen moet. Neen, jongen, ga gerust. Gij zijt groot genoeg, gij zijt sterk als
een jongen uit het bergland. Op weg, Nachtuil!’
De dag is in allerhande toebereidselen voorbijgegaan. Het weêr is frisch, scherp
zelfs, maar droog: 't zal voortreffelijk zijn om te gaan, want rijden zou wat al te diep
in den zak komen.
En op den grooten weg staande, zegt Nard op vragenden toon: ‘Altijd maar vooruit,
niet waar?’
‘Ja, altijd maar met den neus vooruit,’ zegt de mulder vroolijk.
De grauwe knapzak, die met twee leêren riemen over den schouder hangt, wordt
's avonds gevuld met een goed getal boterhammen, een dik stuk spek en eene blikken
bus, waarin water met eene malsche scheut jenever, 't geen Hakki heeft aangeraden.
Het vijffrankstuk, eens door mijnheer Maurits van Teilingen gegeven, wordt in allerlei
muntspecies gewisseld, van het tweefrankstuk tot den koperen centiem.
Nard heeft volledige inlichtingen van Hakki gekregen, en nu krijgt hij er niet
minder volledig van Hiob, over de wijze waarop hij zich op weg moet gedragen:
eerstens
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opzichtens de vreemdelingen, die met hem over de baan gaan - niet verder betrouwen
dan men ziet; ten tweede, opzichtens de honden, die achter hem zullen blaffen - laten
blaffen, maar met den stok gereed houden; ten derde, opzichtens de schoon gekleurde
uithangborden, met aanlokkelijke opschriften - voorbijgaan; ten vierde, opzichtens
zijn zilver geld, waarop veel kerels zouden kunnen verlieven - niet laten zien en de
centen, die hij moet uitgeven, vooraf geteld, in de hand leggen; ten vijfde, in de stad
gekomen, het adres van Nippel vast in de vingers houden, vragen waar Nippel woont
en slechts gelooven als men een huis wijst, wanneer drie menschen - zegge drie hetzelfde hebben gezegd; ten zesde....
Maar als Hiob op dien voet voortgaat, zal de reeks aanbevelingen zóó groot worden,
dat de jongen de eerste weer zal vergeten zijn, eer hij aan de laatste komt!
Nog een of twee punten meet de mulder den jongen op het hart drukken: bij pater
Ambrosius en de gravin de groeten doen van vader Hiob, en voor alle twee met den
hoed in de hand blijven staan.
't Is een onrustige nacht; reeds lang is het tweetal naar bed gegaan, doch de oude
man slaapt zoomin als de jongen. De wonderlijkste denkbeelden, deze verschillend
van gene, woelen door beider hoofd.
‘Jongen!’ roept Hiob.
‘Vader!’
‘Slaapt ge al?’
‘Neen, vader.’
‘Wil ik morgen vroeg een eind weg met u gaan, tot dat gij op de groote baan zijt?’
‘En waarom zoudt ge dat doen? Ik kan den weg wel blindelings vinden.’
‘Dat is waar ook,’ mort de oude, en hij is gerust gesteld door den fermen toon, die
de jongen aanslaat.
Hij kent overigens Nard: deze is een echte zoon van
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Jean Hibou, van den Nachtuil en de knaap zal regelrecht, stout, stijf en zonder omzien,
door het barste weêr, bij nacht gelijk bij dag, naar Brussel gaan: hij zal niet toeven
vóór dat hij daar is, vóór dat men zegt: ‘Dat is nu Brussel’ en eerst als drie
verschillende personen hem dit hebben verzekerd.
't Is 's morgens vroeg te vier ure; de hangklok heeft zoo pas geslagen. 't Zal nog
verscheidene uren nacht zijn, maar de sneeuw en de maan geven licht.
De jongen is gereed; hij zit warm in zijn zondagswammes en daarover heen draagt
hij een donkerblauwen kiel; zijne broek is tot aan de knieën omsloten door leêren
beenwaggen, die met gespen zijn vastgeriemd; de schoenen zijn beslagen gelijk de
hoef van een paard.
Nu den knapzak op den rug en den stok in de hand: den stok, die met een leêren
riemken om den pols hangt, 't geen belet dat dit wapen - een molenwiek in eene sterk
gespierde hand - uit de vuist geslagen wordt.
Op den dorpel van het molenhuis staat de jongen stil; hij wendt zich om en zegt:
‘De benedictie, vader.’
De oude teekent Nard met het kruis en zegt op eenen toon, die niet vrij is van
ontroering:
‘God zegene u, jongen.’
‘Dag, vader Hiob.’
‘Dag, Nard.’
Nard stapt door de krakende sneeuw en vangt reeds aan met te doen wat hem is
opgelegd; hij ziet niet meer om. Hiob staart hem zoo lang mogelijk achterna.
‘Opgepast voor de landloopers!’ zegt de oude.
‘Wees gerust!’ antwoordt de jongen, voortstappend.
‘Ook voor de honden.’
‘Ik heb mijnen stok.’
‘Ook voor de uitnangborden met roomers en glazen.’
‘Ik zal, met de oogen toe, voorbijgaan.’
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‘Dag, jongen!’
Uit de verte klinkt het nog:
‘Dag, vader!’
De haan kraait op dat oogenblik. Wil hij den jongen reiziger ook ‘goeden dag’
zeggen? In alle geval heeft Nard lust om te zeggen: ‘Dag, kraaier!’
De zwarte gestalte laat zich weldra op het sneeuwveld niet meer ontwaren; toch
blijft Hiob op den dorpel staan en ziet naar de lucht, tegen welke de naburige heuvel
zich afteekent. Daar ook verschijnt weldra flauw de onherkenbare gestalte. Hiob
keert het oor naar den wind en hoort nog tamelijk duidelijk het refrein van het liedeke:
Je volerais vite, vite, vite
Si j'étais petit oiseau.

De oude man zou met het een of het ander refrein wel eens willen antwoorden, doch
zijne stem heeft de kracht niet meer om tot zóóver door te dringen. Het lied sterft
weg en als Hiob de deur gesloten heeft, wordt het zoo eenzaam in het molenhuis,
dat de oude man zijn hart hoort kloppen.
We zullen den jongen niet stap voor stap volgen; genoeg zij het, te weten, dat hij
ferm voortgaat; hij prent de met ijzer beslagen zolen nu zoo flink in de sneeuw als
later wanneer het licht doorbreekt en eindelijk de flauwe winterzon een rooden gloed,
zonder eenige warmte, over de baan werpt.
't Is en blijft echter vinnig koud, zoodat de neus van Nard gepurperd is en hevig
tintelt.
De jongen volgt slipt al de hem opgelegde voorschriften van vader Hiob. Als de
schaarsche passanten hem aanspreken, zegt hij, zonder op te zien, ‘Morgen’ en gaat
stijf door; bij het blaffen van eenen hond klemt hij zijnen stok vaster in de kneukels
en nu hij eindelijk na lang, zeer lang gegaan te zijn, het eerste uithangbord ziet, heeft
hij trouw de oogen toegenepen.
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Wij kunnen dus gerust zijn; als wij den zoon van den Nachtuil zien stappen, mogen
wij met overtuiging zeggen: ‘Hij zal er komen.’
De jonge gravin Yolande bewoont te Brussel het groote hotel haars vaders niet. In
eene eenzame straat bezit zij een kloosterachtig stil huis, dat juist zonder huurder
was en ook door de eigenares zelve betrokken werd.
Narda is nog onbekend met hare familiebetrekking tot de gravin; doch zij wordt
met veel vriendschap behandeld, 't geen wel doet blijken dat zij weldra in de grootste
vertrouwelijkheid zal worden opgenomen; de kamenier geeft haar onderricht in het
lezen en schrijven, en tracht hare manieren van lieverlede te polijsten.
Wie haar ziet in het rouwkleed, 't geen overigens door al de bedienden van het
huis gedragen wordt, zou moeten bekennen dat zij een gunstig uiterlijk heeft, en
eens, misschien spoediger dan men denkt, in eene elegante juffer zal kunnen veranderd
worden.
Toch is Narda niet gelukkig. Op haar wezen ligt een waas van onrust verspreid,
en als zij droomend voor zich ziet, zonder eigenlijk iets te zien, hoort zij soms de
stem niet, die haar roept.
Narda, het kind der vrije natuur, vindt het leven in de stad niet aantrekkelijk. In
plaats van de schoone en vroolijke bergen, ziet zij van den vroegen morgen tot den
laten avond huizen, niets dan huizen; in plaats van den wijden, wijden hemel, soms
een streepke of hoekske lucht, dat nog bewolkt is; in plaats van die volle, milde zon,
soms een gebroken straaltje dat langs den vensterdorpel binnensluipt; in plaats van
Hiob en Nard, menschen die zij niet kent.
Hier, in dat huis waar 's avonds overal licht en vuur brandt, is het voor haar veel
somberder dan in den donkeren molen; hier kan zij niet zingen, niet lachen, en, wat
zij
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vroeger niet deed, zij weent soms zonder te weten waarom.
Wat ontbreekt haar? Wel den armen molen, het ruischend water, de puinen, de
stemmen van Hiob en Nard.
Op een zekeren morgen wordt er met een nijdigen schok gebeld en die schok
beduidt dat het Nippel is, die zoo wat de aldoener van het huis der gravin is geworden.
Dat het Nippel is, wordt weldra des te duidelijker bewezen door de luide, heldere,
zoowat militaire stem van den kleêrmaker, die alzoo doet zien dat hij, le vieux
troupier, hier totaal thuis is.
‘Hé, hé, bonjour la compagnie!’ roept Nippel. Die woorden doen misschien denken
dat er een gansch regiment bedienden opdaagt, terwijl slechts één enkel klein, mager
dienstmeisje bedeesd op den dorpel staat.
‘Is juffer Narda thuis?’ vraagt de held en zijne stem doet schier het huis daveren.
‘Zeg haar dat ik eenen particulier heb, die haar tijding brengt van vader Hiob.’
‘Nard, Nard!’ roept boven de stem van Narda, want het meisje gevoelt als bij
ingeving det de jongen in hare nabijheid is, en zij vliegt onstuimig de trappen af en
den gang in.
Het meisje omhelst den jongen recht levendig. Deze zegt wel is waar ‘Dag, Narda!’
doch hij staat zoo stijf als een paal, zoo links als een kalf in een kegelspel, zoo rood
als een kriek in den zomer. Maar ook Narda is zoo wild, die Nippel lacht zoo
onbeschaamd, dat huis is zoo schoon, zoo rijk, en rechts en links piepen groote oogen
en lachende tronies buiten de deuren!
Narda trekt Nard, die nog altijd zijn grauwen knapzak op den rug heeft, voort, en
in eenen stroom van gebroken woorden, van koortsachtige lachen en zenuwachtige
gebaren vraagt Narda naar Hiob, naar den molen, naar de puinen, naar de geiten,
naar de bieën, naar Hakki.
Al die vragen worden doormengd met de woorden:
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‘Nard, wat ben ik blij! Nard, wat ben ik gelukkig! Nard, ik zou wel op één been
kunnen dansen van plezier!’
Nard heeft het vierde van den moed niet meer, die hem bezielde toen hij alleen in
den donkeren nacht, door de bergen en over het sneeuwveld ging, sedert hij hier in
de groote stad is met hare huizen zoo dicht aaneen als de gebakken moppen op eene
kermiskraam; met zooveel vliegende en snorrende rijtuigen, vergulde winkels en
altijd loopende menschen, zoo diep in hunne pelsen geborgen alsof het halve wolven
zijn.
Het laatste kwartje moed, dat er Nard overschiet, ontzakt den armen jongen nu hij
den trap op moet, die met een kleed belegd is, schooner dan de mantel van
Onze-Lieve-Vrouw in de kerk van zijn dorp, en vooral als hij in eene kamer
verschijnen moet, waar ook al eene groote schoone deken met bloemen op den vloer
ligt, alsof deze zou kunnen bevriezen.
De jongen heeft den kleinen bolhoed afgenomen, zooals vader Hiob hem bevolen
heeft en als de gravin Yolande, die plotseling binnentreedt, hem gul naar Hiob vraagt,
zegt Nard op hooger bevel:
‘Den goeden dag van vader Hiob.’
Allengs antwoordt de jongen vrijmoediger en bekent dat hij het aan den molen
niet meer kon uithouden zonder Narda, hetgeen een stillen en welwillenden glimlach
over Yolande's gelaat zweven doet
Nu zitten Nard en Narda in een klein vertrek, waar een gezellig vuur brandt, zoo
gezellig als in het molenhuis; doch daar spiegelen zich de dansende vlammen niet
in het glimmende koper van den haard.
Nard vertelt nu alles van den molen en van vader Hiob. Wel is waar vertelt hij in
een half uur tijds zesmaal hetzelfde, doch dat geeft niets: 't is voor Narda altijd nieuw!
Dan ook vertelt zij haar wedervaren, en nu ziet Nard
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eigenlijk eerst dat men van Narda eene groote juffer maakt, en dat hij in zijn boerenpak
reeds verre, zeer verre van haar verwijderd staat.
In den loop van den avond komt Nippel en neemt op zich, aan Nard de stad te laten
zien, en het drietal slentert langzaam door de straten, langs de prachtige kerken,
paleizen en winkels - de laatsten met licht en vergulde opschriften, waar honderde
glinsterende dingen zijn tentoongesteld. ‘Ja,’ denkt Nard, ‘meer dan in het huis van
den goeden God in ons dorp’ - en dat vindt de jongen niet eerlijk.
De held toont ieder voorwerp en spreekt dan op den fieren toon en met de
hooghartige houding van den veroveraar, die in 1830 aan alles, tot zelfs aan al 't geen
voor de vensters der winkels tentoongesteld is - aan den zilveren theeketel, de lachende
pop, de gemaakte broek en de blinkende laars - de vrijheid geschonken heeft.
Ja, men zou zeggen, als men Nippel hoort spreken, dat hij luid verkondigt: ‘Dat
alles leeft en blinkt hier alleen door mij, Nippel!’
Bij Nard doet Nippel den indruk of hij de grootste en invloedrijkste man der wereld
is; de man die, zoo alles hem niet toebehoort, toch over alles gebiedt: over straat,
paleis, park en winkel.
De jongen en het meisje gaan zooveel mogelijk naast elkander. Nard houdt Narda
bij de plooi van den rok vast. De jongen zegt geen woord; hij ziet, luistert, gaapt,
verblind door de pracht, doof door het gedommel erger dan dat er honderd biezwermen
rondom hem gonzen.
Eensklaps staat Nippel stil.
‘Hier,’ zegt hij, ‘hier werd gevochten! Hier stond ik! Het ging er van pif, poef,
paf! Het bloed stroomde door de straat, gelijk het water na eene felle regenvlaag
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door de goot; de koppen vlogen als kaatsballen en men kliefde armen en beenen als
brandhout!’
Nard beefde, Narda griezelde. Die Nippel is toch een. wreedaardige kerel!
Gelukkig ziet Nard dat de straat droog is, dat er geen enkele kop meer vliegt, dat
alleen het houten been van Nippel aan brandhout denken doet.
Van al die vroegere glorie is er dus niets meer te zien, en Narda wil dan ook terug
naar de schoone winkels.
‘Neen,’ zegt de vreeselijke Nippel, ‘ik wil u den cirque van Franconi laten zien.
Komaan, en avant la compagnie, naar den cirque, waar dezen avond eene nationale
vertooning gegeven wordt.’
De nationale vertooning, die door alle mogelijke Nippel's zelfs die, welke met
geen houten beenen en gouden kruisen bevoordeeld zijn, wordt bijgewoond, bestaat
hoofdzakelijk hierin - de vlaggen daargelaten - dat eene magere en geblankette
rijderes, in de nationale kleuren gekleed, op een mager en stijfpootig paard, allerlei
krommesprongen maakt en dat de reepen, waardoor zij zal springen, met driekleurig
kladpapier beplakt zijn.
't Mensch is zoo luchtig gekleed, dat Nard koû heeft voor de arme springster. En
dan is zij zoo aardig toegetakeld, zoo gek, zoo... neen, zóó kleedt zich toch een
fatsoenlijk mensch niet, niet waar Nard?
Gelukkig komt er een boer, die gedurig van zijn paard valt en er telkens gelijk een
meelzak, en met veel moeite, werd opgetild. Nard denkt dat hij een wezenlijke boer
is en begrijpt niet hoe deze zoo dom kan zijn, zich hier belachelijk te maken; dat doet
hem dan ook de magere springster vergeten.
Als de boer echter twee of drie pakken heeft uitgeworpen, is hij een der knapste
rijders van den troep en stelt den vrijwilliger van 1830 voor, in kiel gekleed en de
driekleurige kokarde op de muts.
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De man exerceert, recht staande op zijn paard, zet zich op de eene knie, legt aan,
schiet, tot dat hij zelf quasi doodgeschoten wordt, zich in de nationale vlag wikkelt
en voor het lieve vaderland sterft.
Tot troost komt de magere rijderes, die nu de faam verbeeldt, op haar houterig,
stijf, mager wit paard aanhottelen en houdt den edelen patriot eene magere
lauwerkroon boven het hoofd, hetgeen Nippel doet weenen van ontroering. Ziedaar
eene dood, die onze held benijdt!
Nard denkt er zoo niet over; bij hem is de vaderlandsliefde zoo sterk nog niet
ontwikkeld: ook kent hij van het vaderland niets anders, dan dat hij vader Hiob meer
dan eens hoorde morren over de altijd klimmende lasten.
Eindelijk is de woelige avond afgeloopen; op straat spreekt Nippel nog met veel
geestdrift van al het schoone dat hij gezien heeft. Narda vindt het nog al aardig; Nard
vindt het door en door flauw, doch hij zegt niets.
Nu ligt de jonge Nachtuil op eene achterkamer en hoog aan den gevel, te bed. Dat
bed staat zoo ver van den grond, dat hij zich zeer goed kan verbeelden in een
duivenhok te liggen, dat aan den gevel opgehangen is.
Zoo iets bevalt hem in 't geheel niet. Als hij nu eens droomt dat dit venster de
molendeur is en hij langs dààr naar buiten wil! - Wat tuimeling! En als er eens brand
losbreekt, hoe komt hij ooit langs de torenhooge trappen beneden?
Het voorzichtigste is, denkt hij, wakker te blijven.
Al wat de jongen gezien heeft, drijft als in eene windhoos voor zijne oogen: in die
draaiende hoos ziet hij poppen, vlaggen, paarden, rijders, danseressen, geweren,
kleine en groote Nippels springen, tuimelen, dartelen, verschijnen en verdwijnen.
Ja, 't is of geheel de stad, door een machtigen wind, wordt opgeworpen en die
millioenen kleinigheden in de
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lucht dwarrelen gelijk een groote muggendans boven het water, gelijk een
sneeuwstorm in de wijde ruimte.
Allengs begint hij kalmer te denken, zelfs te redeneeren.
Nard heeft in de stad wel veel winkels gezien, maar in geen enkelen was een
kooper. Zouden die winkeliers alleen winkel houden voor de aardigheid?
Ook heeft de jongen geen enkel mensch eenig huis zien binnen gaan; iedereen liep
voorbij. Waar zouden die menschen, die altijd voorbijgaan, dan toch wel wonen?
Ook de paarden liepen altijd door - altijd door. Overigens iedereen loopt in de stad:
waarom hebben hier de menschen toch zooveel haast?
Nard begrijpt er niets van; hij vindt het oneindig beter aan den molen, en als hij
het eindelijk een, twee, drie, vier ure op den naburigen toren heeft hooren slaan en
in slaap geraakt, dansen levenden en dooden, de eersten akelig, de tweeden, lachend,
voor hem heen.
Neen, het stadsleven bevalt hem niet, zelfs niet nu hij weer wakker wordt. De zon,
die over de vuile, roode daken en langs de geveltoppen schijnt, is zoo schoon niet
als die, welke over de frissche en besneeuwde bergen gloort. Het luidruchtige gewoel
der stad is voor Nard zoo gezellig niet als het geruisch van het water, en zelfs die
duivelsche spoorweg, die hem vroeger zoo betooverde, lokt hem minder aan dan het
eenzame zandspoor, dat in de bergen en dalen wegkronkelt.
Nard heeft grooten trek om naar geen enkel der stadswonderen meer te zien, ten
einde aan dat houten been te doen gevoelen dat hij er niets om geeft. Ten minste hij
zal doen alsof hij de oogen toenijpt, maar toch zal hij wel eens door de haartjes zien,
om te weten hoe, bij voorbeeld, dat ding zonder paarden voortgaat.
Het bezoek bij pater Ambrosius, in den loop van den dag afgelegd, heeft hem
eenigszins met de stad verzoend: Nard denkt niet anders of die grijsaard moet een
heilige zijn.
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Nu Nard en Narda het huis van den monik verlaten, zegt de eerste:
‘Narda, nu ken ik het spook van de puinen.’
‘Ja,’ antwoordt het meisje, ‘ja, ik ook.’
‘Pater Ambrosius is als een heiligenbeeld dat van zijn voetstuk is geworpen, en
dat soms nog eens in de puinen komt zien, waar het ter eere Gods gestaan heeft.
‘Ja, en vóór dat hij naar den hemel gaat....’ zegt het meisje op droomenden toon.
Den derden avond dien Nard in het huis der gravin doorbrengt, zit hij in de keuken
bij het vuur, met de twee voeten op de hoogste sport van den stoel; naast hem zit
Narda, die zoo min iets te zeggen heeft als hij.
De jongen heeft den paternoster met groote kralen uitgetrokken en bidt nu
fluisterend den rozenkrans en Narda antwoordt, zooals zij altijd deed in het molenhuis;
doch nu bidt men niet met opgewektheid; men bidt zoo zacht alsof men dit doet voor
een geliefden doode.
De kinderen denken dien avond aan Hiob.
Het gemurmel van het gebed, dat op dit oogenblik door geen enkelen dienstbode
gestoord wordt, heeft de aandacht van de gravin getrokken, die juist den trap afdaalt.
Zij staat voor de geopende deur der keuken en ziet de twee kinderen, want het zijn
inderdaad nog slechts kinderen, zoo vertrouwelijk zitten ze nevens elkander; zij ziet
hun de handen vouwen en gevoelt zich diep ontroerd.
Het gebed moet ten einde zijn, want de jongen zegt:
‘Nu nog een vader-ons voor het manneke van den poppenwagen.’
Het gefrazel begint opnieuw, en als het ophoudt en Nard den paternoster in de
opengespreide hand laat ineen vallen, blijven beiden met gebogen hoofd zitten en in
de trage vlammekens staren.
Yolande kan het niet zien, doch zij heeft de overtuiging
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dat de vier oogen, op dezen stond, met tranen gevuld zijn: dat zegt haar de houding
van Narda.
De jonge gravin maakt eenige beweging met den voet; de kinderen verschrikken,
wenden zich om en staan als twee beschuldigden voor Yolande.
‘Gij hebt gebeden voor allen die u lief zijn,’ zegt zij; ‘dat is wel gedaan. Gij schijnt
hier in de stad echter niet gelukkig te zijn. Zegt mij wat ge verlangt? Spreekt vrij.’
Nard ziet Narda en deze ziet Nard aan; doch Narda zwijgt en frutselt aan de punt
van den voorschoot, terwijl Nard haar met den elleboog een stootje geeft.
‘Welnu?’ vraagt Yolande.
‘Zeg het maar, Nard,’ zegt het meisje.
‘Neen, zeg gij het,’ antwoordt de jongen.
‘Wij zouden....’ zegt Narda.
‘Ja, wij zouden....’ zegt Nard.
‘Wij zouden naar den molen terug willen....’
‘Ja, wij zouden....’
Beiden staren met oogen, waarin de vrees van eene weigering te hooren doorstraalt,
de gravin aan; doch deze zegt:
‘Welnu, als dit uw wensch is, wil ik dezen niet tegengaan. Gij moogt naar vader
Hiob terug. Morgen zal Nippel u tot aan de diligencie geleiden en gij zult mijne beste
groeten aan Hiob overbrengen.’
Terug naar den molen! Die woorden galmen als eene zoete muziek in de ooren
van de kinderen der vrije natuur. De arme molen, de heuvels en dalen zijn voor beiden
veel aantrekkelijker dan de pracht der steden met al hare wonderen en dwaasheden,
met al haar gedruisch en ijdele woorden.
Den volgenden dag brengt Nippel Nard en Narda naar de afspanning, waar de
diligencie afrijdt; het is hij, die alles regelt, die betaalt, die de twee reizigers in de
zorgen
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van den conducteur aanbeveelt, en na zijnen stok als een tamboer-majoor, met een
fermen slag, op den grond gezet te hebben, roept hij: ‘En avant ta compagnie!’
In den reiswagen gezeten, dicht nevens elkander en de handen ineen geklemd,
alsof Nard en Narda bang zijn nogmaals vaneen gerukt te worden, geven zij door
eenen glimlach en eenen hoofdknik den groet aan den ridderlijken held terug, die in
zijne volle glorie aan den wagen staat, om zijn houten been door al de straatjongens
bewonderd.
Zoo lang de wagen in de stad dommelt en schokt, zegt Nard geen woord; het is of
hij bang is dat de huizen met zooveel oogen en gapende monden, deuren en vensters,
en die onbeschaamd tot in de diligencie staren, hem zullen beluisteren en verraden;
dat de weinige boomen, die men voorbij schuift, hunne takken als armen zullen
uitsteken om hem te grijpen; maar nu de stad verdwenen is en de wagen, als een oude
dikke moeder, tusschen de akkers voortwaggelt, nu zegt hij eensklaps met een diepen
zucht en een koortsachtigen lach:
‘Hé, wat ben ik blij dat ik uit de stad weg ben.’
‘De gravin is toch wel goed....’ zegt Narda aarzelend.
‘Ja, zoo goed als eene heilige uit den hemel; maar Narda....’
De jongen ziet rond of niemand zijne woorden kan hooren, en den mond tot aan
het oor van Narda brengende, zegt hij:
‘Ik was bang in dat huis. Ik zag altijd vader Jean Hibou, met zijn bloedend hart,
en vooral zag ik hem 's nachts, Narda, en dat was akelig.’
Narda siddert.
‘Altijd die gedachte!’ zegt zij.
‘Wees gerust. Sedert ik pater Ambrosius gezien en gehoord heb, zet mij die schim
niet meer tot wraak aan.
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Het was of zij mij leerde bidden: ‘Vergeef ons onze schulden, gelijk wij vergeven
onze schuldenaren.’

XIX.
Voor en na het bal.
In eene der nieuwe straten, die langs den kant der ministeries gebouwd worden,
woont de hooge ambtenaar, mijnheer Doblain de..., lid van alle mogelijke commissiën,
comiteiten, enz., al heeft de man van de meesten dezer geen graantje verstand. Al
deze aardigheidjes geven nochtans verhooging van traktement, en dat is mijnheer
Doblain de... bijzonder welkom.
Zooals wij weten leeft de dikke en welvarende man er lustig op aan; hij verkeert
in de hooge ambtenaarswereld en wordt bij vele rijke nijveraars gevraagd, omdat
men nooit weet waar en hoe men zijnen invloed kan noodig hebben.
Van zijnen kant is de man dan ook verplicht, op zijne beurt te ontvangen, en in
dat geval wordt er niets gespaard om eenen avond recht gul en mild door te brengen.
De man houdt er aan faam en invloed, door eene zekere pracht, grooter te maken,
vooral nu hij hoopt zijnen zoon ‘den diplomaat,’ aan de gravin Yolande te verpassen.
Indien gij met mij, op zekeren avond, de woning van mijnheer Doblain de... waart
binnen getreden, zou u onmiddellijk een gegalonneerde knecht in het oog gevallen
zijn: die was echter... gehuurd.
Den trap opgaande, hadden de lichten u verblind, de
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spiegels... ook gehuurd, u misleid en met den neus tegen het glas doen loopen; de
muziek, de bloemen in de plantenkas en de fontein... nog gehuurd, en eindelijk de
schoone vrouwen u betooverd en u de vraag ingegeven of gij u soms bij eenen
kamerheer of minister bevondt?
Dezen laatste heeft mijnheer Doblain de... wel gevraagd; maar hij heeft hem
geantwoord op eenen toon en met een boosaardig lachje, die den man deden koud
worden: ‘Ik hoor, mijnheer Doblain, dat ge recht koninklijke feesten geeft.... Gij
moet wel rijk en gelukkig zijn.... A propos, ik denk binnen een paar weken uwe
comptabiliteit te mogen inzien.’
Mijnheer Doblain de... heeft gerild bij die woorden; 't is of onder die geverniste
taal en liefelijke glimlachjes eene adder verborgen zit.
't Is of hij deze reeds in zijne schoenen en om zijne voeten voelt kronkelen, want
hij kan niet langer blijven staan, en hij verlaat het kabinet van den staatsman, die
hem, o zoo wonderlijk! over zijnen bril heeft aangezien.
Indien het feest niet bepaald en reeds besteld ware geweest, had mijnheer Doblain
de... een ziekte, al was het de geelkoorts geweest, voorgewend om de partij tot later
te kunnen verschuiven. Nu heeft het nachtfeest zijnen loop, doch de huisheer herwint
zijne rust niet; de woorden van den minister klinken hem nog gedurig in het oor.
Meer dan een slapeloozen nacht heeft hij doorgebracht, en nu de avond van het
feest gekomen is, ziet de man er bleek uit en nog bleeker door den witten halsdas;
zijn oog is eenigszins verdwaald en zijn glimlach is gedwongen.
Niets is frisch en lachend bij hem, tenzij de juweeltjes der ridderorden, die aan
schier elken klerk in een ministerie, zonder dat iemand weet waarom, op den kraaglap
van den jas worden gehangen, gelijk men kleurige vlinders vast-steekt op een stuk
karton.
‘Mijnheer Doblain de... is niet wel,’ heeft deze of gene
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wel is waar gedacht; maar aangezien voor de meesten, op dit oogenblik, de man een
zero in 't cijfer is, heeft elk hunner, na de vereischte huldebetuiging, hem terzij gelaten.
De dikke man, wiens gouden bril schier op de punt van den neus rust, zit nu op
eene sofa in de veranda en achter eene groep bloeiende serreplanten: hooge camelia's,
met frissche roode bloemen en glimmende blaêren, roode azalea's, en goudgele
acazia's... alweêr gehuurd.
Achter hem klatert eene fontein, fluisteren en giechelen soms stemmen die
voorbijgaan, klinken de trippelende, huppelende en wellustig slepende tonen der
muziek in de naburige zaal.
Alles ademt opgeruimdheid en weelde. De neêrslachtigheid en de ellende hebben
zich op eene kleine plaats verborgen: namelijk in het hart van den huisheer, en ze
woelen en spoken daar vreeselijk.
Het contrast van 't geen er in zijn gemoed en rondom hem omgaat, is des te
pijnigender, omdat er aan zijn hart niets ontsnappen mag.
Wat zou hij, de onrustige man, door zijn diepen zucht, die lichten willen uitdooven,
die bloemen verslensen; met zijne weeklacht, of beter gezegd met zijnen vloek, schrik
en ontsteltenis tusschen die zorgelooze vrouwen willen zaaien en de muziek doen
verstommen: kortom, eenen grafkelder maken van die feestzaal en hem met grijnzende
harpijen bevolken.
Voor de eerste maal ziet mijnheer Doblain de... het leven met een donker en
bezorgd oog in.
In elken knecht, die met ververschingen en lekkernijen op zilveren bladen, door
de zaal dwaalt, meent hij een schuldeischer met bergen van rekeningen te zien; de
fontein en de giechelende stemmen zijn saters en de muziek is eene spottende
doodenmarsch, die hem naar de gevangenis vergezelt.

August Snieders, Werken. Deel 22. Zoo werd hij rijk

275
't Is verwonderlijk; maar meer dan eens is hij onrustig opgesprongen, want hij meende
op den dorpel van deze of gene deur een man der wet of een gendarm te zien, die
zeker nog meer indruk zouden gemaakt hebben dan een lijkbidder in gala.
Mijnheer Doblain de... is in den aanvang van het bal zeer verlangend geweest, den
advokaat Blondeel te ontmoeten; doch ofschoon hij uitgenoodigd was en aangenomen
had, is deze niet verschenen; nu echter zooveel folterende beelden voor zijn oog zijn
opgerezen, is hij bang hem nog te zien. Plotseling hoort hij echter de zangerige en
vriendelijke stem van den invloedrijken familieraad, en nu de ministeriëele man
verdwaasd opziet, staat de lange, magere, wit gecravateerde advokaat voor hem, met
een welwillenden glimlach op het wezen.
‘Ik zocht reeds lang den vriendelijken huisheer, mijnheer Doblain de...,’ zegt
welgemoed en opgeruimd de rechtsgeleerde, ‘om hem dank te zeggen voor zijne
lieve uitnoodiging.’
Mijnheer Doblain de..., zich oprichtend, doddelt het een en ander, dat hij
waarschijnlijk zelf niet verstaat en zakt verlegen weer op de sofa terug, waar mijnheer
Blondeel naast hem plaats neemt.
Deze laatste is een te fijne opmerker om niet te zien, dat zijne tegenpartij juist aan
geene lichamelijke, maar wel aan eene zieleziekte lijdt. Dieper dan de ministerieele
man dit vermoedt, heeft de advokaat hem doorgrond en 't is ook daarom dat hij zoo
stevig tegen al zijne ontwerpen gewapend is.
Veracht mijnheer Blondeel zijne tegenpartij? Neen, hij heeft integendeel meêlijden
met dien dikzak, die in het slijk wentelt en wil doen gelooven dat hij in een bed van
welriekende rozen ligt; hij zou hem, zoo mogelijk, eene helpende hand willen reiken,
doch nooit ten nadeele van zijn geweten.
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‘Het doet mij innig genoegen u te zien, mijnheer Blondeel,’ zegt de gastheer nu, doch
altijd zeer onvast. ‘Ik had juist verlangd u te spreken.... Ge kent mijne inzichten, of
liever die van mijnen zoon.... Neen, ge kent ze misschien nog niet....’
Die afgebroken zinnen duiden juist niet veel diplomatie aan, en nog veel minder
doet zulks het vervolg, want plotseling zegt de man, als berst het geheim los tegen
wil en dank:
‘Ik bevind me, mijnheer Blondeel, in zeer moeilijke omstandigheden.’
‘Indien ik u van dienst kan zijn....’
‘O ja, mijn goede, achtbare heer Blondeel, dat kunt ge zeker. Mijn zoon bekleedt
reeds een schitterenden stand in de diplomatische wereld en is een man van aanzien.
Ge weet dat hij verwant is aan mejuffer de gravin Yolande....’
De advokaat ‘hemt’ en zwijgt. 't Is of hij zeer voorzichtig in afwachting blijft.
‘Ik weet niet of ge bekend zijt met de inzichten van mijnen zoon?... Hij is jong,
welgemaakt, heeft eene schoone toekomst.... Hij zou genegen zijn een huwelijk met
de gravin aan te gaan.... Wat zou uw denkbeeld daaromtrent zijn, waarde heer
Blondeel?’
Deze begrijpt dat zijne tegenpartij nog zeer verre verwijderd is van 't geen zij hem
eigenlijk vragen wil.
‘Ik denk, mijnheer Doblain de..., dat die vraag juist niet aan mij, maar aan mejuffer
de gravin Yolande zou moeten gericht worden,’ luidt het antwoord, vergezeld van
een fijnen glimlach en op eenen toon, die nochtans niets afwijzends heeft van de
zijde des advokaats.
‘Voorzeker, voorzeker!’ hervat de ministeriëele ambtenaar; ‘maar ik weet dat
mijnheer Blondeel zeer invloedrijk is...,’ en mijnheer Doblain de... trekt eene goudgele
bloem van een doornigen acazia en speelt er achteloos
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meê tusschen de mollige bleeke vingers, ‘en dat zijne woorden niet zonder gewicht
zijn bij de gravin.’
Bij het uitspreken van die woorden ziet de dikke man uit een hoek der kleine oogen
en over den gouden bril naar den mageren rechtsgeleerde.
‘Het is,’ zegt deze, en hij sleept zangerig zijne woorden, 't geen hij altijd doet als
hij een aarzelend antwoord te geven heeft, ‘het is zeer moeilijk om in dergelijke zaak
tusschen te treden. Ik beken nederig mijne onmacht, en moet mijne dienstaanbieding,
in dit geval, terugnemen.’
Die laatste woorden worden op vroolijken toon en met een vriendelijk lachje
uitgesproken; doch inwendig doet het zijn goed hart leed den dikken man blijkbaar
op de pijnbank te houden, en welwillender voegt hij er bij:
‘Het is zeer moeilijk, duukt me, mijnheer Doblain de..., om hier over eene zoo
kiesche zaak te onderhandelen. Indien ge morgen, of liever dezen morgen een
oogenblik vrij had....’
‘O, voorzeker, voorzeker!’
‘Wij zouden elkander beter kunnen verstaan, in mijn kabinet bij voorbeeld.’
‘Ik zal komen, reeds vroegtijdig komen,’ en er tintelt eene flikkering van hoop in
het oog van den dikken zonderzorg.
Andere gasten hebben den gastheer in zijn eenzaam hoekske een oogenblik
gezelschap gehouden; de advokaat is heen gegaan. De weinige woorden, of liever
slechts de toon der woorden van mijnheer Blondeel, hebben als een tooverslag op
hem gewerkt; hij is nu gansch opgebeurd, zooals straks een nietig woord hem echter
zal neêrdrukken.
Zeker is het dat hij eenige minuten later, met een glas schuimende champagne in
de hand aan tafel zit, den gouden drank in het licht laat fonkelen en, het eene oog
schalks toegenepen, naar de opstijgende kralen ziet; zeker is het

August Snieders, Werken. Deel 22. Zoo werd hij rijk

278
dat hij weldra zijn onophoudelijken woordenstroom en malschen lach laat hooren,
galanterieën en zelfs tweeregelige versjes uit zijn eeuwigen Béranger, voor hem het
toppunt der wijsbegeerte, aanhaalt; zeker is het dat hij soms schokt van 't lachen en
de tranen van genot hem over de kaken loopen, als deze of gene hem eene
onkieschheid over de vrouwen toefluistert, die hij zich haast op zijne beurt, voort te
fluisteren.
Jammer, nu hij volop in 't genieten is, dat een der tafeldienaars - de kerel ziet er
uit als eene donderwolk - hem op een zilveren blad een gesloten briefje voorhoudt,
en als mijnheer Doblain de... eenigszins ter zijde gaat om te vernemen wat men
schrijft, leest hij:
‘De minister zal morgen, in den loop van den dag, onverwacht uwe kas doen
nazien.’
Geen naam; het schrift is aan mijnheer Doblain de... onbekend. Dat briefke is eene
valsche noot in de harmonie; eene walgelijke spin tusschen de rozen; een geheimzinnig
en geschreven R.J.P. tusschen de glimmende en lachende juweelen!
Ja, dat is een ongeluksbode! De gerustheid, die een oogenblik vroeger hem zoo
aangenaam wiegde, is andermaal voorbij en zij keert niet meer terug.
De muziek hindert den man; de gehuurde pracht steekt en wondt hem; hij verlaat
de salons, dwaalt op en neer en zit ten slotte in zijne slaapkamer, waar hij allengs
het gewoel der gasten en de vroolijke muziek hoort wegsterven.
't Slaat twee ure. Rijtuigen rommelen buiten door de straat en verwijderen zich
van het huis, dat vóór eenige oogenblikken nog zoo levendig was; de lichten worden
uitgeblazen, deuren toegeslagen en sleutels omgedraaid: - het huis wordt eindelijk
als een uitgejaagde biekorf zoo stil.
In de naburige kamer hoort mijnheer Doblain de... zijne vrouw, veel jonger dan
hij, maar toch de eerbied-
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waardige veertig ingetreden en nog altijd even verzot op toilet, vleierij, ijdelheid en
genoegen als twintig jaar te voren; zij bekommert zich om den dikzak niet; zelfs is
zij boos dat hij zich weer zoo onbeleefd uit het gezelschap heeft verwijderd.
De huisheer gevoelt ook geene behoefte om de moeilijkheid, waarin hij zich
bevindt, aan zijne vrouw toe te vertrouwen; deze zal er niets van begrijpen en hem
antwoorden met hem eene beschrijving te geven van dit of dat toilet.
Moeilijkheid in geld? zou ze gezegd hebben. Zijt ge dwaas? Richt u tot een uwer
vrienden. De narekening van de kas, welke aan de hoede van mijnheer Doblain de...
is toevertrouwd? Nogmaals dwaasheid. Een woord van haren zoon, en die minister
zal zwijgen en zelfs gelukkig zijn te zwijgen.
Overigens is er te kort, geef het ontbrekende er bij. Maar de schuldeischers?
Schoone vraag! Wie bekommert zich om dat leger van knagende ratten en roovende
sprinkhanen?
Alles is reeds rustig in huis, doch mijnheer Doblain de... wandelt nog in zijne
slaapkamer, waar hij het tamelijk benauwd vindt en daarom wil hij een oogenblik
naar beneden.
Met den glimmenden, koperen blaker in de hand, gaat hij langzaam den trap af en
staat voor de deur der zaal. Waarom treedt hij juist dààr binnen, terwijl hij een uur
vroeger die plaats haatte en ontvluchtte? Dat weet hij zelf niet.
Wat is het doodsch in die vertrekken, een oogenblik te voren zoo woelig bezocht,
zoo licht, zoo vroolijk, zoo tot de zinnen sprekend, zoo bezield door glimlachen,
gefluisterde aardigheden en ijselijke flauwiteiten!
Het licht van het blakerke is niet sterk genoeg om de donkere schaduwen, die zich
in de hoeken afteekenen, te
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verjagen. Die schaduwen hangen als lange rouwkreppen naar beneden en de flauwe
vonken, die uit het glas, koper en kristal schieten, zijn de zilveren tranen.
Op de tafel is het ammelaken scheef getrokken, verkronkeld en met rooden wijn
beklast; de lange, korte, dikke en spitze glazen zijn leêg of half leêg; zoo ook dat
regiment donkerkleurige of gele flesschen. Hier is een stoel omgeworpen, daar liggen
oesterschelpen, een uitgeperste citroen, een kurk op het vloertapijt; verkreukelde
servetten op de stoelen; ginds sigaarasch op de tellooren, tusschen amandelschelpen
en rozijnstelen.
Alles is ledig - gelijk de beurs van mijnheer Doblain de....
Er heerscht eene zoo groote wanorde in de zaal dat men aan eene aardbeving zou
denken, of eerder zou men meenen dat er een Sabbathdans plaats heeft op het
oogenblik dat de huisheer binnentreedt, en dat elk voorwerp zich zoo goed mogelijk
in de laatste positie houdt, om te doen gelooven dat niemand van zijne plaats is
geloopen - al leunen sommige stoelen dan ook op éénen pikkel, of liggen zij met den
rug tegen den muur, of voorover op de tafelranden - die slempers!
In gindsche kamer heeft men gedanst. Daar ook ziet men eenige verlepte bloemen
op den grond, die eerst misschien op het kleed of in het haar der schoone gepronkt
hebben, en later onder den hiel van dezen of genen danser werden vertrapt.
De gordijnen zijn bemorst; op het marmer der schouwplaat is het was der kaarsen
gedroppeld en heeft er kalkwitte, rotsachtige klompen gevormd.
In de veranda klatert de fontein niet meer; de bloemen der gehuurde planten zijn
hier en daar afgerukt.
Alles zwijgt, hier en ginder. De gasten hebben alle leven, alle vreugde in de plooien
der overjassen en der witblauwe sorties meêgenomen.
Men is heengegaan toen men dwars door de leêge
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buiken der meeste flesschen kon zien, of toen de mannen zóó veel in hun corpus
overgepompt hadden, dat zij hunne glazen halfvol moesten laten staan - zooals onder
ander dit glas, waarin eene rozijn op en neer daalt, naar gelang de gaskristallen zich
al of niet aan haar vastzetten, gelijk diamantjes rond een donkeren steen.
‘Diamantjes!’ schijnt een spottende duivel te zeggen.
Mijnheer Doblain de... zit in alle geval voor de gemaakte brokken en stukken;
want dit gebroken kristal zal hij, om zoo te spreken, met diamant moeten heel maken;
die leêge roomers en flesschen weer met degelijk gesmolten goud vullen, en in plaats
van de vernielde bloemen, bloemen van bankbiljetten leveren.
En waar zal mijnheer Doblain de... al die kostbaarheden halen? En wat nog erger
is dan dit alles, is het naamlooze briefke dat hij in den loop van gisteren avond
ontving, dat als eene slang door de feestzaal slibberde om aan zijn hart te komen
knagen.
De blaker staat op tafel; M. Doblain de... zit op de sofa, met de ellebogen op de
knieën rustend en het hoofd gebogen, en nu hij aan de gasten denkt, die zorgeloos
heengingen zooals gewoonlijk, deze met gevlamde kaken en met verglaasde oogen;
gene met een dommen glimlach op het wezen en stotterende tong; deze de hangende
lip met eene verkoolde en klammige cigaar bemorsende, die hij te vergeefs poogt te
doen branden; gene met bekladderd overhemd en losgewoelden halsdas; als hij aan
de schaar zwelgers en schuimers denkt, die nu rustig ronken - dan wringt hij de
handen zoo hevig ineen dat ze kraken en hij vloekt binnen 's monds.
Machtelooze vermaledijding! Geen enkel van die vrienden zal hem uit de
moeilijkheid redden. Zij hebben als ratten de eiers uitgezogen, en laten aan den
huisheer de leêge scherpen over.
Mijnheer Doblain de... blijft met het hoofd in den palm
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der hand leunend, zitten. Hoe plagend ook de beelden zijn, die zich in zijnen geest
verdringen, toch komt de vermoeienis ze ten slotte verdrijven, en de arme duivel
slaapt in.
Het is negen ure in den morgen nu mijnheer Doblain de... aan het huis van den
advokaat Blondeel belt.
De rechtsgeleerde bevindt zich in zijn meer langwerpig dan vierkant kabinet, dat
op een ruimen hof uitzicht heeft.
In den zomer moet het daar zeer rustig, zeer afgezonderd, zelfs in zekeren zin
vroolijk zijn, doch nu is het gezicht doodsch. De peereboomen en rozelaren teekenen
zich zwart, kronkelend op den witten muur af, en de klimplanten zijn nu niets anders
dan een groot, zwart reusachtig spinneweb tegen den gevel gespannen.
De advokaat heeft in zijn kabinet wel is waar zijn hoogen witten halsdas aan, doch
hij is nu huiselijk in een purpergrijzen kamerrok, op zijn vilten pantoffels en met
eene fijne zwartzijden muts op, zooals de werkman 's Zondags draagt. Die muts, die
hij altijd afzet als er een kliënt komt, neemt, zoo dunkt ons, al het stijve van den
rechtsgeleerde weg en geeft hem een nog vaderlijker karakter dan hij anders heeft.
Mijnheer Doblain de... is blijkbaar afgetobd; er is niets opgeruimd in hem.
‘Nog vermoeid van het feest?’ zegt de advokaat met een welwillend lachje, dat
mijnheer Doblain de... altijd voor iets onrechtzinnigs in den rechtsgeleerde houdt.
Mijnheer Blondeel verontschuldigt zich, niet later gebleven te zijn; doch hij heeft
reeds eene uitzondering voor mijnheer Doblain de... gemaakt.
Deze luistert niet naar al deze woorden die uitgesproken worden, terwijl mijnheer
Blondeel het vuur opstookt en daarna den bezoeker eene kas met manilla's toeschuift.
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Hij zelf neemt eene sigaar, doch de ministeriëele man heeft de gerustheid van geest
niet, die er vereischt wordt, om met genot eene manilla te verdampen.
Mijnheer Doblain de... heeft blijkbaar gemoedsbezwaren, die hij gisteren avond
verborgen hield en die hij nu voor het front moet doen komen,
‘Mijnheer Blondeel,’ zoo vangt hij aan, de oogen naar beneden gericht, ‘ik heb
vertrouwen in u. Ik moet eene bekentenis doen, die mij zwaar weegt....’
‘En die is, mijnheer Doblain....’
‘Ik spreek in vertrouwen.’
‘Natuurlijk.’
‘Ik zit in de afschuwelijkste verlegenheid; ik heb geld noodig.’
Het geheim is er uit.
De advokaat laat zijne oogen op den dikken man welwillend rusten. Wat deze hem
zegt, weet hij reeds: hij heeft hem immers gepeild tot in het diepste diep gepeild.
‘Gij bevindt u in tijdelijke verlegenheid,’ zegt de advokaat om iets te zeggen.
‘Zoo is het, zoo is het! Dat moet u verwonderen na een zoo prachtig feest als wij
gisteren ten onzent gaven; doch dit is iets wat mij niet aangaat: dat is het werk mijner
vrouw, die zich nooit om den waren toestand bekommert en laat mij zorgen, effen
te maken wat zij verbrodt.’
De advokaat ziet strak voor zich.
‘En hoe denkt ge, mijnheer Doblain de..., in de tijdelijke moeilijkheid te voorzien?’
zegt de advokaat, laat de onaangestoken sigaar door zijne hand gaan en tikt met het
eene uiteinde op de schrijftafel, terwijl hij de kin in de vingers der andere hand rusten
laat. ‘Gij hebt zeker vele vrienden, mijnheer Doblain de....’
‘Vrienden?’ De dikzak laat een zucht hooren, die alles zeggen wil.
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De advokaat begrijpt dat de vrienden reeds uitgeplunderd zijn, en er niets overblijft
dan vrienden met leêge zakken, die integendeel het liefst zelf plunderen.
‘En is de som, die ge noodig hebt, aanzienlijk?’
‘Tamelijk aanzienlijk.... Mijnheer Blondeel, het zou slechts van u afhangen....’
‘Van mij?’
Indien gij, als toeziende voogd der weeze, wildet toestemmen, of de oogen luiken....
Alzoo zou ik de noodige gelden kunnen heffen op de beschikbare sommen van mijne
nicht, de gravin Yolande.’
Mijnheer Blondeel trekt een bedenkelijk gezicht; hij is dezelfde man niet meer.
De witte halsdas is niet meer vaderlijk, hij is streng, wij zouden haast zeggen
‘crimineel’.
‘Aangezien het huwelijk met mijnen zoon.... 't Zou overigens slechts voor eenige
weken, voor eenige dagen zijn....’
‘Maar het huwelijk tusschen mejuffer de gravin Yolande en mijnheer uw zoon is,
voor zoo verre ik weet, niet bepaald,’ zegt de advokaat op zeer eenvoudigen toon.
‘Ik zeg niet neen.... Doch er zijn, mijnheer Blondeel, gisteren of eergisteren nieuwe
gelden ingekomen, die nog niet volgens den eisch der wet geplaatst zijn. Indien
mijnheer Blondeel....’
‘Dat zou een onwettig gebruik zijn,’ en de advokaat spreekt die woorden met
nadruk uit.
‘Bah, geen haan zal er naar kraaien en ge moet natuurlijk uw aandeel....’
Met drift richt mijnheer Blondeel zich op; zijn gelaat heeft eene onverbiddelijke
strengheid aangenomen, en om deze diep te doen gevoelen, worden de woorden met
eene lichte trilling in de stem uitgesproken:
‘Mijnheer Doblain de....’
De dikzak ziet den man met den witten halsdas verwonderd aan. Wat hij vraagt,
wat hij voorstelt schijnt
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hem zeer natuurlijk. In den beginne kwam hem, én de aard der leening én het
honorarium juist zoo eenvoudig niet voor; maar allengs vereenzelvigt men zich met
allerhande ontwerpen, zelfs met de gekste, ten minste als men in prangende
moeilijkheid verkeert.
Het is echter het aanbod van een zoogezegd honorarium niet dat den advokaat het
meeste krenkt; hij acht het zelfs beneden zich, op dit punt te antwoorden.
‘Mijnheer Doblain de..., ik heb het recht niet, over die gelden te laten beschikken,
en indien iemand dit deed, zou ik hem zeer streng beoordeelen,’ zegt mijnheer
Blondeel.
‘Maar, mijnheer, uw honorarium....’
‘Spreek dat woord niet meer uit, mijnheer! Ik begrijp niet dat de kieschheid alléén
u niet zegt dat wat ge voorstelt, nooit... in aanmerking mag komen. Wat die tijdelijke
leening betreft, ik herhaal u, niet te zullen dulden dat er een penning, die aan eene
weeze toebehoort - hoe rijk zij dan ook zijn moge - van zijne bestemming worde
vervreemd. Uw voorstel, mijnheer, kan niet verwezenlijkt worden.’
Mijnheer Doblain de... is gansch onthutst: de woorden van den advokaat doen al
zijne plannen neêrrollen als kegels, die door een welgemikten bol worden getroffen.
Hij wordt beurtelings rood en bleek, en zijne lippen bewegen zonder iets te zeggen.
‘Mijnheer,’ stamelt hij diep aangedaan.
De oogen van den dikken ambtenaar schieten vol tranen; zijne handen beven; hij
laat zich van zijn stoel glijden en zit op de knieën.
‘Ik ben een verloren man, mijnheer!’ snikt hij wanhopig.
De advokaat is diep getroffen; de witte halsdas verliest alle crimineel karakter en
wordt weêr plooibaar, welwillend, vaderlijk; hij richt den ambtenaar op.
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‘Gij zegt....’ stamelt mijnheer Blondeel.
‘Dat er mij niets overblijft, dan mij van kant te helpen.’
‘Ongelukkige!’
‘Ik heb twintig duizend franks te kort in mijne kas en de minister zal vandaag zelf
den geldelijken toestand doen onderzoeken.’
‘Twintig duizend franks zijn toch eene zoo onvindbare som niet....’
‘Alle middelen zijn uitgeput, alle bezittingen zijn overbelast; twintig duizend
franks staan bij mij op dit oogenblik gelijk met twintig millioen.’
Hij heeft een edel hart, die advokaat Blondeel! Hij is iemand bij wien men nooit
te vergeefs aanklopt. Het zou voor den edelen man eene eeuwige wroeging geweest
zijn, indien deze rampzalige, in een vlaag van wanhoop, zijne ziel in de eeuwigheid
slingerde.
‘Mijnheer Doblain,’ zegt de advokaat, ‘uw toestand, ik beken het, is bedenkelijk
en wordt dit des te meer, om reden van het feest dat gisteren ten uwen huize plaats
had.’
De ministeriëele man ziet den advokaat verdwaasd en onrustig aan.
‘En gij verzekert mij uw woord, dat uw geldelijke toestand zoodanig is als gij
zegt?’ hervat mijnheer Blondeel.
‘Dat verklaar ik bij duren eed!’
‘Dien heb ik niet noodig, mijnheer Doblain!’ luidt het welwillend antwoord.
De advokaat zit een oogenblik denkend en laat de kin in de opengespreide hand
rusten.
‘Wilt ge mij, mijnheer Doblain, eene schuldbekentenis onderteekenen?’ vraagt hij
opstaande.
De man kan schier niet gelooven dat hij goed verstaan heeft.
‘Aan u?’ stamelt hij.
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‘Aan mij, persoonlijk. Ik ben rijk genoeg om iemand die binnen weinige uren zou
verloren zijn, van een stelligen ondergang te redden.’
De dikke man grijpt de twee handen van den advokaat vast; hij nokt, snikt en er
loopen tranen over zijne vette wangen. Bij mijnheer Doblain de... kwamen de tranen
soms ijselijk gemakkelijk, maar ditmaal wellen zij natuurlijk en gemeend op.
Neen, hij is geen slecht, maar een onbezonnen, een lichtzinnig en die daarenboven
- de advokaat wist het wel - door eene dwaze ijdele, verwaande en verkwistende
vrouw naar den afgrond geleid wordt, waarin hij noodwendig zal verbrijzeld worden.
Mijnheer Doblain de... schrijft met eene bevende hand de schuldbekentenis, doch
alvorens deze te onderteekenen houdt hij eensklaps op en zegt:
‘Maar ik heb u geene waarborg aan te bieden, mijnheer Blondeel!’
‘Ik had daaraan nog niet gedacht; doch mijnheer Doblain denkt er aan en dit is
mij eene waarborg. Teeken, eerst zullen wij u uit de verlegenheid redden....’
De advokaat heeft zich eenige oogenblikken verwijderd. De opbeuring van den
ministerieman is volledig; hij heeft sedert gisteren avond zijne zilveren snuifdoos
onaangeroerd gelaten: nu haalt hij ze voor den dag, plonst er én duim én wijsvinger
in, en snuift gedruischmakend en welbehagelijk.
Mijnheer Blondeel keert terug; hij is in het zwart gekleed, zooals toen wij hem de
eerste maal ontmoet hebben.
De dikke bureelman is, bij zijne verschijning weer eenigszins ontroerd, verlegen
zelfs; hij stamelt woorden van dank, van verontschuldiging, terwijl mijnheer Blondeel
zijn welwillend en onbedwongen uiterlijk heeft, gelijk in het gewone leven.
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‘Mijnheer Doblain, gij verzekert mij nogmaals,’ zoo vangt de advokaat aan, ‘dat de
twintig duizend franks aan uwe kas ontbreekt en gij, zonder deze som, in het verderf
zoudt worden gestort?’
‘Ik verklaar het u, mijnheer Blondeel!’
‘Ziedaar twintig duizend franks.’
Met bevende handen neemt mijnheer Doblain de... de twintig biljetten op, steekt
ze nog meer bevend in zijne portefeuille, bergt deze zorgvuldig in den binnenzak,
drukt koortsachtig de hand van den advokaat, wil, doch kan niet spreken en wendt
zich om.
De advokaat ziet dat hij zich tranen uit de oogen wischt.
Aan de deur gekomen, keert de dikke man op zijne stappen terug en staat andermaal
voor mijnheer Blondeel.
‘Mijnheer’ zegt hij, ‘gij redt mij van de schande, van den dood. Ik ben gered voor
het oogenblik. Zoodra het huwelijk van mijnen zoon zal voltrokken zijn.... Ik zal mij
daarmeê nu leveriger dan ooit bezighouden....’
‘Mag ik zoo vrij zijn, mijnheer Doblain, u ten dezen opzichte eene opmerking te
maken, die ik denk zeer juist te zijn?... Laat dat huwelijksontwerp rusten; het is niet
langs die zijde dat gij er in gelukken zult uw geldelijken toestand recht te zetten.’
Mijnheer Doblain de... staart den man met den witten halsdas een oogenblik gapend
aan.
‘Ge zegt, mijnheer?’
‘Ik denk niet dat er uit al uwe pogingen, hoe gewettigd ook, een huwelijk zal
ontstaan tusschen mejuffer de gravin en mijnheer uw zoon. Ik zeg meer, staak langs
dien kant alle pogingen, wilt ge de gravin niet ten eenemale tegen u innemen.’
‘Maar, mijnheer, ik zie geene andere hoop....’
De advokaat glimlacht.
‘Mijnheer Doblain, om langs die zijde uwe hoop
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waarheid te zien worden, moeten de twee partijen het eens zijn, en de tweede partij
zou u wel kunnen ontbreken.’
Hoe het zij, ontsnapte deze hoop aan den dikken man, hij is toch voor 't oogenblik
gered: de twintig bankbiljetten vormen als het ware eene zalvende pleister op zijn
gekwetst gemoed.
De vernedering die hij, ofschoon slechts in de verte, door de laatste woorden van
den pleiter ondergaat en vóór dat hij uit het kabinet treedt, wordt dan ook niet diep
gevoeld: mijnheer Doblain de... is hoofdzakelijk een man van het oogenblik; hij
wacht nu met gerustheid de scherpe oogen des toezichters af, en dit is voldoende
voor hem.
Wat den advokaat betreft, deze gaat naar het stille, kloosterachtig huis, waar
Yolande haren intrek genomen heeft, en waar hij immer een welgekomen gast is.
Hij vindt de gravin in haar eenzaam, maar recht aantrekkelijk vertrek, dat uitzicht
heeft op den hof en waar men niets ziet van de stad dan, op zekeren afstand en door
het loof der boomen heen, eenige oude, roodbruine trapgevels.
Het vertrekje is met fijnen smaak gemeubeld; tusschen de voorwerpen van weelde
en de bloemen hebben echter, wat vroeger niet het geval was, de knielbank, het
kruisbeeld, de palmtak en andere godsdienstige zaken, plaats gevonden.
Het meisje is nog altijd in rouw, doch hare gestalte schijnt, in het lange, zwarte
kleed, ranker en edeler; sieraden draagt zij niet, tenzij een breed fluweelen lint aan
den hals, waaraan een prachtig zwart kruis hangt.
Nu de kamenier mijnheer Blondeel heeft aangekondigd en deze binnentreedt,
verlaat Yolande snel een kleinen, met blauw fluweel bekleeden lessenaar, en ijlt den
vaderlijken vriend te gemoet.
‘Wat ben ik verheugd u te zien, papa Blondeel!’ roept zij uit en het meisje legt
hare twee handjes in die van den advokaat.

August Snieders, Werken. Deel 22. Zoo werd hij rijk

290
‘Verheugd?... En echter ligt er, dunkt mij, nog een donkere trek op uw wezen, gravin?’
‘Ja, ik ben sedert gisteren weer erg misnoegd; maar wie zou zich niet gekrenkt,
gekwetst gevoelen over de onkiesche handelwijze der Doblain's....’
‘Onkiesch?...’ zegt de advokaat, terwijl hij zich over de gravin neerzet, die reeds
heeft plaats genomen.
‘Met wat recht verspreiden zij het gerucht van een aanstaande huwelijk?... Foei,
ik had dit leelijke woord niet moeten uitspreken!’
‘Ik begrijp u, lieve gravin.’
‘Gij begrijpt mij? Dan begrijpt ge dat ik afkeer heb voor den vader, afschuw voor
de moeder, walg voor den zoon, haat voor dat huwelijk.’
Die volzin wordt met klimmende drift uitgesproken; Yolande's wangen zijn
lichtelijk gekleurd; het oog tintelt en de bewegingen getuigen, door eene schokkende
kortheid, dat hare zenuwen erg ontsteld zijn.
't Is weer de Yolande van vroeger: het lichtgeraakte kind dat iedereen voor zijnen
wil deed bukken; dat haren grooten hond bij den ruigen pels vatte als hij niet
gehoorzaamde; dat met deze hand den teugel stevig grijpende, in de andere hand de
zweep nam om het onwillige paard te temmen: dat den vloer onder den trap van den
kleinen voet deed daveren, als de knecht soms op den eersten wenk niet verscheen
of verdween.
Die stemming duurt echter slechts een oogenblik; mijnheer Blondeel doet ze met
een enkel woord verdwijnen.
‘En in al die moeilijkheden hebt gij niet eens aan mij gedacht; aan mij, die u
beloofde de gelegenheid wel te zullen vinden om u ook in dit geval bij te staan!’
‘Dat is waar ook...’ antwoordt het meisje, den man met den witten halsdas nu weer
vertrouwvol in de blauwe oogen starende.
En nu vertelt de advokaat het gebeurde van den avond
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te voren op het bal, waar Yolande niet wilde verschijnen om reden van den rouw, en
ook het gebeurde in zijn kabinet.
‘Is het zoo jammerlijk met hem gesteld?’ laat Yolande verschrikkend ontvallen.
Bij deze woorden knikt mijnheer Blondeel herhaalde malen en zeer bedenkelijk.
‘Ik dank u, mijnheer Blondeel, én voor hem én voor mij,’ zegt de gravin na een
oogenblik; ‘ge hebt hem, ik begrijp het, voor mij onschadelijk gemaakt; daarenboven
gij hebt dien ongelukkige gered. Ik neem later die schuldbekentenis ten mijnen
laste....’

XX.
Vrede zij met u!
Als ik op mijne wandelingen door de stad een hoogen, ouden muur zie, boven welken
de takken van eenige boomen oprijzen, of op wiens rug de klimop een groen schabrak
legt, dan vraag ik mij altijd af: ‘Wie mag daar, achter dien hoogen muur, in het
lommer van de boomen, die zoo rustig zijn dat ze zelfs door den wind niet bewogen
worden - wie mag daar in eene benijdenswaardige rust zijn leven slijten?’
Ja, ik wensch hem geluk die zoo stil, zoo afgetrokken, zoo kloosterachtig - 't woord
klinkt afschuwelijk in onze dansende en gedruischmakende samenleving, ik beken
dit gaarne! - in het midden van het stadsgewoel woont.
In onze dagen worden de oude muren, die door den tijd
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en de straatjongens gedurig afgeknaagd en afgebolsterd worden, maar toch goed
stand houden, meer en meer zeldzaam; doch dat was niet het geval in de jaren waarin
wij door ons verhaal verplaatst zijn, en wie in Juli 1836 te Brussel, in eene der straten
nabij St. Gudulakerk geweest ware, had gewis met mij voor dergelijken muur en
voor dergelijke groene bekroning, stil gestaan.
Waarschijnlijk zou hij met mij eene spleet in de met nagelkoppen bezette poort
hebben gezocht, door welke wij eens naar binnen konden loeren, en als dit niet gelukte
zou hij zich met mij geluk hebben gewenscht, dat juist iemand aan die oude en sterke
poort belde, zoodat wij met dezen bezoeker binnen geraakten.
Die persoon is baron Maurits van Teilingen.
Het is nog dezelfde Maurits, zorgvol naar den laatsten smaak, doch zonder
fatterigheid, gekleed. Zijn gelaat heeft minder dan vroeger eene donkere tint; hij is
bleeker en zijne diep liggende blauwe oogen zijn niet zoo rustig, niet zoo kalm als
ze ons destijds voorkwamen.
De jongeling heeft gebeld, doch wacht tamelijk lang, echter zeer geduldig en
zonder nogmaals naar den ijzeren trekker, die aan den stijl der poort hangt, op te
zien.
De poort gaat met eene spleet open; de edelman zegt eenige woorden tot den knecht
en reikt hem zijn kaartje over.
Wij bevinden ons in een liefelijken hof en rijkelijk voorzien van bloemen en
lommerrijke boomen. Vóór ons ligt de huizing, in rocaille-stijl gebouwd en blijkbaar
met keurigheid bewoond; het geheel herinnert ons de schuilplaats van pater
Ambrosius.
Talrijk moeten de bewoners niet zijn; vooral moeten er geene kinderen huizen,
want bij ons binnentreden wordt er geen enkel gordijn opgelicht en nergens verschijnt
een blozend gezichtje met groote nieuwsgierige en verbaasde oogen; geen kefferke
laat zelfs zijn geblaf hooren.
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In den hof is alles even stil; daar bepaalt zich de beweging bij het fladderen der
rijkgekleurde vlinders, die, rechts en links, in de gouden zonnestralen dansen, en de
bieën, die over de geurige bloemen hommelen.
Kort voor dat wij binnengetreden zijn, moet er iemand in den hof zijn geweest,
want wij zien de indruksels van eenen vrouwenvoet op het gereven pad, en op de
witte bank, onder den treur-esch, zien wij een parasol en een boek.
Is de wandelaarster heengegaan, toen men aan de poort belde?
Dat is waarschijnlijk.
De knecht - de kalmte in persoon en die in deze eenzaamheid past gelijk de
zonnewijzer in 't midden van het park met zinnia's; gelijk de bank in het lommer en
de witte hofstoel ginds nabij de klimplant met purpere bloemtrossen - de knecht gaat
mijnheer van Teilingen voor en leidt hem in een zeer net gemeubeld salon, waar de
neergelaten gordijnen eene zachte schemering doen ontstaan.
Ook hier heerscht, ja nog meer, eene kloosterachtige stilte; zelfs het getik der
penduul wordt er niet gehoord, al ziet men dan ook de beweging van den slinger. In
den zonnestraal, die langs de plooien der zware venstergordijn binnen schuift, dansen
wel myriaden van gouden stofjes, doch deze maken zoo min gerucht als de portretten,
aan den wand opgehangen.
Wie wordt hier, in dit heiligdom, door den jongen edelman afgewacht?
Eenig geritsel laat zich hooren, de deur wordt geopend en de gravin Yolande treedt
binnen.
Aan de deur staat zij stil; 't is of eene bedwelming haar belet te zien, want zij brengt
de hand voor de oogen.
Maurits van Teilingen staat recht, het hoofd eerbiedig gebogen.
In dat rouwkleed kan Yolande niet meer het soms luidruchtige meisje van voorheen
zijn - kort geleden ‘voor-
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heen’, maar wat al verschrikkelijke stormen hebben ook in die dagen om dat jeugdige
hoofdje gewoed! Zij is echter in dien storm meer vrouw geworden, zoowel in
uitdrukking van het wezen als in gestalte. Toch heeft ze geleden, maar 't is misschien
dit lijden dat haar iets eerbiedwaardigs, ja, iets koninklijks bijzet.
De jongeling is getroffen over de verschijning.
‘Mejuffer...’ vangt hij zacht aan, ‘vergeef mij de vrijheid, die ik neem u in uwe
rust en eenzaamheid te komen stooren.... Ik dank u innig, dat het verlangde onderhoud
mij werd toegestaan.’
Yolande zwijgt nog altijd: haar gemoed is vol; hare oogen zijn vochtig, doch de
hand bedekt ze niet meer.
Al de rampen, die haar getroffen hebben, sedert Maurits haar moest verlaten,
drijven bliksemsnel, doch allen zeer herkenbaar, voor haar en een gevoel van diepe
vernedering maakt zich van haar meester, want zij vermoedt wel dat de jonge baron
alles weet.
‘Het heeft mij diep gegriefd, dat onze scheiding vroeger zoo plotseling plaats had,’
hervat Maurits. ‘Ik weet niet of de weinige regels, die ik voor u bestemde, u geworden
zijn.’
‘Ik heb ze ontvangen, mijnheer, en ik dank u voor het goede aandenken, dat ge
van mij hebt bewaard.’
‘Dat aandenken is in mij blijven voortleven, mejuffer; ik heb geen oogenblik
gepoogd dit te verbannen, doch meende het tijdstip uwer meerderjarigheid te moeten
afwachten om voor u te verschijnen.’
De jonge gravin heeft nog niet al hare tegenwoordigheid van geest herwonnen;
zij houdt de oogen neergeslagen.
‘Vergeef me,’ hervat de jongeling weer, ‘ik had u moeten zeggen, dat mijne moeder,
de douairière van Teilingen, dit eerste bezoek bij u had wenschen af te leggen; doch
mijne moeder is oud en aan haren leuning-
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stoel gekluisterd. Zij biedt mejuffer de gravin Delmon de la Carde hare hartelijkste
groetenissen aan.’
Een vinnige blos schiet over Yolande's fijn bleek wezen; de jongeling denkt
misschien dat het een blos van genoegen is; wij, integendeel, wij denken dat de titel
en de naam haar gegeven, eensklaps hinderlijke denkbeelden bij haar opwekken.
Toch zegt ze, doch zeer afgebroken:
‘Ik dank mevrouw uwe moeder, voor de welwillendheid, welke zij mij wil
bewijzen.’
‘Een bewijs, mejuffer, dat zij evenmin als ik het verledene vergeten heeft.’
‘Waarom tot dat verledene teruggekeerd, mijnheer; het kan immers in het
tegenwoordige tot niets meer leiden; de omstandigheden zijn gansch veranderd.’
‘Niet ten uwen nadeele, mejuffer. Of zou het onbescheiden zijn, te veronderstellen,
dat er eenige waarheid is in de geruchten....’
‘Welke geruchten?’
‘Dat mejuffer Yolande in andere voorstellen zou hebben toegestemd?’
‘Ik begrijp u, doch hierop antwoord ik niets dan: Nooit, nooit!’ en dit korte woord
wordt weer met nadruk uitgesproken.
De gravin zet zich en doet door eene stille beweging met de hand verstaan, dat zij
eene uitnoodiging om neer te zitten tot den bezoeker richt.
‘Ik dank u,’ antwoordt deze, doch die woorden waren geen weergalm op de
uitnoodiging, maar wel op de uitdrukkelijke verklaring. ‘Mag ik u vragen, mejuffer,
of er u een goed aandenken van de Juni-dagen in 1835 is overgebleven?’
‘Ik herinner mij dit als een droom,’ antwoordt ze stil.
‘Die woorden maken mij gelukkig.’
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‘.... doch,’ gaat zij voort, ‘die door een pijnlijk ontwaken werd opgevolgd.’
De jongeling slaat de oogen neer en zwijgt beklemd.
‘Na zoo'n ontwaken keert men echter niet meer tot den droom terug, zoo min van
uwe als van mijne zijde,’ zegt Yolande.
‘Is mijne tegenwoordigheid, hier op dit oogenblik, niet een bewijs van het
tegendeel?’
‘Men vergeet niet wat men ondervonden, wat men geleden heeft, mijnheer!’ zegt
Yolande met een pijnlijken trek op het wezen, als snijdt het zwaard der smart
andermaal door haar hart.
‘Van mijne zijde, mejuffer?’
‘Neen, uwe handeling was die van een eerlijk man; doch in mijne familie hebben
er sedertdien ongevallen plaats gehad...’ zij zwijgt een oogenblik, want de ontroering
welt weer op; ‘ongevallen, die wonden, die dooden, ik gevoel het wel; die in alle
geval eenen kring rondom mij schrijven, door u niet kan overschreden worden.’
‘Wie weet! In deze omstandigheid, laat mij toe het u te zeggen, ben ik beter rechter
dan de gravin Yolande. Om te doen zien dat die afstand zoo groot niet is, vraag ik,
ook mijne moeder, andermaal uwe hand.’
De stem van Maurits trilt van ontroering.
Yolande staat op, wendt zich deels om, bedekt het aangezicht met de handen, en
nu Maurits ook opstaat en zacht die handen afweert, ziet hij dat groote tranen de
oogen overwolken.
‘Yolande,’ zegt hij diep bewogen.
‘Ik kan, ik mag uw edelmoedig aanbod niet meer aannemen, Maurits. Gij weet
niet alles.’
‘Ik weet zooveel dat ik met een erkentelijk gemoed de vraag voor hart en hand
hernieuw.’
‘Gij beseft misschien niet genoeg wat ge in uwe
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edelmoedigheid doet. Ik was, toen ik u te Trois-Fontaines zag, rijk; nu bezit ik niets
meer dan het aandeel mijner moeder.’
Bij die woorden drijft den jongeling eene donkere wolk op het voorhoofd.
‘Ik wil u niet beleedigen door te doen onderstellen, dat ge een eigenbaatzuchtig
denkbeeld hebt gekoesterd,’ hervat zij snel; ‘mijne bedoeling is slechts u den toestand
duidelijk te maken. Wat mijn vader in bezit had, buiten het erfgoed mijner moeder,
heb ik op het uur mijner meerderjarigheid, vrij, uit eigen beweging en met liefde,
aan den arme gegeven.’
‘Ik weet het, mejuffer: ik heb het, onder het zegel van het geheim, van pater
Ambrosius en den advokaat mijnheer Blondeel vernomen, en 't is juist ook dààrom
dat ik te sneller gekomen ben.’
‘De jonge dochter van gisteren is dus vandaag zonder fortuin.’
‘Ik bied haar de mijne aan.’
‘Meer dan dat: er zijn feiten in mijne familie....’
‘Boven welke gij u verheven hebt door edelmoedige en oprechte christelijke
gevoelens, en niet minder edelmoedige en christelijke handelwijze.’
‘Er zijn geheimen....’
‘Ik wil er geene andere kennen dan die, welke mij reeds bekend zijn; doch welke
die ook zijn mogen die mij vreemd zijn, zij kunnen eene tijdelijke schaduw, geene
vlek op u geworpen hebben.’
‘Indien ik in uw edel aanbod toestemde, zoudt gij alles, ook het verborgenste,
moeten weten. Ge zoudt volledig moeten kunnen oordeelen in wat storm van
ijselijkheden ik sedert eenigen tijd geleefd heb, en hoe ik vrees soms zinneloos te
worden bij de herinnering aan het verledene.’
‘Uwe nauwgezetheid overdrijft, Yolande!’
‘Neen, ik zie de wezenlijkheid, niets dan de wezenlijk-
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heid. Ik heb betrouwen in u; ik weet dat wat hier gezegd wordt, in uw hart zal bewaard
blijven en ik heb behoefte om al dat gewicht, hetwelk mij verplet, aan iemand toe te
vertrouwen.... Weet ge wel, Maurits, dat mijn vader?...’
‘Zwijg, zwijg!’
‘Dat mijn broeder....’
‘Ik bid u, zwijg. Ge kunt mij niets leeren.’
‘Dat ik geenen naam heb; dat die welken mijn vader mij liet, niet de mijne is.’
‘Volgens de wet is hij de uwe.’
‘Niet volgens het geweten.’
‘Ik bied u den mijne aan en de uwe verdwijnt.’
‘Ik heb geen titel.’
‘Is die van baronnes van Teilingen niet voldoende?’
‘Maurits!’
‘Een nieuw leven, Yolande, zal aanvangen.
‘Een nieuw leven? Ja, maar men schudt het verledene niet af, gelijk men het dor
zand van de voetzolen schudt.’
‘Het tegenwoordige zal kracht geven om het verledene te dragen, en mijne moeder
en ik zullen u daarin behulpzaam zijn.’
‘Uw aanbod is schoon....’
‘Uwe handelwijze is zelfs grootsch.’
‘... Maar ik kan het niet aannemen.’
‘Hebt gij dan anders beschikt over uw leven, Yolande?’
‘Het denkbeeld aan stille afzondering in een klooster, verre van de wereld,
worstelde immer met het denkbeeld dat gij terug keeren zoudt....’
Dat woord zegt veel voor Maurits. Hij reikt de gravin de hand toe, die er de hare
in neerlegt en daarin rusten laat.
Twee maanden na het gebeurde in het stille huis, kondigt de oude pastoor van
Trois-Fontaines het huwelijk
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af van mejuffer de gravin Yolande Delmon de la Carde, met mijnheer den baron
Maurits van Teilingen.
Ofschoon de gravin, om al de smartelijke herinneringen, ongaarne naar het kasteel
en de puinen terugkeert, heeft zij beiden toch in eigendom behouden en wil zij dat
in de armoedige kerk haar huwelijk zal voltrokken worden.
Daar in dat kerksken, is immers voor haar het nieuw leven begonnen!
Niets mocht er, vóór haar huwelijk, aan het oude gebouw veranderd worden; zij
wil het op den grooten dag weerzien, zooals zij het gezien heeft toen zij, bij toeval,
aan den arm van Maurits over den gescheurden dorpel trad.
De gravin trouwt dus gelijk de eenvoudigste der dorpelingen, zonder tapijten op
den hobbeligen vloer, zonder bloemenpracht of staatsievertoon: doch nu de
plechtigheid voorbij is, wordt het oude gebouw een hemeltje.
Na een paar uren op het kasteel te hebben vertoefd, laten Yolande en Maurits daar
al degenen achter, die wij gekend hebben, den dikken Doblain alleen uitgezonderd;
zij reizen Zuidwaarts, zonder te weten wanneer zij nog in het dorp zullen terugkeeren.
Aan den molen vinden wij Nippel, die het zeer druk heeft met Nard en Narda,
want nu beiden verre van de stad verwijderd zijn, hebben zij meer dan ééne vraag
aan den held te doen.
Middelerwijl gaat pater Ambrosius, op den arm van Hiob leunende, door de puinen.
In het koor der vervallen kerk staat de oude monik stil: 't is de glans niet van het
altaarlicht dat nu op hem straalt, zooals schier eene halve eeuw geleden, 't is de
ondergaande zon die hare stralen door de gebroken spitsbogen werpt.
‘Hiob,’ zegt de grijze monik, ‘alles is volbracht; het kloostergoed is aan den arme
teruggegeven. Ik weet, het was uw wensch, onze oude abdij andermaal te zien
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oprijzen; daarom werdt gij, uit eigen beweging, de trouwe wachter der puinen; doch
de tijden zijn veranderd.’
Hiob buigt het hoofd.
‘Dat maakt u bedroefd, goede vriend! Doch waarom nog een gemeenschappelijk
leven droomen, als wij, twee gebroken grijsaards, alleen van gansch die familie
overblijven?’
‘Dat is waar.’
‘Laat ons God danken dat wij, bij het ondergaan onzer levenszon, het gepleegde
onrecht hersteld zien en dat het den arme ontroofde goed, den arme teruggegeven
is.’
‘Hiob is tevreden.’
‘En nu zeg ik: Gegroet, dierbare puinen van mijn klooster; gegroet voor de laatste
maal! Ik zal in deze puinen niet meer komen ronddolen, weenen en bidden! Ik ga
weldra aan allen, die mij naar een beter leven zijn voorgegaan, de goede tijding
brengen: ‘De bron der aalmoezen, de bron van liefde en hulp tot den evenmensch,
zoo lang verdroogd, vloeit weer mildelijk!’
*

**

En Nard, en Narda, en Yolande...? hoor ik vragen.
Ge wilt vooral de laatste nog eens weerzien, niet waar?
Eenige jaren later verheft zich in eene onzer groote steden een uitgestrekt gesticht
waar de oude en gebrekkelijke werkman, waar het arme verlaten kind eene schuilplaats
vinden tegen de rampen des levens.
Het is een groot huis van christelijke liefdadigheid, bestuurd door geestelijke
zusters.
De nieuwmodische menschenliefde heeft schoone woorden voor den arme, de
christenzin heeft daden!
Wie waren de stichters van dit edel, liefdadig en recht volkslievend werk?
Niemand, zooals dit gewoonlijk is, weet het en zij die
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het weten zwijgen het; doch ieder avond, als de dolzinnige stadswereld, onbezorgd
en prachtlievend, in de feest- of vasten-avondkleedij, langs zijne muren woelt, bidt
men in dat gebouw voor de onbekende weldoeners, die het arme volk, door het
stichten van dat huis, zoo koninklijk gedachtig zijn geweest, meer dan koninklijk,
want volkskoningen zijn niet meer volksch.
Nu is het feest in dat huis; bloemen en chronikums versieren gangen en zalen;
hagelblank zand, met kleurige snippers, overdekken buiten de paden.
In den grooten refter wacht eene gansche schaar personen uit de hooge en geringe
wereld op de bezoekers, die sedert eenige dagen werden aangekondigd. In die groep
ontmoeten wij vele bekende gezichten. Wij drukken de hand van den stokouden
Hiob, die daar, in dat gesticht leeft, schudden die van held Nippel en houden die van
den vriendelijken man met den witten halsdas, lang en hartelijk in de onze gedrukt,
terwijl wij ons verlustigen in zijn vriendschappelijken oogslag en zijne welluidende
stem.
En pater Ambrosius? Die alleen is heengegaan om, zooals hij gezegd heeft, de
goede tijding aan zijne vrienden van voorheen te brengen.
En Narda? Bij eene groep arme kinderen, die in het gesticht verpleegd worden,
staat eene jonge zuster, wier fijn en bleek wezen door den witten kindoek en de
zwarte kap omsloten is; zij staat naast het kleine orgel dat zij, bij het intreden der
kapel, zal doen galmen.
En?...
Daar zijn de verwachten! Weeskinderen stroolen bloemen en zingen, als vogels
in de lente, het lieve welkom voor de feestelingen.
Aan den arm van Maurits van Teilingen treedt Yolande en aan dezes hand een
lieve kleine krullebol, haar zoontje, bedeesd binnen. Achter dit drietal verschijnt de
flinke figuur van Nard, de jacht- en rentmeester der adellijke familie.
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De jaren hebben noch dezen, noch genen benadeeld, wel integendeel; hunne lange
tochten en hun verblijf in het Zuiden, in het verre Oosten, vooral in het H. Land,
hebben op aller wezens een hooger tint dan wij hier gewoon zijn, achtergelaten.
Yolande vliegt hare nicht, de jonge zuster, om den hals en beiden weenen met een
dankbaar gemoed.
Wat al handdrukken, wat al zalvende en zoete woorden voor allen, die daar
aanwezig zijn!
Nu gaat men naar de kapel; het orgel zingt met de kinderstemmen meè....
‘En was de hondenwagen van Hakki niet daar?’ onderbreekt mij eensklaps mijn
kleine jongen, die, als een wijze critikus mij verwittigt, dat het tijd is van toon te
veranderen.
‘Wel zeker!’ roept zijne zuster lachend, ‘en dan zou de poppenwagen ook nog al
voor de deur moeten stilstaan!’
‘Ja, ik zou er reus Kleber en den krijtachtingen Kulp bij willen zien!’
‘Jongenlief, het spijt me diep,’ antwoord ik; ‘maar ik moet getrouw blijven aan
de geschiedenis. Neen, de poppen- en de hondenwagen waren niet tegenwoordig. In
wat hoekske van de wereld de poppenwagen toen door het zand kruide, weet ik
waarlijk niet - anders zou ik het u zeggen - en evenmin of de hondenkar van den
ouden Hakki destijds nog met Li, Lo, Lu er voor, over het dalende bergpad vloog.’
‘En als wij eens naar het Walenland gaan?’ hervat de jongen met vinnig oog.
‘Dan zullen wij er naar vragen, en, zoo mogelijk, eens duchtig met de hondenkar
rijden!’
1882.
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